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JUDEȚEAN PRAHOVA, SALVAT DE BANII
NECHELTUIȚI ÎN 2017

Î

mi plac competițiile de nu mai pot.
Te uiți în oglindă și îți zici: hai că
poți! Te uiți la adversar și zici: hai băi, că
te dai mare! Faci o cruce cât tine și pleci
la “luptă”. Ce te faci însă când, așa cum
nici războaiele nu mai sunt clasice, cu
soldați și mitraliere ci cu drone si roboți,
nici competiția nu mai este ce era. Toți
ciudații, toate arătările, toți măscăricii
și toate ciumafaiele au dovedit, cel
putin în ultimii zece ani, că pot câștiga
Eurovisionul. Așa că vin cu următoarea

propunere: săă ttrimitem
i it lla lluptă,
tă ce avem
mai...ȘOCANT. Pe Adrian Minune sau
pe Tanti Lila-acordeonista de la Vărbilău.
Și nu oricum, ci cu tot alaiul din dotare și
mă refer aici la patru, cinci dansatoare de
club de manele, cu toate cele la vedere.
Zic că o să rupem! Au voci de bagă sub
masă mai mult de jumătate din tot ce e
pe piață, le asigură regizorii o intrare cu
Ferrariul decapotabil direct pe scenă,
bagă un refren schimbat în hengleză
și gata câte douăsprezece puncte de la
toți heuropenii. Aaa, era să uit...pot să
și promoveze România cu Haur de la
Roșia Montana, cu holdele de haur, cu
dinții de haur...că doar nu suntem noi
tigrul economic al Heuropei!? Deci,
avem valoare, nene! Asta, dacă vrem
să câștigăm. Dacă nu...să vedem ce loc
din coadă o să ne acrească și anul ăsta,
cu fetele și băieții talentați de la The
Humans-câștigătorii finalei naționale
Eurovision, dar fără scârț la publicul
dornic de circ din ce în ce mai hidos.

• SALARII MAJORATE CU APROAPE 200% ÎN 2018, FAȚĂ DE 2016, ÎN
UNELE INSTITUȚII DIN SUBORDINEA CJ PRAHOVA
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ugetul de venituri și cheltuieli al
Consiliului Județean Prahova nu
diferă foarte mult față de cel de anul
trecut, deși în formarea acestuia au
intervenit câteva schimbări: salarizarea
personalului didactic din școlile speciale
a trecut la inspectoratele școlare; cota
alocată din bugetul central este mai mică

după ce impozitul pe venit a scăzut de la
16 %, la 10%. Plusul la venituri este generat
de sumele primite de la UE, iar deficitul
înregistrat la cheltuieli este acoperit din
excedentul bugetar din 2017. Cu alte
cuvinte, dacă n-ar fi fost excedentul de anul
trecut, ceea ce, de fapt, înseamnă minusuri
investiționale în 2017, greu de presupus

SPERIATE DE UN PIC DE
ZĂPADĂ, AUTORITĂȚILE
AU PUS JANDARMII ȘI
POMPIERII SĂ DEA LA LOPATĂ

P

rima zăpadă
mai serioasă
căzută la sfârșitul
iernii a condus la
măsuri extreme în
Ploiești: jandarmii
au fost scoși să
deszăpezească
intrările la Spitalul
Județean de Urgență
și la Maternitate,
în
vreme
ce
pompierii au dat la
o parte omătul de la
spitalele Schuller și
de Pediatrie. Nimic curios în această
decizie, doar că seamănă prea mult a
comunism și nici nu ne-am îngropat
în nămeți, ca să fie nevoie de asemenea
mobilizare. Pe de altă parte, Ploieștiul
are un serviciu de gospodărire urbană
și, de asemenea, are un contract de
deszăpezire cu o firmă care n-a avut

pe unde ar fi scos cămașa autoritățile
județene.
Citiţi în pagina 3

SUB PRETEXTUL, REAL SAU NU, AL
LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ,

SENATUL A ZIS CĂ
E BINE SĂ NE
PUNEM CU
TOPOARELE ȘI PE
PĂDURILE VIRGINE
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ELE POT FI OCUPATE, ÎN PLUS,
GRATUIT!

S

absolut nicio treabă în această iarnă
iarnă,
fiindcă nu a nins mai deloc la noi. Ce
au făcut angajații SGU și ce a făcut
firma, cumva au privit armata țării
cum dă la lopată? O să fim foarte
curioși să vedem, la sfârșit, facturile
pe care Primăria Ploiești le va deconta,
dacă le va deconta, în contul acestui
stat degeaba!

ăptămâna trecută, Senatul a adoptat o
modificare a Legii 51/2006 care ar permite, de
aici înainte, executarea lucrărilor de utilitate publică
în ariile naturale protejate și în pădurile virgine.
Au votat favorabil parlamentarii din arcul puterii
și din opoziție, respectiv, PSD, ALDE, PNL, PMP

BLOCURI DIN PLOIEȘTI,
REABILITATE CU BANI EUROPENI

C

onsiliul Local Ploiești a aprobat în serie mai multe hotărâri prin care au fost adoptate documentațiile
tehnico-economice și cele de avizare a lucrărilor de eficientizare energetică a unor blocuri din oraș, în
vederea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Primăria va pune la bătaie o anumită cotă din
cheltuieli, urmând să recuperze de la asociațiile de proprietari doar o parte din bani, așa cum s-a statuat prin HCL
257/19 august 2016.
Lucrările de eficientizare energetică prin POR 2014-2020, dacă cererea de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia.
Dacă finanțarea nu va fi asigurată, e
a celor 14 blocuri din Ploiești costă
finanțare va fi aprobată de organismele
posibil să nu înceapă niciun șantier.
20,658 mil. lei. Această sumă ar putea
fi acoperită din fondurile europene, intermediare de la Agenția de
Citiţi în pagina 6

Pamflet
Mă doare-n
băşcălie!
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Actualitate
Bani
aruncați pe
apa sâmbetei
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Războiul
geoclimatic

pagina 9

șii UDMR
UDMR. Si
Singurii
ii care au refuzat
f t săă aprobe
b actul
t l
normativ au fost senatorii USR. Aceștia susțin că,
dându-se drumul la tăieri în rezervațiile naturale,
practic va începe marele măcel al pădurilor neatinse
până acum de furia defrișărilor.
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Sport
Denisa Stoian - în
elita gimnasticii
ritmice mondiale…
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
A

utoritățile au fost în alertă din cauza codului portocaliu de ger și la trecerea de cale ferată de pe
ninsori abundente viscolite, însă nu au lipsit accidentele rutiere DJ 140, care leagă localitățile
și incendiile.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro Târgșoru Nou de Stoenești. Un
tren a lovit un autoturism în care
se aflau trei persoane, respectiv doi
accidentele rutiere.
Accident pe Centura de Nord a
adulți și un minor. Două persoane,
Ploieștiului
Trafic întrerupt pe DN1A
respectiv o femeie, care a suferit
Două autoturisme au fost
Circulația rutieră a fost un traumatism cranio-facial, și
implicate într-un accident rutier întreruptă pe durata mai multor un băiețel în vârstă de 3 ani, care
care s-a produs pe Centura de ore, pe DN1A, la Izvoarele, dar și din fericire nu a fost rănit, au fost
Nord a Ploieștiului, în zona la Cheia. În primul caz, remorca transportate la Unitatea de Primiri
localității Blejoi. Cel mai probabil, unui camion s-a desprins de Urgențe a Spitalului Județean
accidentul s-a produs după ce autovehicul, pe sensul de mers Ploiești. Trenul a fost oprit câteva
unul dintre conducătorii auto către Ploiești. Din fericire nu au zeci de minute.
nu s-ar fi asigurat la schimbarea fost victime, însă traficul rutier a
Incendiu la Poenarii Burchii
direcției de mers. Din fericire nu fost restricționat. La Cheia, tot pe
Focul a cuprins o locuință din
au existat victime. Poliția continuă DN1A, la km 134+700, circulația a
cercetările pentru a stabili fost oprită pe durata nopții, drumul satul Tătărăi, comuna Poienarii
cu exactitate cum s-a produs fiind ocupat pe ambele sensuri Burchii. Pompierii militari au
intervenit cu trei autospeciale de
accidentul rutier.
de o macara necesară pentru
lucru cu apă și spumă, precum și
Minoră accidentată în parcarea scoaterea dintr-o râpă a unui tir.
cu o ambulanță Smurd. Incendiul
Autovehiculul, încărcat cu textile,
de la Kaufland
s-a manifestat pe o suprafață de
O fetiță în vârstă de 5 ani a a fost implicat într-un accident aproximativ 70 mp. Pompierii
fost acroșată de un autoturism în rutier. Conducătorul tirului a
parcarea de la Kaufland din zona pierdut controlul volanului, a
de Vest a Ploieștiului. O persoană părăsit partea carosabilului și a
a sunat la 112 și a anunțat picat cu mașina într-o râpă. Pentru
incidentul. La fața locului s-au repunerea pe roți a ansamblului
deplasat echipaje ale Poliției și ale a fost necesară amplasarea unei
Serviciului de Ambulanță Prahova. macarale care a ocupat ambele
Minora a fost transportată la benzi de rulare. Conducătorii auto
spital pentru investigații medicale au fost sfătuiți să utilizeze ca rute
alternative DN1 și DN10.
suplimentare.
Incendiu la o vilă din Bușteni.
Accident pe DN1, la Bănești.
Zece turiști evacuați
Incidentul a avut loc pe DN1,
Incendiul
a cuprins subsolul
pe sensul de mers către Ploiești. Se
pare că autobuzul, care se deplasa unei vile Bușteni, manifestându-se militari au anunțat că focul a fost
pe banda I, ar fi avut probleme cu degajare mare de fum. Zece localizat rapid și nu a existat
tehnice și ar fi fost nevoit să persoane, dintre care șapte adulți pericol de propagare la alte
oprească. Din spate a venit o și trei copii, au fost evacuate. Din construcții.
mașină folosită la vidanjare, fericire nu au existat persoane Un bărbat din Urlați și-a dat foc
care nu ar fi păstrat distanța rănite din cauza focului. O femeie
de supărare
regulamentară între mașini. Pentru în vârstă de 65 de ani a făcut atac
Bărbatul, în vârstă de 62 de
a feri impactul cu autobuzul, de panică și a primit îngrijiri
ani, și-a turnat diluant în cap și
conducătorul vehiculului a început medicale din partea echipajului
apoi și-a dat foc, supărat se pare,
să frâneze și a trecut pe banda a Smurd, însă a refuzat transportul la
după ce ar fi avut o discuție mai
doua, unde a intrat în coliziune cu spital. La fața locului au intervenit
aprinsă cu soția. O persoană a
o autoutilitară. Poliția a anunțat mai mulți pompieri militari cu
sunat la 112 și a solicitat asistență
că nu au existat persoane rănite și două autospeciale. ISU Prahova
medicală pentru cel care s-a
nici probleme de trafic.
a anunțat că flăcările au cuprins
autoincendiat. Bărbatul s-a ales cu
mai multe obiecte de mobilier și
Pietonii, victime în accidente
arsuri de gradul II și III, pe față și
rutiere
în regiunea cervicală. Acesta a fost
transportat la Unitatea de Primiri
Mai multe persoane au ajuns
Urgențe a Spitalului Județean
la spital după ce au fost implicate
Ploiești, pentru acordarea de
în accidente rutiere. Așa s-a
asistență medicală de specialitate,
întâmplat și în satul Mireșu Mare,
fiind internat pe Secția Terapie de
din Sângeru, unde o persoană a
la Chirurgie Plastică. Alte două
fost acroșată de un autoturism. Un
incendii au avut loc la o locuință
alt accident în care a fost implicat
din Boldești - Scăeni, din cauza
un pieton a avut loc și la Balta
unui contor electric, dar și la o
Doamnei, pe DJ 100 B. În acest caz
materiale
l textile
l de
d la
l demisol,
d
l
locuință din comuna Apostolache,
se pare că persoana ar fi traversat
neregulamentar, moment în care suprafața afectată fiind de 10 metri unde focul s-a manifestat pe o
a fost acroșată de o mașină. Un al pătrați.
suprafață de 200 de metri pătrați.
treilea accident rutier în care a fost
Două case și o anexă au ars la
Minor dat în urmărire, după ce a
implicat un pieton a avut loc pe DJ
Ploiești
dispărut de la domiciliu
101 D, la Bărcănești. Din primele
Pompierii militari au fost în
Minorul se numește Gregorio
cercetări accidentul s-ar fi produs alertă la Ploiești după ce focul
după ce pietonul s-a angajat în a cuprins două case și o anexă Villora Gheorghe și este în vârstă
traversarea neregulamentară a gospodărească, situate pe strada de șase ani, fiind domiciliat în
drumului. Un alt accident rutier Moților. Dat fiind pericolul satul Rachieri, comuna Valea
a avut loc la Valea Călugărească, de propagare a focului, la Călugărească. Mama băiatului
unde o persoană care circula pe locul incendiului au intervenit a sesizat dispariția copilului la
lângă bicicletă a fost acroșată de aproximativ 40 de pompieri Poliția Locală Valea Călugărească.
un autobuz. În fine, alte două militari, cu șase autospeciale Băiatul are 1,40-1,45 înălțime, 28
accidente rutiere în care au fost și o ambulanță Smurd. Potrivit kg, piele de culoare albă, păr drept,
implicați pietoni au avut loc pe DJ primelor informații, incendiul a scurt și des de culoare șaten, față
100C, dar și la Râfov. În ultimul plecat de la o anexă și s-a extins ovală și ochi căprui. „La momentul
caz, victima a fost o fetiță în vârstă rapid la cele două locuințe, dispariției purta adidași de culoare
de aproximativ 7 ani. Copila suprafața afectată fiind de albastru închis cu șiret și talpă de
a fost transportată la Unitatea aproximativ 400 de metri pătrați, culoare albă, pantaloni de culoare
albastru închis, bluză de culoare
de Primiri Urgențe a Spitalului Din fericire nu au existat victime.
albastru închis, cu inscripție litere
Județean Ploiești, iar conducătorul
Accident feroviar în Prahova.
de culoare albă în zona pieptului și
autoturismului a fost testat cu
Două persoane transportate la
o geacă din piele de culoare neagră”,
aparatul etilotest rezultatul fiind 0.
spital
a anunțat IJP Prahova. Persoanele
În toate cazurile, Poliția continuă
Accidentul feroviar a avut loc care pot conduce la depistarea
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum au avut loc în comuna Ariceștii Rahtivani, acestuia sunt rugate să anunțe cea
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mai apropiată subunitate de poliție
sau să sune la 112.
Femeie acuzată de înșelăciune și
delapidare
O femeie în vârstă de 46 de ani,
din comuna Bucov, bănuită de
fals în înscrisuri sub semnătură
privată, înșelăciune și delapidare
s-a ales cu un dosar penal. „Din
cercetările polițiștilor au rezultat
indicii că, în perioada ianuarie
2016 – decembrie 2017, femeia
ar fi întocmit și semnat în fals
contracte de împrumut pe numele
mai multor persoane, însușindu-și
sumele de bani și producând un
prejudiciu în valoare de 37.900
lei”, a precizat IJP Prahova.
Dosarul penal a fost înaintat
unității de parchet cu propunere
de sesizare a instanței competente
să soluționeze cauza.
Elev acuzat că i-a furat telefonul
mobil unui coleg
Incidentul a fost semnalat de
adolescentul păgubit unui echipaj
de jandarmi, iar fapta ar fi avut loc
chiar la Școala Mihai Eminescu
din Ploiești. Elevul, în vârstă de
14 ani, a povestit că, în timp ce se
afla la școală, un tânăr care învață
la aceeași școală i-ar fi sustras
telefonul mobil și a părăsit incinta
unității de învățământ. Jandarmii
au reușit rapid să-l depisteze pe
cel acuzat de furt. Bunul a fost
recuperat și predat păgubitului,
iar cel acuzat că i-ar fi sustras
telefonul a fost condus la secția
de poliție pentru a da declarații.
Cercetările continuă pentru a
se stabili cu exactitate cum s-a
produs incidentul.
Prahova, sub cod portocaliu
de ger polar
Timp de cinci zile, Prahova s-a
aflat sub cod portocaliu de ger
siberian, dar și sub cod galben de
ninsori abundente.
Prima intervenție a fost pe
drumul județean 144, între Florești
și Nedelea, unde mai multe
autoturisme, un microbuz și un
camion au rămas blocate în nămeți.
Mai multe utilaje au intervenit
pentru deblocarea drumului.
Tot din cauza condițiilor meteo,
sute de consumatori casnici din
Mărgineni au rămas fără energie
electrică, după ce rafalele de vânt
au doborât patru stâlpi de curent.
Din cauza temperaturilor extrem
de scăzute mai multe persoane
fără locuință din Ploiești au ajuns
la adăpostul de noapte de pe
Bulevardul Petrolului. Ministerul
Sănătății a cerut direcțiilor de
sănătate publică, unităților sanitare
și serviciilor de ambulanță ca, pe
durata codului portocaliu de ger
și vânt puternic, dar și de ninsori

abundente, să implementeze
măsuri suplimentare privind
acordarea asistenței medicale,
pentru a preîntîmpina apariţia
unor evenimente nedorite în
rândul populaţiei din zonele aflate
sub avertizări meteorologice.
Totodată,
specialiștii
din
Sănătate au solicitat populației să
asculte sfatul medicilor, să evite
deplasările în spații deschise și
expunerea prelungită la frig, să
respecte regulile de igienă pentru
evitarea
îmbolnăvirilor
prin
viroze respiratorii și să consume
alimente bogate în proteine, fructe
și legume. În prima zi de cod
portocaliu, școlile din Prahova
nu au fost închise, pe motiv că nu
s-au primit astfel de solicitări din
partea comitetelor locale pentru
situații de urgență. Meteorologii
au anunțat că pe durata codului
portocaliu se pot înregistra
temperaturi minime cuprinse
între -22 grade Celsius și – 12
grade Celsius.
Primul caz de deces din cauza
gripei în Prahova
Numărul cazurilor de deces
înregistrate, în sezonul rece, din
cauza gripei crește de la o zi la
alta. La nivel național, până la
această dată, s-au înregistrat 57
de decese, unul dintre acestea
având loc în Prahova.
Este vorba despre o femeie în
vârstă de 49 de ani, care a fost
transportată, în stare critică, la
Spitalul Județean Ploiești. Femeia
se afla în stop cardio-respirator
și, în ciuda eforturilor medicilor,
aceasta a decedat. Analizele de
laborator efectuate la București au
confirmat că decesul a survenit din
cauza gripei. Pentru prevenirea
îmbolnăvirilor de gripă, Ministerul
Sănătății a solicitat direcțiilor de
sănătate publică să se asigure că
unitățile sanitare din subordine
instituie toate măsurile necesare
pentru protecția personalului
și a pacienților. Respectarea cu
strictețe a măsurile igienicosanitare în toate unitățile sanitare
este una dintre condițiile impuse.
Mai mult, personalul medical
trebuie să poarte echipament de
protecție. La Spitalul Județean
Ploiești programul de vizită a
fost scurtat, inclusiv vizitatorii
fiind obligați să poarte halate
și botoși de unică folosință. De
asemenea, Ministerul Sănătății
a solicitat direcțiilor de sănătate
publică să prezinte în cel mai
scurt timp o situație a stocurilor
de
medicamente
antivirale
specifice pentru gripă existente
în spitale și, după caz, să solicite
suplimentarea
stocurilor,
astfel încât să fie disponibile
medicamentele necesare pentru
tratamentul pacienților internați.
„În acest moment există stocuri
de anitivirale specifice pentru

gripă, la producători, care să
permită și farmaciilor cu circuit
deschis aprovizionarea cu aceste
medicamente pentru populație”, a
mai anunțat Ministerul Sănătății.
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BUGETUL DE DEZVOLTARE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN
PRAHOVA, SALVAT DE BANII NECHELTUIȚI ÎN 2017
continuare din pagina 1

2017 față de 2016 și a crescut cu 8,68% în
2018 față de 2016.
Cheltuieli de personal: (vezi tabel)
Instituție

B

ugetul propriu al județului pe anul
2018 este de 457,904 milioane lei la
venituri și de 556,278 mil. lei, la cheltuieli.
Deficitul de 98, 374 mil. lei se finanțează
din excedentul rezultat la încheierea
exercițiului bugetar al anului 2017. De fapt,
excedentul bugetar real este mai mare, de
103,085 mil. lei. Din această sumă, 4,77
mil. lei vor acoperi golurile de casă în 2018
și vor fi rambursați niște bani la Ministerul
Dezvoltării Regionale, 20,336 mil. lei vor fi
utilizați pentru secțiunea de funcționare,
35,042 mil. lei-pentru secțiunea de
dezvoltare, 25,858 mil. lei-reprezintă
cheltuielile neeligibile și contribuția de 2%
la proiectul de reabilitare și modernizare
a sistemelor de apă și canalizare (Hidro
Prahova), 11,2 mil. lei se alocă spitalelor din
subordinea Consiliului Județean Prahova,
iar 5,398 mil. lei se transferă către alte
instituții, pentru cheltuielile de capital. Dacă
n-ar fi existat acest excedent, evident, s-ar fi
făcut economii la secțiunea de dezvoltare,
pentru care, teoretic, ar mai fi rămas în jur
de 37 de milioane de lei.
Anul
Excedent bugetar (mil. lei)
2018
103,085
2017
152,255
APROAPE JUMĂTATE DIN BUGETUL
DE FUNCȚIONARE SE DUCE PE
PROTECȚIA SOCIALĂ
La secțiunea de funcționare, veniturile
sunt de 400,394 mil. lei și cheltuielile,
de 420,730 mil. lei, iar la secțiunea de
dezvoltare, veniturile sunt de 57,510 mil. lei
și cheltuielile-de 135,584 mil. lei.
Anul

2018
2017

Total buget
(mil. lei)
Venituri Cheltuieli
457.904
556.278
412.753
555.287

subordinea Consiliului Județean Prahova
Prahova,
cei mai mulți bani vor merge înspre
protecția socială (Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecție a Copilului)251, 420 mil. lei, transporturi-66,809
mil. lei, aparatul propriu al Consiliului
Județean-30,567 mil. lei, cultură, recreere și
religie-26, 682 mil. lei, învățământ-15,345
mil. lei, Spitalul Județean de Urgență-5 mil.
lei, Spital de Obstetrică și Ginecologie-2,2
mil. lei. Făcând un calcul simplu, vedem că
mai mult de jumătate din întregul buget de
funcționare merge în sistemul de protecție
a copilului și a persoanelor defavorizate
(11 unități de protecție pentru persoanele
adulte cu handicap și 9 centre de protecție
a copilului).
CHELTUIELILE DE PERSONALDUBLE SAU APROAPE TRIPLE FAȚĂ
DE 2017 SAU 2016

10,500
3,127

21,629
5,000

23,256
9,155

% 2018
% 2018
față de
față de
2017
2016
+7,52
+121,48
+83,10
+192,77

2,500
1,379

3,475
1,763

3,752
3,235

+7,97
+83,49

+50,80
+134,59

0,675

0,788

1,323

+67,89

+96,00

0,800

1,135

2,180

+92,7

+172,50

0,890

1,277

1,275

-0,15

+42,95

2,822

3,587

3,825

+6,63

+35,54

3,600

4,625

5,014

+8,41

+39,27

0,923
51,523

1,222
62,000

1,615
56,000

+32,16
-9,68

+74,97
+8,68

2016
(mil. lei)

2017
(mil. lei)

2018
(mil. lei)

La secțiunea de dezvoltare, cele mai
importante sume vor fi alocate către capitole
bugetare precum transporturi-38,219 mil.
lei, protecția mediului-34,296 mil. lei,
locuințe, servicii și dezvoltare publică (Hrido
Prahova)-31,908 mil. lei, sănătate-16,332

lucrări la stație de tratare a apei Schiulești,
sursa Crasna-5,5 mil. lei; construire Școala
Gimnazială Specială nr.1 Ploiești-4,908
mil. lei; extinderea infrastructurii
spitalicești de la Spitalul Județean
Prahova și extindere și modernizare
Unitatea de Primiri Urgențe-4,650 mil.
lei; îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ
140 Strejnicu-Târgșoru Nou, proiectare
și execuție -4.150.000 lei; servicii de

mil lei (Spitalului Județean de Urgență
Ploiești- 8,2 mil. lei, Spitalului de Obstetrică
și Ginecologie-3,00 mil. lei și investiții
realizate de către Consiliul Județean-5,132
mil. lei), învățământ special-5,302 mil. lei,
cultură și religie-4,210 mil. lei. Privind mai
în amănunt, în 2018, cele mai mari sume

proiectare la stația de tratare mecanobiologică Ploiești-3,898 mil. lei (diferența
de bani pentru realizarea stației înseamnă
fonduri europene); consolidare DJ 713
Sinaia (DN 71)-Cabana Cuibul DoruluiȘaua Dichiului-Cabana Babele-2.900.000
lei).

BUGETUL CJ PRAHOVA LIVREAZĂ
CEI MAI MULȚI BANI ÎNSPRE
DRUMURILE JUDEȚENE

Foarte interesante sunt cheltuielile de
personal. Lefurile au crescut în două valuri,
o dată în 2017 și a doua oară în 2018, ca
urmare a aplicării legii de salarizare unitară
și a creșterii salariului minim pe economie.
Cele mai mari majorări au fost la Direcția
Județeană de Pază Prahova, salariații având
un plus la venituri de 83,10% în 2018 față
de 2017 și de 192,77% în 2018 față de 2016
și la Direcția de Evidență a Persoanei, cu
majorări de 92,7% în 2018 față de 2017 și
de 172,50% în 2018 față de 2016. Creșteri
aproape imposibil de imaginat în mediul
privat au avut loc și la Direcția Județeană
pentru Protecția Plantelor și Întreținere
Drumuri Județene sau în aparatul propriu
al Consiliului Județean Prahova. Foarte
dezavantajați sunt angajații de la Direcția

Secțiunea de
funcționare (mil. lei)
Venituri
Cheltuieli
400,394
420,730
408,303
408,173

Pentru secțiunea de funcționare a
aparatului propriu și a instituțiilor aflate în

Aparat propriu CJ
Direcția Județeană de Pază
Prahova
Biblioteca „Nicolae Iorga”
Direcția Jud. pt. Protecția
Plantelor și Întreținere
Drumuri Județene
Serviciul Public Județean
Salvamont
Direcția de Evidență a
Populației
Muzeul Județean de Artă
Prahova „Ion Ionescu
Quintus
Muzeul Județean de Științele
Naturii
Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie
Centrul Județean de Cultură
Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția
Copilului

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
vor fi alocate pentru următoarele investiții:
pasaj denivelat peste DN1, Centura de Vest,
la intersecția cu DJ 101 I -8.751.000 lei;

Secțiunea de dezvoltare
(mil. lei)
Venituri
Cheltuieli
57,510
135,548
4,580
147,114

Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, unde fondul de salarii a scăzut în
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

Un produs de neprodus,
Un lucru de nelucrat
Și nici lucru de frazat
De trei ori în 3 cuvinte.
Viorico, ia aminte,
Ție ți se potrivește
Să vorbești în chinezește.

D

ânsul este parlamentar. Remus
Borza adică. A candidat pe listele
ALDE și acum cică e independent. La
televizor a devenit faimos după ce Victor
Ponta i-a încredințat redresarea financiară
a Hidroelectrica. Știți povestea... cu
societatea căpușată de băieții deștepți, iar
Remus trebuia s-o descăpușeze. No, uite

ce zice acest ardelean cu vorba leneșă azi,
apropo de mărirea indemnizațiilor de la
13.500 lei, la 17.100 lei (netul vine cam
pe la 9.000 lei): „îndemnizația de 9.000
de lei pe care o primesc parlamentarii este
una decentă, aleșii nu pot veni la muncă
desculți, în cioareci, opinci sau blugi. În
plus, un demnitar prost plătit este vulnerabil
la prostie și la corupție”. Hait, bre, tura
viitoare te propun la Nobel, fiindcă ai
reușit, în fine, să descoperi leacul pentru
prostie. Deci cum vine, Remusică fără
frică? Dacă n-ai bani te cotropește prostia
și, imediat ce devii bogat, scapi de ea și te
faci genial? Trag concluzia că Eminescu și
Creangă au fost proști grămadă toată viața
lor de vreme ce au murit săraci, neh? Bine
că m-ai luminat totuși: nu pricepeam de
ce ălea mai mari furăciuni din țara asta
le-au provocat demnitarii...Ăia au vrut
să se vindece de prostie. Se vede treaba
însă că au atât de multă încât a fost nevoie
să șmanglească aproape toată România.
Plus, iată, acușica, majorări de aproape
100%. Dar am o nelămurire:
-N-am prea înțeles, băiete,
De prostie cum scapi oare?
Iei banii ca pe tablete
Sau îi faci supozitoare?

D

ouă site-uri prahovene care se
dau drept ziare on-line și care de
fapt sunt un fel de organe de partid au
titrat, victorios: „înca un dosar marca
„Portocală”, desființat la ICCJ. Mircea R.
ACHITAT”. Ăsta e titlul. În text însă ce să
vezi? Citim că fostul deputat PNL Mircea
R. a fost de fapt condamnat, pentru niște
fapte comise când era vicepreședinte al
CJ Prahova, la trei ani de închisoare cu
suspendare. Joi, Înalta Curte de Casație și

D

Justiție a stabilit și un termen de încercare
de 5 ani, timp în care fostul deputat
trebuie să se prezinte, o dată la două
luni, la Serviciul de Probațiune Prahova.
Hotărârea nu este definitivă. E drept că
fostul demnitar a fost achitat în alte capete
de acuzare, dar pe fond, o acuzație a fost
confirmată de o hotărâre judecătorească.
Alte trei persoane din dosar au mai primit
condamnări cu suspendare. Frumoasă
încercare de a manipula, ziariștii lui
pește prăjit, deși parcă nu asta e menirea
jurnaliștilor. Numai că, ghici ce, se
întâmplă că lumea mai există și de la
voi în sus- și încă ce multă!-nu doar de
la voi în jos. Apropo: măcar a meritat
compromiterea meseriei? Avea dreptate
Tudor Mușatescu (adaptare):
-Din aste cuvințele tari
Eu fac o simplă constatare:
Cum vine vorba de măgari,
Tot dumneata ești cel mai tare.

U

ite ce și cum găvărea prim-ministrul României despre prosteste,
în 2017, când era europarlamentar: „în
acestă seară și chiar în acest moment

Umorul SRI a fost apreciat de peste
6.000 de români. Cel mai haios răspuns
a venit de la un mucalit care a comentat,
scurt: „poate vă aduceți înapoi agenții din
Belgrad, Costa Rica, Israel și Madagascar”.
Sau: „cu SRI nu ești niciodata singur”;
„verific prizele și vă spun!” Eu cred că SRI
e mai mult de-atât, îi ca îngerul păzitor,
nu te părăsește nici măcar când înghiți
gălușca:
-Când ajung acasă te caut pe sub pat,
În frigider, desigur, mașina de spălat,
Atât de dragă știu că-ți sunt...
Că vii cu mine și-n mormânt!

G

abriela Firea a convocat, duminică,
un comandament de iarnă la
sediul Primăriei Capitalei. În timpul
întâlnirii, Firea a numit-o pe șefa de
la meteo Dăncilă: „vreau să o rog pe

C

au loc proteste în România la care ss-au
au
PRODUS violențe în RÂNDUL forțelor de
ordine, dar și în RÂNDUL celor prezenți la
proteste. S-AU aruncat cu petarde și pietre
în forțele de ordine, cu dorința de a provoca
autoritățile să PRODUCĂ victime. Acest
LUCRU nu s-a PRODUS, dar cred eu că
acest LUCRU discreditează pe cei care au
contribuit la aceste proteste, având aici
în sală membri care suțin acest LUCRU.”
Aoleu, mă doareee, țipa limba română,
dar Viorica nu și nu, o ținea pe-a ei.
-Viorico, să-ți spun drept,
N-au fost pietre la protest.
Pietrele-s toate la tine
Și... lovești româna bine!
Să ne înțelegem deci,
Nu se spune dragă-n veci
Să producă s-a produs

0372.032.313
4

e Dragobete, Serviciul Român
de Informații a postat pe pagina
de Facebook a instituției un mesaj care
a stârnit un val de glume din partea
internauților: „Singur de Dragobete?”

ca utilitate publică! Șerban Nicolae a
vorbit, în argumentarea legii, despre
comunitățile rămase în Evul Mediu din
cauza ecologiștilor de asfalt, cei care
împiedică astfel dezvoltarea armonioasă a
țării. Dar ce-ați pățit, fraților, nu mai aveți
ce fura? S-au terminat pădurile și acum
musai trebuie să căsăpiți și monumentele
naturale? Ori... Alo, tovarăși, domnilor,
nene, breee oameni, e o încurcătură aici:
virgină nu e ceea ce credeți voi, vreo fătucă
neprihănită ce așteaptă să fie violată!
-De treci codrii cei virgini, de departe
vvezi venind,
Un flăcău parlamentar, din bojoci cu
sspor vărsând:
Vreau și eu un ban grămadă, vreau pe
deal un cârd de vile,
d
Am avize, sunt puternic, n-o
ssă -’mpiedic de tine!
Deci ascultă, fă, pădure! Pe tine
ssecurea acușica o să pun
Că îmi stai, soro, în gât, mi te pui prea
des în drum.
d

u 81 de voturi „pentru”,
12
„împotrivă”
și
două
abțineri, senatorii PSD, ALDE, PNL,
PMP și UDMR au adoptat o lege care
permite lucrări de utilitate publică în zona
de protecție strictă, zona de protecție
integrală și zona de conservare durabilă
a ariilor naturale protejate, rezervații
naturale precum și pentru suprafețele
incluse în Catalogul național al pădurilor
virgine și cvasivirgine din România.
Singurii care s-au opus inițiativei devenită
lege au fost parlamentarii USR. Scopul
lucrărilor, spun inițiatorii, ar fi „siguranța
oamenilor și a animalelor”, iar printre
investiții ar figura și pârtiile de schi,

doamna Gabriela Dăncilă să ne spună
la ce să ne așteptăm în orele următoare,
la noapte și mâine și, bineînțeles, din
semnalele pe care le are, ce ne poate anunța
și pentru ziua de marți, urmând ca domnul
prefect să intervină după informațiile
primite”. A doua oară când i-a pronunțat
numele, primarul Firea s-a corectat și a
numit-o Băncilă. După aia însă ciclonul
s-a dezlănțuit: „închideți școlile! Opriți
metroul! Aprovizionați-vă! Baricadați-vă
în case! Ciclonul Firea, cel care în toamnă
a smuls trei frunze dintr-un copac, revine”.
Fireo, bag seamă că ai obsesie la Viorica.
Ori ți-e drag de ea ca sarea-n bucate, ori
i-ai scoate ochii în fiecare minuțel al vieții
tale:
-Dăncilă e-n toate
E-n cer și pământ
E-n Firea ce mâine închide o școală,
Dăncilă-i zăpadă, este și vânt...
Dar Firea-i uraganul călare
Ce pe Dăncilă o s-o doboare...

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!”
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ACTUALITATE

SUB PRETEXTUL, REAL SAU NU, AL LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ,

SENATUL A ZIS CĂ E BINE SĂ NE PUNEM
CU TOPOARELE ȘI PE PĂDURILE VIRGINE

continuare din pagina 1

P

roiectul pentru modificarea
și
completarea
Legii
nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilități a fost aprobat cu 81
de voturi „pentru”, 12 voturi
„împotrivă” și două abțineri.
Inițiatorul actului normativ, depus
în procedură de urgență pe data de
24 octombrie 2017, este Emanoil
Savin (PSD), dar alături de el a mai
semnat și ministrul IMM-urilor,
Radu Oprea. Iar dintre liberali, a
votat „pentru” senatorul George
Ionescu.
CE SPUNE ACTUL
NORMATIV
Ce prevede, de fapt, acest
amendament care a stârnit
atâtea controverse? Pe scurt, este
vorba despre scoaterea definitivă
din fondul forestier național și
ocuparea gratuită temporară a
suprafeței pentru unele lucrări
de utilități publice din ariile
protejate. Textul este următorul:
„scoaterea definitivă și ocuparea
temporară a terenurilor din
fondul forestier național necesare
realizării, dezvoltării, întreținerii și
modernizării sistemelor de utilități
publice în vederea asigurării
securității și sănătății oamenilor
și animalelor este permisă inclusiv
pentru suprafețele cuprinse în zona
de protecție strictă, zona de protecție
integrală și zona de conservare
durabilă a ariilor naturale
protejate,
rezervații
naturale
precum și pentru suprafețele incluse
în Catalogul național al pădurilor
virgine și cvasivirgine din România
ori care întrunesc criteriile și
indicatorii pentru includerea în
catalog”. Lăsând la o parte faptul
că n-am înțeles în ce fel va fi
asigurată sănătatea ori securitatea
animalelor dacă se va interveni
fix în habitatul lor, să vedem cam
ce discuții au fost pe marginea
acestui proiect sau care ar putea
fi consecințele viitoare pentru
acest „liber la tăiat” și în pădurile
cvasivirgine.

SENATORII USR CRED CĂ
AMENDAMENTUL ESTE O
FORMĂ MASCATĂ PENTRU
CEI CARE ȘI-AU TRÂNTIT
VILELE PRIN MUNȚI
Senatorii USR, singurii care
au votat împotrivă, au afirmat
că în acest fel se vor distruge
și ultimele păduri neatinse de
furturi ori defrișări din România,
iar amendamentul ar fi de fapt un
cadou pentru cei care și-au făcut
vile în arii protejate sau pentru alții
care ar avea în vedere să dezvolte
domenii schiabile sau hoteluri/
pensiuni în rezervațiile naturale.
Sub pretextul unor lucrări de
utilitate publică, de fapt, spun cei
de la USR, s-ar duce utilitățile
exact către aceste vile de vacanță,
construite în locuri exotice. De
asemenea, senatorii Uniunii
Salvați România consideră că este
ilogic ca respectivele terenuri să
fie oferite gratuit proprietarilor
sistemelor de utilitate publică.
Șerban Nicolae, unul dintre
coinițiatori, a negat că ar fi vorba
despre așa ceva, singurii vizați de
aceste lucrări de utilitate publică
fiind oamenii (comunitățile)
care ar locui în zone izolate și
cărora statul le netezește astfel
calea spre alimentarea cu apă
sau energie! Între noi fie vorba,
greu de presupus că autoritățile
ar cheltui miliarde pentru a duce
conducta de apă în satele de
munte, cu 10-15 gospodării! Dar
Șerban Nicolae susține că așa se
va întâmpla, precizând și că ar fi
vorba doar despre servicii publice
comunitare: „să ținem comunitățile
românești în Evul Mediu, cu fose
septice, cu puțuri seci, cu vidanje
ș.a.m.d., de dragul unor presupuse
protecții de arii naturale, este
inacceptabil în secolul XXI”. El
i-a acuzat de ipocrizie pe toți cei
care s-au opus amendamentului.
Și liberalii susțin același lucru,
acuzând USR că a aruncat o temă
falsă în presă: „în pădurile unde
exista o infrastructură de utilități
apă, canal, zonă electrică, tu poți

,

EDITURA

intra să refaci rețeaua de apă,
rețeaua electrică, dar atât. Nu se
taie păduri, nu se face nimic”.
CE ÎNSEAMNĂ, DE FAPT,
„UTILITATE PUBLICĂ”?
DOAR APĂ,
CANALIZARE ETC.
ORI ȘI DOMENII SCHIABILE?
În realitate, totul se învârtește în
jurul noțiunii de „sistem de utilitate
publică”. Ce va însemna de fapt
acesta în viziunea legiuitorului?
Să fie „utilitate publică” doar
apă, canalizare, gaze, salubritate,
energie electrică și termică,
drumuri așa cum sunt descrise
inițial în Legea 51/2006 sau vom
avea și formula extinsă dată de
„administrarea domeniului public
și privat al unităților administrativteritoriale”, definiție destul de
permisivă din cadrul aceleiași legi,
care ar putea să însemne un fel
de etcetera. Adică: acumulări de
apă permanente și nepermanente,
construcții hidrotehnice, pârtii de
schi, biatlon, bob, sanie, sărituri
de la trambulină, cu instalații de
transport, sistem de iluminat,
drumuri noi croite prin flora și
fauna sălbatică. Se știe că România
n-a ieșit încă din procedura de
infringement pentru distrugerea
râurilor de munte din cauza unor
construcții hidrotehnice. Riscăm
alte sancțiuni dacă, la adăpostul
acestui neutru și inofensiv termen
(utilitate publică), se vor apuca
unii (inclusiv particulari) să
defrișeze rezervații pentru un sat
de vacanță sau o pârtie de schi?

posibilități. Fiind vorba despre
fondul forestier, peste care să
zicem că intră Legea 51/2006
modificată în 2018, Codul silvic
spune clar pentru care categorii
de obiective pot fi scoase definitiv
terenuri: exploatarea unor resurse
minerale (cărbuni, roci utile,
agregate minerale, minereuri
și ape minerale), structuri de
primire turistică cu funcțiuni
de cazare turistică, unități de
cult, obiective sociale, sportive și
medicale, construcții hidrotehnice
de interes local, surse de apă
potabilă, locuințe sau case de
vacanță, numai în fondul forestier
proprietate privată, obiective
instalate în fondul forestier
înainte de anul 1990, cuprinse în
amenajamentele silvice în vigoare
la data de 1 ianuarie 1990, la
categoria „ocupații și litigii”. Este
destul de clar, nu? Pe de altă parte,
tot Codul silvic spune că terenurile
scoase din fondul forestier se va
face doar cu condiția compensării
acestora, fără reducerea suprafeței
fondului forestier și cu plata
anticipată a obligațiilor bănești. Ce
facem așadar cu gratuitatea oferită
de amendamentul actual, dar și
cu lipsa de compensare, chestiune
care ar conduce la diminuarea
suprafețelor împădurite?
ÎN CONTRADICȚIE CU
DIRECTIVELE EUROPENE
SAU CHIAR OUG PENTRU
ARIILE PROTEJATE
Pe de altă parte, în OUG
57/2007 privind ariile protejate, se

LEGEA 51 MODIFICATĂ
INTRĂ ÎN CONFLICT CU
CODUL FORESTIER. ACESTA
VORBEȘTE CHIAR ȘI DESPRE
CASE DE VACANȚE
De altfel, așa cum suntem noi
obișnuiți, să avem o legislație
plină de ambiguitate, prin
aceast amendament se pot
deschide mai multe capcane.
Chiar avizele, fie ele și pozitive,
ale Consiliului Legislativ și
Guvernului consemnează aceste

precizează că „instituirea regimului
de arie protejată este prioritară
în raport cu orice altă investiție,
cu excepția celor care privesc
asigurarea securității naționale, a
securității și sănătății oamenilor
și a animalelor și prevenirea
unor catastrofe naturale”. Cine
va demonstra când și cum se
asigură „securitatea oamenilor și
a animalelor”, sintagmă utilizată
de inițiatori? De asemenea, ca
stat membru, România trebuie
să-și
subordoneze
legislația

celei
existentă
la
nivelul
Uniunii Europene. Avem deja
fundamentat principiul priorității
dreptului european față de cel
național. Ce facem așadar cu
directivele 79 privind conservarea
păsărilor sălbatice și 92 privind
conservarea habitatelor naturale,
a florei și faunei sălbatice, pe care
amendamentul este limpede că le
încalcă?
ONG-URILE SPUN CĂ
NU PREA AVEM SATE ÎN
PĂDURILE VIRGINE
Organizațiile
non-guvernamentale pentru protecția mediului
spun că „nu prea există localități în
ariile protejate, nicicum în pădurile
virgine” și de fapt nici nu ar fi
trebuit un amendament, fiindcă
există deja o cale legală oferită
prin legislația europeană pentru
acest tip de demers. Reprezentant
Agent Green: „Derogările pentru
utilități, care necesită scoaterea
unor zone din fondul forestier, sunt
prinse într-o directivă europeană.
Primăriile trebuie doar să meargă
cu un dosar la Agenția Ariilor
Protejate. Anul trecut, toate
dosarele au fost avizate pozitiv. Ce
nu spun inițiatorii acestei legi e că
în majoritatea ariilor protejate nu
prea există localități, iar aceste
zone strict protejate înseamnă doar
1% din suprafața României”.
ARII STRICT PROTEJATE ÎN
EUROPA ȘI ROMÂNIA
În România, au fost înscrise,
până acum, 10.565 ha în categoria
pădurilor virgine și cvasivirgine
(care au luat naștere fără influența
omului). Potențialul este însă
mult mai mare. Păduri virgine,
care urmează să fie înscrise, dacă
vor corespunde normativelor, au
fost identificate în Brașov-49.601
ha, Caraș Severin-39.513 ha și
Argeș 38.918 ha. Cea mai mare
densitate se află în situl Natura
2000 Făgăraș. În Prahova, în
acest catalog figurează numai
zona Glodeasa (cvasivirgină).
În Europa, conform Raportului
State of Europe’s Forests 2015, cca.
12,2 % din păduri sunt incluse în
arii protejate (cca. 29,9 milioane
ha), însă numai 1,5 % (cca. 3,1
milioane ha) sunt sub protecție
strictă. Țările nordice au cel
mai extins sistem de rezervații
forestiere stricte: Finlanda- peste
1.520.000 ha, Suedia-800.000 ha,
Norvegia-50.000 ha. Suprafața
de rezervații naturale este mult
mai mare: Suedia -2.417.000 ha,
Finlanda -230.200 ha, Norvegia
-160.000 ha, România -280000
ha, Ucraina -59000 ha, Slovacia
-24000 ha, Slovenia -49000 ha,
Muntenegru -109000 ha.
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BLOCURI DIN PLOIEȘTI,
REABILITATE
CU BANI EUROPENI

OPINIE

PA, UE
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ă întrebau ieri niște amici de ce Uniunea
Europeană nu intervine mai consistent sau
mai prompt în scandalurile noastre privind justiția.
De fapt, la asaltul politic asupra justiției. I-am
calmat și le-am spus că UE o va face. Și va începe cu
sancțiuni mai mici, gen intrarea în spațiul Schengen
sau ridicarea mecanismului de cooperare și verificare
la Paștele Cailor, condiționarea alocării banilor
de încălcarea sau nu a statului de drept, activarea
Articolului 7, iar la final, dacă va fi nevoie, va expulza
cu totul Romnia din UE. Cum așa, au sărit, să suferim
noi, ca popor? Da, pentru că UE nu se uită că Dragnea
sau Tăriceanu fac prostii; Uniunea nu sancționează
persoane sau partide, ci privește România în
ansamblu. Dacă instituțiile statului, că sunt conduse
de PSD sau de oricare alt partid, încalcă valorile
europene, țara cu totul va fi pedepsită, nu PSD, nu
Dragnea, nu Nicolicea sau oricare alt parlamentar
zurliu sau condamnat definitiv ori inculpat. Ce ar fi de
făcut atunci? Păi, în clipa de față, mai nimic. Am avut
prilejul să intervenim și l-am ratat. O dată la vot, altă
dată în stradă, când trebuia să amendăm sever și fără
echivoc derapajele din Guvern și Parlament. Acum,
nederanjați de nimeni, oamenii au lucrat sârguincios.
Mecanismul de control între puterile statului a fost atât
de subțiat prin forța majorității parlamentare încât
funcția prezidențială va rămâne una pur decorativă,
iar justiția va fi limitată și controlată excesiv de
factorul politic. Odată cucerite aceste redute-singurii
adversari, în opinia PSD-ALDE- putem spune adio
democrației reale și să urăm bun venit unei dictaturi
de partid. O dictatură care nu va fi cu nimic diferită
de cea ceaușistă. Aaa, că vom avea voie (încă!) să
plecăm în vacanță în Bulgaria sau Seychelles, e-n
ordine, dar nu-i departe vremea când vom dori să nu
ne mai întoarcem. Sau nu vom mai avea la ce să ne
întoarcem. Cam acestea sunt apucăturile acestui PSD
condus de Dragnea. Soluția pentru a mai schimba
lucrurile ține tot de națiune. În definitiv, poporul, în
numele căruia luptă și majoritatea parlamentară, și
Iohannis, și justiția, ar trebui să pună capăt măcelului
intern. Dar la delăsarea noastră proverbială mizez
din ce în ce mai puțin pe o asemenea reacție masivă.
Că suntem indolenți o știu și cei care pun România cu
spatele la zid.
Și tot ieri făceam comparație între Băsescu și
Dragnea. Între PDL și PSD-ALDE. Și nu am găsit
diferențe semnificative. Băsescu tăia și spânzura în
țară, având un singur aliat, cei care sunt azi inculpați
în diferite cauze de furturi din avutul public, dar și-a
ostilizat prin tăierile salariale poporul. Dragnea taie
și spânzură, justiția în principal, însă a avut grijă să
cumpere tăcerea bugetarilor și pensionarilor, prin niște
dumicați care vor costa scump țara pe termen mediu.
În plus, l-a făcut aliat în cruciada împotriva justiției
inclusiv pe Băsescu. Și și-a făcut aliat întreg partidul.
Uitați-vă la Toader: era atât de indignat că procurorii
CSM nu votează cum vrea el încât a promis o judecată
în piața publică. Uitați-vă apoi ce spunea Dobre,
purtătorul de cuvânt al PSD, după avizul negativ dat
de secția de procurori a CSM: „este o sfidare la adresa
cetățenilor, o dovadă de dispreț, o reacție de negare a
realității”. Cum o fi citit el sfidarea din cetățeni, că eu
una nu m-am simțit deloc sfidată, cum i-a numărat pe
acești cetățeni, de unde i-a luat, unde i-a dus, cum le-a
măsurat întinderea, n-am de unde să știu. Cert este că
așa a hotărât Dobre, prin puterea majorității; dacă el
se simte sfidat, toată România e obligată să simtă la fel!
Pe urmă, de unde știe Dobre că CSM a negat realitatea?
Care realitate, a cui realitate, a infractorilor sau o
poporului nefurăcios? Și Codrin Ștefănscu a vorbit
despre sfidare. Altfel spus, toți românii sunt obligați
să-i doară ficatul când vrea acest personaj! Eventual ar
trebui să fim Coreea de Nod, să jelim la comandă, să
ne dăm cu fundul de pământ la comandă, să râdem
la comandă. Acestea sunt trei exemple minimale despre
mania puterii de azi de a face absolut tot ceea ce-și
dorește în această țară. O siluiește exact cum făcea
deunăzi vreme Băsescu. Nu contează nicio voce din
afară, nu contează oameni, alte opinii, PSD merge
neabătut acolo unde vrea și cum vrea, fără să calculeze
costurile pentru noi, ca națiune.
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D

e fapt, la cât de în criză
este bugetul local,
în mod sigur nu vor începe
lucrările. Lista cu blocurile
propuse pentru reabilitare
este următoarea:
-Strada
Sinăii
nr.1A,
10C1C2, valoarea totală a
proiectului-1,360 mil. lei,
contribuția inițială a Primăriei
Ploiești pentru cheltuieli
eligibile și neeligibile-0, 581
mil. lei;
-Strada 8 Martie nr.1A,
bloc 8 B, valoarea totală
a
proiectului-1,221
mil.
lei, contribuția Primăriei

Ploiești-0,
mil. lei;
Ploiești 0 522 mil
-Bulevardul
Republicii
nr.183, bloc 8C1, valoarea
totală a proiectului-1,815
mil. lei, contribuția Primăriei
-0,738 mil. lei;
-Bulevardul
Republicii
nr.183, bloc 8C2, valoarea
totală a proiectului-1,762
mil. lei, contribuția Primăriei
-0,717 mil. lei;
-Bulevardul
Republicii
nr.171, bloc 10F, valoarea
totală a proiectului-1,772
mil. lei, contribuția Primăriei
-0,720 mil. lei;
-Strada Sinăii nr.1, bloc
10D, valoarea totală a

p
proiectului-1,268
mil. lei,
c
contribuția
Primăriei -0,543
m lei;
mil.
-Piața Mihai Viteazul nr.4,
b
bloc
11B1B2, valoarea totală
a proiectului-2,572 mil. lei,
contribuția Primăriei -1,079
mil. lei;
-Strada
Constantin
Brezeanu
nr.1A,
bloc
11D, valoarea totală a
proiectului-1,325 mil. lei,
contribuția Primăriei -0, 575
mil. lei;
-Bulevardul
Republicii
nr.104, bloc 12C, valoarea
totală a proiectului-1,330
mil. lei, contribuția Primăriei
-0,551 mil. lei;
-Bulevardul
Republicii
nr. 195A, bloc 17C, valoarea
totală a proiectului-1,489
mil. lei, contribuția Primăriei

-0,656 mil. lei;
-Strada
Constantin
Brezeanu
nr.1B,
bloc
23B, valoarea totală a
proiectului-1,060 mil. lei,
contribuția Primăriei -0, 467
mil. lei;
-Bulevardul Republicii nr.
169-173, bloc 26 F, valoarea
totală a proiectului-1,212
mil. lei, contribuția Primăriei
-0,531 mil. lei;
-Strada Gheorghe Doja
nr.35, bloc 34 A1, valoarea
totală a proiectului-1,466
mil. lei, contribuția Primăriei
-0,735 mil. lei;
-Strada Colinii nr. 2,
bloc 28F, valoarea totală a
proiectului-1,006 mil. lei,
contribuția Primăriei -0, 465
mil. lei.

CĂLĂTORII TCE AR PUTEA FI
DESPĂGUBIȚI ÎN CAZ DE ACCIDENTE

S

ocietatea SC Transport Călători
„Express” va încheia asigurări
CASCO pentru autovehiculele societății
(trei autoturisme, trei autoutilitare, 19
troleibuze Neoplan și 95 de autobuze),
cu o valoare totală asigurată de aproape
1,7 milioane de euro, și asigurări RCA,
pentru alte 243 de mijloacele de transport.
Riscurile acoperite de asigurarea pentru
autovehicule țin de coliziuni cu alte
autovehicule, cu corpuri mobile sau
imobile, incendii, trăsnet sau explozie,
grindină, furtună, cutremur, alunecare
de teren, uragan, taifun, ciclon, tornadă.
Interesant este că și călătorii care
folosesc mijloacele de transport pot fi
despăgubiți în cazul unor incidente.
Asigurarea călătorilor va fi valabilă în
timpul circulației vehiculului, în timpul

staționării acestuia și pentru accidentele
suferite de călători în incinta stației sau
pe o rază de până la 30 m de la tăblița
indicatoare. Pentru decesul unui călător,
despăgubirea se va ridica la 2.500 de
lei, pentru invaliditate
permanentă-la
3.000
de lei, pentru pagube
materiale și pentru
cheltuieli medicale -700
lei. Indemnizația de
spitalizare (40 de lei/
zi) se poate plăti doar în
cazul în care călătorul
implicat într-un accident
produs din vina TCE
nu are asigurare prin
Casa de Asigurări de
Sănătate. Despăgubirile

vor fi plătite în limita răspunderii, pe baza
documentelor medicale prezentate de
asigurat, respectiv pe baza documentelor
de evaluare a pagubelor materiale
suferite.

ÎNCEP SĂ CURGĂ BANII PNDL II
ÎNSPRE PRAHOVA

M

ai multe localități din Prahova
au anunțat, zilele acestea, fie
că au semnat contractele de finanțare
prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, fie că au declanșat procedurile de
achiziție pentru contractarea lucrărilor.
Primăria Berceni a semnat, la
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP),
contractul
de
finanțare
pentru
introducerea sistemului de canalizare
în localitate. Fondurile vor fi asigurate
prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, etapa a II-a. Acordul de principiu
de anul trecut vorbește despre alocarea

ssumei de 22,211 milioane de lei. Investiția
p
presupune realizarea rețelei de canalizare
p
primară în satele Dâmbu, Corlătești,
B
Berceni, Cătunu și Moara Nouă, precum
șși construirea a două stații de epurare în
C
Cătunu și Moara Nouă. Autoritățile vor
p
pregăti documentația pentru procedura
d
de achiziție publică a lucrărilor, iar spre
ssfârșitul anului, oficialii vorbesc despre
d
deschiderea propriu-zisă a șantierelor.
La Râfov, autoritățile au anunțat că
vor începe lucrările pentru toate cele
șapte investiții aprobate de MDRAP:
alimentare cu apă în satele Buda și
Palanca; realizarea branșării la rețeaua de
alimentare cu apă în comună; înființarea
rețelei de canalizare în satele Mălăiești,
Moara Domnească, Râfov, Buchilași,
Goga și Antofiloaia; modernizarea Școlii
Palanca; reabilitarea și modernizarea
Școlii și Grădiniței Sicrita; reabilitarea,
modernizarea și extinderea sălii
multifuncționale a Școlii Mălăiești;
asfaltarea și modernizarea unor drumuri
din comună. Valoarea cumulată a

lucrărilor se ridică la 17,3 milioane de lei.
Primăria Tomșani va începe două
proiecte importante pentru locuitorii
comunei, finanțate prin același Program
Național de Dezvoltare Locală, în
valoare de 20,9 milioane de lei. Unul
vizează introducerea a 7 de kilometri
de rețea de canalizare în comună, iar
celălalt - reabilitarea și dotarea Școlii
Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan”.
Autoritățile sunt în faza procedurii de
achiziție pentru încheierea contractului
de proiectare și de execuție a lucrărilor
de canalizare.
Autoritățile din Păulești au anunțat
că vor realiza două investiții prin PNDL
II: extinderea rețelei de canalizare
menajeră în satul Găgeni, lucrare în
valoare de 14,56 mil. lei și extinderea,
reabilitarea și modernizarea grădiniței
din satul Păulești, investiție care va costa
2,755 mil. lei.
Reamintim că MADR a aprobat spre
finanțare 155 de proiecte din Prahova, în
valoare totală de 767,851 mil. lei.
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REVOCAREA PROCURORULUI ȘEF AL DNA
A AJUNS PE MASA PREȘEDINTELUI IOHANNIS
• CSM A DAT AVIZ NEGATIV CU O MAJORITATE ZDROBITOARE
• ÎN ACEEAȘI ZI, CCR I-A LIMITAT PREȘEDINTELUI PREROGATIVELE
ÎN NUMIREA CONDUCERILOR ÎCCJ ȘI PARCHETELOR

J

oia trecută, ministrul Justiției, Tudorel
Toader, a declanșat procedura de
revocare din funcție a procurorului șef al
DNA, Laura Codruța Kovesi. Raportul care
a stat la baza solicitării a fost întocmit fără
ca Toader să fi avut în prealabil o discuție
lămuritoare cu procurorul șef al DNA.
Marți, în prezența ministrului Justiției, care
a citit pentru a doua oară raportul, Secția

C

ele 20 de „acte și fapte”
invocate de Ministrul
Justiției în raportul care a însoțit
declanșarea procedurii de revocare
din funcție a procurorului șef al
DNA au fost demontate, punct
cu punct, de Laura Codruța
Kovesi. Între capetele de acuzare
ale ministrului Justiției au stat:
decizii ale CCR care au vizat
celebra Ordonanță 13 de anul
trecut, dosarul Belina, Comisia
parlamentară privind alegerile din
2009, scandalul iscat la Ploiești de
mai mulți inculpați în dosarele
penale instrumentate de DNA,

de procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii a audiat-o pe Kovesi, dându-i
astfel pentru prima dată posibilitatea să se
apere. În urma audierilor, CSM a hotărât cu
un vot zdrobitor, de 6-1, să avizeze negativ
cererea de revocare. Avizul, care este doar
consultativ, va fi trimis la Cotroceni,
decizia finală aparținând președintelui
Klaus Iohannis.
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alegații simple colportate în spațiul
public de anumite televiziuni etc.
Kodruța Kovesi a dezamorsat
fiecare acuzație cu documente
legale. Atât de puternic au atârnat
dovezile încât procurorii din CSM
n-au stat foarte mult pe gânduri
pentru a aviza negativ cererea de
revocare. În câteva zile, Secția de
procurori va publica motivarea și
o va înainta ministrului Justiției,
iar acesta va depune documentele
la președintele Iohannis, care va
avea ultimul cuvânt de spus în
această cauză.

DECIZIE CCR
CARE LIMITEAZĂ
PREROGATIVELE
PREȘEDINTELUI
Decizia CSM a picat foarte greu
în spațiul public. Chiar Tudorel
Toader a amenințat că lucrurile
nu vor sfârși astfel: „indiferent ce
spune CSM, președintele sau Curtea
Constituțională, dacă va fi sesizată,
subiectul nu se va încheia, poporul
va hotărî care este adevărul”. Cu
alte cuvinte, în opinia ministrului,
nu contează deloc mecanismele
instituționale dacă ele decid altfel

BANI ARUNCAȚI PE
APA SÂMBETEI
L

a Primăria Ploiești, după cum
am mai spus în repetate rânduri,
sunt două tabere: primarul lucrează la
anumite proiecte, viceprimarii-la altele.
Viceprimarul Cristian Ganea afirma,
deunăzi vreme, că prinde contur un plan
de dezvoltare a unei zone din incinta
Hipodromului. Acolo, pe o suprafață de 15
ha, va urma să se construiască bazin de înot
de dimensiuni olimpice și un teren de fotbal.
Restul suprafeței va fi lotizată și atribuită ca
loturi pentru case. Dacă de un bazin de înot
presupunem că ar fi nevoie, în condițiile în
care Vega ba se închide, ba se deschide, de
ce ar mai fi util încă un teren de fotbal? De
ce ar fi necesar să mai îngropăm banii într-o
nouă arenă, de vreme ce OZN-ul „Ilie Oană”
stă de pomană, iar noi n-avem echipă în liga
națională? Sperăm doar un singur lucru: că
proiectul se lucrează fără bani. Fiindcă, ei
da, Primăria Ploiești și Consiliul Județean
Prahova au aruncat sume impresionante
pe proiecte niciodată duse la sfârșit. Ar fi
de amintit celebrul cartier rezidențial de la
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orașului, din strada Tache Ionescu înspre
Dobrogeanu Gherea, pasajul peste liniile
ferate de la Bariera Râfov, marele spital
regional proiectat prin 2007 etc. Să mai
spunem că chiar recent Consiliul Local
Ploiești ne-a pus în cârcă (bugetului local,
nu nouă, dar e totuna) vreo 2,7 milioane
de lei care înseamnă cheltuieli cu studii
de fezabilitate și proiecte pentru investiții
nerealizate ori sistate? Vă oferim câteva
exemple de lucrări blocate sau neefectuate,
studiile care au stat la bază fiind expirate:
reparații capitale trotuare Bdul Republicii,
modernizarea intersecției străzilor Cameliei
și Găgeni, reparații capitale tronson Șoseaua
Nordului, la intersecția cu Republicii, loc
de joacă pe Cameliei, reabilitare străzile
M. Eminescu, Șoseaua Vestului, Arinului,
Banatului, Mărășești, Florilor, Prahovei,
Postăvaru etc., refacere zona centrală,
PUZ și DALI și relocare Spital de Pediatrie
(celebrul sediu al Petrom), demolare pod
rutier vechi din zona Obor, canalizare în
Cartierul Republicii. Cu totul sunt 47 de

Tătărani, unde CJ Prahova, în componența
din 2008, visa la stadioane UEFA și arenă
de tenis omologată internațional, pasajul
subteran care urma să treacă pe sub centrul

astfel de proiecte trase pe linie moartă.
Sumele irosite nu au fost imputate nimănui,
ci ele sunt decontate din sacul de bani care
înseamnă bugetul local.

decât i-ar
i ar fi voia domniei sale! La
căteva ore de la anunțarea deciziei
CSM, Curtea Constituțională a
României a publicat motivarea
hotărârii cu privire la modificările
aduse Legii 303/2004 privind
statutul
judecătorilor
și
procurorilor. Printre acestea se
regăsește un comentariu prin care,
în traducere liberă, președintele
României poate refuza o singură
dată propunerea ministrului
Justiției pentru funcțiile de
conducere ale parchetelor. În mod
simetric, motivația ar putea atârna

în varianta în care Iohannis ar
respinge revocarea din funcție a
șefei DNA, iar arbitrajul final va
cădea în sarcina CCR. Singurii
magistrați care au avut opinie
separată au fost Livia Stanciu
și
Simona
Maya-Teodoriu.
Reamintim că judecătorii CCR
sunt numiți de Parlament (3),
Guvern (3) și Președinție (3).
Câțiva dintre aceștia au fost
membri ai unui partid politic sau
au fost susținuți în funcție de o
anumită coaliție.

ROMÂNIA, A 34-A
CEA MAI NEFERICITĂ
ECONOMIE DIN LUME

Î

n anull în care România a avut cea mai
mare creștere economică din UE și a
doua cea mai mare din lume, după China,
Bloomberg a prăbușit-o în clasamentul
economiilor fragile de pe poziția 45,
pe locul 34. Ierarhia este condusă de
Venezuela, Fondul Monetar Internațional
estimând că inflația din această țară va
ajunge la 13.000% în 2018, față de 2.400%
anul trecut. Venezuela este urmată în acest
top de Egipt, Argentina, Africa de Sud
și Ucraina. Despre România, analiștii de
peste ocean spun că merge într-o direcție
greșită tocmai pentru că nu echilibrează
consumul cu productivitatea. Bunăstarea
dată de veniturile mai mari s-au transferat
în inflație. De altfel, Banca Națională a
României a crescut prognoza de inflație
pentru acest an, estimând un vârf de până
la 5% în prima parte a anului și un final
la 3,5%, cu 0,3 puncte procentuale peste
prognoza anterioară. Cum face Bucureștiul

d creșterii economice și totuși să
să fie vedeta
aibă al doilea cel mai scăzut nivel de trai din
UE, după Bulgaria, ori să fie considerată,
iată, a 34 cea mai riscantă economie din
lume? Noi am mai fost pe un val euforic
în 2007 și 2008, fix înainte de a intra într-o
recesiune care ne-a luat mai bine de patru
ani să ne revenim, dar cu prețul unor
măsuri dure de austeritate și multe miliarde
de euro împrumutate de la organismele
financiare internaționale. Euforici se pare
c-am fost și anul trecut: au crescut salariile
la stat și cu 200%, au crescut pensiile, banii
au mers în consum, consumul excesiv în
inflație, iar în oglindă am avut și cel mai
mic nivel al investițiilor publice din ultimii
15 ani, respectiv, 5,5 miliarde de euro, cu
bani europeni cu tot. Și tot în oglindă,
pe fondul bucuriei generale a creșterii
economice, statisticile spun că la fiecare oră
patru români pleacă în lumea largă, pentru
un trai decent...
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MĂRȚIȘORUL. POVEȘTILE
PRIMĂVERII

Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro
in punct de vedere uriaș ce locuia în zona nordică a
calendaristic, primăvara satului, la ,,Piatra Verde”. Aici, în
începe la 1 martie, cu sărbătoarea palatul său, avea în chip de sclave
Mărţişorului. Această sărbătoare toate fetele frumoase din sat și
este foarte veche, încă de pe din împrejurimi.
vremea romanilor când Anul
Oamenii locului erau speriaţi
Nou era sărbătorit la 1 martie. Se atunci când se năștea o fată de
știe că la romani, Marte era zeul teama de a nu fi răpită de Uriaș.
războiului, dar și al fertilităţii și La fel de speriaţi erau și părinţii
al vegetaţiei. Tocmai din acest Ilenuţei, unica lor fiică. Aceștia
motiv, șnuruleţul care se dăruia i-au construit fetei un bordei
reprezenta pe de-o parte, pacea sub pământ, în care fata stătea
prin firul alb și războiul prin ziua, iar noaptea ieșea să admire
firul roșu. Cu timpul, această stelele și ă se plimbe pe lunca din
sărbătoare a fost adoptată și de faţa casei.
daci.
Ilenuţa era o fată altfel decât
În cele mai multe părţi din celelalte fete din sat: era blondă
Muntenia există datină ca părinţii cu ochii verzi, frumoasă la trup,
să lege de 1 martie copiilor săi, blândă și ascultătoare.
câte o monedă de argint sau de
Într-o noapte, pe când a ieșit
aur la gât sau la mână. Moneda din bordei să se plimbe puţin,
aceasta este de regulă atârnată soarta i l-a trimis pe Mărţișor, un
de un fir de bumbac împletit tânăr chipeș, ce trecea cu calul
alb și roșu. Scopul punerii său prin părţile acelea, mergând
mărţișorului la gâtul sau mâinile la un târg de animale. Ilenuţa
copiilor este acela de a fi sănătoși, s-a speriat și a vrut să fugă, dar
norocoși și curaţi ca argintul, tânărul i-a spus să nu se teamă,
Unii copii poartă mărţișorul la să rămână să stea de vorbă.
gât douăsprezece zile, iar după Astfel, dragostea s-a înfiripat
aceea îl leagă de ramura unui și Mărţișor s-a îndrăgostit
pom tânăr. Dacă în acel an de Ilenuţa. Au vorbit până
pomului îi merge bine, se crede dimineaţă, fata povestindu-i
că și copilului îi va merge bine în necazul ce-l avea. Dimineaţa cu
viaţă. Alţii îl ţin la gât până ce văd miros de primăvară i-a surprins,
primul pom înflorit, lăsându-l pe iar Mărţișor i-a promis Ilenuţei
ramurile acelui pom, tocmai ca să o revadă încă o dată în noaptea
să fie sănătoși și frumoși ca florile ce va urma. Iscoadele Uriașului
pomului respectiv.1
au aflat de frumoasa Ilenuţa, au
Mărţișorul nu este purtat răpit-o și au dus-o în palatul rece
numai de copii, ci și de fetele și întunecat. Aflând de răpirea
necăsătorite sau nevestele tinere, Ilenuţei, Mărţișor ticluia un plan
având ca scop protejarea corpului de salvarea fetei.
Turturica albă ce-l însoţea
de razele soarelui de primăvară:
,,Cine poartă mărţișoare /Nu mai pretutindeni pe Mărţișor a zburat
în înaltul cerului până la Soare
e pârlit de soare.”2
În Slănic există obiceiul ca pentru a-i cere ajutorul. Acesta
flăcăii să se întâlnească la o clacă i-a dat puteri prin lumină și razele

D

IN MEMORIAM

ISTORICUL GELU NEAMŢU (I)
L

a 1 martie 2017 s-a stins
din viaţă un simbol al
istoriografiei românești actuale:
istoricul Gelu Neamţu. Acesta s-a
născut la 1 martie 1939 în Mintiu
Gherlei, judeţul Cluj, în familia
profesorului Gheorghe Neamţu,
licenţiat al facultăţii de Litere a
Universităţii din Cluj și al Mariei
Neamţu. Era fiul ultimului prefect
al Judeţului Someș și nepotul unui
român ardelean care a traversat
Atlanticul, lucrând ca ofiţer la
Cleveland, Ohio.
Destinul i-a hărăzit datoria
de a lucra cu mintea, vreme de o
viaţă de om, pe ogorul cunoașterii
trecutului adesea tumultuos al
poporului român.
A fost nevoit să trăiască
experienţe dramatice, alături de alte
multe mii de români din Ardealul
de Nord, cedat Ungariei horthyste
de către Germania hitleristă și Italia
mussoliniană. A trăit pe viu, înfășat
în scutece, istoria acelor vremuri
de groaznică aducere aminte,
când s-a produs o adevărată
bejanie a fraţilor noștri ardeleni
și basarabeni în faţa tăvălugului
unor hoarde înfierbântate. A fost
izgonit din propria ţară, cu hotare
ciuntite, doar pentru vina de a fi
român. După încetarea prigoanei
în Ardealul de Nord, a reușit să
se întoarcă pe meleagurile natale.
Vremurile prigoanei i-au întărit în
mod indestructibil afecţiunea și
respectul pentru familie, dar mai
ales admiraţia pentru tatăl său,
care a oferit modelul eroic al acelor
vremuri.
După absolvirea Facultăţii de
Istorie „Babeș-Bolyai” din Cluj
Napoca, în 1961 a devenit cadru
didactic la Școala din Poieni,
judeţul Cluj, apoi director la
Școala din Aghireșu, judeţul Cluj,
iar din anul 1963, în urma unui
concurs oficial, a devenit cercetător
la Institutul de Istorie din Cluj
Napoca al Academiei Române
(astăzi Institutul „George Bariţiu”
al Academiei Române). De numele
său se leagă ridicarea Institutului
respectiv la adevărate performanţe

istoriografice naţionale. În anul
1966 a publicat primul său articol
în Anuarul Institutului de Istorie
din Cluj, iar din acel moment a
publicat în anii care au urmat,
sute de articole, studii, cercetări
și comentarii știinţifice. În anul
1977, Gelu Neamţu și-a susţinut
doctoratul la Institutul de Istorie din
Cluj, cu teză dedicată lui Alexandru
Roman, fiu al Bihorului, elaborată
sub coordonarea profesorului
istoric Mihail P. Dan. În anul
1978, Gelu Neamţu a obţinut
Premiul naţional „Nicolae Iorga”al
Academiei Române, alături de alţi
colegi istorici moderniști clujeni.
În anul 1980 a beneficiat de o
bursă de cercetare știinţifică în
SUA, iar rezultatele acesteia au fost
exprimate în cercetări finalizate
și publicate abia după anul 1989.
El s-a documentat în arhive și
biblioteci din SUA, scriind ulterior
cartea „Ciobani români în Montana,
Statele Unite ale Americii, 19071913”.
În miezul operei sale se afla
revoluţia românească de la 18481849 în Transilvania. Înainte de
1989 a fost implicat, împreună cu
alţi istorici români în elaborarea,
îndeosebi
sub
coordonarea
istoricului Ștefan Pascu, a
volumelor de Documente privind
revoluţia de la 1848 în Ţările
Române, seria C. Transilvania.
Adevărata valoare intelectuală
a istoricului Gelu Neamţu a ieșit
în evidenţă mai ales după anul
1989, iar meritele sale profesionale
acumulate în peste trei decenii
de activitate în Institutul de
Istorie „Gerorge Bariţiu” au fost
recunoscute. Drept urmare, în anul
1993 a fost promovat cercetător
știinţific gradul II, iar în anul 1995,
cercetător știinţific gradul I.
În perioada care a urmat, alături
de studiile iniţiate înainte de
1989 și continuate prin cercetări
riguroase, a publicat lucrări care
vorbesc despre identitate naţională,
provoacă trecutul și îndeamnă la
reflecţii asupra viitorului neamului
românesc. El și-a venerat strămoșii,

1848-1849,
atât pe cei de la 1848
1849 care au
construit statul român modern, cât
și pe cei din strălucita generaţie de
la 1918, care au construit „România
Mare”. Pe acest temei, s-a dovedit
a fi un luptător pentru adevărul și
demnitatea istoriei românești.
Din anul 1998 a preluat
coordonarea
colectivului
de
cercetare a revoluţiei de la 18481849 în Transilvania. În acest
context, a continuat publicarea
colecţiei de Documente, până la
pensionare, la vârsta de 70 de ani,
respectiv în anul 2009.
Din anul 2003 a fost coordonator
de doctorate la Institutul de Istorie
„George Bariţiu” din Cluj. Astfel,
a contribuit la formarea a zeci de
specialiști în domeniul istoriei
și la introducerea în circuitul
știinţific a unor lucrări valoroase,
în principal referitoare la revoluţia
din 1848-1849 în Transilvania. În
paralel, a scris lucrări valoroase
pentru istoria românilor, în care
au fost evidenţiate personalităţi ale
neamului, precum și străduinţele
românilor transilvăneni pentru
eliberarea de sub dominaţia
Imperiului austriac, apoi austroungar.
Va urma
Col. (r) dr. Aurel V. DAVID

PSORIAZISUL SE MANIFESTĂ
CUM NU TE AȘTEPȚI
Că
Cămara
cu plante
l t

Remedii de casă simple şi eficiente:

O

boală
autoimună,
necontagioasă, pe care o
recunoști după porţiunile de piele
descuamată, îngroșată, solzoasă,
în special pe coate, pe genunchi
sau pe scalpă, psoriazisul apare
din multe cauze, printre care
stresul și unele medicamente.
și să confecţioneze mărţișoare
din fire albe și roșii de lână,
la care legau câte un bănuţ de
argint. Fata care primea cele mai
multe mărţișoare era strigată în
hora care se organiza de 1 martie.
Aceasta trebuia jucată de toţi
băieţii care i-au dat mărţișoare.
În zona urbană a Slănicului,
acest obicei s-a piedut, tinerii
oferă mărţișoare fetelor, obiecte
cumpărate din comerţ.
Legenda spune că ,,pe
meleagurile
Slănicului
în
vremurile îndepărtate, trăia un
1 Simion Florea Marian, Sărbătorile la
români, Editura Saeculum, Bucureşti,
2011, p. 165.
2 Constantin Manolache, op.cit., p. 78.
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sale. Astfel, Mărţișor s-a luptat cu
Uriașul și l-a învins, salvând-o pe
Ilenuţa și pe celelalte fete.
Mărţișor i-a dăruit Ilenuţei un
șnur împletit cu alb și roșu, dar
și un bănuţ de argint pentru a-l
purta la gât, fiind mărturie pentru
dragostea pe care i-o purta. Firul
roșu simboliează dragostea, iar
cel alb lumina soarelui dătător de
viaţă.
Din acea zi în fiecare an de
1 Martie, toţi băieţii dăruiesc
fetelor simbolul Mărţișorului,
pentru a-ș mărturisi dragostea,
dar și renașterea naturii la viaţă.3
3 Subiect investigat: Lepuş Maria, 92 de
ani, loc. Slănic, 11 iunie 2013.

Fiind o afecţiune cronică, se pot
declanșa pusee pe tot parcursul
vieţii și, de parcă nu ar fi suficient
acest disconfort, uneori este
însoţită de infecţii secundare, din
cauza sistemului imunitar slăbit,
bariera de protecţie cutanată fiind
afectată și ea. Printre simptomele
mai puţin cunoscute care se pot
asocia cu psoriazisul se numără
uneori cele de mai jos, ne spuse Dr.
Laurenţiu Văduva, medic specialist
dermatolog, Hebra Dermatologie.
1. Căderea părului
„Vestea bună este că această
cădere a părului este temporară,
fiind reglată și normalizată atunci
când boala de bază este controlată.
Medicul
dermatolog
poate

recomanda tratamentul adecvat”,
spune specialistul.
2. Dureri articulare
Acestea
sunt
semnul
psoriazisului
articular
sau
așa-numitul
„psoriazis
al
încheieturilor”.
3. Pustule sau „coșuri”
Când acestea apar la nivelul
palmelor și tălpilor, reprezintă o
formă particulară de psoriazis,
numită psoriazis pustulos.
4. Modificări ale unghiilor
Pot apărea probleme unghiale în
absenţa leziunilor de la suprafaţa
pielii. Unghiile își schimbă
culoarea,
devenind
gălbui,
portocalii, maronii sau cu pete, se
îngroașă, apar adâncituri sau alte
deformări, ba chiar unghia se poate
desprinde.
Calmante rapide
* Fă băi călduţe cu sare Epsom,
ulei de măsline sau lapte, apoi
aplică o cremă specială hidratată.
* Ia suplimente de Omega 3 sau
consumă mult pește, seminţe, nuci.
Evită, în schimb, carnea roșie!
* Relaxarea atenuează mult

efectele psoriazisului și chiar poate
stopa boala. Meditaţia yoga, dar și
orice fel de sport sunt de ajutor!
Alte curiozităţi ale afecţiunii
În psoriazis poate apărea așanumitul fenomen Koebner, care
constă în agravarea sau apariţia
psoriazisului în zonele expuse
traumelor de orice fel, mușcături,
zgârieturi, arsuri solare sau chiar
după scărpinat intens al zonelor
neafectate de psoriazis. Această
reacţie a fost denumită astfel după
medicul Koebner, care dezvoltase
plăci de psoriazis în zonele în
care a fost mușcat de calul său.
De asemenea, atunci când sunt
folosite tratamente pe bază de
corticosteroizi în cantităţi și cu
frecvenţă neadecvată, se poate
observa o agravare paradoxală a
psoriazisului.
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INEDIT

Războiul geoclimatic (II)

O

încercare
cu
efecte
neașteptate a avut loc în
China în primăvara anului 2000.
Cercetătorii chinezi au lansat
în atmosferă, într-o regiune
secetoasă, mai multe rachete cu
iodură de argint în scopul obţinerii
ploii. Neluându-se în calcul
toţi factorii de mediu ai zonei
respective, savanţii chinezi s-au
trezit într-un interval foarte scurt
de timp în zona menţionată cu
ninsori abundente. Însămânţarea
norilor nu este singura tehnică
ce poate fi folosită în cadrul
războiului meteorologic modern.
Există cercetări care au dus la
provocarea ceţii artificiale (Știinţă
și tehnică, nr. 10/1998, războiul
meteorologic, p.6).
Gen-inginer Marian Rotaru a
prezentat în cadrul unui simpozion
al Comandamentului Apărării
Civile, aspecte inedite, necunoscute
marelui public privitoare la războiul
geofizic și la urmările pe care acesta
le poate avea asupra unor zone, ţări
sau continente. Conform spuselor
sale, una dintre armele totale, care
pot asigura supremaţia unui stat
asupra altui stat sau grupări de stat
o constituie Experimentul CLIMA.
Cunoscut sub numele de armă
meteorologică (geofizică), acesta
poate strica precarul echilibru
dintre factorii de mediu, iar efectul
acestei operaţii poate provoca
dezastre incalculabile.
Conform ziarului The New
York Times (Controlul asupra
climei poate asigura supremaţia
unui stat asupra altui stat, Jurnalul
Naţional, 3 martie 1997, p.8),
din 10, respectiv 21 iulie 1972),
folosirea conștientă a substanţelor
chimice în scopul desfrunzirii
defolierii pădurilor și ca urmare
distrugerea acestora, în scopuri
militare, urmărind interzicerea
ascunderii inamicului și facilitarea
ducerii acţiunilor de luptă ale
trupelor proprii au fost folosite de
subunităţi specializate ale armatei
americane în războiul din Vietnam
și în conflictul israeliano-arab din
1967 de către trupele israeliene.
(Cel mai cunoscut defoliant folosit
de americani în Indochina este
agentul ORANGE).
Revista sovietică Obozrenie
prezenta folosirea în scopuri
militare a furtunilor de foc în
cadrul operaţiunilor militare,
prin folosirea masivă a armelor
nucleare, substanţelor chimice
incendiare de tipul napalmului,
supernapalmului,
termitului
și aliajul electron, bombelor
incendiare cu magneziu, dar
și a cantităţilor megalitice de
combustibili clasici.
Iată cum concepe și descrie

specialistul englez Michael Hatley
(Michael Hatley, Avanpremieră
nucleară, The Guardian, iulie
1973), un asemenea fenomen,
provocat de o bombă nucleară cu
un echivalent de 20 de megatone
TNT: „Globul de foc având o
temperatură de 8.000 de grade
Celsius va avea un diametru de
șapte kilometri, vaporizând tot
ceea ce atinge, iar căldura intensă
generată de reacţia în lanţ va da
naștere la numeroase incendii.
Oamenii aflaţi în aer liber vor
suferi arsuri de gradul trei până la o
distanţă de 30 kilometri. Incendiile
individuale se vor transforma
într-un pârjol devastator. Năvala
uraganului de oxigen iscat cu
acest prilej va alimenta flăcările
și va duce la o deflagraţie masivă
capabilă să devoreze orice material
combustibil, precum și orice fiinţă
vie pe o arie de mai multe sute de
kilometri pătraţi”.
Clima și, sub unele din aspectele
ei, vremea pot constitui, dacă sunt
bine cunoscute și dirijate, o armă
care poate oferi supremaţia pe
orice teatru de acţiuni militare.
Tehnicile războiului geofizic
au constituit decenii de-a rândul
secrete dintre cele mai bine păzite,
dar încet, încet, adevărul începe
să iasă la iveală. Astfel, pentru o
perioadă scurtă de timp (câteva
zile), începând cu 9 iunie 1972,
mari inundaţii au devastat regiunea
Rapid City din statul Dakota de
Sud din SUA. Fenomenul era atât
de neașteptat pentru clima acelei
zone și anotimpul respectiv, încât
s-a declanșat imediat o anchetă la
nivel guvernamental.
Dar, cu cât ancheta progresa,
cu atât rezultatele ei deveneau
mai inaccesibile. Primele rezultate
oficiale au venit abia după trei
ani, când s-a demonstrat că
tocmai în acea perioadă și în acea
zonă s-au efectuat experienţe de
însămânţare a norilor cu iodură
de argint. În ciuda consecinţelor,
testele au continuat până către
finele anului 1975. Ulterior s-a
aflat că inundaţiile produse în
această zonă s-au datorat unor
experienţe ce vizau crearea
artificială a precipitaţiilor. Ulterior,
prin tatonări, în aceeași zonă s-a
realizat și o distribuţie prielnică
a precipitaţiilor care a dus la o
creștere uniformă a producţiei
agricole din zonă cu peste 20 la
sută.
Unele ţări din America Centrală,
între care Honduras, Nicaragua,
Guatemala și altele, au reclamat
la ONU în repetate rânduri că
SUA au deturnat uraganele către
coastele lor, producându-le pagube
incalculabile. Dacă americanii

n-ar fi făcut acest lucru, uraganele
respective ar fi devastat Florida și
alte state americane.
În 1976, conducerea R.P.
Chineze le-a reproșat oficial
„fraţilor sovietici” că „storc” norii
în apropiere de graniţa comună,
pentru ca ploile atât de așteptate
în China să cadă în URSS, în unele
regiuni ce erau bine cunoscute
prin ariditatea lor.
Sub
pretextul
sprijinirii
agriculturii în deceniile cinci și
șase au fost create experimental și
ulterior consacrate prin utilizare
diferite metode de creare a ploii la
comandă prin împrăștierea unor
anumiţi aerosoli în atmosferă.
Aceasta se realiza cu ajutorul unor
rachete așa-zis meteorologice. Tot
cu rachete și proiectile de mare
calibru se realiza distrugerea norilor
de grindină și decompensarea
zonelor joase. Succesul era de cele
mai multe ori deplin.
De aici și până la a folosi
astfel de procedee pe teatrele de
operaţii militare nu a fost decât
un pas. SUA au utilizat în timpul
războiului din Indochina „sistemul
norilor împrăștiaţi” în tot sudestul asiatic, producând prin acest
sistem pagube enorme.
Un document al CIA publicat
cu ceva timp în urmă probează
capacitatea armelor geofizice în
modificarea climei, evidenţiind că,
în Vietnam, americanii au reușit să
scoată în afara circuitului agricol
peste 50% din suprafaţa cultivabilă
a acestei ţări.
Conform unor informaţii
date publicităţii, americanii au
pulverizat conţinutul a 50.000 de
containere cu iodură de argint
deasupra traseului prin care
Vietnamul de Nord aproviziona
cu arme trupele comuniste
din Vietnamul de Sud. Prin
aceste operaţii componente ale
războiului geofizic, ce au purtat
numele de cod Popeye, Compatriot
și Intermediary, s-a încercat
prelungirea sezoanelor ploioase
și transformarea rutelor de
aprovizionare într-o masă de noroi
pentru împiedicarea deplasării
convoaielor.
Prin folosirea acestor substanţe
la care s-au adăugat și altele de
natură biochimică, s-a realizat
în acea perioadă primul conflict
armat din istoria modernă a
lumii în care mediul biologic
a fost distrus în mod conștient
și sistematic. Pentru refacerea
acestuia sunt necesari – atenţie! –
100 de ani.
Un comunicat cel puţin ciudat
Către mijlocul anului 2014,

o știre a produs o vie emoţie
în mass-media, punând sub
semnul întrebării autenticitatea
demersului ce era amplu și
insistent prezentat pe toate
canalele multimedia (multimedia
este mass-media căreia i se adaugă
reţeaua internet, n.a.)
„Americanii
abandonează
controversatul
program
de
cercetare
HAARP
(High
Frequedncy
Active
Auroral
Research Program, Programul
de Cercetare Aurorală Activă de
înaltă Frecvenţă), arătat de multe
ori cu degetul ca fiind vinovat
de producerea unor cutremure
devastatoare, tsunami-uri și chiar
uragane (știre reluată de Reuters
FP, Novosti, France Press, n.a.). Dar
iată conţinutul comunicatului de
presă a cărui paternitate nu a fost
însă revendicată încă de nimeni:
Celebrul program american de
cercetare, High Frequency Active
Auroral
Research,
cunoscut
publicului sub numele de HAARP,
urmează să fie închis, la solicitarea
US Air Force.
US Air Force ar fi pierdut
interesul pentru controversatul
HAARP notificând în acest sens
Congresul Statelor Unite ale
Americii.
HAARP a fost elaborat,
proiectat și construit în 1993 cu
fonduri de la US Air Force, US
Navy Universitatea din Alaska,
proiectul DARPA – Defense
Advanced
Research
Projects
Agency (Proiectul de cercetare de
tehnologii Avansate al Agenţiei
de Apărare), dar și din alte surse
rămase secrete ca de exemplu NSA
(Agenţia Naţională de Securitate)
și FEMA (Agenţia Federală Pentru
Situaţii de Urgenţă), despre al căror
interes s-a aflat destul de târziu.
Gigantica
infrastructură
construită de americani în Alaska,
la 400 de km de Anchorage, este,
de fapt, un program pentru crearea
de câmpuri electromagnetice, prin
care pot fi provocate tulburări
ale
ionosferei/magnetosferei
pământului.
Conform opiniei savanţilor în
domeniu, undele emanate de acest
sistem sunt în stare să pătrundă
sub pământ descoperind buncăre,
tunele ascunse, să întrerupă
partea electronică a armelor sau a
sateliţilor cosmici, inclusiv să creeze
blockout-uri (mari pene, întreruperi
de curent prin neutralizarea,
avarierea sau distrugerea reţelelor,
transformatoarelor și centralelor
electrice, n.a.).
Este oare HAARP vinovat de
seisme, tsunamuri, uragane?
Adepţii teoriilor conspiraţiei au
pus seismele din Iran, cele de la
graniţa ruso—nord-coreeană, ce
au avut loc în 2012, 2013, pe seama
războiului electromagnetic dus
de Statele Unite prin intermediul
sistemului HAARP.
În aprilie 2013, două cutremure
majore au lovit Iranul în mai puţin
de o săptămână, un seism cu
magnitudinea de 6,2 s-a produs la
frontiera dintre Rusia și Coreea de
Nord. Totodată, mai multe regiuni
ale Chinei au fost zguduite din
cauza convulsiilor pământului.
Adepţii teoriei conspiraţiei nu
au acceptat ideea că producerea
acestor activităţi telurice într-un

interval atât de scurt să fie o simplă
coincidenţă. Atât Iranul, cât și
Coreea de Nord au fost trecute de
administraţia de la Washington pe
celebra „axă a Răului” din cauza
programelor nucleare dezvoltate.
Astfel că, luând în considerare
numeroasele ameninţări lansate
de la Phenian sau din Teheran,
adepţii teoriei conspiraţiei au
concluzionat că este posibil ca
americanii să fi recurs la arma lor
secretă: celebrul de acum sistem
HAARP.
Însă aceasta nu a fost prima dată
când s-a vorbit despre implicarea
HAARP în producerea unor
dezastre naturale de amploare.
„Experimentele”
americanilor
de la baza (este vorba de Baza
Forţelor Aeriene de la Gakona
din apropiere de Fairbanks
Alaska, SUA) din Alaska ar fi fost
considerate vinovate inclusiv de
tsunami-ul ce a avut loc în 2004
în Indonezia, de uraganul Katrina
care a lovit SUA în 2005 și de
cutremurul devastator din Haiti,
din 2010.
HAARP: la „secret”
Cele mai multe aspecte legate de
HAARP nu au fost dezvăluite, din
motive de Securitate Naţională. Cu
toate acestea, cunoaștem încă din
2003 că programul dispus de 49 de
antene înalte de 20 de metri, legate
fiecare la câte un emiţător de un
mW. Proiectul final prevedea însă
instalarea a 360 de antene de trei
megawaţi, fiecare. Se mai spune
că antenele amplasate în Alaska
sunt „urechea” imensă prin care
Pentagonul poate să intercepteze
comunicaţiile din toată lumea.
Baza militară de la Gakona, din
nordul SUA (baza și instalaţiile de
la Gakona ar fi legate cu sistemele
de interceptare la nivel planetar
de tip UZUKA și ECHELON,
n.a.), este înconjurată de sârmă
ghimpată, întreg perimetrul este
păzit de forţe de elită, iar spaţiul
aerian de deasupra sa este închis
oricăror avioane.
„HJAARP reprezintă, de fapt,
un bombardament al ionosferei cu
unde radio extrem de puternice,
care afectează diverse zone ale
Terrei. Undele electromagnetice
revin pe pământ din ionosferă
și penetrează totul pe scoarţă,
generând fenomene devastatoare”,
a spus Nicholas John Begich,
expert în HAARP din SUA.
Cei mai mulţi observatori
și specialiști ai fenomenului
HAARP se îndoiesc de sinceritatea
afirmaţiilor legate de oprirea chiar
și temporară a cercetărilor (ar fi
chiar absurd să fie oprit programul
când în momentul actual este
o luptă între marile puteri ale
planetei, n.a.), în domeniul
Programului de Cercetare asupra
Frecvenţelor Înalte Boreale Active.
Mai curând poate fi vorba
de o „pauză” de evaluare a
„Proiectului…” și de stabilire a
priorităţilor și direcţiilor viitoare
de dezvoltare atât a cercetărilor
făcute până acum, cât și a
prezenţelor și viitoarelor aplicaţii.
Unii vorbesc chiar de o „pauză de
upgradare” a „Proiectului”.
Gen. bg. (rez.) Emil STRĂINU
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La Chișinău vin turcii…
N

eavenit în nici unul dintre statele
vecine,
creștinul
comunistsocialist Dodon își caută prieteni printre
reprezentanții altor confesiuni. După ce
„a onorat” mai multe invitații – fie pe la
inaugurări de șefi de state, fie pe la ceremonii
ale unor dictatori – în state din lumea
arabă, musulmană, budistă etc., după ce
s-a închinat unor șeici și muftii, mai recent
a căzut la pace cu… turcii. Adică a reușit să
și-l facă prieten pe președintele turc, Recep
Tayyip Erdogan. Asta după ce a descoperit
că ceea ce-i leagă pe amândoi sunt… două
tentative de lovitură de stat. Prima este,
în convingerile bolnave ale lui Dodon și
sfetnicului său Ce(io)ban, cea din aprilie
2009 de la Chișinău; a doua, în interpretarea
președintelui turc, sunt evenimentele din1516 iulie 2016 din Turcia, fapt pentru care și
până în prezent sunt reținuți și condamnați
oameni.
„Vin Turcii!”, au dat „alarma” în spațiul
virtual mai mulți internauți, după ce i-au
luat în zeflemea mai multe fotografii de-ale
lui Igor Dodon, pe care acesta le-a postat,
cum îi place să se complacă, de la întâlnirile
din Emiratele Arabe Unite, ultima sa vizită
în lumea arabă. Anterior, mai multe dintre
ele fuseseră distribuite cu altă „alarmă”, tot
în zeflemea: „Igor Dodon aduce 30.000 de
sirieni!”. Dec! Memoria Internetului, dar și
a alegătorilor nu-i chiar atât de scurtă cum
și-ar dori cei din PSRM și internauții nu au
uitat că la alegerile prezidențiale socialiștii
au tras cu tunurile în Maia Sandu că ar

aduce 30.000 de sirieni în Moldova. Atunci
nu a fost vorba doar de un fals, ci chiar de o
instigare la ură și rasism, pe care autoritățile
au trecut-o cu vederea și legea.
Cu turcii e însă altă poveste. Întors acasă
din Dubai, cam supărat că anul acesta de
Masleniţa (Lăsatul Secului – M.B.) nu i
s-au pus pe tavă mai multe mărci de votcă,
Dodon, după ce s-a „iertat” cu toată lumea
slavă, a anunțat, ca orice bun gospodar
de prin părțile Codrilor că începe stroika
(construcție, reparație – M.B.) veacului.
Și nu pentru a aduce acasă moldovenii
care lucrează în construcții prin Rusia,
ci pentru a-și face palat prezidențial din
clădirea președinției. În Anul Centenarului
Unirii, pe care Dodon l-a contra-decretat
Anul lui Ștefan cel Mare, fostul edificiu
al Parlamentului Independenței, unde a
fost votată Declarația de Independență a
Republicii Moldova, din 1995 reședința
Președinției, va fi reparată de… turci, la
comanda președintelui Erdogan. Simbolic,
nu?!
Și va fi reparată nu altfel, ci gratis. Ca
„o donație oferită poporului moldovenesc
din partea poporului turc”, după cum
se opintește să convingă opinia publică
sfetnicul său Ion Ceban. Argumentul
mortal ca președintele turc să accepte acest
gest a fost… tentativa de lovitură de stat!
„(…) Reiterez rugămintea de a examina
posibilitatea de a oferi sprijin financiar în
vederea reparației edificiului Președinției
Republicii Moldova, distrus în timpul

tentativei de lovitură de stat din aprilie
2009”, citează același Ceban jurnaliștilor
din scrisoarea președintelui Dodon, pe
care acesta i-ar fi expediat-o președintelui
Turciei în vara anului trecut și în care
îi mulțumește pentru „ospitalitatea și
atenția specială” care i-au fost acordate lui
personal, dar și delegației moldovenești pe
durata desfășurării Summit-ului OCEMN.
Igor Dodon speră cu tot dinadinsul ca
edificiul președinției să fie renovat complet
către sfârșitul lunii august curent, așa încât
pe 27 august, de Ziua Independenței să
taie panglica împreună cu președintele
turc Recep Tayyip Erdogan, pe care
intenționează să-l invite la inaugurarea
oficială.
Dodon vrea în casă nouă cu orice preț.
„Clădirea Președinției Republicii Moldova
este un simbol al statului și al statalității,
nu doar clădirea unde se află președintele”,
a spus sus și tare dând startul oficial al

lucrărilor de renovare.
renovare Dar pare că nu a
învățat nimic de la învățătorul său Vladimir
Voronin, care anume în acest edificiu nu
s-a vrut sub ruși, dar oricum a zburat cu
geamurile sparte din Președinție. Mă rog,
Dodon, după ce rușii par să-l fi scos din
ecuația viitoarelor alegeri, se vrea sub turci.
În speranța că va moșteni, cu sprijinul lor,
ca pe vremuri demult apuse, tronul… pe
gratis, fără nici un tribut.
Întrebat care va fi prima decizie pe
care-și va pune semnătura când va trece în
clădirea renovată a instituției prezidențiale,
Dodon a declarat că speră să fie decretul
prin care va dizolva Parlamentul și va stabili
data alegerilor parlamentare anticipate.
Sau: „Posibil că primul decret pe care-l
voi semna în clădirea Președinției va fi cel
de desemnare a unui nou Guvern, după
alegeri”. Firește dacă până atunci va mai fi
… președinte de țară.
M. BALBOLEANU

…La București se instalează rușii?

S

criam acum un an (Ziarul Ploieștii
Ploieștii, nr
nr.
1780 din 9-15 martie 2017, „Româna
după PSD: cu Putin sau cu DNA?”, pag. 10)
că interesele rusești în România sunt adânc
înrădăcinate în partidele PSD/ALDE, despre
„sistemul ce a nenorocit țara în ultimii 27 de
ani”, a cărui miză mare este destabilizarea
României, iar PSD, ALDE, Dragnea,
Tăriceanu, Iordache și restul penalilor
sunt doar instrumentele prin care Rusia își
desfășoară războiul informativ. Și că primul
pas este dezincriminarea corupției și slăbirea
justiției, o lovitură clară dată statului de
drept și instituțiilor lui, efectele imediate
fiind creșterea în continuare a corupției,
demotivarea masivă a populației inteligente,
un nou val de plecări din țară etc. Iar alt pas
– controlul SRI și DNA, lupta anti-corupție
din ultimii ani având un vârf de lance în
persoana Codruței Kovesi, susținută puternic
de SRI prin Coldea. Ultimul a fost eliminat
pretextând un scandal mediatic provocat
cu scopul de a-l denigra. Următoarea țintă
este Kovesi, planul fiind unificarea DNA
cu DIICOT și tragerea pe linie moartă a
Codruței Kovesi. Altul – ruperea României
în provincii istorice etc., etc.
Mai precizam în același articol că între
Putin și Dragnea a fost strecurat și un interpus,
posibil al serviciilor secrete ale Kremlinului –
un personaj din mediul de afaceri rus Moshe
(tot el Veaceslav) Kantor, tot el președinte
al Congresului Evreiesc European (CEE).
Și dacă atunci făceam trimitere în principal
la informații ale internauților, acum, la un
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an
a de zile, raportul
ministrului
Tudorel
m
Toader
m-a convins
T
că
aceștia aveau
c
dreptate.
Mai corect,
d
titlurile
care au
ti
invadat
cu această
in
ocazie
fluxul de
o
știri
șt ale redacției de
București
a Agenției
B
de
d presă „Sputnic
News”,
un proiect al
N
Kremlinului, prezent în 34 de țări ale lumii,
130 de orașe, difuzând în 30 de limbi ale
lumii.
Deși afirmă în mesajul programatic că
„prezintă o lume multipolară, în care fiecare
țară are interesele sale naționale, cultura,
istoria, tradițiile sale” și că spune „ceea ce
alții trec sub tăcere”, redacția de București a
Agenției de știri „Sputnic News” oferă, după
cum și recunoaște, preponderent „informații
alternative”. Adică convenabile Kremlinului
și marionetelor sale din țările unde-și
desfășoară abil activitatea de propagandă
(a se citi: rusă sau contra-propagandă
națională). La nici un sfert de ceas de la
„lecturarea” raportului ministrului justiției,
„Sputnic” a sărit în apărarea acestuia (a se
citi: guvernării Dragnea) și în hulirea celor
ce apără DNA. Conspirația e pe față: titluri
de-o șchioapă în susținerea ministrului:
„Toader – transformat în țintă, i se cere
capul – campania declanșată!”, secundat de
un generic și mai clar: „Acuzații ridicole,
se organizează o întreagă campanie pentru
demiterea ministrului Justiției”. Sau: „Un
scenariu halucinant circulă pe internet, după
declanșarea revocării lui Kovesi”, secundat și
acesta de genericul „Se cere vărsare de sânge!”
și trimiteri până și la mineriada din 1990.
Nu scapă de conspirația Kremlinului nici
președintele Klaus Iohannis. Instrument
de propagandă a regimului de la Moscova,
site-ul „Sputnic News” a avansat primul
(chiar și înainte adversarilor politici) ideea

suspendării președintelui României, care
nu ar fi reacționat corect după propunerea
de suspendare a șefei DNA. „În aceste
condiții, ieșirea rapidă a lui Iohannis, cu
formula tupeistă „lipsă de claritate” este
o eroare care denotă un demers politic,
nu unul analitic… un motiv major de
suspendare”, scrie, îndată după reacția lui
Klaus Iohannis cu privire la propunerea de
revocare a șefei DNA, reporterul portavocii
guvernului Federației Ruse, „Sputnic News”,
într-o postare cu titlu, de asemenea de-o
șchioapă: „Eroare și provocare majoră a
lui Iohannis – Motive pentru suspendare”.
Fără a preciza că o analiză aprofundată a
acestui document urmează să fie realizată
la nivelul Administrației Prezidențiale
de către departamentele de specialitate,
abia după aceea Președintele României va
uza de toate prerogativele constituționale
pentru asigurarea funcționării unei justiții
independente și pentru consolidarea statului
de drept. După care, la o oră, la o zi sau două,
dau năvală alte titluri: „Pavelescu: „Dacă nu o
revocă pe Kovesi, președintele se compromite”
sau: „Părinte” al Constituției: Iohannis, nu ești
Ceaușescu, o revoci pe Kovesi!” etc., etc.
„Echidistanții” reporteri de la „Sputnic”
ratează a plasa în capul fluxului și opinia,
aparent rezervată a premierului Viorica
Dăncilă, care de asemenea aruncă săgeți,
aparent neutre și neotrăvitoare, către
președintele României, dar și a altor
personaje, cunoscute sau mai puțin
cunoscute publicului. Important este că
toate bat în aceeași țintă, în care țintesc acum
PSD-ul, Dragnea și alți penali. Chiar și în
mesajele celor care nu au opinii rectilinii și
nu se arată susținători ai unei sau altei tabere,
„Sputnic” strecoară printre rânduri intenții
clare: demotivarea luptei anticorupție prin
tăierea capului DNA, decredibilitarea acestei
instituții. Iar pe unele chiar le falsifică în
modul cel mai grobian: „Revoluție DNA”
pe pagina lui Cioloș: „Blocate instituțiile cu
mașini, buldozere...”, titrează știrea, atribuind

Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
fostului premier cuvinte ale uzerilor la un
mesaj departe de a fi chemare la revoluție.
Unde mai pui, că mesajul este „ilustrat” cu o
fotografie reprezentând o întreagă armată de
tancuri, îndreptată spre palatal Victoria. Să
mai zici că nu e fabrica de troli a Moscovei?
Și dimpotrivă: „Raportul lui Toader
este extrem de documentat, are valențe
predominante tehnice, non-politice – este
chiar un raport destinat NU presei, ci
specialiștilor. Practic, profesorul universitar
s-a pregătit pentru bătălia cu colegii de
catedră, nu cu presa, membrul Comisiei de
la Veneția are argumente pregătite pentru
mari juriști europeni, nu pentru contestatarii
din stradă”. Mă rog, așa văd cei de la „Sputnic
News” cele 20 de „capete de acuzare” cu
care ministrul și-a argumentat decizia de a
cere revocarea șefei DNA. Asta în timp ce
oficialii europeni și cei americani o laudă,
iar ministrul Toader a avut numai critici la
adresa Laurei Codruța Kovesi. De la început
și până la sfârșitul discursului, ministrul a
acuzat-o pe șefa DNA că nu și-a făcut bine
treaba, fără să scoată măcar o vorbă despre
realizările Parchetului Anticorupție.
Îmi vine greu să mă pronunț dacă Tudorel
Toader a comis o eroarea instituțională
extrem de gravă în prezentarea raportului
cu pricină, neținând cont de un document
oficial al statului: analiza CSM de anul trecut
cu privire la activitatea DNA, după cum
susține Cristi Danileț, judecător al CSM. Tot
atât de greu îmi este să prezic cât vor rezista
cei din mișcarea „#REZIST”, de la „Corupția
ucide”, precum și cu a cui demisie se va sfârși
acest duel. La un an de la acel articol, acum
mă întreb: Tudorel Toader, ministrul justiției
al României, al cui joc face – al lui Dragnea
sau al Kremlinului? Un lucru mi se pare
tot mai cert: conspirația PSD – Moscova,
Dragnea – Putin are tot mai multe dovezi.
Oare e neapărat să așteptăm și ultima dovadă,
când, după victoria – iminentă – a lui Putin
la scrutinul din martie, ne vom trezi din nou
cu grăniceri ruși pe Prut?
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Se îndreaptă Varşovia spre Polexit?
Tensiunea dintre UE și guvernul naţionalist-conservator
PIS al Poloniei ia amploare. În ochii executivului de la
Varșovia, UE a devenit un dușman, consideră corespondentul
polonez la Bruxelles, Tomasz Bielecid.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

„N

e-am descurcat cu
Grecia
condusă
de Alexis Tsipras, așa că
ne-om descurca și cu Polonia lui
Kaczynski”, afirmau diplomaţi
UE în 2015, după victoria la
urne a formaţiunii naţionalistconservatoare „Lege și Justiţie”
(PIS).
Deși responsabilii de la
Bruxelles nu-și aminteau tocmai cu
plăcere de perioada 2006-2007, în
care Kaczynski s-a aflat în fruntea
executivului, au rămas relaxaţi în
timpul formării guvernului după
alegerile din 2015. Kaczynski
personal nu a intrat în guvernul
condus de Beata Szydlo, dar
foarte curând a devenit limpede
că el guvernează din umbră.
Iniţial, mulţi observatori de la
Bruxelles credeau că tensiunile
dintre guvernul PIS și UE erau
determinate de încercarea lui
Kaczynski de a-și asigura respect
în plan intern și internaţional
printr-o poziţie dură.
Dar problemele au luat rapid
amploare. Comisia Europeană a
reacţionat deja în ianuarie 2016 la
problemele Curţii Constituţionale,
după prima reformă a justiţiei
înfăptuită de guvernul PIS. Așa s-a
ajuns la prima procedură formală
intitulată „dialog despre statul
de drept”. În reacţie, în Polonia
a debutat o campanie împotriva
instituţiilor UE. Până acum,
tentativele Uniunii de a apăra
statul de drept polonez au fost
mai degrabă ineficiente, deoarece,
în baza tratatelor UE, e aproape
imposibil să se aplice sancţiuni
în astfel de cazuri. Ca răspuns
la criticile venite de la Bruxelles,
Varșovia a început să pună la
îndoială anumite competenţe
ale Comisiei Europene. Așa de

exemplu, Polonia a continuat să
exploateze lemn în rezervaţia
silvică Bialowieza vreme de peste
un an după ce Curtea Europeană
de Justiţie decisese interzicerea
imediată a tăierii arborilor –
fapt fără precedent în istoria
UE. Varșovia a adoptat ceva mai
târziu un ton mai conciliant, dar
problema nu este încă rezolvată.
RESENTIMENTELE
ANTIGERMANE
Criticii guvernului PIS îi
reproșează acestuia că provoacă
resentimente antigermane, deși
Varșovia și Berlinul întreţin de ani
buni relaţii strânse. Se presupune
că astfel PIS vrea să-și consolideze
propriul electorat. Aceasta deși
relaţiile cu Berlinul reprezintă,
începând cu anii 90, un pilon
al politicii externe poloneze,
iar Germania a fost principalul
susţinător al primirii, în 2004, a
Poloniei în Uniunea Europeană.
Disensiunile au atins un punct
culminant când a fost reales
președintele Consiliului European.
Deodată, PIS nu l-a mai privit pe
fostul premier Donald Tusk ca pe
un candidat polonez, ci ca pe unul
„german”. În loc să-l sprijine, s-a
opus în martie 2017, realegerii
lui Tusk în funcţia de președinte
al Consiliului UE. Politicienii
PIS susţin chiar că Polonia a fost
înfrântă în această alegere cu 27
de voturi la unu, pentru că Angela
Merkel i-a „silit” pe alţi șefi de
stat și de guvern să-l susţină pe
favoritul ei, Tusk.
Punerea sub semnul întrebării
a instituţiilor comunitare și
distanţarea de Germania slujește,
din perspectiva PIS, „restabilirii
suveranităţii Poloniei”. Guvernul
a decis deja în primele luni de

mandat
Berlinul,
d săă îînlocuiască
l i ăB
li l ca
principal aliat în UE, cu Londra și a
făcut acest lucru cunoscut cu puţin
timp înaintea referendumului pe
tema Brexit. În plus a aprofundat
cooperarea cu statele Grupului
de la Vișegrad, din care fac
parte Polonia, Ungaria, Cehia
și Slovacia. Deși acest grup, o
„internaţională” a euroscepticilor,
nu are încă o influenţă prea mare,
Polonia visează în continuare la
un bloc sub conducerea sa, ca o
contrapondere la Germania și,
într-o oarecare măsură la Franţa.
POLONIA, ÎNTR-UN CERC
VICIOS
Dezbaterile din Polonia pe
tema refugiaţilor și a repartizării
acestora în baza unor cote
obligatorii a întărit impresia că
UE le impune statelor membre
un multiculturalism nedorit
„dictat” mai ales de Berlin și care
periclitează identitatea naţională.
Mass-media poloneze controlate
de stat afirmă că atacurile teroriste
din vestul Europei sunt urmarea
directă a politicii eronate a „elitei”
comunitare. Kaczynski speculează
cu îndemânare contradicţiile
dintre Est și Vest, care nu sunt
vizibile doar în Polonia: mulţi

cetăţeni
ă i aii noilor
il state membre
b
nu doresc să primească lecţii din
partea „vechii” Europe.
În Est, oamenii sunt de
părere că aderarea la UE a fost
un act de dreptate istorică și nu
intrarea într-o școală de corecţie
occidentală a democraţiei, statului
de drept și toleranţei. Dacă, în
trecut, UE era un model pentru
Polonia, astăzi reprezintă doar
„răul mai mic”.
PIS explică alegătorilor săi că
apartenenţa Poloniei la UE este
obligatorie, fiindcă numai astfel
ţara poate exercita o influenţă
asupra Uniunii, inclusiv asupra
politicii acesteia faţă de Rusia.
Concomitent,
mass-media
poloneze controlate de stat
zugrăvesc o imagine sumbră a UE,
care amintește de presa britanică
înaintea referendumului pentru
Brexit.
E POSIBIL UN REFERENDUM
PENTRU POLONIA
Polonezii susţin în proporţie de
80 la sută UE, dar această aprobare
s-ar putea dovedi superficială.
Peste 70 la sută din polonezi nu
vor să adere la Zona euro. Doar
jumătate din cei chestionaţi ar fi
de acord cu introducerea monedei

euro, dacă
d ă aceasta ar fi o condiţie
di i
pentru rămânerea în UE. În plus,
euroscepticismul ar crește dacă
rămânerea în Uniune ar depinde
de primirea unor refugiaţi.
PIS promovează o politică
pragmatică faţă de UE, bazată pe
schimburi mutuale, dar așteaptă
avantaje, cum ar fi fonduri
generoase de stimulare a coeziunii,
fără a demonstra solidaritatea
de pildă privind primirea
refugiaţilor. Și cum se va schimba
poziţia electoratului polonez
după previzibilele reduceri ale
fondurilor UE destinate Poloniei
începând cu anul 2020, nu știe
nimeni.
Ţara pare captivă într-un cerc
vicios. Din anul 2015, influenţa
Poloniei în UE s-a diminuat.
Perspectiva ca ţara să nu mai
primească fondurile la care are
dreptul din cauza controverselor
privind statul de drept riscă
să-i îndepărteze și mai mult pe
polonezi de UE și face posibil
un referendum pe tema Polexit.
Un scenariu și mai plauzibil ar
fi ca tensiunile permanente cu
Bruxellesul să împingă Polonia la
marginea UE, afară din nucleul
bine integrat, într-o Europă cu
două, trei sau chiar patru viteze.

Scandal Rusia – SUA pe jihadişti
R

usia a obţinut dovezi care confirmă
că alianţa internaţională coordonată
de Statele Unite oferă susţinere reţelei

teroriste Stat Islamic, pentru a o utiliza
ca instrument în tentativele de atingere a
obiectivelor în Orientul Mijlociu, susţine

Ministerul rus al Apărării.
„Operaţiunea de eliberare a localităţii AlBukamal de către armata siriană, susţinută
aerian de Forţele Aeriene ruse, a demonstrat
cooperarea directă și susţinută pe care
coaliţia internaţională coordonată de SUA
o acordă teroriștilor Stat Islamic”, acuză
Ministerul rus al Apărării, citat de site-ul
agenţiei Tass, preluată de Mediafax.
Ministerul apărării de la Moscova a
prezentat imagini filmate de drone ruse pe
9 noiembrie 2017, care surprind convoaie
ale reţelei teroriste Stat Islamic părăsind
localitatea Al-Bukamal spre Wadi es-Sabha,
pentru a evita bombardamentele ruse.
Statele Unite au refuzat să efectueze
raiduri aeriene asupra convoiului reţelei
teroriste Stat Islamic. „Americanii au refuzat
să efectueze raiduri aeriene împotriva
teroriștilor, sub pretextul că, potrivit
propriilor informaţii, combatanţii ar urma
să se predea astfel că ar intra sub incidenţa

prevederilor
Convenţiei
prizonierilor
de război”, subliniază Ministerul rus al
Apărării.
Comandantul forţelor ruse s-a adresat de
două ori coaliţiei internaţionale coordonate
de SUA cu propunerea de distrugere a
convoaielor reţelei SI”, subliniază Moscova,
precizând că partea americană a refuzat să
răspundă.
Potrivit administraţiei Vladimir Putin,
Statele Unite le oferă protecţie militanţilor
Stat Islamic, pentru a-i folosi în atingerea
obiectivelor în Orientul Mijlociu. „Există
dovezi incontestabile că Statele Unite pretind
că luptă împotriva terorismului internaţional
în faţa comunităţii internaţionale, când,
în realitate, le oferă protecţie grupurilor
combatante ale reţelei teroriste Stat Islamic,
pentru a le permite să își recapete forţa, să se
regrupeze și să promoveze interesele SUA în
Orientul Mijlociu”, acuză Ministerul rus al
Apărării.
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La nici 15 ani, Denisa Stoian – Clubul Sportiv Municipal Ploieşti,
între Moscova şi Buenos Aires, în elita gimnasticii ritmice mondiale…
Prof. Octavian BĂLTEANU

Imagini: csmploieşti.ro

sport de „aur” – Liliana Băescu, s-a înfiinţat
Secţia de Gimnastică Ritmică a Clubului
Sportiv Municipal Ploiești, urmare a unei
brave „Hotărâri” a Consiliului Local Ploiești
și a Primăriei Ploiești.
Cutreierând grădiniţele, tot atunci, Liliana
Băescu – coordonatoarea secţiei și colega
antrenoare – ex-internaţională Simona Puiu
(sprijinite și de coregrafa Tatiana Dor) au
început munca cu zeci și zeci de fetiţe, pe
dificilul drum al performanţelor. Atunci, la
nici 5 ani împliniţi, începea munca în acest
sport al graţiei și performera noastră de
acum, Denisa Stoian (născută în Ploiești, la

Denisa Stoian, graţie,
măestrie, lauri…

Cheia
Ch
eia
i succes
succeselor
elor
l
Pasiunea și munca… Zece ani de muncă
și de bucurii într-un sport – gimnastica
ritmică (exclusiv al „graţiei feminine”…),
care a prilejuit zilele trecute, succese majore
„Orașului Aurului Negru” – Ploiești,
Prahovei și României.
La Moscova, în Capitala Rusiei, prin
gimnasta de la CSM Ploiești – Denisa Stoian,
performanţe relatate pe scurt în ediţia
noastră precedentă…
Cu zece ani în urmă, graţie unui om de

Cu îndrăgitele colege de muncă…

La Aeroportul Otopeni, preţuire şi onoare…
14.III.2003…). Prin multă muncă,
cu antrenamente deseori, zi de
zi, cu multe ore și nu totdeauna
în cele mai bune condiţii, Denisa
și colegele sale de la CSM
Ploiești, îndrumate cu pasiune
și competenţă, au înregistrat, în
ani, succese, au cules medalii, au
trăit bucurii, la București, Iași,
Arad, Ploiești și în alte orașe din
România, dar și la competiţii de
prestigiu din Belgia, Grecia, Italia,
Bulgaria, Israel, Cehia, Ungaria,
Spania și nu numai – și recent, în
Rusia…
„Moscow Grand Prix”
În marele Turneu Internaţional
Juvenil de Gimnastică Ritmică de
la Moscova (18.II.2018, Palatul
Sporturilor „Luzhniki, 56 sportive

România „argint”… După Rusia și
înaintea Canadei
Excelentă performanţă și la concursul
pe echipe, în care România a cucerit
„argintul” reprezentată de Denisa
Stoian (și de antrenoarea Simona Puiu)
și de coechipiera sa de la „Naţională”
Laura Aniţei de la CSȘ „Anghel Saligny”
Iași (antrenoare Cătălina Radu).
Admirabil efortul Denisei, care după
patru excelente evoluţii la „individual”
(dimineaţa…) a reușit alte patru,
seara, în competiţia pe echipe, dar și
„pătrunderea” în elita mondială…
Preţuire și bucurii
Denisa Stoian și antrenoarea Simona
Puiu au fost primite, ca și alţi mari sportivi
ai României, cu onoare, la Aeroportul
Otopeni, cu flori și îmbrăţișări de la
Irina Deleanu – președinta Federaţiei

Bucurie şi mândrie, la liceu, cu distinşii profesori…
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din
d 32 de ţări), gimnasta noastră Denisa
Stoian
și antrenoarea Simona Puiu au
S
avut
onoarea să reprezinte România,
a
în concursul individual de maximă
importanţă
olimpică, prin nominalizarea
im
lor
lo de către Federaţia Română de
Gimnastică
Ritmică (președinte – exG
internaţionala
Irina Deleanu).
in
Spre Olimpiada de „vis”, de la
Buenos Aires
Evoluând excelent în probele
cconcursului individual de la Moscova
((cu 12,950p la măciuci, 11,300 la
panglică, 13,950 la cerc, 14,400 la
p
minge și 52,600p la total), Denisa
m
SStoian a reușit o admirabilă calificare
la Jocurile Olimpice pentru Tineret
((6-18.X.2018), de la Buenos Aires din
Argentina, ocupând locul al 11-lea din
A
ccele 18 calificante repartizate de forul
internaţional pentru Europa.
in

Române de Gimnastică Ritmică, Liliana
Băescu (antrenoare coordonatoare),
Silviu Crîngașu (director), Mihai Albu
(Șef Structură Sportivă) - oficiali ai CSM
Ploiești.
Bucurie și preţuire și la Liceul
Tehnologic și de Servicii „Sf. Apostol
Andrei” Ploiești (director prof. ec.
Magdalena Pană, profesor de educaţie
fizică și sport Dragoș Ionuţ Negraru),
acolo unde Alexandra Denisa Stoian
este elevă în clasa a IX-a C (diriginte,
prof. Ruxandra Neagu), la club, la Sala
„Leonard Doroftei”, la reîntâlnirea cu
dragele colege de sală (și de muncă…)
și cu admirabilii lor părinţi. Și în
mod deosebit (și emoţionant…) la
TV Antena 1, în momentele dedicate
Denisei Stoian, în direct (22.II.2018)
la emisiunea „Neatza’ cu Răzvan și
Dani”…

PPe scurt...

Popice
Derby feminin naţional: Electromureș
Târgu Mureș – CS Conpet Petrolul
Ploiești 5-3 (3-3; 14-10; 3236-3176 p.d.),
cu prahoveanca Luminiţa Dogaru 582
p.d., performera partidei.
Baschet
Liga 1 (f) * CSM CSȘ Ploiești – Rapid
București 39-82; * CSM CSȘ Ploiești
– Universitatea CSM Oradea 56-69
Liga 1 (m) * CSU Ploiești – Rapid
București 41-78 * C.N. Aurel Vlaicu
București – CSM Ploiești 107-104…
Handbal
Divizia A (f) * Dinamo București – HC
Activ CSO Plopeni 24-19.

Fotbal
* În jocuri de pregătire
șși verificare la fotbal, disputate (21 și
224.II.2018) la Strejnic și Ploiești: FC
Petrolul Ploiești – Progresul Spartac
P
București 6-0 și Petrolul – CS Blejoi (lider
B
Liga A Prahova) 1-1. Sâmbătă 3.III.2018,
L
ora 15.00 (Stadion Central Viitorul
o
Domnești) este programat jocul oficial
D
((Seria 3, Liga 3): Viitorul Domnești –
Petrolul Ploiești, dar startul returului este
P
încă (din cauza vremii și terenurilor)
în
incert, la acest al treilea eșalon fotbalistic
in
naţional, în care formaţia noastră
n
((„fanion” al Prahovei) este lider de serie.

