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

 „Un cal iute poate cădea acolo unde un măgar precaut merge drept.”
- Culese de Tata  
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De când s-au eliminat 
de la circ dresurile 

de animale, pe motiv că se 
stresează necuvântătoarele, ai 
noștri, speriați că nu vor mai 
avea spectatori, deci plătitori de 
bilete, și-au zis să le înlocuiască 
cu dresuri de bărbați și femei. 
Wow! Așa mi-am zis și eu. Acum 
să vezi sărituri spectaculoase ale 
trapezistei, în locul tigrului, prin 
cercurile de foc, să vezi dresură 
de acrobate, pe post de ponei, 
să îți stea inima la ragetul leului, 
înlocuit acum de dresorul cu 
paiete, să te ții cu mâna de burtă, de 
râs, la numărul contorsioniștilor, 
imitând maimuțele care imitau 

până mai ieri oameni... Până una 
alta, am asistat zilele trecute la 
cele mai nereușite spectacole de 
circ, pe afi șul cărora scria MARE: 
Congresul PSD-PNL!, unde 
doamne, domni și domnișoare 
jucau roluri de vulpi, gazele, 
maimuțe, câini și căței, care 
mai de care încercând să fi e mai 
convingători în demonstrație. 
Ei bine, nu am râs deloc. Ba, 
mai rău, chiar m-am și speriat 
pentru că, la un moment dat, în 
sală, delegații (am scris legat, 
nu săriți!), în delirul provocat 
de cei de pe scenă, au început să 
imite, la rândul lor, un animăluț 
ciudat...un fel de cameleon corcit 
cu șarpele și porcul vietnamez. 
Ce făcea? Se tot gudura si făcea 
tumbe în fața camerelor de fi lmat 
si pe la picioarele șefuților din 
teritoriu, care îi tot izgoneau, 
pentru că, tot ei ziceau, când nu 
ești atent, te mușcă cu venin. Avea 
și biciul rolul lui, nu?! Trist! Halal 
circ!

PSD va fi  condus de tripleta PSD va fi  condus de tripleta 
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Camera de Comerț și Industrie 
Prahova, în colaborare cu camerele 

de comerț Belgia-România și Marea 
Britanie-România, a organizat, la 
Ploiești, conferința cu tema „Perspective, 
oportunități și provocări pentru 
investiții”. Mai mulți oameni de afaceri, 
români și străini, au prezentat câteva 
exemple de bune practici pentru ceea 
ce înseamnă dezvoltarea unui business, 
dar concluzia principală a fost una: cu 
peste 38.000 de fi rme active și 11 parcuri 
industriale, Prahova a fost și rămâne 
o destinație ideală pentru investitori. 
Președintele CCI Prahova, Aurelian 
Gogulescu, a transmis acest mesaj 
ambasadorului Belgiei la București, 
Th omas Baekelandt, dar și altor ofi ciali 
ori învestitori străini, prezenți la 
eveniment: „semnalul pe care îl dăm 
este că Prahova rămâne o zonă propice 
dezvoltării afacerilor. Prahova este un 
județ dinamic, puternic. Unul dintre 
punctele forte îl reprezintă cele 11 parcuri 
industriale, în care s-au rulat investiții de 
sute de milioane de euro”.

LEGĂTURA DINTRE GĂRILE DE SUD ȘI 
VEST, UN PROIECT INIȚIAT 

ACUM UN DECENIU
Despre fl uidizarea trafi cului între Gara 

de Vest și Gara de Sud se vorbește și se fac 
planuri de 10-14 ani, mai exact, din al doilea 

mandat exercitat de primarul PSD Emil Calotă 
(2004-2008). Au fost scrise și plătite între timp 
studii de fezabilitate și de trafi c, proiecte, plan 
urbanistic zonal etc., dar nimic concret, în 
sensul de a se lucra efectiv, nu s-a realizat până 
acum. Și n-am pune mâna în foc că 2018 ar 

putea fi  un început. Investiția la care ne referim 
presupune cheltuieli totale de 74, 42 milioane 
de lei, cu un termen de fi nalizare de 41 de luni, 
adică până în 2021, cu condiția ca investiția să 
înceapă anul acesta.

PRIMĂRIA VREA SĂ CONSTRUIASCĂ 
PATRU GRĂDINIȚE ÎN PLOIEȘTIPATRU GRĂDINIȚE ÎN PLOIEȘTI

Mai multe unități școlare 
din Ploiești ar urma 

să fi e construite sau reabilitate 
cu fonduri europene. Unele 
dintre proiecte sunt în curs 
de evaluare, iar altele, în 
anumite etape de elaborare 
a documentației. Nu se știe 
deocamdată câte dintre acestea 
vor primi avizul favorabil de 
la Agenția de Dezvoltare Sud-
Muntenia; noi sperăm că toate!

Primăria Ploiești intenți-
onează să construiască patru 
grădinițe noi în Ploiești: trei este 
posibil, dacă autoritățile depun 
în termen cererile de fi nanțare, 
să fi e realizate prin intermediul 
Programului Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, 
iar una se bazează exclusiv pe 
bugetul local. Pentru ultima, 
care ar urma să fi e edifi cată 
pe strada Poștei 23, panifi cată 
să aibă program prelungit, 

Primăria alocă, în 2018, suma 
de 50.000 lei, bani la care se 
adaugă alți 70.000 lei pentru 
realizarea documentațiilor 
(PUD și studii). Celelalte trei 
grădinițe, care benefi ciază de o 
alocare modestă, câte 30.000 lei 
fi ecare, inclusiv pentru studii, se 
vor realiza în Cartierul Mitică 
Apostol, pe str. Trăstioarei, 
lângă Grădinița nr. 20, pe Aleea 
Strunga nr. 2, în vecinătatea 
Școlii „A. I. Bassarabescu” 
și pe Buldevardul Petrolului, 
vizavi de căminul de elevi al 
Liceului Tehnologic 1 Mai 
Ploiești. Tot prin POR 2014-
2020, administrația municipală 

dorește să extindă, reabiliteze și 
modernizeze liceele tehnologice 
1 Mai și „Sf. Apostol Andrei” 
și școlile gimnaziale „Anton 
Pann” și „Nicolae Titulescu”, iar 
pentru început a fost alocată o 
primă tranșă de bani, în valoare 
de 60.000 lei. Cei mai mulți 
bani merg spre serviciile de 
consultanță pentru proiectarea 
și implementarea proiectelor 
fi nanțate din fonduri europene, 
respectiv, 500.000 lei pentru cele 
două licee tehnologice, 130.000 
pentru trei grădinițe și 130.000 
pentru două școli gimnaziale.

Autoritățile municipale reiau tentativa de a 
obține bani europeni pentru mai multe lucrări 

de infrastructură. Sperăm să fi e de data aceasta cu 
noroc. Adică chiar să prindă contur proiecte foarte 
vechi lansate de Primăria Ploiești, unele având chiar 
mai mult de un deceniu. Cert este că, în bugetul 
de venituri și cheltuieli din acest an al Primăriei 
Ploiești, găsim referiri despre trei investiții la nota de 
fundamentare privind proiectele cu fi nanțare externă, 
prin POR 2014-2020: fl uidizare trafi c între gările 
de Sud și Vest, terminalul multimodal de la Spitalul 
Județean și modernizarea str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
cu extinderea la patru benzi de circulație a pasajului 
rutier peste linia ferată situată între Podul Înalt și 
Centura de Vest. Dacă vor fi  deschise sau nu șantiere 
în 2018 nu avem de unde să știm. Nici măcar nu are 
nimeni garanția că proiectele vor fi  acceptate spre 
fi nanțare!

PRAHOVA-PRAHOVA-
DESTINAȚIE DESTINAȚIE 

IDEALĂ PENTRU 
INVESTITORIINVESTITORI

Primăria alocă în 2018 suma dorește să extindă reabiliteze și

BANI EUROPENI 
PENTRU 13 UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
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Accident grav, pe DN1, la 
Bușteni. Unul dintre șoferi a 

adormit la volan
Trei autoturisme au intrat în 

coliziune pe DN1, la Bușteni, 

potrivit Inspectoratului de Poliție 
Prahova. Accidentul s-a produs 
la km 130. Centrul Infotrafi c a 
anunțat că trafi cul rutier a fost 
oprit în ambele sensuri ale DN1. 
La fața locului au intervenit 
mai multe echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță 
și Smurd, precum și pompieri 
militari. În autoturisme se afl au 
șapte persoane, șase dintre ele, 
printre care și trei copii, necesitând 
îngrijiri medicale. Potrivit 
primelor informații, evenimentul 
rutier s-a produs pe fondul 
adormirii la volan al unuia dintre 
șoferi. Acesta a pătruns cu mașina 
pe contrasens și a lovit frontal un 
alt autoturism. Victimele au fost 
transportate la Centrul de Primiri 
Urgențe al Spitalului Orășenesc 
Sinaia, pentru îngrijiri medicale. 
Doi dintre copiii implicați în 
accident, în vârstă de 3 și 6 ani, 
erau agitați, iar o fetiță în vârstă 
de 11 ani prezenta un traumatism 
toracic. Două femei, cu vârsta 
de 45 de ani, respectiv 43 de ani, 
prezentau traumatisme toracice, 
în timp ce un bărbat în vârstă de 
43 de ani a fost transportat la spital 
după ce a suferit traumatisme la 
ambele picioare și la mâna stângă. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident în Piața Anton din 
Ploiești

Evenimentul rutier a avut loc 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. O persoană a sunat 
la 112 și a anunțat incidentul. La 
fața locului au ajuns rapid echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță și ale ISU Prahova. O 
femeie în vârstă de 47 de ani a avut 
nevoie de îngrijiri medicale, motiv 
pentru care a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Două persoane decedate într-un 

incendiu la Urlați
Pompierii militari au fost în 

alertă la primele ore ale dimineții. 
O persoană a sunat la 112, în jurul 
orei 04.45, și a anunțat că a izbucnit 
un incendiu la o casă din localitate, 
pe strada 30 Decembrie. La fața 
locului au intervenit mai multe 
echipaje de pompieri militari, 
precum și medici de la Ambulanță 
și de la Smurd. Flăcările au fost însă 
puternice, iar în incendiu două 
persoane au murit. Prima victimă 
a fost o femeie în vârstă de 52 de 
ani, care a fost găsită carbonizată 

în dormitor. Pompierii au reușit 
să scoată din casă și un bărbat 
în vârstă de 64 de ani, care a fost 
găsit pe holul casei. Victima era 
în stop cardio-respirator. În ciuda 
eforturilor depuse de medici, 
bărbatul a decedat la scurt timp. 
Cadavrele au fost transportate 
la Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
decesului. Potrivit ISU Prahova, 
incendiul a afectat o suprafață de 
60 de mp, manifestându-se pe un 
hol și în dormitor. Cauza probabilă 
a incendiului se pare că au fost 
țigările uitate aprinse în casă. 

Incendii de vegetație uscată pe 
aproximativ 7,5 hectare de teren 

din Prahova
Pompierii militari din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Prahova au intervenit 
pentru stingerea a 15 incendii de 
vegetație uscată. Incendiile s-au 
înregistrat pe terenuri care aparțin 
localităților Vălenii de Munte, 
Mizil, Bucov, Valea Călugărească, 
Păcureți, Lipănești, Boldești- 
Scăeni, Chiojdeanca, Gornet 
Cricov și Albești Paleologu. Cel 
mai probabil, spun pompierii, 
evenimentele au fost generate de 
utilizarea focului în spații deschise 
fără respectarea normelor de 
apărare împotriva incendiilor. 
Suprafața totală afectată a fost 
de aproximativ 7,5 hectare. ISU 
Prahova amintește faptul că 
legislația prevede amenzi severe în 
cazul arderii vegetației uscate, fără 

acceptul Agenției pentru Protecția 
Mediului Prahova. Astfel, 
persoanele fi zice riscă amenzi 
cuprinse între 3.000 și 6.000 de 
lei pentru persoanele fi zice și de 
25.000 și 50.000 de lei pentru 
cele juridice. Mai mult, constituie 
contravenție, și se sancționează 
cu amendă de la 1.000 de lei la 
2.500 de lei, arderea resturilor 
vegetale, a gunoaielor, deșeurilor 
și a altor materiale combustibile 
fără obținerea permisului de 
lucru cu focul și fără luarea 
măsurilor pentru împiedicarea 
focului la vecinătăți. Legislația 
prevede amenzi de la 1.000 de lei 
la 2.500 de lei pentru persoanele 
fi zice și juridice care nu intervin 
imediat cu mijloacele de care 
dispun de stingerea incendiilor 
care afectează pădurile, culturile 
agricole, miriști, pășuni și fânețe.

Dosar penal pentru evaziune 
fi scală 

Ofi țerii Serviciului de 
Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind o 
femeie din comuna Scorțeni, 
bănuită de evaziune fi scală.  „Din 
cercetările polițiștilor, au rezultat 

indicii că persoana în cauză ar 
fi  introdus în evidența contabilă 
în mod repetat și ar fi  declarat 
organelor fi scale achiziții fi ctive, 
prin înregistrarea mai multor 
facturi care atestau în mod nereal 
„prestări servicii”, pretins a fi  
emise de un partener (societate cu 
comportament de tip „fantomă”), 
cu scopul de a se sustrage de la 
îndeplinirea obligațiilor fi scale”, a 
precizat IJP Prahova. Prejudiciul 
cauzat bugetului de stat este de 
280.880 lei. Dosarul penal a fost 
înaintat unității de parchet cu 
propunere de sesizare a instanței 
competente să soluționeze cauza”, 
a mai anunțat IJP Prahova. 

Jandarmi răniți de indivizi 
periculoși

Incidentul a avut loc pe raza 
localității Ciorani. Un echipaj de 
jandarmi a observat că, dintr-o 
cisternă cu o capacitate de 20 de 
tone, era sustras produs petrolier. 
„Lângă cisternă se mai afl a o 
autoutilitară încărcată cu canistre 
de diferite dimensiuni, în care se  
transportau  bidoanele cu produsul 
petrolier sustras, cu miros specifi c 
de  motorină. Surprinși în fl agrant, 
unul din conducătorii auto, 
șoferul de pe autoutilitară, a luat 
legătura prin stație cu alt individ, 
solicitând sprijin.  La fața locului 
au sosit patru indivizi, înarmați 
cu bâte care au lovit jandarmii și 
au provocat daune autoturismului 
jandarmeriei, spărgând luneta față 
- spate și geam lateral”, a anunțat 
IJJ Prahova. Ulterior, agresorii au 
părăsit zona. „Au fost suplimentate 
efectivele de jandarmi luându-se  
măsuri de căutare, identifi care 
și tragerea la răspundere a 
făptuitorilor. În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul infracțiunii 
de ultraj si furt califi cat”, a anunțat 
IJJ Prahova. Cei doi jandarmi 
agresați s-au prezentat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești, rănile suferite 
nefi ind majore. Trei dintre cei 
patru bărbați bănuiți că au agresat 
fi zic jandarmii se afl ă deja în 
custodia Poliției.
Controale la agenții economici

Polițiștii din Ploiești și Băicoi 
au efectuat controale la mai mulți 
agenți economici, în domeniul 
sistemelor de securitate. La 
Ploiești, controlul a fost efectuat 
de polițiști din cadrul Secției nr. 
2 Ploiești. Potrivit IJP Prahova, au 
fost verifi cați doi agenți economici 
și doi agenți de pază, fi ind aplicate 
trei sancțiuni, în valoare de 
5.100 de lei. O acțiune similară a 
fost coordonată de polițiștii din 
Băicoi, fi ind verifi cați 15 agenți 
economici și au controlat 17 
agenți de securitate. Polițiștii din 
Băicoi au aplicat șapte sancțiuni 
contravenționale.

Sute de amenzi rutiere aplicate 
la Ploiești

Acțiunea a avut loc în zona 
centrală a Ploieștiului și a avut 
drept scop creșterea gradului de 
disciplină rutieră. În numai două 
ore, polițiștii de la Rutieră au 
controlat 237 de conducători auto, 
iar pentru abaterile constatate 
au fost aplicate 80 de sancțiuni, 
potrivit IJP Prahova. Valoarea 
amenzilor se ridică la 17.675 de lei. 
Ca măsuri complementare, a mai 

anunțat Poliția, au fost reținute 
opt permise și au fost retrase 
trei certifi cate de înmatriculare. 
O acțiune similară a avut loc la 
Drajna, unde au fost verifi cate 86 
de autovehicule 29, de conducători 
auto fi ind amendați. Valoarea 
sancțiunilor se cifrează la 14.395 
lei și au fost retrase două certifi cate 
de înmatriculare, potrivit IJP 
Prahova.

Bărbați depistați în timp ce 
sustrăgeau copaci

Polițiști din Plopeni au 
desfășurat o acțiune pentru 
prevenirea și combaterea 
infracțiunilor silvice, comise atât 
în fondul forestier cât și privind 
transportul ilegal de material 
lemnos pe drumurile publice. 
„Astfel, în jurul orei 10.00, 
polițiștii au depistat în fondul 
forestier privat situat în comuna 
Dumbrăvești, doi bărbați, care 
ar fi  tăiat în mod ilegal cu un 
motoferăstrău șase arbori de 
esență salcâm, pe care intenționau 
să-i sustragă. Aceștia au fost 
sancționați contravențional cu 
amendă în cuantum de 2000 lei 
fi ecare, iar materialul lemnos a fost 
ridicat și predat reprezentanților 
Ocolului Silvic Slănic fi indu-le, 
totodată, confi scat motoferăstrăul 
folosit la comiterea faptei”, a 
anunțat IJP Prahova. La scurt 
timp, pe DJ102, în satul Plopeni, 
a fost depistat un alt bărbat care 
transporta material lemnos, fără a 

avea documente de proveniență sau 
de transport. În urma verifi cărilor 
efectuate, polițiștii au constatat 
faptul că masa lemnoasă ar fi  fost 
tăiată în mod ilegal de persoana 
depistată, împreună cu alți doi 
bărbați din comuna Dumbrăvești, 
în dimineața aceleiași zile. „În 
continuarea cercetărilor efectuate 
la locul comiterii faptei, s-a stabilit 
volumul masei lemnoase tăiate de 
cei trei - 4,78 m3, motiv pentru 
care în cauză a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de tăiere fără drept 
și furt de arbori”, a precizat IJP 
Prahova. În baza probatoriului 
administrat, cei trei bănuiți au 
fost prezentați Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești, care a 
dispus măsura controlului judiciar 
pentru 60 de zile. 
Operațiuni de salvare în Munții 

Bucegi
Prima intervenție a avut loc în 

urma unui apel la 112. Lucrători 
din cadrul Postului de Jandarmi 
montan Platoul Bucegi au acționat 
pentru a salva  o persoană care s-a 
rătăcit pe Valea Peleșelului, după 
ce aceasta a coborât cu schiurile 

de la Cota 2000. „La aproximativ 
10 minute de la primul apel, un 
alt turist a anunțat că s-a rătăcit 
în aceeași zonă, întâmpinând 
probleme din cauză stratului 
consistent de zăpada și a zonei greu 
accesibile”, a anunțat IJJ Prahova. 
Jandarmii au plecat în căutarea, 
ulterior recuperarea persoanelor 
și după  interceptarea acestora, 
sub îndrumarea patrulei de 
jandarmi au continuat deplasarea 
până la drumul Cotei de unde 
au fost preluați de un echipaj 
din cadrul Postului de Jandarmi 
montan Sinaia. Operațiunea de 
salvare s-a fi nalizat la orele 19.00. 
Turiștii nu au avut nevoie de 
îngrijiri medicale. Trebuie spus 

că, la munte, stratul de zăpadă 
este destul de mare și instabil pe 
văile muntelui. O drumeție, mai 
ales pe traseele nemarcate, nu este 
indicată.

Alunecare de teren la Drajna
Alunecarea de teren a afectat 

un drum pietruit care făcea 
legătura către satul Cătunu. 
Aceasta era calea de acces către 
24 de gospodării, unde locuiesc 
18 adulți și 12 copii. Din cauza 
excesului de apă din sol, pământul 
a luat-o la vale pe o lungime de 
40 de metri și o lățime de 7 metri, 
cu o diferență de nivel între 0,5 și 
1,5 metri, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
Prahova. Grav a fost faptul că, 
după producerea alunecărilor 
de teren, accesul către cele 24 de 
gospodării se putea realiza numai 
pietonal. Pentru realizarea unei 
evaluări certe a situației, la fața 
locului s-au deplasat membrii unei 
comisii pentru situații de urgență, 
iar sub coordonarea prefectului 
județului, Mădălina Lupea, a 
fost găsită și o soluție pentru ca 
satul să nu rămână izolat. Astfel, 
momentan, a fost asigurat accesul 
autoturismelor pe un drum din 
pietriș și, totodată, a fost realizat 
un canal de scurgere pentru 
eliminarea excesului de apă din 
sol, în vedere diminuării efectelor 
alunecării de teren. „În cazul unui 

incendiu se va face dispozitiv 
pornind de la limita alunecării de 
teren, iar cazurile medicale, după 
acordarea asistenţei medicale sau 
primului ajutor, vor fi  aduse până 
la drumul afectat, urmând ca 
de aici la unitățile sanitare sa fi e 
transportate de ambulanțele SAJ ș i 
SMURD, după caz”, a anunțat ISU 
Prahova.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
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Seria accidentelor a continuat în Prahova, iar la Drajna, din cauza 
excesului de apă din sol, s-a produs o alunecare de teren care a 

afectat accesul către 24 de gospodării.

incendiu se va face dispozitiv

anunțat Poliția au fost reținute



3

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
3 DECENII DE SF3 DECENII DE SF
OPINIEOPINIE

Liviu Dragnea este în politică din 1994. 
A fost mai întâi membru al PDL (1994-

2000) și apoi al PSD (2000-prezent), prefect 
al Teleormanului (1994-2000), președinte 
al CJ Teleorman (2000-2012), ministru 
de Interne (2009), vicepremier și ministru 
al Administrației Publice și Dezvoltării 
Regionale (2012-2014), deputat, președinte 
al Camerei Deputaților, președinte al PSD 
și condamnat la doi ani de închisoare cu 
suspendare. Pe românește spus, Dragnea se 
afl ă în funcții publice de decizie de 24 de ani. 
Iar astăzi vine și ne propune un proiect de țară 
până la orizontul anului 2040, fi indcă, zice 
el, în 30 de ani nu s-a făcut mai nimic. Cine 
nu „s-a făcut”? Îmi vine a crede că domnia sa 
a picat tocmai acum din Cer; e ingenuu, plin 
de intenții curate și sănătoase, un patriot cum 
alții n-au fost, care vrea să scoată România din 
nu știu care beznă provocată de niște fantome 
și s-o ducă în zări de prosperitate. Mă scutur o 
dată, de două ori... Eu mă scutur, cei 4.000 de 
delegați la Congresul PSD, plus alți 2.000 de 
simpatizanți aduși cu autocarul, să-i păzească 
de elementele nesănătoase de la #rezist, 
aplaudă frenetic. Ce ne desparte pe mine -și pe 
alții ca mine- de ei, de vreme ce pe mine/noi ne 
trec fi orii pe șira spinării, iar ei sunt în extaz? 
De vreme ce eu/noi l-am văzut pe Dragnea și 
i-am văzut pe ei, politicienii, la putere aproape 
trei decenii, iar ei se prezintă, azi și acum, ca 
inventar nou-nouț, scurs din văzduh, întru-
salvarea Plantei și a României? Avea să mă 
lumineze tot Liviu Dragnea: „dezbaterile din 
spațiul public au căpătat o violență extremă, 
care blochează evoluția dialogului despre 
drepturi, valori și libertăți, care sufocă 
societatea și o dezbină. Această situație 
este consecința unei lupte - uneori vizibilă, 
alteori nu -, între forțele democratice, care 
vor să exercite legitim puterea, și instituții 
și oameni care se substituie democrației. La 
nivelul clasei politice, al presei, al societății 
civile, al mediului de afaceri, al câtorva 
instituții publice și, într-o oarecare măsură, 
al publicului, atmosfera e deteriorată de ură, 
de suspiciune, de confl ict. În cazul legilor 
justiției, acest confl ict se duce între noi, care 
vrem să aducem legislația în normalitatea 
secolului XXI, și adversarii noștri, care insistă 
să păstreze rețelele ilegale de exercitare a 
puterii. Între noi, care vrem să modifi căm 
niște legi care uzurpă drepturi și libertăți 
fundamentale și cei care vor să continue 
aceste abuzuri”. Aha! Deci bag seamă că eu/
noi v-am ținut de mână 28 de ani și nu v-am 
lăsat să construiți școli, spitale și autostrăzi. 
Deci eu/noi, care niciodată n-am exercitat 
vreo funcție publică, vrem să păstrăm în 
legalitate niște rețele ilegale, iar voi, cei care 
le-ați creat în cei 28 de ani cât ați fost la putere, 
nu aveți loc de noi să le desfi ințați, pentru a 
vă crea altele noi.  Deci eu/noi dorim abuzuri, 
iar voi, care le-ați comis în cei 28 de ani, vreți 
să modifi cați legi care vă uzurpă drepturi și 
libertăți fundamnetale. Nu nouă, ci vouă. Mai 
aveți un pic și mă/ne convingeți să jur/jurăm 
că eu/noi am jefuit pădurile, am vândut 
petrolul, ne-am tras câte o Belină la purtător, 
am vândut toată industria comunistă la fi er-
vechi, am mâncat jumătate din autostrăzi, am 
tocat fl ota, am ruginit calea ferată... Mâine o 
să mă reped la bancă, să văd dacă nu cumva 
mi-au răsărit niște miliarde, dacă tot am 
făcut atâtea măgării pe care tu, PSD măreț, te 
străduiești să le repari astăzi. Dacă e nevoie, 
atât de convingători sunteți, mă prezint 
voluntar la pușcărie, găsindu-mă vinovată 
că 3-4 milioane de români au plecat din țară. 
Și-mi cer iertare de la voi fi indcă mi-a trecut 
prin cap nerușinatul gând că aveți o foarte 
strânsă legătură cu furăciunea asta națională 
generalizată. Uite, mâine, depun mărturie că 
bordeiul ăla cu piscină din Alexandria e al 
meu. Bine, Dragnea? Bine, PSD?

Proiectul prevede modernizarea 
străzilor Libertății, Sondelor și Depoului 
și reconfi gurarea în totalitate a Pieței 1 
Decembrie 1918. Varianta fi nală vorbește 
despre o parcare subterană în locul 
fântânii arteziene sau undeva în fața Gării 
de Sud, parcare pentru cursele auto interne 
și externe, bretele noi de legătură înspre 
Bdul București, module pentru stația de 
tramvai. S-ar părea că și o parte din piața 
agroalimentară va dispărea. Lucrurile vor 
fi  anevoioase și pentru că modernizarea 
străzilor pe traseul Gara de Vest-Gara de 
Sud presupune exproprieri de terenuri care 
aparțin CFR, rafi năriei Astra sau Uzuc. 
Din experiență știm că acest episod poate 
dura ani în șir. Este și motivul pentru care, 
în 2017, primarul Adrian Dobre analiza 
posibilitatea de a împărți investiția în 
mai multe proiecte: „legat de extinderea 
străzilor Libertății și Depoului, ne gândim 
să împărțim obiectivul de investiții în mai 

multe proiecte, pentru că am constatat că 
unele lucrări se fac mai greu, din cauza 
situației juridice a terenurilor. Analizăm 
această variantă, în dorința de a nu ține pe 
loc întreg proiectul pentru câteva probleme 
punctuale”.

TERMINAL MULTIMODAL LA 
SPITALUL JUDEȚEAN

Un alt proiect, de data aceasta nu 
atât de vechi, ci gândit prin anii 2011-
2013, se referă la „creșterea mobilității 
trafi cului prin realizarea terminalului 
multimodal din zona Spitalului Județean”. 
O variantă a proiectului a fost aprobată 
de Consiliul Local în 2014, când s-a pus 
pentru prima dată problema fi nanțării 
din fonduri europene. La vremea aceea, 
se spunea că platforma betonată actuală, 
cu rol de autogară, de la intersecția Șoselei 
Nordului cu Găgeni, este depășită pentru 
această folosință. Ca urmare, Primăria 
Ploiești se hotărâse să mute terminalul 
lângă Spitalul Județean, în vecinătatea 

sa nordică. Proiectul presupunea două 
lucrări: un sens giratoriu, cu acces în 
terminalul multimodal, Spitalul Județean 
de Urgență Prahova și zonele rezidențiale;  
terminalul propriu-zis pentru transport 
pasageri. Acesta din urmă, care va arăta ca 
un complex, va conține spații de parcare 
pentru 15 autobuze, 45 de microbuze și 
maxi-taxi, 80 de autoturisme, câte 10 locuri 
de parcare pentru taxiuri și motociclete, 80 
de locuri pentru biciclete, clădire cu sală 
de așteptare, dispecerat, vânzări bilete, 
spații administrative și tehnice, grupuri 
sanitare, amenajări exterioare-spații verzi, 
stații autobuz și moblier urban, gard de 
împrejmuire. Proiectul era estimat în 2014 
la 30 de milioane de lei. Astăzi, la distanță 
de patru ani, valoarea a urcat la 44,5 mil. 
lei, cu o durată de execuție de 29 de luni.

REABILITARE STRADA 
CANTACUZINO

În fi ne, un al treilea proiect de 
anvergură, în valoare totală de 44,2 
milioane de lei, se referă la modernizarea 
str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasajului 
CFR Podul Înalt, prin lărgire la patru 
benzi,  reabilitarea arterei pe tronsonul 
dintre Șoseaua Vestului și limită oraș, 
cu realizarea unui terminal multimodal. 
Acest ultim obiectiv ar urma să fi e prevăzut 
cu o parcare cu o suprafață de 3.500 mp 
pentru autoturisme, o parcare pentru tir-
uri, o stație pentru troleibuze și o zonă 
destinată microbuzelor. Teoretic, un punct 
intermodal ar trebui să conțină: clădire 
care să asigure activitatea de ticketing, 
relații cu publicul și informarea călătorilor, 
grupuri sanitare și sală așteptare (după 
caz), platforme de îmbarcare/debarcare 
călători, accesibilă tuturor categoriilor de 
persoane, spații verzi etc.

În schimb, documentația a fost 
încheiată pentru alte șase investiții 

care presupun efi cientizarea energetică a 
șase unități de învățământ. Lucrările ar 
trebui, teoretic, să dureze 23 de luni, ceea 
ce înseamnă că șantierele e necesar să fi e 
deschise în acest an, pentru ca investițiile 
să se încadreze în exercițiul bugetar 
european 2014-2020. În programul de 
anvelopare termică din bani europeni 
intră: Grădinița „Sf. Mucenic Mina” (4,28 
milioane de lei, din care 28.580 lei bani 
de la bugetul local), Grădinița nr. 23 (4,14 
mil. lei, din care 27.600 lei de la buget), 
Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol 
Andrei”(1,28 mil. lei, din care 8.500 lei 
de la buget), Școala Gimnazială „George 
Coșbuc” (1,77 mil. lei, din care 11.820 
lei de la buget), Colegiul Național „Al. I. 
Cuza” (4,53 mil. lei, din care 30.200 lei de 
la buget), Liceul Tehnologic 1 Mai, sala de 
sport (1,95 mil. lei, din care 13.020 lei de 
la buget).

INVESTIȚII MODESTE DIN 
BUGETUL LOCAL

Autoritățile vor începe, tot în 2018, 
cu fonduri de la bugetul local, mai multe 
investiții la unitățile de învățământ 
din oraș: lucrări necesare pentru 
obținerea atorizației ISU la școlile „I. A. 
Bassarabescu”, „Rareș Vodă”, „Sf. Vasile”,  
Colegiul Național „I. L. Caragiale”, sediul 
de pe strada Romană, Colegiul Tehnic 
„Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Liceul 

Tehnologic de Transporturi și gădinițele 
28 și „Crai Nou” (50. 000 lei execuție 
și 10.000 lei studii); restaurare parțială 
fațadă și acoperiș la Colegiul Național 
„I. L. Caragiale” (50.000 lei); restaurare 
fațadă în înlocuire tâmplărie la aripa 
de nord a clădirii Colegiului Național 
„M. Viteazul” (50.000 lei); modenizare 
punct termic C.N. „Spiru Haret” (25.000 
lei); construire sală de educație fi zică la 
Școala Gimnazială „G. Coșbuc” (50.000 
lei); centrale termice pentru Grădinița 
28 (76.100 lei) și școlile gimnaziale „Ioan 
Grigorescu” (120.000 lei), „Rareș Vodă” 
(78.000 lei); sală de sport la Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” (40.000 lei 
pentru documentații tehnice); achiziție 
autocamion cu remorcă pentru Liceul 
Tehnologic de Transporturi (250.000 lei). 
Pentru întreținerea curentă a unităților de 
învățământ, așa cum a fost aprobată lista 
în 2017, muncipalitatea alocă suma de trei 
milioane de lei.

continuare din pagina 1 multe proiecte pentru că am constatat că

Folclorul urban de acum 30-35 de ani 
inventase un catren fără valoare, dar cu 

multe subînțelesuri: „Dai în tata și în mine,/
Dai în fabrici și uzine”. Cam așa s-ar putea 
traduce și intenția puterii de la București de a 
formula o lege împotriva celor care defăimează 
țara. Liderul majorității parlamentare, Liviu 
Dragnea, a spus: „am convenit să lucrăm la 
o lege care să reglementeze sau să sancționeze 
defăimarea țării (...). Acești oameni - gen 
Monica Macovei și alți europarlamentari care 
mint despre propria țară, care defăimează 
propria țară-aduc foarte multe deservicii 
și noi din cauza asta pierdem suveranitate, 
pierdem demnitate, pierdem respect și nu 
câștigăm absolut nimic”. În realitate, noi 
știm foarte bine că europarlamentarii nu au 
vorbit negativ despre țară, ci strict despre 
persoane, putere politică, partide, cele 
care, în opinia lor, în 2017, prin OUG 13, 
de exemplu, au amenințat statul de drept. 
Pornind de la această realitate, ce avem, de 
fapt? Clar,  Bucureștiul vrea să pună semnul 
egal între persoană și țară. Între o instituție 
și țară. Combați la nivel european împotriva 
Guvernului tău- Grindeanu, de pildă, care a 
avut un grav derapaj de la democrație, anul 
trecut- înseamnă că defăimezi România! Spui 
despre președintele Camerei Deputaților 
că are o condamnare la activ, înseamnă 
defăimare! Scrii că Parlamentul a refuzat să 
ridice imunitatea unui demnitar, pentru un 
dosar penal, înseamnă defăimare! Și-atunci 
ce să facem? Să ne spălăm rufele în familie, să 
ascundem gunoiul sub preș! Așa s-au născut 
dictaturile...

LEGE PENTRU LEGE PENTRU 
DEFĂIMAREA DEFĂIMAREA 
ȚĂRII SAU A ȚĂRII SAU A 

POLITICIENILOR?POLITICIENILOR?

PRIMĂRIA VREA SĂ PRIMĂRIA VREA SĂ 
CONSTRUIASCĂ PATRU CONSTRUIASCĂ PATRU 

GRĂDINIȚE ÎN PLOIEȘTI
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De 6 ori s-a chinuit Vasilica să 
pronunțe imunoglobulină și de 6 ori 

a ratat. Colegii și chiar ea acuză statul paralel 

că ar fi  ținut-o de limbă, altfel nu se încurca 
ea într-o imunoșinumaiștiucum. Oricum, 
ca să nu mai pățească neam de neamul 
premierilor vreo așa rușinică, ministreasa 
șefă a României a ordonat să fi e modifi cate 
toate dicționarele publicate vreodată, 
termenul asumat prin hotărâre de guvern 
fi ind, acum și în veci, „imunoglobină”. 

-Tu ești atâta de fragilă
Ca hederul de la combină.
Să nu mai pui în veci, Dăncilă,
Limba-ți augustă pe globină.

Când și-a vizitat tatăl la Spitalul 
Județean Constanța, solista 

Alexandra Stan, interpreta șlagărului 
mondial „Mr. Saxobeat”, a rămas șocată 
când a văzut camera plină de gândaci și, 
în general, un spital murdar. Un spital 
în care lenjeria se schimbă numai după 
ce le dai infi rmierelor dreptul. Artista a 
postat fotografi i și fi lmulețe pe rețelele 
de socializare, dar directorul unității zice 
că nimic nu-i adevărat. Ba mai mult, l-a 
determinat și pe tatăl Alexandrei să spună 
că n-are nicio plângere, că el n-a văzut nici 
mizerie, nici gândaci. Normal: „moșule, dacă 
scoți un cuvânt, cu boala pe care o ai... deh... 
nu prea mai ieși viu de la noi!” Dereft orul 
de-aia a fost așezat acolo, în scaun, să apere 
spitalul de cei care-l defăimează, nicicum 
să spoiască și el măcar vreun perete ori să 
omoare gângăniile. 

-Eu îmi apăr streptococii și gândacii, 
igrasia,

Șobolanii, țeava spartă, virușii, toată 
moșia!

N-avem lux, dar iubirea de gândaci e un 
zid

Ce nu se înfi orează de-a ta faimă, 
Saxobeat!

Cornel Nistorescu, un vechi jurnalist 
de casă al PSD, s-a înfuriat la Antena 

3: „au făcut Congres pentru ca Dragnea 
să își prezinte amanta. Cum să îți aduci 
amanta la Congres?” Nțțț, Cornele! A făcut 
Dragnea congres ca să vadă gagica lui ce va 
avea sub picioare dacă se va mărita cu el, 
respectiv, partidul și țara. Pe de altă parte, 
de ce te miri? Ce, pe covorul roșu de la 
Oscar, actorii/actrițele nu-și aduc iubitele/ 
iubiții? Dragnea de ce n-ar face la fel, că 
doar e ăl mai mare artist al României, la 
cum învârte pe degete o jumătate de milion 
de membri cu carnet și vreo 3 milioane de 

votanți!  Întrebat dacă și când face nunta cu 
pupila de 25 de ani (Irina Tănase), acest Che 
Guevara al PSD a răspuns: „la Congres vreți 
să fac? Ce naiba? Am partidul în sufl et, dar 
nu vreau să-l bag și în familie.” Dar familia 
s-o bagi în partid merge, neh?

-Bunicul Liviu s-a amorezat
Și toată țara o să știe
Că-n loc să-și ducă fata-n pat,
El face sex cu-ntreaga Românie.

Călin Popescu Tăriceanu a făcut o 
fi xație pentru Klaus Iohannis. Uite ce 

s-a găsit el să spună la Conferința PSD: „în 
ziua în care președintele va ieși în conferință 
de presă, să spună că nu o revocă pe Kovesi, el 
își va semna sentința. Nu va câștiga al doilea 
mandat. Toți vor ști că el va face orice ca să 
salveze un singur om din fruntea instituției, 
pentru că acest om îi înlătură adversarii pe 
care el nu poate să îi învingă în luptă corectă. 
Președintele crede că își asigură al doilea 
mandat, dar va arăta doar că este președintele 
statului paralel, nu al României.”  Căline, și 
noi știm ce se va întâmpla dacă Iohannis nu 
o va revoca pe Kovesi. Va fi  suspendat și tu, 
în sfârșit, vei putea să-ți trăiești visul de-a 
fi  președintele țării fi e și pentru o secundă. 
Că, altfel, în veci n-ai să ajungi la Cotroceni! 
Fiindcă, ei da, n-ai câștigat niciodată vreo 
funcție prin luptă corectă, unu-la-unu. 
Ca premier ai fost numit. Ca președinte al 
Senatului ai fost numit. În luptă directă ești 
mereu pierzător. Ia să vedem, câte voturi 
ai luat în 2014? O jumătate de milion, nu? 
Câte voturi a luat Iohannis? De 13 ori mai 
mult, Căline, adică 6,4 milioane! Ohooo, 

de-aia ura asta pe tine, că te-a bătut măr, nu?
-Obsedat, obsedat sunt, Doamne, 

obsedat,
Cotrocenii-n viața asta nu mi-ai dat,
Și, Doamne, se-adună norii a furtună,
Iar lumea asta e nebună
Să-l vrea pe neamț pentru un nou 

mandat...
Eu ce am, Doamne, oare-s blestemat?
Blestemat? Tăricene, fi i cuminte,
N-ai față de președinte!

Europarlamentarul ALDE, Norica 
Nicolai, fost procuror comunist, a 

afi rmat, sâmbătă, la Ploiești, că decorarea 
de către președintele Klaus Iohannis a 
unor înalți ofi ciali olandezi reprezintă o 
„umilință” la adresa României: „Ce ghinion 
(...) să ai o țară condusă de un om care 
ieri decora înalți ofi ciali olandezi! Un fost 
prim-ministru al cărui partid în 2006, când 
Olanda vota aderarea României la Uniunea 
Europeană, s-a opus și a votat împotriva 
aderării noastre, iar ieri președintele nostru 
l-a decorat pe acest ofi cial pentru contribuția 

la aderarea României la Uniunea Europeană. 
Câtă umilință și câtă lipsă de demnitate! E 
datoria noastră să reclădim și să reconstruim 
demnitatea și mândria națională. (...) ALDE 
face asta în fi ecare zi!” Adevărat, Norica, ai 
grăit: ce umilință mai mare să trăim decât 
aceea de a fi  reprezentați în Europa de una 
ca tine? Cum e, doamnă procuror comunist?

-Mai bine comunist, decât democrat,
Mai bine penal, decât om curat,
Mai bine lichea, decât # rezist,
Mai bine procuror, decât iohannist.

Descătușat de angoasele unui proces 
penal, Ludovic Orban a descălecat 

în mijlocul liberalilor, acuzându-i de ceea 
ce știa o țară întreagă, că au făcut prea multe 
trocuri cu pesediștii, inclusiv la măcelărirea 
legilor justiției. I-a amenințat apoi cu 
excluderea din partid pe toți primarii și 
parlamentarii care sunt în cârdășie cu 
alte partide, iar la sfârșit, ca să-și arate și 
el mușchii, ca Dragnea, cu o zi înainte, a 

poruncit armatei sale să iasă la luptă: „vreau 
să văd fi ecare lider județean cum dă cu parul 
în președintele consiliului județean PSD, în 
primarul PSD, în prefectul PSD, în toți șefi i 
de deconcentrate.  Cine nu are putere, să 
abandoneze de-acum, să-l lase pe altul mai 
puternic și mai curajos!” 

-Orban: 
Două fi re, două paie,
Luați dușmanul la bătaie,
Dați cu parul, măi băieți,
Hop și-așa și-așa!
-Dragnea: 
Foaie verde siminoc,

Orban n-are cap deloc,
Țineți-o fl ăcăi așa,
Că lumea vă va vota
Când o zbura porcul
Și Orban cu totul!

Președintele Klaus Iohannis și șefa 
DNA, Laura Codruța Kovesi, sunt 

cercetați de Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării fi indcă au 
folosit în public, în mod repetat, etichetele 
„penali” și „inculpați”, puse celor pe care 
i-au acuzat că atacă justiția. Cei care au 
sesizat CNCD sunt jurnaliștii de la „Luju.
ro”, în frunte cu Răzvan Savaliuc, cărora li 
s-au alăturat mai mulți onorabili cetățeni, 
până la proba contrarie, din cei pe care 
instanțele de judecată i-au și condamnat 
defi nitiv și irevocabil. Haoleu, bre, nu mai 
suportă urechile fi ne ale șefi lor lu` matale 
să fi e numiți așa cum îi cheamă, Bica, 
Băsescu,Tăriceanu, Dragnea, Ghiță, Udrea, 
Voiculescu? Onor fericirea voastră, mânca-
v-aș, dar lu` dom` Al Capone cum să-i zic, 
chiar și post-mortem, Înălțimea Voastră, 
Preacuratule Condamnat sau Preacinstitule 
Mafi ot Răposat?

-Sunt ei, penalii, fi ințe rare,
Să nu-i atingi, o, Doamne, nici c-o 

fl oare!
Pe victime? Ei, aș, prostimea aia proastă
Nu merită în veci să fi e apărată!
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CASA 
MEMORIALĂ 
CEZAR 
PETRESCU

Născut la 1 decembrie 
1892, la Cotnari-Iași, 

romancierul Cezar Petrescu a 
lăsat Prahovei un loc de mare 
valoare, o casă monument 
istoric, o bibliotecă numărând 
10.000 de volume și multe 
obiecte personale, inclusiv 
ultimul articol la care a lucrat 
înainte de dispariție. Începând 
cu anul 1967, locuința sa, situată 
în orașul Bușteni, pe strada 
Tudor Vladimirescu nr. 1, colț cu 
artera de circulație care-i poartă 
numele, devine casă memorială. 
Astăzi, edifi ciul este secție a 
Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova.

Casa în care s-a mutat Cezar 
Petrescu a fost construită 

între anii 1914-1918 de familia 
avocaților Elena și Dionisie 
Hobilescu. Locuința, declarată 
monument istoric de arhitectură, 
a fost cumpărată de scriitor în 
1937,  împlinindu-și astfel un vis 
din tinerețe. Deseori, creatorul 
remarcabilului roman Intunecare, 
care a fost și un strălucit gazetar la 
ziarele „Adevărul”,   „Dimineața”, 
„Bucovina”,  „Țara nouă”,  „Voința”, 
„Cuvântul”, „Curentul”, la ultimele 
două fi ind cofondator, spunea 
că orașul (n.n. Bucureștiul, unde 
Petrescu a venit după absolvirea 
Facultății de Drept, de la Iași) 
este indispensabil „ca post de 
observație” pentru activitatea 
zilnică, dar pentru opera de 
creație literară avea absolută 
nevoie de izolare și reculegere. Iar 
stațiunea Bușteni oferea, în acei 
ani, sufi cientă liniște! Drept este 
că nu a scris aici cele mai bune 

romane ale sale, dar de aceste 
locuri se leagă multe din cele peste 
70 de titluri publicate, în special 
literatura pentru copii- „Cocârț 
și bomba atomică”, „Neghiniță”, 
„Iliuță copil”, „Omul de zăpadă”. 

MUZEUL, AȘA CUM ÎL 
REGĂSIM ASTĂZI

După încetarea din viață a 
scriitorului (1961), surorile sale 
au donat statului casa cu tot ce se 
afl a aici, înzestrând-o suplimentar 
cu un număr impresionant de 
documente originale. Oferta a fost 
condiționată de realizarea unui 
așezământ de cultură. Ceea ce 
s-a și întâmplat. Interiorul casei 
se păstrează ca acum 57 de ani: 
mobilier rustic, scoarțe vechi, 
ceramică românească, statui și 
tablouri. Chiar la intrare se găsesc 
câteva statui dăruite de Oscar 
Han (Horia, Cloșca și Crișan) 
ori tablouri semnate de Iser, 
Demian sau Th eodorescu-Sion. 
Sufrageria este mobilată în stil 
popular, având numeroase obiecte 
de ceramică din Transilvania sau 
icoane pe sticlă. Două tablouri- 
„Flori galbene” și „Cap de 
maramureșan”- ralizate de pictorul 
Bilțiu-Dăncuș, completează 
acest interior. În biroul de 
primire, obiectele vorbesc despre 
dragostea romancierului pentru 
arta românească: mobilierul 
comandat special după gustul 
său, covorul oltenesc, perdelele 
lucrate pe pânză topită etc. 
Biblioteca din încăpere numără 
peste 1.700 volume, majoritatea 
în limba franceză. Amenajarea 
expoziției documentare s-a 
făcut prin dezafectarea a două 
încăperi vecine (dormitoarele 
mamei și soției), între care s-a 
deschis o arcadă. Aici se găsesc 
documentele donate de succesori: 
acte de familie, de stare civilă, de 
studii și profesionale ale tatălui și 
fi ului (unele dintre ele împlinind 
un secol), corespondență și 
manuscrise inedite, opera 
scriitorului în ediții princeps, 
fotografi i. Camera de lucru sau 
biroul de iarnă, plasat la etaj,  

păstrează piesele cele mai de preț și 
impresionante ce pot rămâne după 
un scriitor: biroul lui de lucru, 
fotoliul și uneltele lui zilnice de 
scris, scrumiere, ibricul și serviciul 
de cafea etc. Cărțile din această 
micuță încăpere reprezintă două 
categorii distincte: clasicii români 
în vechi ediții și cărți cu dedicații 
(aproximativ 600 de volume). 
Biroul de vară era reprezentat de 
verandă, unde pe masa de lucru a 
rămas un ultim articol la care scria 
romanciarul înainte de dispariție, 
iar alături, pe o altă măsuță 
rotundă, veghează, ca deunăzi 
vreme, serviciul de cafea, țigările 
și medicamente. Cu excepția 
dormitorului, în toate încăperile 
casei sunt biblioteci, toate la un loc 
adăpostind cele 10.000 volume, 
cât numără colecția scriitorului. 
În cabinetul de presă, pentru că 
există și așa ceva, sunt prezentate 
colecțiile de ziare și reviste pe care 
Cezar Petrescu le-a adunat de-a 
lungul vieții.

CETATEA 
LADISLAU, 
DE VEGHE 
PE MALUL 
DUNĂRII

Cetatea Ladislau, 
fortifi cație cu rol strategic 

de apărare, este un monument 
istoric situat în comuna 
Coronini, din județul Caraș-
Severin, chiar pe malul Dunării. 
Localitatea se defi nește drept cea 
„mai nouă colonie românească” 
din Clisura Dunării. De ce 
colonie? Poate pentru faptul 
că, în 1859, din porunca lui 
Johann Baptist Alexius, conte de 
Coronini Cronberg, locuitorii 
din Alibeg au fost strămutați din 
vechea vatră pe malul Dunării, 
în locul unde se afl ă astăzi, 
noua comunitate luând numele 
guvernatorului. În anul 1967, 
Coronini și-a schimbat numele 
în românescul Pescari, iar în 
1987, localitatea a fost desfi ințată 
și arondată orașului Moldova 
Nouă. În 1990 redevine așezare 
de sine stătătoare, iar în 1995 
își reia denumirea de odinioară, 
Coronini, nume cu iz burghez, 
cum le place locuitorilor să 
spună, așa cum pesemne era 
și guvernatorul austriac al 
Banatului din perioada 1849-
1859...

Revenind la Cetatea 
Ladislau, prima sa atestare 

documentară datează din anul 
1427. La acea vreme, împăratul 
Sigismund de Luxemburg, rege 
al Ungariei  și  Croației din  1387, 
rege al  Boemiei din  1419,  rege 
al Germaniei  din  1411  și 
împărat  romano-german   
din  1433  până la moartea sa, 
în  1437, a încheiat un tratat 
cu despotul Serbiei, George 

Brancovici, prin care ultimul îi ceda 
lui Sigismund cetatea Golubac, 
de pe malul sârbesc al Dunării. 
Pentru că n-a putut intra în posesia 
fortifi cației, Brancovici preferând 
o alianță cu sultanul Murad decât 
să se supună ungurilor, Sigismund 
hotărăște să întărească cetatea 
Ladislau, denumită astfel de la 
faptul că a fost, la un moment dat, 
sub protecția Sfântului Ladislau 
al Ungariei. Până în 1435 ea 
a fost încredințată cavalerilor 
teutoni, unul dintre cele mai 
redutabile ordine militare creștine 
din Europa. Din anul 1435, 
apărarea cetății a fost preluată de 
cavalerii români din Banatul de 
Caransebeș, vasali ai lui Iancu de 

Hunedoara. După bătălia de la 
Belgrad, în care Iancu a respins, în 
1456, invazia otomană a sultanului 
Mahomed, cetatea Ladislau 
au fost preluată de militarii 
hunedoreni, considerați a fi  cea 
mai credincioasă armată afl ată în 

slujba lui Iancu de Hunedoara și a 
fi ului său, Matei Corvin. Ulterior, 
fortifi cația a devenit punctul 
de rezistență a Corvineștilor, 
atrași și ei în vâltoarea războiului 
civil din regatul maghiar, dar 
rămânea și o verigă importantă 
din linia de apărare a Dunării 
împotriva turcilor. După marea 
bătălie de la Mohács, din 1526, 
când Imperiul Otoman a zdrobit 
Regatul Ungariei, rolul cetății s-a 

cam încheiat, ea fi ind cucerită și 
distrusă în același an. Teritoriul, 
rebotezat Alibeg, a fost inclus în 
Pașalâcul de Timișoara. După 
ce austriecii au eliberat Banatul, 
restabilindu-se pe Dunăre 
frontiera dintre lumea musulmană 
și cea creștină, cetatea și-a regăsit 
cumva importanța, dar nu a fost 
consolidată în totalitate, ci numai 
cât să servească drept post de 
pază. Fortifi cația se compunea din 
două incinte. Cea exterioară avea 
forma unei elipse, iar pe latura 
nordică era protejată de un șanț cu 
lățimea de nouă metri, care putea 
fi  inundat cu apă. Circulația era 
asigurată printr-un pod mobil. 
Incinta interioară avea formă 

triunghiulară, cu un turn circular 
puternic fortifi cat în extremitatea 
estică și cu accesul în sud, inclusiv 
către palatul guvernatorului. 
Astăzi, din toată construcția 
medievală au mai rămas câteva 
ziduri și un turn stingher...

romane ale sale dar de aceste
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Noi reținem doar câteva aspecte: PSD 
a prezentat schița unui proiect de 

țară 2020-2040, prilej cu care s-a „înfi erat” 
indecizia ori letargia decidenților politici 
din ultimele trei decenii (n.n. din care 
aproape 15-18 ani PSD a deținut puterea!); 
PSD și-a reconfi rmat intenția de a modifi ca 
și legislația serviciilor de informații, 
după ce va fi  terminat cu cea a Justiției, 
întru-apărarea drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale cetățenilor (inclusiv sau 
mai ales ale românilor cu probleme penale); 
întâmplător sau nu, conducerea aleasă va fi  
reprezentată de lideri regionali cunoscuți 
ca făcând parte din echipa președintelui 
Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu 
și Nicolae Bănicioiu au fost tratați, spun 
ei, nedemocratic, acestora oferindu-li-se 

prilejul de a-și susține discursul pentru 
funcția de președinte executiv când votul 
începuse și sala era goală. Una peste alta, 
Congresul PSD a validat aproape unanim 
o conducere din care fac parte trei membri 
din Teleorman: Liviu Dragnea-președinte, 
Viorica Dăncilă-președinte executiv, 
Carmen Dan-vicepreședinte. Alături de ei 
au mai fost aleși: Gabriela Firea (ilfov) și 

Robert Negoiță, din regiunea București-
Ilfov, Adrian Țuțuianu (Dâmbovița), din 
regiunea Muntenia, Doina Fedorovici 
(Botoșani) și Gabriel Vlase (Bacău), din 
regiunea Nord-Est, Doina Pană (Bistrița-
Năsăud) și Gabriel Zetea (Maramureș), 
din regiunea Nord-Vest, Roxana Mînzatu 
(Brașov) și Bogdan Trif (Sibiu), din 
regiunea Centru, Mirela Furtună (Tulcea) 
și Marian Oprișan (Vrancea), din regiunea 
Sud-Est, Lia Olguța Vasilescu (Dolj) și 
Paul Stănescu (Olt), din regiunea Sud-Vest, 
Natalia Intotero (Hunedoara) și Mihai 
Fifor (Arad), din regiunea Vest. Secretar 
general a fost ales Marian Neacșu, deputat 
ales pe listele din Ialomița. Prahova, al 
doilea județ ca populație și al șaptelea ca 
putere economică, refl ectată prin PIB/
cap de locuitor, nu are niciun reprezentant 
în conducerea restrânsă a PSD. Ar mai 
fi  de arătat că premierul Viorica Dăncilă 
a propus un program de guvernare prin 
care, pe lângă măsurile sociale, gen punct 
de pensie mărit și salarii majorate pentru 
bugetari, regăsim: construirea de autostrăzi, 
deși în 2017 nu s-a recepționat nici măcar 
un kilometru; realizarea unor spitale 
regionale, deși proiectele zac de câțiva ani 
prin sertarele ministerului; construirea 
unor școli și grădinițe, deși a trecut un 
an și avem zero școli și grădinițe etc. 
Președintele Dragnea a vorbit apoi despre 
un proiect de țară, denumit gROwth, care, 
în traducere, „este un program care cuprinde 
și legiferează ce trebuie să facă statul pentru 
fi ecare român din momentul în care se naște 
și până la sfârșitul vieții.” Acesta, proiectul 
adică, este unul în șase pași- infrastructură, 

agricultură, resurse naturale și energie, 
educație, sănătate și IT-iar el va trebui 
pus în aplicare de fi ecare partid, „în ritm 
susținut, în regim continuu, fără poticniri, 
fără întreruperi și fără întoarceri, care să fi e 
mai presus de lupta politică a partidelor și 
mai presus de interesele personale ale celor 
care guvernează”.  Liviu Dragnea a mai 
spus, apoi, că va continua fără ezitare lupta 
cu statul paralel, că va fi naliza schimbarea 
legilor justiției și pe cele ale instituțiilor de 
securitate: „indiferent câte atacuri și piedici 
vor fi  puse în fața mea, eu nu voi renunța 
la ceea ce am stabilit împreună. Indiferent 
de riscuri, indiferent de lovituri, eu vreau să 
îndeplinim toate obiectivele din programul 
de guvernare, pentru a închide odată cu 
abuzurile din această țară și pentru a ne 
recupera democrația. Indiferent ce spune 
unul sau altul, avem șanse să reușim; trebuie 
doar să n-avem ezitări. Dumneavoastră vreți 
acest lucru? Aveți curaj să rezistați la ceea ce 
se va întâmpla în continuare (aluzie poate la 
DNA)? Nu aveți ezitări?” La fi nal, cei 4.000 
de delegați și-au revalidat liderul în funcție, 
deși postul nu a făcut obiectul Congresului 
PSD, printr-un puternic „da” și aplauze la 
scenă deschisă.

Ziarul   Ploiestii POLITIC
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Aproape prematur, 
Consiliul Național al PNL 

a validat propunerea ca liderul 
Ludovic Orban să fi e propus de 
partid pentru funcția de prim-
ministru, în perspectiva alegerilor 
din 2020, iar Klaus Iohannis să fi e 
susținut de liberali pentru un nou 
mandat la Cotroceni, la alegerile 
din 2019.  Pentru propunerea de 
prim-ministru al PNL a candidat 
și Viorel Cataramă, dar acesta 
a primit 113 voturi, față de 685, 
Orban. Consiliul Național al 
PNL a adoptat o rezoluție pentru 
transparență și deschidere 
către societate a partidului: „nu 

suntem adepții intensifi cării 
dialogului cu cetățenii numai 
în preajma alegerilor. Legătura 
trebuie menținută neîntrerupt”. 
Pentru aceasta, fi lialele județene 
și locale ale PNL vor avea pagină 
de Facebook prin care să fi e 
promovată echipa, separat de 
cea a președintelui acesteia, 
dar și campaniile și pozițiile 
exprimate de Biroul Executiv al 
partidului, deciziile conducerii 
fi lialei, evenimentele și acțiunile 
organizate etc. De asemenea, 
fi lialele județene vor avea o 
pagină de internet cu informații 

precum CV-urile reprezentanților 
partidului structurile locale și 
naționale de conducere, adresa 
de e-mail a fi ecăruia, numerele 
de telefon, programul audiențelor 
săptămânale, formularul de 
înscriere în PNL. La nivel local, 
liberalii trebuie să iasă din tăcerea 
în care s-au izolat de câțiva 
ani, fi ind obligați să organizeze 
conferințe de presă, consultări 
permanente cu organizațiile 
patronale, sindicale, civice și 
cu orice grup de inițiativă în 
plan local. La sfârșitul ședinței 

însă, pesemne descătușat de 
problemele pe care le-a avut 
în justiție, Ludovic Orban 
și-a îndemnat colegii la luptă 
într-un mod absolut penibil, un 
soi de incitare fără voie la violență: 
„Gata cu blaturile cu PSD, v-o 
spun din capul locului! Sunt un 
om blând, care iubește oamenii, 
care întotdeauna am preferat în 
acțiunea politică să conving, nu 
mi-a plăcut să fi u ascultat de frică 
(...), dar nu voi mai accepta ca 75-
85% din partid care muncește să 
bată pasul pe loc din cauză că 25% 
din partid nu muncește (...) Nu mai 
vreau să se facă opoziție numai la 

nivel național (...)  Vreau să văd 
fi ecare lider județean cum dă cu 
parul în președintele Consiliului 
Județean PSD, în primarul PSD, 
în prefectul PSD, în toți șefi i de 
deconcentrate (...) Trebuie să lăsăm 
deoparte agendele personale. Cea 
mai bună modalitate ca obiectivul 
tău de carieră să fi e realizat este 
să fi i într-un partid puternic, care 
câștigă alegerile.Trebuie să pună 
toți osul la treabă, nu numai unii să 
ducă greul bătăliei, în timp ce alții 
stau binișor și se uită, așteptând, 
eventual, să-și rupă gâtul cei care 
se bat pentru partid.”

• PRAHOVA NU ARE NICIUN REPREZENTANT • PRAHOVA NU ARE NICIUN REPREZENTANT 
ÎN NOUA ECHIPĂ DE LA BUCUREȘTIÎN NOUA ECHIPĂ DE LA BUCUREȘTI
• PSD VA CONTINUA SĂ SCHIMBE LEGILE • PSD VA CONTINUA SĂ SCHIMBE LEGILE 
JUSTIȚIEI ȘI SRIJUSTIȚIEI ȘI SRI

Congresul Național al PSD, care a căpătat, de această dată, și caracterul 
extraordinar, dat fi ind faptul că a fost convocat mai devreme decât 

prevede statutul (din patru în patru ani) și înainte de a expira mandatele 
conducerii executive, s-a desfășurat exact cum a dorit președintele Liviu 
Dragnea. Chiar acesta a confi rmat, într-o declarație ofi cială, că „congresul 
și-a atins principalele obiective”. Care or fi  fost acelea, vom vedea! 

agricultură resurse naturale și energie

ORBAN,  ÎNDEMN JALNIC 
LA LUPTĂ: „DAȚI CU PARUL LA LUPTĂ: „DAȚI CU PARUL 

ÎN PRIMARUL PSD!”ÎN PRIMARUL PSD!”

t însă pesemne descăt șat de nivel național ( ) Vreau să văd

Duminică, PNL s-a reunit într-o ședință a Consiliului 
Național și a Biroului Politic Național, întrevederea 

fi ind însă constant eclipsată de Congresul PSD, cel puțin 
ca refl ectare în mass-media. Doar Ludovic Orban a reușit 
să capteze cât de cât atenția, dar a făcut-o comițând o gafă 
uriașă, îndemnându-și colegii să nu mai facă blaturi cu PSD, 
ci să dea (fi gurativ) cu parul în tot ceea ce-i pesedist.



7

În aceeași zi cu 
Congresul PSD, la 

Ploiești, s-a desfășurat 
conferința județeană de 
alegeri a Alianței Liberalilor 
și Democraților (ALDE), 
pentru desemnarea unei noi 
conduceri. La eveniment au 
participat 900 de delegați 
din județ și, la invitația 
vicepremierului Grațiela 
Gavrilescu, de la București 
au sosit Călin Popescu 
Tăr i c e anu - pre ș e d i nt e l e 
ALDE și al Senatului (cu 
întârziere, acesta fi ind întâi 
prezent la Congresul PSD), 
Teodor Meleșcanu-senator 
(care ar reprezenta, teoretic, 
Prahova) și ministru de 
Externe, Anton Anton-
ministru al Energiei, Viorel 

Ilie-ministru pentru relația cu 
Parlamentul, Norica Nicolai-
europarlamentar ales pe 
listele PNL și reînscris ulterior 
în ALDE și Daniel Chițoiu, 
președintele Consiliului 
Național al partidului. La 
deschiderea ședinței, Grațiela 
Gavrilescu a rememorat 
performanțele organizației 
Prahova care a ocupat, la 
alegerile parlamentare din 
2016, poziția a treia între 
forțele politice, după PSD și 
PNL, cu un scor de 9,93% la 
Camera Deputaților și 9,98% 
la Senat. Gavrilescu a amintit 
și înaltele demnități pe care 
le dețin reprezentanții ALDE 
Prahova la București (un post 
de vicepremier și ministru al 
Mediului, unul de ministru 

de Externe și un post de 
secretar de stat, prin Diana 
Severin, la Ministerul pentru 
Relația cu Parlamentul) și 
n-a ratat ocazia să atace, din 
nou și fără miză, guvernul 
tehnocrat, afi rmând că 
proiectele sale din 2015 de la 
M. Mediului au fost blocate 
în 2016, fi ind apoi nevoită 
domnia sa să le redeschidă 
în cele trei guverne PSD-
ALDE (Grindeanu, Tudose 
și Dăncilă). Ca ținte viitoare, 
Gavrilescu a afi rmat că, 
dincolo de Centenarul 2018, 
an în care „ne glorifi căm 
înaintașii”, 2019 va fi  extrem 
de important prin prisma 
alegerilor europarlamentare 
și mai ales prezidențiale, iar în 
2020, micuța formațiune își 
dorește câștigarea Primăriei 
Ploiești și dublarea aleșilor pe 
plan local, mai ales că fi liala 
Prahova este considerată 
cea mai puternică din țară. 
Europarlamentarul Norica 
Nicolai, prahoveancă la 
origine, fi ind născută la 
Sinaia, este aproape sigură 
că Popescu Tăriceanu va 
câștiga Cotroceniul: „cred 
că anul viitor va fi  anul 
ALDE, anul singurului partid 
liberal care crede în valori, 

care le continuă în istorie 
(...). 2019 sper să fi e anul 
primului președinte liberal 
autentic-și român, și liberal”. 
La conferința de presă, 
Călin Popescu Tăriceanu a 
vorbit despre statul paralel 
și eternii săi dușmani din 
PNL: „partidul va rămâne 
în continuare pe aceleași 
coordonate. Vă garantez că 
nu vom face niciun pas înapoi 
și toate amenințările care 
sunt vânturate pentru a ne 
închide gura nu au niciun fel 
de succes. Nici colegii mei și 
nici eu nu vom proceda cum 
procedează președintele PNL, 
care, crezând că își salvează 
pielea, a devenit cântărețul 
statului paralel”. Mai trebuie 
să mai spunem că, printr-o 
simplă formalitate, Grațiela 
Gavrilescu a fost reconfi rmată 
ca președinte al ALDE 
Prahova, din conducerea 
nou aleasă făcând parte 
cam aceeași gardă „ruptă” 
din PNL, respectiv, Toma 
Pințoiu, Vasile Pătrașcu, 
Vasile Ardeleanu, George 
Pană, Diana Severin, Marius 
Ioan Constantin, Gheorghe 
Iordache, Ioana Filoft eia 
Dumitru și Geanina Bădicu.

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

ALDE PRAHOVA ÎȘI PROPUNE SĂ DEA ALDE PRAHOVA ÎȘI PROPUNE SĂ DEA 
VIITORUL PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI

n aceeași zi cu Ilie ministru pentru relația cu

La începutul anului 2017 a luat 
fi inţă „Asociaţia Absolvenţilor 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti – 
Asociaţia ALUMNI UPG”, având caracter 
educaţional, social, cultural şi ştiinţifi c. 
Acum, toti absolvenţii Universităţii Petrol-
Gaze din Ploieşti se pot înscrie în Asociaţia 
ALUMNI, care are ca obiectiv facilitarea 
comunicării între toţi membrii asociaţiei, 
din ţară şi din străinătate.

Pot fi  membri ALUMNI toţi absolvenţii 
programelor de licenţă şi masterat ai 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 
indiferent de anul absolvirii sau de 
specialitatea absolvită.

“Dacă sunteţi absolvent al U.P.G. Ploieşti 
atunci vă invităm să vă alăturaţi nouă 
prin completarea formularului de înscriere. 
Suntem mulţi şi suntem răspândiţi în toată 
lumea. Hai să ne regăsim într-o comunitate 
toţi cei care am terminat studiile la U.P.G. 
Ploieşti”, se arata pe pagina ofi ciala upg-
ploiesti.ro/alumni

Asociaţia Alumni a Absolvenţilor 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 
(Presedinte: Prof. univ. dr. ing. Mihail 
Minescu – Prorector al UPG Ploiesti) are 
caracter ştiinţifi c şi social, neguvernamental, 
democratic, independent, nonprofi t şi 
apolitic.

“Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, o 
ştim prea bine, este o instituţie de învăţământ 
superior cu un prestigiu recunoscut pe 
toate continentele și trăiește în mod fi resc 
prin studenții și absolvenții săi. În anul 
2018, Universitatea noastră va aniversa 

70 de ani de existență, și, până în present, 
aceasta numără peste 44.000 de absolvenți 
ai programelor de licență, peste 11.000 de 
absolvenți ai programelor de masterat și 
peste 800 de doctori în științe. Mulți dintre 
absolvenții noștri au ocupat de-a lungul 
anilor și ocupă în prezent funcții-cheie în 
domenii importante din domeniul energetic 
și nu numai, în țările lor de origine sau în 
oricare altă țară de pe glob.

Împreună, prin Asociaţia ALUMNI UPG, 
putem performa efi cient în promovarea 
imaginii universităţii noastre, implicit a 
dumneavostră, absolvenţi ai acesteia, putem 
interveni direct şi îmbunătăţi învăţământul, 
cercetarea ştiinţifi că şi orientarea pragmatică 
spre nevoile reale ale economiei globale, 
prin toate componentele sale”, considera 
Presedintele Asociatiei ALUMNI UPG, 
Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu.

Asociaţia își propune să realizeze o 
legătură între absolvenţii Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti prin crearea şi 
întreţinerea unei baze de date a absolvenţilor, 
accesibilă tuturor doritorilor prin 
intermediul site-ului mai sus mentionat. 
Scopul Asociaţiei Absolvenţilor UPG este 
de a contribui la realizarea şi consolidarea 
relaţiilor dintre absolvenţii UPG din toate 
promoţiile şi toate formele de învăţământ, 
promovarea relaţiilor de colaborare 
între UPG şi absolvenţii săi, promovarea 
imaginii UPG şi a absolvenţilor acesteia; 
îmbunătăţirea continuă a sistemului de 
învăţământ şi adaptarea cât mai rapidă 
a pregătirii inginerilor, economiştilor şi 

fi lologilor la cerinţele pieţei, 
promovarea cercetării ştiinţifi ce 
şi sprijinirea activităţilor în acest 
sens ale absolvenţilor UPG.
Pentru realizarea programului 
său, Asociaţia are următoarele 
obiective:

a) strângerea legăturilor între absolvenţi;
b) stabilirea şi promovarea relaţiilor de 

colaborare între UPG şi absolvenţii săi;
c) implicarea absolvenţilor în susţinerea 

profesional-ştiinţifi că, managerială şi 
economică a UPG;

d) promovarea imaginii UPG şi a 
absolvenţilor săi;

e) sprijinirea îmbunătăţirii continue 
a învăţământului organizat în UPG, a 
cercetării ştiinţifi ce a activităţilor educative 
nonformale, precum şi orientarea acestora 
către nevoile reale ale economiei.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, 
Asociaţia va desfăşura următoarele 
activităţi:

a) organizarea de întâlniri, reuniuni, 
conferinţe, seminarii, simpozioane şi mese 
rotunde, pentru realizarea obiectivelor 
Asociaţiei menţionate în art.7;

b) înfi inţarea şi susţinerea de cluburi, 
asociaţii culturale pentru studenţi şi 
absolvenţi;

c)organizarea unei baze de date, 
actualizabilă periodic cu membrii Asociaţiei 
şi date despre aceştia;

d) crearea şi administrarea unui site web, 
care să faciliteze contactul între absolvenţi, 
accesul la baza de date şi la informaţii de 

interes pentru absolvenţii UPG;
e) editarea de reviste, materiale 

informative şi a unui anuar;
f) colectarea şi administrarea de fonduri 

din care să se acorde anual burse pentru 
studenţii din UPG care obţin performanţe 
profesionale şi ştiinţifi ce notabile;

g) acordarea de sprijin moral şi logistic 
membrilor Asociaţiei;

h) sprijinirea activităţilor desfăşurate de 
compartimentul de consiliere profesională 
pentru studenţii şi absolvenţii din UPG;

i) realizarea de proiecte şi programe 
pentru modernizarea şi îmbunătăţirea 
cursurilor şi infrastructurii Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti, precum şi pentru 
dezvoltarea de proiecte în domeniul cultural 
– artistic;

j) susţinerea perfecţionării cadrelor 
didactice şi a implicării acestora în mediul 
industrial şi economic real;

k) acordarea de premii şi distincţii 
membrilor săi şi personalităţilor 
proeminente ale mediului universitar sau 
de afaceri;

l) colaborarea cu alte organizaţii din ţară 
şi străinătate;

m) încurajarea şi sprijinirea activităţilor 
cultural – artistice ale studenţilor şi 
absolvenţilor UPG şi acordarea de premii 
pentru acest gen de activităţi.

interes pentru absolvenţii UPG;

ASOCIAȚIA ALUMNI A ASOCIAȚIA ALUMNI A 
ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII 

PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTIPETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
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Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

CONSTANTIN ZAMFIR
ETNOMUZICOLOG, COMPOZITOR ŞI PROFESOR

N. 16.02.1908, BRAŞOV – M. 15.09.1987, BUCUREŞTI

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente: LEUȘTEANUL REGLEAZĂ... ȘI TENSIUNEA

Rădăcina de leuștean conţine amidon, zahăr, zaharină, 
apă, rășină, acid de angelică. Frunzele și tulpina conţin 
ulei volatil, taninuri, grăsimi și săruri minerale. Una peste 
alta, principiile active conţinute de leuștean au o puternică 
acţiune terapeutică în tratarea bolilor aparatului respirator, 
ale aparatului reno-urinar, sistemului endocrin și a celui 
imunitar. 

Infuzia stimulează secreţiile gastrice
Torni 250 ml de apă clocotită peste o lingură cu frunze 

uscate de leuștean și lași acoperit 10-15 minute. Bei călduţ, 
în funcţie de afecţiune.

* Tratează tusea convulsivă, edeme cardiace și renale, 
indigestii, e foarte efi cient ca adjuvant în lupta împotriva 
dependenţei de alcool sau tutun, câte 1-2 căni pe zi, băut 
călduţ. 

* Tratează indigestia, cu condiţia să-l bei înainte de masă. 
* Stimulează secreţiile gastrice, favorizând digestia, băut 

după-masă. 
* Ajută imunitatea și combate obezitatea, fi ind 

antioxidant și diuretic: infuzie dintr-o linguriţă de frunze 
uscate la o cană cu apă clocotită, câte 1-2 căni pe zi.

* Scade tensiunea arterială, datorită efectului sedativ 

remarcabil. 1-2 căni pe zi.
Decoctul e bun pentru femei
Macini sau dai pe răzătoare 3-4 rădăcini de leuștean 

foarte bine spălate. Pui la fi ert în 2 căni cu apă rece și lași pe 
foc 20 de minute.

* Tratează cistitele, previne meteorismul (gaze) și alungă 
simptomele neplăcute cauzate de instalarea menopauzei. Se 
beau 2-3 căni pe zi.

Sucul previne calculii renali
Speli bine 3-4 legături de leuștean și le pui cu tot cu codiţe 

în blenderul electric împreună cu 2-3 căni cu apă. Faci o 
cură de 10 zile cu acest preparat; e bine să bei câte un pahar 
sau două pe zi. Pe lângă ciorbă, minerale și vitamine, sucul 
de leuștean ajută la dizolvarea calculilor renali. Consumul 
preventiv, te protejează de apariţia lor.

Pulberea reglează tensiunea
Macină 2 linguri de seminţe în râșniţa electrică. 

Pulberea obţinută se ia în 2-3 reprize de-a lungul unei zile, 
dizolvată într-un pahar cu apă. Este un remediu foarte bun 
pentru colicile abdominale, dar și pentru reglarea tensiunii 
arteriale.

Contraindicaţii!
Nu folosi leuştean dacă ești însărcinată! Provoacă 

contracţii şi poţi  pierde sarcina !
Frunze crude, bine mestecate
Leac la îndemână, frunzele 

crude pot fi  luate în diverse 
situaţii :

* Alergii cutanate : Toci bine de tot frunze proaspete de 
leuşean. Le înveleşti într-un tifon subţire şi aplici „pernuţa” 
pe locul afectat. Are efecte antialergice directe, diminuează 
infl amaţia, calmează mâncărimile. 

* Lipsa poft ei de mâncare: Cu un sfert de oră înainte 
de masă, mesteci îndelung una-două frunze proaspete 
de leuștean. Uleiurile volatile și substanţele amare pe 
care le conţin acestea sunt un excelent stimulent digestiv, 
stimulând poft a de mâncare. 

* Obezitate: Dacă în loc de două frunzuliţe mesteci zece, 
îţi va scădea poft a de mâncare. Totul e să nu exagerezi, 
pentru că obezitatea nu se vindecă prin inaniţie! 

* Circulaţia periferică defi citară: Câte 10-25 de grame 
de frunze proaspete pe zi. Au efect vasodilatator periferic, 
ajutând la îmbunătăţirea irigării cu sânge a mâinilor, labelor 
picioarelor, urechilor. 

* Migrenă, crize biliare: mesteci îndelung 4-5 frunze 
proaspete de leuștean. Calmează durerea, alungă senzaţia 
de vomă, normalizează activitatea colecistului.

În urmă cu câteva zile – respectiv la 16 
februarie a.c. – s-au împlinit 110 ani de 

când a văzut lumina zilei în vechea cetate 
românească, municipiul Brașov, reputatul 
etnomuzicolg, compozitor și profesor în 
învăţământul muzical preuniversitar și 
universitar, Constantin Zamfi r, membru 
al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România.

Dovedind din anii copilăriei o 
incontestabilă vocaţie pentru studiul marii 
și adevăratei muzici, viitorul nuzician 
profesionist începe pregătirea de specialitate 
la renumitul Liceu brașovean “Andrei 
Șaguna” pe care le continuă, cu brio, între 
ani 1930-1934, la prestigiosul Conservator 
de Muzică din București, unde a benefi ciat 
de îndrumarea vestiţilor maeștri ai muzicii 
și pedagogiei muzicale românești: Ioan D. 
Chirescu, Alfonso Castaldi, Dimitrie Cuclin, 
George Breazul, Constantin Brăiloiu, Ștefan 
Popescu, ș.a. În paralel, a urmat și cursurile 
Facultăţii de Litere și Filozofi e din cadrul 
Universităţii din Capitală, printre străluciţii 
săi profesori, afl ându-se personalităţi de 
renume naţional și european: C. Rădulescu-
Motru, P.P. Negulescu, C. Rădulescu-
Pogoneanu, Tudor Vianu, Mircea Florian și 
Dimitrie Gusti. În anul 1935, a promovat cu 
succes, examenul de licenţă.

Urmând exemplul maeștrilor săi, tânărul 
muzician Constantin Zamfi r se dedică, cu 
întreaga sa fi inţă și capacitate de muncă, în 
primul rând, nobilei activităţi didactice în 
învăţământul secundar printre care profesor 
de muzică în orașele: Silistra (1935-1937), 
Târgu Mureș (1937-1940) și București ( în 
perioada 1940-1950). Din acel an, 1950, 
profesorul Constantin Zamfi r se afl ă printre 
profesorii de renume de la cel mai important 
liceu de muzică din București, Liceul nr. 1 
“George Enescu”, unde predă până în 1964 
,teorie-solfegiu și forme muzicale. Din 1963, 
Ministerul Învăţământului l-a promovat 
în învăţământul universitar de specialitate, 
numindu-l lector universitar la Institutul 
Pedagogic de trei ani din capitală.

Legat profund de viaţa satului românesc, 
profesorul Constantin Zamfi r, în urma unui 

serios examen, ocupă, prin cumul, până 
în 1964 și funcţia de cercetător principal 
la Institutul de Folclor “Constantin 
Brăiloiu” al Academiei Române, iar Radio-
Televiziunea Română îi încredinţează, 
conducerea Secţiei de muzică populară 
din cadrul respectivei instituţii. Aici are 
fericitul prilej de a realiza și difuza în ţară și 
străinătate – pe calea undelor – a zeci și zeci 
de emisiuni de profi l în fi ecare an menite 
a promova valorile perene din tezaurul 
muzicii noastre populare, care, după cum 
menţiona cel mai mare muzician român, 
genialul compozitor și interpret George 
Enescu – “folclorul muzical românesc 
reprezintă o adevărată comoară cu care ne 
putem mândri, pe bună dreptate, pe plan 
mondial”. În această perioadă, distinsul 
muzician Constantin Zamfi r a publicat în 
reviste de referinţă din ţară și străinătate și 
importante studii, articole, recenzii, culegeri 
de folclor care au văzut lumina tiparului în 
importanatele publicaţii: Muzica, Revista 
de folclor, Studii de muzicologie, Izvorașul 
etc. Multe din studiile sale au fost prezentate 
public și în diverse emisiuni radiofonice și 
de televiziune, în comunicări știinţifi ce, 
conferinţe, referate etc. Iată numai câteva 
dintre titlurile de referinţă: Contribuţii la 
cunoaşterea instrumentelor populare: cobza 
(Rev. Muzica nr. 3, 1953); Aptitudinea 
compozitorului Gheorghe Dima faţă de 
muzica populară (Revista de folclor nr. 1-2, 
1957); Aspecte ale stilului local din Năsăud; 
Figuri de interpreţi populari; Contribuţii 
la cunoaşterea istoriei muzicii poporului 
român; Despre obârşia unor melodii de doină; 
Cum s-a răspândit colinda “Pleacă Lina 
la fântână” în ţinutul Braşovului (Revista 
de folclor nr. 2-4, 1950, nr. 12, 1961, nr. 4, 
1965 ş.a.). De un real succes s-au bucurat 
și volumele: Gheorghe Dima. Muzician şi 
om de cultură (monografi e, ed. Muzicală, 
1974); Momente inedite ale colaborării lui 
Gheorghe Dima cu Tiberiu Brediceanu; 
Lucrări realizate în cercetarea folclorului din 
judeţul Bistriţa-Năsăud; Tiberiu Brediceanu- 
artist patriot ş.a. Remarcăm, de asemenea, 
culegerea de folclor “O sută treizeci şi două 
cântece şi jocuri din Năsăud”, tipărită în 
1955, în colaborare, la ed. ESPLA, “Melodii 
populare româneşti din Banat”, ed. Muzicală, 
1972, Scrieri de Tiberiu Brediceanu, Ed. 
Muzicală, 1976.

În acest context se înscriu și importante 
lucrări cu caracter didactic: Manual de teorie 

şi solfegiu – pentru ciclul elementar al şcolilor 
speciale de muzică (1956); Teoria muzicii 
şi solfegii cu aplicaţii la cântecul popular 
– pentru ciclul mediu al şcolilor speciale de 
muzică; Metode de cobză (în colaborare cu 
solistul Ion Zloteanu, ed. ESPLA, 1956). Un 
loc special în domeniul creaţiei muzicale 
a compozitorului Constantin Zamfi r îl 
reprezintă muzica de teatru. S-au remarcat, 
din acest punct de vedere, partiturile pentru 
piesele: Înţeleptul Samoil (1986), dramă 
lirică în cinci acte, prolog şi epilog, libretul 
de Constantin Zamfi r; Bogdan Dragoş 
(1987), dramă istorică în cinci acte, libretul 
de Constantin Zamfi r, după piesa lui Mihail 
Eminescu. Menţionăm, de asemenea, creaţii 
de muzică corală: Liturghia Sfântului Ioan 
Gură de Aur (1943) şi Liturghia în Fa Major 
(1945) – pentru coruri mixte.

Compozitorul Constantin Zamfi r este 
prezent și în muzica pentru voce și pian, 
cu lucrări importante pentru acest gen 
muzical: Noapte, romanţă-lied; Mi-ai apărut 
în vis, romanţă-lied; Cântec vechi de recrut; 
Părărică din Ardeal; Balada lui Gheorghiţă; 
Fugi de-aici, muiere rea!; Cântec de nuntă 
din Bihor; Cântec de leagăn; Mi-a făcut 
maica gura; Păsărică din Boieni; Pe uliţa 
dorului (versuri populare).(Viorel Cosma, 
Lexicon Muzicieni din România, vol. IX, lit. 
ș - z, Ed. Muzicală, 2016)

Lucrând de aproape șapte decenii în 
domeniul culturii și artei, am avut fericitul 
prilej de a-l cunoaște și de a colabora direct 
cu maestrul Constantin Zamfi r, în special în 
lunile octombrie și noiembrie 1953, când, în 
urma numeroaselor memorii și reclamaţii 
transmise  organelor  Centrale de Partid 
și de Stat, Ministerului Culturii de către 
dirijorii și instrumentiștii din zeci și zeci 
de orchestre populare din regiunile ţării 
(regiunea Ploiești avea atunci 10 orchestre 
populare) care solicitau să fi e instituţii 
de stat plătite din fondul public după 
modelul prestigioasei Orchestre Populare 
“Barbu Lăutaru”,  înfi inţătă în București în 
octombrie 1949. Conducerea Ministerului 
Culturii, pentru a putea da curs favorabil 
problemelor solicitate de către orchestrele 
populare din teritoriul ţării, a dispus 
verifi care anticipată, din punct de vedere 
profesional a acestora, de către comisii 
speciale din cadrul Ministerului Culturii 
și Institutului de Folclor al Academiei 
Române. În acest sens, ampla și difi cila 
activitate a început în regiunea Muntenia 

cu Orchestra Populară “Flacăra Prahovei” 
din Ploiești, din comisie făcând parte 
inspectorul principal Ionică Eugen – care 
coordona acest domeniu în direcţia muzicii 
din Ministerul Culturii – și etnomuzicologul 
Constantin Zamfi r din partea Institutului 
de Folclor. Subsemnatul a fost cooptat în 
această comisie și după încheierea lucrărilor 
de verfi care profesională a dirijorului 
George Botez și instrumentiștilor și 
soliștilor orchestrei “Flacăra Prahovei”, am 
continuat această complexă activitate și 
la celelalte nouă orchestre ce funcţionau 
benevol în principalele orașe reședinţe 
de raion: Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, 
Câmpina, Pucioasa, Târgo viște, Vălenii de 
Munte, Urziceni și Pogoanele.  Atunci am 
avut ocazia să remarc profunda pregătire de 
specialitate a maestrului Constantin Zamfi r. 

Rezultatele acestui proces de verifi care al 
tuturor orchestrelor populare din ţară s-a 
încheiat după mai bine de un an, printr-o 
importantă consfătuire, organizată de către 
conducerea Ministerului Culturii la Ateneul 
Român, la care au participat toţi dirijorii și 
soliștii orchestrelor verifi cate din întreaga 
ţară, precum și inspectorii cu probleme 
de artă de la Secţiunile regionale de artă 
și municipilul București. Din aceste peste 
100 de orchestre populare verifi cate, prin 
Hotărârea Consiliului de Miniștrii 2133 din 
28 decembrie 1957, prin care au fost gradate 
toate instituţiile artistice de spectacole şi 
concerte pe genuri din România, pentru 
o bună salarizare, numai 15 orchestre 
populare au fost acceptate, din care șase 
în categoria I. Din Regiunea Ploiești s-au 
acceptat numai Orchestra Populara”Flacăra 
Prahovei”, categoria I și Orchestra populară 
Vălenii de Munte, categoria a II-a (pe 
principiul autofi nanţării, care, ulterior s-a 
autodesfi inţat).

Colaborarea subsemnatului cu maestrul 
Constantin Zamfi r a continuat pe parcursul 
activităţii noastre, domnia sa răspunzând 
cu foarte multă dragoste la multe dintre 
activităţile organizate în acest domeniu în 
regiunea Ploiești și judeţul Prahova.

Fie ca aceste modeste gânduri, să 
constituie un binemeritat omagiu 
pentru întreaga activitate didactică, 
etnomuzicologică și de creaţie muzicală a 
maestrului Constantin Zamfi r  ce face parte 
din bunurile culturale ale acestei ţări.

Medalion aniversar
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1 Ciocănaş- tăietor de sare.

În orașul Slănic, Spătarul 
Mihail Cantacuzino, a 

avut o contribuție importantă 
la dezvoltarea culturii prin 
faptul că, pe lângă minele de 
sare înfi ințate, a redeschis 
școala slavo-română în anul 
1867. De asemenea, a construit 
și o biserică, în incinta căreia 
funcționa această școală. Școala 
slăniceană însă, a funcționat mult 
mai devreme, deoarece există 
informații care menționează 
că primele școli ar fi  existat 
prin anii 1741-1743. Acestea 
funcționau pentru fi ii boierilor, 
dar și pentru copiii negustorilor 
care voiau ,,să se aplece către 
învățătură”. În schimb, copiii 
meseriașilor și ai ciocănașilor,  
trebuiau să învețe să taie sare. 
Spătarul a dat ordin să se asigure 
condițiile necesare funcționării 
școlii prin asigurarea de lemne, 
manuale și dascăli bine pregătiți.

Exista și o așa numită ,,Școală 
de duminică”  pentru mineri, 
unde aceștia învățau să scrie, să 
citească, dar și cunoștințe despre 
matematică, desen și geografi e. 
Vârsta era cuprinsă între 30 și 56 
de ani.

Din anul 1874, funcționează 
în Slănic două școli: școala 
de baieți și școala de fete. 
Acestea funcționau în localuri 
improvizate cum ar fi  : chiliile 
bisericii sau în fosta fabrică de 
ipsos. Din anul 1910, activitatea 
școlară se desfășoară în două 
lăcașuri noi: școala de băieți 
lângă biserica Sfi nții Trei Ierarhi, 
iar școala de fete, pe strada 
Odobescu. Numeroșii absolvenți 
ai acestor școli, s-au întors mai 
târziu să lucreze în locurile 
natale, exercitând funcții 
importante în oraș: medici, 
profesori, ingineri, învățători și 
preoți.

După cel de-al doilea război 
mondial, orașul Slănic a 
benefi ciat de înfi ințarea Liceului 
în anul 1953, sub numele de 
,,Școala medie mixtă” cu clasele 
VIII- X. Liceul a dat mai întâi 
două promoții de absolvenți a 
zece clase, iar din anul 1959, 
prima serie de absolvenți a 
unsprezece clase. Din anul 1960, 
a început să funcționeze liceul cu 
douăsprezece clase.

Una dintre realizările de 
seamă ale liceului, a fost 
înfi ințarea unei reviste școlare 
intitulată ,,Pasiuni”, care avea ca 
scop creația folclorică din zona 
Slanic. În această revistă, au fost 
publicate foarte multe obiceuri și 
tradiții din zona locului culese 
de elevi. Un exemplu concludent 
în acest sens, este o variantă a 
baladei Miorița culeasă din satul 
Bughea de Sus din apropiere de 
Slănic.

 Maica mea
Pe-un picior de plai/ Și-o 

gură de rai/ Stau trei fi i de crai/ 
Tot zicând din nai/ Unu-i mai 
frumos/ Și zice duios/ O doină 
de jale/ S-audă din vale/ Mândra 
păuniță/ C-o dulce guriță./ 
Acești trei fârtați( frați)/ Ageri 
și bărbați/ Sunt toți voinicei/ Și 
zic cu temei!/ Cei doi frați mai 
mari/ Sunt răi și dușmani/ Pe-
al lor frățior/ Ce cântă cu dor.../ 
Scumpă fețișoara lui/ Cum îi 
spuma laptelui/ Părul negru în 
capul lui/ Cum îi pana corbului;/ 
Ochii lui de mură neagră/ Îi 
dorea o lume-ntreagă/ Iar acești 
doi frați mai mari/ Care-i erau 
lui dușmani/ S-au vorbit ca sa-l 
omoare/ Pe la apus de soare./ 
Dar o mică fl oricea/ Lui odată îi 
șoptea/ Sfatul fraților săi/ Ce era 
ca doi câini răi./ Dar de vorbă 
ce-au afl at/ El nu s-a înspăimântat/ 
Ci pe fl oare a rugat:/- Floare-
albastră din vâlcele/ Pe placul 
inimii mele!/ Dacă eu o fi  să 
mor/ Tu așa să le spui lor./ Să mă 
îngroape cu temei.../ Și să mă 
îngroape aproape/ Să vorbesc cu 
mândra-n șoapte/ Pe malul acesti 
ape,/ Sub salcia cea pletoasă,/ 
Ca mândra cea arătoasă,/ Că 
e scumpa mea mireasă/ Și am 
vrut s-o duc acasă./ Dară dragă 
fl oricică/ De-i vedea o bătrânică/ 
Cu ochișori de porumbică/ Și cu 
furca-n brâu torcând/ Și de mine 
întrebând,/ Să-i spui că m-am 
însurat/ În amurg, pe înserat;./ 
Și la nunta mea / A căzut o stea,/ 
Floarea fl orilor,/Zâna zorilor.” 
(Baladă apărută în revista 
,,Pasiuni”, culeasă de eleva Ene 
Maria, loc. Bughea-de-Sus)

Revista ,,Pasiuni”, avea și o 
rubrică de istorie, în care elevii 
cercului de istorie al liceului, 
publicau informații istorice de 
pe meleagurile slănicene. Astfel, 
afl ăm despre eroul slănicean 
Petrache Apostol și Grigore Ion 
din Dumbrăvești care au luptat 
în Războiul de Independență și 
au capturat steagul turcesc de pe 
Cetatea Griviței. 

Un alt factor în dezvoltarea 
culturală a locuitorilor, a fost 
apariția primei biblioteci. 
Înfi ințată de inginerul Carol 
Caracioni Crăciun în anul 1860, 
biblioteca găzduia lucrări de 
specialitate pentru tehnicienii 
salinei. De fapt, Caracioni 
deschisese la Slănic o adevărată 
școală de mine care pregătea 
cadre tehnice și pentru alte 
exploatări miniere.

Mai târziu, au apărut 
bibliotecile școlare ale liceului 
și a celorlalte două școli din 
Groșani și Prăjani, iar în anul 
1953 a luat fi ință bilbioteca 
orășenească care adăpostește și 
astăzi în jur de 30.000 de cărți de 
literatură, știință, artă și tehnică.

Poliţia Vaticanului a întrerupt 
în iunie 2017 o orgie 

homosexuală care avea loc într-un  
apartament aparţinând secretarului 
unui cardinal apropiat Papei 
Francisc. Mai mult, ofi ţerii au găsit 
și stupefi ante la locul cu pricina.

Potrivit presei italiene, poliţia a 
decis să verifi ce un apartament de 
la Vatican în urma unor plângeri 
primite din partea vecinilor. În 
momentul descinderii, poliţiștii 
au ajuns în toiul unei orgii 
homosexuale. Ulterior, s-au găsit 
și droguri. Apartamentul respectiv 
aparţine Congregaţiei pentru 
Doctrina Credinţei, însărcinat, 
între altele, cu gestionarea cazurilor 
de abuzuri sexuale în rândul 
personalului clerical. Ocupantul 
apartamentului este Luigi Capozzi, 
secretarul cardinalului Francisco 
Coccopalmerio, un consilier cheie 
al Papei Francisc.

Luigi Capozzi, 50 de ani, care 
urma să fi e propus pentru un 
post de episcop, a fost arestat. 
Scandalul survine în contextul 
acuzării șefului fi nanţelor Sfântului 
Scaun, cardinalul George Pell, de 
comitere de abuzuri sexuale în 
Australia. Cardinalul Francisco 
Coccopalmerio, în vârstă de 80 
de ani, ar putea fi  obligat de Papa 
Francisc să se retragă, scrie presa 
italiană.

Tot în iunie 2017, liderul Bisericii 
Catolice din Australia și al treilea om 
de la Vatican, cardinalul George Pell, 
a fost acuzat de poliţia din Victoria 
de multiple infracţiuni sexuale, 
producând un val de controverse, 
relatează Th e Guardian.

Acuzaţiile au fost comunicate 
reprezentanţilor legali ai lui Pell 
și au fost depuse la curtea de 

magistraţi din Melbourne.
„Cardinalul Pell se confruntă cu 

acuzaţii multiple și există mai multe 
plângeri”, a declarat comisarul 
poliţiei din Victoria, Shane Patton. 
Pell este ofi cialul cu cel mai înalt 
rang din Biserica Catolică de 
până acum care a fost inclus în  
scandalul iscat în urmă cu mai 
mulţi ani asupra abuzurilor sexuale 
faţă de minori. Pell a negat în mod 
constant toate acuzaţiile făcute 
împotriva lui.

După ce s-a făcut publică 
posibilitatea ca acesta să fi e acuzat, 
cardinalul a declarat că „aș vrea 
doar să reafi rm că sunt nevinovat”. 
„Îmi păstrez poziţia asupra a ce 
am spus în faţa comisiei regale și 
în alte locuri (în ceea ce privește 

abuzurile sexuale cu minori, n.r.). 
Trebuie să așteptăm până la fi nalul 
procesului și evident, voi coopera în 
totalitate”, a adăugat Pell, citat de 
Th e Guardian. Pell a afi rmat că abia 
așteaptă să ajungă la tribunal, după 
o investigaţie în presă și o continuă 
defăimare a caracterului său.

Deocamdată nu se știu detalii 
concrete despre acuzaţii, poliţiștii 
pornind investigaţia încă din 
anul trecut. Pell a motivat că are 
probleme de sănătate și că nu se 
poate întoarce în Australia pentru 
a se apăra în faţa comisiei regale în 
privinţa acuzaţiilor de abuz sexual 
cu minori. În schimb, pentru a-și 
dovedi nevinovăţia, acesta a trimis 
de la Roma mai multe înregistrări 
în care se apăra de acuzaţii.

Comisia regală, formată în 2013 
pentru a da un răspuns instituţional 
în ce privește abuzurile, avea de 
publicat un raport fi nal până 
la sfârșitul anului 2017, pe 15 
decembrie. În februarie, Senatul din 
Australia i-a cerut cardinalului să se 
întoarcă în ţară pentru a răspunde 
investigaţiilor pornite de poliţiști. 
Însă Pell a criticat apelul, spunând 
că Senatul nu ar trebui să se implice 
în treburile poliţiei. Fost arhiepiscop 
în Sydney și mai apoi în Melbourne, 
în 2014, acesta a devenit secretar la 
trezoreria Vaticanului.

În luna martie a.c., Vaticanul 
a fost lovit de un val de acuzaţii 
sinistre privind comportamentul 
imoral al preoţilor pe cuprinsul 
întregii Italii fi ind declanșate o 
serie de scandaluri ce au implicat 
orgii, prostituţie și materiale video 
pornografi ce.

Acuzaţiile sunt jenante pentru 
Vatican care, sub Papa Francisc, 
a încercat să ceară standarde mai 

ridicate din partea membrilor 
clerului.

Peste o mie de plângeri denunţă 
abuzuri sexuale ale unor preoţi  
catolici

În februarie 2016, la șase ani de 
la izbucnirea unui imens scandal de 
pedofi lie în cadrul Bisericii Catolice 
din Belgia, instituţia religioasă a 
prezentat un raport care prezintă 
amploarea fenomenului, într-un 
efort de a-și respecta promisiunile 
privind asigurarea transparenţei 
în acest subiect. Peste o mie de 
cetăţeni s-au plâns că au fost 
abuzaţi de preoţi pedofi li, relatează 
La Libre Belgique.

În aprilie 2010, fostul episcop 
de Bruges, Roger Vangheluwe, 79 

de ani, a recunoscut că i-a abuzat 
sexual pe doi dintre nepoţii săi. 
Acest caz a provocat o criză gravă 
în cadrul Bisericii Catolice din 
Belgia, acuzată de păstrarea tăcerii 
în subiectul abuzurilor sexuale 
comise de preoţi pedofi li. Pentru 
a-și ameliora imaginea, instituţia 
religioasă i-a invitat, în iunie 2012, 
pe cei care au fost victime ale unor 
astfel de fapte să le reclame la zece 
„puncte de contact” deschise în 
dioceze și congregaţii. Peste o mie 
de cetăţeni belgieni au dat curs 
iniţiativei și s-au plâns că au fost 
abuzaţi sexual pe când erau încă 
minori de către preoţi ai Bisericii 
Catolice. Majoritatea plângerilor 
se referă la fapte care ar fi  fost 
săvârșite acum 30 de ani, potrivit 
unui raport întocmit în perioada 
2012-2015 și prezentat de Manu 
Keinse, profesor la Universitatea 
Catolică din Leuven și președinte 
al Comisiei interdiocezane pentru 
protecţia copiilor și tinerilor. 

Mai exact, 1.000 de persoane 
s-au plâns că au fost victimele 
preoţilor pedofi li, 418 plângeri fi ind 
depuse la punctele de contact ale 
Bisericii și 628 la Centrul de Arbitri 
deschis la cererea Comisiei speciale 
parlamentare pentru soluţionarea 
plângerilor de abuzuri sexuale.

Potrivit raportului, 80% dintre 
plângerile depuse la punctele 
de contact ale Bisericii provin 
din regiunea fl amandă, 15% 
din regiunea valonă și 5% din 
arhidioceza Malines-Bruxelles. 
Dintre plângerile depuse la Centrul 
de Arbitraj, 72% provin din regiunea 
fl amandă și 28% din regiunea 
valonă. Aproape un sfert dintre 
victime aveau sub zece ani. Raportul 
mai relevă că 23% dintre victimele 
preoţilor belgieni pedofi li aveau 
sub zece ani în momentul comiterii 
abuzurilor și 71% erau băieţi. 
Abuzurile sexuale au fost comise, în 
mare parte de bărbaţi (95%).

„Suntem perfect conștienţi că 
nu mai putem schimba trecutul. 
putem doar să încercăm să oferim 
ceea ce a lipsit cel mai mult în 
trecut: umanitatea și solidaritatea”, 
comentează profesorul Keirse. 
De fapt, unul dintre obiectivele 
acestei iniţiative este de a stabili 
compensaţii adecvate pentru fapte 
care, fi ind prescrise, nu mai pot fi  
reclamate în instanţă.

Aproape patru milioane de 
euro, compensaţii fi nanciare

Până acum, compensaţiile 
fi nanciare s-au ridicat la 3,9 
milioane de euro, conform 
raportului. Victimele și-au primit 
banii prin intermediul Fundaţiei 
Dignity, înfi inţată în acest scop de 
episcopii belgieni. În opinia lui 
Manu Keirse, Biserica Catolică 
din Belgia a reușit astfel să aducă 
transparenţă într-un subiect 
considerat tabu până în curând. 
„Vom face tot ce stă în putinţa 
noastră pentru ca ceea ce a avut 
loc la trecut să nu se mai repete. 
Avem în vedere măsuri adecvate, o 
informare corectă și o transparenţă 
perfectă asupra a ceea ce a avut loc”, 
a dat asigurări profesorul catolic, 
citat de Le Libre Belgique.

Orgii homosexuale ale unor Orgii homosexuale ale unor 
înalţi prelaţi de la Vaticanînalţi prelaţi de la Vatican

n orașul Slănic Spătarul Maica mea
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La numai trei zile de la ședința 
Consiliului Suprem de Securitate, 

după care președintele Dodon anunța 
că se va adresa Organizației Națiunilor 
Unite și Consiliului Europei să-i satisfacă 
indignarea privind acțiunile României pe 
teritoriul Republicii Moldova și că va iniția 
răspunderea penală față de cei care au 
semnat declarații de unire a Basarabiei cu 
România, satul său de baștină a votat Unirea. 
Printre cei care au semnat Declarația de 
Unire au fost și membri ai familiei Dodon, 
tot ei numărându-se printre activiștii care 
au participat la colectarea semnăturilor. 

Gestul consătenilor președintelui socialist 
este cu adevărat unul istoric – Declarația de 
Unire cu România a fost semnată nu numai 
de primarul comunei și toți consilierii, dar 
și de peste 500 de săteni, printre ei și mulți 
alungați de sărăcie peste hotare, care și-au 
scanat votul l-au expediat reprezentanților 
comunei. Votul a fost dat pe 10 martie 2018, 
după ce fi ecare cetățean a fost consultat în 
acest subiect, Sadova fi ind a 107-a localitate 
de pe malul stâng al Prutului, care votează 
Unirea. A fost un adevărat knockout pentru 
președintele Dodon și pentru cei câțiva 
sateliți ai lui, care nu cu mult timp în urmă 
îl făcuseră să declare că satul său de baștină 
este prima localitate care contrasemna o 
declarație anti-unire, adică în susținerea 
„statalității Republicii Moldova”. 

Cu atât mai simbolic faptul cu cât avea 
loc paralel un alt eveniment de rezonanță 

similară – la Palatul Culturii din Iași era 
lansată Liga Aleșilor Locali Unioniști, 
asociație care militează pentru unirea 
Republicii Moldova cu România. Aici 
peste 200 de reprezentanți ai administrației 
locale de pe ambele maluri ale Prutului, la 
invitația primarului Mihai Chirică, s-au 
întrunit într-o Conferință pentru a solicita 
Parlamentelor de la București și Chișinău 
să emită o declarație comună „privind 
reîntregirea națională prin Unirea celor 
două state”. Tot aici a fost votată și o rezoluție 
prin care se solicită ca unirea Republicii 
Moldova cu România să devină proiect de 
țară.

Cu doar trei zile înainte, ziceam, în 
cadrul unui Consiliu Suprem de Securitate 
încropit din consilieri pro-socialiști și istorici 
moldoveniști și în lipsa unor responsabili 
profesioniști și din ofi ciu în probleme de 
securitate și apărare a statului (prim-
ministrul, președintele Parlamentului, 
miniștrii apărării, de interne, de externe, 
șeful SIS), președintele Dodon se olecăia 
că „majoritatea membrilor Consiliului au 
condamnat vehement acțiunile antistatale 
și anticonstituționale ale unor organizații, 
formațiuni politice, aleși locali, care au 
întreprins acțiuni menite să submineze 
statalitatea țării și care cheamă la lichidarea 
statului Republica Moldova.”  Și că s-ar fi  
arătat îngrijorați că unioniștii ar pune la cale 
eventuale acțiuni de destabilizare în cadrul 
Marșului Centenar de la Chișinău din 

perioada 24-27 martie curent. Desigur, dacă 
nu le va provoca chiar dânsul, președintele 
Dodon, după cum a mai și amenințat în mai 
multe rânduri. 

Noii membri ai Consiliului Suprem de 
Securitate, aleși pe principii de cumetrism 
și fi delitate socialistă, au recomandat chiar 
modifi carea legislației penale în așa fel 
încât expres să fi e prevăzută răspunderea 
penală „pentru orice fel de acțiuni care vin 
în contradicție cu prevederile Constituției 
și atentează la suveranitatea, independența 
și integritatea teritorială a Republicii 
Moldova”. În opinia lui Dodon, semnatarii 
declarațiilor de unire cu România trebuie 
trași la răspundere penală. 

Deși în mai multe cazuri de adoptare a 
unor asemenea Declarații se specifi că că 
este un document simbolic, iar Th eodor 
Meleșcanu, ministrul de externe al 
României, clasifi că aceste acte drept 
„expresie a dorinței de a fi  mai aproape de 
România”, însă ele „nu au valoare juridică”, 
la Chișinău toți cei care mai tânjesc după 
„soiuz” (URSS) sunt alertați de ritmul 
cu care tot mai multe localități adoptă și 
semnează astfel de Declarații. La primele 
acțiuni de acest gen puțini credeau că pe 
parcursul Anului Centenarului se vor 
contabiliza 100 de Declarații simbolice de 
Unire a celor două state românești. Apoi, cei 
mai optimiști și perseverenți unioniști și-au 
pus ca obiectiv 100 de localități unioniste 
către 27 martie 2018. Dar iată că la mijlocul 
lui martie numărul localităților de pe 
ambele maluri care s-au pronunțat pentru 
unire (și de-acum nu numai simbolică) 
a depășit cifra de 112. Marșul glorios al 
Unirii îi sperie și pe mulți dintre cei care, 
după ce și-au cumpărat cetățenia română, 
deși votează cu Dodon, merg, fi rește, tot la 
Iași, la shopping în Mall. Că e mai ieft in și 
e un asortiment de mărfuri mai bogat și de 
calitate. 

Comuniștii, la plenara din aceiași zi de 10 
martie, au deraiat de la agenda electoralelor 
(parlamentare și locale pentru Chișinău și 
Bălți) spre subiectul contracarării mișcării 
unioniste, ajuns pe poziția numărul 1. 
Liderul PCRM Vladimir Voronin i-a 
consacrat acestui subiect mai tot discursul 
său de o oră și jumătate. Acum prioritatea 
comuniștilor nu sunt alegerile (cu atât mai 
mult problemele cetățenilor), ci crearea 
unor comitete (deocamdată nu bolșevice!) 
de apărare a suveranității în fi ecare localitate 
din Republica Moldova. Iar „fruntașii”-
veterani ai separatismului și bașcanul 
Găgăuziei au convocat pe 24 februarie în 
comuna Tomai din autonomie așa-numitul 
consiliu extins al tuturor autorităților 
găgăuze pentru a condamna  activitatea 
unionistă a ex-președintelui Traian Băsescu. 
După cuvântări în care mai toți se jurau 
de fi delitate statalității Moldovei, dar și 
scandaloase, cu învinuiri reciproce între 
bașcan și adepții PDM, adunarea a cerut la 
fi erbințeală să dea „România în judecată la 
Haga pentru ocupația din 2018”. Și a votat o 
declarație anti-Unire pe care să o expedieze 
… Parlamentului Republicii Moldova, 
Federației Ruse, Turciei, Bruxelles-
ului, OSCE-ului și ONU. Unii, și mai 
înfi erbântați, au chemat chiar „la arme”, ca 
în 1990. 

Și cum bașcanul Irina Vlah este și 
ea membru al Consiliului Suprem de 
Securitate a fost de acord cu tragerea la 
răspundere a semnatarilor declaraţiilor 
de unire, dar trebuie văzut că răspunderea 
penală pentru atentare la „suveranitatea, 
independența și integritatea teritorială a 
Republicii Moldova” este… amnistiată. Ca 
și acum o sută de ani, când Actul Unirii 
Basarabiei cu România stipula: „Toate 
călcările de legi făcute din motive politice 
în vremurile tulburi ale prefacerei din urmă 
sunt amnestiate”.

Cu steaguri și alai, pe drumuri 
pline de țârfâială, într-o 

atmosferă dezolantă și provincială, 
s-au strâns găgăuzii la mare sfat să 
condamne „vehement declarațiile 
de unire” ale primăriilor și, așa, 
orbi de glod, să proclame Găgăuzia 
epitomul statalității moldovenești. 
Ei se vor pune de-a curmezișul, cu 
arma-n mână, dacă va fi  nevoie, și 
vor apăra Republica Moldova de la 
distrugere, ne vor salva de unire – 
acest horror story găgăuz. Dar cine 
îi va salva pe ei? s-au întrebat eroii 
noștri, gata de sacrifi ciu. „Trebuie 
să rezistăm până vine Rusia în 
ajutor!”, a fost răspunsul. Și cam 
până aici despre statalitatea și 
independența moldovenească.

Adunarea găgăuzilor din 24 
februarie curent ar avea ceva 
caragialesc în conținutul ei,  de 
republică ploieșteană, dacă nu ar 
reprezenta – fi e și prin ridicolul 
său – o amenințare mocnită în 
adresa oamenilor normali din 
acest stat. Impresia șocantă e că 
Găgăuzia n-a evoluat cu niciun 
milimetru de la retorica sfârșitului 
perestroikăi și a începutului 
anilor 90: spume la gură, 
Românii fasciste, „nu vă place, 
ușchiți-o peste Prut”, dublate 
de șantajul ordinar la adresa 
majorității: „Dacă Republica 
Moldova își schimbă statutul, 
noi proclamăm independența 

regiunii.” Semne de reconciliere 
nu se întrevăd, iar bănuiala mea 
e că separatismul găgăuz se 
întreține pe moldovenism, e o 
expresie „logică”, dacă există vreo 
logică în povestea asta, a tezei 
moldoveniste. Vina pentru actuala 
situație fără ieșire în care ne-am 
pomenit e – în ciuda aparențelor 
– a moldoveniștilor „toleranți” și 
complici cu minciunile comuniste 
și tezele românofobe. Vedeți 
dumneavoastră, ei, găgăuzii, 
au trăit mereu împreună cu 
moldovenii în pace și bună  
înțelegere, în jurul unui stakan 
(pahar de 250 ml – n.r.) de 
vodkă și-o coadă de „seliodka” 
(scrumbie – n.r.) afumată, în 
această casă de toleranță, numită 
poporul moldovenesc multietnic 
și multicultural. Cum au deschis 
gura niște elite culturale, 
calitative, ale moldovenilor să 
spună că această imagine e falsă, 
ipocrită, cum au încercat să 
revendice că suntem români, că 
vorbim limba română și că nu ne 
putem face bine decât revenind la 
expresia unei identități culturale 
românești, cu sau fără proiectul 
unionist ca fi nalitate, reacția 
moldovenismului – prin fosta 
nomenclatură revărsată în clasa 
politică și „civică” moldovenească 
– a fost să nege acest adevăr, să-l 
devalizeze, să-l marginalizeze 

ca expresie a unui extremism 
identitar.

Moldoveniștii și-au găsit aliați 
în minoritățile românofobe, la fel 
cum și minoritățile și-au validat 
românofobia prin sprijinul elitelor 
politice moldoveniste: majoritatea 
își zice moldoveni, doar o 
minoritate își zice români. Și cum 
prin defi niție minoritatea e tehnic 
și cantitativ o extremă, rezultă 
că românii sunt niște extremiști. 
Iar această apreciere – pe fondul 
imaginii create de propaganda 
sovietică – s-a transformat într-
una calitativă: românii sunt 
extremiști prin însăși natura lor. 
Fasciști, că așa ține minte găgăuzul 
din manualele sovietice.

România – stat agresor, Rusia 
și Uniunea Sovietică – îngeri ai 
eliberării și alinării suferințelor 
găgăuzești. Ocupație, crime 
și teroare în masă, foamete 
organizată, deportări în Siberia 
în bou-vagoane sigilate, 
distrugerea proprietății private, 
deznaționalizare, rusifi care, 
demonizare a României și 
românilor? Fleacuri. Circa 3.360 
de persoane au fost deportate în 
perioada sovietică de pe teritoriul 
actualei autonomii găgăuze. 
Ținta prioritară a regimului au 
fost primarii, la fel ca în toată 
Basarabia, pedepsiți astfel că au 
colaborat cu autoritățile române 

în perioada interbelică. Fleacuri?  
Memorialul durerii minorităților 
noastre se recompune din marote 
comuniste despre bastoane 
jandarmerești pe spinare, rigle 
plesnite peste degetele elevilor 
neascultători și genunchi chinuiți 
pe grăunțe. Găgăuzii își amintesc 
cu lacrimi în ochi cum în ‘36 
toamna, luați la armată, erau 
mânați de diavolul în persoană – 
sergentul român – să meargă pe 
jos tocmai 2-3 km până-n deal 
la vie, unde răcanii erau puși să 
culeagă poama cât e ziulica de 
lungă.

Dacă ne-am întoarce înapoi în 
URSS, cum a fost... Democrația 
e un cuvânt american, de dânșii 
inventat. Totalitarismul? Păi da, 
taman că era regulă și ordine 
totală. Europa? Să ne dea, dacă tare 
vrea să-și facă imagine la noi în 
Gagauz-Yeri. Și turcii să ne ajute. 

Și românii să ne repare grădinițe 
dacă vor. Da noi în continuare cu 
rușii – că o fost ghini. 

E o stare a minții asta și n-ai 
ce-i face. Sau ai avea, dacă elitele 
noastre ar fi  înțeles că nu de ONG-
uri pentru drepturile minorităților 
și femeilor aveam noi nevoie 
prioritar după ‘90 în Republica 
Moldova. Nu de „drujba-
ntre noroade”, prost înțeleasă 
și aplicată, unde „toleranța” 
înseamnă să accepți astfel de 
patologii mentale și morale ca 
pe niște „păreri”, încurajându-le 
și fortifi cându-le prin faptul că 
„trebuie respectate”. Ci de o lungă 
și dureroasă dezbatere națională și 
interetnică despre comunism.
Asta e experiența traumatizantă 
fundamentală a societății noastre, 
pe care n-am evaluat-o. 

Marcela TUȘCĂ
(după Deschide.MD)  

Memorialul găgăuz al durerii: stroibat la cules în deal la vie

P

a numai trei zile de la ședința similară la Palatul Culturii din Iași era

Vrea ori nu Dodon sau Meleșcanu, Vrea ori nu Dodon sau Meleșcanu, 
unirea cu România va fi ! unirea cu România va fi ! 

în perioada interbelică Fleacuri? Și românii să ne repare grădinițe
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Conform unei știri publicate acum 
trei ani de cunoscutul cotidian 

moscovit Kommersant, Rusia ar lua în 
calcul reactivarea staţiei de interceptare 
Lourdes, din Cuba, afl ată la numai 160 de 
km de coastele Statelor Unite. Cândva, în 
acest centru de monitorizare a convorbirilor 
telefonice au lucrat aproximativ 3.000 
de persoane. În timpul Războiului Rece, 
Moscova a folosit staţia pentru a intercepta 
telefoanele și radiocomunicaţiile americane. 
În 2001, Vladimir Putin  a ordonat 
închiderea staţiei din raţiuni fi nanciare. 
Aparenta redeschidere a acesteia este 
expresia interesului crescând al Moscovei 
faţă de America Latină și în special faţă 
de Cuba, un fost și îndelungat partener al 
Rusiei. În contextul relaţiilor precare cu 
Occidentul, pe fondul crizei ucrainene și al 
războiului sirian.

Deși staţia de monitorizare este încă 
închisă, cadrul actual este similar celui din 
vara anului 2014. În timp ce relaţiile dintre 
Cuba și SUA se răcesc rapid din cauza 
presupuselor „atacuri acustice” împotriva 
diplomaţilor americani de pe insulă, Havana 
se apropie de Rusia. La fel ca în vremurile 
sovietice, Rusia sprijină Cuba ca furnizor 
de petrol. Dacă dăm crezare agenţiei de știri 
TASS, guvernele de la Kremlin și Havana ar 
fi  convenit la mijlocul lunii octombrie 2017 
să extindă livrările de petrol din Rusia și 
să aprofundeze cooperarea în exploatarea 
petrolului pe insulă. Pe fondul difi cultăţilor 
de livrare ale Venezuelei ţară afectată de 
probleme economice și politice, compania 
rusească de energie Rosneft  a făcut pasul 
înainte.

PETROLUL, CA MOTIVAŢIE
Încă din martie a.c., Rosneft  s-a angajat 

să livreze Cubei 250.000 de tone de petrol 
și motorină. Observatorii susţin că acordul 
face parte dintr-o înţelegere mai amplă. 
Anul trecut și anul  acesta, Rosneft  a 
împrumutat aproximativ cinci miliarde de 
dolari companiei PDVSA, deţinută de statul 
venezuelean. Livrările viitoare de petrol 
de la PDVSA către Cuba ar putea fi , deci, 
compensate.

Scenariul amintește de anii 70 și 80, când 
Uniunea Sovietică era principalul garant 
al supravieţuirii economice și, implicit, 
politice a Cubei. Acest lucru a fost însoţit 
de sovietizarea ţării. Produsele sovietice 
au luat cu asalt Cuba, înlocuind frigidere, 
televizoare și alte bunuri de consum din 
Statele Unite. În plus, pe străzile insulei 
se puteau întâlni numeroase automobile 
Lada și Moskvitch. În 1972, alături de 
Vietnam, Cuba a fost singura ţară din așa-
numita Lume a treia care devenea membră 
a Consiliului pentru Asistenţă Economică 
Reciprocă (CAER).

În anii 80, Uniunea Sovietică a acordat 
Cubei un ajutor economic anual de 
aproximativ două miliarde de dolari. 
Sprijinul a fost potenţat și de 13 milioane 
de tone de petrol. Cuba a devenit tot mai 
dependentă de Uniunea Sovietică. În 1989, 
ţara a gestionat 85% din comerţul său 
exterior prin CAER.

Sfârșitul URSS și dizolvarea CAER au 
lovit masiv insula din Caraibe. Livrările de 
ţiţei au scăzut de la 13 la patru milioane de 
tone în 1993, iar importurile au scăzut cu 
75%. Cuba a intrat într-o criză economică 
profundă. În 1991, datoria Cubei către 
Uniunea Sovietică era de aproximativ 35 de 
miliarde de dolari americani.

În 2014, Rusia ca stat succesor al Uniunii 
Sovietice, a redus 90% din datoria Cubei, 

restul de 3,5 miliarde de dolari urmând să 
fi e compensate prin condiţiile preferenţiale 
acordate investitorilor ruși în Cuba. Prin 
urmare, Rosneft  ar urma să modernizeze cea 
mai mare rafi nărie din Cuba (Cienfuegos), 
care funcţionează în prezent la jumătate 
din capacitate din cauza reducerii livrărilor 
de petrol din Venezuela, cel mai important 
aliat al Havanei. Autorităţile de la Caracas 
au redus drastic livrările de petrol din cauza 
crizei politice și economice.

În loc de 100.000 de barili (1 baril = 
59 litri), Venezuela livrează Cubei doar 
aproximativ 55.000 de barili pe zi. În acest 
context, Cuba și-a extins testele de foraj 
în Golful Mexic, operaţiune în care sunt 
implicate și companii rusești.

INTERESE GEOSTRATEGICE
Contactele diplomatice și economice 

dintre Moscova și Havana s-au intensifi cat 
mai ales după alegerea lui Donald Trump în 
funcţia de președinte al SUA. În septembrie 
2017, ambele ţări au semnat un pachet de 
acorduri, inclusiv în sectoarele energetic și 
feroviar. Alte contracte vizează producţia 
alimentară și industria textilă. În plus, Rusia 
furnizează Cubei camioane, autobuze, 
locomotive și ascensoare.

Volumul tranzacţiilor dintre cele două 
ţări a crescut cu 73% în prima jumătate 
a anului 2017, ajungând la 176 milioane 
de dolari. Chiar dacă afacerile între cele 
două state nu au atins nivelul celor pe care 
Havana le întreprinde cu principalii săi 
parteneri comerciali – China și Venezuela – 
tendinţa este în creștere. Inclusiv în turism. 
Cuba așteaptă un număr record de 100.000 
de turiști ruși în acest an.

La sfârșitul anului 2016, Rusia a semnat 
un acord de modernizare a forţelor armate 
cubaneze. De asemenea, există informaţii 
conform cărora Rusia ar putea deschide din 
nou o bază militară în Cuba. Acest lucru este 
puţin probabil, dacă Havana este interesată 
de ameliorarea relaţiilor cu SUA.

Acestea s-au deteriorat rapid, după ce, în 
ultimele luni, diplomaţii americani din Cuba 
au fost victime ale unor „atacuri acustice”. 
Cel puţin 22 de diplomaţi americani și rudele 
acestora au avut migrene, greaţă, sincope 
de memorie și simptome de surzenie, unii 
dintre ei chiar pierzându-și auzul. Cu câteva 
săptămâni în urmă, guvernul american a 
retras cea mai mare parte a personalului său 
de la ambasada din Cuba și a expulzat 15 
diplomaţi cubanezi.

Este vorba despre 13,4 
milioane de documente, 

după cum scrie Le Monde, 
ziar asociat în Consorţiul 
internaţional de jurnaliști care a 
făcut posibile aceste dezvăluiri. 
Printre alte publicaţii asociate 
se numără Sudedeutsche Zeitung 
din Germania, Th e Guardian 
din Marea Britanie sau New York 
Times din Statele Unite.

Așadar, ce au în comun Wilbur 
Ross și Res Tillerson, oameni 
puternici ai Casei Albe, Stephen 
Bronfi man, trezorier canadian 

și apropiat al lui Justin Trudeau, 
dar, de asemenea, companii 
multinaţionale, cum ar fi  Nike 
și Apple, mari bogătași francezi, 
oligarhi ruși, afaceriști africani 
și sportivi de calibru? Firele 
duc către o fi rmă de avocatură 
internaţională, Appleby, cu 
sediul în Bermuda. Documentele 
dezvăluie așadar noi găuri negre ale 
fi nanţelor globale și arată modul 
în care prin intermediul unor 
sisteme sofi sticate de optimizare 
fi scală, mii de miliarde de dolari 
continuă să scape sistemelor 

fi scale ale statelor și autorităţilor 
de reglementare.

Documentele dezvăluie o lume 
aparte, în care impozitul nu există. 
O lume rezervată elitelor secolului 
21. O lume care pune din nou 
problema corectitudinii fi scale 
și a împărţirii impozitelor între  
contribuabilii care se pot sustrage 
și cei care nu.

Firme precum Appleby au 
fost ignorate mult timp în lupta 
împotriva paradisurilor fi scale. 
Cu toate acestea, ele sunt cele care 
contribuie, prin geniul lor de a se 
strecura printre paragrafe de lege, 
la opacitatea unei lumi fi nanciare 
în care statelor le este din ce în ce 
mai greu să menţină controlul.

Noi revelaţii scandaloase 
despre paradisurile fi nanciare și 
clienţii lor

Printre persoanele vizate de 
aceste informaţii fi gurează Regina 
Elisabeta a Angliei, responsabilul 
american însărcinat cu comerţul, 
Wilbur Ross, și un miliardar 
canadian care a fi nanţat campania 
electorală a prim-ministrului 
Justin Trudeau…

De reţinut că informaţiile legate 
de plasamentele acestor persoane 
nu înseamnă în mod automat 
că ele sunt și ilegale. Și poate că 
tocmai aici este partea cea mai 
scandaloasă: investiţiile făcute 
de oameni foarte bogaţi pot fi  în 
același timp imorale și legale, în 

același timp ofensatoare pentru 
bunul simţ și ofi ciale, cinice și 
ireproșabile la nivel tehnic.

În cazul lui Wilbur Ross, scrie 
Agenţia France Presse, putem vorbi 
de investiţii care nu corespund, etic 
vorbind, cu statutul său. Unele fi re 
duc la niște oligarhi ruși și chiar la 
unul dintre ginerii lui Putin.

Miliardarul canadian Stephen 
Bronfman, care și-a plasat mari 
sume în Insulele Cayman, îl pune 
oarecum într-o situaţie discutabilă 
pe premierul canadian, care și-a 
bazat campania pe promisiunea 
de a reduce inegalităţile și de a 
promova „justiţia fi nanciară”. 
Întregul partid liberal canadian 
probabil că-și examinează acum 
conturile, pentru a vedea ce sume 
i-au venit din partea lui Bronfman.

În Marea Britanie, regina nu 
iese nici ea cu o aură inocentă din 
această afacere, deși nimeni nu-i 
va putea reproșa vreo ilegalitate. 
Și probabil că nici nu a știut cum 
sunt plasaţi banii ei, toate aceste 
operaţiuni trec prin agenţii și 
agenţi specializaţi, consilieri 
și cabinete discrete, montaje 
fi nanciare și combinaţii sofi sticate.

France Presse informează că 
cele 13.500.000 de documente 
fi nanciare sunt în prezent 
disponibile și vor fi  cercetate cu 
lupa. Abia s-au stins ecourile 

afacerii Panama Papers de anul 
trecut și iată-ne acum în plină 
nouă furtună cu Paradise Papers. 
Toate aceste scandaluri au meritul 
de a atrage atenţia opiniei publice 
asupra unor anomalii care devin 
insuportabile, deși legal se pare că 
nu toate și nu întotdeauna pot fi  
contestate.

Există un model fi nanciar care 
ar trebui modifi cat în profunzime, 
cu o infuzie de transparenţă legală 
și nu „ameliora” periodic. Este 
revoltător să vezi cum miliardarii 
și marile grupuri multinaţionale 
găsesc mereu soluţii și circuite, 
pentru a scăpa de impozite sau 
pentru a plăti cât mai puţine taxe.

Merită salutat însă efortul 
Consorţiului internaţional de 
jurnaliști care regrupează 96 de 
medii de informare din 67 de ţări. 
Cabinetele de avocaţi și specialiști 
care lucrează la „rentabilizarea” 
fi nanciară a imenselor sume 
care le sunt încredinţate au însă 
întotdeauna un fel de „avans” 
faţă de investigatori. Chiar în 
momentul când paradisurile 
fi scale și armatele de avocaţi care 
le protejează sunt denunţate, 
probabil că acestea pregătesc noi 
strategii și proceduri sofi sticate, 
„legale”, pentru a rentabiliza banii 
celor mai bogaţi oameni de pe 
planetă.

restul de 3 5 miliarde de dolari urmând să Volumul tranzacţiilor dintre cele două

În vreme ce relaţiile bilaterale cu Statele Unite s-au răcit, legăturile cu 
Rusia sunt din ce în ce mai strânse, mai ales în sectorul petrolier. Nici alte 

domenii din Cuba n-au scăpat atenţiei lui Vladimir Putin, relatează Andreea 
Knobioch pentru Deutsche Welle.

O lume fără impozite pentru elitele secolului 21O lume fără impozite pentru elitele secolului 21

Documentele Paradise – sub acest titlu, publicaţii de prestigiu din 
întreaga lume dezvăluie noi informaţii privind miliardele ascunse în 
paradisuri fi scale. 

„Paradise Papers” este numele unui nou foileton politico-fi nanciar, 
un scandal cu rezonanţe mondiale despre care vor fi  difuzate noi 
știri și revelaţii în săptămânile următoare. Din nou avem de-a face 
cu milioane de documente care au fost date publicităţii despre cum 
sunt investiţi banii unor personalităţi și persoane importante în 
paradisuri fi scale. Revelaţiile provin de la Consorţiul internaţional 
al jurnaliștilor de investigaţie, iar documentele sunt „scurgeri” de la 
un cabinet de avocaţi, Appleby, specializat în investigaţii în paradisul 
fi scal al insulelor Bermude.

Umbra Rusiei în CubaUmbra Rusiei în Cuba
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Atletism 
• O splendidă 

performanţă a realizat 
tânăra atletă Andreea Lungu 
de la CSȘ „Constantin 
Istrati” Câmpina (antrenor 
coordonator prof. Nicolae 
Pavel, antrenoare prof. 
Mihaela Marin), care în 
cadrul Campionatului 
României – Juniori II 
(București, Complexul 
Sportiv Naţional „Lia 
Manoliu”, 3-4.III.2018), în 
proba de aruncarea greutăţii 
a cucerit medalia de aur și 
înaltul titlu de Campioana 
României. Mai mult, 
performanţa realizată, 14,22 
m, îi asigură bravei noastre 
sportive Andreea Lungu 
califi carea la Campionatul 
European (Budapesta, iulie 
2018…), dar și pătrunderea 
în „Top 6 Mondial” la U 18, 

în acest fericit moment.
• În aceiași competiţie 

– „Juniori II”, CSȘ Ploiești 
(antrenori – prof. Maria 
Andrei și prof. Florin 
Andrei) a cucerit „argintul” 
probei de 4x400 m având în 
componenţă atleţii Andrei 
Niculiţă, David Gudi, 
Eduard Chivi, Florin Nica. 

• Dispute aprige 
au prilejuit și probele 
Campionatului României 
Juniori I (București CSN 
„Lia Manoliu” 376 sportivi 
și sportive, 25.II.2018), în 
cadrul căruia CSM Ploiești 
(antrenori prof. Robert 
Munteanu și prof. Augustin 
Iancu – coordonator), a 
cucerit două medalii de 
bronz prin atletul Mihai 
Lazăr (legitimat și la CSȘ 
Hunedoara) la 400 m și 
prin ștafeta 4x400 m prin 
Mihai Lazăr, Andrei Oprea, 

Ovidiu Burcea și Alexandru 
Geamănu.

• Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești – 
Clubul Sportiv Petrolul 
Ploiești, structura atletică 
de vârf (antrenori prof. 
Augustin Iancu, prof. 
Robert Munteanu), a 
„recoltat” 4 medalii de 
argint la Campionatul 
României Seniori-Tineret 
(Indoor, CSN „Lia Manoliu” 
București, 3, 4.II.2018), prin 
internaţionalul Cristian 
Radu la 400 m („S”+”T”), 
Costin Homiuc 60 m (T), 
și prin ștafeta 4x400 m (S) 
având în componenţă atleţii 
Cristian Radu, Constantin 
Andonii, Mihai Lazăr, 
Sebastian Ursachi.   

• Mereu la fl acăra 
pasiunii, atleţii prahoveni 
Marian Ion – Cosminele și 
Alexandru Frangulea – CS 

Petrolul Ploiești, concurând 
la Campionatul României – 
Masters (București, Indoor, 
Categoria 50 de ani), au 
cucerit medalii de aur în 
probele de 3000 m. marș, 
respectiv 200 m. plat. 

• Atlet olimpic, 
concurent la Londra 
2012 și Rio de Janeiro 
2016, performer de vârf 
al Prahovei, maratonistul 
Marius Ionescu – Clubul 
Sportiv Municipal Ploiești 
(antrenor – prof. Robert 
Munteanu), dublu legitimat 
și la CSM Craiova, după 
un stagiu de pregătire de 
două luni în Kenya, se afl ă 
acum într-un alt stagiu, 
în Portugalia, evident, 
tot în condiţii optime. 
Recent, Marius Ionescu 
a reprezentat România la 
Maratonul  de la Sevilla 
(loc 11, cu șapte africani în 
primii zece clasaţi…) și prin 
timpul realizat în Spania, 
2:14:54 ore, intră în „Top 6” 
al performerilor Europei, 
în cea mai difi cilă probă 
atletică, de alergare pe șosea 
de 42,195 kilometri.

Judo 
• Structura CSM CFR 

CSȘ Ploiești (antrenor 
emerit coordonator 
Gheorghe Savu, antrenori 
Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu, Cosmin 
Slăveanu la Campionatul 
României U18 (Arad, 
25.II.2018, 322 sportivi, 70 
cluburi), a cucerit o medalie 
de argint, prin Diana Marcu 
și două de bronz prin Denisa 
Cristea și Radu Mărculescu.

• Un strălucitor bilanţ 
prin CSM CFR CSȘ 
Ploiești și la Campionatul 
României – Juniori 3 U15, 

Râmnicu Vâlcea, (366 
sportivi, 80 cluburi, 8-11.
III.2018): 4 medalii de 
aur prin Roberto Simion, 
Rareș Arsene, Alexandru 
Petre (individual) și una 
prin echipa feminină 
Euroregiunea Muntenia Sud 
graţie sportivelor noastre 
Alexandra Ciurcă și Daniela 
Brăslașu; una de argint prin 
Daniela Brăslașu; 5 de bronz 
prin Andrei Cristescu, 
Alexandru Ciurcă, Ștefan 
Niţescu, Andrei Predescu și 
una prin echipa masculină 
Euroregiunea Muntenia 
Sud, graţie băieţilor noștri 
medaliaţi și la individual.

Chanbara
Clubul Sportiv Brazi 

(președinte Nicu Lazăr, 
referent Aurel Drăghici), în 
moderna sa Sala Sporturilor 
Brazii de Sus, a găzduit într-
un sport din artele marţiale 
– „Chanbara”, un stagiu 
centralizat de pregătire, 
cu participarea a 236 de 
sportivi și sportive din ţară, 
eveniment cu un pozitiv 
ecou internaţional. 

Înot 
• La Hodmezovasarhely 

– Ungaria, într-un puternic 
concurs (24, 25.II.2018) 
internaţional, tinerii 
înotători de la CSM Ploiești 
(antrenori – Tamara 
Costache – maestră emerită 
a sportului și Ciprian Toma) 
au cucerit 17 medalii (4 
aur, 8 argint, 5 bronz) prin 
Fabian Păun (2, 3, 1…), 
Patrik Iacob (1, 2, 1), Luca 
Marinescu (1, 3) și prin 
Aida Stancu, Andra Niţă, 
Cristian Lupu (câte una de 
bronz).

• La Ploiești, „Cupa 
Masters” (Complexul 

Ana Maria Pop, concurs 
internaţional deschis 
sportivilor profesioniști 
sau amatori de peste 25 
ani, cu participanţi din 
România, Bulgaria, Spania, 
24, 25.II.2018), un succes 
al organizatorilor de la CS 
Shark Swimming Ploiești 
(Octavian Tais). Laureaţi 
(prin punctaj):Bianca 
Nicolae (Brașov) și Valentin 
Lupu (CS Tomas Ploiești). 
Printre ofi cialităţile sportive: 
Doru Dinu Glăvan (Reșiţa) 
și Laurenţiu Nicolescu 
(Ploiești).

Sanie
Performera ţării noastre 

la Jocurile Olimpice de 
Iarnă (Pyeong Chang – 
Coreea de Sud), singura 
clasată în Top 10 („VII”, la 
sanie), prahoveanca noastră 
din Bușteni – Raluca 
Strămăturaru a fost onorant 
desemnată purtătoarea 
Drapelului României la 
Ceremonia de Închidere 
a evenimentului sportiv 
mondial.

Gimnastica 
Ritmică

Turneul Internaţional de 
la Lisabona (350 sportivi 
din 17 ţări, 8-11.III.2018), 
a prilejuit CSM Ploiești 
(antrenoare coordonatoare 
Liliana Băescu, antrenoare 
Simona Puiu), noi succese. 
În puternicul concurs din 
Portugalia, în disputele 
sportive de la „Junioare”, 
gimnastele noastre au 
cucerit patru medalii prin 
Denisa Stoian – „argint” 
la „individual” (din 56 
concurente), argint în proba 
de „minge” și bronz la cerc 
și prin Miruna Ciocîrlan – 
argint la cerc.

Pro Prahova, pe arenele competiţionale
SPORTZiarul   Ploiestii
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Prof. Octavian BĂLTEANU

0372.032.313

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”„fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”

Pe scurt...
FOTBAL

Liga 3, Seria 3, Etapa 15 (11.
III.2018) * FC Petrolul Ploiești 
– Sporting Roșiorii de Vede 1-0 
(0-0). Victorie preţioasă, dar 
prestaţia n-a satisfăcut pe deplin 
bravii suporteri. Marcatori: 
Prunescu (50). Petrolul (antrenor 
Romulus Ciobanu): Bolboașă – 
Prunescu, Ichim, Olaru – Tudor 

Saim, Chindriș, Andor (90+2 
Lambru), Velisar – Ciocâlteu (68 
Cârjan), Arnăutu (74 Cl. Tudor), 
Păun (53 Nini Popescu). Petrolul 
35p, conduce în clasament, dar 
lupta cu AFCM Alexandria 33p 
este aprigă…

În etapa viitoare (17.III.2018): 
FC Aninoasa – FC Petrolul 
Ploiești. 

HAI PETROLUL!
POPICE

Liga Naţională (f, 10.III.2018) 
Conpet Ploiești – Rapid 

București 6-2 (2980 – 2854 p.d.). 
Performerele echipei noastre – ex-
campioanele mondiale Luminiţa 
Dogaru 535p.d., Dana Lăcătușu 
521p.d.

VOLEI
Divizia A 1 (Faza II, Locurile 

1-6, 2, 12.III.2018) * Tricolorul 
LMV Ploiești – CSM București 
3-0 * CSA  Steaua București – 
Tricolorul LMV Ploiești 0-3 (16-
25, 22-25, 23-25)!!! Excepţionala 
victorie prahoveană transmisă în 
direct pe Digi Sport TV…

Atletism în acest fericit moment Ovidiu Burcea și Alexandru

UN ULTIM OMAGIU, 
VICTOR ANGELESCU

Lumea fotbalului prahovean, 
îndoliată, a condus pe ultimul 

drum (5.III.2018, Cimitirul Viișoara) 
pe una dintre legendele sale – VICTOR 
ANGELESCU, preţuit fost jucător și 
antrenor la Fotbal Club Petrolul Ploiești, 
format de marele nostru club, cu onorante 
evoluţii și în cadrul marilor cluburi Metalul 
Plopeni, CSU Galaţi, Prahova Ploiești, OM 
de-o conduită umană și sportivă exemplară. 
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. 
Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Andreea Andreea 
LunguLungu

Prof. Prof. 
Mihaela MarinMihaela Marin
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