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„Bădăranul bădăran este şi cu medalii şi cu trese!”

- Culese de Tata

Robert Burns (1759 - 1796) poet scoţian

MATRIMONIALE PARLAMENTUL ROMÂNIEI A ADOPTAT
Marius MARINESCU; www.
DECLARAȚIA PENTRU CELEBRAREA
ziarulploiestii.ro
ușor pătat de politică,
UNIRII BASARABIEI CU ȚARA MAMĂ
Tânăr
cu situație materială bună,
dobândită din spăguțe nevinovate
aducătoare de căsuță nouă în cartier
cu barieră la intrare, mașină de
producție nemțească cu număr
preferențial și vacanțe discrete în
resorturi cu mâncare la discreție,
ambițios din cale afară, prietenos

ii de
d afaceri,
f
i abil
bil cum
cu oamenii
doar la ăi bătrâni mai vezi, nebăutor
de băuturi cumpărate, fumătorpufăitor, înjurător în trafic foarte
rar...dar rău (dacă o merită țăranu’!),
fire veselă-rar suitor pe masă la
petreceri, generos dar cu măsură și
în primul rând cu el, familie bună, cu
recomandare, nu sunt si nici nu am
fost “pârâcios”... și mai am multe alte
calități dar pentru că sunt și modest
mă opresc aici...deci!, caut oraș
frumos care să mă vrea PRIMAR.
Promit să fiu bun la suflet, să ascult
și, dacă pot, să și fac ceva, să nu ies
din cuvântul partidului, să împart ce
e de împărțit frățește, să continui să
răspund la salut și, dacă este nevoie,
o să fiu chiar și bărbat care bate cu
pumnu’ în masă...dacă imi cere
nevoia sau prietenii. Relații la partid,
la telefonu’ de acolo. Mulțumesc și...
apropo, rog seriozitate!

P

arlamentul României a adoptat, marți,
în cadrul ședinței solemne dedicate
împlinirii a 100 de ani de la Unirea R. Moldova
cu România, „Declarația pentru celebrarea
Unirii Basarabiei cu Țara Mamă, România, la
27 martie 1918”. La acest eveniment, considerat
unanim istoric, au fost prezenți MS Principesa
Margareta, custodele Coroanei României,
președintele
Parlamentului
Republicii
Moldova, Andrian Candu, viceprim-ministrul
Guvernului Republicii Moldova, Iurie Leancă
și organizatorii Marii Adunări Centenare de la
Chișinău, Vlad Bilețchi, George Simion și Ion
Leașcenco. În cuvântul lor, președinții Călin
Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea au afirmat

deschis că susțin runificarea
celor două țări surori, însă
diplomatic a fost votat doar un
act cu valoare simbolică, în care
se arată: „Parlamentul României
(...) consideră ca fiind pe deplin
legitimă dorința acelor cetățeni
ai Republicii Moldova care susțin
unificarea celor două state ca o
continuare firească în procesul de
dezvoltare și afirmare a națiunii
române și subliniem că acest act
depinde de voința acestora, și
declară că România și cetățenii ei sunt și vor fi
întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea

oricărei manifestări organice de reunificare
din partea cetățenilor Republicii Moldova, ca o
expresie a voinței suverane a acestora”.

CONSILIUL LOCAL AR VREA ÎN CARTIERUL
SĂ MAJOREZE CAPITALUL
ALBERT,
SOCIAL AL SGU, DIRECȚIA 1MP DE ASFALT
COSTĂ
ECONOMICĂ ZICE PAS!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
267,5 LEI
aautomacarale ridicări auto, 7 autoturisme

A

stăzi Consiliul Local Ploiești ar urma
stăzi,
să decidă (sau nu) dacă va majora
capitalul social al SC Servicii de Gospodărire
Urbană SRL, cu 15 milioane de lei. Această
infuzie de capital, fiindcă despre așa ceva
este vorba, ar servi pentru cumpărarea unor
utilaje sau mașini precum 5 autoutilitare
cu benă basculabilă, 5 autoturisme, 3
accesorii sărăriță, 3 unimogu funcțional, 5

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ CU VÂNZARE

BY MIHAI DACII
Strada: Marin Brutaru nr. 1; Tel. 0738 260 945
Executăm portrete la comandă.

P

rimăria Ploiești va aloca 1, 95 milioane de
lei (inclusiv TVA) pentru a moderniza 5
străzi, plus un crâmpei din Bulevardul Republicii,
în cartierul de lux Albert. Valoarea alocată
lucrărilor de pe fiecare arteră este următoarea:
263.540 lei-Bdul Republicii, 399.219 lei-Șoseaua
Buda, 405. 853 lei-strada Lotrului, 459.525 lei-str.
Amaradiei, 394.690 lei-str. Gilortului și 53.132 leiPrelungirea Buda. Aceste sume conțin și cheltuieli
anexe; modernizarea propriu-zisă va costa numai
1,83 mil. lei. Dacă ar fi să ne luăm după datele
tehnice din documentele proiectantului lucrărilor,
pe Bdul Republicii, metrul pătrat de șosea (1.105
mp cu totul) modernizată va costa 238,49 lei, iar
pe Șoseaua Buda (inclusiv trotuare)-296,62 lei.
Rezultă așadar o medie de 267, 5 lei/mp. E mult,
e puțin?

MIHAI APOSTOLACHE A ÎNFIINȚAT
ASOCIAȚIA “PRAHOVA ÎN ACȚIUNE”

C

PRIMUL
SOARE

utilitare (ridicări auto și spații verzi), 4
u
ccamionete, 3 utilaje de mici dimensiuni,
110 motocositoare, 3 motosuflante, 6
motofreze etc. Direcția Economică a
m
Primăriei Ploiești spune însă altceva:
P
fiindcă bugetul este unul de austeritate,
n-ar fi nici momentul și nici locul să se
n
opereze majorarea de capital. Dar, cum
o
s-a întâmplat deseori, ce spun economiștii
contează mai puțin. Consilierii locali sunt
cei care decid dacă oferă societății la care CL
Ploiești este acționar unic șansa reală de a-și
desfășura activitatea pentru care a fost de
fapt înființată compania publică în 2010, prin
externalizarea Administrației Domeniului
Public și Privat, din cadrul Primăriei Ploiești.

onferențiarul
universitar
Mihai Cristian Apostolache
a înființat, de curând, la Ploiești,
Asociația “Prahova în Acțiune”,
organizație
neguvernamentală,
independentă, ce are drept scop
inițierea, promovarea și susținerea
de proiecte și inițiative, precum
și promovarea și susținerea unor
oameni de calitate în vederea
dezvoltării comunității prahovene.
Începând din a doua jumătate a lunii

pagina 3
pagina 5
Actualitate
Actualitate
Patronii din Prahova
Ziua Mondială a
își unesc
Teatrului,
(iar!) forțele
celebrată și la Ploiești

aprilie, Asociația va derula programul
“Pregătit pentru a realiza ceva măreț”,
program dedicat persoanelor care
reprezintă sau doresc să reprezinte
comunitățile locale din postura de
aleși locali (primari, viceprimari,
consilieri locali, consilieri județeni,
președinți și vicepreședinți ai
consiliilor județene, delegați sătești).
De asemenea, Asociația își propune să
acorde anual Premiul Everest, premiu
menit să răsplătească inițiativa și

performanța
în diferite
domenii de activitate, să convingă și
să îndrume cetățenii pentru folosirea
inițiativei cetățenești, dar și să
conceapă, să tipărească și să distribuie
îndrumare sau ghiduri pentru aleșii
locali și pentru cetățeni în vederea
cunoașterii drepturilor și libertăților
cetățenești și a modului de organizare
și funcționare a administrației publice
locale și a celorlalte autorități publice
din România.
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Țara de dincolo de țară
40 % din banii publici pleacă
Fereastra de
din teșchereaua statului fără
oportunitate a
contracte de ofertă
Unirii
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a continuat în Prahova. Două tinere
au fost rănite în urma unui eveniment rutier care a avut loc pe
Centura de Vest, iar un cumplit accident feroviar s-a produs la Gara
de Nord.

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
Tânăr accidentat la Halele
Centrale
Accidentul rutier a avut loc la
primele ore ale dimineții. Un tânăr
în vârstă de 19 ani a fost acroșat
de un autoturism în zona Halelor
Centrale. Victima accidentului
a suferit un traumatism craniofacial. Tânărul a fost transportat
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești, pentru
acordarea de asistență medicală și
pentru continuarea investigațiilor.
Accident rutier la Breaza
Două persoane au fost implicate
într-un accident rutier care s-a
produs în Breaza de Jos. Una dintre
victime, un bărbat, în vârstă de
78 de ani, a fost transportat cu o
ambulanță la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești, unde a fost diagnosticat cu
traumatism cranio-facial. Cea de a
doua persoană implicată în accident
a refuzat transportul la spital.
Accident la podul de la Bucov
Șase persoane au fost implicate
într-un accident rutier care s-a
produs în Ploiești, în zona podului
de la Bucov. La fața locului au ajuns
mai multe echipaje ale Poliției
și ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Una dintre victime,
un bărbat în vârstă de 49 de ani,
a fost transportată la spital cu
traumatism la coloana cervicală,
traumatism la torace și la o coastă.
Celelalte cinci persoane au refuzat
transportarea la unitatea medicală.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Accident în Ploiești, pe strada
Cozia
Doi tineri, o fată în vârstă de 17
ani și un băiat de 19 ani, au fost
implicați într-un accident rutier pe
strada Cozia, din Ploiești. La fața
locului au ajuns imediat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Adolescenta
a fost transportată la Spitalul
de Pediatrie Ploiești, aceasta
prezentând
un
traumatism
cranio-cerebral minor, precum
și un traumatism la gleznă. Din
fericire, tânărul nu a fost rănit.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum anume
s-a produs evenimentul rutier.
Bărbat electrocutat după ce a
intrat cu autocarul într-un stâlp
Accidentul rutier a avut loc
pe DN1, la Liliești. Șoferul unui
autocar a intrat într-un stâlp

2

de curent electric, care a picat
ulterior pe mașină. Conducătorul
autocarului, un bărbat în vârstă
de 49 de ani, s-a ales cu arsură
prin electrocutare, gradul II, III
și IV, pe aproximativ 20% din
suprafața corpului, în special la
nivelul toracelui. Bărbatul a fost
transportat la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești. La momentul producerii
accidentului, în autocar nu se
aflau pasageri. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accidente în lanț, pe DN1
Mai multe autoturisme au
fost implicate într-un accident,
pe DN1, la Liliești, care, din
fericire, nu s-a soldat cu victime.

Totul a plecat de la faptul că pe
DN1, pe marginea drumului,
era oprit un camion cu remorcă.
Mașina derapase, iar un echipaj
Smurd care a trecut prin zonă a
oprit pentru a vedea dacă sunt
persoane rănite. În acel moment,
patru autoturisme care circulau
în spatele ambulanței au intrat în
coliziune față-spate. Traficul în
zonă a fost blocat inițial, iar apoi
s-a desfășurat pe un singur fir. Din
fericire, nimeni nu a fost rănit.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate ceea ce s-a
întâmplat.
A picat de pe bicicletă și a ajuns
la spital
Un bărbat în vârstă de 64 de
ani, din Telega, a avut parte de
o experiență nedorită. Bărbatul
s-a dezechilibrat și a ajuns cu
bicicleta în șanț. Rănile suferite au
necesitat transportul la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. O persoană a
sunat la 112 și a solicitat sprijinul
unui echipaj al Serviciului de
Ambulanță Prahova. Bărbatul a
fost transportat la spital, unde a
fost diagnosticat cu traumatism
cranio-cerebral parietal stâng,
motiv pentru care a necesitat
asistență medicală de specialitate.

Șapte persoane implicate într-un
accident la Movila Vulpii
Două autoturisme au intrat
în coliziune pe DN1, în zona
Movila Vulpii. La fața locului au
ajuns rapid echipaje ale Poliției,
ISU Prahova și Serviciului de
Ambulanță Prahova. Potrivit
primelor
informații,
nicio
persoană nu a fost rănită. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Elev lovit de tren la Gara de
Nord
Accidentul feroviar a avut loc în
jurul orei 07.30. Un adolescent în
vârstă de 17 ani, în timp ce încerca
să traverseze liniile de cale ferată, a
fost lovit de un tren. Tânărul, elev
la Liceul Auto din Ploiești, a suferit
numeroase
politraumatisme.
Medicii ajunși la fața locului
au constatat că acesta prezenta
un traumatism cranio-cerebral
grav, un traumatism toracic și un
traumatism la coloana cervicală.
Mai mult, adolescentul a fost
transportat în comă la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești, unde a fost supus
unei intervenții chirurgicale.
Incendiu la Vâlcănești
Pompierii militari au fost
în alertă după ce o persoană a
sunat la 112 și a anunțat că o
locuință a luat foc. Ajunși la fața
locului, pompierii au constatat că
incendiul este destul de puternic
și se manifestă cu degajare mare
de fum. Un bărbat, în vârstă de
60 de ani, a fost rănit și s-a ales
cu arsuri de gradul 1 și 2, pe
3% din suprafața corpului, însă
a refuzat transportul la spital.
Potrivit primelor cercetări, se pare
că incendiul a izbucnit din cauza
unui scurtcircuit electric.
Drumari amendați pentru lipsa
deszăpezirii
Iarna s-a întors timp de câteva
zile și a fost suficient pentru ca
mai multe drumuri din Prahova
să rămână blocate, iar șoselele să
se transforme într-un adevărat
patinoar. Iar de data aceasta nu
doar conducătorii auto s-au plâns
de starea jalnică a drumurilor
și de faptul că, pentru încă o
dată, drumarii au fost luați prin
surprindere de zăpada căzută.
Polițiști din cadrul Serviciului
Rutier au constatat numeroase
deficiențe în ceea ce privește
menținerea stării de viabilitate a
drumurilor naționale de pe raza
județului Prahova. Pe mai multe
drumuri a fost instituită măsura
de interzicere a mașinilor de
mare tonaj, iar pe DN1D a fost
necesară chiar oprirea circulației
pentru a permite utilajelor să
intervină pentru deszăpezire.
Pe lângă blocajele inerente,
autoritățile abilitate au constatat
probleme pe DN1 – E 60 – între
km 73 și 122, pe DN1A – între
km 138 și 160+600 și pe DN1D
– între km 3 și 23. Compania
Națională
de
Administrare
a
Infrastructurii
Rutiere,
administrator al drumurilor, a
fost sancționată contravențional
pentru neîndeplinirea obligației
de întreținere a drumurilor
publice pe timp de iarnă. Valoarea

sancțiunilor aplicate s-a cifrat la
9.135 de lei.
Arestat preventiv pentru furt
din locuință
Un tânăr în vârstă de 17 ani
s-a ales cu dosar penal, după ce
a fost acuzat că a pătruns într-o
locuință de unde a sustras bunuri
în valoare de 15.000 de lei. O
persoană a sesizat Postul de Poliție
Dumbrava. Victima furtului s-a
plâns că persoane necunoscute
i-au pătruns în locuință de unde
au furat mai multe bunuri. În
urma investigațiilor, persoana
bănuită de furt a fost identificată
ca fiind un tânăr în vârstă de 17
ani. Adolescentul a fost prezentat
Judecătoriei
Ploiești,
unde
judecătorul de drepturi și libertăți
a dispus arestarea tânărului pentru
o durată de 30 de zile.
Furt de lemne la Chiojdeanca, la
Apostolache și la Șotrile
În ciuda raziilor efectuate de
polițiști și de jandarmi, hoții de
lemne nu se potolesc. Mai multe
persoane au fost depistate, în
ultimele zile, cu material lemnos
sustras din pădurile din Prahova.
Polițiști din cadrul Postului
comunal Chiojdeanca au depistat,
în satul Trenu, doi localnici în
timp ce transportau trei arbori
care ar fi fost sustrași dintr-o
pădure aparținând Ocolului
Silvic Verbila. Cei doi au fost
sancționați contravențional cu
amenzi în valoare totală de 7.000
de lei, iar materialul lemnos a
fost confiscat și lăsat în custodia
ocolului silvic. Un alt incident a
avut loc în comuna Apostolache.
Polițiști din cadrul Secţiei Rurale
nr. 1 din localitate au identificat
un tânăr din Chiojdeanca, în

vârstă de 26 de ani, ca fiind bănuit
de tăierea și sustragerea a cinci
arbori din pădurea Ocolului Silvic
Verbila. Tânărul a fost sancţionat
contravențional cu două amenzi în
valoare totală de 2.000 lei, dat fiind
faptul că nu a mai fost sancționat
în ultimele șase luni pentru
contravenții silvice. Un alt caz a
avut loc la Șotrile, unde polițiștii,
alături de colegi din Câmpina, în
timp ce patrulau în zona Valea
Fiarelor, au depistat un bărbat de
37 de ani, din localitate, care căra,
cu ajutorul unui cal, un fag, în
lungime de aproximativ 3 metri. În
urma verificărilor a reieșit faptul
că acesta ar fi fost tăiat fără drept
dintr-o pădure proprietate privată.
Materialul lemnos a fost măsurat,
rezultând o cantitate de 2,892 m.c.,
ulterior fiind predat în custodia
Ocolului Silvic Câmpina. Urmează
să fie luate măsurile legale față de
prahoveanul în cauză, în funcție
de prejudiciul care va fi stabilit de
Ocolul Silvic.
Patru prahoveni acuzați de
delapidare și abuz în serviciu
Polițiști ai Serviciului de

Investigare
a
Criminalității
Economice
au
definitivat
cercetările într-un dosar penal
în care sunt cercetați patru
prahoveni, sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de delapidare, abuz
în serviciu și abuz în serviciu
contra
intereselor
publice.
„Astfel, a rezultat faptul că o
femeie, angajat al unei societăți
comerciale, și-ar fi însușit nelegal
suma de 19.909 lei din patrimoniul
angajatorului, ca urmare a
ștergerii sau scăderii unor facturi
și chitanțe din evidența tehnicooperativă și contabilă”, a precizat
IJP Prahova. În cauză au rezultat
indicii că, una dintre persoanele
bănuite nu ar fi dispus facturarea
unor servicii pentru angajați și
familiile acestora, prejudiciul
creat societății fiind de 6.655 lei.
„Totodată, acesta ar fi angajat
pe bază de contract individual
de muncă un programator, fără
ca societatea să fi avut aprobat
postul în organigramă și statul de
funcții, astfel fiind efectuate plăți
nelegale în valoare de 4.490 lei. De
asemenea, nu ar fi urmărit ținerea
unei evidențe contabile clare a
facturilor neîncasate, în funcție
de vechimea creanțelor, creând
un prejudiciu de 192.123 lei”, se
arată în comunicatul IJP Prahova.
Pentru aceleași fapte este cercetat
și cel de-al treilea bănuit din cauză,
iar cel de-al patrulea pentru că ar fi
avizat ca fiind legale trei contracte
nesusținute
cu
documente
justificative, cauzând un prejudiciu
de 228.045 lei. Dosarul a fost
înaintat Parchetului de pe lângă
Judecătoria Mizil cu propunere de
emitere a rechizitoriului şi sesizare
a instanţei.
Alunecări de teren pe DJ 139, la
Râfov și la Scorțeni
Topirea
zăpezii,
dar
și
precipitațiile abundente din ultima
vreme au dus la reactivarea unor
alunecări de teren. La Scorțeni
au fost afectate opt locuințe, iar
alte două se pot prăbuși în orice
moment. Din păcate oamenii, chiar
dacă locuințele nu mai prezintă
siguranță în exploatare, nu vor
să-și părăsească gospodăriile.
Proprietarii caselor afectate au dat
semnătură că nu vor să se mute,
în ciuda faptului că autoritățile
au anunțat că au posibilitatea

de amenajare de spații pentru
persoanele afectate de alunecările
de teren. Probleme au apărut
însă și pe DJ 139, în satul Goga,
comuna Râfov, lângă podul care
trece peste Dâmbu. Aici s-a produs
o ruptură de mal de circa 3 metri,
existând pericolul de afectare a
carosabilului. Întreaga zonă a fost
semnalizată corespunzător. Până
acum, în 11 localități din Prahova
s-au reactivat alunecări de teren,
care au afectat nu doar drumuri și
poduri, ci și locuințele oamenilor.
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CONTROALE SEVERE ÎN PIEȚE, MANDA
ABATOARE ȘI MAGAZINE
A
OPINIE

I

C

olegiul Prefectural al județului Prahova a
activat un plan comun de acțiuni pentru
protejarea sănătății populației în perioada
premergătoare sărbătorilor pascale. De ducerea
sa la îndeplinire a acestuia sunt responsabile trei
instituții, respectiv, Comisariatul Județean pentru
Protecția Consumatorului, Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor și
Direcția de Sănătate Publică Prahova. Planul
propune controale severe în întreg lanțul alimentar,
de la abatorizare/ fabrică, la raft, inclusiv în zilele
de sâmbătă și duminică.

nspectorii
DSVSA,
singuri sau în echipe
mixte cu poliția ori alte
instituții cu atribuții de
control, vor efectua verificări
în târgurile de animale,
piețele
agroalimentare,
unitățile de sacrificare,
procesare carne, pește și
lapte, depozite frigorifice
și la toate unitățile de
vânzare
cu
amănuntul
către consumatorul final
de
produse
alimentare
de origine animală și
nonanimală.
O
atenție
sporită este recomandată în
cazul cărnii de miel/ied, sub
aspectul controlului stării
de sănătate a animalelor,
sacrificarea în abatoare
autorizate,
existența
carnetului și a mărcii

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
de sănătate, verificarea legale, conformitatea, modul
condițiilor de igienă în de etichetare, prezentare
spațiile
de
depozitare, publicitate și comercializare
tranșare și comercializare. a produselor alimentare
Primăriile vor fi notificate specifice sezonului, precum
în legătură cu riscul carnea preambalată, ouă,
pentru sănătatea publică vopsea de ouă, ciocolată și
în cazul sacrificărilor de produse din cacao, tablete și
animale fără supraveghere figurine pe bază de cacao și
sanitar- veterinară și în grasimi vegetale, produse de
condiții necorespunzătoare
de
igienă,
precum patiserie, vin etc. Direcția
și posibilitatea amenajării de Sănătate Publică trebuie
temporare a unor spații să aibă în vedere ca, în
pentru
sacrificarea
și toată perioada, să existe
prelucrarea primară a mieilor stocuri de medicamente și
și iezilor. Comisariatul materiale sanitare necesare,
Județean pentru Protecția să urmărească asigurarea
Consumatorilor are sarcina gărzilor permanente în
să multiplice controalele toate spitalele, iar acestea să
în unitățile de alimentație dispună de protocoale de
publică, verificând în special transfer pentru eventualii
respectarea
prevederilor pacienți critici.

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI,
CELEBRATĂ ȘI LA PLOIEȘTI
D

in 1961 încoace, în toată lumea se sărbătorește
neîntrerupt, la fiecare 27 martie, Ziua Mondială a
Teatrului, sărbătoare instituită de Institutul Internațional
de Teatru (ITI) de la Viena, cea mai importantă organizație
non-guvernamentală în domeniul artistic. Pentru acest an,
Consiliul Executiv al ITI a selectat cinci personalități, câte
una pentru fiecare regiune UNESCO (Africa, America,
țările arabe, Asia și Europa), pentru a prezenta mesaje cu
prilejul acestei sărbători. Pentru Europa a fost desemnat
ambasador al teatrului Simon McBurney, actor, scriitor și
regizor de teatru din Marea Britanie.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n România, Ziua Mondială a Teatrului
găsește o istorie a scenei veche de 220 de
ani. Fiindcă, într-adevăr, actul de naștere datează
din mai 1798, când un grup de actori primea
autorizație de la domnitorul Hangerli-Vodă
pentru a înființa o trupă de teatru, la București.
Primul teatru public bucureștean (Teatrul de la
Cișmeaua Roșie) a fost deschis în 1816, un rol
important în acest demers jucându-l domnița
Ralu, fiica domnului Ioan Gheorghe Caradja. În
1825, această clădire a fost mistuită de flăcări.
În 1848, a început construcția în stil baroc a
Teatrului Mare din București, după planurile
arhitectului vienez Heft. Acesta a fost deschis
patru ani mai târziu, în 1852. Primul director a
fost Costache Caragiale, iar prima reprezentaţie
a avut loc la 31 decembrie 1852, cu piesa „Zoe
sau Un amor românesc”.
Teatrul, în Ploiești
În Ploiești, intelectualitatea orașului a
dorit o sală de teatru de prin 1890, când chiar
a fost identificat un spațiu, dar între timp
proprietarul l-a vândut pentru edificarea unor
spații comerciale. Subiectul a fost apoi dezbătut
intens în perioada interbelică, arhitecții Toma

Socolescu și P.
Popovici întocmind
mai multe variante
de
lucru,
dar
schimbările politice
și de primari au
zădărnicit proiectul.
Potrivit site-ului „Republica Ploiești”, inginerul
Ionescu-Boroaia și evreul Elias I. Heimsohn
au cumpărat o parcelă lungă pe actuala
stradă Toma Caragiu, începând să edifice, pe
cheltuaială proprie, clădirea unui teatru-cinema,
după un proiect al lui Socolescu. IonescuBoroaia s-a retras din afacere, locul său fiind
luat de comerciantul și croitorul Gheorghe
Bogdan. Clădirea a fost inaugurată pe data de 23
februarie 1928. Teatrul-cinematograf, denumit
Odeon, avea o capacitate de 550 de locuri și
o scenă de 20 de metri lățime și aproape 30
lungime. Aici a fost proiectat primul film sonor,
în 1930 și tot aici a susținut extraordinarele
sale concerte George Enescu. În 1942, Primăria
Ploiești începe demersurile pentru cumpărarea
clădirii și transformarea ei în teatru; împrumutul
luat de la Casa de Depuneri și Consemnațiuni a

fost folosit,
folosit la ordinul mareșalului Antonescu,
Antonescu
pentru achiziționarea de cereale și alimente
pentru ploieșteni. În 1950, clădirea a ajuns,
după naționalizare, la Primărie, care a mărit
sala de spectacole la 600 de locuri; teatrul a
fost deschis în 1957, când director era Toma
Caragiu. Vechea clădire s-a păstrat până în 1978;
atunci au fost demolate casele din jur, sala a fost
mascată de noua construcție la parterul căreia
s-au amenajat intrarea și foaierul teatrului.
În anul 2000, când s-au realizat alte lucrări de
modernizare, au dispărut și ultimele decorațiuni
interioare din perioada interbelică. Marți,
Teatrul „Toma Caragiu” a programat, cu cu
prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, spectacolul
cu piesa „Omul care a văzut moartea”, iar actorii
George Liviu Frâncu, Lăcrămioara Bradoschi
și Adrian Ancuța au susținat, pentru cei mici,
spectacolul-lectură „Secretul monstrului”.

AUSTRIECII DE LA SCHWEIGHOFER ȘI-AU VÂNDUT PĂDURILE DIN ROMÂNIA

G

rupul austriac Schweighofer
a vândut către suedezii de
la Greengold Asset Management
AB/KB toate pădurile pe care
le deține în România, respectiv,
14.283 ha. Nimeni nu spune
dacă suprafața este defrișată sau
împădurită. Tranzacția survine
scandalului în care firma a fost
implicată anul trecut, când a

fost acuzată că a prelucrat lemn
provenit din exploatări ilegale.
De altfel, necazurile au fost mari.
Dacă vă aduceți aminte, Asociația
pentru
Certificare
Forestieră
(Forest Stewardship Council- FSC)
a retras definitiv certificarea pentru
lemnul procesat de grupul austriac
Schweighofer, după ce activiști
din trei țări (Germania, Austria și

Romania) au înmânat directorilor
FSC o petiție semnată de peste
250.000 de cetățeni, prin care erau
atenționați că firma exploatează
lemn din tăieri ilegale. Ca urmare,
marile lanțuri de magazine au sistat
aprovizionarea cu produse din
lemn provenind de la Holzindustrie
Schweighofer. Cumpărătorii de la
Greengold mai dețin, la noi în țară,

alte 18.000 ha de pădure. În 2015,
Greengold Asset Management AB/
KB, firmă condusă de doi foști
parteneri români ai universității
americane Harvard în Romania,
a vândut către Ikea 33.600 ha de
pădure în județele Prahova, Buzău,
Vrancea, Botoșani și Bihor.

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro
m în minte mai multe
nume. Manda, de pildă.
Claudiu Manda, deputat la al
treilea mandat. În 2013, când
a ajuns președinte al PSD
Dolj, Lia Olguța Vasilescu
a spus: „îl susțin pe Claudiu
Manda pentru că el și Valeriu
Zgonea au fost primii care
m-au susținut pe mine”. Tare
argument, nu? De altfel, cam
pe filiera ministrului Muncii
a devenit Manda cunoscut în
spațiul public. Mă uit la CVul lui. A absolvit Facultatea de
Științe Economice la Craiova
și și-a luat un doctorat la
„Valahia”, din Târgoviște. Ce l-a
recomandat să fie președintele
Comisiei SRI din Camera
Deputaților? Probabil faptul că
a urmat cursurile Colegiului
Național de Apărare. Sau
pesemne o fi avut tot vreo
recomandare de genul „te
susțin fiindcă m-ai susținut”.
Tânărul, fiindcă e încă tânăr la
43 de ani, vorbește o română
stricată, în hârtoape. Dar
ne-am lămurit, asta contează
mai puțin la noi. Ce-a muncit
Manda, de când a ieșit de pe
băncile facultății? Păi, a fost
șef de cabinet parlamentar,
director economic la o firmă
care făcea comerț cu fructe
și legume și apoi director la
câteva instituții de stat din
Dolj. Deci face parte din
categoria celor programați
de mici să ardă etape și să
ajungă direct în vârf, ștabi.
Ce-mi place mie acum la el
este că se ia foarte, foarte în
serios. Uite, de exemplu, s-a
discutat, marți, despre zona de
informații clasificate, clasa I și
clasa a II-a, în spațiile unde-și
desfășoară activitatea Comisia
de control a SRI. Bineînțeles
că biroul președintelui e-n
prima clasă. Ca atare, acolo
vor pătrunde doar anumite
persoane și numai pe bază de
parolă, cu cartelă. Se intră,
normal, fără telefon, fără
echipament de înregistrare, de
pozare, de orice fel. Nu?, paza
bună trece primejdia rea! Să nu
pățească și Manda ca fraierii
de procurori de la Ploiești,
înregistrați de inculpați când
și la ce oră a poftit mușchiul
lor. Geamurile și pereții sunt
protejați astfel încât să nu
existe scurgeri de informații,
să nu se audă vocea ori altele
asemenea. Ca la NASA, nu?
Deja îl văd pe Manda un fel de
Columbo, care mișună peste
tot, cu secrete epocale în cap.
Acuma nu știm ce informații
trebuie ocrotite: cele care țin
de România sau cele ce pun
țara la cale? Să zicem că biroul
nu va scăpa nici măcar un
bâzâit de muscă. Întrebarea
e alta: prezintă Manda atâta
verticalitate sau calități umane
încât să-i încredințezi chestii
care țin de siguranța statului?
Sau mâine, când nu-i va
conveni ceva, va face precum
predecesorul
său
Ghiță,
scuipând afară tot ceea ce știe,
dă-o naibii de țară, eu să-mi
salvez pielea?
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

A

scăpat iar doamna premier Dăncilă
în limba română și a făcut-o praf
într-o singură frază: „am toată încrederea
că echipa care am venit vor găsi soluții și

Dl. Tudorel arată că sunt probleme la DNA
Ploiești, că sunt probe false, că Negulescu
nu știu ce a făcut, că Onea nu știu ce a
făcut. Să sesizeze Dragnea și Tudorel
Curtea Constituțională, așa cum au spus
public. Pe ce să mă extrădeze, pe probele
lui Portocală?”. Nu, Sebi, sigur că nu ni se
pare normal să nu te asculte pe tine toată
România și Tudorel, ba e anormal să nu
se alinieze planetele întru-scăparea ta, dar
nu cumva, de fapt, te-ai întâlnit cu 2Dorel
ca să-i dai filmulețul acela cu Kovesi la
tine în casă? Un troc așadar, neh?
-Tudorele, ia aminte,
Dacă o să stai cuminte,
Ghiță îți aduce ție
Un film, o fotografie:
Eu ți-o dau pe Laura,
Tu mă pierzi prin Serbia!

U

cred că cu aceste soluții veți rezolva o parte
din problemele care le aveți.” Viorico, nu
știu de la ce ți se trage, dar parcă ești în
povestea aia cu proștii îndrăgostiți, când
repetentul clasei îți șoptea:
-Iubita mea, iubita mea,
Cu ochii ca cafeaua,
Cu gura ca carameaua,
Să știi că când mă prinde dorul
Sunt ca Călin rătăcitorul.
Și că când treci pe lângă mine,
Mă fac că cat în geantă...
Cred că așa face limba română când
intră în gura ta: „că cat (de la vb. a căuta)
în geantă”.

S

ebastian Ghiță l-a tras de moț pe
ministrul Tudorel Toader când a
auzit că se duce în Serbia, să facă nu știu
ce manevre cu extrădarea: „Vi se pare
normal să vii în Belgrad și să spui: da, sigur,
mă duc și sigur va fi un punct pe ordinea
de zi extrădarea lui Ghiță. Pe ce, domnule
Tudorel, pe probele false ale lui Kovesi?
Eu am prezentat raportul domniei sale, al
domnului Tudorel, în justiția din Serbia.

n comisar șef de la Penitenciarul
Vaslui a devenit celebru în 2015,
când a apărut gol-pușcă, în niște fotografii
realizate în sala destinată pregătirii fizice
a angajaților. La vremea respectivă,
procurorii Parchetului de pe lângă
Judecătoria Vaslui au deschis un dosar

penal pe această temă, clasat la scurt timp.
Ofițerul a fost totuși sancționat pentru
prejudiciile de imagine aduse sistemului.
Cum? Fix ca la noi, în Românica: un
șut în fund, un pas înainte. Respectivul
a fost numit deci director adjunct la
compartimentul „siguranța deținerii și
regim penitenciar”.
-Dacă era un ofițer model
Ar fi rămas acolo, mititel,
Dar fiindcă nud s-a arătat
A fost îndată promovat.

F

osta solistă de muzică ușoară,
actualmente clarvăzătoare, Carmen
Harra, susține că 2018 va fi, pe final,
nasol, anumite persoane celebre urmând
să dispară din peisaj: „vor fi doua sau
trei persoane foarte importante care vor
dispărea din perimetru și, din nefericire,
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Național pentru Studierea Arhivelor
Securității. Propunerea a creat un oarecare
șoc printre românii cu scaun la cap, dar
social-democrații nu se lasă intimidați
de neisprăviții ăștia din statul paralel: ei
trebuie să salveze pesemne niște dosărele,
eventual alea cu Mineriada, care, altfel, ar
intra pe mâna dușmanilor țării...

este extrem de dureros
dureros, pentru că nu se mai
nasc oameni ca ei, nu vor mai fi oameni
de asemenea calibru”. Prezicătoarea a
proroocit și o criză economică: „să ne
așteptăm la ea la sfârșitul anului; va fi o
criză bruscă și foarte puternică, consecință
a faptului că se produc niște rupturi din
punct de vedere politic”.
-Aflat-am de la Harra, cu umor,
Că și cei foarte mari mai mor.
Ce nu știm foarte clar: accidental
Ai fost în carul de Caracal?

I

ncomodat de faptul că o ziaristă a
avut tupeul să-l întrebe ce carte a
citit ultima dată, parlamentarul Dumitru
Gherman a șuierat: „dacă fata mea ar avea
tupeul ăsta, de mâine nu ar mai chema-o
Gherman. Ați fost în străinătate, în Vest?
Acolo, presa nu atacă parlamentarii... chiar
și cetățenii stau la o anumită distanță.
În Italia, oamenii stau la 200 m distanță
față de înalții demnitari”. Ptiu, bre, și
când v-am spus că vă trebuie și vouă un
control... Nu de alta, dar cum vă pune
unul o funcție în mână, cum vă credeți
toți Dumnezei!

-Mărite zeu, de bună seamă,
Norodul tot e plin de teamă:
Drept urmare,
La 200 m depărtare,
Va sta și-n ziua de votare!

P

SD l-a nominalizat pe Cazimir
Ionescu, judecat pentru crime
împotriva
umanității
în
dosarul
Mineriada, în noul Colegiu al Consiliului
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-La stâna care se respectă
Este o lege directă:
Cum se spune, e cutuma,
Lupul să păzească turma!

C

armen Dan a dat
unor, cum să zic,
în anumite dosare, care
detectorul de minciuni

curs solicitării
cercetați penal
s-au plâns că
de la Poliția

Buzău este vechi și a fost utilizat special
pentru falsificarea probelor, și a ordonat
o verificare amănunțită a chestiunii.
Inspectorul șef al IPJ Buzău a declarat că
nu au existat până acum contestații vizând
activitatea psihologului care operează
poligraful de la Buzău, dar părerea lui de
om al legii nu a contat în fața ministrului
de Interne, care s-a pus imediat în slujba
onorabililor cetățeni cu dosărele. Bravo,
Carmencita, dar atenție la mine: fă pe
naiba-n patru și distruge afurisitul ăla de
poligraf care vă prinde pe voi cu minciuna:
-În lumea asta n-o să fie
Un poligraf să-mi placă mie.
Deci ăla ce minciuna îmi citește
Comandă, Carmen: te du și-l
paradește!

OFERTĂ DE PUBLICITATE ÎN ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima pagină:
• tipar policromie - 12,5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină interior:
• tipar o culoare - 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima pagină:
• tipar policromie - 12,5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de interior
EDITOR: SC Sprinten Infomar SRL
Mobil: 0740.375.535, Tel./Fax: 0244.546.501

Ziarul Ploiestii

ACTUALITATE

ROMÂNIA A FOST VIZITATĂ, PATRONII DIN
ANUL TRECUT, DE
PRAHOVA ÎȘI
2,75 MILIOANE DE STRĂINI UNESC (IAR!)

FORȚELE

I

R

omânia a fost vizitată, anul trecut, de 2,75
milioane de turiști străini, cheltuielile
acestora ridicându-se la 6 miliarde de lei. Este mult,
este puțin? Pesemne mult pentru noi, dar puțin dacă
ținem seama de faptul că numai Muzeului Luvru,
din Paris, îi trec pragul, anul, 6,51 milioane de turiști
din toată lumea. Mai mult de jumătate dintre străini
au venit la noi în chestiuni de afaceri și participarea
la conferințe și simpozioane.
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

nstitutul Național de Statistică îi numește
pe străini „ nerezidenți în România”. Și s-ar
putea să fie mai corect așa de vreme ce o parte
p
dintre turiști sunt, de fapt, români stabiliți în
d
afara granițelor și care vin să-și revadă locurile
af
natale. 48,8% dintre turiștii străini ne-au vizitat
n
țara în scop particular, respectiv vacanțe (64,6%),
ța
cumpărături, evenimente culturale și sportive,
cu
vvizitarea prietenilor și rudelor, tratament
medical, religie, tranzit etc. În schimb, mai mult
m
de jumătate (59,2%) dintre turiștii străini au
d
sosit în România în scop de afaceri ori pentru a
so
participa la congrese, conferințe, cursuri, târguri
p
și expoziții, cheltuielile acestora reprezentând
661,0% din total. Din totalul cheltuielilor pentru
afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cele
af
pentru cazare (53,2%), fiind preferată cazarea cu
mic dejun inclus (90,2%). Cheltuielile turiștilor
străini în restaurante și baruri au fost de 18,2%,
iar cele pentru cumpărături au reprezentat 12,2
% (alimente, suveniruri, băuturi). Cei mai mulți
turiști au ajuns la București, Brașov, Cluj, Sibiu
și Brașov. În Prahova s-au cazat, în 2017, 85.000
de străini, în creștere cu 16% față de 2016. De
departe, Valea Prahovei deține recordul, mai
mult de 80% dintre călători fiind cazați la cele
308 unități turistice din Sinaia, Bușteni și Azuga.

P

rahova este al șaptelea județ
din România, după Bihor,
Cluj, Dolj, Timiș, Brașov și Satu
Mare, care a semnat un parteneriat
între Uniunea Națională a
Patronatului Român (UNPR),
Camera de Comerț și Industrie
Prahova,
Uniunea
Generală
a Industriașilor din România

să îl dăm prin semnarea acestui
acord este acela de coagulare, de
cooperare, având în vedere faptul că
oamenii de afaceri simt nevoia să fie
reprezentați de o voce mai puternică.
Iar semnarea acestui document
poate fi considerat un moment
important, pentru că este nevoie de
crearea de punți de legătură între

UGIR 1903, Baroul Prahova și
filialele județene ale Patronatului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
Colegiului Consilierilor Juridici,
Patronatului Medicilor de Familie
și Asociației Generale a Inginerilor
din România. Președintele UNPR,
Lucian Ioan, a declarat că scopul
parteneriatului este acela „de a ne
uni forțele, astfel încât să fim o unică
voce”: „ anul trecut, am vizitat 24
de județe și am ajuns la concluzia
că mișcarea patronală este discretă.
Prin urmare, mesajul pe care vrem

mediul de afaceri, cel administrativ
și cel politic”. Invitată la această
întâlnire, Rodica Paraschiv, deputat
în Parlamentul României, a ținut să
spună că „era nevoie de un astfel
de demers, având în vedere că,
în Prahova, sunt peste 21.000 de
societăți comerciale. Până acum,
din ce am remarcat, patronatele
nu au reușit să aibă o agendă
unică”, recomandând șefilor acestor
organizații să-și învingă reticența,
inclusiv în relația cu instituțiile
publice.

AVEM CU DUIUMUL
C

omisarii Gărzii de Mediu
au anunțat că, în 2017,
au amendat mai multe societăți
comerciale pentru poluare. Mai
mult, pentru unele au propus
suspendarea
autorizațiilor
de funcționare, dar unitățile
respective lucrează nestingherit
și astăzi. În raportul de activitate
prezentat Instituției Prefectului,
Garda de Mediu arată și ce amenzi
a aplicat: SC Rompetrol Rafinare
SA, punct de lucru Rafinăria VEGA
Ploiești, 4 sancțiuni însumând
230.000 lei, din care una pentru

de 75.000 lei, cea mai mare (60.000
lei) fiind aplicată pentru lipsa
autorizației integrate de mediu
pentru desfășurarea activității de
fabricare a detergenților;
SC Systems Of Ecologycal
Solution SRL Brănești, Ilfov, cu
punct de lucru Parcul Industrial
Brazi, o amendă în valoare de
100 000 lei. Au mai primit câte
o sancțiune SC Yuncheng Plate
Maring SRL Ploiești, SC OMV
Petrom- ASSET VII Muntenia
EST Ploiești, punct de lucru
Parc Drăgăneasa, SC Demeco

poluarea aerului cu hidogen
sulfurat; SC Eco Burn SRL Brazi,
3 amenzi în cuantum de 105.000
lei, din care una pentru faptul că
nu a efectuat măsuratori pentru
indicatorii metale grele, furani și
dioxine; SC Unilever Romania SA
Ploiești, 2 contravenții în valoare

SRL Bacău, punct de lucru Băicoi,
SC Lukoil Energy Gas SRL Ploiești,
SC Petrotel Lukoil SA, SC Grup
Salubrizare Urbană SA Sinaia, SC
Rosal Grup SA, SC Bulrom Gas
Impex SRL și SC Saint Gobain
Construction SRL București, cu
punct de lucru în Ploiești.
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40 % DIN BANII PUBLICI PLEACĂ
DIN TEȘCHEREAUA STATULUI FĂRĂ
CONTRACTE DE OFERTĂ
a oferi portițe pentru încheierea
contractelor fără concurs de oferte:
achizițiile de bunuri și servicii sunt
încredințate direct până la suma
de 30.000 de euro, iar lucrările
publice-până la 100.000 de euro.
Au existat nenumărate situații în
care contracte mai mari au fost
sparte pentru a intra sub aceste
limite, fiind astfel încredințate tot
fără licitație. O altă cale de a ocoli
concursul de oferte este amânarea
până în ultimul moment a
contractării unei lucrări pentru
a putea fi invocată apoi urgența
achiziției prin negociere directă.
Toate aceste modalități au deschis
și vor mai deschide larg ușa
abuzurilor de tot felul.
97% DINTRE AFACERIȘTII
ROMÂNI CONSIDERĂ
CORUPȚIA UN FENOMEN
LARG RĂSPÂNDIT, IAR
52% NU AU ÎNCREDERE ÎN
POLIȚIE ȘI PROCURORI

17

% din contractele de achiziție publică din România sunt
încredințate prin negociere, fără publicare prealabilă,
iar 40% au fost atribuite, în 2017, către ofertanți unici (fără
licitație), se arată în raportul de țară publicat în această lună
de Comisia Europeană. Interesant este că, de data aceasta, nu
suntem pe primul loc în UE la acest capitol: în topul contractelor
cu ofertanți unici se află Slovenia (65%), urmată de Polonia
(peste 50%) și Cehia (aproape 50%). Totuși, oamenii de afaceri
de la noi spun că acest fel de a acorda contractele este un mare
izvor de corupție!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n 2017, statul a cheltuit 45 de
miliarde de lei pe achiziția
de bunuri și servicii, suma fiind
de două ori mai mare decât cea
alocată
investițiilor.
Bugetul

central a făcut cumpărături de 5
miliarde de lei, bugetele localede 17 miliarde de lei, iar sistemul
medical-de 23 de miliarde de lei.
Legislația noastră este darnică în

O anchetă realizată de Comisia
Europeană printre oamenii de
afaceri din țările UE arată că
principala problemă a acestora o
reprezintă cota mare de impozitare
(63%), politici și legislația
care se schimbă rapid (61%)
și complexitatea procedurilor
administrative (60%). Afaceriștii
români văd altfel lucrurile când
vine vorba despre problemele pe
care le întâmpină în dezvoltarea

businessului lor, infrastructura
nepotrivită fiind pe primul loc
(93%), urmată de complexitatea
procedurilor
administrative
(86%), corupție (85%), clientelism
și nepotism (82%). Vorbind despre
corupția din România, din 100 de
oameni de afaceri, 97 au răspuns
că este „total răspândită” și numai
3 cred că este izolată, în timp ce, în
UE, 67% dintre șefii de companii

publice (44%).
Sponsorizarea
partidelor politice contra acordării
de lucrări din banul public este
acuzată de 35% dintre oamenii
de afaceri europeni și de 30%
dintre businessmanii români. 62%
dintre întreprinzătorii români
spun că, în ultimii trei ani, li s-a
întâmplat să nu aibă acces la o
licitație din banii publici din cauza
corupției, media europeană fiind,

cred că fenomenul se manifestă pe
scară largă. În România, afaceriștii
indică, în ordine, următoarele
practici (de corupție): mită (54%),
avantajarea membrilor familiilor
și prietenii în instituțiile publice
(43%), fraude fiscale sau neplata
TVA (37%), comisioane ilicite
(35%). În UE, cea mai mare
problemă o reprezintă avantajarea
membrilor familiei în afaceri
(47%) și avantajarea prietenilor
și membrii familiei în instituțiile

în acest caz, la jumătate (31%).
Pe de altă parte, doar 19% dintre
români au fost condiționați,
direct, în câștigarea unei licitații,
de plata unei mite (favoare), față
de 5%, media UE. Cât despre
eficiența organelor de ordine,
românii n-au deloc încredere în
poliție sau procurori, 52% dintre
intervievați considerând că este
mică probabilitatea ca persoanele
implicate în practici de corupție să
fie demascate și pedepsite.

UE ȘI ROMÂNIA AU
ACADEMIA ROMÂNĂ:
CEA MAI SCUMPĂ INDUSTRIA, LA 58% DIN
ENERGIE DIN LUME CAPACITATEA DIN 1990!
ÎN CAZUL NOSTRU, AVEM GAZ AUTOHTON PE
CARE-L PLĂTIM CU VÂRF ȘI ÎNDESAT

I

ulian Iancu, președintele
Comisiei pentru Industrii și
Servicii din Camera Deputaților,
a făcut o declarație halucinantă
la Forumul „Managementul
Deșeurilor
în
Economia
Circulară”, manifestare găzduită
de Palatul Parlamentului. Iancu
a arătat că Uniunea Europeană
plătește cea mai scumpă factură
la energie din lume, de 1,11
miliarde de euro pe zi, iar
România a înregistrat o creștere a
prețului la gaze naturale cu peste
48% într-un singur an și de peste
40%-la energie electrică. Situația
este fără precedent pentru o țară
care are materii prime cu care își
poate acoperi consumul intern în
proporție de 98%, în cazul gazelor
naturale, a spus oficialul: „de 11
ani, noi discutăm despre Strategia
Energetică și spunem că o realizăm.
De 11 ani, Strategia Energetică
nu se finalizează. Am avut ani
de zile impresia că este vorba
strict despre lipsa de competență;
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acum, am convingerea că nu
s-a dorit sistematic realizarea
acesteia”.
Discutând
despre
resurse în economia circulară,
deputatul PSD Iancu a mai arătat:
„Uniunea Europeană depinde de
un consum anual de peste 176
milioane de tone materii prime
și doar 30% și-l acoperă de pe
teritoriul ei. Cu alte cuvinte, este
într-o cvasidependență de ceea ce
este de fapt suportul motoarelor
economice la nivel mondial.
Unde se află România? Suntem
în situația de a avea peste 10
miliarde de tone de sare, peste trei
milioane de tone de lignit, peste
un miliard de tone de cupru, peste
0,9 miliarde tone de huilă, 750
milioane de tone de aur și argint
și peste 100 de milioane de tone de
minerale nemetalifere. Noi, însă,
facem ceva grav, adică extragem
roca, minereul și îl dăm la export,
îl procesează altcineva și se creează
un motor economic în altă parte”.

Î

n 1990, Produsul Intern
al României era de 40,8
de miliarde de dolari. În 2015,
acesta a crescut de aproape 4
ori, ajungând la 167,56 miliarde
de dolari. Nu s-ar zice, statistic,
că nu o ducem bine. Și totuși,
secretarul general al Academiei
Române, academicianul Victor
Voicu, a afirmat că industria
românească a cunoscut un
declin atât de accentuat în ultimii
27-28 de ani încât producția de
acum mai reprezintă doar 58%
din cât fusese în 1990! Voicu a
spus, la o conferință pe tema
reindustrializării țării: „din
1990 și până în prezent, în industrie
trie ss-au
au pierdut
2,5 milioane de salariați, care se regăsesc în cei 4
milioane de români emigrați în această perioadă.
Scăderea șomajului nu vine din dezvoltarea
economică, ci din emigrație. Acum, producția
industrială a României mai reprezintă doar 58%
din cât fusese în anul 1990. Cele mai mari scăderi
au fost în industriile cauciucului, confecțiilor
metalice, chimică, producția de medicamente,
aeronautică, navală, fluvială. Producția de energie
electrică a scăzut cu 13%, iar cea de cărbune cu
37%”. Alte sectoare au dispărut aproape cu totul

din peisajul românesc, crede academicianul:
„există sectoare care au existat în 1990 și despre
care acum nici măcar nu se mai raportează
date: producția de minereuri (fier, neferoase,
aur), producția de tractoare, excavatoare,
autocamioane, locomotive, vagoane de pasageri și
de marfă. Scăderi sunt în industria cimentuluide ce să scadă această industrie?-și în industria
alimentară, inexplicabilă, de altfel, fiindcă teren
avem, producții agricole avem. În schimb, au
crescut industria auto și cea de prelucrare primară
a lemnului...”.
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ISTORIA AŞA CUM A FOST

ROMÂNI ȘI TERITORII LĂSATE ÎN AFARA
GRANIȚELOR ȚĂRII: AZI, MARAMUREȘUL DE NORD

M

area Adunare Națională de la Alba Iulia, 1918. Ciceu Pop, orator renumit
din Ardeal, a aclamat: „Trăiască România Mare, de la Nistru și până la Tisa!”
Românii maramureșeni din dreapta Tisei, sosiți cu căruțele la marele eveniment de
reunificare a țării, au protestat: „Noi nu am venit la Alba Iulia pentru a pune hotar
pe Tisa, ci ca să ne unim cu Țara și noi, românii de peste Tisa, din Maramureș!”.
Ciceu Pop a rectificat: „Trăiască România Mare, de la Nistru și până dincolo de
Tisa!”. Delegația Maramureșului istoric a plecat acasă cu credința că țara vechilor
voievozi români se va uni cu România. Și s-a întâmplat astfel vreme de un an. După
aceea însă a fost lăsată în afară fără niciun fel de explicație pentru istorie... De fapt,
Maramureșul a fost dezmembrat pentru prima dată de când a existat.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

G

uvernul condus de Alexandru VaidaVoevod a obținut promisiunea
cehilor că vor recunoaște aproape tot
Maramureșul istoric României. Numai că,
ironie, tocmai generalul Alexandru Averescu
a renunțat pur și simplu, într-unul din cele
trei mandate ale sale ca prim-ministru,
să continue negocierile... Mai târziu,
politicianul Take Ionescu spunea: „dacă
România, la Paris, ar fi avut înțelepciunea
să discute frontierele noastre punct cu punct,
sunt sigur că ar fi obținut pentru Maramureș
alte frontiere”. Așa se face că, deși a eliberat
cu armele Maramureșul de Nord, România
a lăsat teritoriul în afara granițelor din
pricina unor angoase ale Bucureștiului de
acum aproape 100 de ani. Și așa se face că
azi, sub regimul de la Kiev, marmureșenii
din raioanele Hust, Rahău și Teceu, din
regiunea Transcarpatia, se străduie să
mențină flacăra vie a românismului fără
prea mare ajutor de acasă...
POVESTEA UNUI POPOR DACIC
LĂSAT LA MÂNA UNGURILOR
Țara
Marmației
sau
Comitatul
Maramureșului a avut o istorie plină de
zbucium. Primele dovezi ale locuirii acestui
spațiu datează din paleoliticul superior
și neolitic. Cu aproximativ două mii de
ani î.Hr. au pătruns și în acestă regiune
triburi indo-europene (tracice, din care
s-a desprins civilizația geto-dacică). Urme
ale locuirii dacice s-au găsit pe ambele
maluri ale Tisei cu atât mai mult cu cât
zona a rămas în afara teritoriului cucerit
de Imperiul Roman. Ulterior, datorită
poziției mai ferite a Maramureșului, în
perioada marilor migrații, dintre triburile
de goți, huni, gepizi, vandali și slavi, numai
slavii au avut un anume impact asupra
populației locale. Țara Maramureșului,
sub această denumire, a fost atestată

documentar în anul 1199, în perioada
expansiunii ungare în Transilvania. În
acea epocă, exista populație românească în
întreaga regiune. Începând din secolul XIII,
în cnezatele de câmpie cu sol fertil din Valea
Tisei se fac colonizări cu maghiari și sași,
care vor dezvolta așezări cu caracter urban
și cetăți de apărare precum acelea de la Visc
(1299) și Hust (1329). Aceste așezări vor
rămâne însă destul de izolate și vor avea
o prea mică influență asupra locuitorilor
români din zonă.
În primele secole ale mileniului
II, voievodatul Maramureșului a fost
organizat în cnezate, fiind condus de voievozi
locali. Din secolul al XIV-lea, la presiunea
regilor Ungariei, s-a instaurat feudalismul
după model occidental; conducătorilor
locali le-au fost înlocuite titlurile autohtone
cu echivalentul din ierarhia aristocrată din
Vest, apărând, tot atunci, și organizarea
în comitate. Unii au acceptat schimbarea,
integrându-se în nobilimea Ungariei, alții
au opus rezistență pentru ca, în final, să se
retragă în trei direcții: în regatul Poloniei
unde, remarcându-se prin fapte de arme, au
primit ranguri nobiliare și latifundii; în Țara
Lăpușului, înființând pe noile domenii sate
care au rezistat până astăzi; au trecut Carpații
răsăriteni, întemeind voievodatul Moldovei.
În 1397, Teodor Koriatovici a adus peste
maramureșeni mii de familii de ruteni, ca
lucrători pe domeniile nobiliare. Aceștia au
fost favorizați de regalitate și, prin rutenizarea
unor sate românești, au ajuns majoritari în
anumite părți ale Maramureșului. În 1538,
dupa victoria otomană de la Mohács (1526)
asupra regatului ungar, Maramureșul a fost
integrat în Voievodatul Transilvania. În 1599,
întregul Maramureș a ajuns în stăpânirea
lui Mihai Viteazul, odată cu unirea celor trei
principate.

,
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230 DE ANI SUB IMPERIUL
HABSBURGIC
După 1688, Maramureșul a devenit parte
a Imperiului Austriac, odată cu Transilvania.
Este perioada în care se impune, ca religie,
greco-catolicismul, prin unirea episcopiei
ruteane a Muncaciului cu Roma, laolaltă
cu celelalte biserici din Galiția. Biserica
ortodoxă a rămas prezentă până spre sfârșitul
secolului al XIX-lea, prin câteva schituri
care s-au afiliat stărețiilor moldovene.
Viața grea a țărănimii, asupra cărora s-au
instaurat noi obligații fiscale și militare
introduse de stăpânirea habsburgilor, a
determinat apariția cetelor de haiduci, cel
mai cunoscut dintre aceștia fiind Pintea
Viteazul. La 1717, a avut loc ultima invazie
a tătarilor care, în trecerea prin Maramureș,
au dat foc bisericilor de lemn, au luat prăzi,
robi și vite. În acest timp a continuat să
crească numărul rutenilor, astfel că o parte
din populația românească se slavizează,
încât unele regiuni din dreapta Tisei ajung
majoritar rutene. În 1848 iobăgia a fost
desființată definitiv, numărul mare al
eliberaților din iobăgie și al imigranților
târzii ducând la o divizare și mai mare
a proprietăților funciare. O importantă
populație evreiască, venind din Galiția, s-a
stabilit în Maramureș, mai ales în orașe, dar
și în sate, unde jucau un rol preponderent
în comerț. Ulterior, pentru a impulsiona
activitatea minieră, autoritățile imperiale au
încurajat venirea lucrătorilor cu experiență
din zone cu tradiție în minerit. Atunci au
ajuns aici polonezi, slovaci și germani, mai
întâi în localitățile cu activitate extractivă.
La recensământul efectuat în 1910

austriecii n-au reușit să fărămițeze
teritoriul așa cum s-a întâmplat la 1918.
Căci pentru prima dată Maramureșul
a fost dezmembrat...Diplomații români
prezenți la Conferința de Pace de la
Paris din 1919 s-au limitat la a susține,
cu privire la hotarul de miazănoapte,
frontiera pe Tisa (trasată în 1916); așa a
ajuns partea nordică a Maramureșului
să fie atribuită Cehoslovaciei. În 1919, ca
urmare a sprijinului acordat de armata
română Cehoslovaciei pentru blocarea
ofensivei Ungariei bolșevice înspre Slovacia,
în întreg Maramureșul, la înțelegere cu
autoritățile tânărului stat cehoslovac, a
fost instalată administrația militară și
civilă românească. Această înțelegere nu a
mai fost ratificată și, în 1920, s-a revenit la
frontiera de pe Tisa. Delimitarea frontierei
româno-cehoslovace se definitivează la
4 mai 1921, odată cu încheierea, la Praga,
a „Protocolului privitor la regularea unor
amănunte ale frontierei între România
și Cehoslovacia”. La 6 aprilie 1925, se
consfințește, la București, „Protocolul cu
privire la regimul proprietăților din zonele
de frontieră”. Conform prevederilor acestuia,
trecerea frontierei se făcea pentru locuitorii
din zona graniței pe baza unui certificat, iar
pentru proprietarii de pământuri, arendași
și muncitori, în virtutea unui carnet.
Partea de nord a Maramureșului (6.873 km
pătrați) a fost integrată în Rutenia carpatică
din statul Cehoslovacia, teritoriu care,
în 1939, a fost ocupat de Ungaria și, în 1944,
de Uniunea Sovietică. Din 1991, nordul
Maramureșului aparține Ucrainei. Sau,
așa cum spunea academicianul Alexandru

în Austro-Ungaria, din populația totală de
357.535 de locuitori, după limba maternă, în
Maramureș se aflau: 159.489 ruteni, 84.510
români, 59.552 germani, 52.964 maghiari.
În număr mare, o parte dintre vorbitorii de
limbă germană și de limbă maghiară erau
de fapt evrei.
UITAȚI DE ȚARA-MAMĂ ȘI
SEPARAȚI DE GRANIȚE PENTRU
PRIMA DATĂ ÎN ISTORIA
MARAMUREȘULUI
La 1 decembrie 1918, hotărârea Adunării
Naționale de la Alba Iulia prevedea unirea
cu România a întregului Maramureș. Dar
avea să se întâmple o tragedie istorică:
Maramureșul s-a menținut ca voievodat,
comitat, regiune indiferent sub care
ocupație s-a aflat. Nimeni, nici goții, nici
hunii, gepizii, vandalii, maghiarii sau

Surdu, Ucraina s-a trezit cu provincia
românească a Maramureșului istoric de
Nord fără să facă niciun efort și fără să-i
fi aparținut vreodată, de-a lungul istoriei.
Partea de sud a Maramureșului (3.381 kmp),
devenit județul Maramureș (interbelic),
a stat sub ocupație maghiară între 19401944 și a revenit României. În prezent,
aproximativ 34.000 de ruteni locuiesc în
Maramureșul românesc și 45.000 de români
în Maramureșul de Nord, peste Tisa. Sate
întregi românești se străduie, azi, să-și
mențină identitatea într-o Ucraină care nu
este foarte deschisă respectării drepturilor
minorităților.
Slatina, Ocna Slatina, Biserica Albă, Apșa
de Jos, Apșa de Mijloc, Lunca, Săpânța,
Brustura, Bedeu, Moora, Iholz, Apșa de Sus,
Bogdan, Frasin, Remeți etc...

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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MINTE, TRUP, SUFLET

Ziarul Ploiestii
Un important jubileu în viaţa muzicală contemporană:

– 90 de ani de la naştere

Solistul pianist-concertist şi
compozitor Valentin Gheorghiu
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

C

u câteva zile în urmă,
urmă mai
precis în ziua de 21 martie
a.c., ZIUA ECHINOCŢIULUI
DE
PRIMĂVARĂ,
celebrul
pianist-concertist și compozitor
VALENTIN GHEORGHIU, Artist
Emerit, laureat al Premiului de
Stat și membru corespondent al
Academiei Române (ales în 2014)
a împlinit venerabila vârstă de
90 de ani de la naștere. A văzut
lumina zilei la 21 martie 1928 în
municipiul Galaţi.
Studiile muzicale le-a urmat
între anii 1934-1937 și 1939-1947
la Conservatorul de Muzică din
București, unde a beneficiat de
îndrumarea vestiţilor maeștri ai
creaţiei și pedagogiei muzicale
românești din acea vreme: acad.
Mihail
Jora
(teorie-solfegiu,
armonie,
contrapunct,
fugă,
compoziţie); Constanţa Erbiceanu
(pian); Mihail Andricu (muzică
de cameră); Constantin Brăiloiu
(istoria
muzicii).
Împreună
cu fratele său mai mare cu
doi ani, violonistul ȘTEFAN
GHEORGHIU – născut pe 23
martie 1926, au susţinut în ziua
de duminică, 11 noiembrie 1934,
la Galaţi, un concert de binefacere
pentru ridicarea monumentului
Sfântul Anton la Casa Italiană, iar
peste câteva zile, fraţii Gheorghiu,
împreună cu profesorul Arthur
Zeilicovici au prezentat publicului
din orașul natal un recital la teatrul
din localitate. Succesul a fost
remarcat și la București de către
eminenta
pianistă-concertistă
și
profesoară
universitară,
Constanţa Erbiceanu (n. 11
nov 1874, Iași – m. 22 oct 1961,
București), care, într-un document
adresat rectorului Conservatorului
din București, Ion Nonna-Otescu,
menţiona: “Sunt două talente
muzicale cu totul excepţionale”.

Examinaţi în luna noiembrie
1934, de către rectorul Academiei
Regale de Muzică, Ion NonnaOtescu, împrună cu profesorii
Mihail Jora, Mihail Andricu,
George
Breazul,
George
Enacovici, au înteles că se află
in faţa unor doi copii minune și
au decis să fie primiţi la studii în
Academie.
Peste doi ani, fraţii Gheorghiu
au avut o a doua șansă: audierea
e către cel mai mare muzician
român, genialul compozitor și
interpret George Enescu, care a
rămas impresionat de talentul și
potenţialul artistic al celor doi
fraţi. Imediat a înaintat o scrisoare
ministrului educaţiei naţionale din
acea vreme, Victor Iamandi, prin
care a solictat o bursă pentru doitrei ani care să fie acordată fraţilor
Valentin și Ștefan Gheorghiu
pentru a studia în străinătate,
la Conservatorul Superior de
Muzică din Paris. Ministerul
a aprobat solicitarea marelui
George Enescu, care la rându-i i-a
recomandat celor mai renumiţi
muzicieni francezi: Lazare Levy
– pianist și compozitorului Noel
Gallon. În scrisorile adresate
renumiţilor maeștrii ai muzicii
și pedagogiei muzicale franceze,
ilustrul muzician George Enescu
menţiona: “Scumpe amice. Iată un
mic compatriot de-al meu, copilul
Gheorghiu, pe care îl socotesc
excepţional de dotat. Pot să contez
pe prietenia dumneavostră pentru
a-l îndruma, a-l călăuzi” era apelul
maestrului George Enescu către
profesorul francez de armonie și
compoziţie , Noel Gallon. Iar în
scriosarea către profesorul Lazare
Levy, George Enescu preciza:
“permiteţi-mi să vă recomand un
mic compatriot al meu, copilul
Gheorghiu, 8 ani, care mi se pare

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante

Ș

tiai că banalul cartof, cea mai
consumată legumă din lume, nu este
doar un aliment hrănitor, ci te poate ajuta
și să-ţi îmbunătăţești aspectul tenului, al
părului, al pleoapelor?
N-ai niciun motiv să nu te bucuri de
beneficiile cartofului crud asupra pielii
în chiar salonul cosmetic… de acasă. Iată
câteva modalităţi.
Măști pentru ten
Un prim beneficiu al cartofului
este capacitatea acestuia de a menţine
elasticitatea pielii și de a-i conferi
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eexcepţional de dotat”. Împreună
ccu aceste scrisori, părinţii fraţilor
ȘȘtefan și Valentin Gheorghiu s-au
deplasat la Paris unde au primit
d
întregul sprijin în pregătirea
în
ccopiilor. La Paris, duetul Gheorghiu
a confirmat aprecierile marelui
Enescu, remarcându-se printre
E
sstrăluciţii virtuozi ai arcușului și
cclaviaturii. Iată numai numai două
dintre aprecierile despre Valentin
d
Gheorghiu apărute în presa vremii
G
din Paris:”Îl aşez pe acelaşi plan
d
aartistic cu prodigiosul talent al lui
SSviatoslav Richter” (Marc Pincherle,
în ziarul Les Nouvelles Litteraires).
“Gheorghiu confirmă magnificele
sale calităţi de muzician. Trebuie
imediat, a fi situat printre primii
interpreţi ai acestui moment”
(Jacques Feschotte, în ziarul Le
reforme, Paris).
De
bun
augur
pentru
întreţinerea la Paris a fraţilor
Ștefan și Valentin Gheorghiu a fost
și ajutorul financiar al magnatului
bucureștean Nicolae Malaxa.
Revenind în ţară când sunase
goarna celui de-al Doilea Război
Mondial, rectorul din acel an
al Academiei de Muzică din
București, Mihail Jora, i-a primit
în modul cel mai călduros pe cei
doi fraţi Gheorghiu și i-a repartizat
– pentru continuarea studiilor
– la profesorii Vasile Filip și
Garabet Avakian, pe violonistul
Ștefan Gheorghiu, și la eminenta
profesoară Constanţa Erbiceanu,
pe pianistul Valentin Gheorghiu.
În București, pianistul Valentin
Gheorghiu a debutat în 1943, în
calitate de solist, cu Filarmonica
din București, sub autoritara
baghetă a maestrului George
Georgescu, iar Ștefan Gheorghiu
a concertat pentru prima oară în
1945 tot cu orchestra filarmonicii
din capitală, la pupitrul aflându-se
maestrul Mihail Jora.
Timp de peste o jumătate
de veac, fraţii Gheorghiu
s-au afirmat constant în viaţa
muzicală românească susţinând,
cu deosebit succes, în calitate
de soliști de stat ai Filarmonicii
“George Enescu”, cu toate celelalte
instituţii muzicale de concert din
ţara noastră, dar și peste hotare
în cadrul dialogului cultural
internaţional, în majoritatea
ţărilor europene – fiecare de mai
multe ori – dar și peste ocean,

în SUA și Canada, precum și
în continentul asiatic: Japonia,
Coreea de Sud etc. Au participat
cu deosebit succes la concursuri
și
festivaluri
internaţionale,
fiind laureaţi ai primei ediţii –
septembrie 1958 – ai Concursului
Internaţional “George Enescu”, dar
și a altor prestigioase competiţii
internaţionale din Cehoslovacia,
Monreal (Canada), Moscova,
Varșovia, Viena, Atena, Geneva,
Kolnn, Tel Aviv, Paris etc.
Pianistul Valentin Gheorghiu
a cântat în calitate de solist cu
cele mai renumite filarmonici
europene
și
din
celelalte
continente și sub bagheta celor
mai străluciţi șefi de orchestră
din veacul XX. În paralel cu vasta
activitate concertistică, pianistul
Valentin Gheorghiu s-a afirmat și
în domeniul creaţiei muzicale, atât
în domeniul muzicii simfonice –
începând din 1946: Coral şi fugă
pentru orgă şi orchestră, Simfonia
I în re minor (1949), Simfonia a
II-a în re minor (1956), Concert
pentru pian şi ochestră în La Major
(1959), Imagini din copilărie (suită
pentru orchestră, 1983), muzică
de film: Puştiul (1961), Amintiri
din copilărie (1965), muzică de
cameră: Burlesca pentru vioară şi
pian (1945), Cvartet de coarde in fa
minor (1946), Sonată pentru pian
(1946), Coral în re minor pentru
orgă (1947), Sonată în si minor
pentru pian şi violoncel (1950),
muzică corală: Aleluia (pentru
cor şi orgă, 1948), muzică vocală:
Lieduri pe versuri de Tudor Arghezi
ş.a.
Referindu-se la locul și rolul
excelentului muzician Valentin
Gheorghiu în muzica românească,
prof. univ. dr. Viorel Cosma,
în Lexiconul “Muzicieni din
România”, vol. III, ce a văzut
lumina tiparului la Editura
Muzicală din București în
anul 2000, la paginile 162-163,
notează: “Personalitatea artistică
polivalentă (compozitor, pianist,
organist) Valentin Gheorghiu
rămâne – indiscutabil – maestrul
claviaturii româneşti, fără egal, din
cea de-a doua jumătate a secolului
XX, continuatorul celuilalt pianist
reprezentativ al şcolii noastre
interpretative de la începutul
secolului (Dinu Lipati). Aşa cum
George Enescu a trăit multă vreme

sub “povara” faimei violonistului,
fără a i se recunoaşte valoarea
reală a moştenirii creatoare – chiar
după premierea tragediei lirice
Oedip (1936) – relativ restrânsă
ca proporţii, dar omogenă şi de
înaltă profesionalitate – suntem
convinşi că muzica de cameră şi
Concertul pentru pian şi orchestră
îi vor aduce, cât de curând,
consacrarea
compozitorului
Valentin Gheorghiu.” Această
consacrare a venit în anul 2014,
când cel mai înalt for știinţific
și cultural al ţării, Academia
Română, l-a ales în rândurile
sale, în caliate de corespondent.
“Ceea
ce
caracterizează
opusurile
compozitorului
Valentin Gheorghiu rămân forţa
interioară, sensibilitatea, lirismul
de autentică factură pastorală
românească exprimate cu un fior
de sinceritate cuceritor, spontan,
autentic. Melodica lui Valentin
Gheorghiu curge fără oprelişti,
liniştit, atmosfera post-romantică
desprinzându-se din fiecare pagină
muzicală. Continuator consecvent
al esteticii maeştrilor apropiaţi
(George Enescu în cele două
simfonii şi Mihail Jora în liedurile pe
versuri de Tudor Arghezi), Valentin
Gheorghiu a realizat prin apelul la
folclorul românesc o “evadare” de
sub tutela precursorilor.
Abil orchestrator, admirabil
constructor al formelor, Valentin
Gheorghiu se impune ca un
temeinic profesionist al condeiului,
nu numai ca un neîntrecut virtuoz
al claviaturii” conchide prof. univ.
dr. Viorel Cosma.
Cu prilejul aniversării veritabilei
vârste de 90 de ani de la naștere,
vă rog stimate maestre Valentin
Gheorghiu – care aţi colaborat
mulţi ani cu Filarmonica “Paul
Constantinescu” și eminentul
dirijor Ion Baciu – să primiţi
din partea Cenaclului Muzical
și Muzeului Memorial “Paul
Constantinescu”, precum și a
semnatarului acestor modeste
gânduri, cele mai călduroase
felicitări, împreună cu sincere urări
de sănătate și viaţă îndelungată –
împreună cu cei dragi – pentru a
desăvârși, cu brio, toate proiectele
aflate pe agenda dumneavoastră
de lucru.
La mulţi și fericiţi ani, stimate
maestre Valentin Gheorghiu!

UN CARTOF, MULTE BENEFICII
luminozitate, inclusiv atenuând petele de
pe faţă. În acest scop, poţi recurge la una
dintre următoarele variante.
Pentru ten gras. Aplică o dată pe
săptămână o pastă preparată dintr-un
cartof crud ras și un pic de suc de lămâie,
lăsând-o să acţioneze timp de zece minute.
Spală-te cu apă minerală sau termală.
Pentru ten uscat sau mixt. Preparăţi o mască dintr-un cartof fiert și pasat în
amestec cu un gălbenuș de ou crud și lapte
fiert, urmând ca pasta obţinută să aibă
consistenţa unei smântâni; aplic-o pe faţă și
las-o să acţioneze timp de 10 minute, după
care spală-te cu ceai de gălbenele.

Tratament pentru pleoape umflate
Dă pe răzătoare un cartof crud,
amestecă-l cu o linguriţă de miere sau ulei
de măsline, aplică pasta obţinută pe pleoape
și las-o să acţioneze 30 de minute, după care
spală-te cu apă rece.
Leac împotriva cearcănelor
Pur și simplu obișnuiește-te să aplici, și
dimineaţa, și seara, câte o felie de cartof
crud, pentru o jumătate de oră, pe zona
întunecată de sub ochi, după care spalăte cu apă rece. Repetă procedura timp de
o săptămână, și urmele de oboseală de pe
chipul tău vor dispărea și nu vei mai avea
nevoie de anticearcăne. Procedează astfel
mai ales dacă obișnuiești să ai mult timp în

calculatorului, fi
faţa ecranului calculatorului
fiee pentru a
îndepărta cearcănele, fie pentru a le preveni
apariţia.
Dușmanul ridurilor
Spală-te de două ori pe zi cu suc rece
de cartofi, un excelent tonic facial. În felul
acesta poţi scăpa de ridurile de expresie,
atenuându-le pe cele apărute odată cu
trecerea anilor.
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MINTE, TRUP, SUFLET

La Bălţi a început Unirea Basarabiei cu România (II)

Octavian Onea

Alexandru Marghiloman
Am spus
spus, în numărul trecut
trecut, că voi
reveni asupra lucrărilor Sfatului Ţării,
convocat la 21 Noiembrie 1917. Autorii
albumului Basarabia în actul Marii Uniri de
la 1918 – Bessarabia in the act of the Great
Union of 1918, apărut la Editura Știinţa din
Chișinău, Ion Ţurcanu şi Mihai Papuc, au
reprodus și relatarea învăţătorului George
Tofan, refugiat bucovinean, prezent la
ceremonia din acea zi. (Tofan „a editat,
împreună cu Onisifor Ghibu, revista Şcoala
moldovenească, prima publicaţie didactică
de limba română din Basarabia”.)
Mai întâi, în capela Palatului „a fost oficiat
un tedeum solemn în limba moldovenească,
de către arhimandritul Gurie Grosu și de
girantul Eparhiei Basarabiei, Preasfântul
Gavriil, episcopul Cetăţii Albe, care
la urmă s-a adresat către asistenţă în
moldovenește: «Îi felicit pe moldoveni cu
autonomie. Dumnezeu să ajute! Trăiască
Sfatul Ţării, la mulţi ani !» După aceasta,
asistenţa a eșit din biserică și s-a îndreptat
spre sala ședinţei, în care a fost introdus
de către câţiva soldaţi drapelul naţional al
regimentului moldovenesc. Acest drapel
a fost sfinţit de către Preasfântul Gavriil
cu aghiasmă. Corul protoereului [Mihail]
Berezovschi a executat imnul naţional
Deșteaptă-te, române! și Pe-al nostru steag
e scris Unire. Asistenţa cu entusiasm strigă:
«Ura! Trăiască!» / După aceasta, asistenţa
ese în balcon, ca să vadă mersul ceremonial
al regimentului moldovenesc și al altor
trupe care au venit să salute Sfatul Ţării. / La
orele 2 deputaţii și publicul ocupă locurile
în sala mare, destinată pentru deschiderea
ședinţelor Sfatului Ţării. Primele două
rânduri de scaune sunt ocupate de către
deputaţi, restul de public. / În dreapta și

st
stânga
de la locul presidenţial sunt așezate
d
două bănci, pentru representanţii presei.
/ Cel mai mare ca vârstă dintre deputaţi,
N
N[icolae] N. Alecsandri, ocupând locul
p
presidenţial, se adresează către asistenţă cu
u
următoarele cuvinte: «Domnilor deputaţi!
D
Declar ședinţa Sfatului Ţării deschisă». /
C
Ca în urma unui semnal, toţi deputaţii și
p
publicul se scoală și, aplaudând frenetic,
st
strigă: «Trăiască Basarabia autonomă!
T
Trăiască democraţia! Trăiască Republica
M
Moldovenească!» / Corul execută din
n
nou imnul Deșteaptă-te, române!. Pe
o
ochii multora se văd lacrimi, unii plâng.
P
Președintele, mușcându’și buzele, încearcă
ssă’și oprească lacrimile. Arhimandritul
G
Gurie, deputatul [Ioan] Pelivan, doamna
d
deputat [Elena] Alistar și mulţi alţii plâng ca
ccopiii. / După ce a trecut această furtună de
eentusiasm, lacrimi și felicitări, Președintele
((de vârstă) propune Sfatului Ţării să’și aleagă
p
prin votare un președinte. / Președintele
ccomitetului executiv gubernial basarabean
al deputaţilor ţărani [Pan Halippa și
deputatul Sfatului Ţării P[antelimon] V.
Erhan îl propun ca președinte al Sfatului
Ţării pe I[on] C. Inculeţ.”
Ion Inculeţ, Președintele Sfatului Ţării:
„În acest moment groaznic, când noi
toţi stăm la marginea prăpastiei anarhiei,
vărsării de sânge frăţesc, a sărăciei, foametei
şi frigului, eu frăţeşte vă invit pe toţi să
stabilim un front revoluţionar unic, să ne
strîngem prin sforţări prieteneşti în jurul
organului nostru superior al ţinutului –
Sfatul Ţării – şi să uităm pentru un moment
toate interesele mici şi egoiste, şi atunci noi
vom salva ţara şi vom apăra de distrugere
patria noastră comună”.
La 29 Noiembrie 1917, Sfatul Ţării a
adoptat Regulamentul de funcţionare
a administraţiei Basarabiei: „1. Puterea
supremă în Basarabia o are Sfatul Ţării, care
este cel mai înalt așezămînt de o cârmuire
până la chemarea Adunării Poporane
Basarabene. / 2. Organul împlinitor al
Sfatului Ţării este Sfatul Directorilor
Generali [Guvernul], care este răspunzător
pentru trebile și măsurile sale numai
înaintea Sfatului Ţării. / 3. Sfatul Directorilor
Generali are toată puterea împlinitoare și
lucrează în temeiul zacoanelor și poveţelor
date și întărite de Sfatul Ţării.”
În Declaraţia Sfatului Ţării, primită la
2 Decembrie, anul 1917, acesta avea în
vedere: „1. Să cheme în timpul cel mai
scurt Adunarea Poporană a Republicii
Moldovenești, aleasă prin glăsuire obștească,
de-a dreptul, deopotrivă și tăinuită, după
sistemul proporţional.” „4. Să orânduiască
alegerile drepte în așezămînturile locale
de sineocârmuite, care încă n’au fost alese
pe temeiul glăsuirei obștești, de-a dreptul,

deopotrivă și tăinuite, după sistemul
proporţional, și să chezășuiască pe deplin
bunul mers al acestor așezămînturi. / 5.
Să apere toate slobozeniile, câștigate prin
revoluţie, precum: slobozenia cuvîntului,
tiparului, credinţei, cugetului, unirilor,
adunărilor și grevelor, să chezășuiască
neatingerea persoanei și a locuinţei și să
așeze judecată dreaptă pentru tot norodul.”
La 24 Ianuarie 1918, zi aleasă în mod
simbolic, evocând Unirea Moldovei cu
Ţara Românească, Sfatul Ţării a proclamat
independenţa Republicii Democratice
Moldovenești.
La începutul lunii Martie 1918 începe
un fenomen pe care îl vedem și astăzi în
Republica Moldova. Mai întâi, la 3 Martie
1918, Zemstva judeţului Bălţi a proclamat
„în mod solemn în faţa lui Dumnezeu și
a lumii întregi, că” cere „unirea Basarabiei
cu Regatul României”. Apoi, la 6/19 Martie
1918, Uniunea Marilor Proprietari Funciari
Basarabeni a exprimat Regelui Ferdinand
I „dorinţa tuturor păturilor din Basarabia
de a fi totdeauna sub sceptrul Majestăţii
Sale, „care dorinţă este a întregului neam
românesc și, prin urmare, și a poporului
românesc din Basarabia”.
O săptămână mai târziu, la 13 Martie
1918, Zemstva judeţului Soroca proclama
„în mod solemn, în faţa lui Dumnezeu și

a întregii omeniri, unirea Basarabiei cu
Regatul României”.
La 26 Martie, Primul Ministru Alexandru
Marghiloman,
însoţit
de
generalii
Constantin Hârjeu, Ministru de Răsboi,
Ion Istrati, Mihail Schina, Ion Râșcanu
și Ludovic Mircescu, a făcut o vizită la

Chișinău prilej cu care,
care arhimandritul
Chișinău,
Gurie Grosu, a oficiat un tedeum pentru
Unire la Catedrala din Chișinău. Acesta,
notează Marghiloman, „după ce a ţinut o
scurtă cuvîntare și a proclamat pe Rege și pe
Regină suverani ai Ţării, a slujit un tedeum.
Foarte multă lume.” (foto)
A doua zi, 27 Martie 1918, Sfatul Ţării
a declarat că Basarabia „pentru totdeauna
se unește cu mamă-sa România”. În
fotografia făcută după votarea Declaraţiei

de Unire, între militarii și civilii care s-au
strîns să pozeze în jurul lui Marghiloman,
figurează și arhimandritul Gurie Grosu.
După Ciugureanu, aflat în stânga lui
Marghiloman. În dreapta acestuia, Ion
Inculeţ, prezidentul Sfatului Ţării. Și mai la
dreapta, Pan Halippa.

Odă Sărbătorii florilor – Floriilor

Dedic această Odă, tuturor persoanelor cu nume de flori și nu numai - Petrică Gavrilă

Vin Floriile cu soare
Și soarele cu Florii.
Câmpu-i presărat cu flori.

Vin Floriile cu soare
Și soarele cu Florii.
În ponoare și în vii
Plutesc fluturi argintii.

Ciocârlia cântă iarăși
Pe pajiști și-n colivii,
Primăvară cu flori multe
Ai venit din nou la noi!

Flori, arome și parfumuri,
Tuberoze miresmate,
Liliac și margarete,
Toporași, ghiocei și violete
Toate-s iubitele mele!

Soarele ne încălzește
Cu razele-i aurii
Se renaște iarăși viaţa
Și florile pe câmpii.

Tu mușcată din fereastră
Ce-ai venit la noi în casă
Roșu mac și alb curat
Viaţa noastră ai schimbat!

Voi, garofiţe pistruiate,
Lalele policolore,
Trandafiri catifelaţi,
Gladiole fascinante,
Cu cupele îmbujorate
Și voi, crinilor făţarnici
Ce aţi inundat grădina
Cu miros îmbătător
Și-aţi atras, din nou albina.
Bobocei, gemenii mei
Primăverile-s și-n voi!
Vin Floriile cu soare
Și soarele cu Florii.

Să ne-aducă bucurii
Flori în casă și pe masă
Florile vor înmulţi:
Bujorei, garofiţe, gladiole
Toate-s iubitele mele.

Vin Floriile cu soare,
Soarele cu-n Paști nou
Haide să ciocnim un ou
Cu-n pahar de vin mai nou.

Voi, calelor răsfăţate
Cu cupele imaculate
Mândrie neegalată
Regina florilor aţi fost
Și aţi rămas regine!

La mulţi ani,
Primăvară românească!
La mulţi ani,
Popor român!
Cu străbuni în daci și Râm!
Să trăiești o veșnicie
În bătrâna mamă, Românie!
Primăveri, de-a pururi fie
În frumoasa Românie!

Priviţi! caișii și merii-nfloresc
Și livada mea-i un rai
Ne intră Paști-n casă
Cu multă pască pe masă.
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Alegerile președintelui rus:

O victorie asigurată,
un viitor civilizat incert

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

Acreditat în sondaje cu un
scor între 69,7 și 71 la sută,
Vladimir Putin a obținut fără
emoții al patrulea mandat de
președinte al Rusiei. O victorie
previzibilă din start, chiar și în
cazul în care „marele absent al
acestor alegeri”, Alexei Navalnîi,
liderul opoziției din Rusia, ar fi
participat în scrutin, iar ceilalți
șapte candidați având doar rolul
de figuranți ai „democrației” în
stil rusesc. Un pic surprinzător,
inclusiv pentru Vladimir Putin,
a fost doar scorul – 76,69%, ceea
ce constituie 56,5 milioane de
votanți.
UN NOU MANDAT, ACEEAȘI
POLITICĂ AGRESIVĂ
Fost ofițer KGB și director al
FSB, Putin a ajuns președinte
după atacurile teroriste din 1999,
când predecesorul său Boris
Elțin și-a anunțat demisia și l-a
promovat șef de stat interimar.
Anume atunci, foști ofițeri ai
serviciilor de securitate ruse au
preluat controlul politic și au
distrus perspectivele democrației
reprezentative. Ales prima dată
cu 53% din voturi, grație unui
război lansat în Cecenia după
atentate sângeroase din Moscova,
Putin este reales triumfal cu peste
71% din voturi în 2004 și cu

63,64%
63 64% în 2012,
2012 după ce patru ani
conduce Rusia în tandem cu unul
dintre subordonații săi, Dmitri
Medvedev, acesta fiind președinte
și Putin premier, și după ce
modifică
Constituția,
având
posibilitate de acum încolo să fie
președinte 6 ani și două mandate
la rând. În toți cei 18 ani cât s-a
aflat la putere (de facto chiar și pe
durata președinției lui Medvedev),
Vladimir Putin a urmărit
scopul de a restaura influența
Rusiei în lume, catalogând
colapsul URSS drept „cea mai
mare catastrofă geopolitică a
secolului XX”. Această „frustrare”
i-a alimentat și-i alimentează
politica de agresiune și dorința
de restabilire a imperiului, decât
că de astă dată nu sovietic, ci rus.
Reluarea intervenției militare din
Georgia în 2008 a fost primul
pas în acest sens. A urmat apoi
re-cotropirea Crimeii și conflictul,
fățiș inspirat de Moscova, din
Donbas, toate acestea mai fiind
și un mesaj direct adresat NATO
și SUA. Mai nou, acțiunile
Kremlinului în Siria nu constituie
altceva decât dorința lui Putin să
arate lumii o nouă Rusie, care și-a
redobândit rolul de stat puternic pe
arena internațională. Monopolul
Occidentului, extinderea NATO

spre
Est și perspectiva aderării
s
Ucrainei
și Georgiei la NATO, pe
U
de
d o parte, și eșecul constituirii
Malorosiei
(proiect neabandonat
M
încă
definitiv de Putin) au
î
determinat
Kremlinul să traseze o
d
linie
pe care Occidentul nu ar avea
l
voie
v să o calce.
Actualul succes este atât un
rezultat,
cât și o consecință a
r
incendierii
mentalului velicorus
i
(adânc
înrădăcinat în Matușka(
Rusie) cu noile „realizări” în cursa
înarmării. Liderul de la Kremlin
și-a asigurat electoratul că drept
răspuns la activitățile militare
NATO, Rusia a dezvoltat sisteme ce
pot depăși instalațiile antibalistice
occidentale. „Noi am transmis că
nu vom dezvolta sisteme de apărare
antirachetă în modul american,
pentru că este prea scump și nu
știm cum va funcționa. Dar, pentru
menținerea echilibrului strategic,
pentru a evita anihilarea forțelor
ruse de disuasiune nucleară,
vom dezvolta sisteme de atac
care vor putea distruge sistemele
antirachetă americane”. Și a mai
precizat când Rusia va riposta cu
arme atomice: „Există două motive
pentru care am decide o ripostă cu
forțe de disuasiune nucleară: un
atac nuclear asupra Federației Ruse
ori un atac convențional”. Drept
„atac convențional” Kremlinul ar
putea califica orice acțiune ce nu
convine Moscovei. Nu numaidecât
în spațiul dintre Murmansk și
Vladivostok.
CARE POT FI
CONSECINȚELE?
În cadrul campaniei electorale,
Putin a promis că va înjumătăți
numărul cetățenilor ce trăiesc
în sărăcie (circa 20 de milioane)

și că va majora până la mijlocul
deceniului următor cu 50% PIB-ul
pe cap de locuitor, creșteri salariale
și reducerea nivelului de sărăcie.
Pe plan intern, Rusia se confruntă
cu suficiente probleme: greve,
salarii neplătite, condiții scăzute
de trai, corupție, demografie
în picaj sau sărăcie. În plus,
economia Rusiei a fost afectată de
sancțiunile impuse după anexarea
Crimeii, dar și după noile măsuri
punitive aplicate după scandalul
privind amestecul în alegerile
prezidențiale americane din 2016.
Putin a mai lansat în perioadele
electorale anterioare programe
pentru familiile rușilor, dar care au
rămas la nivel de promisiuni.
Și actuala victorie a liderului
de la Kremlin este rezultatul, dar
și consecința propagandei ruse.
Una agresivă, bazată pe spălare
de creieri. Cel mai mare scor – de
96% din voturile alegătorilor ruși
– a fost înregistrat în cele 24 de
secții de votare din Transnistria.
Pe lângă manifestările triumfalpropagandistice organizate de
liderul separatist Krasnoseliski la
Tiraspol, presa transnistreană s-a
manifestat în cele mai notabile
tradiții sovietice. Nu e nevoie de o
descifrare a conținutului mesajului,
e suficientă o superficială trecere
în revistă a titlurilor ca să te
convingi de acest lucru: „Cu
dragoste față de Rusia. Alegerile
președintelui nostru”, „Vadim
Krasnoselski: Voturile noastre aduc
o contribuție semnificativă pentru
viitorul Rusiei”, „Transnistrenii se
consideră locuitori ai țării ruse”,
„Este imposibil de a împiedica
alegerile președintelui rus în
Transnistria” etc., etc. Și în acest
scrutin Putin a folosit Transnistria

pe post de „păpușă cuminte”.
„Abnegația” liderilor de la
Tiraspol a fost „răsplătită” la nici
o săptămână de la victoria lui
Putin. De astă dată emisarul său
a fost viceministrul rus de externe
Grigori Karasin, care a întreprins
pe 21-22 martie o vizită în
Republica Moldova, nu atât pentru
a se întreține cu Igor Dodon și
ministrul Tudor Ulianovschi,
cât pentru a-i asigura pe liderii
transnistreni că „Rusia nu-și va
retrage trupele din Transnistria”,
dar ar putea-o face „doar după
federalizarea Republicii Moldova”.
Cât despre toate declarațiile și
rezoluțiile Chișinăului privind
retragerea trupelor ruse, acestea
nu sunt decât „un exercițiu în așanumita artă diplomatică”, crede
Karasin.
PE CÂND O NOUĂ RUSIE?
În următorii ani nu avem ce
ne aștepta la o nouă Rusie. Un
Alexei Navalinîi, cu atât mai mult
un eventual nou Gorbaciov este
mai puțin predictibil. Societatea
din Rusia nu va înlocui degrabă
o clasă politică constituită din
oligarhi proveniți din serviciile
secrete cu una izvorâtă din sânul
intelectualilor sau a gânditorilor,
economiștilor
din
epoca
gorbaciovistă. Mentalul velicorus
cultivat de la Petru cel Mare până
la Putin va fi greu de reeducat.
În schimb Vladimir Putin,
pe lângă problemele generate de
confruntarea, pe plan diplomatic
și al democrației, cu Occidentul,
mai are acum una: cine-i va fi
succesorul? Va reuși să-l identifice
în următorii șase ani, înainte ca
UE și NATO să ajungă până în
Caucaz?

Fereastra de oportunitate a Unirii
Indiferent câtă lume a fost duminică în
Piața Marii Adunări Naționale, 100.000
sau 7.000, un lucru este cert: unionismul
este cea mai puternică și cea mai
autentică mișcare populară a momentului.
Chit că neorganizată deocamdată din punct
de vedere politic.
Puterea simbolului
Declarațiile de unire ale localităților
Moldovei de Est au, desigur, o valoare
simbolică, nu juridică. Nu greșesc cei care
invocă pe o nimică de ceas acest fapt,
sperând astfel, probabil, să le subestimeze
semnificația. Numai că modul convențional
și alegoric în care se manifestă adepții
reîntregirii naționale românești arătă nu
slăbiciunea, ci forța lor. Demersurile lor nu
produc acte normative, nu fac legea în toată
țara. Exprimă, în schimb, idei, convingeri și
sentimente. Și în plus, determinare, curaj și
spirit de acțiune. Tocmai în asta stă marea
lor putere.
Până la urmă, Centenarul Unirii
Basarabiei cu România este tot un
simbol. Ca și Centenarul Marii Uniri. La
fel și bicentenarul anexării Basarabiei
în 1812. Împlinirea a două secole
de la acest eveniment trist a generat
mișcarea „Acțiunea 2012”, o serie de alte
organizații nonguvernamentale unioniste.
Nimic nu exprimă și nu schimbă până la
urmă mai mult și mai substanțial realitatea
decât simbolurile. Fie ele poetice, religioase
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sau politice. Comunicăm prin semne.
Și înțelegem lumea tot prin ele. Marii
simboliști Baudelaire sau Bacovia știu de ce.
Curentul unionist există și câștigă
teren în Republica Moldova an de an.
Simbolismul lui 2018 n-a făcut decât să-l ajute
să prindă elan. Pledoaria raioanelor, satelor
și comunelor Republicii Moldova pentru
reîntregirea națională constituie, dacă
vreți, codul mesajului unionist actual.
Forma pe care o îmbracă dragostea
pentru România a moldovenilor de la est
de Prut. Expresia vie a unei stări de spirit
ce se extinde în toată Basarabia. Prestanța
fenomenului unionist este evidentă astăzi
pentru oricine. Chiar și pentru cei care îl
contestă public din considerente electorale
sau din motivații oculte. Tocmai de aceea,
de exemplu, se agită până peste poate
Dodon. Stăpânii săi de la Moscova trag
sforile, silindu-l să tune și să fulgere. Să
scoată aburi, să spumege de mânie.
Manifestația
de
duminică
a
subordonat și politicul proeuropean de la
Chișinău, indiferent de atitudinea lui față de
unionism. Până și partidele reticente până
mai ieri față de ideea reîntregirii românești
în cele din urmă și-au anunțat prezența în
Piața Marii Adunări Naționale. Chiar dacă
aflarea lor printre manifestanți a fost mai
curând implicită decât explicită.
Nevoia unui proiect de țară
Este adevărat că unionismul a supraviețuit

înainte de toate în mințile și în inimile
elitelor intelectuale. Dar tot atât de adevărat
este faptul că, în ciuda spălării pe creieri,
memoria națională, grav afectată, n-a fost
ștearsă întru totul cu buretele rusificării.
De aceea românitatea basarabeană a
renăscut în toate straturile sociale de unde
erupe în prezent de jos în sus, spre piscurile
politice. Nu se mai poate spune la ora
actuală că unionismul e un fenomen de
salon ca altădată. Că e apanajul poeților
și cercurilor academice. Afirmându-se
cu putere în provincie, demonstrează că
e singura mare mișcare populară a zilelor
noastre.
Unionismului îi lipsește, ce-i drept, ceva.
Dar nu un procentaj mai bun decât cele 2530 la sută pe care le-ar avea astăzi, dacă e să
dam crezare sondajelor de opinie. Este pe
un trend ascendent și câștigarea majorității
populației nu-i decât o chestiune de
timp. Ar avea nevoie de un vehicul politic.
Altfel spus, de un partid viguros, capabil
să mobilizeze unioniștii în luptele
electorale de tot felul. Dar va apărea și
acesta cu încetul. Deja se întrezăresc niște
oportunități. Important este faptul că
unionismul a crescut în mod natural, pe
propriile picioare, nu în serele politicienilor.
Acestora din urmă nu le rămâne decât să se
pună în serviciul lui, și nu invers.
Am certitudinea că datorită unioniștilor
basarabeni există deja o fereastră de

oportunitate a recuperării teritoriului
pierdut în urma ocupației sovietice.
Bucureștiul are datoria să o deschidă. Cu
alte cuvinte, România urmează să-și asume,
în sfârșit, o politică unionistă. Să adopte un
proiect de țară oficial, nu declarat, în ceea
ce privește integrarea Republicii Moldova
pe diverse planuri.
Este limpede că nu se pot sfida
uzanțele internaționale și sensibilitățile
guvernanților de la Chișinău. Atâta timp
cât nu există condiții pentru desfășurarea
unui referendum de unificare, lucrurile
nu trebuie forțate. Dar, pe de altă parte,
chiar și astăzi, Bucureștiul tratează
Republica Moldova ca pe cel de-al doilea
stat românesc. Nu ascunde că teritoriul
de la est de Prut este o prioritate pentru
politicele sale economice, culturale sau de
apărare. Atâta doar că toate aceste activități
au adesea un caracter conjunctural sau
chiar accidental. E nevoie de o încadrare
a politicilor de salvare a românității din
Moldova de Est într-o Strategie Națională.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Acordurile juridice bilaterale
cu SUA îşi pierd valabilitatea

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
considerat responsabil pentru organizarea
loviturii de stat eșuate din iulie 2016.
SUA, COMPLOTURI GRAVE

L

a începutul lunii ianuarie a.c.,
ac
președintele turc Recep Tayyip
Erdogan a avertizat că acordurile
juridice bilaterale cu Statele Unite „își
pierd valabilitatea”, după decizia justiţiei
americane de condamnare a unui bancher
turc în legătură cu tranzacţii ilegale cu
Iranul, relatează agenţiile de presă Reuters
și AFP preluate de Cotidianul.ro.
„Dacă aceasta este înţelegerea justiţiei de
către SUA, atunci lumea este condamnată.
SUA trebuie să-și reconsidere simţul
dreptăţii, pentru a mai oferi lumii lecţii
despre justiţie. Statele Unite ar trebui să
ne scuze, dar legile și acordurile noastre
bilaterale își pierd valabilitatea. Sunt
întristat să spun asta, dar așa va fi de acum

încolo” a spus Erdogan
încolo”,
Erdogan.
Mehmet Hakan Atilla, director
general adjunct în cadrul Halkbank, a
fost găsit vinovat în cazul a cinci capete
de acuzare, inclusiv fraude bancare și
conspiraţie la încălcarea legislaţiei SUA
privind sancţiunile. Potrivit procurorilor,
bancherul turc ar fi ajutat Iranul să evite
sancţiunile SUA, fiind acuzat că ar fi
conspirat cu brokerul turco-iranian Reza
Zarrab, pentru a efectua tranzacţii ilegale
cu Iranul, prin intermediul unor bănci
americane. Președintele Turciei susţine
că dosarul se bazează pe dovezi fabricate
și a acuzat oficiali americani de legături
cu clericul musulman Fethullah Gulen,

„SUA desfășoară în prezent o serie de
comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar,
ci de asemenea pe teren economic”, a
continuat să declare Erdogan, în cadrul
conferinţei sale de presă de la Istanbul.
Președintele Turciei, Recep Erdogan,
denunţase o serie de comploturi împotriva
ţării sale, orchestrate de SUA, într-o
reacţie la condamnarea bancherului turc,
în procesul de eludare a sancţiunilor
americane împotriva Iranului.
Mehmet Hakan Atilla, fost director
general adjunct al băncii publice din
Turcia, Halkbank, a fost condamnat pe 3
ianuarie a.c., la New York, pentru fraudă
bancară și conspiraţie într-un caz care
implică miliarde de dolari. Reza Zarrab,
un om de afaceri turco-iranian, aflat în
centrul acestui proces, depusese mărturie
împotriva lui Atilla, implicându-i totodată
atât pe președintele Erdogan, cât și pe unii
miniștri ai guvernului turc.
Ankara a respins constant acuzaţiile
aduse în cadrul procesului, pe care l-a
catalogat drept un „complot” pus la
cale de predicatorul Fethullah Gulen,
pe care autorităţile turce îl consideră că
s-ar fi aflat în spatele puciului eșuat din
15 iulie 2016. Acest proces reprezintă o
„dovadă tangibilă a cooperării dintre FETO
(acronimul utilizat de Ankara pentru
a desemna reţeaua condusă de Gulen),
justiţia americană, FBI și CIA”, a afirmat și
vicepremierul turc Bekir Bozdag.

Europa, ia o turnură periculoasă
spre etno-naţionalism
I

ntrarea partidului de extremă
dreapta în noua coaliţie de
guvernare din Austria constituie o
evoluţie „periculoasă”, a declarat
înaltul Comisar pentru Drepturile
Omului al ONU, Zeid Ra’ad Al
Hussein, avertizând în privinţa
„exploatării fricii” în Europa.
Într-un interviu acordat AFP, Înaltul
Comisar a remarcat o „eroare” generală
la nivel mondial în ce privește drepturile
omului, denunţând „extrema barbarie” în
conflictele din Siria și Yemen și acuzând
regimul din Myanmar că a planificat
reprimarea
sângeroasă,
asimilabilă
poate chiar unui „genocid”, a minorităţii
musulmane rohingya.
Zeid Ra’ad al Hussein și-a exprimat
îngrijorarea legată de recentele evenimente
din Austria, în opinia diplomatului
iordanian, decizia noului cancelar
austriac Sebastian Kurz de a se ralia unor
poziţii de extremă dreapta, mai ales în ce
privește imigraţia, pentru a câștiga voturi,
marcând „o evoluţie periculoasă în viaţa
politică din Europa”. „Sunt tulburat de ceea
ce s-a întâmplat în Austria”, a declarat

Zeid, acuzându-i pe noul cancelar că a
basculat „spre extrema dreaptă în problema
imigraţiei, spre a-și atrage voturi care până
acum se îndreptau spre Partidul Libertăţii,
și a câștiga postul de prim-ministru”.
Potrivit responsabilului ONU, Sebastian
Kurz, a dat dovadă de un „total oportunism”
și constituie un exemplu periculos pentru
alţi politicieni din Europa. Înaltul Comisar
i-a criticat de asemenea cu severitate pe
responsabilii politici europeni care ar fi
tentaţi „să exploateze teama ca mijloc de a
ajunge la putere”.
El a avertizat totodată în privinţa „unui
soi de etno-naţionalism” în Europa, care
aduce aminte de perioada care a precedat
Primul Război Mondial. Europa nu este
însă singura regiune atrasă de retorica
populistă, Zeid avertizând încă o dată
asupra atacurilor repetate ale președintelui
american Donald Trump împotriva massmedia, care riscă să declanșeze violenţe
împotriva jurnaliștilor. Comentariile lui
Donald Trump „par să facă prozeliţi în alte
ţări”, a subliniat el.
În ce privește conflictele din Siria și
Yemen, Înaltul Comisar pentru drepturile
omului și-a exprimat speranţa că
responsabilii pentru atrocităţile comise
în aceste războaie vor fi judecaţi. „Nu

este posibil să asistăm la această barbarie
extremă și nimeni să nu fie făcut responsabil
din punct de vedere legal”, a subliniat el.
Referindu-se la atrocităţile comise
de autorităţile din Myanmar împotriva
minorităţii rohingya, dezminţite de guvern,
Zeid a afirmat că nu există niciun dubiu
că Myanmar, în mod clar, „a organizat și
planificat aceste operaţiuni”. „Nu puteţi
exclude posibilitatea unor fapte de genocid
(…) Nu puteţi exclude că acestea au avut
loc sau că au loc”, a declarat el, precizând
că verdictul trebuia dat de justiţie.
Înaltul Comisar, care nu a ezitat să
critice diferite state, mari sau mici, de
când și-a preluat funcţia, în septembrie
2014, a declarat în același interviu că nu va
candida pentru un nou mandat, în august
2018. „Mă voi dedica altor subiecte”, a
afirmat el, menţionând că, în opinia sa,
acest post ar trebui atribuit pentru un
singur mandat, pentru a se evita presiunile
asupra ocupantului său.

Averea ascunsă
a reginei
Elisabeta a II-a
S

candalul financiar declanșat de publicarea
seriei de documente confidenţiale
Paradise Papers a scos la iveală detalii șocante
despre unii lideri ai lumii și alte personalităţi
influente care și-au ascuns bani în paradisurile
fiscale. Cel mai greu nume de pe listă este cel al
reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Averea
în bani a suveranei ar fi transferată într-un
cont offshore din Insulele Cayman și Bermude:
10 milioane de lire sterline. În plus, regina

Elisabeta a II-a a investit milioane de dolari în
companii ce oferă servicii medicale și credite
pentru nevoi personale, arată documentele
Appleby.
Fișierele companiei mai arată că, din 2007,
fondul de investiţii al reginei a vărsat bani într-o
companie din Insulele Cayman care i-a investit,
la rândul ei, într-o afacere ce vindea britanicilor
produse în rate cu o dobândă de până la 99,9%.
Compania din spatele afacerii BrightHouse,
a fost criticată în trecut pentru afacerile făcute
pe spinarea britanicilor săraci, însă nu s-a
știut până acum faptul că banii coroanei au
sprijinit-o, scrie Rise Project.
Un purtător de cuvânt al reginei Elisabeta a
II-a a declarat pentru The Guardian că fondul
coroanei are o investiţie în Insulele Cayman,
dar că nu cunoaște implicarea în BrightHouse.
Din cele peste 13 milioane de noi documente
publicate mai aflăm că un apropiat al
premierului Canadei s-a folosit la rândul lui de
paradisurile fiscale, dar și cum a investit Rusia
bani în Facebook și Twitter cu ajutorul unui
colaborator al ginerelui președintelui Donald
Trump, Jared Kushner.
Paradise Papers este un set de 13,4 milioane
de documente electronice confidenţiale
referitoare la investiţii offshore, care au fost
scurse către ziarul german Suddeutsche
Zeitung. Ziarul le-a trimis Consorţiului
Internaţional al Jurnaliștilor de Investigaţie,
iar unele detalii au fost făcute publice pe 5
noiembrie 2017. Documentele provin de la
firma de avocatură offshore Appleby, furnizorii
de servicii corporative Estera și Asiaciti Trust
și din registrele de afaceri din 19 jurisdicţii
fiscale. Acestea conţin numele a peste 120.000
de persoane și companii. Printre cei ale căror
afaceri financiare sunt menţionate, alături de
regina Elisabeta a II-a, se numără și președintele
Columbiei, Juan Manuel Santos, și secretarul de
comerţ al Statelor Unite, Wilbur Ross.
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Bucurie, mândrie, onoare…

Petrolul...

Imagini: cspetrolul95 ploieşti.ro

Petrolul și fotbalul în sărbătoare
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
cu Sahtior Donetk, Cupa Ligii Rusiei
„Legenda Lupilor”…
Sub acest generic, la aniversarea unui cu Zenit Sankt Petersburg - la fotbal, al
petrolist de „aur” – Daniel Chiriţă (44 de SuperCupei României cu Vispesti Ploiești
ani), Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești a la minifotbal, și dublu laureat mondial cu
găzduit (sâmbătă 24 martie 2018) o adevărată „aur” ca antrenor jucător cu „Naţionala
sărbătoare fotbalistică avându-l promotor Artiștilor Fotbaliști din România”.
Manager și patron al Clubului Sportiv
pe reputatul Andrei Troscenco, secondat de
organizatoarea de evenimente Valeria Sabo, Petrolul 95 Ploiești (pe care l-a înfiinţat
sprijinită de gloriile petroliste în frunte cu cu 15 ani în urmă) – Daniel Chiriţă este
seniorul Mircea Dridea și onorată de glorii un brav ploieștean de onoare, preocupat
Sus, de la stânga: Cătălin Burlacu, Octavian Grigore, Sandu
ale unor mari structuri sportive, la flacăra prioritar spre dezvoltarea fotbalului
juvenil.
pasiunii pentru „sportul rege”…
Pitulice, Ion Catană, Ştefan Preda, Daniel Chiriţă, Ştefan Matei,
„Tinereţe, fără bătrâneţe”…
Daniel Chiriţă – palmares de aur
Onorantă participare la Trofeul Marian Grama, Mihai Pîrlog, Cristi Zmoleanu; jos: tot de la stânga:
Format și lansat de Fotbal Club Petrolul
Ploiești (de către regretatul profesor- „Legenda Lupilor”, turneul fotbalistic
Ciprian Pura, Daniel Zafiris, Lara Costache, Marcel Abăluţă,
antrenor Costică Moldoveanu), Daniel de „old-boys” s-a datorat gloriilor unor
Chiriţă a acumulat un strălucitor palmares mari cluburi – Dinamo, Steaua, Rapid
Leonard Doroftei, Costel Ilie, Emanoil Savin
care include – Cupa României cu Petrolul București, FC Argeș Pitești, a celor
FRF, la tribună,
( candidat” FRF
tribună
Ploiești (1995…), Campionatul României, din Naţionala Artiștilor Fotbaliști din („candidat”
Cupa și SuperCupa României cu Rapid România și bineînţeles a celor din clubul un altul – stelistul Marcel
București, Campionatul și Cupa Ucrainei fanion al Prahovei, Petrolul Ploiești – Pușcaș…), Ionel Dănciulescu
(„proaspăt” director general
reprezentat
de
admirabilii al
r
clubului…),
Marius
Foto: Cristian Anghelescu – Ploieşti
fotbaliști
din „Generaţia 95”… Niculae, Ciprian Marica,
fo
Mai
M mult decât rezultatele au Tibor Selimes, steliștii Bănel
impresionat
abilităţile tehnico- Nicoliţă, Petre Marin, Marian
im
tactice
de pe parchet (și nu de pe Aliuţă, Florentin Dumitru,
ta
gazonul,
cel dintotdeauna) și prin Iulian Miu, rapidiștii Dănuţ
g
disponibilităţile
moral-volitive ale Lupu sau Marius Măldărășanu
d
competitorilor,
admirate cu fair- (format
c
de
Petrolul…),
Valeria Sabo, Mircea Dridea, Daniel
play
p de „tribune”.
argeșenii Bogdan Vintilă sau
Printre
zecile
de
ex-fotbaliști
de
Costel Gâlcă, artiștii Aurelian
Chiriţă, Andrei Troscenco
Ionuţ Lupescu, Adrian Dobre, Silviu
A,
A nume grele au onorat, printre Temișan, Ghedi Kamara și toţi
Crîngaşu şi-un tânăr fan petrolist…
prof. Silviu Crîngașu.
prof
Crîngașu
care
dinamoviștii Ionuţ Lupescu
c
îndrăgiţii petroliști…
Un
aport
remarcabil în reușita
Petrolul „95”, cu „întăriri”…
evenimentelor
și-au
adus cavalerii fluierului
Egal (2-2), cu Dinamo în finală,
Petrolul și-a adjudecat Trofeul Cristi Nica, Florin Chivulete (ambii ex„Legenda Lupilor” la „departajare”… UEFA) și Marcel Marin (activ în Prahova)
Conduși de fostul coleg de și nu în ultimul rând crainicul competiţiei,
echipă Octavian Grigore, Petrolul distinsul profesor Dan Culicovschi…
Cu bucurie, mândrie, onoare, și-n
a fost reprezentat prioritar de bravii
COMUNICAT DE PRES
„Repriza
a treia”…
fotbaliști ai „Generaţiei 95” :
Ploiesti, 29.03.2018
Comentarii
cu depănare de minunate
Ștefan Preda, Ion Catană, Daniel
Titlu
Chiriţă, Laurenţiu Costache, Mihai amintiri au savurat zecile de foști mari
Pîrlog, Ciprian Pura, Costel Ilie, fotbaliști, sub semnul prieteniei, în cadrul
Daniel Zafiris, Marian Grama, „Reprizei a treia”, la margine de Ploiești
“Inovare la SC RALDECO DESIGN SRL – Achizitie de echipamente pentru
Sandu Pitulice, Ștefan Matei, Cristi („Cristal”…)
evenimente outdoor”
„Căpitanului Vivi”, cu preţuire…
Zmoleanu, Matei Abăluţă, dar și cu
Relaţii umane nepotrivite momentului au
„întăriri” de marcă, de ordin moral,
1. Numĉr referinԑĉ: Contract de finanԑare 1299/09.03.2018, cod smis proiect 109891
făcut
ca Valeriu Răchită – „Căpitanul Vivi”
prin marii sportivi ai Prahovei și
2. Data publicĉrii anunԑului: 29.03.2018
al
Petrolului
Ploiești în 1995 și marcatorul
României – Leonard Doroftei –
3. Programul: Programul Operational Regional 2014-2020: Axa prioritarĉ 2 - Îmbunĉtĉԑirea competitivitĉԑii întreprinderilor mici
golului decisiv din ultima lovitură de
box,
Cătălin
Burlacu
–
baschet
și
Ɣi mijlocii; Prioritatea de investiƜii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatĉrii
de senatorul din Bușteni –ec. dr. departajare la adjudecarea Cupei României
economice a ideilor noi ƕi prin încurajarea creĉrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Emanoil Savin – statornic susţinător (în finala cu Rapid București) să fie marele
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism Intermediar: Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
al Petrolului, al fotbalului și sportului absent de la „Legenda Lupilor”… Semnatarul
acestor rânduri îl preţuiește sincer pe Valeriu
5. Alte informaԑii: S.C RALDECO DESIGN S.R.L, cu sediul social in Mun. Ploiesti, Str. 13 Septembrie, Nr. 14, Jud. Prahova, anunԑĉ
prahovean și românesc.
Răchită, pentru implicarea sa în destinele
demararea proiectului “Inovare la SC RALDECO DESIGN SRL – Achizitie de echipamente pentru evenimente outdoor”,
Onorant și benefic
incepand cu data de 10.03.2018. Obiectivul general al proiectului urmareste imbunatatirea performantelor economice si
Frumoasa sărbătoare de la Petrolului și în mod decisiv în realizarea
tehnice prin cresterea nivelului de competitivitate a SC RALDECO DESIGN SRL prin achizitia de echipamente tehnologice
„Olimpia” a fost onorată de prezenţa a „bijuteriei” sportului prahovean - Stadionul
urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a serviciilor. Locul de implementare:
numeroase personalităţi printre care Ilie Oană din Ploiești, dar îl îndeamnă ca la
municipiul Ploiesti, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 28-30, Parter, Judetul Prahova, Regiunea Sud Muntenia, Romania.
„petrolistul de aur” Mircea Dridea, ediţia 2019, să fie alături de foștii săi colegi de
6. Valoarea totala a proiectului este de 1186713,43 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 803857,76 lei,
Primarul de Ploiești – Adrian Dobre, echipă… Cu fair-play-ul căpitanului…
respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 683279,10 lei si valoarea finantarii nermbursabile din bugetul
„Legenda Lupilor 2018”, o minunată
cât și președintele Asociaţiei Judeţene
national de 120578,66 lei.
7. Durata de implementare a proiectului este de 28 luni.
de Fotbal Prahova – ex-petrolistul sărbătoare a fotbalului prahovean…
8. Obiective specifice ale proiectului:
•
OS1 – Cresterea CA cu peste 50% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul inregistrat in exercitiul
financiar anterior, 2016, ca urmare a extinderii activitatii in cadrul microintreprinderii SC RALDECO DESIGN SRL;
•
OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 3 persoane, fata de media anului 2016, cat si mentinerea unui numar
mediu de 4 angajati pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, prin
angajarea unei persoane din categorii defavorizate;
•
OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microintreprinderii prin dezvoltarea activitatii de
organizari evenimente, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a
calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente energetic,
precum si prin minimizarea deseurilor generate.

Florin Ghiță Academy partener MFC Ploiești !

9. Persoana de contact Neagu Sorin-Marian, telefon 0799873060, email: lucky_wedding@yahoo.com.

Date de contact: telefon 0799873060, email: lucky_wedding@yahoo.com

Investim în viitorul tĉu! Proiect cofinanԑat din Fondul European
de Dezvoltare Regionalĉ prin Programul Operaԑional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

ConɃinutul acestui material nu reprezintČ în mod obligatoriu poziɃia oficialČ a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
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„Campionii
Campionii susțin MFC Ploiești”,
Ploiești” de
a
aici
a pornit colaborarea dintre echipa
n
noastră și sala de kickbox & fitnes Florin
Ghiță Academy! Începând de astăzi, 21
G
martie, echipa noastră va participa la
m
aantrenamentele conduse de câștigătorul
ccupei mondiale la kickbox în 1997 și

primul campion Local Kombat sistem
piramidal de opt luptători- FLORIN
GHITA (Nepotu’).
În urmă cu un an, Florin a pus bazele
unei săli de fitness, aerobic și kickbox în
Ploiești, chiar în incinta Sălii Sporturilor
Olimpia și mai mult decât atât, a reușit
într-un timp foarte scurt să obțină
performanțe în cadrul competițiilor de
kickbox. Florin Ghiță prin ambiție, muncă
și voință reușește să promoveze sportul,
destăinuindu-și propriile taine sportive
elevilor din Academie.
În vederea promovării minifotbalului la
nivel local, Florin Ghiță, a ales să susțină
MFC Ploiești, fiind un iubitor și un
susținător al sportului în general !

