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STRICT PE CRITERII POLITICE!

D

acă mai era nevoie
nevoie, astăzi vom face din nou o demonstrație
cât se poate de clară că banii aflați la dispoziția Consiliului
Județean Prahova pentru echilibrarea bugetelor locale sunt alocați
primăriilor pe criterii politice. O spunem fără dubii cel puțin
cu referire la HCJ 15/16.02.2017, hotărâre denumită chiar așa,
„repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018”. Acest lucru
reiese limpede din tabelele realizate de noi mai jos. Și vine întrebarea:
cu ce sunt vinovați contribuabilii din anumite localități sau de ce alții,
la impozite și taxe egale, sunt favorizați? Iar răspunsul este unul care
teoretic nu mai are ce căuta într-o societate, mă rog, administrație
care se respectă: totul ține de vot...
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Prin Hotărârea Consiliului
Județean Prahova nr. 15 au fost
repartizați primăriilor 20,104
milioane de lei (comune-15.677.700
lei,
orașe-3.225.300
lei,

municipii-1.201.000 lei) care
reprezintă sume defalcate din
impozitul pe venit din cota de
17,25%
pentru
echilibrarea
bugetelor locale. Când a trimis

banii înspre teritoriu, Bucureștiul
a făcut o matematică simplă: a
înmulțit 25 lei cu câți locuitori
are județul, respectiv, 804.160,
rezultând suma de mai sus.
Prahova n-a folosit aceeași
formulă când a expediat banii
înspre primării. Și, la prima vedere,
ar fi explicabil de ce n-a făcut-o:
sunt câteva localități extrem de
bogate (Brazi, Blejoi, Ariceștii
Rahtivani) care nu au nevoie de
suplimentări de buget, deși chiar și
locuitorii de-acolo plătesc impozit
pe venit; alte comune (Jugureni,
Tătaru, Lapoș) sunt atât de sărace
și depopulate încât nu-și asigură
din veniturile proprii nici măcar
banii pentru plata salariilor. Așadar
o solidaritate socială să admitem că
este necesară.
Dar CJ Prahova n-a utilizat astfel
de criterii simple. Din expunerea
de motive și memoriul justificativ
anexate HCJ 15 aflăm că suma
a fost distribuită în trei scopuri:
pentru susținerea programelor
de dezvoltare locală (înțelegem
că este vorba despre PNDL II);
pentru proiectele de infrastructură
(în ambele cazuri este vorba

despre acele proiecte care necesită
cofinanțare
locală);
pentru
achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcționare
și/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor.
Despre proiectele de infrastructură
nu deținem date, dar bănuim că
fiecare primărie are în strategie
așa ceva. Nici despre arierate nu
avem cifre, însă e de înțeles că
toate primăriile cu bugete mici
(localități cu mai puțin de 4.000
de locuitori) sunt pline de datorii.
Știm însă care comune și orașe
dezvoltă investiții finanțate prin
Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDL). Pornind de la
aceste realități, ne-am fi așteptat
să vedem sume aproximativ egale
pentru comunele sărace. Și nu s-a
întâmplat deloc așa ceva. Tătaru
(primar PNL), de exemplu, n-a
obținut nici jumătate din suma
atribuită
comunei
Jugureni
(primar PSD). De asemenea,
ne-am fi așteptat să vedem sume
egale în localitățile care au proiecte
prin PNDL la valori apropiate.
Dar nici nu s-au petrecut lucrurile
astfel.
Citiţi în pagina 3

CIRCULAȚIE FEROVIARĂ PROCESE ÎN LANȚ LA CSM
ȘI PRIMĂRIA PLOIEȘTI
BLOCATĂ LA PLOIEȘTI

O

pasarelă care susținea
conductele
de
termoficare
s-a
prăbușit,
miercuri
dimineață,
peste
liniile ferate, în apropierea Gării
de Vest. Circulația feroviară
(trenuri care fac legătura între
Capitală și Transilvania) a fost
paralizată până după prânz.
Pentru eliberarea căii ferate a fost
adus un utilaj de la București,
astfel că operațiunea a fost mult
întâziată. Călătorii garniturilor
staționate la Buda sau la Ploiești
Vest au fost preluați de autobuze

Actualitate
68 de milioane de lei
pentru drumurile
județene din Prahova

și transportați în alte zone de
unde și-ar fi putut continua
călătoria. Pasarela, în lungime
de 15 metri și greutate de 4 tone,
a fost realizată prin anii 80, iar de
atunci încoace n-a mai suportat
îmbunătățiri ori intervenții
la structura de rezistență.
Administratorul
acesteia
este Veolia. Deși conducta
de termoficare a fost fisurată,
aprovizionarea Ploieștiului cu
agent termic n-a fost afectată,
acesta fiind direcționat pe alte
rute.
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de angajați de la Clubul
Sportiv Municipal Ploiești
au câștigat în instanță un spor
de 25% la salariul brut pentru
perioada 1 august 2016-1 iulie 2017.
Completul de la Tribunalul Prahova
a admis în parte acțiunea angajaților
reprezentați de Sindicatul Liber și
Independent al Primăriei și a obligat
CSM să plătească diferențele salariale
rezultate din recalcularea drepturilor
prin includerea sumelor cu titlu
de indemnizație/spor de dispozitiv
în procent de 25% din cuantumul
salariului fiecărui reclamant, stabilit
la nivelul lunii august 2016, sume
ce vor fi reactualizate în raport de
indicele de inflație. Sentința nu este
definitivă. Conducerea CSM s-a
plâns Consiliului Local Ploiești că
sunt în diverse faze procesuale alte 82
de cauze, prin care se solicită plățile
aferente indemnizațiilor prin PFAuri, iar sumele solicitate de foștii

Actualitate
Țopăiala fiscală se
lasă cu concedieri
în mediul privat
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sportivi și antrenori se ridică la 2,2
22
milioane de lei. Alți 200 de angajați
de la Primăria Ploiești au cerut în
instanța de contencios administrativ
și fiscal recalcularea salariului la
nivelul maxim permis prin Legea
salarizării. Procesul, introdus pe rol
în noiembrie 2017, a avut un prim
termen marți și este foarte posibil ca
toți angajații să aibă câștig de cauză.

Cultural
1 Martie-concert
aniversar
Sabin Păutza
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SĂ ÎI
ARDĂ
FOCUL!
Marius MARINESCU;
www.ziarulploiestii.ro

U

rât, nu? Vă mărturisesc
cu mâna pe inimă că
sunt un tip la locul meu. Dar
nu îi mai duc. Cred că fac icter
dacă îi mai văd sau îi mai aud.
Dacă eram puțin mai curajos
cred că le scurtam trupul cu un
cap. Aici m-au adus. Imi este
greață amestecată cu furie dar

teamă. Teama de ei.
și teamă
ei Când le
văd figurile spălate cu colonii
scumpe, cu gulerele deschise
cât să pară relaxați dar să și
tușeze îmbuibarea, când le
aud vocile de copii cretinoizi
dar cu golăneală de gang, când
fixează camerele de filmat
râgâindu-ne în față tupeul
mimat cum au văzut în filmele
cu mafioți adevărați, când
își feresc stângaci privirea
încercând să screamă o
lacrimă, când se dau cu fundul
de pământ că le-au furat alții
mingea cu care se jucau, dar
pe care la rândul lor au furat-o
din curtea vecină, când,
când...Și uite așa am ajuns să
îi stimez pe cei mai asumați
dintre borfași care nu se feresc
să iți ia gâtul dar să se ducă la
pușcărie cu privirea dreaptă
că plătesc pentru o faptă pe
care nu o regretă. Ei chiar imi
par criminali cu demnitate,
pe când ce vedem noi azi este
cel mai prost si de rahat teatru
de care a avut parte țara asta
în toată istoria ei. Vreți să
îi numesc? Imi este scârbă!
Dar o sa las un spațiu gol,
_________________ în care să
treceți pe cine vreți să spurcați,
ca la carte, cu “urarea”Arză-te-ar focu’!

Țara de dincolo de țară
Sfârșit de…
democrație la
Chișinău?
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a
continuat în Prahova, victime
fiind în special pietonii.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Radare pe șosele! Acțiune amplă
a Poliției Rutiere
Amenzi în valoare de peste
57.000 de lei. Acesta este
rezultatul unei acțiuni ample a
Poliției pe DN1B și DN1D, care

a avut drept scop prevenirea
și combaterea neacordării de
prioritate pietonilor. La acțiune
au participat 22 de polițiști care,
în doar câteva ore, au aplicat 94
de sancțiuni contravenționale în
valoare de 57.665 lei. Totodată,
polițiștii au reținut patru permise
de conducere, șapte certificate de
înmatriculare și a fost constatată
și o infracțiune. Un bărbat a
fost depistat la volan deși avea
suspendat acest drept.
Adolescentă de 15 ani,
acroșată pe trecerea de pietoni
Accidentul rutier a avut loc în
sensul giratoriu din Cartierul Vest,
de lângă fostul supermarket Billa.
Adolescenta, în vârstă de 15 ani,
a fost acroșată de un autoturism,
potrivit IJP Prahova, pe trecerea
de pietoni. Adolescenta a fost
transportată la Unitatea de
Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești, cu diagnosticul
de traumatism cranio-cerebral,
traumatism la mână și traumatism
la șold. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate modul
cum s-a produs evenimentul
rutier.
Femeie lovită de un
autoturism, la Loloiasca
Accidentul rutier a avut loc pe
DN1B, la intersecția spre Inotești.
O femeie, în vârstă de 58 de ani,
a fost acroșată de un autoturism.
Se pare că femeia se angajase în
traversarea neregulamentară a
drumului. La fața locului au ajuns
echipaje ale Poliției și ale Serviciului
de Ambulanță Prahova. Victima
accidentului a fost transportată
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești, fiind
diagnosticată cu traumatism
cranio-cerebral, fractură la gleznă
și traumatism la o mână. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier la Câmpina
Accidentul rutier s-a produs
după ce două autoturisme au
intrat în coliziune. La fața locului
au ajuns mai multe echipaje
ale Poliției și ale Serviciului
de Ambulanță Prahova și ale
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență. Circulația a fost
restricționată pe o bandă, iar o
persoană a fost asistată medical
la locul accidentului. Poliția
continuă cercetările pentru a
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stabili cu exactitate modul în care
s-a produs evenimentul rutier.
Accident în Băicoi
Accidentul rutier s-a produs
după ce un microbuz, în care
se aflau șapte persoane, a intrat
în coliziune cu un autoturism.
Microbuzul se deplasa pe ruta
Ploiești – Mislea. La fața locului
au ajuns echipaje ale Poliției, ale
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență, dar și de la Serviciul de
Ambulanță Prahova. Traficul în
zonă a fost dirijat. Una dintre cele
trei victime a fost chiar șoferul
microbuzului, un tânăr în vârstă
de 19 ani, care a fost transportat
la spital. Din primele cercetări se
pare că autoturismul a pătruns
pe contrasens. Cercetările sunt
continuate de poliție care urmează
să decidă care a fost cauza
evenimentului rutier.
Accident rutier pe DN1B,
la Bucov
Trei
persoane,
respectiv
două femei și un bărbat, au fost
transportate la spital, în urma unui
accident rutier care a avut loc pe
D1B, la Bucov. Cele trei persoane
au fost transportate la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Una dintre
victime, o femeie în vârstă de 30
de ani, prezenta un traumatism
cranio-cerebral și un traumatism
toracic. Cea de-a doua victimă,
un bărbat în vârstă de 60 de ani,
prezenta un traumatism craniocerebral și o plagă la cap, iar a
treia victimă, o femeie în vârstă
de 47 de ani avea un traumatism
abdominal și un traumatism la
picior. Poliția continuă cercetările
pentru a se stabili exact ce anume
s-a întâmplat.
Circulație restricționată din
cauza a două tiruri
Incidentul a avut loc la Teișani,
unde două tiruri nu au mai avut
cum să înainteze, pe motiv că nu
erau echipate de iarnă. Traficul
greu a fost restricționat pe sensul de
urcare minute bune. Conducătorii
celor două tiruri au fost amendați

pentru că nu aveau lanțuri, iar
anvelopele aveau un grad ridicat
de uzură. Totodată, în urma
controlului, șoferii celor două
tiruri au fost obligați să predea și
certificatele de înmatriculare.
Elev de 14 ani,
agresat la școală
Un elev de 14 ani a avut nevoie
de ajutorul medicilor după ce a
fost agresat în curtea școlii de un
alt adolescent. Totul a avut loc
la școala din Dumbrăvești. Din
primele verificări, în curtea școlii
ar fi avut loc o altercație între
elevul de 14 ani și adolescentul în
vârstă de 17 ani, care nu învăța la
unitatea respectivă de învățământ.
Băiatul de 14 ani ar fi căzut și s-a
lovit la mână. Adolescentul de 17
ani a fost rapid depistat, acesta

fiind dus la secție pentru audieri.
Poliția continuă cercetările pentru
a se stabili cu exactitate cauza
conflictului și cum s-a produs
incidentul. Elevul în vârstă de 14
ani a fost transportat la Spitalul
de Pediatrie Ploiești, acesta
prezentând un traumatism la
mână.
Condamnați pentru
infracțiuni rutiere, depistați de
polițiști
Polițiști
de
investigații
criminale din cadrul Secției
nr. 4 Ploiești au reținut un
bărbat de 41 de ani, pe numele
căruia Judecătoria Câmpina a
emis un mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea de un
an, pentru săvârșirea infracțiunii
de conducere a unui autovehicul
fără permis. „Totodată, în urma
verificărilor efectuate, agenți din
cadrul Poliției orașului Breaza au
depistat un bărbat de 33 de ani,
față de care aceeași instanță a emis
un mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea de 1 an și 6 luni,
pentru săvârșirea infracțiunilor de
conducere a unui autovehicul fără
permis și sub influența băuturilor
alcoolice. Și polițiștii din Breaza au
depistat un localnic condamnat la 2
ani închisoare pentru infracțiunea
de conducere a unui autovehicul
sub influența băuturilor alcoolice”,
a anunțat IJP Prahova. Toți trei au
fost încarcerați în Penitenciarul
Mărgineni.
Cu alcoolemie, la volan
Trei conducători auto au
făcut o greșeală imensă. După
ce au consumat alcool, s-au suit
la volan, crezând că nu vor da
socoteală pentru acest lucru.
Este cazul unui bărbat care a fost
surprins la volan cu o concentrație
alcoolică de 0,77 mg/litru. Acesta
a fost depistat de polițiștii rutieri
care acționau cu aparatul radar
pe strada Ștrandului din Ploiești.
Bărbatul a fost oprit inițial pentru
că autovehiculul condus de el avea
o viteză de 66 km/oră. În aceeași
zi, polițiștii din Boldești Scăeni
au depistat un localnic care se
afla la volanul unui autovehicul,
deși era sub influența alcoolului.
Etilotestul a indicat, în acest caz,
0,67 mg/l alcool pur în aerul
expirat. De asemenea, duminică
dimineața, polițiști din cadrul
Biroului Rutier Ploiești au depistat
un alt conducător auto care avea
o concentrație alcoolică de 0,65
mg/l. Fiecare dintre cei depistați a
fost transportat la spital pentru a-i
fi recoltate probe de sânge, fiind
întocmite dosare penale pentru
infracțiunea de conducere a unui
vehicul sub influența alcoolului.
Amenzi de sute de mii de lei
Neasigurarea
funcţionării
optime a mijloacelor tehnice de
primă intervenţie (stingătoare),
executarea
lucrărilor
de
modernizare fără solicitarea
avizului de securitate de incendiu,
neasigurarea marcării complete a
tuturor căilor de acces și evacuare
cu indicatoare de securitate,
instalaţii electrice defecte sau
exploatate
necorespunzător,
deficienţe de ordin organizatoric
sunt doar o parte dintre deficiențele
constatate
de
personalul
Inspecţiei de Prevenire din cadrul

Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Șerban Cantacuzino”
al județului Prahova. În ultima
perioadă au fost efectuate 15
acţiuni de control la operatori
economici și instituţii din întreg
judeţul. „De asemenea, personalul
Inspecţiei de Prevenire a efectuat
activităţi de îndrumare și control
pe linia respectării măsurilor de
apărare și stingere a incendiilor,
la unități sanitare cu paturi și
spații cu aglomerări de persoane
(cluburi, baruri, restaurante,
supermarketuri etc.). Pe timpul
verificărilor au fost depistate 99
încălcări ale normelor de apărare
împotriva incendiilor și protecţie
civilă, dintre care 55 au fost
înlăturate pe timpul desfășurări
acestor acțiuni”, a anunțat ISU
Prahova. Personalul Inspecţiei de
prevenire a aplicat un număr total
de 99 de sancţiuni, cuprinzând
80 avertismente și 19 amenzi, în
cuantum de 173.000 lei.
Razie la Halele Centrale
Polițiștii Secției nr. 1 Ploiești
au desfășurat o acțiune de control
în piața de la Halele Centrale,
pentru prevenirea și combaterea
comerțului ilicit. Polițiștii au
verificat activitatea a 10 agenți
economici, au legitimat 42 de
persoane și au aplicat 33 de
sancțiuni
contravenționale.
Polițiștii au confiscat bunuri în
valoare de 500 de lei.
Control în zona Gării de Sud
Polițiști ai Secției nr. 4 Ploiești
au acționat în zona Complex
Comercial Big - Gara de Sud
- Piața 1 Decembrie 1918,
pentru prevenirea şi combaterea
infracțiunilor și a activităţilor
ilegale de comerț. Pentru neregulile
constatate, polițiștii au aplicat 13
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.420 lei.
Operațiune dificilă de salvare
în Munții Bucegi
Jandarmii montani au fost
solicitați să intervină într-o
operațiune de salvare extrem

de dificilă, mai ales din cauza
condițiilor meteo. Primul apel
la 112 a venit din partea unei
persoane din București, care a
coborât pe schiuri de la Cota
2000 și a ajuns în Canionul
Peleș, la Cota 1500 și nu a mai
putut inainta. La fața locului s-au
deplasat șase jandarmi din cadrul
Secției Montane Sinaia. Acesta nu
a fost singurul apel la 112. Câteva
minute mai târziu o altă persoană
solicita ajutorul jandarmilor
montani, iar numărul persoanelor

care au necesitat ajutorul a crescut
în scurt timp la șapte. Operațiunea
de salvare a fost cu atât mai dificilă
cu cât, la munte, mai ales în zona
de intervenție, zăpada măsoară
chiar și peste 1,5 metri. Mai mult,
terenul era unul stâncos, iar în
zonă exista risc de avalanșă.
Tânără abuzată sexual în zona
Gării de Sud.
Agresorul a fost prins
Tânăra, în vârstă de 19 ani,
în timp ce se afla pe o bancă în
zona blocului Gioconda, a fost
agresată sexual de un bărbat în

vârstă, care s-a așezat lângă ea.
Tânăra a reacționat imediat. A
încercat să plece, dar bărbatul a
continuat să o pipăie. Tânăra a
început să țipe, moment în care
bărbatul a fugit. Fata a povestit
totul unui echipaj de jandarmi,
care, pe baza semnalmentelor date
de tânără au încercat să-l caute pe
agressor și l-au identificat rapid.
Autorul faptelor este un bărbat
în vârstă de 50 de ani. Acesta a
fost predat organelor de poliție,
fiind în prezent cercetat pentru
infracțiunea de agresiune sexuală.
Percheziții la persoane bănuite
de infracțiuni economice
Poliţiștii
din
cadrul
inspectoratelor de poliție județene
Dâmbovița, Giurgiu, Argeș și
Prahova, precum și de la Poliția
Capitalei,
sub
coordonarea
procurorilor
din
cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița, au efectuat 22
percheziții, în județele Dâmbovița,
Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova.
„Cei vizați sunt bănuiți că, în
perioada 2014 - 2017, în calitate
de administratori ai unor societăţi
comerciale, nu ar fi evidențiat în
contabilitate venituri obținute în
urma operațiunilor cu materiale
reciclabile. De asemenea, aceștia
ar fi influențat obligațiile fiscale
datorate bugetului de stat, în
sens negativ, prin înregistrarea
în evidențele contabile proprii de
cheltuieli fictive”, se precizează
într-un comunicat al IGPR.
Prejudiciul cauzat este de peste
un milion de euro. În urma
perchezițiilor
domiciliare
efectuate, polițiștii din cadrul
Serviciului de Investigare a
Criminalității
Economice
Dâmbovița au identificat și ridicat
în vederea continuării cercetărilor
mai multe documente contabile
și ștampile. Șapte persoane au
fost conduse la sediul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice Dâmbovița pentru
audieri. Activitățile se desfășoară
în cadrul unui dosar penal
instrumentat de polițiștii din
cadrul
Inspectoratului
de
Poliție Județean Dâmbovița, sub
coordonarea procurorilor din
cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dâmbovița.

Ziarul Ploiestii

ACTUALITATE

E CLAR CA LUMINA ZILEI: CJ PRAHOVA ALOCĂ
BANII ȘI-N 2018 STRICT PE CRITERII POLITICE!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

continuare din pagina 1

De pildă, Gura Vadului nu are niciun
proiect prin PNDL, dar a primit 200.000 lei,
iar Apostolache, deși va deschide șantiere
de peste 6,3 milioane de lei, s-a ales de la CJ
Prahova cu 150.500 lei!
FONDURI ALOCATE
PREFERENȚIAL LOCALITĂȚILOR CU
PRIMARI PSD ȘI ALDE
După alegerile din 2016 și cele parțiale
de anul trecut, structura politică la nivel de
județ este următoarea:
-PNL: 55 de localități, din care 2
municipii, 6 orașe și 47 de comune;
-PSD: 43 de localități, din care 5 orașe și
38 de comune;
-ALDE: 3 localități, din care un oraș și 2
comune;
-PPU: 1 localitate (o comună).
Vorbind despre maniera în care s-au
alocat cele 20 de milioane de lei, vedem
că înspre cele 55 de localități conduse de
primari PNL, inclusiv Ploiești, au mers
9,139 milioane lei, în vreme ce 43 de
comune și orașe cu primari PSD au primit
mai mult, respectiv, 9,5 milioane lei. Ar
însemna o medie de 166.163 lei/localitate
pentru așezările adjudecate de liberali
contra 222.209 lei/localitate cu conducere
exercitată de PSD. ALDE are o medie și mai
grozavă, de 400.000 lei/localitate! Noi am
realizat și un alt gen de calcul, fonduri/cap
de locuitor asigurate de Consiliul Județean

Prahova, pornind de la premisa că instituția
reprezintă interesele fiecărui om și a fiecărei
comunități, fără discriminare. Iar rezultatul
este cât se poate de neplăcut. Neplăcut
pentru cei care trăiau cu iluzia că un consiliu
județean îi servește egal pe toți prahovenii.
Sunt trei localități, cum spuneam, care
nu au primit niciun leu: Brazi, Ariceștii
Rahtivani și Blejoi, iar Păuleștiul, care se
află în TOP 10 cele mai bogate așezări
rurale din Prahova, a primit doar 10.000
lei (1,646 lei/cap de locuitor). Exceptând
cele patru administrații, Ploieștiul (PNL)
are cea mai măruntă alocare, cu 4,279 lei/
cap de locuitor, fiind urmat de Câmpina
(PNL), cu 5,352 lei/cap de locuitor. La polul
opus, comuna Jugureni (PSD) a beneficiat
de cea mai mare sumă raportată la numărul
de locuitori ( 381,851 lei/cap de locuitor),
fiind urmată de Salcia (PSD-186,960 lei),
Cosminele (PSD-180,487 lei), Talea (PSD177,033 lei), Călugăreni (PSD-165,837 lei),
Secăria (PSD-163.666 lei), Ariceștii Zeletin
(PNL-142,740 lei), Lapoș (PNL-126,865
lei), Chiojdeanca (PSD-125,707 lei), Vadu
Săpat (PSD-112,977 lei), Tătaru (PNL109,988 lei), Olari (PSD-107,329 lei) și
Gherghița (PSD-100,050 lei). Un raport de
10-3 în favoarea PSD așadar. O sumă medie
pe cap de locuitor avantajează din nou PSD:
25,636 lei în cazul orașelor, 53,112 lei pentru
comune și 44,817 lei pentru toate cele 43 de
așezări. Spre comparație, media localităților
cu primari PNL este următoarea: 4,428 lei/

PRIMĂRII CONDUSE DE PRIMARI PSD
Proiecte PNDL
Număr/suma
Boldești -Scăeni
2/8.300.000
Breaza
Bușteni
9/10.750.000
Comarnic
1/2.900.000
Vălenii de Munte
3/6.300.000
TOTAL ORAȘE (5)
Adunați
3/6.400.000
Aluniș
Ariceștii Rahtivani
Balta Doamnei
Bănești
Blejoi
2/17.800.000
Călugăreni
Ceptura
1/5.000.000
Cerașu
3/6.500.000
Chiojdeanca
Ciorani
1/20.190.000
Colceag
1/12.600.000
Cornu
4/8.510.000
Cosminele
1/4.700.000
Dumbrăvești
1/12.800.000
Fântânele
1/8.030.000
Fulga
1/15.500.000
Gherghița
Gornet
Gura Vadului
Izvoarele
Jugureni
Olari
1/8.800.000
Păcureți
Păulești
2/17.300.000
Posești
1/10.680.000
Predeal Sărari
Provița de Sus
2/4.500.000
Râfov
7/17.310.000
Salcia
Secăria
2/3.300.000
Șotrile
4/17.330.000
Starchiojd
2/18.600.000
Ștefești
1/3.570.000
Talea
1/5.340.000
Telega
Tomșani
2/10.900.000
Vadu Săpat
Valea Călugărească
2/5.050.000
Vărbilău
TOTAL COMUNE (38)
TOTAL GENERAL
Localitate

Populație
11.593
16.763
9.908
12.476
13.622
64.362
2.082
3.397
8.119
2.392
5.638
8.811
1.206
4.643
4.645
1.591
6.751
4.748
4.286
1.025
3.702
2.041
3.266
1.999
2.902
2.257
6.685
540
1.910
2.107
6.074
3.979
2.319
2.021
5.359
1.043
1.222
3.350
3.815
2.380
1.045
5.559
4.407
1.726
10.917
6.877
148.836
213.198

Sumă
Alocată
400.000
300.000
300.000
300.000
350.000
1.650.000
185.000
210.000
200.000
240.000
200.000
235.000
210.000
200.000
250.000
220.000
260.000
185.000
210.000
200.000
210.000
200.000
210.000
200.000
230.000
190.000
205.000
200.000
10.000
210.000
200.000
200.000
235.000
195.000
200.000
210.000
210.000
205.000
185.000
210.000
225.000
195.000
350.000
215.000
7.905.000
9.555.000

Lei/cap
locuitor
34,503
17,896
30,278
20,046
25,693
25,636
88,856
61,819
83,612
42,568
165,837
60,613
45,209
125,707
37,031
46,335
60,662
180,487
56,726
97,991
64.298
100,050
72,363
88,613
34,405
381,851
107,329
94,921
1,646
52,777
86,244
98,961
43,851
186,960
163.666
62,686
55,045
86,134
177,033
37,776
51,055
112,977
32,060
31,263
53,112
44,817

cap de locuitor pentru municipii, 19,752 leiorașe, 29,956 lei comune și 16,423 lei pentru
toate cele 55 de unități administrativteritoriale cu primari liberali. ALDE are o
medie între cele două valori, 33,159 lei/cap
de locuitor. Și mai simplu de-atât ar fi să

privim doar tabelele: în vreme ce liberalii
au doar 5 primării de comune care au
primit sume mai mari de 200.000 lei, socialdemocrații numără 31 de localități rurale cu
o astfel de alocare. Cu asemenea cifre seci,
orice alt comentariu devine de prisos.

PRIMĂRII CONDUSE DE PRIMARI LIBERALI
Denumire localitate

Proiecte PNDL
Număr/suma
-lei
1/2.410.000

Ploiești
Câmpina
TOTAL MUNICIPII (2)
Azuga
1/10.850.000
Mizil
2/15.500.000
Plopeni
Sinaia
3/1.700.000
Slănic
1/860.000
Urlați
TOTAL ORAȘE (6)
Albești Paleologu
2/22.700.000
Apostolache
1/6.300.000
Ariceștii Zeletin
2/1.500.000
Baba Ana
1/4.900.000
Bălțești
4/10.900.000
Bărcănești
Bătrâni
2/11.700.000
Berceni
1/22.200.000
Bertea
1/21.170.000
Boldești Grădiștea
1/7.400.000
Brazi
Brebu
4/2.100.000
Bucov
Cărbunești
2/4.900.000
Cocorăștii Colț
2/14.100.000
Cocorăștii Mislii
2/3.800.000
Drăgănești
1/10.400.000
Drajna
2/20.000.000
Dumbrava
Filipeștii de Pădure
Filipeștii de Târg
Florești
Gorgota
2/14.400.000
Gornet Cricov
1/875.000
Gura Vitioarei
2/9.900.000
Iordăcheanu
1/7.470.000
Lapoș
1/9.740.000
Lipănești
2/15.140.000
Măgurele
2/14.900.000
Mănești
1/12.980.000
Plopu
1/15.500.00
Podenii Noi
2/17.700.000
Poiana Câmpina
Poienarii Burchii
1/3.760.000
Provița de Jos
1/270.000
Puchenii Mari
1/17.220.000
Sălciile
2/5.770.000
Sângeru
2/6.800.000
Scorțeni
Șirna
1/5.590.000
Surani
1/1.006.000
Tătaru
2/2.570.000
Teișani
1/6.550.000
Tinosu
1/12.600.000
Târgșoru Vechi
1/7.510.000
Valea Doftanei
2/4.350.000
Vâlcănești
2/3.560.000
TOTAL COMUNE (47)
TOTAL GENERAL

Populație
în 2016

Sumă alocată
-lei

Lei/cap
locuitor

233.663
37.553
271.216
4.850
16.472
9.074
11.537
5.939
11.632
59.504
5.581
2.107
1.226
4.146
3.782
9.693
2.112
6.376
3.182
1.774
8.289
7.156
11.217
1.741
2.984
3.377
4.876
5.416
4.472
10.532
8.324
7.886
5.146
2.267
6.077
5.363
1.206
5.261
4.720
3.971
2.381
4.862
5.095
4.834
2.277
8.421
1.843
5.536
5.751
4.864
1.869
891
3.697
2.417
10.220
6.692
3.845
225.755
556.475

1.000.000
201.000
1.201.000
94.500
343.500
250.000
177.800
117.000
192.500
1.175.300
118.000
150.500
175.000
113.000
145.000
164.000
208.700
171.000
103.000
104.000
163.000
194.000
110.000
120.000
147.500
138.000
120.000
230.000
193.000
176.000
153.000
139.000
144.000
107.000
106.000
153.000
118.000
116.000
128.000
132.000
195.000
140.000
127.000
187.000
180.500
112.000
146.000
234.000
200.000
134.000
98.000
105.000
90.000
207.000
160.000
107.500
6.762.700
9.139.000

4,279
5,352
4,428
19,484
20,853
27,551
15,411
19,700
16.549
19,752
21,143
71,428
142,740
27,255
38,339
16,919
98,816
26.819
32,369
58,624
22,778
17,295
63,182
40,214
43,677
28,301
22,156
51,431
18,325
21,143
19,401
27,011
63,520
17,607
19,765
126,865
22,429
24,576
32,233
55,438
40,107
27,477
26,272
82,125
21,434
60,770
26,273
40,688
41,118
71,696
109,988
28,540
37,236
20,254
23,909
27,958
29,956
16,423

PRIMĂRII CONDUSE DE PRIMARI ALDE
Localitate
Băicoi
Măneciu
Măgureni

Proiecte PNDL
Număr/suma
5/6.000.000
2/7.500.000
1/18.080.000
TOTAL (2+1)

Populație
19.070
10.675
6.444
36.189

Sumă
alocată
400.000
400.000
400.000
1.200.000

Lei/cap
locuitor
20,975
37,470
62,073
33,159

PRIMĂRII CONDUSE DE PRIMARI PPU
(PARTIDUL PUTERII UMANISTE)
Localitate
Șoimari

Proiecte PNDL
Număr/suma
5/4.390.000

Populație
3.120

Suma
alocată
210.000

Lei/cap
locuitor
67,307
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

motiv pentru care toate guvernele țării în
următorii 25 de ani să respecte interesele
stabilite de români”. Mareane, Mareane,

-Ca să fii ministru, nene,
E bine să te cheme Anton.
Altceva nu ți se cere:
Doar să ai în cap beton!

P

I

ete ce zice Vasilica: „Eu, ca primministru, sunt îngrijorată și nu mă
simt confortabil în momentul în care
am văzut că pot fi făcute probe și dosare
pentru un prim-ministru. Orice e posibil,
dacă a existat un precedent, poate exista și
al doilea precedent”. Mai darling, răbdare,
să le luăm pe rând:
1. Tu crezi că eu mă simt confortabil
când știu că ești consiliată de Darius
Vâlcov, condamnat de o instanță la niște
anișori de pușcărie? De-atunci, ori de
câte ori vă văd, îmi duc mâna instinctiv
la buzunar.
2. Crezi că ești imună la dosare penale?
Bineînțeles că, dacă ești la volan și omori

voi aveți o boală: vrei tu o ciungă, o
bagi pe-aia că vor gumă de mestecat
toți românii. Așa și acum: scrieți voi din
capul vostru un program ori chiar numai
strategul Vălcov și ziceți că românii îl vor
cu punct și virgulă. Bre, dacă-i pe-așa...
-Cu atâtea strategii și proiecte,
Am trăit trei decenii abjecte.
Un program nou ne trebuia, mamă,
Deci fiți cu băgare de seamă:
Păziți-vă geanta, casa,
Gardul, găina și masa,
Contul, frigider și purcel,
Pisică, morcov, cățel,
Pielea ursului din pădure
Că și pe-aia vor să v-o fure!

A

t ttrecii mata
t lla b
i cât
ât oii fi
un om, kkaput,
beci,
de premier (sper că așa-ți zici, premier,
nu... premieră, după limba română
vorbită de voi, elitele).
3. Fato, tu crezi că „precedent”, în
sensul în care l-ai folosit, poate fi așa,
mai mulți, ca falfabeții din Guvern,
un precedent, doi... (ha, ha, ha)...
precedenți...? Vasilico, ca să înțelegi:
acolo, la Videle, câd îți faci nevoile
în păpușoi și te ștergi cu leuștean, se
cheamă că s-a creat un precedent, adică
fapta respectivă a fost făcută pentru
prima dată în istoria Teleormanului de
un prim-ministru, iar tu ești un fel de
deschizător de drumuri. Dacă te imită
apoi Camen Dan ăla nu mai e precedent;
ea te copiază! No, după cum te uiți la
mine, bag seamă că n-ai priceput. „Întâia
dată”, Vasilico, nu poate fi „întâia dată a
doua oară”...

E

belea mare-mare! Se pregătesc unii
să facă un plan pe 25 de ani care
să devină lege. Așa a anunțat Marian
Oprișan: „Este necesar să prezentăm un
proiect de țară pe termen lung. Această
ofertă ulterior o transformăm într-o lege,

nton Anton, ministrul Energiei,
a fost la o conferință pe teme
energetice, organizată de Ziarul Financiar.
Acolo s-au apucat ziariștii să-l întrebe
diverse chestii: despre strategia energetică
pe care intenționează să o elaboreze
(deși există deja una), despre negocierile
(cam secrete) cu investitorii chinezi
pentru construcția reactoarelor 3 și 4

S

dâ d
î meclă.
l Dar mai nimerit
dându-i
una în
ar fi să-i ceri sfatul fostului parlamentar
Irina Loghin, că ea a rezolvat-o repede
cu Rasdaq, cerând procurorilor să-l bage
imediat la închisoare. Așa și tu deci:
-Nu te pierde iar cu firea.
Nu te-a învățat Irina?
Vrei să nu dai de bucluc,
Arestează-l pe Feisbuc!

-a nervozat Gâdea. Rău de tot.
Atât de rău încât i-a zis lui Dancă,
în direct, „s-o pupe-n cur pe Kovesi”. În
platoul A3 discuția a fost cam așa:
-„Mihai Gâdea: Domnule Dancă,
încerc să vă explic așa, de la om la om,
domnule Dancă, nu e vorba despre
oameni, e vorba de magistrați, înțelegeți
treaba asta?
-Ionel Dancă: Domnule Gâdea, dacă
sunt cazuri de erori judiciare, de ce cereți
ca pentru un polițist pedofil să plece
ministrul de Interne? De ce?
Intervine Pavel Abraham: Haideți, nu
transferați discuția în altă parte!
-Ionel Dancă: Așa faceți și acum, de ce
să plece șeful unei instituții pentru că un
Portocală face probe cu tigăi?

„A

de la Cernavodă, despre gazele naturale
din Marea Neagră amanetate, pe șest,
Ungariei, despre numele noului director
al Petrom, despre listarea Hidro la bursă...
La toate întrebările, omul a săltat din
umeri. O obrăznicătură de jurnalist l-a
întrebat, dacă a văzut că Anton-Anton
e de fapt domnul Habar-n-am, „ce e ăla
curent electric”. Ministrul ALDE s-a
nervozat și a livrat o sintagmă la care se
pricepe: „ești nesimțit!”.
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rimarul Capitalei, Gabriela Firea,
s-a plâns că a fost amenințată pe
rețelele de socializare cu moartea după ce
a anunțat că o firma din Turcia a căștigat
licitația pentru cumpărarea celor 400
de autobuze: „legislația din România nu
pedepsește astfel de atitudini. Pe internet
poți amenința cu moartea, cu desfigurarea,
cu bătaia, că nimeni nu pățește nimic.
Nu zic să cenzuram internetul, dar nici
să lăsăm lucrurile așa nu e bine. Trebuie
reglementat (n.n.- facebookul, internetul,
poșta electronică)”. Gabi, dar de ce te-ai
speriat așa de tare? N-ai văzut cum l-a
aranjat Viorica-Vasilica pe Dow Jones?
Doar i-a sugerat ambasadorului SUA la
București că știe ea ce probleme face ăla
pe-acolo, că Hans Klemm l-a și potolit,

Scriitorilor din România!) și, în consecință,
ne-a urat, atât mie personal cât și colegilor
mei lideri ai coaliției de guvernare, să
mergem la pușcărie. Cum în ultima vreme
mitingurile au cam lipsit, bărbatul era
nevorbit și nu se mai oprea din urările cu
pușcăria. M-am întors către cel care veghea
controlul pasagerilor și l-am rugat să-l ajute
pe urător să se reîntoarcă la locul său. Ceea
ce, după câteva vociferări ale bărbatului, s-a
întâmplat”-povestește Varujan Vosganian,
pe pagina sa de socializare. Varujane, tu,
bărbatul-bărbaților, cel care ai curajul
nemaipomenit să numeri ouăle din
cuibarul găinilor din ograda infractorilor
de țărani și să cauți vacile de laptele ilicit
ori să te dai cu mir, milogindu-te să nu
ți se ridice imunitatea parlamentară în
dosarul ăla penal, ți s-a înfundat cu un
tinerel din statul paralel și soroșist?
-După această întâmplare
Varujane, fă-te zbir,
Du-te-n Parlament călare
Și te unge iar cu mir!

stăzi am fost la Iași, în colegiul
meu electoral. Și, ca de obicei,
m-am întors cu o cursă Tarom de șapte
seara. În sala de așteptare, tot ca de obicei,
citeam. Când, ce să vezi? Un bărbat în jur
de treizeci de ani s-a proțăpit în fața mea,
a început să profereze lozinci tefeliste (n.n.abreviere de la Tânăr, Frumos și Liber,
cuvânt inventat de Codrin Ștefănscu și
preluat, iată, de un membru al Uniunii
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Mih i Gâd
P p ți
d `
î
Mihai
Gâdea: Pupați-o,
dom`ne,
în
cur pe Kovesi!”
Afurisenie mare, Gâdeo, când nu-ți
cântă un invitat în strună și nu găvărește
ce vrei tu să auzi! Asta e, frate, ai crezut
că ai reușit să speli prea multe creiere în
afară de al tău și al câtorva papițoi de
serviciu? Un lucru e cert: cred că Ionel
e convins că-i mai sănătos să o pupe pe
Kovesi prin părțile alea indicate decât
pe tine, pe gură...
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68 DE MILIOANE DE LEI
PENTRU DRUMURILE
JUDEȚENE DIN PRAHOVA
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
M

C

onsiliul Județean Prahova
spune
așa:
pentru
transporturi, fondurile asigurate
pentru 2018 sunt în sumă totală
de 105,028 milioane de lei. La
secțiunea de funcționare, bugetul
este de 66,809 milioane de lei,
din care 20,628 mil. lei reprezintă
datorii în contul creditului BCR
contractat în 2007, 2,6 mil. leicheltuieli de personal, 11,436 mil.
lei combatere efecte inundații
și înghețuri (întreținere) și
numai 30,169 mil. lei înseamnă
reparații curente și întreținere
drumuri județene. La secțiunea
de dezvoltare, suma alocată
este de 38,219 mil. lei. În lista
de investiții figurează, printre
altele, următoarele categorii de

intervenții:
-lucrări
in
continuare:
consolidare DJ 207 ȘotrileCâmpina (58.000 lei), refacere
podeț și taluzuri pe DJ 101 P
Poiana Câmpina (667.000 lei),
extindere iluminat public pe
DJ 102, între Spitalul Județean
de Urgență și sensul giratoriu
suspendat de la Păulești (200.000
lei) și consolidare DJ 101R,
comuna Cornu, punct Frâncu
(900.000 lei);
-lucrări noi: consolidare DJ
713 Sinaia (DN 71)-Cabana
Cuibul Dorului-Șaua DichiuluiCabana Babele (2.900.000 lei),
îmbrăcăminte bituminoasă ușoară
DJ 101 T Bertea-Lutu Roșu, 1 km,
proiectare și execuție (1.950.000

lei), îmbrăcăminte bituminoasă
ușoară DJ 140 Strejnicu-Târgșoru
Nou, proiectare și execuție
(4.150.000 lei), îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară DJ 234
Salcia, 1,464 km, proiectare
și execuție (2.100.000 lei),
îmbrăcăminte bituminoasă ușoară
DJ 233 Ariceștii Zeletin, 1,6 km,
proiectare și execuție (2.800.000
lei), pasaj denivelat peste DN1,
Centura de Vest, la intersecția cu
DJ 101 I (8.751.000 lei);
-alte investiții (15,923 mil.
lei), cei mai mulți bani mergând
în servicii de proiectare, asistență,
consultanță,
supraveghere,
reprezentare
și
cadastru,
exproprieri, precum și consolidare
drumuri în Chiojdeanca (633.000
lei), Bertea (830.000 lei + 3 podețe
în valoare de 920.000 lei) și
proiectare patru sensuri giratorii
la Tătărani (intersecția DJ 100D
cu DJ 101G), Florești (DN1 cu DJ
720), Bănești (DN1 cu DJ 101 D)
și Păulești (DJ155 cu DN1).
La acestea se adugă și cele
două mari proiecte finanțate din
fonduri europene, în valoare de
59,042 mil. lei, respectiv, 136,224
lei, pentru modernizarea traseelor
regionale 2 si 3, la limita cu județele
Dâmbovița și Buzău.

ROMÂNIA, PRIMA DIN
EUROPA LA RUJEOLĂ
O

rganizația Mondială a Sănătății consideră o
tragedie faptul că, în 2017, Europa a înregistrat
o creștere puternică a cazurilor de rujeolă. România,
din păcate, ocupă un nedorit prim loc în acest
d
cclasament, cu 5.562 de cazuri de pojar înregistrate
aanul trecut, fiind urmată de Italia, cu 5.006 de
îîmbolnăviri și Ucraina, cu 4.767 de bolnavi. În
Europa, numărul cazurilor de rujeolă a crescut cu
E
4400% în 2017, când au fost afectate peste 20.000 de
persoane, față de 5.273, în 2016. 35 de persoane
p
șși-au pierdut viața din pricina acestei afecțiuni
aaltfel ușor tratabilă. Ministrul Sănătății, Sorina
Pintea, a declarat că este urgent nevoie de o lege
P
a vaccinării și de o politică foarte serioasă în acest
ssens. Amintim că un act normativ zace pe undeva
prin Parlament, aleșii fiind preocupați de un an
p
ccum să se scape unii pe alții de dosarele penale, în
lloc să-i scape cu viață pe copiii nevaccinați.

GREVĂ LA SALINA SLĂNIC
M

arți,
80
de
mineri de la
Salina Slănic au refuzat
să mai iasă la suprafață,
în semn de protest față
de refuzul conducerii de
a suplimenta salariile,
cât să acopere partea de
contribuții sociale trecute
de la angajator la angajat.
Oamenii spuneau că și așa
au salarii mici, iar plata
integrală a CAS și CASS
le-a diminuat drastic
veniturile. De asemenea,

muncitorii acuză lipsa
investițiilor și în general
slabul management al
societății de stat, precum
și faptul că lucrează în
condiții grele, fără a
beneficia de retribuții
pe măsură. Ultimele
negocieri cu directorul
salinei au eșuat. Minerii au
spus că nu vor renunța la
protest până când salariile
nu vor reveni la valorile de
dinaintea revoluției fiscale.

PROBLEME PENTRU
TREI CONSILIERI
LOCALI DIN PRAHOVA

A

genția
Națională
de
Integritate a găsit trei
consilieri locali din Prahova că
s-ar afla fie în conflict de interese
administrativ, fie în stare de
incompatibilitate:
-Mihai Gavrilă, fost primar și
actual consilier local al comunei
Drajna, este suspectat de conflict
de interese administrativ fiindcă
a participat la deliberări și a luat
cuvântul în ședința Consiliului
Local Drajna, având pe ordinea
de zi proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea cererii de
acordare a eșalonării la plată
pentru obligațiile fiscale restante
datorate bugetului local de către
S.C. Gilmet S.R.L., societate
comercială în cadrul căreia acesta
deținea calitatea de asociat unic,
fiind adoptată și o hotărâre în
acest sens. Gavrilă ar fi încălcat
astfel dispozițiile art. 70 și art. 77
din Legea nr. 161/2003, art. 75,
lit. c din Legea nr. 393/2004 și art.
46 din Legea nr. 215/2001;
-Nicolai
Pașol,
fost
viceprimar și actual consilier
local al orașului Mizil, se află în
stare de incompatibilitate pentru
că, în perioada 29 iunie 2012-22
februarie 2016, a deținut simultan
funcția de viceprimar și calitatea
de administrator al S.C. Padores
S.R.L. și S.C. Padores Tour S.R.L.,
iar în perioada 31 octombrie
2013-22 februarie 2016, a deținut
simultan funcția de viceprimar
și calitatea de membru al
Consiliului de administrație

al Școlii gimnaziale „Sf. Nicolae”
Mizil, încălcând astfel dispozițiile
art. 87, alin. 1, lit. d din Legea nr.
161/2003.
-Daniel
Vasile
Oceanu,
consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei
Valea Doftanei, s-ar fi aflat în
conflict de interese administrativ
deoarece
a
participat
la
deliberarea și adoptarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei
Valea Doftanei privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a
pajiștilor (pășunilor alpine) din
patrimoniul privat al comunei
Valea Doftanei, în urma căreia
a fost încheiat Contractul
de închiriere între Primăria
Valea Doftanei și Asociația
Crescătorilor de Animale Teșila,
Valea Doftanei, asociație în cadrul
căreia soția consilierului deține
calitatea de membru. Acesta a
încălcat prevederile art. 70 și art.
76 din Legea nr. 161/2003, art. 75,
lit. f și 77 din Legea nr. 393/2004
și art. 46 din Legea nr. 215/2001.
Cei trei au fost informați
despre declanșarea procedurii de
evaluare și despre drepturile de
care beneficiază-de a fi asistate
sau reprezentate de un avocat și
de a prezenta date sau informații
pe care le consideră necesare, în
susținerea cauzei lor. Dintre toți,
doar consilierul Daniel Vasile
Oceanu nu a depus la dosarul de
evaluare un punct de vedere, în
exercitarea dreptului la apărare.

1,2 MILIOANE DE LEI PENTRU
CATEDRALA „SFÂNTUL IOAN
BOTEZĂTORUL

Ș

tiați că refacerea Catedralei „Sfântul
Sfântul Ioan Botezătorul” , din
Ploiești, face parte din calendarul acțiunilor desfășurate sub egida
,,Programului Naţional România 100”? Probabil acesta este motivul
pentru care consilierii județeni au aprobat alocarea sumei de 1 milion de
lei pentru continuarea lucrărilor de renovare, modernizare și extindere
a acestei biserici care a fost ridicată în cinstea eroilor prahoveni căzuți
în Primul Război Mondial.
Consilierii locali din Ploiești au votat și ei, în replică, un fond
de 200.000 de lei pentru același obiectiv. Catedrala este cea mai
impunătoare biserică din oraș, ce domină prin turnul său central, care
are o înălțime de aproximativ 60 m. A fost construită între anii 19231937, pe locul unei biserici ce data din 1841, lăsată moștenire de către
bulgarii stabiliți în oraș. Arhitectul lucrării a fost Toma T. Socolescu.
Piatra de fundație a fost pusă la 18 noiembrie 1923. La construcție
s-au folosit materiale aduse din locuri unde au luptat soldații români
în Războiul de Reîntregire a Neamului: blocuri de piatră de la Oituz,
cărămidă de la Mărășești, pietriș de la Doaga și Valea Șușiței. Icoanele
mari sunt îmbrăcate în argint suflat cu aur, în altar se află încă un
baldachin asemănător cu cel al mitropoliilor și episcopiilor, iar
catapeteasma- sculptată și înflorată- este considerată o lucrare de artă
de excepție.
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ÎN 2025, PRODUCȚIA DE ȚOPĂIALA FISCALĂ SE LASĂ CU
GAZE AR PUTEA AJUNGE CONCEDIERI ÎN MEDIUL PRIVAT
măsurile aplicate în cazul creșterii
contribuțiilor
sociale
pentru
LA 18-20 DE MILIARDE
salariații cu timp parțial de lucru,
49,1% dintre patroni au crescut
DE METRI CUBI
salariile pentru compensarea în

D

irectorul general al Agenției Naționale pentru Resurse
Minerale (ANRM), Sorin Călin Gal, a declarat că, în 2025,
producția de gaz a României ar putea ajunge la 18-20 miliarde de
metri cubi, cu condiția ca rezervele din Marea Neagră să ajungă la un
potențial complet de exploatare. Afirmația vine la puțin timp după ce
ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a semnat cu omologul său
ungar, Peter Szijjarto, un acord de furnizare a 4,4 miliarde de metri
cubi de gaz pe an către Budapesta. Nici acum oficialul român nu a
catadicsit să explice de ce a angrenat țara într-o asemenea convenție.
Nici alți doi demnitari prezenți la întâlnire, Călin Popescu Tăriceanu
și Liviu Dragnea, nu au găsit de cuviință să facă publică înțelegerea. În
acest moment, România produce anual 10-11 miliarde de metri cubi
de gaz metan, în vreme ce consumul se ridică la 14,2 miliarde de metri
cubi de gaze. Sorin Călin Gal crede că producția anuală din Marea
Neagră va putea ajunge la circa 9 miliarde de metri cubi, din care 6
miliarde de metri cubi vor fi extrase de către ExxonMobil și OMV
Petrom, în perimetrul Neptun. Directorul general al ANRM a mai
afirmat că rezerva din larg ar fi de 200 mld. metri cubi. Un alt investitor

în Marea Neagra este Black Sea Oil & Gas, care este deja în faza de
finalizare a proiectului, acesta putând produce în 2020 aproximativ
1 miliard de metri cubi, în perimetrele Midia și Pelican. Mai exista
posibilitatea să fie extrase gaze și din perimetrul Trident, explorat de
Lukoil Overseas Atash Bv impreuna cu Romgaz, însă acum investiția
nu a fost declarată comercială. Potrivit estimărilor, Romania ar putea
câștiga circa 2,8 miliarde de euro din redevențele aplicate producției
din Marea Neagra, în următorii 20 de ani. Puțin dacă e să comparăm
cifra cu câștigul real al firmelor care extrag și vând gazul!

A

proape 50% dintre antreprenorii mici și mijlocii din România
au declarat că vor recurge la concedieri pentru a face față
reformei fiscale. Aceștia se plâng că nu pot susține salariul minim
pe economie majorat la 1.900 lei, că vor renunța la contractele parttime fiindcă angajații nu au de unde să plătească CAS și CASS la
nivelul salariului minim și că, în general, au avut neplăceri in cauza
„țopăielii fiscale”. Peste 93% dintre întreprinzători vor ca Guvernul
să renunțe cu totul la această revoluție fiscală și să se revină la
ceea ce a fost anterior lui 1 ianuarie 2018, pentru că societatea era
așezată, lucrurile erau înțelese și economia funcționa.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Consiliul
Național
al
Întreprinderilor Mici și Mijlocii
din România (CNIPMMR) a
realizat un sondaj de opinie pe
tema reformei fiscale la care au
participat 1.752 de respondenți,
din care 71,4 % microîntreprinderi,
13,4 % întreprinderi mici,
11,9% întreprinderi mijlocii și
3,3% ONG-uri ori alte forme
juridice de organizare. 49,9% %
dintre patronii de firme mici și
mijlocii au spus că vor avea loc

disponibilizări de personal din
IMM-uri, ca urmare a majorării
salariului minim pe economie de
la 1 ianuarie 2018 și a obligației
de plată a contribuțiilor sociale
pentru angajații cu contracte de
muncă part-time la nivelul întreg
al salariului minim pe economie.
Dintre aceștia, 91,3% au menționat
că vor disponibiliza între 1 și 5
salariați, 6,1% între 5 și 10, doar
2,4% urmând a disponibiliza peste
10 salariați. În ceea ce privește

totalitate a trecerii contribuțiilor
de la angajator la salariat, 39,8% au
recurs la restructurări/concedieri,
6,7% au compensat parțial
creșterile (cu pierderea la angajat),
iar 4,4% au aplicat alte măsuri.
Pentru trecerea contribuțiilor
la salariat, respondenții au
aplicat
următoarele
măsuri:
72,2% au crescut salariile pentru
compensarea în totalitate a trecerii
contribuțiilor de la angajator la
salariat, 13,3% vor acorda prime
lunare, 12,9%
vor compensa
parțial trecerea contribuțiilor, iar
1,6% intre patroni au adoptat alte
măsuri. 79,4% dintre antreprenori
au declarat că punerea în aplicare a
măsurilor fiscale a creat dificultăți
întreprinderii lor. Cele mai mari
greutăți semnalate au fost: creșterea
birocrației pentru angajator; efort
semnificativ de implementare a
reformelor; creșterea cheltuielilor
de personal pentru salariații
angajați cu salariul minim brut
pe țară, raportat la creșterea lui la
1900 lei; timpul foarte scurt stabilit
pentru implementare; creșterea
cheltuielilor
administrative,
privind actualizarea programelor
informatice; birocrația foarte mare
a negocierilor colective; creșterea
cheltuielilor de personal datorită
trecerii contribuțiilor la salariat
și instituirea noii contribuții
sociale asiguratorie pentru muncă;
necesitatea unor restructurări
(concedieri
individuale
sau
colective) etc.

A ÎNCEPUT UNIREA!

FRAȚII BECALI 38
SE ÎNTORC LA
ÎNCHISOARE
M

agistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au condamnat-o,
marți, pe fosta judecătoare Geanina Terceanu, actualmente
Teodorovici, la 7 ani de închisoare pentru luare de mită, aceasta fiind
acuzată că ar fi primit în tranșe 220.000 de euro de la frații Becali și
Cristian Borcea pentru a-i achita în prima fază, în dosarul Transferurilor.
Terceanu a recunoscut toate acuzațiile care i s-au adus în acest dosar.
Victor Becali a primit 5 ani și 8 luni de închisoare, acesta urmând să
se întoarcă în pușcărie, revocându-i-se eliberarea condiţionată dispusă

în dosarul Transferurilor. Ioan Becali se va întoarce, de asemenea,
în spatele gratiilor, acesta fiind condamnat la trei ani de închisoare.
Cristian Borcea a fost achitat, el aflându-se deja în pușcărie în vechiul
dosar judecat în urmă cu cinci ani.

6

de primării și consilii
locale din Republica
Moldova au adoptat declarații de
unire cu România.
Este vorba despre așezări din
raioanele Edineț, Ialoveni, Ștefan
Vodă, Căușeni, Chișinău, Strășeni,
Călărași, Cantemir, Telenești,
Hâncești, Anenii Noi, Ungheni,
Cahul, Soroca și Criuleni. Mai
mulți primari au sosit, marți, în
Parlamentul României, la invitația
PRM, fostul președinte Traian
Băsescu fiind considerat liantul
acestei acțiuni unice care vine,
iată, în anul Centenarului Marii
Uniri. Primarul Petru Frunze, din
Puhoi, a declarat: „Noi dorim să ne
întregim neamul nostru românesc și
este un motiv și pentru alte localități
din Basarabia să facă acest pas
foarte important pentru ca oamenii
din R. Moldova să simtă valorile
românești, dar și valorile Uniunii
Europene. Am avut posibilitatea
să înțelegem modul de dezvoltare
a României și vrem ca acest model
să fie implementat și în Republica
Moldova (...) Avem mari speranțe
de la România să ne considere pe
noi, cei care am votat declarații de
unire, că suntem primării românești
și să beneficiem de tot ceea ce
beneficiază autoritățile locale din
România”. Ca răspuns la această
acțiune extraordinară de suflet a
românilor de peste Prut, o singură

România, Parva
Parva, din
comună din România
județul Bistrița Năsăud, a semnat o
„Declaraţie de Unire” cu Moldova.
Primarul comunei Parva, Ioan
Strugari, a declarat că actul
semnat va ajunge la președintele
României, la președinții Senatului
și Camerei Deputaților și la
Guvernul României. În declarația
bistrițenilor se arată: „Să facem tot
ceea ce stă în puterea noastră pentru
reîntregirea țării în anul centenar
2018. Generația de azi are datoria
morală de a lupta pentru aceleași
idealuri apărate cu prețul vieții lor
de înaintașii noștri. Poporul român
nu poate sărbători Centenarul
Unirii fără o parte din teritoriile
românești care au făcut obiectul
marii sărbători de la Alba Iulia,
în 1918. O sărbătoare adevărată a
poporului român poate avea loc în

1918. Nu trebuie
aceleași condiții din 1918
să uităm suferințele trecutului,
chinurile fraților, părinților și
bunicilor noștri care au luptat
pentru pământul acesta românesc,
umiliți prin lagărele sovietice, de
unde unii nu s-au mai întors. Mai
mult, împotriva voinței lor, frații
noștri din Basarabia au fost rupți de
la trupul patriei istorice din voia lui
Hitler și a lui Stalin. Prin prezenta
Declarație ne asociem demersurilor
primarilor din Republica Moldova
(Basarabia) de a lupta împreună
pentru recunoașterea valabilității
actului Unirii citit de bistrițeanul
Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918.
Ne exprimăm dorința de a sărbători
împreună Centenarul Marii Uniri,
fără ca pământul românesc să aibă
granița la Prut”.
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câștiga
alegerile pentru funcția de
c
primar.
În acest joc nebun intră,
p
nici
n nu se putea altfel, vagabondul.
Fost
actor, ștrengar obraznic,
F
dezghețat,
cu simțul umorului
d
și
ș un oarecare farmec, acestuia
îi
î încolțește pe loc ideea de a
fructifi
ca șansa care i s-a oferit,
f
astfel
încât să iasă cumva din criza
a
din
d viața sa. El și podgoreanulcandidat
pun la cale o farsă
c
memorabilă,
tânărul deghizândum
se,
s în haine cumpărate cu banii
gazdei,
ca nepotul de la Moldova
g
al
a lui Alexandru Filimon. Noul
personaj
îl sucește pe degete pe
p
farmacistul
Leon, și el candidat
f

viziunea trupei de la Ploiești, un
nebun care poartă în chip de câine
un papuc în lesă- reușește până
la urmă să iasă victorios, făcând
imposibilul
posibil.
Filimon
obține, cu ajutorul acestuia, totul, și
cale liberă la primărie, și căsătoria
fiicei sale cu băiatul spițerului.
Comedia are unele accente de-o
tristețe profundă, cu fraza de la
un moment dat a vagabondului:
„sunt omul care a văzut moartea și
a cunoscut prețul vieții. Voi nu stiți
cât de frumoasă e viața! O risipiți
în nimicuri, treceți pe lângă ea, o
otrăviți cu prejudecăți, cu ambiții
neroade, umblați după bani, după

la primărie, al cărui fiu, un avocat
ratat (prototipul beizadelei de azi),
urma să se mărite cu fiica soților
Filimon. Plecând de la un șantaj
clasic- retragerea candidaturii
contra acceptului la căsătoria
dintre tineri-încurcăturile se țin
lanț, un soi de agonie și extaz
în comedie, iar vagabondul-în

situații, vă pândiți unii pe alții și vă
făuriți singuri chilii de temniță... Nu
m-ați înțeles... Lăsați-mă să plec.
Mă cheamă viața... libertatea!” Vă
sună cunoscut?
La Ploiești, piesa a avut
premiera în 2014, însă se mai
joacă și astăzi, uneori chiar cu
sala plină. Un succes garantat
promis de trupa Teatrului „Toma

„O

mul care aduce moartea”
este cea mai jucată piesă
a lui Victor Eftimiu, dramaturgul,
eseistul, povestitorul, scriitorul și
traducătorul despre care se spune
că a scris 140 de volume, 40 de
piese, 200.000 de versuri, 5000
de articole literare și a ținut 1.000
de conferințe publice. Născut pe
undeva, în Albania (1889), într-o
familie de aromâni, Eftimiu a
ajuns la București la vârsta de 8
ani, având așadar o viață întreagă
la dispoziție să cunoască în
amănunt societatea românească,
cu moravuri cu tot. Autorul a fost
director la Naționalul bucureștean
și la Teatrul de Comedie, cu o mică
pauză prin 1927, când a condus
destinele Teatrului și Operei
din Cluj, membru al Acadmiei
Române și francmason (gradul 33
și ultim al Ritului Scoțian Antic și
Acceptat) în perioada interbelică,
perioadă în care scrie și comedia
„Omul care aduce moartea”
(1928-anul publicării). Acțiunea
are loc într-un oraș de provincie,
înainte de alegerile comunale.
Alexandru Filimon, un podgorean
blazat ce-și găsește în pescuit

plăcerea de a exista, salvează
de la sinucidere prin înec un
tânăr vagabond, pe care-l aduce
în casă, chestiune care nu-i deloc
pe placul soției și fiicei. Fapta sa
îi crește brusc popularitatea în
rândul oamenilor-este declarat
chiar omul zilei- și el se gândește
să folosească momentul pentru a

Caragiu”. Versiunea scenică,
semnată de Andreea Vulpe, nu
diferă fundamental de comedia
originală; evident că a fost adaptată
cât să aibă efect la un public diferit
de cel din 1928. De exemplu, a fost
mai de efect un „cară-te la mă-ta”
decât „cărați-vă cu toții”. Sau cei
5.000 de lei să fie transformați în
20.000 lei, bani pe care Filimoncandidatul îi oferă vagabondului
pentru a se transforma în
nepotul Ilie de la Cernăuți. Cu o
moldovenească vorbită cu accentul
rusesc de astăzi, personajul devine
absolut cuceritor. Cât despre regie
(Cristi Juncu), ei da, imaginația
a mers foarte departe! A fost
un fel de teatru în teatru, cu o
gestică intenționat exagerată și
replici forțate, caricaturale, spuse
pe alocuri tunător, cu tresăriri
involuntare ale spectatorului,
pentru a crea efecte care să capteze
suplimentar auditoriul. Pesemne
tot din această paletă face parte
și apariția printre spectatori a
vagabondului, gest vizibil pentru o
parte din sală, cea mai avizată, să
zicem. Poate, dacă e vorba despre
gusturi, ar fi putut fi evitate două
gesturi obscene, care nu-și aveau
locul și rostul într-o creație altfel
foarte reușită. Din distribuție
au făcut parte Ion Radu Burlan
(Alexandru Filimon), Bogdan
Farcaș (Vagabondul), Oxana
Moravec (Raluca Filimon), Ilie
Galea (Dl.Leon), Cristian Popa
(George) și Mihaela Popa (Alice
Filimon). Scenografia a fost
semnată de Andu Dumitrescu.
Pentru cei mai în vârstă, deși
comparația e un pic forțată,
pesemne în memorie a rămas și
versiunea radiofonică, avându-i
ca protagoniști pe Radu Beligan,
Grigore Vasiliu-Birlic, Silvia
Dumitrescu Timică, Eugenia
Popovici, Nicu Dimitriu și Horia
Șerbănescu.

1 MARTIE-CONCERT ANIVERSAR
SABIN PĂUTZA
F

ilarmonica „Paul Constantinescu”
organizează, pe 1 martie, un concert
prilejuit de împlinirea a 75 de ani de la
nașterea compozitorului Simon Păutza
(Păuța). Sub bagheta dirijorului Petre
Sbârcea vor evolul, alături de orchestra
filarmonicii, pianista Ioana Maria Lupașcu
și Georgiana Frâncu (violă). În program
figurează uvertura operei Forța Destinului
(Giuseppe Verdi), Simfonia a IV-a,
opus 98, de Johannes Brahms și Dublul
concert pentru violă, pian și orchestă,
compoziție a sărbătoritului. Sabin Pautza
este recunoscut în România și în lume în
calitate de compozitor, dirijor, profesor
și manager. Născut pe 8 februarie 1943 la
Câlnic-Reșița, s-a format la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu”, din București,
apoi și-a continuat studiile la Academia
Muzicală Chigiana, din Siena, avându-i
ca mentori pe Franco Donatoni, Bruno
Maderna și Franco Ferrara. A fost profesor
de armonie, contrapunct și compoziție la
Conservatorul „George Enescu“, din Iași,

dirijor permanent al Orchestrei Simfonice
a studenților și dirijor al Coralei Animosi.
În 1984, Sabin Pautza s-a stabilit în Statele
Unite, unde a fost numit prin concurs
director artistic și dirijor principal al
celei mai vechi orchestre din New Jersey,
Plainfield Symphony. Potrivit mărturiilor
sale, Sabin Pautza consideră că adevăratul
său debut pe continentul american a avut
loc în anul 1985, când, în prestigioasa sală
Carnegie Hall din New York, s-a prezentat
în dublă ipostază, aceea de dirijor la
pupitrul Orchestrei New York University
Symphony și de compozitor. Primăria
orașului Plainfield l-a numit Cetățean de
Onoare al orașului și Conductor Emeritus
pe viață al Orchestrei Simfonice, decretând
ziua de 7 mai 2007 Ziua Sabin Pautza în
Plainfield, o recunoaștere a activității sale
de peste 20 de ani pusă în slujba comunității
și a prestigiului acestui oraș american.
Dirijorul român a condus cele mai renumite
orchestre din Europa, America și Australia
pe scene precum Carnegie Hall New York,

,

EDITURA

Santa Cecilia Roma,
Roma „Fr.
Fr Chopin“ Varșovia
sau Philharmonic Hall Sydney. Numele
său figurează în Who’s Who in Music și
în volumul „2000 de Americani Notabili”,

publicat de American Biographical
Institute. În 1996 a primit titlul onorific de
Doctor în Muzică de la London Institute
for Applied Research.
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
5 SOLUȚII
CONTRA CEFALEEI
Cefaleea este o durere de cap care apare
frecvent și poate fi cauzată de alte afecţiuni, cum
este hipertensiunea arterială sau spondiloza
cervicală. Înainte să recurgi la analgezicele
clasice, încearcă unul dintre aceste leacuri puse
la dispoziţie de farmacia naturii.
Ceai de mentă
Aromata mentă conţine mentol, care are rolul de
a relaxa vasele de sânge. Astfel circulaţia sangvină
se îmbunătăţește și crizele de hipertensiune sunt
mai rare, ceea ce scade frecvenţa episoadelor de
cefalee. Ceaiul de mentă scade tensiunea, în timp
ce aroma sa proaspătă are efect calmant.
De ce ai nevoie pentru ceai: * 1 linguriţă mentă
uscată, 250 ml apă.
Preparare și administrare: fierbi menta 5 minute
în apă, strecori și lași la răcorit. Bei ceaiul de îndată
ce simţi primele pulsaţii dureroase. De asemenea,
poţi masa tâmplele cu 2 picături de ulei de mentă.
Infuzie de scorţișoară
Un aliat eficient în lupta cu durerile de cap este
scorţișoara. Condimentul are rol antiinflamator și
îmbunătăţește circulaţia sângelui la nivel cerebral.
De ce ai nevoie pentru infuzie: * 1/2 linguriţă
pudră de scorţișoară, 200 ml apă.
Preparare și administrare: torni apa fierbinte
peste scorţișoară, amesteci, aștepţi 5 minute, apoi
bei doar partea limpede a infuziei. Bei o cană ori
de câte ori simţi primele semne ale durerii.
Apă cu miere
Durerile de cap pot fi provocate și de o carenţă
de magneziu sau de potasiu în organism. Mierea
este unul dintre alimentele cu un conţinut ridicat
în aceste minerale. În același timp, fructoza din
miere reduce intensitatea durerilor.
De ce ai nevoie:
* 2 linguriţe miere,
2200 ml apă.
Preparare
și
aadministrare:
mierea
ccombini
ccu apa și amesteci
până când se
p
dizolvă.
Astfel,
d
tratamentul va fi
tr
mai ușor digerat de
m
organism și va acţiona mai repede. Bei o cană ori
de câte ori simţi nevoia.
Ceai de busuioc
În cazul durerilor de cap provocate de
spondiloza cervicală, încearcă remediile pe bază
de busuioc, cum este ceaiul. Acesta relaxează
musculatura și reduce tensiunea de la încheieturi.
De ce ai nevoie pentru ceai: * 3-4 frunze
proaspete busuioc, 200 ml apă.
Preparare și administrare: fierbi frunzele de
busuioc 2-3 minute, filtrezi și lași la răcorit. Bei cu
înghiţituri mici în timpul crizelor de cefalee.

CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

SLĂNIC PRAHOVA

Î

nceputul primăverii este marcat de
sărbătoarea populară ce poartă numele
de Dragobete. Această sărbătoare este
performată mai ales de tinerii necăsătoriţi,
pentru că de fapt este o sărbătoare a dragostei.
Ea se sărbătorește pe data de 24 februarie și
se manifestă sub diferite forme rituale: culesul
dragobeţilor (muguri), pe care fetele îi pun
la urechi rostind cuvintele ,,Dragobetele
sărută fetele”. De asemenea, în această zi
se organizează în sat hore în care tinerii
se sărută pe furiș și își declară dragostea.
Băieţii confecţionează leagăne și le atârnă de
ramurile copacilor, apoi fiecare își invită fata
pe care o place să o dea în leagăn.
În Slănic, de Dragobete, băieţii oferă
primii ghiocei și o mică figurină din sare
fetelor de măritat. Se spune că, dacă sarea se
va topi repede în timpul verii, așa se va topi
și dragostea lor. De aceea, este important
ca fata care primește această figurină, să o
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BIJUTERII MUZICALE

D

e aproape două decenii,
decenii continuând
– cu brio, o importantă și frumoasă
tradiţie în viaţa cultural-artistică a
municipiului Ploiești și judeţului Prahova,
duminică, 18 februarie a.c., la Muzeul
Memorial “Paul Constantinescu” din
Ploiești – secţie a Muzeului Judeţean de
Istorie și Arheologie Prahova – în baza
protocolului încheiat cu prestigioasa
Fundaţie Culturală “Remember Enescu”
din București, a avut loc un excepţional
recital cameral – sugestiv intitulat
“Bijuterii Muzicale” – al doilea din
actuala stagiune muzicală.
Înfiinţată în anul 1999 de doi renumiţi
muzicieni din capitală – pianistul Adrian
Tomescu și profesoara de vioară Mihaela
Tomescu de la Colegiul Muzical Naţional
“George Enescu” – pentru a promova
în viaţa muzicală românească întreaga
moștenire enesciană din domeniul creaţiei
muzicale și deopotrivă, pentru a stimula și
promova cei mai talentaţi elevi și studenţi
pe scenele noastre de concert, au pus
bazele acestei fundaţii ce poartă numele
celui mai strălucit muzician român,
genialul compozitor și interpret George
Enescu.
După trecerea prematură și fulgerătoare
în lumea cea veșnică a pianistului Adrian
Tomescu, întreaga activitate a fundaţiei
este coordonată de profesoara Mihaela
Tomescu, ajutată de distinsul său fiu,
celebrul violonist-concertist, Alexandru
Tomescu.
Anual, de aproape două decenii, pe
baza unor riguroase programe au loc
în București și în zeci de orașe ale ţării
numeroase manifestări muzicale, la care
participă cei mai talentaţi elevi și studenţi
din școlile, liceele și facultăţile de muzică
care fac parte din această prestigioasă
fundaţie.

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
Încă din primii ani de Stemenzato (“Choros”, solist chitară Mihai
activitate,
în baza parteneriatelor Alexandru Vlăsceanu); W.A. Mozart
a
anuale,
au loc și fructuoase (Concerul nr. 1 în Si bemol Major, partea I,
a
colaborări
cu Muzeul Memorial solist vioară Ana Raicu, cls. a V-a) ș.a.
c
“Paul
Constantinescu” din
Creaţia muzicală românească a fost
“
Ploiești,
unde în fiecare stagiune prezentă în actualul program prin două
P
muzicală
sunt programate bijuterii muzicale “Cantabile” și “Presto”
m
3-5
3 concerte, la care își dau semnate de genialul George Enescu,
concursul
tineri soliști – elevi solistă la flaut Daria Petre, cls. a IX-a și
c
și
ș studenţi din capitală și din Paul Constantinescu (Sonatina pentru
celelalte
instituţii de învăţământ vioară și pian, părţile II și III, solist Eva
c
artistice
de pe cuprinsul ţării.
a
Dumitru, vioară, cls. a IV-a).
La
actuala
manifestare
Programul s-a încheiat cu o formaţie
muzicală
– din ziua de de suflători, la care au participat: Ana
m
duminică,
18 februarie a.c. Antonescu, flaut, cls. a XI-a; Cladiu Minea,
d
– întregul program a fost, clarinet, cls. a XII-a și Diana Șerbănescu,
de
d data aceasta, susţinut de fagot, cls. a XI-a. În program, Concertul
cincisprezece
dintre cei mai în Fa Major de Antonio Vivaldi (“La
c
reprezentativi elevi din cadrul Colegiului tempesta di mare”).
de Artă “Carmen Silva” Ploiești, tineri
Numerosul public prezent, prin
care, în baza palmaresului lor artistic,
repetate
aplauze, a apreciat - în modul
au devenit, pe parcurs, membrii ai
cel
mai
călduros: talentul și pregătirea
Fundaţiei “Remember Enescu”. Este
de
specialitate
a tinerilor interpreţi de
un lucru deosebit de important pentru
la
colegiul
muzical
ploieștean, dificilul
municipiul Ploiești și judeţul Prahova
repertotiu
abordat
–
complet
și echilibrat
faptul că în această zi, timp de aproape
ca gen, epocă, școală și stil – performanţele
două ore și jumătate, numerosul public tuturor interpreţilor ce bat sigur la porţile
prezent a putut audia un program integral măiestriei artistice.
susţinut de elevii unei singure instituţii de
Felicitând călduros pe toţi protagoniștii
învăţământ muzical preuniversitar.
acestui remarcabil concert cameral, se
În alocuţiunile introductive, prof. dr. cuvine să adresăm sincere mulţumiri
Al. I. Bădulescu și prof. Mihaela Tomescu, profesorilor acompaniatori la pian:
au adus în prim plan principalele date ILEANA BRAŞOV, DOINA BOBOACĂși momente din prodigioasa activitate a STAICU, CRISTINA IONESCU și
fundaţiei, din proiectele aflate în agenda NICOLETA STOICA, precum și
acestui an - în care întreaga suflare profesorilor
îndrumători:
LARISA
românească din ţară și din străinătate – BRAŞOV, CRISTINA CRISTEA, DOINA
sărbătorește primul centenar de la Marea BOBOACĂ-STAICU, TEREZA SANDU,
Unire de la 1 Decembrie 1918, precum și MARINELA COCHINESCU, FLORIAN
din programele anilor viitori.
NISTOROIU, NICOLAE COMANIŢĂ
Repertoriul abordat de cei cincisprezece și SILVIU GROSU, care depun întreaga
tineri interpreţi
- pe care-i dorim lor capacitate de muncă și dăruire
viitori soliști pe marile scene din ţară și pentru pregătirea și formarea viitorilor
străinătate, a cuprins opusuri de referinţă muzicieni români, la cote artistice cât mai
din creaţia marilor compozitori clasici și performante. Aceleași sincere mulţumiri
contemporani: W.A. Mozart (Concertul
pentru vioară în Re Major “Adelaide”, se cuvin și conducerii Colegiului de Artă
partea I, solist vioară Alessia Drăgoi, cls. “Carmen Silva”, director - prof. Rodica
a IV-a); Franz Liszt (“Lorelei”, solist pian Rădulescu care, și de această dată, a
David Petre, cls. a V-a); M. Musorgsky dovedit receptivitate, interes și deplină
- “Gopac” și A. Haciaturian - Studiu responsabilitate în promovarea celor mai
(Ioana Andreescu, cls. a III-a, pian); Fr. reprezentativi elevi ai colegiului în viaţa
Chopin (Poloneza pentru pian în La bemol muzicală prahoveană și naţională.
A fost, fără echivoc, o manifestare
Major, solist Alexandra Sinu, cls. a IV-a);
muzicală
de excepţie, așa cum a menționat
H. Wieniawski (Scherzo, Tarantella, solist
în
repetate
rânduri unul dintre cei mai mari
Florentina Stoica, vioară, cls. a VI-a); Paul
de Sarasate (Melodii lăutărești, solistă pianiști ai lumii, DINU LIPATTI: “Muzica
Bianca Drăgoi, cls. a VIII-a); Alamiro trebuie să trăiască sub degetele noastre, sub
Gianpieri (Carnaval la Veneţia, solist ochi, în inima şi mintea noastră, cu tot ceea
clarinet Emanuel Rupa, cls. a IX-a); D. ce noi putem să-i aducem ofrandă”.

DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE….LA SLĂNIC

LEGENDA DRAGOSTEI

așeze într-un loc răcoros fără a avea contact
cu soarele.
În Slănic, circulă o legendă care
evidenţiază originile acestei sărbători
tradiţionale.
Legenda spune că ,,Baba Dochia a fost
o femeie rea care locuia împreună cu fiul
său, Dragobete, care era foarte harnic și
ascultător. Ajuns la vârsta maturităţii,
acesta s-a căsătorit cu o fată din sat, la fel
de harnică și muncitoare ca și el, însă babei
Dochia nu-i era pe plac nora ce tocmai
sosise în curtea sa și cu orice prilej îi căuta
pricină. Fiul său era mai mult plecat cu oile,
iar nora rămânea cu soacra și trebuia să-i
respecte întocmai poruncile. Biata fată,
nu avea cui să se plângă de blestemele și
suduielile aruncate de soacra sa, pentru
că la orice treabă care i se dădea de făcut,
soacra îi spunea că nu este bine cum face.
Totuși, nora tăcea și înghiţea și-și plângea în

Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro
taină necazurile, rugându-se la Dumnezeu
să-i mai ușureze viaţa.
Într-o dimineaţă, baba Dochia a coborât
din pod cu un caier de lână neagră, și a
dat-o norei sale, spunându-i să meargă la
râu să o spele, până ce se va albi. Nora a luat
supranaturale, Dragobete a atins
cu puteri supranaturale
caierul de lână și a plecat plângând către râu,
caierul de lână, care s-a făcut din negru, alb.1
gândindu-se că nu va putea duce această
Întâmplarea s-a aflat repede în sat,
treabă la bun sfârșit. Ajunsă la râu, a început Dragobete a fost cinstit cum se cuvine, iar
să spele lâna, însă fără rezultat. Peste noapte, de atunci, ziua de 24 februarie îi poartă
s-a făcut atât de frig încât râul a înghețat, iar numele, iar toţi tinerii sărbătoresc dragostea.
fata a căzut într-un somn profund. A doua De asemenea, din istoria populară a locului
zi, Dragobete s-a întors acasă și negăsindu-și reise că această zi este considerată a fi
soția, a întrebat-o pe Baba Dochia unde este, sărbătoarea păsărilor, pentru că aceastea se
iar aceasta i-a răspuns ca este plecată la râu întorc din ţările calde și încep prin a-și clădi
să spele lână. Găsind-o nemișcată pe malul cuibul.
râului, a învelit-o într-un cojoc, sărutând-o
În Slănic, există obiceiul ca tinerele care
înlăcrimat și așezându-i în mână primii doresc să îşi afle ursitul îşi pun sub pernă
ghiocei culeși de pe luncă. Fata s-a trezit și busuioc sfinţit, sperând că Dragobetele le va
i-a povestit despre dorința mamei lui de a ajuta să-ţi găsească ursitul.
albi caierul de lână neagră. Considerat Zeu 1 Subiect investigat: localnic, 67 de ani, loc. Slănic, Prahova
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Războiul geoclimatic (I)
U

n general din conducerea
NATO, Fabio Mini, a făcut
declaraţia anului, avertizând că
omenirea se află într-un război
mondial climatic de câţiva ani.
În condiţiile în care cei mai
mulţi dintre oameni se așteptau
ca următorul război mondial să
utilizeze armele convenţionale,
se pare că cele mai importante
guverne ale lumii au aprins deja un
astfel de conflict. Acest război este
unul nou, care are la bază armele
chimice ce sunt îndreptate spre
modificarea climei.
Generalul NATO Mini a oferit
un interviu șocant unei televiziuni
italiene și susţine că cel de-al Treilea
Război Mondial se aflată în plină
desfășurare și cea mai puternică
armă este cea cu care se modifică
clima. Din această cauză lumea din
ziua de astăzi este lovită de furtuni
puternice, cutremure majore,
tsunami și alte șase evenimente
care pot aduce moartea. Exemplul
concret pe care l-a oferit Mini este
tsunami-ul produs în Indonezia, în
2004. S-a știut cu mult timp înainte
că un asemenea cutremur de
intensitate mare, dar, pentru a nu
se crea panică în rândul oamenilor,
informaţia a fost ţinută secretă.
Conform
declaraţiilor
generalului, cele mai mari puteri
ale lumii se folosesc de aceste
arme de ultimă generaţie cu care
pot modifica clima și pot induce
anumite fenomene care în trecut
s-ar fi petrecut doar în mod natural.
Marile puteri ale lumii șantajează
astfel ţările mai mici și, în caz că nu
se supun sau nu respectă normele
impuse, atunci sunt atacate pe
această cale.
Acest tip de arme este considerat
în prezent mult mai periculos
decât bombele atomice, pentru că
pot extermina în cel mai silenţios
mod orașe întregi. Pentru a nu
părea deplasat, argumentele celor
spuse de Mini sunt susţinute prin
proiectul „Seal”, realizat de omul de
știinţă din Noua Zeelandă Thomas
Leech, încă din 1946. Cercetarea
a avut ca bază crearea de mici
tsuami-uri în laborator. Succesul
proiectului a fost recunoscut
la nivel global și, imediat după
încheierea cercetării, specialistul a
fost înlăturat, iar rezultatele au fost
trimise bazelor militare.
Astfel, încă din anii 50, s-au
dezvoltat primele arme climaterice.
Odată cu trecerea anilor este
imposibil să nu realizăm că aceste
arme au fost perfecţionate, pentru
ca, în ziua de astăzi, să devină parte
importantă din dorinţa nebună a
unor naţiuni de a controla întreaga
planetă.
Declaraţia
generalului
NATO Faboi Mini, reprezintă
avertismentul unui înalt oficial din
conducerea NATO, profesionist
militar care și-a riscat cariera
pentru a face publice date
ultrasecrete.
Conceptul de război geofizic,
abordări conceptuale
În ultimele decenii, sunt tot mai
frecvente abordările mai mult sau
mai puţin coerente, cu îndrăzneală
sau timiditate, cu o doză de
certitudine sau adesea cu titlul de
ipoteze, presupuneri și predicţii
care relevă impactul direct sau
indirect al unor acţiuni, altfel decât
deteriorarea accidentală a mediului
înconjurător (general de divizie

(r.) dr. Gheorghe Arădăvoaice,
lector univ. col. Valentin Stancu –
Războiul de azi și mâine, agresiunea
nonconvenţionale, Ed. Militară,
București, 1999, p. 230), din care
rezultă că se poate vorbi deja de așa
numitul război geofizic, generat
de capacitatea umană de a eroda
geosfera (litosfera, hidrosfera,
atmosfera) în scopuri ostile.
Apărut și experimentat în
perioada
Războiului
Rece,
războiul geofizic a fost abordat în
literatura militară de specialitate
mai întâi sub conceptul de război
meteorologic și de război ecologic în
SUA și în Occident, și sub termenul
de război geofizic sau geoclimatic,
în URSS și în China.
Conform
unor
specialiști
sovietici (printre care generalul
Ivan Rotnedin), noţiunea de
război geofizic cuprinde complexul
de măsuri îndreptate în scopul
perturbării pe teatrele de operaţiuni
militare a condiţiilor naturale și
a formării unor condiţii noi, care
exclud sau îngreunează în mod
esenţial acţiunile de luptă ale
trupelor și viaţa populaţiei pașnice.
În literatura de referinţă, unii
autori occidentali (Arthur H.
Westing, Institutul Internaţional
de cercetare pentru pace din
Stockholm, Anuar SIPRI, 1998)
folosesc noţiunea de război
ecologic, înţelegând prin aceasta
manipularea mediului în scopuri
militare ostile. El consideră că
manipulările ostile ale mediului, cele
mai utile din punct de vedere militar,
ar fi cele în care un consum relativ
modest de energie declanșatoare ar
conduce la eliberarea unei cantităţi
considerabil mai mari de energie
distructivă direcţionată.
Scopul unui astfel de atac
asupra mediului terestru sau marin
– susţine Hellen C. Noltimier
(profesor la Universitatea statului
Ohio) – ar putea fi distrugerea
economiei unei ţări-ţintă, a
standardului de viaţă, a capacităţii
de a purta un război sau chiar de a
supravieţui pe termen lung.
Conform Lexiconului Militar,
prin război geofizic (ecologic) se
înţelege o formă înde purtare a
războiului total în care se folosesc
mijloace și metode de modificare a
mediului natural, considerându-se
că acestea pot provoca distrugeri
atât de mari, încât ar obliga
adversarul să înceteze acţiunile de
luptă.
Într-un studiu politico-militar,
generalul Dumitru I. Dumitru
(gen. Dumitru I. Dumitru,
Escaladarea periculoasă a căutărilor
militare – aspecte ale războiului
geofizic. Problemele păcii și ale
războiului în condiţiile revoluţiei
știinţifice și tehnice, necesitatea
istorică a dezarmării. Ed. Politică,
București, 1977, p. 119) definește
războiul geofizic ca un război
care ar consta în modificarea, în
scopuri distructive, a mediului
înconjurător,
urmărindu-se
ruperea echilibrului existent în
natură și declanșând, prin mijloace
tehnice, a unor fenomene și procese
cu efecte distrugătoare asupra
populaţiei și mediului ambiantterestru, aerian și maritim.
Arthur Westing, unul dintre
specialiștii SIPRI, spunea că
războiul geofizic se referă la
manipularea mediului în scopuri
militare ostile. Manipulările ostile
ale mediului, cele mai multe din

punctul de vedere militar, ar fi
cele în care un consum relativ
modest de energie declanșatoare
conduce la eliberarea unei cantităţi
considerabil mai mari de energie
distructivă direcţionată (Arthur
Westing, Environmental Warfare:
A Technical, Legal and Policy
Appraisal, London, Philadelphia,
Ed., Taylor and Francis).
Specialiștii afirmă că, din punct
de vedere tehnic, sunt posibile
anumite modificări substanţiale ale
geosferei și că acestea ar putea avea
efecte deosebit de nocive asupra
mediului înconjurător.
În cartea sa „Starea vremii,
după
dorinţă”,
apărută
în
1970, ziaristul Georg Breuer,
specializat în probleme știinţifice,
dezvăluie pericolele influenţării
meteorologice,
prezentând
eforturile unor specialiști din SUA,
Australia, URSS, China și alte ţări
(cercetări în domeniul războiului
geofizic au avut loc în perioada
1970-1983 și în Bulgaria. Ele au
vizat controlul precipitaţiilor
(combaterea grindinei, secetei
etc) – conf. Gheofiziceskaia voina,
Voennoe Izdatelstvo, Sofia, 1983),
de a realiza o „bombă climatologică”.
Se pune întrebarea dacă se poate
realiza, la dorinţă, o ceaţă densă,
dacă se pot multiplica precipitaţiile,
dacă se poate declanșa grindina,
dacă se pot devia cicloanele, dacă se
pot produce secete sau, dimpotrivă,
ploi catastrofale în mod artificial,
la comandă. În prezent răspunsul
savanţilor este pozitiv.
Colonelul Emanoil Stanislav
definea războiul geofizic (col.
Emanoil Stanislav, Metode și
tehnici de modificare a mediului
– arme previzibile ale viitorului.
Cursa modernă a înarmărilordimensiuni și implicaţii, Ed.
Militară, București 1980, pag. 264),
ca presupunând activizarea unor
energii și instabilităţi existente în
natură, prin intervenţia deliberată
a omului în structura și dinamica
factorilor de mediu și folosirea lor
în scopuri distructive.
Vladimir Ivanovici, director
știinţific al Institutului Naţional
de Meteorologie și Hidrologie,
arată într-un interviu (Libertatea
din 17 noiembrie 2000, p. 9)
că în Australia, Israel și Italia a
fost testată cu succes practica
însămânţării artificiale a norilor
cu nuclee de condensare, în scopul
realizării ploilor artificiale.
Atsuma Ohmura, directorul
Institutului
pentru
studierea
fenomenelor meteorologice din
Zurich, a dezvăluit cotidianului
Bild câteva din scenariile terifiante
care ar putea fi puse în aplicare de
armata SUA, cum ar fi operaţiunile
Potopul, Era glaciară, Vântul, Apa,
care nu reprezintă altceva decât
materializarea și perfecţionarea
mijloacelor prin care fenomenele
meteorologice pot fi produse
și controlate de om în scopuri
militare.
Unii oameni de știinţă, studiind
efectele
războiului
geofizic,
apreciază că influenţarea artificială
a vremii, ca procedeu de luptă
prezintă pericolul potenţial de a da
naștere la distrugeri incontrolabile,
cu urmări de neprevăzut. Faptul cel
mai grav constă în probabilitatea
mare ca asemenea distrugeri să aibă
urmări mai grave pentru populaţie
decât pentru forţele armate.
Din punct de vedere istoric,

cială a fost
prima ploaie artifi
artificială
provocată la București în anul 1931
de către cercetătoarea Ștefania
Mărăcineanu. Datorită rezultatelor
obţinute, Ștefania Mărăcineanu
a primit sprijin din partea
generalului francez și a repetat
aceste experienţe în anul 1934 în
Algeria, fiind încununate de succes
(Claudia Giurcăneanu, Înfruntând
natura dezlănţuită, Ed. Albatros,
București, 1986, p. 273).
Aceste experienţe au fost
pe larg comentate și apreciate
de
comunitatea
știinţifică,
repșrezentând ulterior punctul
de plecare în cercetarea din
acest domeniu. Lupta omului
cu fenomenele de secetă și
deșertificare avea acum o șansă
reală, credibilă și demonstrată
știinţific în mod experimental de
cercetătoarea româncă. Ea a arătat
că, pentru ameliorarea regimului
de precipitaţii și pentru producerea
ploilor artificiale, trebuie stimulate
procesele ce se petrec în norii de
ploaie. Aceste procese sunt strâns
legate de intensitatea curenţilor
ascendenţi de aer, de cantitatea
de vapori de apă și prezenţa
nucleelor de condensare. Pentru
producerea ploilor, este necesară
creșterea numărului de nuclee
de condensare prin însămânţări
artificiale cu substanţe chimice
introduse în nori, cu rachete sau
din avion, metodă care se practică
în România încă din 1958.
Această metodă s-a experimentat
și folosit începând cu anii 60 și în
SUA, URSS și Australia.
Abia după cel de-al Doilea
Război Mondial, în 1946, inginerul
american Vincent J. Shaefer a
făcut o experienţă pe muntele
Washington, într-o zi când
deasupra acestuia pluteau nori
denși. El a dispersat din avion, la
baza norului, zăpadă carbonică,
ceea ce a dat naștere unei averse
puternice.
Cercetătorii
români
au
demonstrat că poate fi folosită,
alături de zăpada carbonică, iodura
de argint sau anhidridă sulfurică,
aceasta din urmă fiind mai indicată,
cu condiţia ca temperatura să nu fie
prea coborâtă, astfel ca picăturile de
apă să nu se transforme în zăpadă.
Istoric vorbind, prima ploaie
artificială în scopuri militare a
fost provocată (gen. Dumitru I.
Dumitru, Escaladarea periculoasă
a căutărilor militare – aspecte ale
războiului geofizic. Problemele
păcii și ale războiului în condiţiile
revoluţiei știinţifice și tehnice,
necesitatea istorică a dezarmării,
Ed. Politică, București, 1977,
p. 119), în 1963, de armata
americană în Vietnam, iar, în 1966,
tot americanii au provocat ploi
torenţiale cu urmări dezastruoase
pentru provinciile din nordul
Laosului. După unele date ale presei
occidentale, în perioada anilor
1969-1972 trupele americane au

practicat un război meteorologic
secret în sud-estul Asiei.
Comparând efectele armelor
cunoscute cu cele ale războiului
geofizic mai ales asupra forţei vii,
reiese că „ultimele pot provoca
distrugeri mari, oarbe, se pot folosi
într-un război secret, sunt mai
puternice decât cele cunoscute
și se datoresc capacităţii omului
de a cunoaște, dirija și controla
fenomenele naturale ale planetei
noastre” (New Review on Science
and Technology, nr.10/1975).
În prezent războiul geofizic
prezintă perspectivele posibilului,
dar cu menţiunea că, într-un
asemenea conflict, noţiunile de
învingător și învins s-ar putea
confunda, fără a se putea face
distincţie între victimele militare
și cele civile, între agresor și atacat,
fapt ce accentuează și mai mult
monstruozitatea căutărilor militare
ale unor savanţi în acest domeniu.
Deși raţiunea duce la concluzia
că folosirea acestui gen de război,
ca instrument în relaţiile lumii
moderne, este greu de presupus,
căutările și faptele, experimentele
militare
confirmă
folosirea
tehnicilor acestui tip de război.
La
cererea
Organizaţiei
Mondiale de Meteorologie (OMM)
din 1975, a fost adoptat un proiect
internaţional intitulat „Proiectul de
creștere a cantităţii de precipitaţii”,
eșalonat
pe
un
deceniu.
Experienţele s-au făcut în Spania,
la Valla Dolid, ca și în alte ţări.
Cercetătorii indieni de la Institutul
de Meteorologie Tropical din New
Delhi, lansând din avioane sare și
sulfat de calciu deasupra norilor, au
obţinut un spor de 20% a cantităţii
de ploaie. În Japonia, specialiștii au
iniţiat crearea unor munţi artificiali
din mase plastice, înalţi de câteva
sute de metri și întinși pe o lungime
de mai mulţi kilometri, pentru a
influenţa regimul de precipitaţii.
În alte ţări – ca Franţa, Austria,
Africa de Sud – se obţin rezultate
promiţătoare
în
domeniul
precipitaţiilor artificiale. Conform
literaturii de specialitate, în SUA
ploile artificiale se folosesc pentru
stingerea incendiilor din păduri
și pentru completarea rezervei de
apă pierdute în urma evaporării
din lacurile de acumulare. În
fosta URSS experienţe de acest
gen s-au făcut pe malul Lacului
Sevan (Armenia) din necesitatea
de a provoca, prin ploi abundente,
creșterea nivelului lacului care scade
continuu din cauza infiltraţiilor și
a unei intense evaporări. Aceasta
se realizează printr-un dispozitiv
special acţionat de un motor cu
reacţie, prin care se lansează în
atmosferă un curent de aer încălzit
ce pătrunde în masa norilor și
produce ploaie.
Va urma
Gen. bg. (rez.) Emil STRĂINU

9

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂ

Ziarul Ploiestii

Sfârșit de… democrație la Chișinău?

A

stfel am putea spune, nu neapărat parafrazând titlul renumitului roman al lui Ion Marin
Sadoveanu „Sfârșit de veac în București”, ci urmărind un șir de demisii în lanț într-un
timp record, concomitent cu cele ale edililor celor două capitale – una oficială și alta botezată „a
Nordului republicii”. Dacă demisia din 12 februarie a primarului fugar de Bălți Renato Usatîi
nu a prea surprins, cea din 16 februarie a lui Dorin Chirtoacă, Primarul General al Chișinăului,
aflat în arest la domiciliu, a fost totuși aidoma unui cutremur în Vrancea, cum se întâmplă cam
des acum, resimțit suficient de bine la Chișinău, ca lumea să-și facă totuși griji, chiar dacă nu
intră în panică. De o magnitudine mai mare sau medie, dar va ține capul de afiș al mass media
de la Chișinău o bună bucată de vreme. Cu ce se pot solda toate acestea, asta e întrebarea.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
Ce anunță și ce ascunde demisia
lui Renato Usatîi
Într-un fel așteptat de cei
ce-și dau seama cine trage de
hățuri în Republica Moldova și
cam dezolant pentru cei care
mizau pe un referendum la Bălți,
anunțul lui Renato Usatîi, care
a declarat printr-o emisiune
televizată că renunță la funcția sa
așa încât un nou scrutin local să se
producă în luna mai, nu a stârnit
prea multe comentarii. Refugiat
la Moscova chiar pe sub nasul
celor care i-au deschis dosar penal
cu grave capete de acuzare ca să
poată fi încătușat, acesta a făcut
act de prezență la timona capitalei
de Nord mai mult pe rețelele de
socializare și a încercat să zgâlțâie
piramida guvernării preponderent
prin prezențe la emisiuni televizate
ale unor posturi ce scontează mai
mult popularitate comercială decât
informare corectă și cultivare de
valori democratice. Or, cei care-i
mai urmăreau prezența în spațiul
mediatic o făceau mai degrabă
din curiozitatea de a înțelege ce
procent din angajații SIS-ului de
la Chișinău mai sunt în serviciul
Kremlinului și ce se mai urzește
la umbra transparenței afișate de
autoritățile centrale. Nici chiar
schemele furtului miliardului
nu-i mai interesau așa de mult
ca la început, înțelegând că toți,
și cei trimiși la răcoare, și cei, iar
mai corect cel care i-a trimis întracolo, nu sunt decât laolaltă o apă
și-un pământ. Pe cât de șarlatan
și zurbagiu, pe atât de informat
despre cele mai puțin cunoscute
opiniei publice, Renato Usatîi
peste o bucată de timp a devenit
treptat o figură ușor ștearsă și ceva
mai mult compromisă. Imaginea
i-a devenit și mai șifonată când
municipiul Bălți s-a umplut de
gunoaie, iar serviciile respective
nu mai dădeau ascultare nici
ordinelor sale de la distanță,
nici dispozițiilor subalternilor și
colegilor săi de partid din primărie.
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Marea majoritate a celor care l-au
votat, deznădăjduiți, s-au umplut
de deziluzii, iar colaboratorii mai
importanți, descumpăniți, și-au
anunțat rând pe rând, de sus în
jos, demisia, abandonându-l ca
pe un ban vechi după o subită
reformă monetară. Mai ales când
au prins a-și da seama că fostul
lor idol minte de stă ceasul și că
e preocupat mai mult de critica
puterii și lupta cu oligarhul
Plahotniuc decât de administrarea
urbei.
Adevărul este că demisia lui
Renato Usatâi nu vine întru
susținerea referendumului de la
Bălți și a unor alegeri anticipate,
cum le vede dânsul în luna
mai, ci mai degrabă este una
impusă de serviciile secrete ale
Kremlinului. Usatîi nu mai poate
fi o miză pentru Moscova, el a
devenit inutil, iar stăpânii lui au
înțeles că informațiile ce i-au fost
puse la dispoziție atât de agenții
de la Chișinău, cât și de cei de la
Moscova nu au fost valorificate
cu inteligență, aceasta din urmă
lipsindu-i cu desăvârșire. Moscova
a pus capac proiectului Usatîi și în
prezent este în căutarea unei noi
marionete, de alternativă chiar și
lui Dodon. Așa încât e prea puțin
probabil ca „edilului” de Bălți să-i
ardă a se revanșa la alegerile din
mai, mai indicat pare să-i fie a-și
căuta un azil cât de cât sigur, ce
l-ar absolvi de pușcărie.
„Mai bine mort decât
comunist”, mai bine la pușcărie,
decât în PD
Mult mai neașteptat, ca o
lovitură de teatru pentru Primăria
Chișinău, s-a dovedit a fi anunțul
lui Dorin Chirtoacă, în cadrul
unei conferințe de presă susținută
la sediul PL, că demisionează din
funcție. Și asta la nici o săptămână,
în contextul anunțului lui Usatîi,
după ce-și asigura chișinăuienii
cu tot dinadinsul că va înfrunta
invectivele procurorilor și va
merge până în pânzele albe, că

a-și anunța demisia însemna
a-și trăda alegătorii și a da câștig
de cauză referendumului eșuat
al socialiștilor. Acum a întors
caftanul exact pe dos. „Nu văd altă
soluție decât să îmi dau demisia.
Dacă rămân, apoi devin complicele
lor”. Chirtoacă a mai declarat că
pentru guvernare jocul politic e
mai presus ca interesul național,
ca
încrederea
electoratului.
„Cetățenii Chișinăului au înțeles
că e vorba de uzurparea puterii.
Cetățenii vor un primar ales.
Nu am cum să revin la primărie,
pentru că sunt legat la mâini și
picioare de această guvernare”.
Deși a afirmat (aproape că și
Renato Usatîi) că potrivit legii,
alegerile locale ar urma să aibă loc
pe 20 mai curent, Chirtoacă nu
este sigur că ele vor fi organizate
conform legii. Partidul Democrat
ar fi într-o dilemă: în noile
circumstanțe, locuitorii capitalei
urmează să fie chemați la urne în
cadrul alegerilor locale noi, care ar
trebui să fie organizate de Comisia
Electorală Centrală în data de 20
mai. Tot atunci, alegeri locale noi
vor avea loc și la Bălți, precum și
în mai multe localități (comune)
rămase fără primari. Dacă în
primăriile comunelor rezultatele
alegerilor sunt previzibile pentru
PDM, iar cele de la Bălți vor servi
pentru guvernare de o hârtie de
turnesol, ea fiind sigură cel puțin
de un eșec al simpatizanților lui
Usatîi, cele din capitală nu intră
nicidecum în calculul celor din
vârful piramidei. Pentru PD, în
anul scrutinului parlamentar,
pierderea alegerilor din capitală
ar fi o catastrofă, mai ales în
eventualitatea unei victorii a
socialiștilor. Mult mai convenabilă
este pentru democrați să păstreze
interimatul marionetei Silvia
Radu până în 2019. În cazul unei
victorii cât de cât confortabile în
alegerile parlamentare, PD ar avea
răgazul necesar să-și construiască
o tactică mai bine pusă la punct și

pentru scrutinul din capitală.
Dar cum poate fi explicat
anunțul privind demisia lui Dorin
Chirtoacă la doar patru zile după
cel al lui Usatîi, când tot el se jura
că nu-i va urma exemplul edilului
de Bălți? Unii dintre puținii
analiști și comentatori politicii
care au apucat să se pronunțe pe
acest subiect cred că a făcut-o la
indicația liderului PL și unchiului
său Mihai Ghimpu, acesta luând
în calcul tactica victimizării. Dar
e prea târziu, liberalii chiar dacă
ar dori să se reinventeze, nu mai
au nici forțe, nici bază electorală,
ea fie că s-a topit în mentalul
general al neîncrederii, fie că a
migrat spre alți poli de sorginte
unionistă. Tot ce mai poate stoarce
liderul liberal din această demisie
mai puțin onorabilă de cât de
onoare (amintește întrucâtva
retragerea lui Marian Lupu din
cursa electorală și demisia lui
de la conducerea PDM) este o
vagă așteptare că va izbuti să
contabilizeze o zdreanță de capital
din confruntarea cu democrații și
sistemul construit în jurul lor și
din acuzațiile că municipiul este
capturat de aceștia. Demisia lui
Chirtoacă s-ar fi discutat în PL
încă în mai anul trecut – la nervi
și în semn de protest, știind că nu
are nicio implicație în dosarul ce i
se instrumenta, Dorin Chirtoacă a
scris o cerere de demisie chiar în
ziua când era reținut. A fost însă
convins să nu-i dea curs, deoarece
ar fi jubilat cei de la PD și PSRM. Și
atunci PL a sperat să se reinventeze
cu eșecul referendumului socialist.
Or, după câte a avut de îndurat în
cei zece ani în funcția de edil al
capitalei și după ce a încărunțit în
această funcție, te miri dacă Dorin
Chirtoacă s-ar mai încumeta la
o nouă rundă electorală, după
cum este ispitit acum de media.
Dar și chișinăuienii te-ai îndoi
de i-ar mai acorda o șansă, chiar
dacă în referendumul socialiștilor
tot ei l-au scos „învingător”. Însă
și la întrebarea moderatorului
emisiunii „ Punctul pe azi” de la
TVR Moldova dacă ar accepta,
ipotetic, o alianță cu democrații
sau chiar o trecere în tabăra
lor, edilul a răspuns răspicat, pe
portativul șlagărului „Mai bine
mort decât comunist” – „Mai bine
la pușcărie decât în PD”.
Creștem Moldova cu noi
primari, nu și cu noi realizări
Întrebarea moderatorului nu a
picat din pod. În nici un an de zile
democrații au reușit să-și dubleze
numărul de primari de comune
– de la 200 la peste 400. Nu prin
alegeri, ci prin presiuni și șantaj.
Cei mai mulți de la PLDM, dar și
de la liberali. Pe alții, mai puțin la
număr, i-au „convins” să treacă la
PPEM, iar mai recent la PUN. Așa
încât Dorin Chirtoacă se întreba în
aceste zile, cât a devenit invitatul
celor mai multe posturi TV, dacă
Traian Băsescu știe cumva că
Anatol Șalaru își dorește să-l aducă
pe ex-președintele României sub
Plahotniuc. Învinuire care nu este
lipsită de temei în condițiile în
care circa 40 de consilii locale în
frunte cu primarii comunelor au
votat deja Unirea cu România și
nici unul dintre aceștia nu a fost

supus șantajului sau presiunii de a
trece la PD sau alt partid din arcul
guvernării.
Concomitent
cu
demisia
lui Chirtoacă, încă o demisie
neașteptată a spart gura mass
media de la Chișinău. Anatolie
Dimitriu, președintele raionului
Ialoveni – cel care cu puțin
timp înainte înfrunta solicitarea
lui Igor Dodon către SIS de a
investiga decizia Consiliului
raional Ialoveni privind Planul
de activități de comemorare a
Centenarului Unirii și a-i trage la
răspundere pe cei ce au adoptat
asemenea decizie – își anunța
retragerea din funcție. După 12
ani de prezență activă în politică,
un mandat de parlamentar pe
listele
PLDM,
președintele
raionului Ialoveni declara că
dorește să se dedice în continuare
familiei, și nu politicului. Nobilă
intenție, dacă mai este și adevărată
și dacă nu a fost influențată și de
alte circumstanțe, despre care
bănuiește multă lume. Tot mai
evidentă se face percepția că
Partidul Democrat își croiește
cărări și magistrale spre scrutinul
parlamentar din toamnă-iarnă.
Lozinca „Creștem Moldova” pare
să se materializeze prin marșul
victorios al migrării primarilor
spre PD sau cel puțin spre tabăra
actualei guvernări.
Pentru Chișinău democrații
par să aibă două scenarii. Primul
– evitarea alegerilor anticipate
din luna mai curent și păstrarea
interimatului Silviei Radu până
la alegerile în termen din 2019.
Dar nu exclud din ecuație nici o
victorie la limită a socialiștilor.
Pentru
PDM
și
Vladimir
Plahotniuc, alegerile din Chișinău
și Bălți și victoria socialiștilor
ar putea fi convenabile. Aceasta
ar mobiliza electoratul antiDodon și ar isteriza populația,
permițând democraților să obțină
o credibilitate mai mare în agenda
lor anti-rusă. Victoriile PSRM ar
mai produce presiuni adiționale
asupra Maiei Sandu să nu excludă
negocierile privind eventuala
coaliție de guvernare, după
alegerile parlamentare și împotriva
forțelor pro-ruse. În sfârșit, ele ar
fi un impuls suplimentar pentru
partidele pro-europene de a-și
strânge rândurile și, posibil, de a
scoate în față un nou lider politic
cu care să defileze în scrutinul
parlamentar.
Pe de altă parte, alegerile din
cele două municipii ar da în vileag
noile planuri ale Moscovei. Mai
drept ar deveni clar cine sunt
noile marionete ale Kremlinului
și care este următorul proiect, pe
care Federația Rusă se pregătește
să-l pună în rodaj în scrutinele
locale anticipate din luna mai.
Moscova nu va rata șansa să
tulbure puternic apele înainte
de alegerile parlamentare din
toamnă-iarnă. Kremlinul va folosi
cursa electorală din cele două
municipii pentru noi ingerințe în
procesele politice de la Chișinău,
pentru dezlănțuirea unor crâncene
atacuri propagandistice împotriva
actualei guvernări și a vectorului
european de politică externă.

Ziarul Ploiestii

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Vânzarea lui Gullen către Erdogan
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ;
www.ziarulploiestii.ro

M

ichael Flynn
Flynn, fostul consilier pe
teme de securitate naţională al
președintelui Donald Trump, este în prezent
anchetat pentru implicare personală
într-un complot care viza nici mai mult, nici
mai puţin decât răpirea lui Fetullah Gullen,
cel mai faimos cleric turc, care trăiește la ora
actuală în Statele Unite, pentru a-l trimite
ulterior spre o închisoare turcească de pe o
insulă din Mediterana. Toată operaţiunea
ar fi costat „doar 15 milioane dolari”,
precizează The Guardian.
Raportul, publicat în premieră de Wall
Street Journal și preluat apoi de presa din
întreaga lume, vizează strângerea de acuze
către Flynn, un general în rezervă și fost
șef al Defence Intelligence Agency (DIA).
Robert Mueller, un consilier special care
investighează manipularea rusească a
alegerilor americane din 2016, l-a acuzat

deja de spălare de bani pe fostul manager
de campanie prezidenţială al lui Trump,
Paul Manford. Mueller a declarat recent că
a strâns suficiente dovezi pentru a aduce
acuzaţii către Flynn și fiul său, Michael
Flynn Jr.
Faptul că în prezent nu au fost date
publicităţii informaţii despre acest nou
dosar are legătură cu imunitatea de care se
bucură Flynn. Compania fostului consilier
pe probleme ce ţin de securitatea naţională,
Flynn Intel Group, este deja anchetată
pentru legături cu președintele turc Recep
Tayyip Erdogan. Noile capete de acuzare
susţin că Flynn și fiul acestuia ar fi fost
implicaţi într-o conspiraţie al cărei scop
era răpirea lui Fetullah Gullen și trimiterea
acestuia guvernului de la Ankara, care-l
acuză pe controversatul cleric de aranjarea
puciului eșuat din luna iulie 2016.

În luna septembrie 2017, Wall Street
Journal a publicat un articol despre
acest plan, despre care fostul director al
CIA, James Woosley, declara că fusese
deja anticipat. Articolul relatează despre
întâlnirile celor doi Flynn la 21 Club
Restaurant din New York, o locaţie care
aparţine lui Trump, și unde s-a convenit în
premieră asupra sumei de 15 milioane de
dolari pentru Gullen. Conform unei surse,
Gullen ar fi urmat să fie răpăit și trimis
cu un avion particular spre închisoarea
turcească din Insula Imrali.
Michael Flynn este unul dintre cele mai
interesante personaje ale anchetei care
vizează legăturile lui Trump cu Rusia. S-a
remarcat în trecut ca șef al operaţiunilor
secrete din Afganistan și a publicat în 2010
un raport deosebit de critic cu privire la
modul în care era dus războiul de acolo.
În loc să se concentreze exclusiv pe luptele
cu talibanii, Flynn a declarat că SUA ar
fi trebuit să fie mai sensibilă la nevoile
populaţiei civile afgane. Ulterior, Flynn s-a
remarcat ca susţinător al lui Trump, precum
și ca un islamofob notoriu.
„Teama de musulmani este justificată și
perfect raţională”, a scris el pe Tweeter, în
februarie 2016. Sub administraţia Obama,
Flynn a fost obligat să demisioneze de la
șefia DIA, fapt care l-a făcut să-i antipatizeze
puternic pe democraţi. Mai mult decât atât,
Flynn a declarat despre Hillary Clinton:
„Nu mă voi lăsa până n-o voi băga după
gratii”.

Este legală interzicerea de simboluri
religioase la locul de muncă
C

urtea Europeană de
Justiţie a hotărât că este
legală interzicerea de simboluri
religioase la locul de muncă,
informează OrtodoxInfo, citând
digi24.ro.
Angajatorii au dreptul să le
interzică angajaţilor să poarte
„simboluri religioase sau politice
vizibile” la locul de muncă,
inclusiv văl, a decis Curtea
Europeană de Justiţie CJUE,
potrivit BBC New. Decizia
a venit după ce două femei
musulmane din Franţa și Belgia
au sesizat Curtea că au fost
concediate, pentru că au refuzat
să-și dea jos vălul.
„Curtea a adăugat că trebuie
să existe un regulament intern
al companiei prin care să fie o
cerinţă pentru toţi angajaţii să
se îmbrace neutru”. Nu se poate
solicita unui angajat să nu mai
poarte un simbol religios sau
politic la cererea unui client, a
adăugat CEJ.
Aceasta este prima hotărâre
a CJUE pe tema purtării vălului
islamic la locul de muncă.
Cele două femei musulmane
care au formulat plângerea

lucrau pentru companii private.
Ambele obișnuiau să poarte
hijab (vălul islamic care acoperă
părul și pieptul nu și chipul
femeii) la locul de muncă și
în ambele cazuri angajatorul
a considerat că acest lucru
intră în conflict cu politica de
neutralitate a organizaţiei. După
ce au refuzat să-și dea jos vălul
la muncă au fost concediate.
Decizia este una cu miză
importantă, deoarece nu există
o politică comună la nivelul
Europei cu privire la vălul
islamic în toate formele sale de
la hijab, la burka (care acoperă
tot corpul), până la niqab (care
lasă doar ochii femeii la vedere).
Problematica vălului face parte
dintr-o dezbatere mai largă cu
privire la multiculturalism în
Europa.
Vălul islamic este o problemă
controversată în mai multe
ţări din Europa, cu precădere
în Franţa, unde partidul de
extrema
dreaptă
Frontul
Naţional este în creștere și
unde se acordă o foarte mare
importanţă
principiului
separării statului de biserică,

scrie Reuters
Reuters.
Curtea a evaluat cazul unei
femei din Belgia care lucra ca
recepţioneră la G4S Secure
Solutions, companie care a
interzis purtarea de simboluri
religioase sau politice vizibile.
Avocatul general al Curţii
a recomandat anul trecut,
să fie permis companiilor să
interzică vălul atât timp când
sunt interzise și alte simboluri
religioase.
De asemenea, a fost analizat
și cazul unei consultante IT
din Franţa căreia i s-a cerut

să își dea jos vălul după ce s-a
sa
plâns un client. În acest caz,
avocatul general al Curţii a
spus că interzicerea purtării de
simboluri religioase doar atunci
când angajaţii intră în contact
cu clienţii este discriminare, cu
atât mai mult cu cât se aplică
doar vălul islamic.
Opinia avocatului general
nu-i constrânge pe magistraţi,
dar de cele mai multe ori
decizia Curţii coincide cu
recomandarea
făcută
de
avocatul general.

Nu vom
recunoaşte
Kosovo
de dragul
aderării la UE

S

erbia nu va recunoaște Kosovo
de dragul aderării la Uniunea
Europeană, a declarat ministrul
de Externe sârb Ivica Dacici, scrie
ActiveNews, citând site-ul B92.
net. Aflat recent la Buenos Aires,

Argentina, la inaugurarea unei
pieţe cu numele Republica Serbia,
șeful diplomaţiei sârbe a declarat
că aderarea ţării sale ca membru cu
drepturi depline al UE reprezintă
o prioritate absolută a politicii
externe a Belgradului.
„Vrem să ajungem la un acord,
dorim o soluţie corectă și durabilă,
dar să fim nevoiţi să recunoaștem
acte unilaterale, acest lucru nu îl
vom face niciodată, chiar cu preţul
unui eșec al aderării la Uniunea
Europeană”, a spus Dacici, în
discursul rostit la o conferinţă
organizată de Consiliul Argentinian
pentru Relaţii Internaţionale.
Ministrul sârb de Externe a
subliniat că ţara sa dorește să-și
consolideze relaţiile cu toate ţările
latino-americane. „Statele din
America Latină și Caraibe sunt
prietenii noștri”, a spus ministrul,
care a adăugat că Serbia apreciază
consecvenţa cu care ţările în cauză
respectă dreptul internaţional,
inclusiv suveranitatea și integritatea
teritorială.
Independenţa provinciei sârbe
Kosovo, proclamată unilateral
de Parlamentul de la Priștina, în
februarie 2008, a fost recunoscută
de majoritatea statelor membre
ale UE. Singurele ţări din blocul
comunitar care nu recunosc
independenţa fostei provincii sârbe
sunt Spania, România, Slovacia,
Grecia și Cipru.
Serbia apreciază că provincia se
află sub jurisdicţia ONU conform
Rezoluţiei 1244, care consideră
Kosovo teritoriu al Belgradului, de
sub administrare internaţională.
Din 2011, Priștina și Belgradul
poartă
negocieri
privind
„normalizarea” relaţiilor dintre cele
două entităţi, mai ales sub aspectul
problemelor practice: comunicaţii,
transport, precum și statutul
sârbilor rămași în provincie.
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„Aur”, „argint” şi „bronz” la „Cupa Transilvania”,
pentru baschetul juvenil din Prahova
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
CLUBUL SPORTIV
Agnes
Zane,
Daria
ȘCOLAR PLOIEȘTI,
Iordăchescu, Ioana Savu,
TRIUMF LA
Andreea Dumitru, Alexia
MINIBASCHET – FETE
Dedu, Olivia Sandu, Daria
Baschetul, un sport de Trican, Natalia Barasch,
Gheorghe,
tradiţie și cu un strălucitor Bianca
palmares (la seniori, dar Maria Ionescu, Alexia
și în cel juvenil), a adus Apostolescu, Ines Vârlan.
Un
premiu special
Prahovei, noi remarcabile
în
Cupa
Transilvaniei
succese, în cea mai
importantă
competiţie („Trofeul MVP - cea
juvenilă de sezon, cea mai bună jucătoare a
internaţională de la Târgu „turneului”) a revenit
noastre
Mureș (3-10.II.2018) – baschetbalistei
Karina Munteanu, spre
„Cupa Transilvania”.
În pasionantele dispute bucuria părinţilor săi –
de la minibaschet fete prof. Loredana Munteanu
(10-12 ani), echipa Clubul – mama sa și antrenoarea
Sportiv Școlar Ploiești, echipei și a tatălui –

CSŞ Ploieşti –
minibaschet, cu „aur”…

AFI Ploieşti Basketball – minibaschet, cu „argint”…

prin bravele sale jucătoare,
a cucerit medalia de aur
prin victorii (în faza
preliminară și în cea
finală): 23-9 cu Olimpia
2 București, 43-18 cu
Sportul
Studenţesc
București,
31-3
cu
Phoenix Galaţi, 44-13 cu
Olimpia 3 București, 2710 cu Gladius 1 Târgu
Mureș și 21-18 cu ACS
Dan Dacian București – în
marea finală pentru „aur”.
CSȘ
Ploiești
(antrenoare-prof.
Loredana
Munteanu):
Karina Munteanu, Daria
Tănase, Sabina Chirilă,

prof.
Munteanu
f Robert
b
– reputat antrenor de
atletism, dar și a colegilor
Clubului Sportiv Școlar
Ploiești (director – prof.
Silviu Stănescu, director
adjunct – prof. Doru
Munteanu).
AFI PLOIEȘTI
BASKETBALL,
„ARGINT” ȘI „BRONZ”
La minibaschet –
băieţi (10-12 ani), AFI
Ploiești Basketball, în
Cupa Transilvania, la
Târgu Mureș, a învins în
ordine cu 31-9 pe Alpha
Sibiu, cu 44-40 pe Saproni
Sportiskolla – Ungaria,

cu 88
88-88 pe Laguna 2
București, 45-22 cu BC
Mureșul 2 Târgu Mureș,
52-47 cu CN Aurel Vlaicu
București, 24-23 cu Îngerii
Băniei Craiova, cedând în
finala mare, 27-41 cu U
Banca Transilvania Cluj
Napoca.
Medaliată cu argint –
AFI Ploiești Basketball

P.S. O bucurie aparte și pentru semnatarul acestor
rânduri, care a regăsit printre performeri pe Karina
Munteanu (fiica distinșilor profesori-antrenori Robert și
Loredana Munteanu), pe Robert Pătraru (fiul reputatului
jurnalist Dragoș Pătraru – realizator „Starea Naţiei” la
TVR…) și în mod special pentru că fiii fostei sale eleve (de
la Școala 3 „Toma Caragiu” Ploiești) – Claudia Băjenaru
acum Ilă, respectiv Radu Ilă (11 ani) și Vlad Ilă (9 ani)
– elevi (clasele V A și III C) la Școala Gimnazială „I. A.
Bassarabescu” Ploiești, au cucerit la Târgu Mureș „argint”
și „bronz” prilejuind și părinţilor, bunicilor, străbunicii și
familiei lor din Cerașu, din Slon și din Ploiești, minunatele
bucurii ale sportului…
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(
(antrenoare
– prof
prof.
Elena Stan) a folosit
E
jucătorii:
Andrei
ju
Velcea,
George
V
Angelian, Radu Ilă,
A
Robert
Pătraru,
R
Răzvan Popa, Codruţ
R
Dinu, Mihnea Stoica,
D
Andrei Marin, Rareș
A
Movileanu,
David
M
Zidaru, Mario Ioniţă,
Z
Luca Ionescu, David
L
Rașoga, Octavian Ion,
R
Federico Diaconescu.
F
La babybaschet băieţi (7-9 ani), AFI
b
Ploiești
Basketball
P
a reușit la Târgu
Mureș
frumoase
M
vvictorii: 32-19 cu
LPS 1 Târgu Mureș,
L
224-14 cu ACS Dan
Dacian București, 38-5 cu
Baller București, 36-11 cu
Alpha 2 Sibiu, 34-15 cu
Laguna București, apoi un
insucces, 22-30 cu ACS
Dan Dacian București
(revanșa unei echipe pe
care ai noștri o învinseseră
în preliminarii) și o nouă
victorie, 42-10 cu Alpha 1

Sibiu – în fi
finala
nala mică.
mică
Medaliata cu bronz,
AFI Ploiești Basketball
(antrenoare – prof., Elena
Stan), a folosit jucătorii:
David Rașoga, Octavian
Ion, Federico Diaconescu
(toţi trei cu „argint” și la
„vârsta
superioară”…),
Patrick Dinu, Mario
Dragomir, Tudor Staicu,
Vlad Ilă, David Tănase,
Matei
Săfticu,
Rareș
Epure, Matei Iba, Mihnea
Petrescu.
La „Cupa Transilvania”
(cu peste 50 de echipe
competitoare, din ţară și
de peste hotare), Prahova
a mai fost reprezentată
cu onoare de echipele
Ploiești Basketball 2, de
babybaschet (antrenoare
- prof. Bianca Barbu) și de
minibaschet (antrenoare
– prof. Elena Stan) –
ambele de băieţi, cât și de
CS Sevlar Lynx Ploiești
(antrenor prof. Florentin
Creţu), atât la babybaschet
cât și la minibaschet, la
ambele categorii, la băieţi.

Imagini: Bereczy Sandor –
SportLife România

Pe scurt...
GIMNASTICĂ RITMICĂ
* Splendide performanţe
a reușit tânăra gimnastă
Denisa Stoian de la CSM
Ploiești (antrenoare Simona
Puiu, coordonatoare Liliana
Băescu) la „Moscow Grand
Prix” (15.II.2018, Palatul
Sporturilor „Luzhniki” din
Moscova – Rusia, 55 sportive
din 32 de ţări). Reprezentând
România
la
Moscova
(împreună cu antrenoarea sa
Simona Puiu), Denisa Stoian,
graţie evoluţiei excelente în
cele patru probe (măciuci,
panglică, cerc, minge) din
concursul individual, a ocupat
locul 11 (din cele 18 repartizate
Europei) și calificarea la
Jocurile Olimpice de Tineret
(6-18.X.2018) de la Buenos
Aires – Argentina.
În aceeași zi, printr-o
nouă
excelentă
evoluţie
și a unui admirabil efort,
Denisa Stoian (împreună cu
colega de „Naţională” – Laura
Aniţei de la CSȘ „Anghel
Saligny” Iași) a cucerit cu
România medalia de argint
în concursul pe echipe, după
Rusia…
ATLETISM
* La „Balcaniada de
Atletism (Istanbul – Turcia,
17.II.2018, Indoor, Seniori, 17
ţări) atletul Cristian Radu, de
la CSM Ploiești (antrenor prof.
Augustin Iancu, secretarul
general al Federaţiei Române
de Atletism) a cucerit medalia
de aur cu Ștafeta de 4x400 m a
României și o alta de bronz la
400 m. România, cu 5 medalii
de aur, 5 de argint și 5 de bronz,
a ocupat primul loc pe naţiuni.
FOTBAL
Noi teste:
* FC Petrolul Ploiești –
Chindia Târgoviște 1-2 * FC
Petrolul Ploiești – CSU 2
Craiova 4-1 (Jocuri disputate
la Buftea).
BASCHET
Liga 1 (m)
* Știinţa București – CSM
Ploiești 98-76. Liga 1 (f) * CSM
CSȘ Ploiești – CSM Târgoviște
36-87.

AFI Ploieşti Basketball – babybaschet, cu „bronz”…

VOLEI
Divizia A 1 (m)
* Tricolorul LM V Ploiești –
Volei Municipal Zalău 3-1.

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!”

