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

 „Servilismul e mai periculos decât ura.”
- Culese de Tata  
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Baltasar Horales (1601- 1658) scriitor spaniol

Ziarul   Ploiestii,
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7 milioane de lei, 7 milioane de lei, 
în Prahova, pentru în Prahova, pentru 
antigrindinăantigrindină

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
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Trump, Putin şi aliaţii Trump, Putin şi aliaţii 
de conjunctură repetă de conjunctură repetă 
scenariul din 1917scenariul din 1917
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Poveştile primăverii Poveştile primăverii 
Zilele Moşilor. Zilele Moşilor. 
Mucenicii. Legendă.Mucenicii. Legendă.

CE SĂ FIE? CE SĂ FIE? 
CE SĂ FIE? CE SĂ FIE? 

ESTE ESTE 
TÂRGOȚIGĂNIE! TÂRGOȚIGĂNIE! 

Vouă vă place cum arată centrul 
Ploieștiului...și de Mărțișor? 

Nu ne ajunge că suntem orașul cu cele 
mai murdare și ciuruite străzi, că de 
sărbătorile de iarnă regula numărul unu 
este “trăiască kitsch-ul!”, că nu curăță 
nimeni drumurile chiar dacă ninge o 
săptămână și că periodic suntem în 
centrul atenției întregii țări cu cele 
mai mari mizerii politice și de sistem!? 
Acum, pe bune!, chiar nu are primăria 
bani să facă treizeci de căsuțe din lemn 
pe care să le închirieze în momente de 
genul târgurilor de Crăciun, de Paște, 
de Mărțișor, de Ziua Recoltei, de Ziua 
Primarului, de Ziua Prostiei, de Ziua 
Partidului...!? Chiar atât de lipsiți de 
gust suntem încât, cu toate ocaziile, ne 
îmbrăcăm orașul cu chiloții murdari si 
tărcați peste pantalonii de la costumul 
de ginerică!? Nu vă este rușine obrazului, 
măi dragi aleși, să nu faceți chiar nimic, 
dar nimic, pentru orașul ăsta, și așa 

ciuntit și fără personalitate ci, mai mult, 
mai întindeți și mizeriile astea de tarabe 
și corturi și umbrele ca o sorcovă tristă în 
mijlocul lui? Vă bateți și anul ăsta joc de 
noi toți...de noi, cumpărătorii, care și așa 
suntem agasați de chinezisme și jucării 
de bâlci amestecate printre mărțișoare, 
de noi, vânzătorii, care stăm în condiții 
infecte pe o groază de bani chirie, de noi, 
creatorii de minibijuterii ale bucuriei, pe 
care îi umiliți ținându-i cu picioarele, 
până la genunchi, în gheață și gunoaie...
pe noi, cei care vrem să ne bucurăm de 
venirea primăverii așa cum o face cel 
mai amărât neamț din cel mai mic orășel 
german. Chiar nu vă este rușine? Măi 
nene...găzare...primare...SCOALĂ!!!! 
Mai ai un an și ceva de mandat și 
n-ai făcut aproape nimic!!!! Schimbă, 
Doamne iarta-mă, ceva! Iar dacă nu 
poți...schimbă-te pe tine...cu altul!
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Peste o jumătate de mild. Peste o jumătate de mild. 
de lei pentru Rabla, de lei pentru Rabla, 
Rabla Plus și Casa VerdeRabla Plus și Casa Verde

SGU RĂMÂNE FĂRĂ 
DIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL

Săptămâna trecută, același consiliu a 
mai luat o măsură discutabilă, aceea 

de a atribui dreptul de semnătură pentru 
bancă și Trezorerie altor angajați atât în cazul 
directorului general, cât și pentru directorul 

economic. Cum s-a ajuns aici e greu de afl at 
și mai ales de pătruns în jocurile de culise 
care se pare că au dominat SGU Ploiești de 
câțiva ani. 

Acest lucru, anunțat încă din decembrie anul 
trecut, se va întâmpla în luna aprilie, undeva după 

sărbătorile pascale. În clădirea OMV Petrom, situată lângă 
Casa Sindicatelor, vor fi  duse birourile primarului și ale 
viceprimarilor, aparatul propriu, Direcția de Patrimoniu, 
Direcția Tehnic-Investiții și Direcția de Urbanism, care 
funcționează în sedii externe. Urmează să se stabilească 
dacă tot aici va ajunge Poliția Locală. Singurele servicii care 
vor râmâne în sediile de pe Bdul Independenței sunt cele 
pentru Evidența Populației și Finanțele Locale. Conform unei 
declarații mai vechi a primarului Adrian Dobre, la noul sediu 
ar urma să fi e organizat și un ghișeu unic unde ploieștenii care 
vin la Primărie să poată rezolva orice problemă administrativă.
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Bogdan Toader, președintele 
Consiliului Județean Prahova, a 

semnat, la Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice, contractele 
de fi nanțare în valoare cumulată de 47 
milioane de lei, pentru două mari lucrări de 
infrastructură, realizate în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 
Primul proiect vizează reabilitarea a 2,4 km 
de drum din Valea Doft anei, iar al doilea 
presupune realizarea pasajului denivelat (138 
m lungime) peste DN1 (Centura de Vest), la 
intersecția cu DJ 101 I și strada Buda. 

LIBER LA LIBER LA 
FINANȚARE FINANȚARE 

PENTRU DOUĂ PENTRU DOUĂ 
INVESTIȚII ALE CJINVESTIȚII ALE CJ

PRIMĂRIA SE MUTĂ ÎN SEDIUL PETROMPRIMĂRIA SE MUTĂ ÎN SEDIUL PETROM

PRAHOVA, PE LOCUL 11 LA VÂNZAREA PRAHOVA, PE LOCUL 11 LA VÂNZAREA 
DE CASE ȘI TERENURI AGRICOLE
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În 2017, în Prahova, cele mai multe 
contracte de vânzare-cumpărare au fost 
semnate în luna martie, 1.706,  din care: 281 
de terenuri agricole și 4 terenuri neagricole-
în extravilan, 642 de terenuri cu construcții 

și 399 de terenuri fără construcții- în 
intravilan și 380 de apartamente. Terenurile 
agricole din extravilan s-au vândut cel mai 
bine în martie (281), mai (237), octombrie 
(224), decembrie (204), iar cele din 

intravilan- în martie (642 de vânzări), iulie 
(605), august (581) și septembrie (554). 
Pentru apartamente, luna favorabilă a fost 
septembrie (277), urmată de iulie (356) și 
august (336). 

i fă ă ii î i il î i (642 d â ă i) i li

În perioada 2014-iunie 2017, în România au fost 
vândute 469. 984 ha de teren agricol: 59.000 ha în 

2014, 173.000 ha în 2015, 145.000 ha în 2016 și 92.984 
ha în 2017. Vorbind în general de imobile vândute, 
aici intrând și casele, în 2017 au fost tranzacționate, 
la nivelul întregii țări, 627.802 de locuințe și terenuri 
(o medie de 52.316 pe lună). Cele mai multe vânzări 
au fost înregistrate în București -82.477, Cluj-43.774, 
Ilfov-41.687, Timiș-35.068 și Iași-31.357. Județele cu 
cele mai puține înstrăinări sunt Teleorman-4.470, 
Sălaj-3.920 și Caraș-Severin-3.615. Prahova se situează 
pe locul 11 în acest top, cu 16.539 de imobile vândute.

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Un nou episod de criză se consumă, zilele 
acestea, la Serviciul de Gospodărire Urbană 
(SGU), sereleul înfi ințat în octombrie 2010, 
ca societate afl ată în subordinea Consiliului 
Local Ploiești. De data aceasta, momentul critic 
ține de faptul că directorul general interimar, 
Ovidiu Negulescu, nu și-a mai depus dosarul de 
candidatură pentru această funcție, lucru care a 
condus la decizia Consiliului de Administrație de 
a emite un preaviz de 20 de zile pentru încetarea 
mandatului.
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Accident grav la Drajna. 
Patru persoane au ajuns la spital

Accidentul rutier a avut loc la 
Drajna, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. La momentul 
producerii accidentului, în cele 
două autoturisme se afl au șase 
persoane, printre care și doi copii. 
Doi adulți și cei doi minori au fost 
transportați la spital. Cel mai grav a 
fost o femeie în vârstă de 44 de ani, 
care a prezentat ruptură de splină, 
motiv pentru care a fost nevoie de 
o intervenție chirurgicală. Cea de 
a doua victimă, un bărbat în vârstă 
de 46 de ani, avea un traumatism 
la picior. Cei doi copii, cu vârsta de 
3 și 12 ani, au fost transportați la 
Spitalul de Pediatrie Ploiești, iar alți 
doi adulți au refuzat transportul 
la spital. Cel mai probabil 
accidentul s-a produs ca urmare 
a neadaptării vitezei la luarea unei 
curbe. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cauza 
producerii accidentului rutier.

Accident la Păulești. 
Trei persoane rănite

Accidentul rutier s-a produs pe 
DJ 135, pe raza localității Păulești, 
după ce conducătorul unui 
autoturism a pierdut controlul 
volanului și a intrat cu mașina în 
coliziune cu un copac. Doi adulți, 
o femeie în vârstă de 39 de ani și 
un bărbat în vârstă de 43 de ani, 
precum și un băiețel în vârstă 
de 10 ani au fost răniți în urma 
impactului. Femeia și bărbatul 
și-au pierdut starea de conștiință.  
Femeia prezenta un traumatism 
cranio-cerebral, precum și un 
traumatism lombar, iar bărbatul 
prezenta un traumatism cranio-
cerebral, precum și răni la ambele 
gambe. Băiețelul în vârstă de 10 ani 
avea un traumatism cranio-facial 
și traumatism la gambe. Toate cele 
trei victime au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier.

Cisternă încărcată cu butan, 
ajunsă în șanț la Mizil

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1B, la patru kilometri distanță 
de intrarea în Mizil. Șoferul 
cisternei se pare că a pierdut 
controlul volanului, a părăsit 
partea carosabilă și a ajuns în 
șanțul de pe marginea drumului. 
La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției 
și Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Din fericire nu au existat 
victime, ci doar pagube materiale. 
Accident spectaculos la Tătărani

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1, comuna Bărcănești, sat 
Tătărani. Două autoturisme au 

fost implicate în accident. Se pare 
că două persoane au fost rănite. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță, precum și ale ISU 
Prahova. Într-un fi nal nimeni nu a 
mai plecat la spital. 

Incendiu la o casă din 
Vălenii de Munte. Un bărbat în 

vârstă de 40 de ani a decedat
Pompierii au fost în alertă 

după ce o persoană a sunat la 112 
și a anunțat incidentul. Ajunși 
la fața locului, pompierii au 
descoperit și faptul că un bărbat 
în vârstă de 40 de ani este în 
stop cardio-respirator. Medicii 
au încercat să-l resusciteze, însă 
fără niciun rezultat. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru efectuarea 
necropsiei și stabilirea cu exactitate 
a cauzei morții. Pompierii militari 
urmează să stabilească care este 
cauza care a condus la izbucnirea 
focului.

Incendiu în Ploiești. 
Adolescentă în vârstă de 17 ani 

transportată la spital
O adolescentă în vârstă de 17 

ani a tras o sperietură groaznică. 

În bucătărie a izbucnit un 
incendiu, cel mai probabil de la 
o țigară. În plus, în momentul 
în care a încercat să părăsească 
apartamentul, fata a constatat 
că ușa ester blocată. Vecinii au 
alertat pompierii militari după 
ce au observat fumul negru care 
ieșea pe geamul de la bucătărie. 
Se pare că o scânteie de la țigară a 
sărit pe un prosop, care a luat foc. 
Pompierii au reușit să pătrundă 
în apartament, moment în care 
au constatat că adolescenta este 
leșinată. Tânăra și mama sa, care 
între timp s-a întors la domiciliu, 
au fost transportate la spital. Se 
pare că adolescenta s-a intoxicat 
cu fum.

Șase mașini distruse într-o 
parcare din Ploiești

Incidentul s-a produs pe strada 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, 
în zona Păltiniș. Conducător ul 

unui autoturism BMW a pierdut 
controlul volanului și a intrat cu 
mașina în autoturismele parcate în 
fața blocului 150 G. La fața locului 
s-au deplasat mai multe echipaje 
ale Poliției, ale ISU Prahova și ale 
Poliției Locale. Din păcate, șoferul 
nu a rămas la locul accidentului. 
Vecinii spun că în zonă au 
loc frecvent accidente rutiere, 
dar acesta este într-adevăr un 

eveniment care a provocat majore 
pagube materiale.

Bărbat în stare gravă, după 
ce a fost strivit de un utilaj de 

deszăpezire
Incidentul a avut loc la 

Cocorăștii Colț. Un bărbat în 
vârstă de 39 de ani a suferit un 
accident de muncă, fi ind strivit de 
un utilaj de deszăpezire. Imediat, la 
fața locului au intervenit echipaje 
ale ISU Prahova și Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Bărbatul 
a fost transportat la Unitatea 
de Primiri urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești, unde a fost supus 
unei intervenții chirurgicale, 
fi indu-i amputată mâna strivită. 
În cauză a fost deschisă o anchetă 
pentru a se stabili cu exactitate 
cum anume a avut loc accidentul 
de muncă

Doi copii răpiți de propriul 
tată. Minorii dați în urmărire și 

consemn la frontieră
Polițiștii din Vărbilau au fost 

sesizați de către o femeie din 
localitate, mama a doi copii în 
vârstă de 8 ani și 10 ani, despre 
faptul că minorii ar fi  plecat 
împreună cu tatăl lor, dar nu au 
mai revenit la domiciliu. Povestea 
este mai complicată. Mama 
copiilor ar deține o hotărâre 
judecătorească prin care copiii 
i-au fost încredințați spre creștere, 
iar tatăl acestora i-ar fi  luat fără 
acordul femeii. Mai mult, femeia ar 
fi  spus că bărbatul are antecedente 
penale în Grecia, susținând că a 
fost condamnat pentru trafi c de 
stupefi ante. Polițiștii au demarat 
imediat căutările, copiii fi ind 
dați în urmărire și în consemn 
la frontieră. Fetița se numește 

Micheloudakis Kalliopi și are 
vârsta de 10 ani.   Ca semne 
particulare, fetița are părul lung 
șaten, ochi căprui, fața ovală. 
La momentul dispariției era 
îmbrăcată cu geacă de culoare 
crem, pantaloni tip jeans de culoare 
albastru deschis, ghete negre cu 
blănița albă, căciulă de culoare 
roz cu model gri. Băiețelul se 
numește Micheloudakis Giorgios. 
Este în vârstă de 8 ani și are părul 
scurt, șaten, ochi căprui, fața 
rotundă. La momentul dispariției 
era îmbrăcat cu geacă de culoare 
neagră cu model alb, pantaloni 
negri cu model alb și o aplicație 
fosforescentă, ghetuțe de culoare 
gri, căciulă de culoare albastră cu 
model negru. Persoanele care pot 
oferi informații sunt rugate să sune 
la numărul unic de urgență 112 
sau să anunțe cea mai apropiată 
unitate de poliție. În cauză a fost 

întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de lipsire 
de libertate și nerespectarea 
hotărârilor judecătorești.

Razie la Breaza. Dosar penal și 
sute de țigări confi scate

Polițiști din Breaza au desfășurat 
o acțiune pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fi scale 
și a contrabandei cu țigarete. 
Pentru abaterile constatate, 

polițiștii au aplicat 17 sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 10.250 lei și au confi scat 940 
de țigarete. În timpul acțiunii, 
polițiștii au depistat un bărbat 
din localitate, care comercializa 
760 țigarete fără banderolă fi scală. 
„Din primele cercetări, a rezultat 
că acesta s-ar fi  deplasat în diferite 
centre comerciale din București, 
de unde ar fi  achiziționat țigări 
fără banderolă fi scală la prețul 
de 8 lei pachetul, pe care ulterior 
le-ar vinde diferitelor persoane 
din orașului Breaza, la prețul 
de 11 lei/ pachetul de țigarete”, 
a anunțat IJP Prahova. În cauză 
a fost întocmit dosar penal 
pentru comiterea infracțiunii de 
contrabandă.  Tot la Breaza a fost 
depistat un alt localnic, care oferea 
spre comercializare,  la punctul de 
lucru al unei societăți comerciale, 
180 țigarete nesigilate și fără 
banderolă fi scală, la prețul de 11 
lei/ pachetul de țigarete. „Polițiștii 
au luat măsura sancționării 
contravenționale și au ridicat 
țigaretele în vederea confi scării”, a 
anunțat sursa citată.     

9 percheziții și 5 tone 
de alcool confi scate 

Polițiștii din Valea Călugărească, 
cu sprijinul colegilor specializați 
în investigarea criminalității 
economice și ai judiciariștilor 
din cadrul I.J.P. Prahova, au 
efectuat nouă percheziții la 
locuințele unor persoane bănuite 
de producerea, comercializarea și 
deținerea de alcool în afara unui 
antrepozit fi scal autorizat. „Din 
cercetările efectuate au rezultat 
indicii că, în perioada 2016 - 
2018, persoanele în cauză ar fi  
produs băuturi spirtoase fără a 
fi  autorizate conform legii și ar 
deține cantități de astfel de băuturi 
peste limita admisă de lege”, a 
precizat Poliția Prahova. Ulterior, 
băuturile erau comercializate 
către diverse persoane. La locațiile 
percheziționate, polițiștii au 
depistat aproape cinci tone de 
alcool și 6 instalații artizanale 
susceptibile a fi  utilizate la 
fabricarea alcoolului. Poliția a 
emis șapte mandate de aducere.  
La acțiunea de control au 
participat și inspectori vamali din 
cadrul Direcției Regionale Vamale 
Ploiești.
Primele decese din cauza gripei 

în Prahova
La nivel național 79 de persoane 

au decedat din cauza gripei. La 

Prahova, numărul victimelor a 
ajuns la trei.

Zilnic, Centrul Național de 
Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile anunță cel puțin un 
deces din cauza gripei. La Prahova 
au decedat deja trei persoane, 
respectiv o femeie în vârstă de 
49 de ani, din Mizil, un bărbat în 
vârstă de aproximativ 65 de ani 
și o femeie în vârstă de 71 de ani. 
În toate cele trei cazuri vorbim 
de persoane nevaccinate, care 
au ajuns la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești în stare gravă. Din cauza 
gripei, starea celor trei pacienți s-a 
înrăutățit brusc, iar la scurt timp 
după internare au decedat.

Actorul Jean Paler, internat de 
urgență la Spitalul Județean 

Ploiești
În vârstă de 55 de ani, actorul 

a început să se simtă rău, motiv 
pentru care, aproape de miezul 
nopții a ajuns la Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean. Surse din cadrul unității 
medicale susțin că din cauza unei 
banale gripe, problemele cardiace 
ale actorului s-au decompensat, 
motiv pentru care a necesitat 
internarea. Jean Paler este cardiac 
de mai multă vreme și are și diabet 
Actorul a fost internat la Secția de 
Cardiologie a Spitalului Județean 
Ploiești și va mai rămâne în spital 
câteva zile. 

Operațiuni de salvare în 
Munții Bucegi

În ciuda atenționărilor că 
la munte există risc însemnat 
de avalanșe, că traseele sunt 
închise, iar condițiile meteo sunt 
nefavorabile, mai mulți turiști s-au 

aventurat să parcurgă distanțe 
mari prin nămeți. Numai că, la 
un moment dat, unii s-au rătăcit 
și au solicitat ajutorul. Alții s-au 
speriat de ceața densă și nu au mai 
reușit să înainteze. Jandarmii și 
salvamontiștii au intervenit pentru 
acordarea de ajutor pentru patru 
grupuri de turiști. În trei situații, 
mai mulți schiori s-au rătăcit sau 
au intrat în panică din cauza ceții. 
„În cel de al  4-lea caz,  jandarmii 
împreună cu structura Salvamont, 
au intervenit pentru îndrumarea 
și recuperarea unui grup format 
din opt adulți și trei copii, grup ce 
a avut difi cultăți de orientare pe 
traseul de la cota 2000 spre Piatra 
Arsă. Grupul de persoane a fost 
condus inapoi, spre cota 2000”, a 
anunțat Inspectoratul Județean de 
Jandarmi Prahova. Din  fericire, 
în toate  situațiile, persoanele în 
cauza au fost coborâte cu bine, în 
siguranță, fără a avea nevoie de 
îngrijiri medicale.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; 

www.ziarulploiestii.ro

Accidentele rutiere s-au ținut 
lanț în Prahova, iar în urma 

unui incendiu un bărbat în 
vârstă de 40 de ani a murit.
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Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

N-o spunem noi, ci chiar Primăria 
Ploiești, prin Serviciul Reparații 

și Investiții Drumuri din cadrul Direcției 
Tehnic-Investiții. În nota de fundamentare 
a bugetului pentru 2018 se arată că 
60% din rețeaua stradală a Ploieștiului 

se afl ă într-o stare necorespunzătoare 
desfășurării trafi cului rutier în condiții 
de siguranță și confort. Lucrurile stau 
cam așa: din totalul de 888 de străzi, în 
suprafață de 2,6 milioane de metri pătrați, 
40% au asfalt nou, 38%-asfalt vechi sau 
relativ vechi, 18% sunt din balast sau 
pământ, 3% din beton și 1% din pavaj. 

Vă dați seama cât timp va dura până când 
rețeaua stradală va fi  pusă la punct? Pentru 
anul în curs sunt propuse să fi e reabilitate 
din fondurile rezervate întreținerilor 
curente 57 de străzi. Valoarea lucrărilor se 
ridică la 8,085 mil. lei, sumă la care se mai 
adaugă alți 1,9 mil. lei pentru plombare 
căi rutiere, montarea limitatoarelor de 
viteză și amenajarea unor parcări. Printre 
străzile care intră în programul din acest 
an fi gurează: Diligenței (75.000 lei), Bdul 
Republicii și Bdul Independenței (câte 
60.000 lei fi ecare), Ana Ipătescu (562.500 
lei), Pompelor (636.500 lei), Cantacuzino, 
între Pisica Albă și Șoseaua Vestului 
(637.500 lei), Emile Zola (120.000 lei), 
Golești, Dumbravei și Pielari (câte 112.500 
lei fi ecare), Granitului (150.000 lei), 
Constructorilor (127.500 lei), Alba Iulia, 
trotuare (225.000 lei), Elena Doamnei 
(112.500 lei), Vrancei și Clemenței (câte 
225.000 lei fi ecare), Poligonului (600.000 
lei),  Văleni (127.500 lei), Eroilor-trotuare 
(300.000 lei), Stadionului, Curcubeului, 
Traian Vuia, Toma Socolescu și Anul 1907 
(câte 187.500 lei fi ecare), Dr. Bagdazar 
(150.000 lei) etc. 

DAR CU CĂRȚILE DAR CU CĂRȚILE 
CE-AVEȚI?CE-AVEȚI?

Pr i n t r e 
vânzătorii 

de carte din zona 
de promenadă 
care a luat numele 
poetului Nichita 
Stănescu s-a 
dus vestea cum 
că perimetrul 
respectiv ar 
putea primi alte funcțiuni. Cert este că ei au 
fost notifi cați de Primăria Ploiești că trebuie să 
elibereze tarabele până la 30 iunie. Și nici nu li 
s-a oferit, în compensare, o alternativă pentru 
a-și continua activitatea. O activitate care cumva 
înnobilează orașul, dacă e să ne gândim că în 
centrul urbei, dacă nu cumva în tot Ploieștiul, mai 
sunt doar două centre mari și late de vânzare de 
carte. Oricum ar fi , anticariatul sau cartea nouă 
vândută în aer liber avea și are încă un parfum 
special. Unul cam rar în Ploiești...Să i-l iei și pe 
acesta e ca și cum ai dărâma statuia lui Nichita 
Stănescu sau ai da foc cărților! Motivul invocat de 
autorități ține de faptul că s-ar efectua o simplă 
modernizare a perimetrului ori chiar a spațiilor 
de vânzare. Dar tot anticarilor le-a ajuns la ureche 
zvonul că nu știu cine de la administrație ar avea 
în minte să amenajaze în acel loc grădini de vară, 
adică terase. Asta ne-ar mai trebui! Ceva-ceva 
ar putea să fi e la mijloc. Știm că de anul trecut 
s-a iscat o discuție despre terasele amenajate 
pe domeniul public. În consecință, în clipa de 
față se lucrează la un noul regulament privind 
amenajarea spațiilor comerciale pe terenurile 
Primăriei, care ar trebui să fi e gata până pe data 
de 30 iunie. Consultând însă bugetul local nu 
prea am văzut explicit o lucrare de modernizare 
a Pasajului pietonal Nichita Stănescu și nici a 
construcțiilor realizate în urmă cu mai bine de 13 
-14 ani. Deci loc pentru a specula este sufi cient. 
O întrebare totuși: dincolo de faptul că vânzarea 
de carte e o afacere privată și Primăria nu este 
obligată să le asigure comercianților tarabe, 
și-a pus cineva problema că un loc cu carte este 
aproape ca o bogăție a orașului?

CASA DR. 
CONSTANTIN VASILIU,CONSTANTIN VASILIU,  
REABILITATĂ CU BANI EUROPENIREABILITATĂ CU BANI EUROPENI
Printre proiectele declarate eligibile, 

fi nanțate și contractate prin 
intermediul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 se afl ă unul care 
vizează restaurarea, consolidarea și punerea 
în valoare a Centrului cultural Protoieria 
Nord Ploiești. Valoarea totală a proiectului 
este de 4,86 milioane de lei, din care fonduri 
europene-4,766 mil. lei. Acest centru va 
fi  de fapt pe Bdul Independenței, în casa 
monument istoric Dr. Constantin Vasiliu, 
din imediata vecinătate a Muzeului de Artă 
„Ion Ionescu Quintus”, afl ată în degradare, 

după cum bine știți. Potrivit descrierilor 
istoricului Paul D. Popescu, imobilul 
face parte din seria de patru construcții 
ale arhitectului Leonida Negrescu, fi ind 
ridicat înainte cu aproape un deceniu de 
a fi  cumpărată sau închiriată de medicul 
Vasiliu. Clădirea dispune de camere mari, 
cu holuri spațioase, iar la fațada dinspre 
stradă are principala piesă decorativă, un 
mare medalion, un relief de stuc cu un grilaj 
cu motive complicate în spatele căruia se 
găsește geamul unei alte ferestre. Pe fațada 
nordică sunt practicate intrările principale, 

cu trepte multe și copertine 
(altădată marchize) din 
sticlă. Faptul că acest imobil 
căruia nu i se mai acordase o 
întrebuințare va fi  reabilitat, 
modernizat și transformat 
într-un centru cultural 
aparținând Bisericii Ortodoxe, 
prin Protoieria Nord, este 
un câștig pentru Ploiești. 
Consiliul Județean Prahova va 
asigura partea de cofi nanțare, 
adică va plăti 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului.

60% DIN STRĂZILE 
PLOIEȘTIULUI PLOIEȘTIULUI 

SUNT CA VAI DE ELESUNT CA VAI DE ELE

33 de milioane de lei va aloca 
Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale pentru Sistemul 
național antigrindină și de creștere 
a precipitațiilor (SNACP). În 2018, 
Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor 

de Grindină Prahova va primi 4,631 
mil. lei, iar Uzina Mecanică Crângul lui 
Bot-2,3 mil. lei, bani care vor fi  utilizați 
exclusiv pentru studii și programe 
experimentale în domeniul intervențiilor 
active în atmosferă prin utilizarea de 

noi tehnologii. Cele mai mari fonduri 
merg la Centrul Zonal de Coordonare 
Transilvania, Unitatea de Combatere a 
Căderilor de Grindină Mureș -6,040 mil. 
lei, Unitatea de Combatere a Căderilor de 
Grindină Oltenia -6 mil. lei și Unitatea 
de Combatere a Căderilor de Grindină 
Timiș -5,97 mil. lei. Sumele vor fi  cheltuite 
pentru studii, proiecte tehnice, execuție 
lucrări, achiziție echipamente și dotări. 
Unitățile din Moldova (Iași și Vrancea) vor 
primi împreună 8,040 mil. lei. Programul 
de realizare a Sistemului național 
antigrindină și de creștere a precipitațiilor 
a parcurs până acum 18 etape anuale de 
dezvoltare, implementarea acestuia 
continuându-se până la crearea în 
România a unui sistem național coerent, 
în măsură să asigure protecția populației 
și a economiei la efectele și pagubele 
provocate de căderile de grindină și 
a secetei severe din sudul și sud-estul 
României, spun ofi cialii MADR. Anul 
trecut, pe teritoriul țării erau operaționale 
34 de puncte de lansare, acoperindu-se o 
suprafață totală de 500.000 ha.

de milioane de lei va aloca de Grindină Prahova va primi 4 631

7 MILIOANE DE LEI, ÎN PRAHOVA, 7 MILIOANE DE LEI, ÎN PRAHOVA, 
PENTRU ANTIGRINDINĂPENTRU ANTIGRINDINĂ

Comuna Salcia a devenit celebră la nivel național după ce 
mai multe imagini cu deszăpezirea au fost difuzate de 

televiziunile centrale. Localitatea cu 1.043 de locuitori este singura 
din regiune care îndepărtează zăpada de pe drumuri cu ajutorul 
unui plug tras de cai. Materialul antiderapant este împrăștiat 
dintr-o remorcă trasă de mașina primarului Dan Boștină. „La 
mașina mea atașez o remorcă, o încarc cu nisip, oamenii de la ajutor 
social, ajutați uneori chiar de viceprimar, împrăștie materialul, iar 
eu sunt la volan”- a declarat presei centrale primarul. El spune 
că face acest lucru de foarte mulți ani, fi indcă bugetul local este 
prea mic pentru a suporta o cheltuială care altfel s-ar ridica la 
40.000 lei/iarnă, iar localnicii sunt mulțumiți de felul în care sunt 
întreținute străzile în anotimpul rece.

COMUNA ÎN CARE SE DESZĂPEZEȘTE COMUNA ÎN CARE SE DESZĂPEZEȘTE 
CU PLUGUL TRAS DE CAICU PLUGUL TRAS DE CAI
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Urmărita penal Elena Udrea a fost 
fotografi ată alături de cealaltă 

celebră urmărită penal, Elena Bica, pe o 
terasă în Costa Rica. Deranjată de imaginile 
postate pe Facebook, blonda de la Pleșcoi 
s-a înfuriat pe mâncătorii de rahat: „În 
lipsa pozelor cu Kovesi la tăiatul porcului, 
protestatarii pro Sistem au găsit ce să share-
uiască: poze cu mine și Alina, în Costa Rica. 

Dacă știam că interesează pe cineva, puneam 
eu fotografi i zilnic. Chiar și din cabinetul 
ginecologului.  Dar, ca să satisfac plăcerea 
unora de a mânca rahat și pentru a-i scuti pe 
românii cu care ne întâlnim pe la pizza să ne 
facă poze pe furiș, de maine mă ocup să aveți 
un raport în imagini al prezenței mele aici.” 
Bravo, fato! Așa le trebuie tăntălăilor care se 
agață de o biată fostă ministreasă și actuală 
victimă politică a statului paralel. Și mai 
avea lumea ce avea cu Teodor Baconschi 
când zicea că trebuie să facă eforturi 
monumentale să nu cadă sub farmecul 
tău! Sau cu Roberta Anastase, când venea 
la București, să ia lumină de la tine. Ori cu 
cealaltă liberală acoperită, Raluca Țurcan, 
când te compara cu o Kill Bill a politicii 
românești. Nici nu-l mai punem la socoteală 
pe fostul primar din Lipănești, bietul de el, 
care avea diverse fantezii și dormea cu poza 
ta sub cap. Deci, zi-le, Leano! 

-Să vă povestesc nițel
Despre statul paralel.
Eu, acum, în Costa Rica,
Stau în paralel cu Bica,
Pe plajă, la soare,
Și pe multe milioane.
Voi, în România,
Mânce-v-ar prostia,
Nu vă săturați
Să mâncați rahați!

Primarul liberal al Timișoarei, Nicolae 
Robu, și-a ieșit din pepeni după ce 

niște ziariști l-au deranjat cu niscai întrebări 

legate de faptul că orașul a fost îngropat în 
zăpadă: „o presa mizerabilă, presa-nepresă, 
de fapt, formată din paraziți sociali ce trăiesc 

din taxă de protecție și taxă de asmuțire! 
Această presă nepresă nu merită luată în 
seamă și știu că lumea nu dă doi bani pe ea 
(...) Există tot felul de variante de prostituție 
în lumea de astăzi, nu numai prostituția pe 
centuri sau nu știu pe unde. Există și altfel 
de prostituție, care e mai gravă”. Altădată, 
Robu le-a spus jurnaliștilor că „nu ne 
tragem  în  șireturi, când o să aveți cariera 
făcută de mine cu cinste și cu muncă multă, 
atunci puteți să vă apropiați de șireturile 
mele, până atunci pretind respect”. Poft im? 
Respect de la „indivizi și individe fără minte 
și fără caracter”? Robule, ți se trage de la 
osânză sau ți-a turnat cineva vreo licoare în 
vopseaua pentru păr?

-Prin multe școli el a umblat
Și niciunde n-a-nvățat
Că respectul nu se cere
Ca musca la... miere!

George Maior, fost șef al SRI, fost 
pesedist și fost naș al lui Victor Ponta, 

amic cu Dragnea și ambasador al României 
în SUA, a dat pe gură câteva informații în 
legătură cu Liviu Dragnea, confi rmând că 
acesta a tăiat și pârlit porcul în curtea SRI, 
cot la cot cu generalul Florian Coldea. Care 
Coldea? Ăla care e azi stat paralel în ochii lui 
Dragnea, în fi ne, Dragnea stat paralel în ochii 
exilatului Coldea, deși amândoi au guițat 
porcul de nu știu care Crăciun. Bulversat 
între state paralele, Codrin Ștefănescu l-a 
somat pe Liviu să dea explicații publice: „îl 
inivit pe camaradul meu să spună lucrurile 
pe care le știe”. Dragnea, în afară că l-a lăsat 
pe Codrin fără funcție în partid, l-a și taxat 
pentru afacerile sale cu Gabriel Oprea: 
„Codrin Ștefănescu poate să ceară aceste 
expicații de la camaradul lui, Gabriel Oprea, 
de la asociatul lui, Gabriel Oprea, care sigur 
n-are nicio legătură cu sistemul...”. Ca să 
pună bomboane pe colivă, Victor Ponta a 
confi rmat că Dragnea a fost și este nelipsit 

de la chefurile SRI: „nu rata nicio ocazie de 
a fi  prin vilele conspirative ale SRI. A mers 
și acum, zilele trecute, la onomastici ori 
petreceri de week-end prin SRI”.

- Ceata lui pițigoi
Bântuită-i de strigoi,
Toți sunt luptători de soi
Lângă un purcel stau roi,
Văleleu ce tărăboi
Dai într-unul țipă doi!
Ce-ați pățit astăzi amici,
V-ați certat de la șorici?

Fostul șef al  ANI,  Horia Georgescu, 
cercetat și el penal, cu ceva vechime 

în arestul preventiv, a oferit informații la 
Antena 3 și B1TV despre întâlnirile sale cu 
Maior, la un trabuc și un pahar de whisky. 
Întotdeana, spunea el, „discuțiile aveau și 
componentă instituțională, despre anumite 
dosare în mod punctual (...) Da, cred că am 
făcut parte din acel stat paralel, dar eu am 
făcut totul din bună credință. Gândiți-vă 
că instituțiile, clasa politică sunt praf. Nu 
se mai pot face construcții, nu se mai poate 
lucra la proiecte. Se rezolvă dispute personale 

prin instituții. Părerea mea e că lucrurile nu 
mai pot continua așa. Sesizările se făceau 
și în interiorul partidelor. Își făceau unii 
altora dosare”. Georgescu a mai spus că, 
atunci când era șef la ANI, le-a făcut dosare 
de incompatibilitate lui Eduard Hellvig și 
Klaus Iohannis la sugestia SRI, în ambele 
cazuri fi ind vorba despre intenția clară de 
a-i scoate pe amândoi din jocul politic.

-Mare și tare Horică a fost 
Când groapa lui Iohannis o săpa.
În viață totul are-un cost...
Să pici cândva chiar tu în ea!

Se spune că, de fapt, ÎCCJ a amânat 
sentința în cazul familiei contelui 

Cosma ca să le dea timp acestora să se 
pitească prin vreo țară, exotică sau nu. Ba 
chiar se aude că, dacă nu vor fi  sufi cient de 
deștepți să se ascundă bine, instanța se va 
răzbuna rău de tot. Realitatea e că oamenii 
nu s-au hotărât încotro s-o ia: în Serbia, 
în Madagascar, Costa Rica, Anglia... N-au 
avut de fapt curaj să aleagă de teama că alți 
refugiați politic vor afl a pe cine a mai turnat 
Vlăduț lui Portocală sau cui i-a mai fost 
întocmit vreun dosar penal pe pârâciunile 
acestuia. Și cum nu prea e țară în lume să 
n-avem câte un dispărut...

-Bate-un vânt rece din baltă,

Iar eu fac efort,
Mă uit lung la hartă,
Să aleg nu pot.
Închid ochii și visez 
C-o să fi u vietnamez,
Laut apoi de val,
Aș vrea în Nepal...
Plictisit, un magistrat,
La conte s-a încruntat:
Cât este globul de mare
Nu găsești ascunzătoare?

Polițistul Marian Godină a intrat în 
confl ict cu Bogdan Chireac, unul 

dintre patronii DC News. Site-ul a scris 
că Godină nu ar trebui să posteze diverse 
chestii pe Facebook, demonstrând că este 
„un activist” politic atunci când și-a invitat 
susținătorii să boicoteze pagina ziarului: 
„am scris că ÎCCJ a stabilit că Facebook 
nu este spațiu privat, ci public, iar agenții 
de poliție trebuie să ceară aprobare pentru 
comunicarea în media, dat fi ind faptul că 
multe dintre postările sale au tentă politică”.  
Godină nu a stat prea mult pe gânduri și a 
ripostat în stilul cunoscut: „oamenii ăștia 
confundă România cu o țară de genul Coreei 
de Nord. Cică știu ei că agenții de poliție 
trebuie să ceară aprobare de la șefi  pentru a 

posta pe Facebook, pentru că e spațiu public. 
Deci după mintea lor și dacă mă duc la piață 
și vreau să vorbesc, trebuie să cer aprobare”.  
Mariane, ai grijă, băiatule, să nu te dezbrace 
ăștia de uniformă, dacă respiri fără să le ceri 
acordul...

-Că am scris nu este bine,
Dar întreb acum de chichi,
Când, știi tu, și mie-mi vine,
Am voie să merg la pipi?
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Potrivit actului normativ, 
primăriile pot solicita, în 

perioada 2018-2019, contractarea 
de împrumuturi din venituri din 
privatizare, înregistrate în contul 
curent general al Trezoreriei 
Statului, în limita sumei de 500 
de milioane de lei, cu tragerea 
împrumutului integral autorizat 
în anul 2019. Motivele care au stat 
la baza acestei măsuri extreme, 
un fel de a ieși basma curată din 
încurcături, sunt defi nite explicit 
în ordonanță: bugetul de stat și 
fondurile externe nerambursabile 
nu pot acoperi necesarul 
de fi nanțare al autorităților 
administrației publice locale; 
nefi nalizarea proiectelor de 
investiții în domeniile pentru 
care au fost asumate termene de 
conformare poate conduce la 
declanșarea unor proceduri de 
infringement de către Comisia 
Europeană. Sumele acordate cu 
titlu de împrumut din veniturile 
din privatizare, contractate de 

unitățile administrativ-teritoriale, 
pot fi  utilizate pentru fi nanțarea 
unor investiții publice locale în 
următoarele domenii: sănătate, 
educație, apă-canalizare, energie 
termică, electrică, iluminat 
public, infrastructură de 
transport, salubrizare, cultură, 
sport și tineret și locuințe. 
Rambursarea creditelor se 
efectuează în tranșe trimestriale 
egale, începând cu trimestrul 
următor efectuării tragerii. 
Dobânda aferentă reprezintă un 
venit al bugetului Trezoreriei 
Statului, care se calculează lunar 
prin aplicarea ratei dobânzii la 
soldul împrumutului, începând 
cu luna acordării împrumutului, 
și se plătește trimestrial, în suma 
cumulată până la zi. Atenție 
mare însă: în cazul în care o 
primărie se împotmolește și 
înregistrează restanțe la plata 
ratelor și dobânzilor datorate, 
șeful ANAF are dreptul să sisteze 
alimentarea bugetelor atât cu 

cote defalcate din impozitul pe 
venit, cât și cu sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale, cu excepția plăților pentru 
achitarea drepturilor salariale și a 
contribuțiilor aferente. 

Guvernul a mai luat o măsură 
pentru a scoate din încurcături 
acele primării care nu au bani 
pentru cheltuielile de funcționare: 
prin derogare de la prevederile 
Legii 273/2006, acestea au voie, 
în 2018, să folosească excendentul 
bugetului local pentru a fi nanța 
și cheltuielile cu personalul, 
cheltuielile cu corecțiile fi nanciare 
aferente proiectelor, cheltuielile cu 
sentințele civile defi nitive, pentru 
plata arieratelor, precum și pentru 
rambursarea împrumuturilor 
contractate numai în cazul în 
care din veniturile proprii și 
din sumele de echilibrare nu 
pot acoperi cheltuielile necesare 
acestor categorii de cheltuieli. 

MAI MULT DE JUMĂTATE DIN SUMĂ ÎNSEAMNĂ CREDITE MAI MULT DE JUMĂTATE DIN SUMĂ ÎNSEAMNĂ CREDITE 
DE ANGAJAMENT, ADICĂ MINISTERUL MEDIULUI DE ANGAJAMENT, ADICĂ MINISTERUL MEDIULUI 

CHELTUIE ÎN 2018 BANI PE CARE DE FAPT NU-I ARECHELTUIE ÎN 2018 BANI PE CARE DE FAPT NU-I ARE

Bugetul Fondului pentru 
mediu și al Administrației 

Fondului pentru Mediu pentru 
fi nanțarea proiectelor și 
programelor din 2018 se sprijină 
pe creditele de angajament. 
Adică, dintr-un buget cumulat de 
aproape 912 milioane de lei, 519, 8 
mil. lei înseamnă credite bugetare 
(bani alocați faptic de la bugetul 
centralizat al statului), iar 392 
mil. lei- credite de angajament. În 
traducere liberă, această invenție 
înseamnă că Ministerul Mediului 
va angaja investiții fără să aibă 
bani în buget pentru anul în curs, 
sumele cheltuite urmând să fi e 
decontate din bugetele viitoare.  

Pentru Casa Verde bugetul 
anual este mic, de 35,3 milioane 
de lei, din care numai 300.000 
credite de angajament. În baza 
acestui program, persoanele fi zice 
vor putea cere  statului fi nanțare 
nerambursabilă pentru instalarea 
unui nou sistem de încălzire pe 

bază de energie regenerabilă 
sau adaptarea ori înlocuirea 
sistemelor clasice pe care deja 
le dețin. Sumele sunt de până 
la 3.000 de lei  pentru  panouri 
solare nepresurizate,  până la 
6.000 de lei pentru panouri solare 
presurizate   sau  până la 8.000 de 
lei  pentru instalarea unor  pompe 
de căldură  (exclusiv pompele de 
căldură aer-aer). Sunt eligibile 
pentru fi nanțare cheltuielile de 
achiziție a sistemelor de încălzire, 
cele cu montajul și punerea în 
funcțiune, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată aferentă, în măsura în 
care acestea sunt efectuate  după 
semnarea contractului de 
fi nanțare. Plata se va face după 
fi nalizarea investiției. Condițiile 
necesare pentru participarea 
în program ar fi  ca persoana să 
aibă domiciliul în România, să 
fi e proprietar sau coproprietar  al 
terenului și al casei pentru care 
se va instala sistemul de încălzire 

nepoluant, imobilele să  nu  facă 
obiectul unui litigiu în instanță, 
solicitantul să nu aibă datorii  la 
bugetul de stat sau la bugetele 
locale, să nu fi  fost condamnat în 
trecut pentru infracțiuni contra 
mediului  și  să nu fi  primit, în 
sesiunile din anii anteriori ale 
programului, pentru aceeași 
casă, fi nanțare pentru sistemul de 
încălzire.

Pentru programul Rabla (de 
stimulare a înnoirii Parcului auto 
național), Ministerul Mediului 
va aloca credite de angajament 
în valoare de 133 milioane lei 
și credite bugetare în valoare 
de 150 milioane lei. Altfel spus, 
aproape 86% din buget înseamnă 
cheltuieli angajate în acest an, care 
vor fi  decontate în anii viitori. 
Prima de casare  se menține la 
valoarea de  6.500 de lei pentru 
automobilele noi al căror motor 
generează maximum 130 g CO2/
km. În plus, solicitanții se pot 

bucura de un ecobonus de 1.000 de 
lei dacă mașina nouă are un motor 
care generează maximum 98 g 
CO2/km în regim de funcționare 
mixt și/sau de un  ecobonus de 
1.700 de lei  pentru autoturismele 
cu motor hibrid. Prin urmare, o 
persoană fi zică poate primi  până 
la 9.200 de lei  (6.500 + 1.000 + 
1.700) pentru înlocuirea unei 
mașini vechi cu una nouă. Pentru 
a obține prima de casare, mașinile 
scoase din circulație trebuie să 
aibă o  vechime de cel puțin opt 
ani (să fi  fost înmatriculate inițial 
în România înainte de 1 ianuarie 
2011).

Rabla Plus benefi ciază de un 
buget total de 200 de milioane 
de lei, din care 120 de mil. lei-

credite de angajament și 80 de 
mil. lei-credite bugetare. Acesta 
se adresează celor care doresc 
să-și cumpere mașini electrice 
sau hibrid. Persoanele fi zice   vor 
putea cere de la stat o subvenție 
nerambursabilă care poate trece de 
9.000 de euro. Concret, valoarea 
ecotichetului va fi   în valoare de 
45.000 de lei, dar nu mai mult de 
50% din prețul de comercializare, 
pentru achiziționarea unui 
autovehicul nou pur electric și de 
20.000 de lei, dar nu mai mult de 
50% din prețul de comercializare, 
pentru achiziționarea unui 
autovehicul nou electric hibrid cu 
sursă de alimentare externă, care 
generează o cantitate de emisii de 
CO2 mai mică de 50 g/km.

bucura de un ecobonus de 1 000 de credite de angajament și 80 de

Programele de protecție a mediului-Rabla, Rabla Plus și Casa Verde- vor 
continua și în 2018. Abia introdus în 2017, programul Casa Verde Plus (izolare 

termică a locuințelor) a fost scos de la fi nanțare, deși inițial se anunțase un buget 
rezonabil-40.000 de lei/casă- pentru această acțiune subvenționată de statul român, 
prin Ministerul Mediului.

GUVERNUL ȘI PRIMĂRIILE AU DAT DE GUVERNUL ȘI PRIMĂRIILE AU DAT DE 
FUNDUL SACULUIFUNDUL SACULUI

COMUNELE ȘI ORAȘELE SE POT ÎMPRUMUTA LA TREZORERIA COMUNELE ȘI ORAȘELE SE POT ÎMPRUMUTA LA TREZORERIA 
STATULUI, DIN BANII OBȚINUȚI ÎN URMA PRIVATIZĂRILORSTATULUI, DIN BANII OBȚINUȚI ÎN URMA PRIVATIZĂRILOR

O ordonanța de urgență adoptată pe 1 martie 2018 
vorbește de la sine despre o realitate pe care Guvernul o 

ascunde: statul și primăriile din țară nu prea mai au bani pentru 
investiții în 2018. Altminteri spus, pe fondul generozității 
salariale în sistemul public, Guvernul și autoritățile publice 
au ajuns la fundul sacului. Dovadă că lucrurile stau așa: 
Executivul condus de Viorica Dăncilă dă voie primăriilor 
să se împrumute la Trezoreria Statului, din contul rezervat 
veniturilor din privatizări, lucru care nu s-a mai întâmplat 
până acum. De asemenea, pentru 2018, primăriile au voie 
să folosească excedentul bugetar și pentru plata angajaților, 
chestiune care iar nu s-a întâmplat de mulți ani.

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
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MILIOANE DE LEI DE LA STAT MILIOANE DE LEI DE LA STAT 
PENTRU MICII FERMIERIPENTRU MICII FERMIERI

În ianuarie 2018 au fost efectuate, în 
țară, 39.872 de înstrăinări de imobile, mai 
puțin decât media lunară a anului trecut, 
cele mai multe tranzacții înregistrându-se 
în București (4.931), Iași (2.431) și Cluj 
(2.374). Se remarcă un record pentru 
Iași, care urcă trei locuri, în comparație 
cu statistica din 2017. În acest clasament, 

Prahova ocupă locul nouă, cu 1.137 de 
imobile tranzacționate. În luna februarie 
au fost înstrăinate, la nivelul întregii 
țări, 50.756 de imobile, cifră care se 
apropie de trendul de anul trecut. Cele 
mai multe vânzări au fost înregistrate în 
București-7.310, Cluj- 3.459 și Timiș- 
3.169. Prahova a coborât pe poziția a 13-a, 
cu 1.207 de case și terenuri vândute. 

 „SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA ESTE GRAVĂ”! „SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA ESTE GRAVĂ”!
PRAHOVA, ÎN TOP LA CAZURILE DE RUJEOLĂ.PRAHOVA, ÎN TOP LA CAZURILE DE RUJEOLĂ.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII A ACTIVAT MECANISMUL DE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII A ACTIVAT MECANISMUL DE 
PROTECȚIE CIVILĂ PENTRU IMUNOGLOBULINĂPROTECȚIE CIVILĂ PENTRU IMUNOGLOBULINĂ

Chiar așa a spus directorul Institutului 
de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din 

Capitală, medicul Adrian Streinu-Cercel, 
referindu-se la gripă, că situația este gravă, 
de vreme ce s-au înregistrat până acum 73 
de cazuri de deces din cauza unei maladii 
altfel tratabilă. Remediul ar fi  vaccinul 
antigripal:„realitatea aceasta este, avem 
gripă în România și se moare de gripă în 
România. Dacă nu dorim să facem gripă 
și nu dorim să murim eventual de gripă, 

avem o singură modalitate: să ne vaccinăm. 
Restul sunt fi losofi i. Filosofi a nu omoară 
(…) dar pe unii care au făcut gripă i-am 
văzut murind urât, adică nu e o joacă. 
Avem un program de vaccinare. Nu se face 
acest program de imunizare că vrea cineva 
să mai vândă un vaccin. Gripa nu o să iasă 
din circulație diseară sau mâine dimineață, 
deci atenție mare!”. Medicul a mai spus că 
situația se agravează în cazul pacienților 
cu diabet, cu bronhopneumopatie cronică 
obstructivă, cu hipertensiune arterială sau 
cu cardiopatie ischemică, cu accidente 
vasculare antecedente sau cu obezitate. 

În afară de gripă, România nu scapă de 
câțiva ani de rujeolă, iar contramăsura ține 
tot de vaccin. În Prahova, deși numărul 

bolnavilor scăzuse la un moment dat, 
situația s-a agravat brusc săptămâna 
trecută. Potrivit reprezentanților Centrului 
Național de Supraveghere și Control al 
Bolilor Transmisibile, o treime dintre 
cazurile confi rmate și înregistrate ofi cial la 
nivel național au fost raportate din județul 
nostru. Mai precis, din 123 de cazuri noi de 
pojar raportate în perioada 26 februarie-2 
martie, 43 provin din Prahova. De la 
declanșarea epidemiei și până în prezent, în 
România s-au înregistrat 11.036 de cazuri 
de rujeolă, în 40 de situații ajungându-se la 
deces. 

Pe acest fond a mai venit încă o veste 
rea de la Ministerul Sănătății: cei aproape 
500 de bolnavi din România nu au, pentru 

luna martie, medicamentul vital pentru 
viața lor, imunoglobulina. Din această 
cauză, ministrul Sorina Pintea a activat 
mecanismul de proțectie civilă, acțiune 
ce echivalează cu solicitarea de urgență 
a sprijinului european: „avem nevoie de 
5.000 de fi ole 2, 5 mg lunar. Noi am făcut 
toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa 
clowback și totuși nu a intrat nicio fi olă pe 
piață. Nu am găsit alte soluții, de aceea am 
apelat la acest mecanism de alertă, solicităm 
la nivel european doze de imunoglobulină”. 
Discontinuitățile în aprovizionarea au fost 
generate, potrivit ministrului Sănătății, 
de  retragerea de pe piață a producătorilor 
care asigurau  peste 80% din necesarul de 
imunoglobulină.

hiar așa a spus directorul Institutului

SOS DR. ADRIAN STREINU-CERCEL:SOS DR. ADRIAN STREINU-CERCEL:

Programul, denumit 
ofi cial „Ajutor de 

minimis pentru aplicarea 
programului de susținere a 
crescătorilor de porci din 
rasele Bazna și/sau Mangalița 
în vederea producerii cărnii 
de porc”, benefi ciază de 
un buget de 4,6 mil. lei, în 
2018. Acesta presupune 
livrarea gratuită a 2 până la 
10 purceluși crescătorilor 
autorizați sanitar-veterinar, 
exemplarele fi ind plătite 
furnizorului (fermieri 
români) de către stat, în limita 
a 250 lei/cap de purcel în 
greutate de minimum 10 kg. 
Benefi ciarii ajutorului sunt 
obligați să livreze cel puțin 
50% din purceii primiți cu 
titlu gratuit procesatorului cu 
care a încheiat contract, la o 
greutate, în viu, de minimum 
130 kg/cap. Diferența are voie 

să o utilizeze fi e în consum 
gospodăresc, fi e pentru 
reproducție în ferma proprie. 
De asemenea, crescătorii 
înscriși în program sunt 
obligați să respecte structura 
rației furajere stabilită 
în contractul semnat cu 
procesatorul, să dețină 
un registru individual al 
exploatației și să raporteze 
direcțiilor agricole cantitatea 
livrată procesatorului 
și modul de utilizare a 
efectivului de porci nelivrați.

BANI DE LA STAT 
PENTRU TOMATE ȘI 

LÂNĂ

Și în 2018, MADR va 
păstra programul pentru 
încurajarea producției de 
tomate în spații protejate, 
în limita unui buget 
aproximativ de 40 de 

milioane de euro. Benefi ciari 
sunt legumicultorii care 
îndeplinesc cumulativ mai 
multe condiții: să dețină 
o suprafață cultivată cu 
tomate în spații protejate 
(sere, solarii) de minim 1000 
mp; să obțină o producție 
de minim 2 kg tomate/mp; 
să facă dovada valorifi cării 
unei cantități de tomate 
de minim 2000 kg, cu 
documente justifi cative (bon 
fi scal/factura /fi la/fi lele din 
carnetul de comercializare);  
să fi e înregistrați în evidențele 
Registrului agricol; să 
facă dovada valorifi cării 
producției în lunile 1 
ianuarie- 31 mai, inclusiv, 
respectiv, 1 noiembrie 
-20 decembrie, inclusiv. 
Valoarea ajutorului se ridică 
la echivalentul în lei a 3000 
euro/benefi ciar/an. 

Și tot pentru 2018, 

crescătorii de ovine vor 
avea acces la programul 
de subvenționare a lânii, 
la nivelul a 1 leu/kg livrat. 
Benefi ciari sunt crescătorii 
de ovine, persoane fi zice, 
care dețin atestat de 
producător, persoanele fi zice 
autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile 
familiale. Condițiile pentru 
primirea ajutorului se referă 
la: să dețină o exploatație 
înregistrată în Registrul 
național al exploatațiilor 
(RNE); să facă dovada 
comercializării cantității 
de lână către un centru de 
colectare a lânii sau o unitate 
de procesare a lânii; perioada 
de solicitare a sprijinului este 
cuprinsă între data de 1 iulie 
a anului în care se depune 
cererea și 1 iulie a anului 
următor depunerii cererii, 
inclusiv.

ili d B fi i i ăt ii d i

Pe fondul creșterii importului de carne de porc 
la 165.419 tone în primele 9 luni din 2017, cu o 

valoare de 342,27 milioane de euro, mai mult cu 57,9 
mil. euro față de același interval din 2016, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Regionale a introdus un 
nou ajutor de minimis pentru încurajarea creșterii 
porcinelor, în special din rasele autohtone Mangalița și 
Bazna. Acesta se adaugă programelor de sprijin acodate 
producătorilor de tomate (programul Tomate în spații 
protejate) și crescătorilor de oi (subvenții lână), care se 
vor păstra și în acest an.

PRAHOVA, PE LOCUL 11 LA VÂNZAREA PRAHOVA, PE LOCUL 11 LA VÂNZAREA 
DE CASE ȘI TERENURI AGRICOLE
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SGU RĂMÂNE SGU RĂMÂNE 
FĂRĂ DIRECTOR FĂRĂ DIRECTOR 

GENERALGENERAL

Ofi cial știm că, în august 2017, toată conducerea 
de atunci a societății a fost demisă, ceea ce 

a echivalat cu faptul că posturile au rămas vacante. 
Directorul dat afară, Donald Constantin, a formulat 
plângere în instanță împotriva hotărârii Consiliului 
de Administrație. Tot în luna august a fost numită 
o conducere interimară, CA preferând o echipă 
managerială coordonată, din poziția de director general, 
de Ovidiu Negulescu. În luna decembrie a fost organizat 

un prim concurs pentru această funcție, dar niciunul 
dintre candidați nu a trecut de selecția inițială, adică nu 
a fost declarat admis după o primă etapă a procedurii. 
În ianuarie, pentru că expirase deja delegarea oferită 
directorului Negulescu, CA i-a prelungit acestuia 
mandatul cu două luni. Termenul a expirat zilele trecute, 
acesta fi ind motivul pentru care a fost emis preavizul 
de 20 de zile pentru încetarea mandatului. O altă 
selecție pentru acest post urmează să fi e desfășurată cu 
proxima ocazie. Vă întrebați dacă sereleul funcționează 
în aceste condiții? Da, dacă ne gândim că CA a hotărât 
să acorde femeilor o primă de 100 de lei pentru 
8 Martie. Da sau nu, dacă vă place cum arată spațiile 
verzi. Sau parcările. Sau cimitirele. Cât despre alte 
lucruri, rețineți că, în 2017, bugetul inițial (nu fi nal) al 
SGU a fost de 24,3 mil. lei, din care 21 de milioane de 
lei înseamnă bani de la bugetul local în contul serviciilor 
prestate de unitate. Și ca o informație în plus, Primăria 
Ploiești a anunțat că, în acest an, va plăti 1.000 de lei 
pentru realizarea unui studiu care să analizeze efi ciența 
serviciilor furnizate de SGU!

un prim concurs pentru această funcție dar niciunul

 continuare din pagina 1
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Ca de fi ecare dată în ultimii 
ani, pe 3 martie, Ambasada 

Republicii Bulgaria la București 
a organizat, în colaborare cu 
Garnizoana Ploiești, Instituția 
Prefectului Județului Prahova și 
cu autoritățile județene și locale, 
o ceremonie militară religioasă 
la Monumentul Vânătorilor, 
prilejuită de celebrarea Zilei 
Naționale a Republicii Bulgaria. 
Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Bulgaria la București, Todor Ivanov 
Churov, a rememorat perioada 
când, înaintea Războiului de 
Independență, mai multe trupe de 
voluntari bulgari au fost instruite 

la Ploiești. La Camera de Comerț a 
avut loc apoi o întâlnire de lucru pe 
teme economice și culturale, prilej 
cu care ambasadorul și-a exprimat 
intenția de a mijloci o înfrățire 
între Ploiești și Sofi a. La distanță 
de două zile a sosit în Ploiești 
o delegație germană, condusă 
de ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar Cord Meier-Klodt, 
întâlnire la care a ținut să participe, 
pe lângă ofi cialii prahoveni, și 
ministrul Mediului de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, Radu 
Oprea. Acesta chiar a amintit că 
2018 va fi  unul al investițiilor. La 
întâlnirea de lucru, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie 

Prahova, Aurelian Gogulescu, a 
declarat că „Prahova are foarte 
multe elemente cu care iese în 
evidență-universitatea ploieșteană, 
petrolul, vinurile roșii, turismul- 
fi ecare dintre acestea fi ind un fel 
de ambasador al județului peste 
hotare. De asemenea, Prahova se 
poate mândri că are 11 parcuri 
industriale, iar dintre cele 1.700 de 
fi rme cu capital străin existente în 
Prahova, 161 au capital german”. 
Ambasadorul Germaniei a avut 
numai vorbe bune pentru Prahova, 
afi rmând, la un moment dat, că 
dorește să fi e un fel de ambasador 
al Prahovei în Germania: „Este 
foarte important ca fi ecare regiune 
în parte să transmită mesaje 
puternice, dar și să existe oameni 
care să transmită aceste mesaje. 
Prin urmare, afl ând că deja 
aveți o serie de domenii care sunt 
considerate drept ambasadori ai 
județului peste hotare, și eu aș dori 

să devin ambasador al județului 
Prahova în Germania. Zona este 
interesantă și trebuie căutată de 
potențialii investitori”. 

FIRMELE NEMȚEȘTI, 
AL DOILEA CEL MAI MARE 
INVESTITOR STRĂIN DIN 

PRAHOVA
În ceea ce privește Germania, 
trebuie să spunem că se afl ă pe 
locul al doilea în Prahova, ca 
volum al investițiilor. Potrivit unui 
studiu publicat anul trecut  de 
CreditInfo, companie specializată 
în furnizarea produselor și 
serviciilor de management al 
riscului comercial, dar care se 
referă la date din 2015, investițiile 
străine atrase de județul Prahova 
au generat cifre de afaceri de 17,4 
miliarde de lei. Pe primul loc în 
topul investitorilor străini din 
județul Prahova, după cifra de 
afaceri generată, se afl ă Olanda, 

cu 7,1 miliarde de lei, Germania 
(5 miliarde de lei), Luxemburg 
(1,1 miliarde de lei), Marea 
Britanie (945 milioane de lei), 
Cipru (633 milioane de lei), Italia 
(630 milioane de lei), Austria 
(614 milioane de lei), Belgia 
(343 milioane de lei), Turcia 
(200 milioane de lei), Spania (90 
milioane de lei) și Suedia (88 
milioane de lei). După numărul 
de angajați, fi rmele nemțești se 
afl ă pe prima poziție, cu 5.000 
de salariați, fi ind urmate de  
Marea Britanie-4.000 de salariați, 
Olanda-3000, Italia- 3.100, 
Cipru- 2.400, Austria-2.300 și 
Turcia- 1.900. Ca număr de fi rme 
cu capital străin, cele mai multe 
sunt cu patroni din Italia-800, 
Turcia-294, Germania-236, 
Spania-179, Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord-162, 
Franța-142 și Olanda-95.

a de fiecare dată în ultimii la Ploiești La Camera de Comerț a

Prahova a fost vizitată, la începutul lunii martie, de doi ambasadori: cel al Bulgariei, care 
a asistat la ceremonia militară religioasă prilejuită de Ziua Națională a țării de la sud de 

Dunăre și cel al Germaniei, stat care ocupă locul al doilea în Prahova, ca valum al investițiilor 
străine. Cu ambele ocazii au avut loc întâlniri la Camera de Comeț și Industrie Prahova, la care 
au participat ofi ciali ai Prefecturii, Consiliului Județean și ai Primăriei Ploiești. La ultima a fost 
prezent și Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Guvernul României a fost 
chemat să reglementate 

următoarele aspecte: precizarea 
cadrului juridic al institutului; 
delimitarea și stabilirea 
patrimoniului unității; defi nirea 
obiectului de activitate în funcție 
de cerințele socio-economice; 
identifi carea surselor de fi nanțare 
a activităților institutului; 
stabilirea organelor de conducere 
ale institutului. ICDVV  va fi  
instituție de drept public, cu 
personalitate juridică, afl ată, ca 
și până acum,  în subordinea 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” 
(ASAS). Ca fi nanțare, va avea ca 
surse veniturile proprii, bugetul 
de stat, prin intermediul ASAS și 
fonduri din bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale pentru proiecte de interes 

național strategic de lungă 
durată și pentru conservarea și 
valorifi carea resurselor genetice 
vegetale. Obiectul principal de 
activitate rămâne cel de cercetare-
dezvoltare în domeniul viticulturii 
și vinifi cației, dar unitatea va avea 
voie să obțină bani și din închirieri, 
producerea și valorifi carea vinului, 
a cerealelor, transport, activități 
hoteliere și de tip restaurant etc.

JUMĂTATE DIN 
TERENUL UNITĂȚII ESTE 

RETROCEDAT
În ceea ce privește terenul, într-o 

notă de fundamentare la hotărârea 
de Guvern, elaborată de ICDVV 
și ASAS, se arată că în inventarul 
unității sunt evidențiate 700,78 
ha. În realitate, ICDVV deține și 
folosește 393,7673 ha, diferența 
de 306,4044 ha fi ind retrocedată 
prin decizii ale Comisiei Județene 

de Fond Funciar, decizii care 
au fost însă atacate în instanță. 
Solicitarea adresată Guvernului a 
fost ca inventarul să se reducă la 
393,7673 ha. Executivul condus 
de Viorica Dăncilă a hotărât să 
lase deocamdată în gestiunea 
institutului întreaga suprafață, 
urmând ca ea să fi e diminuată sau 
nu după defi nitivarea litigiilor. 

VILA LUI MATAC POATE, 
ÎN SFÂRȘIT, SĂ INTRE ÎN 

CIRCUITUL TURISTIC
Din inventarul ICDVV vor 

fi  scoase clădiri care fi e au fost 
retrocedate, fi e sunt în fază 
avansată de degradare. Astfel, 
6 clădiri și terenuri vor intra 
defi nitiv în proprietatea celor 
care le-au dobândit, iar 20 de 
imobile sau amenajări, cu o 
valoare de inventar de 234.731 lei, 
pot fi  valorifi cate sau casate (trei 

dormitoare la Chițorani, instalații 
de irigat, lucrări de ameliorare a 
solului, magazii etc.). ICDVV va 
rămâne cu următorul inventar: 
30 de bunuri afl ate în domeniul 
public al statului, cu o valoare de 
inventar de 59 milioane de lei și 
3 bunuri din domeniul privat al 
statului, cu valoare de inventar 
de 79.033 lei. Dintre acestea, 
cinci pot fi  închiriate, printre ele 
afl ându-se și cunoscuta Vilă Matac, 
monument de arhitectură, afl ată 
în degradare prin neutilizarea sa 
îndelungată. Sumele rezultate din 

închirierea bunurilor se colectează 
într-un cont de disponibil, din 
care institutul virează, în termen 
de cel mult două zile lucrătoare 
de la încasare, o cotă de 50% ca 
venit la bugetul de stat și o cotă 
de 50% ca venit la bugetul propriu 
al institutului. Important este 
că ICDVV va avea voie, de aici 
înainte, să fi e partener de proiecte 
cu instituții publice sau private din 
țară și din străinătate, amănunt 
care va deschide larg posibilitățile 
de înfl orire a unității, altădată una 
de elită în România.

ICDVV ARE TOATE ȘANSELE SĂ IASĂ DIN ICDVV ARE TOATE ȘANSELE SĂ IASĂ DIN 
BEZNA FINANCIARĂ ÎN CARE SE AFLĂBEZNA FINANCIARĂ ÎN CARE SE AFLĂ

dormitoare la Chițorani instalații închirierea bunurilor se colectează

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinifi cație Valea Călugărească 
are o șansă să se conecteze cât de cât la economia reală. Guvernul României a adoptat, pe 

1 martie 2018, o hotărâre pentru reorganizarea ICDVV și pentru clarifi carea inventarului 
deținut de unitate. În acest fel, institutul se curăță practic de unele construcții degradate, 
cele care aproape au fost ca o piatră de moară de gâtul oricărei echipe manageriale, dar 
va putea și să închirieze unele obiective pe care până acum nu le-a putut pune să facă 
bani din cauza unor limitări legislative. Și obiectul de activitate a îngrădit ani la rând 
comportamentul economic al unității, motiv pentru care ICDVV s-a ales cu mari datorii 
la stat. Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ministrul Justiției, Tudorel 
Toader, se poate socoti 

un om fericit și împlinit. Pentru 
el, anul trecut, fi ecare român a 
scos din buzunar bani serioși ca 
să-i plătească pensia specială, 
indemnizația de la minister și 

CSM, precum și leafa de profesor 
universitar la Iași. Fiindcă, ei 
da, Toader a avut timp, în 2017, 
să facă naveta de la București 
la Iași, păstrându-și vreme și să 
predea studenților, și să sară, 
cum am văzut, în apărarea unor 

inculpați, vezi-Doamne, agresați 
de procurorii DNA. Ministrul 
a încasat următoarele sume: 
120.207 lei (10.007 lei/lună)- de 
la Ministerul Justiției, 69.686 
lei (5.807 lei/lună)-de la CSM, 
176.936 lei (14.744 lei/lună) de la 

Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” și 327. 176 lei (27.265 lei/
lună)-pensie specială calculată 
pentru hatârul de a fi  fost membru 
al Curții Constituționale. În total, 
în 2017, Toader a bagat în buzunar  
694.005 lei, câte 57.833, 75 lei/lună. 
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VIAȚĂ DE BUGETAR: TUDOREL TOADER, PLĂTIT DE STAT VIAȚĂ DE BUGETAR: TUDOREL TOADER, PLĂTIT DE STAT 
CU APROAPE 600 DE MILIOANE DE LEI VECHI/LUNĂ!CU APROAPE 600 DE MILIOANE DE LEI VECHI/LUNĂ!

AMBASADORII GERMANIEI ȘI BULGARIEI AU VIZITAT PLOIEȘTIULAMBASADORII GERMANIEI ȘI BULGARIEI AU VIZITAT PLOIEȘTIUL
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Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Până în clipa în care a închis 
ochii, istoricul Gelu Neamţu 

a reprezentat o voce autorizată și 
califi cată a istoriei revoluţiei române 
de la 1848-1849 din Transilvania. 
Cărţile sale sunt documente care aduc 
sub ochii cititorului o istorie așa cum 
a fost, nu cum ar fi  convenit unora sau 
altora. El și-a îndemnat semenii să nu-
și lepede istoria și, mai cu seamă, să 
nu prăpădească din spirit de frondă 
sau din tendinţe de înavuţire zestrea 
culturală moștenită de la înaintași.

Istoricul Gelu Neamţu a eliberat 
defi nitiv istoria revoluţiei românilor 
ardeleni din captivitatea istoriografi ei 
marxiste, care i-a aplicat stigmatul 
de „răscoală reacţionară împotriva 
binefacerilor maghiarizatoare ale 
Revoluţiei ungare”. Pentru a impune 
adevărul istoric, a dus cu îndârjire și 
rigoare știinţifi că o adevărată bătălie 
ideatică, sprijinindu-se îndeosebi pe 
documentele pașoptiste. Astfel, ideea 
potrivit căreia „la 1848 românii și-au 
făcut propria revoluţie”, a făcut deja 
carieră. Cu rigoarea-i recunoscută, 
a lăsat consemnat, cu argumente 
istorice, că „Marea Unire” a crescut 
și a rodit prin ideile din care s-a 
zămislit o mișcare naţională, pe care 
a identifi cat-o cu Dacoromânia, 
existentă iniţial ca virtualitate, apoi ca 

vis colectiv, în vatra vechii Dacii.
     

***

După decembrie 1989, istoricul 
Gelu Neamţu nu a rămas 

indiferent faţă de unele fapte sau 
evenimente contrare interesului 
naţional, petrecute în societatea 
românească, exprimându-și răspicat 
dezacordul faţă de acestea. În același 
timp, a avertizat atât clasa politică, cât 
și opinia publică românească, asupra 
gravelor consecinţe ale unor astfel de 
demersuri antiromânești.

Gelu Neamţu n-a uitat niciodată că 
a fost refugiat în urma Dictatului de la 
Viena. El și-a dat seama că pe măsură 
ce timpul se scurge, lumea uită ce au 
îndurat românii ardeleni în perioada 
1940-1944. Astfel, a început să 
răscolească prin arhive și prin amintirile 
familiei sale, dar și prin Arhivele 
Clujene, și să publice mai multe articole 
în „Pro Memoria 1940-1945”(revista 
Românilor Persecutaţi, Refugiaţi, 
Expulzaţi sau Deportaţi din Motive 
Etnice).

Alături de istorici și oameni de 
cultură, și-a exprimat poziţia în 
probleme privind adevărul istoric, 
dreptatea și demnitatea românească. 
Printre altele: a militat pentru 
repunerea plăcii cu textul lui Nicolae 
Iorga pe statuia regelui Matei Corvin 
din centrul orașului Cluj-Napoca, s-a 
împotrivit proiectului de lege privind 
restituirea arhivelor confesionale, care 
ar fi  dus la o distrugere a patrimoniului 
arhiviste naţionale; s-a numărat printre 
semnatarii propunerii asociaţiilor 
„Andrei Șaguna” din Sfântu-Gheorghe 
și Constanţa de sanctifi care a marelui 
mitropolit ortodox Andrei Șaguna, 
apreciind rolul important jucat de 
acesta în Revoluţia Română de la 1848-
1849, precum și activitatea sa pentru 
propășirea naţiunii române.

Istoricul Gelu Neamţu a fost sensibil 
faţă de situaţia românilor din Harghita 
și Covasna. De aceea, s-a implicat în 
cunoașterea istoriei românilor din 
aceste zone, participând la sesiuni și 
simpozioane de istorie organizate la 

Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe 
și Covasna. Pe acest temei, a publicat 
valoroase articole și studii în revistele 
de specialitate din zonă.

    
* **

Fiind aplecat zi de zi asupra 
documentelor istorice și a 

cărţilor care așteptau să vadă lumina 
tiparului, istoricul Gelu Neamţu nu 
s-a preocupat de propria sa imagine 
și nu și-a făcut cunoscute lucrările și 
concepţia istorică. De aceea, într-o 
anumită parte a mediului intelectual 
clujean a întâmpinat o rezistenţă destul 
de severă din partea unor „cârtitori”, 
care au degenerat în inamici mai mult 
din cauze de diferenţe ideologice. A 
avut, însă, alături, familia, cu soţia și cei 
4 copii, cărora le-a datorat recunoștinţa 
pentru tihna și rostul muncii sale.

În anul 2014, la împlinirea vârstei de 
75 de ani, colegii de la Institutul la care 
a lucrat au publicat un volum omagial, 
în care au făcut practic, un bilanţ al 
activităţii de cercetare știinţifi că vreme 
de peste 50 de ani, dar și al implicării 
sale în viaţa culturală și civică. Cu 
acel prilej, istoricul Vasile Lechinţan, 
intrând într-un dialog consemnat, 
l-a întrebat ce-i place cel mai mult în 
istoria neamului nostru românesc. 
Istoricul Gelu Neamţu a răspuns 
¨sunt foarte legat sufl etește de perioada 
pașoptistă. Revoluţia de la 1848, la care 
am lucrat atâţia zeci de ani, aproape o 
jumătate de secol, o prefer pentru că a 
fost perioada în care a renăscut poporul 
român și, practic vorbind, am devenit 
o naţiune conștientă de valoarea ei și 
care a fost momentul  renașterii noastre 
naţionale, a românilor… Revoluţia de 
la 1848 pune lucrurile în curat, arată 
cine ne-au fost prietenii, arată cine ne-
au fost dușmanii, arată pentru ce-au 
luptat românii, arată că proiectele lor 
vor reuși. Și au reușit în 1918.

A plecat dintre cei vii cu credinţa 
în propriul român și cu speranţa 
mărturisită a renașterii neamului prin 
copii și tineret.

Col. (r) dr. Aurel V. DAVID

ISTORICUL GELU NEAMŢU (II)

POVEȘTILE PRIMĂVERII POVEȘTILE PRIMĂVERII 
ZILELE MOȘILOR. MUCENICII. LEGENDĂ.ZILELE MOȘILOR. MUCENICII. LEGENDĂ.

SLĂNIC 
PRAHOVA
SS
PCULTURĂ ȘI TRADIȚIECULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente: IN MEMORIAMIN MEMORIAM

ână în clipa în care a închis

1 Subiect investigat: localnic, 92 de ani, loc. Slănic.
2 Subiect investigat: localnic, 87 de ani, loc. Slănic, jud. Prahova.

Imediat după Zilele 
Babelor, pe 9 

martie este sărbătoarea 
de Mucenici, Biserica 
Ortodoxă celebrându-i în 
această zi pe cei patruzeci 
de martiri, care şi-au jertfi t 
viaţa pentru credinţa şi 
învăţătura lui Iisus Hristos. 
În această zi, nu se ară 
ogorul, nu se face treabă 
în gospodărie, iar femeile 
fac mucenici şi-i dau de 
pomană. În Muntenia, 
mucenicii se fac fi erţi în 

zeamă, la care se adaugă 
nucă, zahăr şi alte mirodenii. 
Se spune că bărbaţii trebuie 
să bea patruzeci de pahare 
cu vin, în memoria celor 
patruzeci de martiri.

În zona Slănicului 
există obiceiul ca în ziua 
de Măcinici sau  Mucenici, 
dacă vremea este frumoasă, 
să se facă un foc mare 
în grădină şi cu tăciunii 
rezultaţi, să se afume casa 
şi grajdurile animalelor în 
scopul purifi cării acestora. 

Tăciunii se sting într-o 
găleată cu apă, iar din aceasta 
se dă să bea membrilor 
casei şi animalelor din 
gospodărie. Tot în această 
zi, gospodinele presară 
brânză pe gunoi pentru 
alungarea insectelor din 
casă şi pentru ca tot anul 
casa să fi e curată.

Legat de această zi există 
şi câteva credinţe, care spun 
că dacă în ziua de Măcinici 
va fi  cald şi frumos, aşa 
va fi  şi în ziua de Paşte. 
Dacă îngheaţă în noaptea 
de Măcinici, patruzeci de 
zile de acum înainte va fi  
îngheţ. Dacă tună şi plouă 
în această zi, vara şi toamna 
vor fi  roditoare şi nu va fi  
secetă1. 

Zilele moşilor sunt mai 
blânde decât cele ale babelor. 
În această perioadă încep 
să se arate toate semnele 
vestitoare primăverii: 
oamenii purifi ca locurile 
folosind apa şi focul, natura 
înverzeşte, păsările revin 

din ţările calde. În Slănic, 
circulă o legendă din 
vremuri străvechi despre 
venirea cucului, pasăre 
ce prevesteşte venirea 
primăverii:

Se spune că ,,în zona 
Dealului Lungaşului, care 
se afl ă în nordul Slănicului, 
trăia o familie amărâtă care 
avea doi băieţi gemeni. Pe 
unul îl chema Ionică, iar 
pe altul Cucu. Singura lor  
hrană erau cele zece oiţe 
cu care plecau la păscut 
cei doi băieţi în vârstă de 
opt ani. Într-o dimineaţă, 
când Ionică şi Cucu se 
pregăteau să plece cu oile la 
păscut, mama lor le-a spus 
să fi e atenţi, pentru că va 
veni vreme rea. Luându-
şi merinde în trăistuţele 
lor, copiii au plecat cu oile, 
însoţiţi de cei doi câini 
ai lor. Ajunşi pe Dealul 
Sării, Ionică s-a aşezat la 
umbră, şi-a scos fl uieraşul 
şi a început să cânte. 
Cucu îl asculta cu plăcere, 

neînţelegând niciodată 
meşteşugul fratelui său, de 
a cânta din fl uier, pe care el 
nu îl putea deprinde. Ionică 
încercase de multe ori să-şi 
înveţe fratele să cânte, dar 
nu reuşea niciodată.

După vreo trei ore, norii 
s-au adunat şi a început să 
tune puternic. Oile erau 
răspândite şi speriate, iar 
copiii încercau să le adune 
şi să meargă acasă. Într-un 
târziu, a început o furtună 
puternică. Ionică l-a strigat 
pe fratele său, dar acesta 
nu i-a răspuns. A urcat pe 
piscul dealului şi l-a tot 
strigat de multe ori, dar în 
zadar. S-a adăpostit sub un 
copac şi a aşteptat să treacă 
ploaia, crezând că fratele 
său a plecat după o oaie 
rătăcită. După ce a trecut 
ploaia, iar soarele s-a ivit, 
Ionică a plecat în căutarea 
fratelui său şi a mers până 

s-a rătăcit, strigându-l în 
continuu pe Cucu. 

Ajungând într-un 
luminiş, Ionică a văzut în 
faţa ochilor o fată nespus 
de frumoasă, îmbrăcată 
într-o rochie lungă de 
culoarea cerului şi cu o 
cunună pe cap. Aceasta i-a 
spus că este Zâna Dealurilor 
Lungaşului, ocrotitoarea 
locurilor. Ionică a întrebat-o 
dacă l-a văzut pe fratele său 
Cucu, însă Zâna i-a spus că 
nu-l va găsi, decât dacă se va 
transforma într-o pasăre să 
poată zbura, pentru a-l găsi 
mai uşor. Ionică a acceptat, 
a devenit pasăre şi de atunci 
în fi ecare an, când vine, îşi 
caută fratele, strigândul: 
,,Cucu! Cucu!”2. 

De atunci, pasărea a 
fost considerată pentru 
locuitorii Slănicului 
vestitorul primăverii.
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BORŞUL, DE AJUTOR BORŞUL, DE AJUTOR 
PENTRU BILĂPENTRU BILĂ

Deşi de cele mai 
multe ori este folosit 

pentru a da gustul specifi c 
acrişor ciorbelor, borşul are 
numeroase benefi cii pentru 
sănătate, fi ind de folos şi ca 
leac pentru bila leneşă, dar şi 
în tratarea crizelor de fi ere. 

Calmează crizele biliare 
Dacă ai dureri 

abdominale, ţi-e greaţă, te 
simţi balonat şi ai senzaţia 
de „gură amară”, este posibil 
să suferi o criză de fi ere. Poţi 
să scapi de aceste simptome 
dacă bei borş de putină. 

Mod de administrare: • 
bei pe stomacul gol 250 ml 
de borş de putină, cu 15 
minute înainte de masă. 

Elimină pietrele la fi ere
 Calculii biliari pot fi  

dizolvaţi tot cu ajutorul 

borşului din tărâţe. 
Mod de administrare: 

• bei 250 ml de borş din 
tărâţe cu 15 minute înainte 
de fi ecare masă principală, 
20 de zile. Faci o pauză de 
7 zile, după care repeţi cura. 

Leac împotriva 
greţuritor 

Format în urma 
fermentaţiei tărâţelor 
de grâu, borşul conţine 
vitamina C, complexul de 
vitamine B, minerale şi are 

capacitatea de a tăia greaţa. 
Mod de administrare: • 

bei câte o cană de borş ori 
de câte ori îţi este greaţă,In 
special după mesele 
principale. 

Reduce intensitatea 
crampelor 

O criză de fi ere presupune 
şi crampe stomacale, care 
pot fi  reduse cu ajutorul 
borşului de tărâţe. 

Mod de administrare: • 
bei 2 căni de borş din tărâţe 
pe zi, cu 15 minute înainte 
de masă. Cura cu borş se 
ţine 3 săptămâni. 

Cum se prepară borşul:
Ingrediente: • 650 g 

târâţe, 1 felie pâine albă, 100 
g mălai, 1 creangă de vişin, 
2 fi re leuştean uscat, 5 l apă. 

PREPARARE: • pui într-
un vas încăpător 
250 g de tărâţe de 
grâu şi o felie de 
pâine albă bucăţi. 
Torni apă rece peste 
compoziţie, până 
obţii o pastă groasă. 
Acoperi vasul  şi-l 
laşi la temperatura 
camerei 2 zile. 
Într-un borcan de 
10 litri pui huştile 

(drojdia), restul de tărâţe 
şi mălaiul. Torni 4-5 litri 
de apă clocotită, amesteci 
şi adaugi creanga de vişin 
şi leuşteanul. Acoperi şi 
laşi deoparte 24 de ore, 
amestecând din când în 
când. Treci borşul printr-o 
pânză de bumbac îl torni 
în sticle sau borcane pe 
care le ţii la frigider. Aşa se 
păstrează 1-2 săptămâni, 
până când borşul îşi 
schimbă culoarea.
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MI6 a planifi cat lichidarea prinţesei Diana?
Ziarul   PloiestiiINEDIT

Pe lângă veteranii de război recunoscuţi în unele 
fotografi i din timpul mai multor războaie apar, 

ca mărturie, pisici care erau mascotele și animalele 
de companie ale soldaţilor.

Estimativ, 500.000 de pisici au fost aduse în taberele 
soldaţilor și pe vasele de război, unde prindeau 
șobolani și șoareci sau, erau folosite ca detectoare 
pentru gaz. Pe mare, pisicile erau printre cei mai 
importanţi membri ai echipajului. „Egiptenii antici 
au fost primii care au realizat importanţa pisicilor pe 
vapoare. Pe lângă faptul că erau o companie pentru 
marinarii care plecau pe apă pentru o perioadă lungă 
de timp, pisicile îi protejau de animale dăunătoare. 

Fără prezenţa felinelor, echipajul s-ar fi  putut trezit 
copleșit de șobolani și șoareci, care le-ar fi  mâncat 
proviziile, ar fi  mestecat funiile și ar fi  transmis boli. 
În plus, potrivit superstiţiilor, marinarii credeau că 
pisicile le aduc noroc”, a explicat un reprezentant al 
Institutului Naval din Statele Unite.

În tribul Mosuo, femeile conduc 
într-o asemenea manieră, încât 

limba lor nu are nici măcar un cuvânt 
pentru „tată”. Acest mic grup considerat 
ultima comunitate matriarhală din 
lume se afl ă în provinciile Yinnan 
și Sichuan din China, în apropierea 
graniţei cu Tibetul. În această societate, 
femeia este liberă să încheie o relaţie 
cu un bărbat în orice moment. Aceasta 
nu împarte proprietatea sau averea 
cu bărbatul și nici măcar custodia 
copiilor.

Tribul se închină și venerează 
o zeitate care, potrivit legendelor, 
ar fi  creat mai întâi femeia și apoi 
bărbatul, doar ca ajutor pentru ea. 
De-a lungul timpului, guvernul de 
la Beijing a încercat să distrugă acest 
trib, tocmai din cauza modului de 
viaţă și a doctrinei feminine pe care 
o promovează, însă nu au reușit acest 
lucru. Ulterior, chinezii au observat 
potenţialul turistic al tribului și au 
sperat că, prin contactul acestuia 

cu lumea exterioară, în timp, aceste 
tradiţii și practici de marginalizare a 
bărbatului vor dispărea, însă până în 
prezent acest lucru nu s-a petrecut.

Cultura Mosuo este în primul 
rând agrară, activităţile de bază 
fi ind cultivarea plantelor și creșterea 
animalelor, iar o mână puternică 

de lucru este foarte utilă. Carnea 
este o parte importantă din dieta 
lor și, deoarece nu există moduri de 
refrigerare, este conservată prin sărare 
sau afumare.

Tribul Mosuo este renumit pentru 
carnea de porc conservată, care poate 
fi  păstrată timp de 10 ani sau mai 
mult. Ei produc o băutură alcoolică 
locală din cereale, numită sulima, care 
este similară cu vinul. Sulima se bea 
în mod regulat și, de obicei, se oferă 
oaspeţilor, la ceremonii sau festivaluri.

Electricitatea a fost introdusă în 
majoritatea comunităţilor tribului, 
însă mai există sate care nu benefi ciază 
de acest „lux”. Casele Mosuo constau 
din patru structuri dreptunghiulare  
aranjate într-un pătrat, în jurul unei 
curţi centrale. La primul nivel se afl ă 
grajdul cu animale. Principalele zone 
de gătit, de mâncare și de vizitare 
sunt, de asemenea, la primul nivel. Cel 
de-al doilea nivel este folosit în mod 
obișnuit pentru depozitare și pentru 
dormitoare. Ar mai fi  de spus faptul că, 
în prezent, comunitatea matriarhală 
numără circa 40.000 de sufl ete.

Un fost spion MI6, agenţia 
de contraspionaj a Marii 

Britanii, susţine că Slobodan 
Miloșevici a fost ţinta serviciului 
britanic de informaţii, care a 
elaborat un plan special pentru 

lichidarea lui.
Site-ul b92 net, care citează 

informaţii publicate de ziarul 
Vecernje Nevesti, susţine că acest 
plan a fost folosit ulterior pentru 
eliminarea prinţesei Diana, de 

la a cărei moarte s-au scurs luna 
trecută 20 de ani.

Richard Tomlinson, fostul 
spion audiat în ancheta asupra 
morţii prinţesei Dianei, a făcut 
aceste dezvăluiri încă din 1997, 

în faţa Înaltei Curţi de Justiţie de 
la Londra, însă afi rmaţiile sale 
au revenit în actualitate după 
recentele declaraţii ale unui alt 
ex-spion. Este vorba de ofi ţerul 
de informaţii John Hopkins (80 
de ani), acum afl at la pensie, care 
pretinde că a participat personal 
la „îndepărtarea” fostei prinţese de 
Wales.

Tomlinson, care a publicat 
aceste informaţii și în 
documentarul „Playing Dirty” în 
care sunt dezvăluite activităţile 
neortodoxe și ilegale ale MI6, 
afi rmă că fostul președinte 
iugoslav urma să fi e ucis în 1993 
într-un mod care urma să pară un 
accident de circulaţie. Ca loc al 
„accidentului” fusese ales un tunel 
din Elveţia, lângă Geneva, unde 
Miloșevici era așteptat să participe 
la o conferinţă internaţională 
despre fosta Iugoslavie.

Concret, planul era de a 
provoca un accident, în timp ce 
limuzina lui Miloșevici străbătea 
munţii, prin declanșarea unor 
lumini puternice sau lasere care 
să-l orbească pe șofer și să piardă 
controlul volanului. Se presupunea 
că, prin acest scenariu, șansele ca 
fostul președinte  iugoslav să piară 

în accident ar fi  fost foarte mari.
Richard Tomlinson a susţinut 

tot timpul că modul în care 
Diana și-a pierdut viaţa este de „o 
stranie asemănare” cu planurile de 
asasinare a lui Miloșevici. Varianta 
implicării serviciilor britanice de 
securitate în accidentul în care au 
pierit Diana și Dodi Al Fayed, pe 
31 august 1997, în tunelul Alma 
din Paris, este una dintre teoriile 
care circulă și acum în jurul acestei 
morţi.

Fostul președinte iugoslav, 
Slobodan Miloșevici, a murit în 
martie 2006, în centrul de detenţie 
al Tribunalului de la Haga, unde 
era judecat de către TPI în legătură 
cu mai mult de 60 de capete de 
acuzare. Moartea sa a dat naștere 
la numeroase teorii, cea mai 
vehementă fi ind otrăvirea. Chiar 
înainte de a muri, Miloșevici a 
trimis Ambasadei Belgradului din 
Rusia o scrisoare în care spunea că 
se teme pentru viaţa sa. „Vor să mă 
otrăvească”, scria fostul lider de la 
Belgrad. El susţinea că analizele de 
sânge făcute au relevat prezenţa, 
în doză mare, a unui medicament 
folosit în tratamentul leprei sau al 
tuberculozei.

n fost spion MI6 agenţia lichidarea lui la a cărei moarte s au scurs luna

Viaţa în tribul Mosuo din China

cu lumea exterioară în timp aceste de lucru este foarte utilă Carnea

Rolul uimitor Rolul uimitor 
al pisicilor în al pisicilor în 

Primul Război Primul Război 
MondialMondial

Fără prezenţa felinelor echipajul s ar fi putut trezit
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SECURITATE, DEZVOLTARE 
STABILĂ ȘI DEMOCRATICĂ 

PE TERMEN LUNG 
Prima realizare, dacă nu 

poate și singura, a Conferinței 
interparlamentare de la Chișinău 
a fost adoptarea unei Declarații 
Comune a Președinților 
Parlamentelor Georgiei, Republicii 
Moldova și Ucrainei, document 
semnat de Irakli Kobakhidze, 
Andrian Candu și Andriy Parubiy. 
„Noi, Președinții Parlamentelor 
Georgiei, Republicii Moldova 
și Ucrainei ne reafi rmăm 
angajamentul față de integrarea 
europeană drept unicul și cel 
mai efi cient instrument pentru a 
asigura prosperitatea, securitatea, 
dezvoltarea stabilă și democratică 
pe termen lung pentru țările 
noastre”, afi rmă cei trei spicheri în 
capo al Declarației. Recunoscând 
importanța Parteneriatului Estic 
și reafi rmând că implementarea 
Acordurilor de Asociere/Zonelor 
de Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător cu UE „este un 
angajament cheie al celor trei 
țări partenere asociate”, cei trei 
președinți s-au mai declarat 
„profund îngrijorați de faptul că 
trupele ruse sunt în continuare 
dislocate pe teritoriul suveran 
al Republicii Moldova, iar 
ocupația rusă și alte forme de 
intervenție militară continuă în 
diverse regiuni din Georgia și 
Ucraina”. Documentul mai dă în 
vileag de asemenea susținerea 
coordonată din exterior a 
mișcărilor separatiste, „incitând 
la ură pe criterii de apartenență 
etnică și lingvistică”, operațiunile 
de dezinformare utilizate de 
mass-media, în spațiul virtual, 
discreditând deciziile „Guvernelor 
care urmăresc obiectivul integrării 
mai strânse în UE/NATO 
prin mesaje propagandistice, 

acuzații inventate și paralele 
istorice absurde”. În fi nalul 
documentului adoptat se mai 
solicită „tuturor părților interesate 
să sprijine inițiativele menite să 
investigheze și să reacționeze în 
mod corespunzător la tentativele 
ilegale coordonate de anumite 
state care subminează integritatea 
teritorială, securitatea națională 
și fundamentele democratice” ale 
țărilor lor și cheamă partenerii 
din statele membre ale UE și 
instituțiile UE, precum și din SUA 
să rămână angajați și să sprijine în 
continuare cele trei state „pe calea 
difi cilă, dar meritorie a reformelor 
democratice”. 

INIȚIATIVA CELOR TREI 
STATE – UN NOU GUAM? 
Ei bine, opoziția nici nu avea 

cum să nu reacționeze critic. E 
drept că a fost și unica reacție a 
fostului comentator politic, acum 
deputat PSRM, Bogdan Țârdea, 
care a califi cat evenimentul ca 
o „catastrofă” numai pentru că 
organizatorii, în calitate de invitat, 
nu i-au dat apă, iar după adoptarea 
declarației sala a fost cam pe 
jumătate goală. Și că preconizată 
drept acțiune a statelor membre 
GUAM, la conferință a lipsit 
Azerbaidjanul, așa încât GUAM 
s-a redus la GUM. 

Lipsa Azerbaidjanului a fost 
punctată și de alți comentatori cu 
o oarecare aluzie la un eventual 
eșec a inițiativei regionale 
GUAM. Inițiată în 1997 ca un for 
consultativ a patru state (Georgia, 
Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, 
la care aderase o perioadă și 
Uzbekistan), organizația sconta 
inițial dezvoltarea așa-zisului 
„Coridor de transport Europa-
Caucaz-Marea Caspică”, o 
eventuală restaurație a „Drumului 
Mătăsii”. Cu deschidere de 
acces spre regiunile bogate cu 

hidrocarburi ale Asiei Mijlocii, 
iar ulterior și interesul SUA și 
UE pentru proiecte geopolitice 
mult mai ample, precum bazinul 
Mării Negre și cooperarea Marea 
Baltică – Marea Neagră, arealuri 
ce reprezentau verigi de conexiune 
a Occidentului cu Asia Mijlocie. 
Chiar dacă interesele economice 
ale SUA și UE în regiune țin de 
o perspectivă mai îndepărtată, 
interesul pentru stabilitate politică 
și securitate rămâne și azi unul 
extrem de profi lat, dat fi ind faptul 
că trafi cul și migrația ilegale în 
regiune reprezintă o amenințare 
comună, dar și opunerea Rusei 
dezvoltării GUAM, care vedea 
în această organizație regională 
o amenințare la interesele sale 
politice, economice și de securitate 
din spațiul post-sovietic. În special 
la interesul lui Putin de refacere a 
Malorosiei, ceea ce i-a și dictat, 
probabil, recotropirea Crimeii ca o 
contramăsură. Recentele implicări 
ale Moscovei în alegerile din 
Ucraina și Moldova demonstrează 
clar că Rusia își dorește menținerea 
controlului politic în regiune, 
îngrijorată fi ind și de intențiile 
declarate ale Ucrainei și Georgiei 
de a adera la NATO. Chiar dacă 
puțini alimentează iluzii privind 
eventualele termene de aderare 
a acestor state la NATO, Rusia 
nu excludea eventualitatea unei 
cooperări dintre un posibil sistem 
colectiv de securitate cu structurile 
euroatlantice. Reacțiile de răspuns 
nu au întârziat: excluderea 
Uzbekistanului din GUUAM, 
neutralizarea Armeniei din 
ecuația Occidentului, susținerea 
intenției unei „internaționale 
separatiste” constituite din 
Transnistria, Abhazia și Osetia de 
Sud ca o alianță militară pentru 
contracararea eventualelor efecte 
integraționiste din GUAM. Acum 
constatăm și lipsa Azerbaidjanului 
la Conferința de la Chișinău. 

Noua inițiativă care se 
profi lează pare să fi e chemată a 
înlocui organizația GUAM și să 
contracareze amenințările la care 
sunt supuse cele trei state – de la 
separatisme  și condiționări de 
natură teritorială ale Federației 
Ruse, până la acțiuni de agresiune 
și ocupare. Iulian Chifu, directorul 
Centrului pentru Prevenirea 
Confl ictelor și Early Warning, 
consideră că ar mai fi  fost oportun 
ca textul Declarației să includă un 
anumit tip de solidaritate între 
statele asociate care aspiră la o 
perspectivă europeană și statele 
fl ancului estic, în mod special, 
România și Polonia. „Spun asta 
tocmai pentru că preocupările 
sunt similare, amenințările sunt 
similare. Dacă există amenințări 
în țările din fl ancul estic, acestea 
sunt resimțite și în statele asociate. 
Și dacă există aceste amenințări 
militare, convenționale pentru 
statele partenere gen Ucraina, 
evident că ele sunt amenințări 
și pentru statele fl ancului estic. 
Asta de fapt este semnifi cația pe 
care o relevă întreaga conferință: 
una a zonei gri, a unei zone de 
nesiguranță unde unul dintre 
actori încearcă să domine atacând 

dincolo de frontiera pe care o 
reprezintă fl ancul estic al NATO și 
UE”, a punctat Iulian Chifu.

Și o obiecție ce ține de latura 
organizatorică. Ni se pare că 
ar fi  fost mai cu cale a adopta 
Declarația al sfârșitul Conferinței, 
ea incluzând și o serie de aprecieri 
și de concluzii de substanță, 
care au răsunat în cadrul celor 3 
panele de dezbateri. Or, adoptată 
chiar în startul evenimentului, 
restul lucrărilor și prezența 
participanților s-a lăsat cu impresii 
de formalitate, plictis și chiar cu 
moțăieli printre principalii actori. 
CONFERINȚA, ÎNTRE IRONII 
ȘI ACȚIUNI DE SECURITATE 

REGIONALĂ  
Dincolo de ironii (unii 

mercenari chișinăuieni ai 
propagandei ruse s-au grăbit 
să titreze în mass media de la 
Moscova că cele trei țări au ridicat 
drept scut contra noii rachete 
balistice a lui Putin o declarație) 
și invective că evenimentul de 
la Chișinău nu e decât o sclipire 
de publicitate electorală a PDM 
(posibil că nemijlocit în toiul 
electoralei democrații își vor 
contabiliza la „realizări” și acest 
eveniment, de vreme ce atât în 
cadrul lucrărilor ofi ciale, cât și la 
dineul consacrat evenimentului cei 
doi lideri ai PD, Vlad Plahotniuc 
și Andrian Candu, au fi gurat ca 
actori principali), Conferința a 
trasat câteva direcții importante 
de securitate în regiune. 
Organizată la o dată simbolică 
pentru Republica Moldova (la 2 
martie s-au împlinit 26 de ani de la 
începutul războiului de pe Nistru) 
Această reuniune a fost apreciată 
și ca un semnal bun pentru ca 
NATO să persiste în această parte 
a lumii.  „…Trebuie să ajutăm 
Ucraina, Georgia să-și continue 
reformele în domeniul apărării, 
să facă față amenințărilor hibride, 
amenințărilor militare principale. 
Cred că Moldova trebuie să acorde 
mai multă atenție și să dezvolte 
mai multe resurse, să profi te de 
sistemele utile pe care NATO 
le oferă. Trebuie să menținem 
presiunea asupra Rusiei pentru 
soluții politice”, concluziona 
Alexander Vershbow,  Membru 
onorifi c la Centrul Scowcroft  
pentru Strategie și Securitate al 
Consiliului Atlantic. 

Și alte afirmații făcute de 
Ambasadorul Asif Chaudhry în 
contextul în care Rusia organizează 
alegeri în teritoriile ocupate din 
estul Ucrainei și în Transnistria ca 
în propriile teritorii. „Noi trebuie 
să-i spunem agresorului pe nume. 
Când cineva străin vine în țara ta 
și vrea să desfășoare alegeri este 
ceva foarte grav”. Or, a doua zi 
după Conferință, administrația 
separatistă de la Tiraspol s-a 
angajat să-i asigure lui Putin 
victoria la alegerile din 18 martie, 
așa-zisul Soviet Suprem anunțând 
că va organiza pe 12-13 martie, 
în ajunul alegerilor prezidențiale 
din Rusia, un forum „Viitorul 
împreună cu Rusia”, pentru a-i 
mobiliza pe locuitorii regiunii 
separatiste care dețin cetățenia 
rusă să voteze pentru Vladimir 

Putin. Organizatorii intenționează 
să-i alinieze în piața centrală 
din Tiraspol pe participanți 
într-o inscripție vie: „Putin este 
președintele nostru”, pe care să o 
fi lmeze cu o dronă. În asigurarea 
unei prezențe maxime la alegerile 
prezidențiale din Rusia este 
implicată întreaga administrație 
separatistă, iar în cele 24 de secții 
de votare, deschise pe 18 martie 
în regiune, vor fi  repartizate 192 
de mii de buletine vot. Dacă 
ținem cont că în Transnistria 
ar locui 220 de mii de persoane 
care dețin cetățenia rusă, inclusiv 
minori, că la alegerile pentru 
Rusia din 2012 ar fi  votat peste 
50 de mii de transnistreni, iar la 
cele din 2016 peste 56 de mii de 
alegători, pentru ce ar fi  sporit de 
circa 4 ori numărul de buletine? 
Nu pentru fraudări și măsluiri? 
Or, în plină lună februarie în 
regiunea transnistreană persoane 
în uniforme militare cu însemnele 
Federației Ruse umblau din casă 
în casă și impuneau locuitorilor 
regiunii să depună actele pentru 
cetățenia rusă. Își camufl au 
adevărata intenție cu un șiretlic 
propagandistic: având cetățenie 
rusă, vor primi automat pensie din 
Rusia care este mult mare decât 
cea din regiune sau din Republica 
Moldova. Probabil aceste 
„mecanisme” le-au pus la cale 
ambasadorul Rusiei în Republica 
Moldova, Farit Muhametshin, în 
cadrul întâlnirilor de la început 
de an cu liderul tiraspolean Vadim 
Krasnoselski, și nu grija că la 
alegerile pentru Duma de Stat „nu 
au fost sufi ciente locuri pentru 
vot” sau necesitatea desemnării 
a „șapte sute de persoane care au 
experiență în acest gen de muncă, 
precum și  care se bucură de 
încrederea alegătorilor”. Așa încât 
apelul reprezentantului Ucrainei la 
Conferință de a chema „autoritățile 
internaționale să nu recunoască 
legalitatea alegerilor Rusiei care 
vor avea loc în teritoriile ocupate 
din estul Ucrainei” (noi am adăuga 
și Transnistria) nu mi s-a părut 
deloc exagerat. 

În aceeași ordine de idei, un alt 
gând nu mă lasă în pace. Nu mă 
sperie atât de tare demonstrația 
electorală a noii rachete balistice 
invincibile „RS-28 Sarmat” a 
rușilor, capabilă de distrugeri fără 
precedent și să ajungă oriunde în 
lume. Nici anunțul lui Putin că 
următorii zece ani (atât crede că 
va mai guverna?) se vor perinda 
sub semnul unor strălucite 
victorii (atâtea regiuni vrea să mai 
cotropească?). Mai tare mă pun 
pe gânduri aclamațiile frenetice 
ale mulțimii adunate să-l aduleze 
în complexul sportiv „Lujniki”, 
dar mai ales aplauzele, mai după 
fi ecare frază, a membrilor celor 
două palate ale Dumei de Stat, în 
fața cărora și-a făcut prezentarea 
rachetei ucigașe. Rusia a avut 
poate cel mai mult de suferit de 
pe urma unei frenezii similare în 
Germania de pe timpul cultului 
nazist. N-a trecut nici o sută de 
ani de atunci – să fi e atât de scurtă 
memoria rușilor? 

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂZiarul   Ploiestii
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Trei foste republici sovietice în căutarea 
scutului anti-Putin scutului anti-Putin 

Circa 150 de ofi ciali s-au reunit pe 2 martie curent la 
Chișinău în cadrul Conferinței interparlamentare 

de nivel înalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 
Parteneriatul Estic și provocările de securitate curente” pentru 
a discuta chestiuni de securitate informațională, energetică, 
militară și de cooperare regională. Organizată pentru prima 
dată la inițiativa președinților  legislativelor celor trei țări, în 
parteneriat cu Consiliul Atlantic, Conferința a avut ca invitați 
europarlamentari, reprezentanți ai Congresului SUA și ai mai 
multor state membre ale UE (Bulgariei, României, Ungariei, 
Poloniei, Țărilor Baltice, Suediei), precum și experți notorii 
ca Damon Wilson, vicepreședintele executiv al Consiliului 
Atlantic,  John Herbst, Directorul Eurasia Center, Alexander 
Vershbow, fost secretar general adjunct NATO, ș. a. Ce le-a 
reușit până la urmă organizatorilor și care a fost impactul 
acestui for ne relatează în rândurile de mai jos corespondentul 
nostru special Nicolae Misail.
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Trump, Putin şi aliaţii de conjunctură Trump, Putin şi aliaţii de conjunctură 
repetă scenariul din 1917

Cu o zi înainte, Vladimir 
Putin avusese o 

întrevedere la Teheran cu 
omologul iranian Hassan 
Rouhani și cu liderul suprem, 
ayatolahul Ali Khamenei. Acesta 
i-a spus lui Putin: „Cooperarea 
noastră poate izola America… 
Eșecul din Siria al teroriștilor 
susţinuţi de SUA nu poate 
fi  contestat, dar americanii 
continuă comploturile”. Același 
Khamenei le-a spus unor 
studenţi israelieni, o zi mai 
târziu: „Declaraţiile nebunești 
ale președintelui SUA împotriva 
poporului nostru arată cât de 
mare este ostilitatea Americii. 
America este inamicul numărul 
unu al naţiunii noastre”.

DUPĂ 100 DE ANI: ALŢI 
ACTORI, ACEEAȘI DRAMĂ

Declaraţia Balfour (scrisoarea 
publică trimisă în 1917 de 
ministrul de externe britanic, 
Arthur Balfour, bancherului 
Walter Rothschild, în care 
se exprima dorinţa britanică 
pentru crearea „unui cămin 
pentru poporul evreu”) a deschis 
calea către un mandat britanic 
în Palestina, menţinut până 
la proclamarea statului Israel. 
„acum, cu susţinerea Rusiei, Iranul 
și Turcia caută să domine lumea 
arabă pentru aceleași motive ca 
și Marea Britanie și Franţa, în 
urmă cu un secol: energie, interese 
geostrategice, comerţ și prestigiu”, 
scrie Haaretz.

Nimic nu poate ilustra mai 
bine decât vizitele la nivel înalt 
amintite că Orientul Mijlociu va 
rămâne același butoi de pulbere 
și după dispariţia așa-zisului Stat 
Islamic, care nu mai este decât o 
chestiune de timp. Jihadiștii au 
fost un efect, nicidecum cauza 
nenorocirilor, un pion mutat 
pe rând de marile puteri și un 
argument pentru perpetua lor 
implicare în regiune.
RUSIA ȘI TURCIA SCHIMBĂ 

ROLURILE
Declaraţia Balfour a fost 

o încercare a Londrei de a 

submina acordul secret anglo-
francez Sykes-Picot, negociat 
cu un an înainte, în 1916, 
pentru împărţirea infl uenţei în 
Orientul Mijlociu. Atunci erau 
Rusia și Turcia cei care pierdeau, 
căci se împărţea „cadavrul” 
Imperiului Otoman , iar dorinţa 
Rusiei de a-și primi partea a 
fost nesatisfăcută, ca urmare a 
revoluţiei bolșevice. Acum, după 
o sută de ani, Turcia reintră 
în „marele joc”, cu susţinerea 
conjuncturală a Rusiei, alături 
de Iran. Adversari nu le mai 
sunt marile puteri ”scăpate”, 
Franţa și Marea Britanie, ci 
Statele Unite, unde președintele 
Donald Trump își dorește o 
alianţă antiiraniană a statelor 
sunnite din regiune, alianţă 
condusă de Arabia Saudită, cu 
sprijinul Israelului și lubrifi ată 
cu acorduri pentru armament de 
300 de milioane de dolari.

LUMEA FANTEZISTĂ A 
VESTULUI

Toate mișcările făcute de 
marile puteri în Orientul 
Mijlociu sunt, ca și în urmă 
cu o sută de ani, argumentate 
prin dorinţa de a aduce pacea 
și prosperitatea. Cu câteva zile 
înainte de centenarul Declaraţiei 
Balfour – după cum avea să 
afl e presa americană – Jared 
Kushner, ginerele președintelui 
Donald Trump, a întreprins 
două vizite discrete în Arabia 
Saudită și Israel, în încercarea de 
a redeschide negocierile de pace 
dintre israelieni și palestinieni. 
De partea cealaltă, președintele 
Putin argumentează tot prin 
dorinţa Rusiei de a aduce pacea, o 
întâlnire a facţiunilor beligerante 
siriene, la Soci. Numai că, „la 
fel ca în 1917, marile puteri de 
azi văd încă Orientul Mijlociu 
prin prisma capacităţii lor de 
a crea lumi fanteziste care să le 
servească interesele mai degrabă 
decât să rezolve problemele 
lumii în care trăim”, scrie Rami 
Khouri, profesor la Universitatea 
Americană din Beirut și profesor 
invitat la Universitatea Harvard.

DRAMA ASCUNSĂ A 
ORIENTULUI MIJLOCIU
În opinia lui Khouri, 

problemele oamenilor din 
Orientul Mijlociu ţin de 
dezvoltarea umană: sărăcie, 
șomaj, inegalitate, educaţie 
proastă, acces la apă potabilă, 
mediu. Numai că, în loc să atace 
aceste probleme, guvernele arabe 
vin cu planuri pentru metropole 
sau chiar capitale noi, ca și cum 
crearea peste noapte a unor orașe 
strălucitoare ar elimina dezastrul 
uman. „Asemenea proiecte au 
doar scopul de a impresiona 
investitorul străin (…), această 
capacitate de a ignora realitatea 
pare să se extindă acum și în 
domeniul politic și diplomatic. 
Această versiune arabă a fugii de 
realitate către plaje high-tech cu 
bikini este exemplifi cată de vizita 
lui Jared Kushner, care încearcă 
să atragă Arabia Saudită, Egiptul, 
Emiratele Arabe Unite, Iordania 
și pe alţii într-un plan de pace 
israeliano-palestinian, pentru 
a elimina infl uenţa iraniană 
prin crearea unei alianţe arabo-
israeliano-americane.”

Dacă aceste obiective ale 
Americii sunt adevărate, atunci 
e cazul să-i dăm lui Kushner 
titlul de „Tânărul idiot”, pentru 
că aspiraţiile lui sunt nerealiste și 
arată cum SUA și capitalele arabe 
vor să fugă de realitate și ignoră 
sentimentele arabilor, care vor o 
rezolvare pașnică a confl ictului 
palestiniano-israelian.

Iar falia uriașă dintre elitele 
arabe și populaţie apare nu 
doar în statele menţionate, ci 
și în cazul Palestinei. Singurele 

alegeri libere din Palestina au 
dus la războiul fratricid dintre 
grupările Hamas și Fatah. 
Mandatul actualului președinte 
al Autorităţii Palestiniene, 
Mahmoud Abbas, a expirat încă 
din 2009. Cisiordania și Gaza au 
administraţii diferite și ostile, iar 
recentul acord pentru cedarea 
administraţiei din Gaza de către 
Hamas ţine doar de un fi r de aţă 
– medierea unui Egipt condus de 
un regim autoritar.
SPERANŢA PREMIERULUI 

NETANYAHU
Planurile de astăzi ale Londrei 

și Washingtonului, plus ale 
Rusiei și Iranului nu fac decât să 
continue linia din urmă cu o sută 
de ani, împingând câţiva lideri 
arabi într-un Acord stabilit în 
Vest și la Moscova și apoi într-o 
confruntare cu Iranul, respectiv 
cu SUA. În Marea Britanie, scrie 
Th e Washington Post, Declaraţia 
Balfour este criticată acum chiar 
de Lordul Roderick Balfour, 
strănepotul fostului diplomat 
care consideră că Londra nu a 
respectat o condiţie trecută în 
scrisoare, anume: „Nu trebuie 
să se întreprindă nimic care ar 
prejudicia drepturile religioase 
și civile ale comunităţilor 
ne-evreiești din Palestina”. 
Premierul Netanyahu are o 
altă viziune: „Palestinienii spun 
că Declaraţia Balfour a fost o 
tragedie. Tragic a fost refuzul 
lor de a o accepta o sută de ani. 
Sper să se răzgândească, pentru 
că numai așa putem să mergem 
către o pace între popoarele 
noastre”.

Ziarul Daily Express dezvăluie existenţa 
unui plan secret prin care 50 de 

milioane de muncitori africani ar fi  invitaţi în 
Europa, în cadrul unei afaceri de migraţiune 
de anvergură.

Publicaţia britanică scrie că un 
controversat „centru de locuri de muncă” 
deschis în Mali de curând și fi nanţat din banii 
contribuabililor reprezintă doar „primul 
pas” spre promovarea „liberei circulaţii a 
oamenilor în Africa și UE.

Economiștii de la Bruxelles susţin că 
Marea Britanie și alte state UE „ar avea 
nevoie” de 56 de milioane de muncitori 
imigranţi până în 2050, pentru a face faţă 
„declinului demografi c” cauzat de rata 

scăzută a nașterilor și creșterea mortalităţii 
în toată Europa. Este vorba de un raport 
al agenţiei europene de statistici Eurostat, 
care avertizează că va fi  nevoie de un mare 
număr de imigranţi, pentru a acoperi aceste 
goluri de acum în doi ani, dacă Europa va 
dori să aibă posibilitatea de a plăti pensiile și 
a asigura asistenţă sanitară populaţiei tot mai 
îmbătrânite.

Propunerile includ crearea unui așa-numit 
„sistem blue card”, bazat pe modelul green 
card-ului american, care asigură drepturi 
egale de muncă și salariale. Deţinătorii unui 
astfel de „blue card” vor avea dreptul de a 
circula liber în cadrul celor 27 de state ale 
UE.

DRAMA ASCUNSĂ A alegeri libere din Palestina au

Hackeri Hackeri 
ruşi au ruşi au 
furat furat 

secrete de secrete de 
la NSAla NSA

Ofi ţerii israelieni de informaţii 
au descoperit în timp real cum 

hackerii guvernului rus au intrat în 
computerele programelor americane 
de informaţii cu ajutorul antivirusului 
Kaspersky Lab creat de ei și instalat în 
milioane de calculatoare.

Hacking-ul rus a folosit ca instrument 
de căutare un soft ware antivirus produs 
de o companie rusă, Kaspersky Lab, 
utilizat de 400 de milioane de oameni 
din întreaga lume, inclusiv agenţii 
guvernamentale.

Ofi cialii israelieni au alertat Statele 
Unite, iar decizia a fost de a scoate 
soft ware-ul Kaspersky de pe computerele 
guvernamentale.

Operaţiunea rusă a avut scopul 
de a fura documente clasifi cate de la 
un angajat al Agenţiei Naţionale de 
Securitate (NSA) care le-a stocat în 
mod necorespunzător pe computerul 
de acasă, pe care a fost instalat soft ware-
ul antivirus Kaspersky. Ce alte secrete 
americane au scos hackerii ruși din mai 

multe agenţii, transformând soft ware-ul 
Kaspersky într-un fel de căutare Google 
pentru informaţii sensibile, nu este încă 
cunoscut public, titrează nytimes.com.

Ca majoritatea soft urilor de securitate, 
produsele Kaspersky Lab au acces la tot 
ce este stocat pe un computer, pentru a 
le curăţa de viruși sau de alte pericole. 
Această procedură obișnuită pentru un 
astfel de soft ware a oferit un instrument 
perfect inteligenţei rusești de a exploata 
conţinutul computerelor și a fura tot 
ceea ce este de interes.

50 de milioane de africani vor fi  aduşi în UE
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Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a celebrat 
pe 2 noiembrie 2017, la Londra, alături de omologul 

britanic Th eresa May, centenarul Declaraţiei Balfour, care 
a deschis calea creării statului evreu, comentează Călin 
Marchievici pentru Cotidianul.ro.
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O ramură de sport 
olimpică, cea a 

patinajului viteză, se afl ă, 
din păcate, într-o criză 
prelungită, Federaţia 
Română de Patinaj 
nefi ind recunoscută de 
Ministerul Tineretului și 
Sportului, așteptându-se 
soluţia Justiţiei… Criza 
inadmisibilă, afectează și una 
din cele mai performante 
structuri sportive din 
Prahova, Secţia de Patinaj 
Viteză a Clubului Sportiv 
Petrolul Ploiești, condusă 
cu pasiune și competenţă de 
mulţi ani de bravii antrenori 
Ioan Opincariu și Dorin 
Zărnescu.

Graţie unui efort 
admirabil, ca în 

fi ecare an, strădania muncii 
sportivilor și antrenorilor în 
diferite etape de pregătire 
și în competiţii locale și 
naţionale pe role sau pe 
gheaţă s-a fi nalizat în 
condiţii optime, recent, în 
Germania, cu un stagiu de 
perfecţionare la Inzell (17-
22.II.2018) și cu o onorantă 
participare (23-25.II.2018), 
la Concursul Internaţional 
de la Erfurt a 23 de tineri 
patinatori de la Petrolul 
Ploiești.

Prezenţa patinatorilor 
petroliști și a 

antrenorilor lor la Inzell și 
Erfurt s-a datorat implicării 
benefi ce a conducerii 
Clubului Sportiv Petrolul 
Ploiești (director prof. 

Eduard Crîngașu, expert 
sportiv prof.- Liviu Panait), 
a părinţilor și bunicilor 
sportivilor și în mod 
deosebit a sponsorilor cu 
„inimă bună și înţelegătoare” 
– Mobel Auto Dealer 
Skoda Ploiești (Mircea 
Cioată, Jana Cioată), Kauf 
Electromeister Ploiești 
(Cristian Mărgăritaru), 
Philips România (Alexandru 
Popescu), Roconsult Tech 
(Costin Păun), Modpack 
Sistem (Valentin Mălăescu), 
Contour Global (Sorin 
Ionescu), Pides Trans 
Plopeni (Ionel Godeanu), 
Tihe Ploiești (Romeo 
Staicu), Frăţia Ortodoxă 
„Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă” (Fratele Dan 
Ciprian Grăjdeanu), 
Woma Ecoserv Bărcănești 
(Alexandru Ninel), SC Ana 
Market (Gabriel Purcăroiu), 
Provisco Ploiești (Cristian 
Vișoiu), Avalon (Emil 
Șelaru).

La Erfurt, în onoare, 
patinatorii de la 

Petrolul Ploiești au reușit 
rezultate foarte bune, care 
raportate la cele de la Inzell 
(din același timp), le conferă 
poziţii de frunte în ierarhia 
naţională. „Petrolista” 
Teodora Pârvu (Locul I, 
la Copii II) cu timpul de 
49,81 sec., în proba de 500 
m. a stabilit un nou record 

al României, după ce în 
aceeași probă, colega de 
club Andreea Moise (loc II), 
cu 50,89 sec. doborâse și ea 
recordul.

Aproape de recorduri s-au 
mai afl at Irina Felea (Loc I) și 
Andrei Harabagiu (Loc I) la 
Copii III și Darius Bodor (Loc 
I) la Copii II, pe poziţii de 
frunte situându-se Sebastian 
Mihalache (II) la C 1, Bianca 
Moise (III), Alexandru Oblu 
(II), Costin Mărgăritaru 
(III) la C II, Ilinca Popescu 
(III), Luca Șerban (II), 
Alexandru Mereuţă (III) la 
C III, dar și celelalte tinere 
colege, Ecaterina Felea 
– C1, Maria Vălinescu, 

Carmen Mănescu – CII, 
Ana Vălinescu, Maria 
Păun – C III, sunt de reală 
perspectivă.

Și la eșalonul „Juniori” 
în categoriile sale 

competiţionale, patinatorii 
de la CS Petrolul Ploiești 
– pregătiţi și asistaţi de 
antrenorii Ioan Opincariu 
și Dorin Zărnescu, prin 
rezultatele de la Erfurt, 
raportate la cele de la Inzell, 
au obţinut poziţii onorante 
în ierarhia naţională: 
Edward Iancovschi (Loc II, 
la Juniori II), Daniela Dinu 
„II”, la J III), Vanessa Hagiu 
(III, la J III), Ștefan Stoica 
(II, la J III), aproape de 
„podium” situându-se Elena 
Mărgăritaru (J I), Fabian 
Șoptăreanu (J II).

Ca și în alte sporturi 
de iarnă, de tradiţie 

în România (sanie, bob, 
skeleton și nu numai) și 
patinajul viteză, datorită 
dezinteresului inadmisibil, 
este nevoit să-și desfășoare 
activitatea competiţională 
peste hotare, recent, la 
Inzell și Erfurt, alături de 
patinatorii de la Petrolul 
Ploiești afl ându-se și 
structura sportivă CSM 
Ploiești – CSM Sibiu (cu 
sportivi dublu legitimaţi) 
dar și de la CSȘ Cluj, 
Transilvania Brașov, Corona 
Brașov, CSȘ Sibiu, CSM 
Dunărea Galaţi, CSM 
Mureșul Târgu Mureș, cu 
sportivi de toate vârstele.

SPORTZiarul   Ploiestii
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Prof. Octavian BĂLTEANU
Patinatorii viteză de la  CS Petrolul Ploieşti, în onoare la Inzell şi Erfurt…

Pe scurt...
FOTBAL

* Starea nefavorabilă a vremii și a terenurilor de joc 
a determinat Federaţia Română de Fotbal să amâne 
și să reprogrameze jocurile din Ligile 1, 2, 3 și din 
Cupa României ce urmau să se desfășoare spre fi nele 
săptămânii precedente.

* Ca atare, în joc pregătitor (Târlungeni - Brașov, 
teren sintetic, 3.III.2018): Csikszereda Miercurea Ciuc – 
FC Petrolul Ploiești 1-0.

* În start ofi cial de sezon (Liga 3, Seria 3), duminică 
(11.III.2018, ora 14.00, „Direct” TV Digi Sport), pe 
Stadionul „Ilie Oană”: FC Petrolul Ploiești – Sporting 
Roșiorii de Vede. HAI PETROLUL!

ramură de sport

Dorin Zărnescu, Dorin Zărnescu, 
Ioan OpincariuIoan Opincariu

Petrolul la Inzell, la Max Aicher ArenaPetrolul la Inzell, la Max Aicher Arena
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Eduard Crîngașu expert Gheorghe purtătorul de al României după ce în Carmen Mănescu CII

Teodora Pârvu, Darius BodorTeodora Pârvu, Darius Bodor
Utile pregătiri la “Ţiriac Telekom Arena” Utile pregătiri la “Ţiriac Telekom Arena” 

OtopeniOtopeni Andreea MoiseAndreea Moise

La Inzell, cu ofi ciali olandezi, sub semnul prietenieiLa Inzell, cu ofi ciali olandezi, sub semnul prieteniei

Vineri,  2 martie,  în Sala de Sport din 
Valea Călugărească a avut loc prima 

ediţie a turneului “MFC Ploieşti şi prietenii“,  
iar la startul acestei competiţii au fost 4 echipe 
cu pretenţii în minifotbalul prahovean,  
acestea fi ind: echipa organizatoare,  MFC 
Ploieşti (locul 9,  Liga A)- antrenor Georgescu 
Gabriel, Dedeman Ploieşti - antrenor Roşu 
Mădălin  (locul 8,  Liga A), MFC Ventus 
(locul 1,  Liga B)- antrenor Păun Ionuţ şi MFC 
Chimistul Grafex (locul 9, Liga B) - antrenor 
Neagu Claudiu. În faţa celor aproximativ 50 
de persoane prezente la acest turneu,  la ora 
19.00,  tânărul arbitru prahovean,  Valentin 
Dediu,  a fl uierat startul primului meci,  ales 
prin tragere la sorţi.

 FAZA ELIMINATORIE: MFC Ventus - 
Dedeman Ploieşti 2-0 (Condrea Georgian,  
Găman Cristian); Arbitru: Valentin Dediu

FAZA ELIMINATORIE: MFC Ploieşti 

- MFC Chimistul 3-0 (Stănescu Cristian,  
Năstase Gabriel,  Stan Cristian); Arbitru: 
Valentin Dediu

FINALA MICĂ: MFC Chimistul - 
Dedeman Ploieşti 0-2 (Barbuceanu Liviu,  
Roşu Mădălin); Arbitru Valentin Dediu şi 
Gabriel Piciu

 FINALA MARE: MFC Ploieşti - MFC 
Ventus 1-1 (2-1 D.P)(Stănescu Cristian / 
Condrea Georgian); Arbitru: Valentin Dediu 
şi Gabriel Piciu

Premiile au fost  înmânate de reprezentantul 
Cassa Auto Mecca,  partener al turneului - 
Iustin Chivu şi de organizatorul turneului,  
Georgescu Gabriel,  dupa cum urmează:

Locul 1 - MFC Ploieşti (cupă + diplomă)
Locul 2 - MFC Ventus Ploieşti (cupă + 

diplomă)
 Locul 3 - Dedeman Ploieşti (diplomă)
 Locul 4 - MFC Chimistul Grafex (diplomă)

Arbitrul turneului: Valentin DEDIU 
(diplomă)

Portarul turneului: Mihai VANGHELE 
(MFC Ploieşti) (cupă + diplomă)

Revelatia turneului: Florin ANDONIE  
(MFC Chimistul) (cupă + diplomă)

Golgheterul turneului: Liviu 
BARBUCEANU (Dedeman) (cupă + diplomă)

Jucătorul turneului: Georgian CONDREA 
(MFC Ventus)  (cupă + diplomă)

Premiul special - cel mai tânăr spectator 
din tribuna: Luca PICIU (minge fotbal)

Lotul echipei MFC Ploieşti: Vanghele 
Mihai,  Miu Sebastian,  Năstase Gabriel,  Stan 
Cristian, Ghica Florin,  Ivan Irinel,  Stanescu 
Cristian,  Crăciun Alexandru,  Bojoaga 
Th eodor,  Georgescu Gabriel. 

Lotul echipei Dedeman Ploieşti: Mihai 
George,  Stan Cristian,   Petcu Ciprian,  
Juncu Claudiu,  Roşu Mădălin,  Marin 

Ionuţ,  Barbuceanu Liviu,  Tache Georgian,  
Georgescu George,  Tase Andrei. 

Lotul echipei MFC Chimistul Grafex: 
Ionita Daniel,  Claudiu Abur,  Andonie Florin,  
Lucian Ilina,  Alexandru Ruptureanu,  Neagu 
Claudiu,  Marius Ion .  Lotul Echipei MFC 
Ventus: Carpen Adrian, Paun Ionut,  Costache 
Cătălin,  Voicu Catalin,  Unugureanu Fabian,  
Funieru Dumitru,  Gamar Cirstian,  Cătălin 
Burlacu,  Condrea Georgian.

Oraganizatorii acestui turneu, mulţumesc 
jucătorilor,  antrenorilor,  spectatorilor prezenţi 
în tribune şi nu în ultimul rând partenerilor 
media din presa locală,  care au ajutat la 
promovarea turneului şi totodată promit că 
vor urma şi alte ediţii ale acestui turneu !

MFC Ploieşti câştigă primul trofeu din 2018 !MFC Ploieşti câştigă primul trofeu din 2018 !
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