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

 „Parlamentul nu are mai multe drepturi de a băga mâna în buzunarul 
meu, decât eu într-al lui.”

- Culese de Tata  
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George Washington (1732 - 1799) 
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Autobuzele pentru Autobuzele pentru 
Ploiești vor fi  aduse de la Ploiești vor fi  aduse de la 
Ciorogârla sau Ciolpani!Ciorogârla sau Ciolpani!
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Întâmplări despre Întâmplări despre 
care nu se învaţă care nu se învaţă 
la şcoalăla şcoală

VEOLIA CICĂ A AMENINȚAT VEOLIA CICĂ A AMENINȚAT 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI CĂ-ȘI IAPRIMĂRIA PLOIEȘTI CĂ-ȘI IA  

JUCĂRIILE ȘI PLEACĂ ÎN FRANȚA!
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Săptămâna Săptămâna 
PatimilorPatimilor

PETROTEL – LUKOIL A ORGANIZAT UN DIALOG 
PUBLIC LA CCI PRAHOVA

Petrotel Lukoil este o prezenţă constantă 
în topurile celor mai prestigioase 

companii din judeţ, lucru confi rmat atât prin 
premiile obţinute de-a lungul anilor în Gala 
Topul Firmelor Prahovene, cât și pe plan 
naţional.

Camera de Comerţ și Industrie Prahova a 
găzduit joi, 20 martie 2018, evenimentul de 
dialog public organizat de către compania 
Petrotel –Lukoil Ploiești, prin care Gleb 
Ovsyannikov, șeful Departamentului Relaţii 
Publice al companiei din Rusia, a prezentat 
acţiunile de responsabilitate socială, dar și 
planurile de viitor ale acesteia. Reprezentanţii 
companiei și-au propus să aibă întâlniri cu 
reprezentanţii autorităţilor publice pentru 
a afl a de la aceștia care sunt proiectele de 
interes major în care rafi năria s-ar putea 
implica, aceasta fi ind prima de acest gen.

Potrivit Directorului Departamentului 
Relaţii Publice al companiei Lukoil, Gleb 

Ovsyannikov, „suntem unul dintre cei mai 
mari contribuabili din Rusia, iar în ţările 
unde ne desfășurăm activitatea suntem un 
angajator important și un partener social. 
Petrotel Lukoil este una dintre cele mai bune 
rafi nării ale noastre din Europa, dacă nu 
chiar cea mai bună. Grija pentru salariaţii 
noștri este parte din responsabilitatea socială, 
domeniu în care, în fi ecare din ultimii doi 
ani, am investit câte 177 milioane de dolari”, a 
spus ofi cialul rus. Acesta a propus ca astfel de 
evenimente să aibă loc de două ori pe an sub 
forma unor mese rotunde, unde participanţii 
vor prezenta proiectele pe care vor să le 
dezvolte pentru comunitatea locală.

etrotel Lukoil este o prezenţă constantă

Pe 30 martie, Veolia a transmis un 
comunicat de presă prin care face un rezumat 
al activității din Ploiești, prin cele trei divizii 

ale sale: Veolia Energie Prahova (contract 
de delegare prin gestiune a serviciului de 
termofi care încheiat în 2004), Apa Nova 

(contract de concesiune încheiat în anul 
2000) și echipa Petrolul Ploiești (angajament 
asumat din proprie inițiativă, în 2017).

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
VREAU CEVA NOU!!!VREAU CEVA NOU!!!

De câteva zile încoace nu mai pot să 
deschid fereastra, că îmi intră pe 

nas și pe urechi noul partid al domnului 
ex-ministru al agriculturii, ex-comisar 
european, ex-prim-ministru, Dacian 
Cioloș. Bravo lui! Vrea să facă, în sfârșit, 
ceva. Să reprezinte alternativa la actuala 
dominație socialisto-aldisto-corupto-
ciumistă. Am, totuși, și eu o întrebare! 
Pe cine cu cine schimbăm? E cineva nou 
în peisaj? Măi, oameni buni, voi chiar nu 
realizați că nu asta inseamnă schimbare? 
Chiar nu realizați că ne entuziasmăm la 
ceva vechi? Ceva care trăiește din banii 
noștri, fi e ei direct veniți din lefurile de 
demnitari mai mici sau mai mari de aici 
sau, indirect, de la Bruxelles, dar tot din 

bugetul țării, de aproape 30 de ani???? 
Ceva care nu a reușit să ne convingă 
nici când au avut guvernul lor? Cu ce 
a progresat agricultura pe perioada 
ministeriatului domnului în cauză? Sau 
țara, cu totul, când a fost prim ministru? 
Departe de mine vreo simpatie roșiatică, 
dar nici să fi u, pentru a nu știu câta 
oară, păcălit. Ok! O să îmi spuneți că 
niciodată nu au deținut puterea totală 
și d’asta nu au făcut ce au promis. Că 
sunt cei care pot opri corupția...ca și 
Băsescu în 2009, nu???? M-am săturat! 
Aud asta de mai bine de un sfert de 
secol. Justifi cări ale neputinței și lipsei 
de viziune pentru țara asta. Voi nu 
realizați că singurii sacrifi cați pe tabla de 
șah a politicii suntem TOT NOI? Chiar 
nu mai avem oameni curați, alții decât 
cei spălați, uscați și afi șați ca fi ind noi? 
Nu vreau să cred asta! Iar pentru lașii 
din partidele deja existente, le amintesc 
o vorbă din bătrâni: nu există aer curat 
în “grajd” până nu scoți “gloabele” și 
“rahatul” din el...acum, până nu muriți 
și voi intoxicați.

bugetul țării de aproape 30 de ani????

Ziarul   Ploiestii,
Paşte fericit!

Lume multă și bună, luni, 2 
aprilie, în Parcul Memorial 

„Constantin Stere”, la ceremoria 
dezvelirii bustului patriotului 
moldovean Ion Inculeț. Acțiunea 
se înscrie în programul „România 
100”.  De fapt, proiectul început 
deja se va numi „Aleea Unirii” 
și presupune amplasarea, în 
continuarea „Aleii Scriitorilor”, 
a 14 statui cu marii făuritori ai 
Unirii din 1918. Iar primul soclu 
a fost rezervat lui Ion Inculeț, cel 
care, alături de Iancu Flondor, 
Pantelimon Halippa sau Daniel 
Ciugureanu, a fost hotărâtor în 

actul reunifi cării Basarabiei (și a 
Bucovinei de Nord), cu România. 
La manifestare au fost prezenți 
Mihai Gribincea-ambasadorul 
Republicii Moldova în România, 
Ana Birchall- viceprim-
ministru pentru implementarea 
parteneriatelor strategice ale 
României, Natalia Elena Intotero 
- ministrul pentru românii de 
pretutindeni, Bogdan Toader-
președintele Consiliului Județean 
Prahova, prefectul Mădălina 
Lupea, parlamentari, consilieri 
județeni, istorici, profesori și 
elevi. Trebuie să amintim, printre 

altele, că Ion Inculeț, de la a cărui 
naștere se împlinesc, 134 de ani, a 
fost primul președinte al Sfatului 
Țării de la Chișinău, organism 
care a avut un rol determinant 
în făurirea României Mari, prin 
alipirea Basarabiei la patria 
mamă. După Unire, Inculeț a fost 
ministru al Basarabiei, ministru 
al sănătății publice, ministru de 
interne, ministru al comunicațiilor 
și vice-președinte al Consiliului de 
miniștri în Guvernul României, 
condus de  Ion Gh. Duca (1933-
1937).

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Pentru prima dată în 14 ani, auzim, în spațiul public, despre o 
tensiune majoră între Veolia Energie Prahova (fosta Dalkia 

Temo Prahova) și Primăria Ploiești, în calitatea acesteia din urmă 
de partener, benefi ciar și reprezentant al abonaților la serviciul de 
termofi care în sistem centralizat. De la ce s-a stricat buna înțelegere? 
Se aude că Veolia a somat Primăria să-i achite niște investiții efectuate 
în sistemul de producere, transport și distribuție a agentului termic, 
altfel își ia, scuzați, jucăriile și pleacă în Franța, de unde a venit; 
Primăria refuză să reacționeze la poziția de forță exprimată de 
operator și mai ales vrea să verifi ce dacă investițiile neaprobate de 
Consiliul Local chiar au fost realizate.

PATRIOTUL MOLDOVEAN ION INCULEȚ, OMAGIAT PATRIOTUL MOLDOVEAN ION INCULEȚ, OMAGIAT 
PE ALEEA UNIRII, DIN PARCUL BUCOVPE ALEEA UNIRII, DIN PARCUL BUCOV

Da, vom avea și „Pădurea Centenar”, 
după o idee/acțiune a Ministerului 
Apelor și Pădurilor. O idee/acțiune 
însușită/împărtășită de Primăria Ploiești, 
de vreme ce codrul va crește în Parcul 
Municipal Vest. Săptămâna trecută, 
primarul Adrian Dobre a participat, 
alături de reprezentanți ai Direcției 
Silvice și Gărzii Forestiere Prahova, 
la o astfel de acțiune, plantând câțiva 
frasini. În fi nal, pădurea va număra, 
simbolic, 1.918 arbori, exact anul în 
care s-a înfăptuit unirea.  În contextul 
derulării Programului Național pentru 
Aniversarea Centenarului, s-a anunțat 
că va fi  plantat și un stejar, care va purta 
numele de „Stejarul Centenar”.

PRIMARUL DOBRE, PRIMARUL DOBRE, 
LA PLANTAT PUIEȚI, LA PLANTAT PUIEȚI, 

ÎN „PĂDUREA ÎN „PĂDUREA 
CENTENAR”CENTENAR”
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Un microbuz cu turiști israelieni 
s-a răsturnat în Salina Slănic
Autoritățile au fost în alertă 

după ce o persoană a sunat la 
112 și a anunțat că un microbuz 
cu 19 persoane s-a răsturnat 
la mijlocul traseului spre zona 
de vizitare din Mina Unirea 
de la Salina Slănic. Mai multe 
ambulanțe și autospeciale ale 
ISU Prahova au ajuns imediat la 
fața locului, unde au constatat că 
este vorba despre 25 de persoane, 
dintre care 10 sunt copii cu 
vârste cuprinse între 2 ani și 16 
ani. Victimele prezentau diverse 
traumatisme minore și contuzii. 
Cu toții au fost transportați la 
Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești 
pentru investigații amănunțite. 
Peste noapte, la unitatea medicală 
au rămas 7 adulți și 10 copii. 
Din primele cercetări se pare că 
microbuzul s-a răsturnat pe o 
parte, într-o curbă, la jumătatea 
distanței spre zona de vizitare. Se 
pare că accidentul s-a produs  ca 
urmare a neadaptării vitezei la 
condițiile de drum, evenimentul 
rutier având loc într-o curbă 
periculoasă. Șoferul microbuzului 
a fost testat cu etilotestul, iar 
rezultatul  a fost negativ. Poliția a 
demarat o anchetă pentru a stabili 
cu exactitate modul în care s-a 
produs accidentul rutier. La fața 
locului s-au deplasat și inspectorii 
ITRSC. La scurt timp după 
producerea accidentului, presa 
centrală a anunșat faptul că fi rma 
care asigura transportul a reziliat 
contractul și că nu este exclus ca, 
pentru o perioadă de timp, accesul 
în mină al turiștilor să fi e interzis. 
Pe site-ul  Salinei Slănic nu a fost 
publicat, cel puțin până la această 
oră, un comunicat pe această temă.

Accident grav pe DN72
Patru persoane, printre care 

și doi copii, au fost transportate 
la spital, în urma unui accident 
care a avut loc pe drumul care 
leagă municipiul Ploiești și orașul 
Târgoviște. Una dintre victime, 
o femeie în vârstă de 48 de ani, 
care prezenta un traumatism 
cranio-cerebral, un traumatism 
toraco-abdominal și o fractură de 
femur, a fost preluată de elicopter 
și transportată la un spital din 
București. O altă femeie, în vârstă 
de 33 de ani, fără leziuni traumatice 
vizibile, dar în stare de agitație, 
precum și două fetițe cu vârste 
de 10 ani, respectiv 13 ani, au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. O a cincea persoană 
implicată în accident, un bărbat în 
vârstă de 48 de ani, care prezenta 
un traumatism cranio-facial, a 
refuzat transportul la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

Accident pe DN1, la Posada
Trafi cul rutier a fost întrerupt 

la Posada, pe sensul de urcare, 
după ce o conducătoare auto a 
pierdut controlul volanului și a 
intrat cu mașina într-un parapet. 
Conducătoarea autoturismului 
a fost rănit ușor, iar alte trei 
persoane au fost asistate medical 
la locul accidentului. Circulația 
rutieră s-a desfășurat pe o bandă 
a sensului de urcare. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident rutier pe DN72
Trei autoturisme au intrat în 

coliziune pe pasarela din zona 
Coca- Cola. Trafi cul în zonîă 
s-a desfășurat îngreunat, iar o 
persoană a fost rănită. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

Accident feroviar mortal 
Un bărbat în vârstă de 46 de ani 

a decedat în urma unui accident 
feroviar care s-a produs între 
Sinaia și zona Valea Largă. Un 
bărbat a fost accidentat de tren, 
iar impactul a fost fatal. Leziunile 
au fost incompatibile cu viața. 
Anchetatorii nu exclud că ar putea 
fi  vorba de o sinucidere. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești, pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cu exactitate a cauzei morții.

Tânără în vârstă de 33 de ani, 
acuzată de fraudă informatică

Ofi țerii Serviciului de 
Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind o 
femeie de 33 de ani, bănuită de 
săvârșirea infracțiunii de fraudă 
informatică. „Din cercetări au 
rezultat indicii că femeia ar fi  
introdus, modifi cat şi şters date 
informatice dintr-un sistem 
bancar, având ca fi nalitate şi 
scop transferarea şi însuşirea 
fondurilor din conturile deschise 
de diverse persoane. Prin 
activitatea infracțională, ar fi  
produs un prejudiciu în valoare 
de aproximativ 6.000 euro și 
19.000 lei.”, a precizat IJP Prahova. 
Dosarul penal a fost înaintat 
unității de parchet cu propunere 
de sesizare a instanței.

Zeci de agenți economici 
din Ploiești și Băicoi au fost 

verifi cați de polițiști
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice au desfășurat o acțiune, 
pe raza municipiului Ploiești și a 
orașului Băicoi, pentru prevenirea 
și combaterea evaziunii fi scale și a 
contrabandei cu țigarete. „Au fost 
verifi cați 21 de agenți economici, 
iar pentru abaterile constatate, 
au fost aplicate 15 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
102.500 lei. Totodată, au fost 
confi scate bunuri de 5.400 lei și 
suma de 1.778 lei, nefi scalizată. 
În urma verifi cărilor efectuate la 
punctul de lucru al unei societăți 
din municipiul Ploiești s-a 
constatat faptul că pentru 40.000 
de tuburi cu țigarete, 212 țigări de 

foi și 135 gr. tutun ce erau expuse 
spre comercializare nu existau 
documente legale de proveniență. 
Agentul economic a fost sancționat 
contravențional, conform 
preve-derilor Legii nr.12/1990, 
cu amendă de 15.000 lei, 
dispunându-se măsura comple-
mentară a confi scării bunurilor în 
cauză”, a anunțat IJP Prahova.  La 
o întreprindere individuală din 
Băicoi au fost identifi cate expuse la 
vânzare 2.540 țigarete pentru care 
nu au fost prezentate documente 
legale de proveniență. Totodată, 
s-a constatat încasarea sumei de 
75,9 lei neevidențiată prin casa 
de marcat.  Potrivit IJP Prahhova, 
în acest caz polițiștii au aplicat 
o sancțiune contravențională în 
cuantum de 6.500 lei. 

Zeci de animale descoperite 
abandonate într-o parcare din 

Ploiești
30 animale și păsări (19 câini, 

nouă iepuri și două păsări de 
curte) au fost descoperite, în urma 
unei sesizări, de către polițiștii 
locali din cadrul Biroului Protecția 
Mediului al Poliției Locale. 
Animalele erau abandonate 
într-o autoutilitară care se afl a 
de câteva zile într-o parcare 
situată pe Șoseaua Nordului din 
municipiul Ploiești. „În urma 
verifi cărilor efectuate, polițiștii 
locali au identifi cat autorul faptei, 
în persoana numitului R.C., în 
vârstă de 44 ani, domiciliat în 
Boldești-Scăeni, acesta fi ind 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1000 lei, 
conform prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local nr. 228/2006”, 
a anunțat Poliția Locală Ploiești.
Animalele și păsările au fost 
preluate pentru acordarea de 
îngrijiri medicale și hrană de către 

personalul de specialitate din 
cadrul Administrației Parcului 
”Constantin Stere” de la Bucov.

Acțiune amplă pentru 
prevenirea accidentelor rutiere

Polițiștii Serviciului Rutier au 
executat, între orele 07.00 și 09.00, 
o acțiune pentru prevenirea și 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente, în special pentru 
identifi carea și sancționarea 
conducătorilor de vehicule care 
nu acordă prioritate de trecere 
pietonilor angajați în traversarea 
regulamentară a drumului public, 
precum și a  pietonilor care nu 
respectă normele rutiere. În 
acțiune au fost angrenați 21 de 
polițiști, atât din cadrul Serviciului 
Rutier, cât și de la șase poliții 
orășenești. „Au fost controlate 
180 de autovehicule (59 de 
conducători auto fi ind testați cu 
aparatul etilotest) și au fost aplicate 
51 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 13.745 lei (două 
permise de conducere reținute 
și un certifi cat de înmatriculare 
retras)”, a precizat IJP Prahova. 

Și polițiștii Biroului Drumuri 
Naționale și Europene au acționat 
pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de accidente. 
Polițiștii au aplicat 70 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 16.920 lei și au reținut zece 
permise de conducere, potrivit IJP 
Prahova.

Bărbat din Mizil dat dispărut
Polițiștii din Mizil au fost 

sesizați despre faptul că Gheorghe 
Catrinoiu, de 46 de ani, din Mizil, 
a plecat de la domiciliu si nu a mai 
revenit, a anunțat IJP Prahova. 
Bărbatul are înălțime 1,75 - 1,77, 
aproximativ 70 de kg, constituție 
slabă, față ovală, ochi căprui, păr 
șaten, ondulat și nu are semne 
particulare. „Persoanele care pot 
oferi informații despre persoana 
dispărută sunt rugate să anunțe 
cea mai apropiată unitate de poliţie 

sau să sune la 112”, a precizat IJP 
Prahova.

Dosare penale pentru 
infracțiuni economice

Polițiștii Serviciului de 
Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind 
un ploieștean de 41 de ani, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
înșelăciune. Potrivit cercetărilor, 
s-a reținut faptul că „inculpatul, 
în calitate de administrator al 
unei societăți comerciale, ar fi  
indus în eroare reprezentanții a 
doi agenți economici cu privire la 
achitarea contravalorii mărfurilor 
achiziționate, prin emiterea 
unor fi le cec pentru care nu avea 
disponibil în cont, afl ându-se și 
în interdicție bancară”, a precizat 
IJP Prahova. Prejudiciul cauzat 
persoanelor vătămate este în 
valoare de aproximativ 94.000 
lei. Polițiști din cadrul aceluiași 
serviciu au efectuat cercetări și 
într-un dosar privind un 
prahovean de 24 de ani sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de delapidare. „Din probatoriul 
administrat, s-a reținut faptul că 
inculpatul, în calitate de curier cu 
atribuții de gestiune la o societate 
comercială, și-ar fi  însușit suma 
de 6.743 lei, reprezentând 
contravaloarea unui colet ramburs 
livrat către o fi rmă”, a mai anunțat 
IJP Prahova. Dosarele penale au 
fost înaintate unității de parchet cu 
propunere de sesizare a instanței 
competente să soluționeze cauzele. 
Descoperiri macabre în Prahova 

Autoritățile au fost în alertă 
după ce o persoană a sunat la 
112 și au anunțat că a descoperit 
o femeie moartă la groapa de 
gunoi din Florești. Imediat în zonă 
s-au deplasat polițiști și medici 

ai Serviciului de Ambulanță 
care au constatat că sesizarea 
este întemeiată. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul 
de Medicină Legală Ploiești 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cauzei decesului. O 
altă femeie, din Poenarii Burchi, 
care a fost dată dispărută a fost 
găsită decedată pe un islaz. În 
vârstă de 55 de ani, femeia fi gura 
în dosarele Poliției. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cauzei morții.  
Incendiu la o casă din Colceag. 

Bărbat găsit carbonizat
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat la 
112 și a anunțat că focul a cuprins 
o locuință din Colceag. Pompierii 
militari au intervenit imediat cu 
autospeciale cu apă și spumă. 
După localizarea și stingerea 
incendiului, în timpul efectuării 
cercetărilor pentru stabilirea 
cauzei care a condus la declanșarea 
incendiului, pompierii militari au 
descoperit cadavrul carbonizat 
al unui bărbat în vârstă de 74 de 
ani. Cadavrul a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
decesului.

Percheziții în Câmpina
Polițiști din I.J.P. Prahova 

au efectuat două percheziții la 
persoane bănuite de săvârșirea 
mai multor infracțiuni de furt 
califi cat. Cele două perchheziții 
au avut loc în Câmpina, la 
domiciliul unor persoane bănuite 
de comiterea mai multor furturi 
din locuințe. „Din cercetări a 
rezultat că, în perioada ianuarie 
2017 – martie 2018, persoanele 
bănuite ar fi  săvârșit 8 furturi din 
locuințe de pe raza municipiului 
Câmpina. Bunurile sustrase erau 
ulterior valorifi cate catre diverse 
persoane din zonă”, a anunțat IJP 
Prahova. În urma perchezițiilor, 
polițiștii au ridicat mai multe 
bunuri susceptibile a proveni 
din comiterea infracțiunilor. 

Este vorba de  scule utilizate 
în construcții, unelte electrice, 
telefoane, electrocasnice, dar și 
băuturi alcoolice. Patru mandate 
de aducere au fost puse în aplicare, 
persoanele depistate fi ind conduse 
la audieri.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Zeci de accidente rutiere 
au avut loc pe șoselele 

din Prahova. Un microbuz cu 
turiști israelieni s-a răsturnat 
în Salina Slănic, motiv pentru 
care autoritățile au fost în alertă 
maximă.

ai Serviciului de Ambulanță
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ION ILIESCU, PETRE ION ILIESCU, PETRE 
ROMAN ȘI GELU VOICAN ROMAN ȘI GELU VOICAN 

VOICULESCU, ACUZAȚI ÎN VOICULESCU, ACUZAȚI ÎN 
DOSARUL REVOLUȚIEIDOSARUL REVOLUȚIEI

Curtea de Conturi a afl at, 
în urma controlului 

anual, că Agenția Națională de 
Administrare Fiscală a trimis, 
în 2016, peste  4,3 milioane de 
plicuri cu înștiințări de plată 
sau decizii de impunere, care 
s-au întors la expeditor, având 
adrese greșite sau incomplete. 
Cheltuiala aceasta anapoda s-a 
ridicat la 14 mil. lei și, desigur, 
nu va răspunde nimeni de 
această eroare majoră. Fiindcă 

vinovați, ei da, nu sunt salariații, 
cu sistemul IT, cel care e praf 
de vreme ce emite decizii unor 
morți sau unor entități care 
nu mai există. Conducerea 
ANAF s-a scuzat, spunând 
că, în sistemul electronic nu 
s-au mai realizat investiții din 
2013, deși Banca Mondială a 
împrumutat România cu 70 de 
milioane de euro, special pentru 
modernizarea fi scului.

Timp de 12 zile, Ploieștiul a 
fost gazda manifestărilor 

dedicate poetului necuvintelor, 
în cadrul celei de a XXX-a ediții 
a Festivalului Internațional de 
Poezie „Nichita Stănescu”, festival 
completat cu Concursul de recitări 
pentru elevi „Sub aripa lui Nichita” 
(ed. a XI-a) și Târgul de carte și de 
artă tradițională și contemporană 
(ed. a VIII-a). Sâmbătă, 31 martie, 
a avut loc ceremonia de înmânare 
a distincțiilor: premiul pentru 
critică literară ,,Nichita Stănescu” a 
revenit Alionei Grati-critic și istoric 
literar din Republica Moldova; 

premiul Special al Direcției Județene 
pentru Cultură Prahova i-a fost 
acordat Oanei Soare - cercetător la 
Institutul de Istorie și Teorie literară 
„George Călinescu” al Academiei 
Române; Marele Premiu ,,Nichita 
Stănescu”a fost acordat de Muzeul 
Județean de Artă ,,Ion Ionescu 
Quintus” lui Jovan Zivlak-poet, 
eseist și critic literar din Serbia. Tot 
sâmbătă, în foaierul Teatrului ,,Toma 
Caragiu”, a fost vernisată expoziția 
pictorului Vladimir Zamfi rescu, cel 
care a primit, în cadrul festivalului, 
Premiul „Opera Omnia”, acordat de 
Primăria Ploiești. 

Dacă ar vrea, dar nu se va 
întâmpla lucrul acesta, 

Consiliul Județean Prahova 
și-ar putea forma o echipă de 
elită, la lefurile care se oferă, 
azi, salariaților. Președintele 
CJ Prahova a avut, în martie, o 
indemnizație brută de 17.100 
lei, iar cei doi vicepreședinți- 
de 15.200 lei. Secretarul a 
primit o leafă brută de 13.825 
lei, un director general-13.236 
lei, șeful de birou fi ind 
remunerat cu 10.680 lei brut. 
Ca să nu mai batem câmpii, 

cum ar spune angajații, e bine 
să afl ăm că, la CJ, e bine să 
fi i chiar șofer sau paznic, cu 
un câștig brut de 4.107 lei. 
Ce-o să spună profesorul cu 
30 de ani de vechime și toate 
gradele luate, nu ne întrebați 
pe noi! Pesemne că s-ar vrea 
și el paznic la CJ, dar nu va 
avea nicio șansă, dacă... ei, 
da!... nu câștigă concursul! Să 
nu credeți că ne roade invidia; 
așteptăm doar ca instituția 
județeană să zbârnâie de aici 
înainte!
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Procurorul general al României, 
Augustin Lazăr, a  adresat 

președintelui României o  solicitare de 
exercitare a prerogativelor constituționale 
și legale privind cererea de urmărire penală 
în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra 
umanității în cazul lui Ion Iliescu, membru 
și președinte al Consiliului Frontului Salvării 
Naționale (din 22 decembrie 1989), Petre 
Roman, membru al CFSN, din 22 decembrie 
1989, numit ofi cial prim-ministru al 

Guvernului României pe 26 decembrie 
1989 și Gelu Voican Voiculescu, membru 
al CFSN din 22 decembrie 1989, numit 
ofi cial viceprim-ministru al Guvernului 
României în data de 28 decembrie 1989. 
Așadar, procurorii încep urmărirea penală 
în cazul celor trei, în dosarul Revoluției, 
în care și-au pierdut viața, la București, 
709 persoane (161 ofi țeri sau militari în 
termen), alți 1.855 de oameni fi ind răniți 
prin împușcare. În opinia anchetatorilor, 

CFSN a exercitat puterea executivă și 
legislativă centrală, comportându-se ca un 
Guvern până la apariția Decretului-Lege nr. 
2 din 27 decembrie 1989, când președintele 
consiliului a primit rolul unui șef de stat, iar 
atribuțiile legislative ale consiliului au fost 
separate de cele executive. Din acest motiv 
ar fi  nevoie de avizul președintelui, cei trei 
fi ind asimilați unor înalți demnitari, în 
perioada 22-27 decembrie. Interesant este 
că, fi x cu o zi înainte de fi  trimisă cererea 

la Cotroceni, Gelu Voican Voiculescu a fost 
numit director al Institutului Revoluției 
Române din Decembrie 1989 (IRRD). 
Opinia publică vorbește despre faptul că 
Senatul l-ar fi  forțat pe Claudiu Iordache 
să demisioneze din această poziție, deși 
mandatul său expira în 2019, pentru a-i 
lăsa loc lui Gelu Voican. De ce o asemenea 
mișcare, vă lăsăm pe dvs. să trageți 
concluziile.

it t t ti ă i l C t i G l V i V i l f t

ANAF A TOCAT ANAF A TOCAT 
14 MILIOANE DE 14 MILIOANE DE 
LEI PE PLICURI LEI PE PLICURI 

TRIMISE AIUREATRIMISE AIUREA
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PROFESOR, VREAU POST PROFESOR, VREAU POST 
DE ȘOFER/PAZNIC LA CJ!DE ȘOFER/PAZNIC LA CJ!

MARELE PREMIU „NICHITA MARELE PREMIU „NICHITA 
STĂNESCU” A PLECAT ÎN SERBIASTĂNESCU” A PLECAT ÎN SERBIA

Cu adâncă durere, fi icele, ginerii, nepoții, strănepoții 
anunță stingerea din viață a celui care a fost

IOAN UNGUREANU
(născut la 28 septembrie 1923 la Băicoi, decedat la 

3 aprilie 2018, la Ploiești), om de înaltă ținută morală, 
profesională și sportivă, prețios specialist și mentor la 

Upetrom 1 Mai Ploiești și la 
Asociația Județeană de Fotbal 

Prahova.
Slujba de înmormântare va 
avea loc astăzi, joi 5 aprilie 

2018, de la ora 12 la Biserica 
Sfântul Dumitru din Ploiești, 

iar înmormântarea la Cimitirul 
Eternitatea din Ploiești.
DUMNEZEU SĂ-L 

ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

i

La licitația pentru achiziționarea autobuzelor 
pentru Ploiești au mai rămas în cursă două 
companii, una din Ciorogârla și alta din Ciolpani, 
respectiv, fi rmele SC BMC Truck&Bus SA (cu terț 
susținător SC J.T Grup Oil SRL din Năvodari) și SC 
Anadolu Automobil Rom SRL. Alți doi ofertanți- SC 
Mercedes Benz România SRL și SC GD Bus GmbH- 
nu au depus documentele obligatorii în secțiunile 
dedicate din sistem- astfel că s-au retras din 
procedura de achiziție. Și ca să vedeți noroc pe noi, 
potrivit transploiesti.ro, BMC Truck&Bus e posibil 
să vină  cu modelul Euro Bus Diamond, autobuz 

produs în România, o variantă îmbunătățită a unui 
autobuz BMC 320 turcesc, iar Anadolu Automobil 
Rom, cu modelul Isuzu Citiport, produs integral în 
Turcia. Potrivit caietului de sarcini, toate autobuzele 
trebuie să fi e fabricate de un singur producător, să 
aibă același model, cu o capacitate de minimum 
90 de locuri, podea joasă, fără niciun fel de trepte, 
pentru ca persoanele cu handicap să poată să urce cu 
scaunele rulante în autobuz. Valoarea contractului-
cadru este de 41,3 milioane de lei fără TVA, iar un 
contract subsecvent nu poate fi  mai mic de 4,13 mil. 
lei.

AUTOBUZELE PENTRU AUTOBUZELE PENTRU 
PLOIEȘTI VOR FI ADUSE DE LA PLOIEȘTI VOR FI ADUSE DE LA 
CIOROGÂRLA SAU CIOLPANI!CIOROGÂRLA SAU CIOLPANI!
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La un bal al bobocilor de acum doi 
ani de la Liceul Pedagogic „Ioan 

Popescu”, din Bârlad, o tânără participantă 
la  concursul  de  Miss  a primit o întrebare 
simplă: „care este capitala Angliei?”.  Surpriza 
la auzul acestei întrebări a fost vizibilă pe fața 
tinerei. După secunde bune de gândire, ea a 
răspuns: „Rusia!” Și tot la acest concurs, alt 
elev a fost întrebat: „cum se numește partea 
colorată a ochiului?” După cateva momente, 
băiatul a zis, temător: „Iisus?” Lăsăm la o 
parte faptul că întrebarea e greșită, Anglia 
nefi ind Anglia, ci Regatul Unit etc., dar 
treaba cu Rusia, ptiu!, prevestești ceva, 
fato? Cât despre iris, mda, am vrea noi să-l 
avem pe Mântuitorul în ochi, să-l vadă toată 
lumea! Dar mai tare ca puștanii ăștia a fost 

Liviu Pop, fostul ministru al Educației, zis 
Genunche, care a concluzionat, după acest 
episod readus în media vizuală: „aici a 
ajuns învățământul românesc după 14 ani 
de președinți de dreapta”. Zău, Liviule, și tu 
ești profesor de matematică, zici? N-aș prea 
crede, fi indcă nici să aduni Constantinescu 
Emil, cu Băsescu Traian și Klaus Iohannis 
nu ești în stare! Ăștia toți, Genunche, fac 18, 
nu 14, pricepi mătăluță?

-Zise Pop: la cât este de frumoasă
Chiar nu-mi pasă
Că nu știe geografi e. 
Dar fătuca o să fi e-
Cel puțin așa promite-
Președinte.
Nici nu stau pe gânduri, bre,
O fac membru pesede!

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, 
a anunțat că unii pușcăriași, dacă 

nu cumva toți, vor fi  despăgubiți pentru 
fi ecare zi în care aceștia au stat în condiții 
necorespunzătoare de detenție. Cuantumul 
plății va fi  stabilit în funcție de cel aplicat de 
alte state. Spre exemplu, Ungaria le-a dat 5 
euro/zi foștilor deținuți, iar Italia, 8 euro/zi. 
În aceste condiții, foștii noștri pușcăriași ar 
putea primi 365 de euro/an dacă statul va 
stabili 1 euro/zi, dar suma poate ajunge la 

peste 1.800 de euro/an, dacă suma va fi  de 5 
euro/zi, ca în Ungaria.

-Nu vreau, mamă, să învăț,
E mai bine să fi u hoț.
Dacă ajung inginer,
O să fi u sigur șomer.
Lasă-mă între golani,
La zdup, mamă, iau și bani.

Ce-și face/zice omul cu mâna/gura lui 
nici Dumnezeu nu desface! Cam așa 

e și-n cazul PSD. Deci, ca să ne înțelegem 
bine, chestia cu trecerea contribuțiilor 
sociale de la angajator la angajat e o chestie 
ANTINAȚIONALĂ, TRĂDARE DE ȚARĂ, 
MIZERIE, PROSTIE, MĂSURĂ FASCISTĂ, 
ABERAȚIE, INTENȚIE DE A PUNE 
ECONOMIA PE BUTUCI. N-o spunem 
noi, ci chiar Liviu Dragnea și aghiotanții 
Codrin Ștefănescu, Adrian Dobre, Liviu 
Pop, Leocadia Gavrilescu, Florin Ciordache 
etc. În 2016, când Guvernul era condus 
de Cioloș, fi ul lui Soroș, apăruse un zvon 
despre o posibilă intenție a Executivului 
de a opera trecerea plății contribuțiilor la 
angajat. Atunci, toată fl oarea cea vestită a 
PSD-ALDE, în frunte cu Dragnea, a vărsat 
venin la televizor:

Liviu Dragnea: „Este o bazagonie. Vestea 
a produs tulburare foarte mare în tot mediul 
economic.

Investitorii români și străini deja fac un 
pas înapoi, sunt rezerve în a-și continua 
programul de investiții pentru că se gândesc 

că dacă așa se lucrează în România, dacă 
nu putem vorbi despre predictibilitate, orice 
schimbare de genul ăsta infl uențează afacerile 
imediat.Vă cer, dle prim-ministru, să stopați 
orice intenție, orice măsură antinațională 
pe care vreun membru al guvernului dvs. ar 
avea de gând s-o ia”; 

Codrin Ștefănescu: „Aici vorbim, clar, 
despre trădare de țară la cel mai înalt nivel. 
Asta cu Codul Fiscal este una dintre mizeriile 
pe care le fac ei și totul este după un plan bine 
stabilit”;

Adrian Dobre: „Din toate punctele de 
vedere, măsura frizează absurdul. Este atât 
de extremă dreapta această prostie de proiect, 
încât este aproape fascist, vă spun eu, cu toată 
responsabilitatea. Să muți întreaga sarcină 
fi scală pe angajat, pe omul care muncește...
Deci lucrurile sunt absolut halucinante din 
toate punctele de vedere. Așa ceva nu poate 
fi  acceptat. Această paradigmă schimbată a 
impozitării le lasă practic multinaționalelor 
portiță să-și externalizeze mai ușor profi tul, 
ca să vorbim pe românește. Este un pachet 
împotriva clasei de mijloc, împotriva creșterii 
economice. Este o aberație. Toți social-
democrații s-au pronunțat împotriva acestei 
inepții de proiect”;

Liviu Ioan Pop: „Afectează siguranța 
națională”;

Grațiela Leocadia Gavrilescu: „Cioloș 
vrea să (n.n.-le, Grațioaso, să le facă, nu să 
facă) facă rău românilor. Oare nu cumva 
există niște mari semne de întrebare că nu au 
fost bani sufi cienți la bugetul de stat în sensul 
în care ei n-au putut să-și strângă veniturile? 
Poate au alte interese: să distrugă economia 
româneasă de tot, s-o pună pe butuci”;

Florin Iordache: „Urmăreau să transfere 
în totalitate responsabilitatea fi scală de la 
angajator către angajat. Din fericire, a fost 
sufi cientă revoltă publică, la acel moment, 
pentru a renunța la acestă decizie jignitoare 
pentru angajații români”.

Și ce avem peste un an? Știți deja, PSD-
ALDE a promovat 
fi x această măsură! 
Să mai zicem noi 
ceva despre ea? 
Nu, că au spus 
pesedisto-aldiștii 
sufi cient! S-au 
înfi erat ei destul, cu 
anticipație...

Gelu Voican 
Voiculescu, 

cercetat penal în 
Dosarul Mineriadei 
și în Dosarul 
Revoluției, a 
fost ales, vineri, 
n-o să credeți, 
exact director 
al Institutului 
Revoluției Române 

din Decembrie 1989! Voiculescu îl 
înlocuiește în funcție Claudiu Iordache, unul 
dintre liderii Revoluției de la Timișoara, al 
cărui mandat de director urma să expire, 
în mod normal, în anul 2019. Vă întrebați 

care ar fi  chichirezul pentru care un 
inculpat în Dosarul Revoluției ar trebui să 
managerieze treaba la Institutul Revoluției 
Române? Normal, să mai ascundă ceea ce 
se mai poate, înainte ca magistraților să le 
treacă prin minte să ceră cine știe ce probe 
incriminatorii.

-Împreună cu Iliescu
L-a-ngropat pe Ceaușescu.
Acuma, acest strigoi,
Ne va îngropa pe noi.

Cică Dan Diaconescu, patronul 
OTV și fondatorul PPDD, eliberat 

condiționat din pușcărie anul trecut, vrea 
să revină în politică. El zice că, în 2019, va 
câștiga alegerile prezidențiale din România, 
asta chiar dacă are interdicție de câțiva ani 

de a ocupa funcții publice. Diaconescu 
se afl ă și el în corul celor care cred că este 
victimă a statului paralel: „după ce mi-au 
închis partidul, m-au închis și pe mine”. 
Cine „m-au” nu se știe, căci Soroș a fost 
inventat în lipsa lui...De altfel, la ieșirea din 
închisoare, DD s-a comparat cu Kennedy: 
„de la moartea lui Kennedy cred că nu s-a 
mai impus atâta tăcere. Nu știu de ce le-o fi  
atâta frică de mine. Sunt totuși, mă numesc 
Dan Diaconescu, sunt un copil venit din 
Caracal, nu cunoșteam pe nimeni și totuși, 
de 20 de ani încoace, adversarii mei se sperie 
foarte, foarte tare de mine.”

-M-am deșteptat
Și-am priceput
De ce iarna, binișor,
A venit de mărțișor:
Când DD s-a arătat,
România a-nghețat!
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 continuare din pagina 1
Privitor la Veolia Energie Prahova, fosta 

Dalkia Termo Prahova, la care asociați 
minoritari sunt Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean Prahova, francezii spun că, prin 
contractul de concesiune, compania și-a 
asumat investiții de 25 milioane de euro, până 
la încheierea înțelegerii din 2019, iar până 
la fi nele anului 2016, au realizat investiții 
de peste 32 de milioane de euro. VEP mai 
arată că deservește 122.000 de locuitori ai 
orașului (54.710 de apartamente), peste 735 
de agenți economici și mai multe instituții 
publice (școli, spitale, gradinițe, instituții 
socio-culturale și administrative).

DE CE SE PLÂNGE OPERATORUL 
FRANCEZ DE TERMOFICARE?

Cu o zi înainte, la ședința Consiliului 
Local Ploiești, numai bine că s-a vorbit 

public, pentru prima dată, despre un confl ict 
apărut între Veolia și Primăria Ploiești. 
Tensiunea există de mai multă vreme, dar 
ea a fost ținută sub șapte lacăte, să nu ajungă 
la urechile benefi ciarilor serviciului de 
termofi care. Lucrurile stau așa: pe 28 martie 
2018, Veolia a transmis Primăriei Ploiești 
o notifi care prin care a solicitat lămuriri 
despre procedura de revizuire prevăzută 
în Contractul de delegare a serviciului de 
producere, transport și distribuție a apei 
calde și căldurii, în Ploiești. Ce conține acea 
procedură de reviziuire nu se spune explicit. 
Dar Primăria Ploiești confi rmă că ar fi  vorba 
despre plata unor investiții efectuate de 
către operator, unele dintre ele neaprobate 
de consilierii locali, iar autoritățile doresc 
să facă un punctaj (expertiză, eventual), să 
vadă ce lucrări au fost executate, dacă sunt 
real executate etc. Veolia susține că discuțiile 
pe marginea acestui subiect au fost inițiate în 
2017 și pare deranjată că nu are un răspuns 
nici după un an. În plus, operatorul francez 
arată că nu a majorat prețul gigacaloriei din 
anul 2011, compania înregistrând pierderi 
cumulate în valoare de peste 71 milioane 
lei, în perioada 2015-2017, iar pentru 2018, 
valoarea pierderilor este estimată în jurul 
cifrei de 41 miloane lei. Ce nu spune Veolia? 

De exemplu, profi turile nete obținute: 11,9 
mil. lei, în 2005; 8,3 mil. lei, în 2006; 6,4 mil. 
lei, în 2008; 17,7 mil. lei, în 2009; 10,1 mil. 
lei, în 2010; 27,8 mil. lei, în 2011; 7,3 mil. lei, 
în 2012; 12,2 mil. lei, în 2013; 4,06 mil. lei-în 
2014. Și, dacă Primăria își va achita restanțele, 
pesemne că anii 2015-2017 vor intra și ei pe 
plus. În fi ne, la urma urmei aceasta este și 
treaba unei companii, să câștige!

DE CE ANUME SE PLÂNGE ȘI 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI?

Revenind la scandalul cu pricina, 
Adrian Dobre a recunoscut că Veolia a 
pus presiuni și a amenințat că va rezilia 
unilateral contractul. La ședința Consiliului 
Local, primarul  și-a exprimat speranța că 
partenerii francezi vor renunța să discute de 
pe poziții de forță, nădăjduind că totuși se 
va găsi o cale benefi că ambelor părți, pentru 
rezolvarea litigiului. Dobre a confi rmat că 
unele dintre lucrările de investiții efectuate 
de Veolia nu au fost aprobate de Consiliul 
Local Ploiești, valoarea acestora depășind 
pragul maxim prevăzut în contractul de 
concesiune, respectiv, de 25 de milioane de 
lei. În urmă cu un an, a fost înfi ințată o comisie 
de mediere, formată din reprezentanți ai 
Veolia și consilieri locali, care avea sarcina 
să pună în acord acest subiect. Cum comisia 

n-a ajuns la un numitor comun, a fost 
chemat, din afară, un expert, să verifi ce 
lucrările. „Nu putem transfera aceste costuri 
în tariful plătit de populație, fără o verifi care 
exactă”, a spus Dobre. Veolia probabil și-a 
pierdut răbdarea să aștepte expertiza, așa că, 
în discuțiile cu autoritățile locale, a trecut la 
amenințări de genul rezilierii contractului, 
care oricum expiră la anul. Ca să nu fi e 
luată pe nepregătită, municipalitatea a 
înfi ințat o celulă de criză (grup de lucru) 
care să găsească imediat o soluție în cazul 
în care operatorul de termofi care va trece 
la fapte, lucru care noi nu credeam că se 
va întâmpla. Unde mai găsesc francezii așa 
mană cerească? Dobre a confi rmat existența 
grupului de lucru: „în momentul în care 
orașul este presat în acest mod, sunt obligat 
să iau toate măsurile pentru a mă asigura că 
oamenii și orașul nu au de suferit. Grupul de 
lucru este o idee în sensul rezolvării acestei 
crize, dar nu este singura. Dacă există cineva 
care să creadă că Ploieștiul va sta la mâna 
unui furnizor, se înșeală amarnic!” Consiliul 
Județean, prin președintele Bogdan Toader, 
și-a manifestat susținerea pentru colegii 
de la Primăria și Cosiliul Local Ploiești: 
„indiferent de decizia luată în Consiliul 
Local, o vom susține”. 

58,564 MIL. 58,564 MIL. 
LEI PENTRU LEI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA ÎNLĂTURAREA 
EFECTELOR EFECTELOR 

CALAMITĂȚILOR CALAMITĂȚILOR 
NATURALE NATURALE 

DIN MARTIE 2018DIN MARTIE 2018

Săptămâna trecută, prefectul 
Mădălina Lupea a convocat 

Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență, pentru 
a analiza pagubele produse 
de alunecările de teren, în 14 
localități din Prahova. În urma 
evaluărilor, s-a aprobat o hotărâre 
privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenție la dispoziția 
Guvenului, prevăzută în bugetul 
de stat pe anul 2018, pentru 
înlăturarea efectelor calamităților 
naturale din martie 2018. 
Prahova a solicitat 58,564 mil. lei, 
bani  necesari pentru efectuarea 
lucrărilor de intervenții specifi ce: 
drumul județean Seciu-Boldești 
Scăeni, DJ Ceptura -Ceptura de 
Sus-Șoimești, drumuri locale 
și județene în com. Predeal 
Sărari (Bobicești și Zâmbroaia), 
drum local Brebu. Alte lucrări: 
Cerașu-consolidarea unui 
versant pentru apărarea caselor; 
Chiojdeanca-apărări de mal; 

Drajna-consolidarea și refacerea 
unei porțiuni dintr-un drum 
local în satul Cătunu și refacerea 
unui podeț; Gornet- consolidarea 
și refacerea unui drum comunal 
în satul Nucet; Gura Vitioarei-
reparații punte pietonală în satul 
Fundeni; Plopu-consolidarea unui 
versant pentru protejarea a două 
proprietăți; Posești-consolidarea 
și refacerea unui tronson 
dintr-un drum comunal; Scorțeni- 
pentru consolidarea și refacerea 
unei porțiuni din drumul local; 
Telega-consolidarea și refacerea 
unor porțiuni din două drumuri 
locale în satele Telega și Buștenari; 
Valea Călugărească-apărări de 
mal și protejarea cimitirului din 
satul Nicovani. În afară de bani 
pentru refacerea drumurilor, sunt 
numeroase gospodării afectate de 
alunecările de teren și, pesemne, 
acestea au chiar mai multă nevoie 
de un ajutor fi nanciar!

VEOLIA CICĂ A AMENINȚAT PRIMĂRIA PLOIEȘTI VEOLIA CICĂ A AMENINȚAT PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
CĂ-ȘI IA JUCĂRIILE ȘI PLEACĂ ÎN FRANȚA!

continuare din pagina 1
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GAL „MELEAGURILE CRICOVULUI”, APROAPE GAL „MELEAGURILE CRICOVULUI”, APROAPE 
DE EPUIZAREA FONDURILOR EUROPENE DE EPUIZAREA FONDURILOR EUROPENE 

PENTRU EXERCIȚIUL BUGETAR 2014-2020

În județ, funcționează următoarele 
grupuri de acțiune locală, cu 

fi nanțări deja asigurate: GAL „Colinele 
Prahovei”(Aluniș, Ariceștii Rahtivani, 
Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, 
Cosminele, Filipeștii de Târg, Florești, 
Măgureni, Scorțeni, Telega, Vărbilău, 
Vâlcănești, Băicoi)-2.913.654 euro; GAL 
„Valea Teleajenului” (Lipănești, Măgurele, 
Dumbrăvești, Gura Vitioarei, Gornet, 
Bălțești, Plopeni)-1.515.993 euro; GAL 
„Plaiurile Ramidavei” (Ariceștii Zeletin, 
Bătrâni, Bertea, Cărbunești, Cerașu, Drajna, 
Izvoarele, Măneciu, Posești, Șoimari, 
Ștefești, Teișani, Slănic)-2.567.989 euro; 
GAL „Meleagurile Cricovului” (Albești 
Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, 
Drăgănești, Gornet Cricov, Iordăcheanu, 
Plopu, Sălciile, Tătaru, Valea Călugărească și 
Urlați, plus Jilavele, din Ialomița)-2.708.387 
euro; GAL „Valea Budurească” (Călugăreni, 
Vadu Săpat, Fântânele, Tomșani, 
Colceag, Fulga)-1.266. 965 euro; GAL 
„Plaiuri Prahovene”(Apostolache, 
Chiojdeanca, Surani, Păcureți, Podenii Noi, 
Sângeru)-1.206. 706 euro; Parteneriat public-
privat „Drumul Voievozilor”(Bărcănești, 
Berceni, Dumbrava, Gherghița, Olari, 
Râfov)-1.487. 710 euro. Alte 21 de localități 
din Prahova au constituit parteneriate 
cu așezări rurale din județele limitrofe, 
respectiv, Buzău, Dâmbovița și Ialomița: 
Asociația GAL „Valea Buzăului”, Buzău-
Prahova, cu 2 localități din Prahova, 
Strachiojd și Lapoș-valoare fi nanțare 
2.802.142 euro; GAL „Drumul Vinului”, 
Buzău-Prahova, cu o localitate din Prahova, 
Gura Vadului -valoare 1.912. 349 euro; GAL 
„Buzău-Prahova”, cu 2 localități din Prahova, 
Baba Ana și Boldești-Gradiștea-1.216.716 

euro; Asociația GAL „Colinele Buzăului”, cu 
o localitate din Prahova, Jugureni-1.961.823 
euro; Asociația GAL „Dealurile Sultanului”, 
cu 9 localități din Prahova- Comarnic, 
Adunați, Filipeștii de Pădure, Poiana 
Câmpina, Provița de Sus, Provița de Jos, 
Secăria, Talea și Valea Doft anei-1.507. 
892 euro;GAL „Cricov-Provița-Prahova” 
(Dâmbobița-Prahova), cu 6 localități din 
Prahova-Cocorăștii Colț, Gorgota, Mănești, 
Șirna, Târgșoru Vechi și Tinosu- 2.078.327 
euro; GAL „Ogoarele Vlăsiei” (Dâmbovița-
Prahova-Ilfov), cu o localitate din Prahova, 
Poienarii Burchii-1.921. 219 euro.

MAJORITATEA PRIMĂRIILOR 
DE PE VALEA CRICOVULUI 

ÎȘI CUMPĂRĂ UTILAJE 
MULTIFUNCȚIONALE

Astăzi, am dorit să afl ăm în ce stadiu 
se afl ă absorbția fondurilor europene 
într-un grup de acțiune locală. Și am ales, la 
întâmplare, GAL „Meleagurile Cricovului”, 
despre care ne-a vorbit managerul Rodica 
Chezan: „Strategia de Dezvoltare Locală 
(SDL) pentru PNDR 2014-2020 pe care am 
depus-o, în 2016, la Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Regionale, a fost declarată 
eligibilă și, cu tot cu bonusul pentru 
calitatea strategiei, am obținut o fi nanțare 
de 2.708. 387 de euro, din care suma de 
2.166. 710 euro reprezintă sprijin pentru 
implementarea acțiunilor din cadrul SDL”. 

-Cum a fost împărțită suma pe măsuri, 
în interiorul GAL-ului?

-Trebuie să precizez un lucru: în acest 
excercițiu bugetar european, fi ecare GAL 
a prevăzut în strategia locală, în funcție 
de analiza swot și trebuințele teritoriale, 
anumite măsuri care corespund nevoii de 

dezvoltare a localităților. Fiecare măsură 
are un corespondent cu cele statuate la nivel 
național, prin programele derulate de AFIR. 
În cazul nostru, suma a fost repartizată pe 
următoarele măsuri: la exploatații agricole 
și procesare am prevăzut 333.736 euro, din 
care 266.989 euro la modernizări exploatații 
agricole (fi nanțare nerambursabilă 50%, 
iar în cazul fermierilor sub 40 de ani, 
de 70%) și 66.747 de euro la procesare 
(ajutor public nerambursabil 50%); 
investiții în activități non-agricole (90% 
fi nanțare nerambursabilă)-538.000 
euro; sprijin forfetar acordat pentru 
activitățile non-agricole (fi nanțare 
100% nerambursabilă)-100.000 euro; 
dezvoltarea comunităților locale 
(proiecte pentru primării, fi nanțare 
100% nerambursabilă)-1,104 mil. euro; 
investiții în infrastructura socială (100% 
nerambursabilă)-80.000 euro; promovarea 
formelor asociative prin intermediul 
moștenirii culturale locale (100% 
nerambursabilă)-10.000 euro. 

-Vorbind despre primării, ce investiții 
au vizat autoritățile locale?

-Pentru fi ecare primărie, am avut o alocare 
orientativă de aproximativ 85.000 de euro. 
Proiectele depuse au vizat: achiziționare 
utilaj multifuncțional (buldoexcavator) în 
localitățile Tătaru, Albești Paleologu, Valea 
Călugărească, Plopu, Bucov, Urlați; tractor 
cu remorcă, echipat și cu alte funcțiuni- 
Jilavele; mașină de pompieri-Drăgănești și 
Ciorani; asfaltare drumuri locale-Gornet 
Cricov; amenajare piață agroalimentară-
Ceptura; teren de sport-Sălciile; bază 
sportivă-Iordăcheanu.

-Câte proiecte au fost depuse, selectate și 
aprobate spre fi nanțare?

În prima sesiune, au depus proiecte 
8 comune: Albești Paleologu, Valea 
Călugărească, Plopu, Bucov, Drăgănești, 
Jilavele, Ceptura și Tătaru. Toate au fost 
selectate ca eligibile de noi. La autoritatea 
superioară, care a realizat propria evaluare, 
șapte au fost declarate eligibile, trei primării- 
Jilavele, Bucov și Ceptura - au semnat deja 
contractele de fi nanțare, iar un proiect se 
afl ă încă în verifi care. În a doua sesiune, 
au depus proiecte primăriile comunelor 
Gornet Cricov și Urlați, ambele selectate 
ca fi ind eligibile la nivelul GAL (n.n. se afl ă 

în evaluare la organismul superior), iar în a 
treia sesiune, deschisă la ora la care vorbim, 
urmează să depună proiecte localitățile 
Ciorani, Sălciile și Iordăcheanu. 

-În agricultură, ce proiecte aveți?
-Pentru agricultură, avem o măsură 

cu două componente: modernizarea 
exploatației agricole și procesare. Inițial, 
ca indicatori, noi ne-am propus trei ferme; 
în clipa de față, avem trei proiecte selectate 
la GAL, declarate eligibile și la OJFIR, 
benefi ciarii primind notifi cări pentru 
semnarea contractului de fi nanțare. Dar 
pentru că au venit proiecte mai mici decât 
valoarea acordată de noi, ne-au mai rămas 
bani pentru al patrulea proiect. Pentru 
procesare, am prevăzut suma pentru un 
proiect; zilele acestea vom lansa un nou apel 
de selecție pentru procesare și pentru încă 
un proiect pentru modernizare. Așadar noi 
ne-am propus aici trei proiecte, dar în fi nal 
vom avea cinci. 

-La măsura „investiții în activități non-
agricole” sau la cele privind infrastructura 
socială  ori promovarea formelor asociative 
au fost solicitări?

- La non-agricole, am avut patru proiecte 
depuse: unul a fost neconform, trei-eligibile. 
Unul a fost programat de autoritatea de la 
Târgoviște pentru semnarea contractului de 
fi nanțare (agropensiune Bucov), două sunt 
în evaluare (atelier de fi er forjat, la Valea 
Călugărească și atelier de peleți, la Urlați). 
La „sprijinul forfetar” au fost depuse trei 
proiecte, toate foarte bune, selectate și 
declarate eligibile la nivel de GAL, două 
au plecat la verifi care mai departe (atelier 
de dogărit și centru de kinetoterapie), unul 
(echipamente IT) a rămas în așteptare. Cu 
alte cuvinte, noi am mai avea nevoie de bani 
la această măsură! La infrastructura socială, 
contractul de fi nanțare, în valoare de 
80.000 de euro, a fost deja semnat. Este un 
proiect foarte frumos, susținut de Fundația 
„Bucuria Ajutorului”, fi liala Urlați, pentru 
îmbunătățirea infrastructurii Centrului de 
zi „Sf. Stelian” destinat copiilor care provin 
din familiile defavorizate și avem ca țintă 
inclusiv copii de etnie rromă. Cel mai mic 
proiect, în valoare de 10.000 de euro, se 
referă la promovarea formelor asociative 
prin intermediul moștenirii culturale locale. 
Și-a exprimat intenția de a depune proiect 
un ONG din Jilavele.

Spuneam, anul trecut, că 81 de comune din Prahova și alte patru orașe 
mici sunt cuprinse în asociații ale grupurilor de acțiune locală (GAL) 

pentru exercițiul bugetar european 2014-2020. Altfel spus, aproape 83% 
din unitățile administrativ teritoriale pot benefi cia de acest instrument 
fi nanciar, care se adaugă celorlalte măsuri din PNDR. Partenerii (instituții 
publice, ONG-uri și agenți economici) din cele 14 GAL-uri au la dispoziție 
aproximativ 20 de milioane de euro pentru investiții în satele din Prahova.

Compania, care este și 
membru al Camerei de 

Comerţ și Industrie Prahova, 
este un jucător foarte important 
al economiei locale, fi ind a doua 
din Prahova din punct de vedere 
al  cifrei de afaceri, a precizat 
Președintele CCI Prahova, 
Aurelian Gogulescu.

La rândul său, prefectul 

Mădălina Lupea a declarat: 
„Am primit cu bucurie invitaţia 
dumneavoastră la dialog social 
cu atât mai mult cu cât Rafi năria 
Petrotel Lukoil Ploiești este 
una dintre societăţile care a 
demonstrat de-a lungul timpului 
că este interesată să investească în 
proiecte pentru protecţia mediului 
înconjurător, dar și în proiecte 
sociale. 

Cu această ocazie, salut 
implicarea conducerii rafi năriei 
în programe ca împădurirea de 
pe Centura de Est a Ploieștiului, 
acolo unde oricine poate să vadă 
că puieţii plantaţi acum cinci 
ani au devenit o pădure tânără și 
puternică, dar și amenajarea mai 
multor locuri de joacă pentru 
copiii ploieștenilor. Totodată, 
sprijinul pe care îl acordaţi 

constant Universităţii Petrol și 
Gaze din Ploiești pentru a-și derula 
programele de cercetare nu pot fi  
trecute cu vederea. Știm că sunteţi 
mereu în mijlocul comunităţii și 
că periodic organizaţi campanii 
umanitare prin care îi ajutaţi pe 
cei mai puţin norocoși și pentru 
asta vă mulţumim!”

La eveniment au mai participat 
Vitaliya Tsarik – Director Adjunct 
al Departamentului Relaţii Publice 

al Lukoil, Alexander Fedorov 
– Director General al Lukoil 
Ennergy&Gas, Mihail Minescu – 
Prorector al Universităţii Petrol-
Gaze din Ploiești, Cristian Ganea 
– viceprimarul Municipiului 
Ploiești, Dan Dănulescu – 
directorul general adjunct al 
Petrotel-Lukoil Ploiești și mai 
mulţi reprezentanţi ai societăţii 
civile, dar și șefi i unor direcţii 
deconcentrate din Prahova.

PETROTEL – LUKOIL A ORGANIZAT UN DIALOG PUBLIC LA CCI PRAHOVAPETROTEL – LUKOIL A ORGANIZAT UN DIALOG PUBLIC LA CCI PRAHOVA
 continuare din pagina 1
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,

Tratatul cu Ucraina ar putea fi  
denunțat oricând. La art. 27, din L 

129 de ratifi care a documentului, se arată: 
„Prezentul tratat se încheie pe termen de 10 
ani. Valabilitatea lui se prelungește automat 
pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una 
dintre părțile contractante nu va încunoștința 
în scris cealaltă parte contractantă despre 
intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin un an 
înaintea expirării perioadei de valabilitate 
respective”. Altel spus, România avea ocazia 
de a face acest lucru în 2006, 2011 sau 2016... 
Și nu s-a întâmplat nimic!

VATRĂ DACICĂ DE CÂND SUNT 
VEACURILE

Dacă e să pună cineva la îndoială că 
Bucovina de Nord, Herța și Hotin n-ar 
fi  românești de când veacurile, e bine să 
rememorăm ce spun cărțile de istorie: 
„regatul dacic a ajuns la cea mai mare 
întindere a sa în timpul regelui  Burebista 
(82-44 î.Hr.), având ca hotare: țărmul Mării 
Negre și Bug -spre est, Cadrilaterul boem, 
Dunărea panonică și Morava-spre vest, 
Carpații Păduroși-spre nord, iar Muntele 
Haemus (lanțul Balcanilor)-spre sud. 
Capitala regatului era orașul Argedava”. Mai 
încoace, începând cu anul 1300, teritoriile 
au fost regrupate în ceea ce numim 
Moldova, cea care astăzi este împărțită între 
trei țări: 35.806 kmp, în România; 29.680 
kmp, în Republica Moldova; 21.297 kmp, în 
Ucraina (regiunea Cernăuți, cu Bucovina de 
Nord, ținutul Herței și Hotinului, plus cele 9 
raioane din Bugeac). 

ȚARA DE SUS, LIBERĂ SUB 
AUSTRIECI, SOARTĂ TRISTĂ-SUB 

RUȘI ȘI UCRAINENI
Numele de Bucovina (fag=buk, Țara 

Fagilor) a intrat în uz în anul 1774, odată 
cu anexarea teritoriului de către Imperiul 
Habsburgic. Înainte de această perioadă 
se chema Țara de Sus, ca parte a Moldovei 
Mari. Bucovina rămasă în afara granițelor 
de astăzi ale României este compusă din 
Cernăuți,   Cozmeni, Zastavna, Vășcăuți pe 
Ceremuș,  Vijnița,  Sadagura  și  Storojineț. 
În decursul istoriei recente, Bucovina 
de Nord a aparținut, rând pe rând, de 

Principatul Moldovei (1346-1774), 
Imperiul Habsburgic  (1774-1918), 
România (1918-1940 și 1941-1945), URSS 
(1940-1941 și 1945-1991) și Ucraina 
(1991-prezent). Interesant este că, în timpul 
administrării habsburgice, românii nu 
au fost atât de prigoniți cum au fost sub 
URSS ori Ucraina de azi; toți birocrații 
erau obligați să învețe limba română. În 
1793 s-a introdus învățământul obligatoriu 
în limbile germană și română, iar în 1875 
s-a înfi ințat Universitatea „Franz Josef ”, la 
Cernăuți. Din punct de vedere politic, până 
în 1848, bucovinenii aveau 8 reprezentanți 
în parlamentul imperial de la Viena; aceștia 
aveau drepturi egale cu ceilalți parlamentari, 
participau la dezbateri, iar cuvântările 
altor demnitari le erau traduse în limba 
română. La 4 martie  1849, românii au 
obținut statutul de autonomie a Bucovinei 
în Imperiul Austriac, împăratul Franz Josef 
devenind, astfel, și Mare Duce al Bucovinei. 
La 26 august  1861, Bucovina primește 
dreptul de a avea drapel propriu (culorile 
erau albastru și roșu, dispuse orizontal, 
având la mijloc stema Bucovinei). După 
prăbușirea monarhiei austro-ungare, 
Consiliul Național al Bucovinei (C.N.B.) 
a hotărât, la 28 noiembrie 1918, Unirea 
cu  România, recunoscută ofi cial în  1919, 
prin tratatul de pace cu Austria, de la Saint 
Germain. Urmează perioada din Al Doilea 
Război Mondial, cu ocuparea sovietică a 
Bucovinei (1940-1941), revenirea episodică 
la patria mamă (1941-1945), reocuparea 
tragică sovietică, după Pactul Ribentrop-
Molotov, vreme de 46 de ani. Iar după anul 
1991, urmează alți 27 de ani de anexare la 
Ucraina. Sub URSS, rușii au făcut ceea ce au 
știut mai bine; au colonizat orașele și satele 
cu ucraineni și ruși. Și nici astăzi românii 
din Bucovina de Nord nu o duc mai bine, 
Kievul fi ind foarte departe de a respecta în 
totalitate drepturile românilor.

HERȚA-93% ROMÂNI, HOTIN- 
RAION PROFUND SLAVIZAT

Nu știm prin ce minune populația din 
Ținutul Herța a scăpat și de germanizare, și 
de slavizare. Știm însă că 94% din populație 
este de etnie română și toate satele din ținut 

sunt exclusiv românești. Ca și Bucovina de 
Nord, teritoriul a aparținut Principatului 
Moldovei, Principatelor Unite ale Moldovei 
și Țării Românești, României și, din 1945, 
URSS și apoi Ucrainei. Cât despre Hotin, 
care a fost profund ucrainizat, acesta a 
aparținut Rusiei Kievane  și  Cnezatului 
Galiciei (1001–1349),  Moldovei  (1359–
1432, 1459–1538, 1541–1562, 1572–1615, 
1621–1673, 1699–1712),  Poloniei  (1432–
1459, 1538–1541, 1562–1572, 1615–
1620, 1673–1699), Imperiului Otoman 
(1712–1812), guverniei Basarabia a 
Imperiului Rus(1812–1917), Republicii 
Democratice Moldovenești  (1917–
1918),  României  (1918–1940, 1941–1944), 
Uniunii Sovietice  (1940–1941, 1944–1991) 
și Ucrainei (1991 - prezent).

PROVINCIILE, ASTĂZI
La recensământul din 2001, populația 

regiunii Cernăuți număra 919.000 de 
locuitori. Pe un teritoriu de 8.097 kmp, 
trăiesc laolaltă 70 de naționalități: 75% 
s-au declarat  ucraineni, 20%  români  și   
moldoveni, 4% ruși, 1%- alte etnii (polonezi, 
evrei etc.). Românii sunt majoritari în 
raioanele Herța-94%, Noua Suliță-64%, 
Adâncata-51%. În raionul Storojineț trăiesc 
35.000 de români (37% din totalul populației). 
Istoric vorbind, orașul Novodnistrovsk, 
raioanele Chelmenți, Hotin și Secureni (în 
întregime), raionul Noua Suliță (majoritar) 
și comunele  Balamutca,  Rjavinți  și fostul 
sat  Onutul-Mic,  din raionul Zastavna, 
compun partea de nord a  fostului 
județ interbelic Hotin  (din  nordul 
Basarabiei). Raionul Herța (cu 
excepția comunelor  Ostrița,  Poieni și 

a satelor  Țureni  și  Mamornița), 
împreună cu comuna  Tureatca, 
satul  Sinăuții de Jos, din 
raionul Adâncata și satul  Cotul 
Boianului,  din  raionul Noua Suliță, 
compun Ținutul Herța și au făcut parte 
din  fostul județ interbelic Dorohoi. 
Orașul Cernăuți, raioanele Cozmeni, 
Putila, Storojineț și Vijnița (integral), 
raionul Adâncata (fără o comună 
și un sat), raionul Zastavna (fără 
două comune și o fostă localitate), 8 
comune din raionul Noua Suliță și 2 
comune și 2 sate din raionul Herța 
compun Bucovina de Nord. 

MASACRUL SOVIETIC DE LA 
FÂNTÂNA ALBĂ

La începutul anului 1941,  NKVD  a 
lansat zvonuri potrivit cărora sovieticii 
ar fi  permis trecerea graniței în România. 
Drept urmare, la  1 aprilie  1941,  un grup 
mare de oameni din mai multe sate de pe 
Valea Siretului (Pătrăuții-de-Sus, Pătrăuții-
de-Jos, Cupca, Corcești, Suceveni), purtând 
în față un steag alb și însemne religioase 
(icoane, prapuri și cruci din cetină), a 
format o coloană pașnică de peste 3.000 
de persoane, îndreptându-se spre noua 
graniță sovieto-română. În poiana Varnița, 
la circa 3 km de granița română, grănicerii 
sovietici i-au somat să se oprească. După ce 

coloana a ignorat somația, sovieticii au tras 
în plin cu mitraliere, secerându-i unul câte 
unul. Supraviețuitorii au fost urmăriți de 
cavaleriști și spintecați cu sabia. După acest 
masacru, răniții au fost legați de cozile cailor 
și târâți la 5 gropi comune săpate dinainte, 
unde au fost ingropați, unii de vii. Alții 
au fost arestați de  NKVD –ul din Hliboca 
(Adâncata) și, după torturi înfi orătoare, au 
fost duși în cimitirul evreiesc din acel orășel 
și aruncați de vii într-o groapă comună, 
peste care s-a turnat și s-a stins var. După 
masacru, a fost declanșată o operațiune 
vastă de represalii. În noaptea de 12 spre 
13 iunie 1941, peste 13.000 de români 
au fost ridicați din casele lor și deportați 
în Siberia și Kazahstan, unde cei mai mulți 
și-au găsit sfârșitul. Ca rezultat al emigrărilor, 
deportărilor și asasinatelor, populația 
românească a  regiunii Cernăuți  a scăzut 
cu 75.000 de persoane între recensământul 
românesc din 1930 și primul recensământ 
sovietic din 1959. Totul, spun istoricii, a 
făcut parte dintr-un program deliberat de 
exterminare a populației românești, plănuit 
și executat de regimul sovietic.
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sunt exclusiv românești Ca și Bucovina de MASACRUL SOVIETIC DE LA

Bucovina de Nord, Herța și Hotin sunt trei dintre cele patru regiuni istorice 
la care România a renunțat în 1997, prin „Tratatul cu privire la relațiile de 

bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina”: pe 3 mai, documentul a 
fost semnat, la Kiev, de miniștrii de externe ai celor două țări, pe 2 iunie, la Neptun, 
de președinții României și Ucrainei, pe 7 iulie, respectiv, pe 14 iulie, a fost ratifi cat 
de Senat și Camera Deputaților. La data votării acestui act, președintele Senatului 
era Petre Roman, președintele Camerei Deputaților-Ion Diaconescu, ministrul 
de Externe -Adrian Severin, președinte al României- Emil Constantinescu. 
Istoricul Florin Constantiniu numea „trădare națională” această renunțare voită a 
Bucureștiului la teritoriile smulse țării mame de colosul de la Răsărit.
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La o săptămână după sărbătoarea 
Floriilor, se celebrează Paştele 

sau Învierea Domnului. Paștele este o 
sărbătoare a cărei origine se pierde în 
negura vremii. Acesta se celebra și în 
timpul vieţii lui Iisus Hristos.

Pregătirea pentru sărbătoarea 
pascală începe cu mai multe săptămâni 
înainte, când se văruiesc casele, se 
curăţă grădinile, se repară și se vopsesc 
gardurile, pomii se curăţă și se văruiesc și 
totul trebuie să strălucească de curăţenie. 
Însă, cea mai importantă este Săptămâna 
Mare sau Săptămâna Patimilor, atunci 
când încep și Deniile. 

În Joia Mare sau Joia Neagră, se spune 
că Domnul Iisus Hristos a luat Cina 
cea de Taină împreună cu Apostolii 
săi, iar Apostolul Iuda l-a trădat pentru 
treizeci de arginţi. În această zi, femeile 
prepară pasca, cozonacul și ouăle roșii, 
iar bărbaţii sacrifi că mielul, pentru 
bucatele tradiţionale de Paște. În Joia 
Mare se face și pomenirea celor decedaţi, 
împărţindu-se ulcele cu apă proaspătă 
și colaci de post, unși cu miere și nucă. 
De asemenea, Joia Mare este și ziua în 
care se pregătește anafura și vinul pentru 
Paște, care simbolizează trupul și sângele 
Domnului.

În Slănic există un obicei străvechi care 
spune că anafura și vinul pentru Paște 
sunt pregătite de unul dintre oamenii 
înstăriţi din comunitate. În fi ecare 
an trebuie să fi e o altă persoană care 
pregătește Paștele. Persoana respectivă 
este binecuvântată de către preot în 
noaptea de Înviere.

Un alt moment important din 
Joia Mare este vopsitul ouălor pentru 
Paște. Acest obicei diferă de la regiune 
la regiune. În unele regiuni, ouăle se 
încondeiază cu ceară topită, realizându-
se desene și motive populare foarte 
complicate, iar în altele ouăle se vopsesc 
cu o fi ertură obţinută din plante și 
legume, cum ar fi : ceapa roșie, urzicile, 
morcov etc. Se spune că ouăle fi erte și 
vopsite în această zi, nu se strică tot anul 
și pot fi  păstrate pentru sporul casei. 

În Slănic se mai păstrează și astăzi 
obiceiul încondeiatului ouălor cu frunze 
verzi adunate din pădure de către copiii 
casei. Aceștia adună frunzele a căror 
formă se imprimă frumos pe ou, cum ar 
fi : frunza de trifoi, de leurdă, măseaua 
ciutii și alte plante. Femeile așează câte 
două- trei frunze pe oul ud, după care oul 
este îmbrăcat într-o pânză foarte subţire 
și transparentă. Apoi ouăle încondeiate 
sunt puse la fi ert în fi ertură de frunze de 
ceapă, pentru a obţine culoarea roșie, în 
zeamă de urzici pentru culoarea verde 
și zeamă de morcov pentru culoarea 
galben-portocaliu. După ce au fi ert, 
ouăle sunt desfăcute din pânză, curăţate 
de frunze și date cu o bucată de șuncă, 
pentru strălucire.

La slujba din Joia Mare se 
săvârșește în biserică, Denia celor 
douăsprezece Evanghelii, iar credincioșii 
îngenunchează de douăsprezece ori. 
Există o tradiţie care spune că, fetele 
necăsătorite săvârșesc un ritual, prin care 

la fi ecare îngenunchere fac un nod la o 
batistă, punându-și câte o dorinţă. La 
sfârșitul slujbei, batista trebuie să aibă 
douăsprezece noduri. Dacă nodurile 
sunt făcute bine și nu se desfac, dorinţele 
se vor îndeplini. (Subiect investigat: 
localnic, 81 de ani, loc. Slănic Prahova).

Vinerea Paștilor sau Vinerea Mare este 
considerată o zi de post negru, adică fără 
apă și mâncare și în care nu se face nimic 
în gospodărie. În această zi se pregătesc 
straiele de sărbătoare, cu care credincioșii 
vor merge la biserică pentru a se spovedi 
și împărtăși și vor trece apoi, cu fl ori pe 
sub masa pe care este așezată o pânză 
zugrăvită cu imaginea înmormântării 
Domnului Iisus Hristos. Se spune că în 
această zi este bine să te înnoiești cu ceva, 
pentru că este importantă atât curăţarea 
sufl etului, cât și a trupului.

Slujba din Vinerea Mare este foarte 
importantă, pentru că se performează 
slujba de înmormântare și Prohodul 
Domnului. În timpul slujbei, credincioșii 
împreună cu preotul, dau ocol bisericii 
de trei ori, cu lumânări aprinse în mâini. 
La sfârșitul slujbei, preotul împarte 
fi ecărui credincios câte o fl oare sfi nţită 
ce a fost adusă la trecerea pe sub masă. 
Aceasta va fi  așezată la icoana din casa 
fi ecărui credincios alături de ramura 
de salcie, iar atunci când un membru al 
casei este bolnav, se dă foc acestei fl ori și 
se afumă bolnavul cu ea. Credincioșii vor 
merge la casele lor, cu lumânări aprinse 
încă din timpul slujbei. Ajunși acasă 
înconjoară casa cu această lumânare, 
iar în momentul când intră în casă, fac 
semnul crucii, lumânarea urmând a fi  
stinsă în dreptul unei icoane. Această 
lumânare se păstrează pe tot parcursul 
anului, într-un loc curat, iar când sunt 
furtuni, cutremure și alte calamităţi, se 
aprinde, având rol de a alunga spiritele 
rele. Din acest moment, nu se mai trag 
clopotele în biserică, ci se va bate doar 
toaca.

În Sâmbăta Paștelui, gospodinele 
pregătesc bucatele tradiţionale din miel, 
porc sau pasăre, care constau în ciorbă, 
drob, friptură și alte preparate. Se spune 
că nu este bine să se taie cocoș, de Paște, 
deoarece cocoșul a fost cel ce a vestit 
Învierea Domnului. 

După ce toate pregătirile au fost 
încheiate, oamenii se pregătesc să 
meargă la slujba de Înviere. În fi ecare 
zonă, slujba are specifi cul ei și respectă 
anumite ritualuri. În zona Slănicului 
slujba începe la douăsprezece noaptea 
când toată mulţimea de credincioși se 
afl ă în curtea bisericii, iar preotul iese în 
ușa bisericii cu o lumânare mare aprinsă 
chemând credincioșii să ia lumină, 
spunând: ,,Veniti de luaţi lumină!”. 
După ce toţi credincioșii și-au aprins 
lumânările cu Lumina Sfântă, intră 
în biserică unde luminile sunt stinse 
și așteaptă începerea slujbei Învierii 
Domnului. În acest moment, femeile ai 
căror soţi au murit fără lumânare, dau 
de pomană în biserică un cocoș tinerilor 
proaspăt căsătoriţi. În clipa următoare, 
ca prin minune, toţi cocoșii din biserică 
încep să cânte și preotul aprinde lumina 
în biserică spunând: ,, Hristos a înviat!”, 
iar credincioșii răspund ,, Adevărat a 
înviat!”. Acum încep să bată clopotele 
și slujba continuă până dimineaţă când 
preotul împarte Paștele, constituit din 
anafură stopită cu vin. După terminarea 
slujbei de Înviere, oamenii duc acasă 
lumina sfântă. Cu această lumină, vor fi  
aprinse candelele din casă, urmând ca 
acestea să ardă pe tot parcursul zilei de 
Paște. (Subiect investigat: localnic, 82 de 
ani, loc. Slanic Prahova).

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

SLĂNIC SLĂNIC 
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A văzut lumina zilei și razele binefăcătoare 
ale soarelui în comuna Boţești din 

jud. Argeș, la 19 mai 1932, în casa ţăranilor 
gospodari Ion și Elisabeta Telearcă – creștini-
ortodocși din tată în fi u. A urmat primele 
clase primare în satul natal. Dovedind din anii 
copilăriei o reală chemare pentru studiul artei 
sonore, în anul 1945 a devenit elev al Școlii 
Militare de Muzică din București, instituţie în 
cadrul căreia a făcut parte din ansamblul coral 
dirijat de maeștrii Sabin Drăgoi și Constantin 
A. Ionescu, formaţie care cânta în mod regulat 
la slujbele religioase ofi ciate în biserica de pe 
strada Izvor, iar de sărbătorile Crăciunului din 
anul 1946 a susţinut un mare concert religios 
de colinde la Ateneul Român din capitală, 
manifestare muzicală transmisă direct de 
postul naţional de radio, unanim apreciată de 
publicul ascultător și presa de specialitate.

În anul 1955 a absolvit cursurile Școlii 
Militare de Muzică din București, obţinănd 
gradul de locotenent-dirijor de muzică 
militară. Aici a benefi ciat de îndrumarea 
maeștrilor George Breazul, Marţian Negrea, 
Viorel Cosma, Constantin A. Ionescu, 
Anastasie Danu, Dumitru Hofman, Ion Totan, 
Dan Petrescu și Pavel Tornea pentru studiul 
difi cilului intrument, oboiul, iar pianului 
cu solistul Corneliu Gheorghiu. Ulterior a 
urmat cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de 
Compoziţie-Muzicologie, Profesori de Muzică, 
din cadrul Conservatorului din București – în 
prezent Universitatea Naţională de Muzică, 
printre profesorii săi afl ându-se personalităţi 
ale creaţiei și pedagogiei muzicale de renume 
naţional și european: Victor Iusceanu și 
Dragoș Alexandrescu, Ion Dumitrescu și 
Alexandru Pașcanu, Myriam Marbe, George 
Bălan, Viorel Cosma, Marin Constantin, 
Constantin Romașcanu și Ion Marian, Emilia 
Comișel și Vasile Dinu, Aurel Stroe, Anatol 
Vieru, Tiberiu Olah ș.a. Examenul de absolvire 
a avut loc în vara anului 1972.

A îndeplinit importante funcţii în domeniul 
muzicii militare: dirijor-șef de fanfară la 
Timișoara, Lugoj, Academia Militară din 
București, unde a predat teoria muzicii, istoria 
muzicii, orchestraţie, ansamblu, fanfară și 
orchestră. A fost în același timp director de 
studii muzicale la Școala Militară de Muzică, 
șef al serviciului de control și îndrumare a 
muzicilor militare din cadrul Inspectoratului 
General al Muzicii Militare. În 1978 a absolvit 
și Facultatea de Ziaristică de la Academia 
“Ștefan Gheorghiu”, care i-a creat condiţii 
pentru a fi  redactor și redactor-șef adjunct 
la Revista “Viaţa militară” și la Revista 
“Indrumătorul cultural șî artistic din armată”.

Din punct de vedere muzical, a organizat 
și condus în calitate de dirijor numeroase 
orchestre și coruri ostășești.

În paralel cu ampla activitate de dirijor, 
distinsul muzician s-a afi rmat constant, încă 
din timpul studiilor muzicale, din peste șapte 
decenii, și în domeniul creaţiei muzicale. A 
abordat, în primul rând, lucrări instrumentale 
camerale și pentru fanfară, după care s-a 
afi rmat și în alte genuri mai ample, printre 
care cel pentru orchestră, pentru formaţii de 
muzică ușoară și de muzică corală, genuri în 
care a realizat un număr important de lucrări, 
pe voci egale și mixte – destinate, în primul 
rând militarilor, între care a trăit și creat timp 
de peste patru decenii, apoi copiilor, tinerilor, 
etc. Pe ansamblu, creaţia sa muzicală cuprinde 
peste 300 de lucrări și abordează două 
principale direcţii: muzică instrumentală 
(simfonică, pentru orchestră de cameră, 
fanfară (preponderent)); muzică vocală (corală 
în cea mai mare parte); camerală. La acestea 
se mai adaugă două lucrări vocal-simfonice: 
două cantate cu caracter patriotic. A realizat de 
asemenea un număr însemnat de orchestraţii, 
aranjamente și transpuneri instrumentale 
pentru orchestră și fanfară și a unor jocuri 
populare pentru copii și bărbaţi (în mare 
parte) și mixt. Un capitol important în opera 

sa îl reprezintă 
cântecele 
destinate copiilor, 
începând cu 
grădiniţa, apoi 
cu școala și 
adolescenţa, 
însumând peste 
30 de lucrări de 
o mare diversitae 
tematică și stil 
muzical. Concepute pentru două-trei voci 
egale, cu melodii agreabile, ușor de reţinut, 
cu un ambitus potrivit vocilor copiilor, multe 
dintre acestea făcând parte din repertoriul 
multor formaţii școlare și studenţești, apreciate 
de dirijori și profesori de muzică. Multe dintre 
aceste lucrări au fost imprimate la Radio 
și Televiziune de către renumiţii dirijori ai 
genului precum: Ion Vanica, Jean Lupu, 
Constantin Popescu, Valentin Măraru ș.a. 

Cântecele scrise pentru corurile bărbătești 
reprezintă partea cea mai importantă a creaţiei 
muzicale a compozitorului Ion Telearcă, fapt 
datorat legăturii sale directe cu armata și 
activitatea didactică. 

Un set important de lucrări corale bărbătești 
îl constitue cel realizat pentru formaţii corale 
cu posibilităţi superioare de interpretare și care 
au ocupat un loc de elită în ansamblul muzicii 
corale românești: Ansamblul “Doina” al 
Armatei, Ansamblul “Ciocârlia” al Ministerului 
de Interne, Corul Şcolii Militare de Muzică, alte 
formaţii ale elevilor de la licee şi şcoli militare 
sau de la Case ale Armatei, realizate a cappella 
sau cu acompaniament orchestral. Unele 
dintre aceste piese sau bucurat de succese 
incontestabile în cadrul unor manifestări 
muzicale de referinţă: Cântare partiei;Te 
apăr şi te cănt, patria mea; Oastea lui Iancu; 
Noi moştenim acest pământ; Chemarea lui 
Tudor; Anotimpurile patriei; Tricolorul la 
Carei; Trompetele din mai etc. 

Creaţia pentru cor mixt a apărut în 
preocupările compozitorului prin anii 1975-
1976. Primele lucrări de acest gen au fost 
scrise la solicitarea unor dirijori și în vederea 
participării la diferite concursuri de creaţie: 
Destin românesc; Cântaţi Marea Unire; Baladă 
pentru Argeş; Bunăvestire pentru fl oarea 
mărului; Toate drumurile duc pe versurile lui 
Lucian Blaga; Albumul cu şase madrigale pe 
versuri de Mihai Eminescu. 

Un alt capitol special al compozitorului 
Ion Telearcă îl reprezintă muzica religioasă. 
Scrierea unor astfel de piese a fost consecinţa 
relaţiei pe care a avut-o, încă din anii copilăriei 
– inclusiv din perioada comunistă – cu 
anumite formaţii corale bisericești din judeţul 
Caraș-Severin, Topoloveni – jud. Argeș și 
de la Biserica “Sfântul Ilie” din Constanţa.
Cele mai reprezentative dintre aceste cântece 
religioase pentru copii au fost tipărite în 
volumul Îngeraşul meu cu binecuvântarea 
vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. În 
anii următori, 2014-2015, a primit din partea 
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, pentru lucrările muzicale ample 
Chinonic duminical. 

Cu câteva luni în urmă,  distinsul muzician 
a realizat un repertoriu religios și pentru 
militarii Armatei Române, piese care pot fi  
interpretate de către ansambluri şi coruri cu 
acompaniament de fanfară. 

Prima lucrare pentru sufl ători cu tematica 
religioasă, „Poema Liturgică”, a fost distinsă 
cu premiul Uniunii Muzicologilor și 
Compozitorilor din România.

Afl ându-ne în preajma aniversării zilei de 
naştere (19 mai  2018) îi dorim reputatului 
muzician al muzicii militare - dirijor şi 
compozitor, profesor şi ziarist, cele mai 
călduroase felicitări, viaţă îndelungată, noi şi 
frumoase împliniri pentru a desăvârşi toate 
proiectele afl ate pe agenda sa de lucru.

Un reputat dirijor şi compozitor pe marea scenă a muzicii Un reputat dirijor şi compozitor pe marea scenă a muzicii 
militare din cea de-a doua jumătate a sec. XX şi primele militare din cea de-a doua jumătate a sec. XX şi primele 

decenii ale veacului nostrudecenii ale veacului nostru
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1 Pe data de 17 noiembrie 1952, 
prim-ministrul Israelului i-a oferit în 

mod ofi cial lui Albert Einstein postul de 
președinte al Israelului, dar acesta a refuzat, 
motivând că nu se pricepe să lucreze cu 
oamenii.

2 Studiile recente de ADN au confi rmat 
faptul că problemele de sănătate ale 

regelui Tutankhamon, precum malaria și 
osteoporoza, se datorau unui incest, adică 
părinţii săi au fost fraţi. 

3 În 1930, în timpul Marii Crize din 
Statele Unite ale Americii, femeile 

aveau destul de puţine opţiuni în ceea ce 
privește vestimentaţia, așa că trebuiau să 
fi e inventive. Au început să folosească saci 
de făină din bumbac, pentru a face haine 
familiei, iar când producătorii de astfel de 
saci au afl at aceasta, au început să producă 
saci cu diverse imprimeuri. Unii aveau chiar 
instrucţiuni despre cum trebuie spălaţi sau 
cum se pot face haine și păpuși din ei.

4Cea mai mare pasăre din lume a 
fost descoperită în Argentina anului 

1979 și este de fapt o fosilă de Argentavis 
Magnifi ceus. Cercetătorii spun că această 

pasăre a trăit pe planeta noastră acum șase 
milioane de ani și avea anvergura aripilor 
între șase și opt metri, cu o înălţime totală 
de doi metri. 

5  În 1948, mai multe nave ce treceau pe 
lângă Malaysia au primit un semnal 

SOS ciudat. Mai exact, două nave americane 
au primit semnalul de la o navă daneză 
pe nume SS Quraqng Medan, iar mesajul 
spunea în felul următor: Toţi membrii 
echipajului, inclusiv căpitanul sunt 
morţi… și eu sunt pe moarte”. Când s-au 
dus în misiunea de salvare, ei i-au găsit pe 
toţi pasagerii și membrii echipajului morţi, 
ca și când ar fi  fost îngheţaţi, cu expresii 
îngrozite și mâinile în faţa lor, apărându-se 
de ceva imaginar. Chiar și un câine a fost 
găsit într-o poziţie similară, dar cel mai 
ciudat a fost că niciunul dintre trupuri nu 
prezentau nici un fel de rană vizibilă. 

6 Motivele pentru care folosim 
amprentele ca metodă de identifi care 

este pentru că a existat un caz în care doi 
oameni identici, cu același nume au fost 
condamnaţi în același timp și au ajuns la 
aceeași închisoare, deși cei doi susţineau că 
nu s-au văzut niciodată și nu se cunoșteau. 
Cei doi într-adevăr nu erau rude. 

7  Înainte de inventarea ceasului cu 
alarmă exista profesia de „trezitor”. 

Pe acest post erau angajaţi oameni care 
sunau la uși, băteau în geam și în uși cu un 
băţ special făcut anume ca să te trezească. 

8   În trecut, femeile din China își 
legau tălpile picioarelor ca să nu 

mai crească, pentru că picioarele mici erau 
considerate frumoase și feminine. Drept 
urmare, tălpile lor erau total deformate. 

9 Se spune că, de fi ecare dată când 
Joseph Stalin era informat despre o 

persoană dispărută sau decedată, ordona ca 
aceasta să fi e ștearsă din orice fotografi e în 
care apăreau împreună. Deci se poate spune 
că Stalin a inventat PhotoShop-ul.  

10 Există credinţa conform căreia 
trupurile sfi nţilor nu putrezesc și 

dovadă stă corpul intact al sfi ntei Cecilia, 
care a fost martirizată în anul 177 înainte 
de Hristos. Ea arată la fel ca acum 1700 de 
ani când a fost descoperită și sfi dează astfel 
toate legile naturii. O poveste asemănătoare 
are și sfânta Maria Tiagi. 

11Monumentul Păstorului 
din Staff ordshire, Anglia, 

are o inscripţie misterioasă pe el: 
DOUOSVAVVM. Nimeni nu știe cine a 
scris-o sau ce înseamnă cu exactitate, dar 
multă lume crede că este un mesaj lăsat de 
Cavalerii Templieri, pentru a putea fi  găsită 
locaţia exactă a Sfântului Graal. 

12 În timpul Războiului Civil 
american, generalul Joseph 

Hooker s-a asigurat mereu că soldaţii lui au 
o stare generală pozitivă și asta prin faptul 
că își luau femei de oriunde ajungeau, cu sau 
fără voia lor. De cele mai multe ori, femeile 
adorau să se culce cu soldaţii. De aici vine și 
cuvântul din limba engleză „hooker”, adică 
prostituată. 

13 Cele mai înspăimântătoare 
mumii din lume se afl ă la muzeul 

Guanajuato Mummies și expresia de pe 
feţele lor te face să crezi că au fost îngropate 
de vii sau torturate până la moarte. 

14 Între 1890 și 1910, heroina 
produsă de Bayer era vândută 

oricui ca fi ind un înlocuitor pentru morfi nă, 
care nu dă dependenţă și, de asemenea, ca 
sirop de tuse pentru copii.

15 De-a lungul vieţii, misticul rus 
Rasputin a supravieţuit multor 

tentative de asasinat. Într-o singură noapte, 
el a fost otrăvit, înjunghiat și împușcat, 
iar asasinii au crezut cu adevărat că este 
nemuritor când au văzut că, după toate 
acestea, este încă în viaţă.

Ca să-l ucidă „de tot”, l-au împușcat de 
mai multe ori și l-au scufundat în apele 
râului Neva, iar trupul său neînsufl eţit a fost 
găsit peste câteva zile. 

16 Un babuin african, pe nume 
Jackie, a fost găsit de Albert Marr 

înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, 
iar, când a început războiul, cei doi au intrat 
în armată împreună. Maimuţa a menţinut 
ridicat moralul soldaţilor și i-a anunţat 
de fi ecare dată când se apropia inamicul. 
La sfârșitul stagiului militar, Jackie a fost 
decorat pentru curajul de care a dat dovadă 
și a trăit fericit alături de stăpânul său, până 
în anul 1921.

Ziarul   PloiestiiINEDIT

Întâmplări despre care nu se învaţă la şcoală

Alexandru Marghiloman

Mumia lui Lenin, ca moaştele sfi nţilor creştini
Președintele Rusiei, Vladimir 

Putin, a comparat mumia 
lui Vladimir Lenin expusă în Piaţa 
Roșie din Moscova, cu moaștele 
sfi nţilor creștini, în fi lmul 
documentar Vaalam, din care au 
fost difuzate câteva fragmente pe 
pagina web a Radioteleviziunii 
ruse, informează agenţia EFE.

„Pe Lenin l-au pus într-un 
mausoleu. Cu ce este el diferit de 
relicvele sfi nţilor pentru ortodocși 
și, în general, pentru creștini?”, 
s-a întrebat retoric șeful statului 

rus, care a declarat că partizanii 
înhumării mumiei lui Lenin îi 
spun că, în lumea creștină, nu 
există tradiţia de a nu îngropa 
rămășiţele umane. „Cum să nu? 
Mergeţi la Muntele Athos (Grecia) 
și veţi vedea că există relicve de 
sfi nţi”, a susţinut el.

Liderul de la Kremlin a atras 
atenţia că puterea sovietică ”nu 
a inventat nimic nou, ci pur și 
simplu și-a adaptat la propria 
ideologie ceea ce umanitatea 
inventase deja cu mult timp 

în urmă”. Putin a adăugat că 
ideologia continuă și creștinismul 
sunt similare, deoarece conceptele 
egalităţii, fraternităţii și justiţiei 
sunt înscrise în Sfi ntele Scripturi.

Potrivit mai multor sondaje, 
circa 60% dintre ruși sunt în 
favoarea înhumării rămășiţelor 
pământești ale fondatorului 
Uniunii Sovietice, însă Kremlinul 
asigură că înhumarea mumiei 
lui Lenin nu este un subiect pe 
agenda sa.

S
a
p
s
e
m
d
t
c
î
d
g
c
p

Alexandru Marghiloman

Între 1890 și 1910 heroina

m
c
u

Există foarte multe fapte istorice care nu se predau în școală din 
diverse motive, iar unele dintre acestea sunt chiar fascinante. 

Asemenea povești fac lumea să fi e un loc mai interesant sau ni-i apropie 
pe cei pe care îi admiram și ne păreau de neatins.
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O paradă jubiliară sau preludiul unui mare vis

DOUĂ DECLARAȚII DE 
UNIRE, DAR NU SIMBOLICE

Nu în zadar mă întrebam în capo 
acestor rânduri – de ce simbolice?! 
D‘apoi, dragi semnatari, bifăm o 
acțiune jubiliară sau chiar ne dorim 
UNIREA? Ori le zicem simbolice ca 
să ne punem sentimentele patriotice 
la adăpostul unor eventuale 
repercusiuni? În acest caz, de ce ni 
le mai afi șăm, dacă nu ne-o dorim 
sincer, din sufl et și cuget? 

Două asemenea Declarații mi 
se par totuși sincere și cu adevărat 
edifi catoare. Cea de la Iași, din 30 
martie, catalogată de presa de la 
Chișinău ca „cea mai amplă și mai 
concretă Declarație de Unire”, care, 
pe lângă temeiurile juridice expuse, 
mai conține și un plan de acțiune 
din 8 puncte, purtând semnătura 
primarului Mihai Chirică și a 
consilierilor municipali. Și cea a 
unui grup de parlamentari din 
Chișinău, semnatari ai Declarației 
de Independență, mediatizată 
mai modest, dar care conține 
și ea 5 puncte concrete, printre 
care mai relevant este apelul către 
legislativul și executivul de la 
Chișinău, „să inițieze discuții cu 
Parlamentul și Guvernul României, 
cu reprezentanții UE, SUA și altor 
organisme internaționale, în 
vederea pregătirii, până în toamna 
acestui an, a unei ședințe comune a 
Parlamentelor Republicii Moldova 
și României, la care să fi e stabilită 
o foaie de parcurs pentru unirea 
celor două state românești”. Ceea 
ce reclamă, în opinia semnatarilor, 
și „antrenarea în acest proces 
pregătitor a mijloacelor mass 
media și reprezentanților mediului 
universitar-academic cu vederi 
europene și unioniste, a unor 
parteneri prieteni (țări, organizații, 
asociații, comunități etc.) în vederea 
creării unui curent favorabil 
pregătirii și adoptării Actului 
Reunirii Republicii Moldova cu 
România”. Nu e una bombastică și 
de tribună, ci concretă și realistă, 
care ține cont de realitățile de 
pe malul stâng al Prutului, unde 
încă un segment deloc neglijabil 
al populației mai rămâne tributar 
îndoctrinării comuniste și nostalgic 
regimului sovietic. 

Realiste și opțiunile a doi 
oameni de afaceri basarabeni, 
care de mai mulți ani activează pe 
ambele maluri ale Prutului, dar 
adevăratul succes l-au cunoscut în 
spațiul european de după aderarea 
României la UE. „Ridicarea 
Moldovei la standardele României 
ar însemna practic 10 ani câștigați 
pentru Republica Moldova. Pot 
să fac această comparație pentru 
că am văzut evoluția României 
de la aderarea la UE, o evoluție 
spectaculoasă”, crede ex-premierul 
Ion Sturza. Potrivit calculelor sale, 
unirea Moldovei cu România 
din punct de vedere economic ar 
dura între cinci și zece ani, fi ind 
nevoie de un buget de aproximativ 
5 miliarde de euro. Însă unirea 
ar putea aduce un plus de 20% la 
PIB-ul României. „În primul rând, 
ar trebui să se ducă la bun sfârșit 
conectarea energetică, al doilea 
lucru foarte important este legarea 
cursului valutei naționale și a 
lucrurilor macroeconomice de 
cele ale României, ceea ce ar 
reprezenta un pas foarte important 
în sincronizarea sistemelor 
economice din ambele țări”, mai 
consideră Ion Sturza. „Unica 
salvare a Moldovei este unirea 
cu România și ar trebui să se 
producă cât mai repede, deoarece 
cu cât acest proiect întârzie, cu atât 
costurile vor fi  mai mari”, este de 
părere un alt businessman prosper, 
Anatol Vidrașcu, fondator al 
grupului editorial „Litera”. Opinii 
deloc simbolice. 

ÎN SPATELE 
DISCURSURILOR 

BOMBASTICE – LIPSA 
VOINȚEI POLITICE? 

Mai nasol e cu calculele 
politicienilor. Pe 27 martie și 
din gura lor de aur cuvântările 
bombastice au curs gârlă, încât 
mai ai zice ca Victor Ponta: „Dacă 
cei de peste Prut ar fi  primit 
câte un leu pentru fi ecare vorbă 
frumoasă din ultimii 28 de ani, 
astăzi ar fi  fost cea mai bogată țară 
din Europa”. Nu-i vorbă, România 
investește în ultimii ani tot mai 
mult în Republica Moldova – în 
școli, grădinițe, Sala cu Orgă s. a. 
Dar la timpurile de astăzi pentru 

ambele maluri cea mai valoroasă 
investiție este voința politică. La 
1918, pe care cu atâta osârdie l-au 
elogiat politicienii de pe ambele 
maluri, nu populația s-a întrunit 
în Mari Adunări Naționale, ci o 
clasă politică clarvăzătoare, un 
Rege Întregitor a adus populația 
într-o Românie întregită. 

„Dragii mei colegi, domnul 
președinte Candu, domnul 
vicepremier Iurie Leancă, chiar nu 
avem atâta curaj să spunem clar ce 
vrem? Și ca să nu existe echivoc, eu 
o spun deschis, simplu și explicit: 
Eu vreau să ne unim cu Moldova. 
Vreau să fi m împreună în Europa, 
dar ca o singură națiune. România 
a fost puternică atunci când a 
fost unită și va fi  unită, și va fi  
puternică”. Este adresarea lui 
Liviu Dragnea către delegația de 
la Chișinău. Simplu și dezinvolt, 
ca și cum ar mai spune o dată, 
ca la congresul extraordinar al 
PSD: „Vreți să vă fi u în continuare 
președintele vostru de partid?!” 
Delegația de la Chișinău nu a 
tunat ca și la congres: „Da-a-a!”. 
Președintele Candu s-a afl at într-o 
ipostază de neinvidiat – a trebuit 
să-și recite discursul în obișnuita 
sa manieră de manelist politic 
neîntrecut, să facă echilibristică 
între Moscova și Eminescu, între 
Molotov-Ribbentrop și Dumitru 
Matcovschi. Pe lângă faptul 
că acesta-i este feleșagul (sau 
inteligența?), Candu a trebuit să 
țină cont că Chișinăul intră peste 
câteva luni într-un duel electoral, 
poate cel mai greu, în care 
pentru el (și partidul său, PDM) 
prioritatea numărul unu este nu 
Unirea, ci rămânerea la guvernare. 
Iar cu electoratul de pe malul 
stâng trebuie să fi i foarte atent, 

trebuie să știi a juca pe sârmă. 
Scopul PDM este ca să obțină 
sufi ciente mandate, la care ulterior 
să-și adune aliați de guvernare. Că 
vor fi  socialiștii, că vor fi  partidele 
europene, că vor fi  independenții 
(cei care vor veni nu pe liste de 
partid, ci în baza votului direct) 
se va vedea în urma scrutinului 
parlamentar. 

În sfârșit, la Chișinău, pentru 
clasa politică ceea ce-și doresc 
elitele intelectuale contează mai 
puțin. Politicienii, autodeclarați 
proeuropeni, vor continua să 
exploateze lozinca integrării 
europene. Iar pentru actuala 
guvernare de la Chișinău această 
lozincă nu este decât o pârghie de 
a accede și a se menține la putere, 
un fel de momeală electorală. 
Și cu cât mai mult și mai des se 
vorbește despre ea la Chișinău, 
cu atât mai mulți intelectuali, 
persoane care gândesc liber, încep 
să conștientizeze că, separat de 

București, și acest obiectiv e tot atât 
de aproape ca și … comunismul 
pe vremuri. 

SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA 
ÎNAINTAȘI, NU SĂ LE 
CÂNTĂM OSANALE 

Fără voință politică pe 
ambele maluri ceea ce-și dorește 
Liviu Dragnea (dacă e sincer și 
într-adevăr își dorește unirea, și 
nu-și lustruiește pur și simplu 
prin aceste vorbe imaginea) nu 
vom realiza unirea niciodată. Mi 
s-a părut mult mai sincer Varujan 
Pambuccian, armean de origine, 
care a declarat: „Dacă atunci a 
existat o generație care a putut 
să facă asta, nu văd de ce astăzi 
generația care e aici, în sala asta, 
nu poate face același lucru. Vorbim 
cu vorbe frumoase, spunem – o să 
fi m din nou împreună în interiorul 
Uniunii Europene. Nu cred că 
Vaida-Voievod, că Brătianu, că 
Regele Ferdinand s-ar fi  gândit 
să fi m împreună într-o alianță, ci 
într-o țară care, sigur, are locul 
ei fi resc în interiorul Uniunii 
Europene, care, sigur, are locul ei 
fi resc ca aliată în interiorul NATO 
care, sigur, are locul ei fi resc în 
genul ăsta de civilizație, pentru 
că aici a fost întotdeauna. De aia e 
fi resc și de aia este datoria noastră 
să ne purtăm fi resc. În numele 
acestui fi resc aștept ca românii din 
Basarabia să revină în Țara Mamă, 
indiferent de ce tâmpenii veți auzi, 
că nu suntem pregătiți economic... 
Suntem pregătiți. Suntem pregătiți 
în fi ecare clipă să fi m România 
care a fost”. 

Și voi mai recurge la un 
exemplu. Că tot celebrăm 
înaintașii, ar fi  să ne inspirăm din 
exemplele lor de comportament 
politic. La inaugurarea Sfatului 

Țării, în noiembrie 1917, Biroul 
de organizare a aprobat scenariul 
și a înaintat candidatura lui Ion 
Pelivan la funcția de președinte. 
Desemnarea acestuia la funcția 
supremă în stat (inițiativa 
Blocului Moldovenesc) constituia 
o recunoaștere a rolului său de 
lider incontestabil al mișcării de 
renaștere și eliberare națională – 
era cel mai vechi luptător pe tărâm 
național, persoana care a suferit 
cel mai mult pentru ideile sale 
naționale. Ținutul dintre Prut și 
Nistru se afl a la răscruce, se așteptă 
ca suferințele și lipsurile îndurate 
de generații de basarabeni timp 
de mai bine de un secol să fi e 
răsplătite în ziua următoare, 
când urma să-și inaugureze 
lucrările primul parlament al 
Basarabiei. Așteptări mari, spirite 
înfi erbântate, emoții greu de 
stăpânit. O acțiune prost pregătită 
sau un pas necugetat putea 
compromite o cauză pentru care 

s-au jertfi t generații de luptători – 
transferul de suveranitate asupra 
Basarabiei, deținută de statul rus 
–  de jure, nu și  de facto –  către 
noile autorități locale în curs de 
constituire. Adică desprinderea 
din Federație și declararea 
Independenței. Afl ând însă că 
minoritățile nu-l prea agreau, 
cunoscându-i convingerile sale 
românești, și-l doreau mai mult pe 
Ion Inculeț, „partizan al revoluției 
și al Republicii Democrate Ruse”, 
renunță în favoarea acestuia, 
convingându-și colegii de Bloc că 
e mai bine ca președintele să fi e 
„ales cu unanimitate”. Și că totuna, 
deciziile Sfatului Țării vor depinde 
de majoritate, nu de președinte, iar 
alegându-l pe Inculeț președinte, 
va fi  asigurată o majoritate mai 
largă. Logica sa au confi rmat-o 
evenimentele de mai târziu – astfel 
a fost asigurat nu numai succesul 
desprinderii din Federație, dar, 
ulterior, și succesul Actului Unirii. 
Cine din liderii de partide ar 
renunța astăzi la postul suprem de 
partid în favoarea ideii naționale? 

UNIREA, ÎNTRE GLORIE ȘI 
RUȘINE 

 La Chișinău despre unire se 
vorbește tot mai mult și în tot felul. 
Dodon scrie că Marea Adunare 
Centenară „a înregistrat un eșec 
umilitor” și că „unionismul este un 
balon care se va dezumfl a odată 
cu trecerea Centenarului”. La 
Ceadâr-Lunga 100 de găgăuzi au 
„desfășurat”, sub drapelele mișcării 
separatiste „Gagauz Halkî”, un miting 
împotriva „ocupației românești” 
din 1918. La tribuna Marii Adunări 
Centenare s-au rânduit lideri, care 
după 25 martie iar nu se pot uni în 
jurul unui candidat comun pentru 
alegerile primarului capitalei. Chiar 
a prins picioare un zvon, precum 
că Dragnea, când a declarat că 
vrea Unirea, de fapt ar vrea să-și 
unească forțele cu Plahotniuc. Mă 
rog, Plahotniuc demult ține justiția 
de la Chișinău sub talpă, Dragnea 
vrea și el același lucru. Ca DNA să 
nu mai treacă Prutul, ci Dragnea. 
Oare cum vor suporta unioniștii și 
pro-europeniștii (mai mult în vorbe 
decât în fapte) de la Chișinău când pe 
„fi rmamentul națiunii” vor sta falnic 
înscrise două nume: Dragnea & 
Plahotniuc? Dacă PDM declanșează 
o campanie de publicitate ca și cu 
votul mixt, la sigur convinge și pe 
cei care mai șovăie. 

Nu va fi  rușinea lor, ci gloria 
întru secole... Rușinea va fi  a 
noastră, a tuturor. A celor care 
au tăcut, a celor care au tăgăduit, 
a celor care au pus „batiste pe 
țambal”, a celor care au căutat 
timpul pierdut zicând mereu că 
„nu e timpul”. A celor care nu au 
făcut nimic, zicând „nu așa se 
face”, a celor care se tem de „marile 
puteri”, cerându-le, rușinos, 
acceptul în toate. Și cu toate 
acestea, mai drept în pofi da lor, 
UNIREA este unicul subiect demn 
de discutat astăzi în Republica 
Moldova. Restul înseamnă a bate 
apă-n piuă. Eu am încercat – mi 
s-a tocit piua...

După toate aceste evenimente, 
mai prind o știre: La Bursuceni, 
raionul Sângerei, satul poetei 
Leonida Lari, s-a votat o 
Declarație de Unire. Deocamdată, 
tot simbolică…

b â Ț î b l

În 25 martie, la câteva ore după Marea Adunare Centenară din 
inima Chișinăului și cu nici două zile înainte de ședința solem-

nă a Parlamentului României, unde, ca și la Chișinău, s-a votat o 
Declarație, doar că de „celebrare a unirii Basarabiei cu Țara Mamă” în 
1918, știam că numărul localităților din Republica Moldova care adop-
taseră Declarații simbolice (de ce simbolice?!) de Unire cu România 
se cifra la 140. Mă întrebam, păcatele mele, dacă nu cumva după 27 
martie parada declarațiilor își va strânge steagurile până încolo, către 
1 decembrie, să zicem, când se vor mai face declarații. Oare așa să fi e? 

DECLARAȚIILE DE UNIRE: DECLARAȚIILE DE UNIRE: 

25 i l â d ă M Ad C ă di
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Naţionaliștii corsicani, care 
au înregistrat o victorie fără 

apel la alegerile regionale din 10 
decembrie 2017, cer executivului 
de la Paris deschiderea rapidă a 
negocierilor în vederea obţinerii 
unei „depline autonomii” pentru 
Corsica. În presa franceză, unii 
comentatori își exprimă temerea 
că mișcarea naţionalistă corsicană 
urmărește de fapt, după model 
catalan, obţinerea independenţei. 

Victoria naţionaliștilor la 
aceste alegeri este incontestabilă, 
ei au obţinut peste 56 la sută 
din voturi. Un scor istoric, spun 
comentatorii, ceea ce le conferă 
acestora o legitimitate fără 
precedent, apreciază RFI (Matei 
Vișniec).

Ei dispun de 41 de locuri în 
Adunarea teritorială corsicană, din 
63 de locuri. Doi lideri naţionaliști 
se detașează în complicatul peisaj 
politic corsican: Gilles Simeoni, 
considerat un moderat și care 
se declară autonomist, și Jean-
Guy Talamoni, care nu ezită să se 
considere independentist. Acesta 
din urmă crede că insula Corsica, 
printr-un mecanism democratic, își 
va obţine într-o zi independenţa. Tot 
el este cel care a lansat un avertisment 
în direcţia Parisului, imediat după 
anunţarea rezultatelor la regionalele 
corsicane: vom organiza mari 

manifestaţii în Corsica și vom 
merge să manifestăm și în orașele 
europene, a spus el, dacă Parisul 
adoptă o atitudine antidemocratică 
și nu se așează la masa negocierilor 
împreună cu noi.

Cu siguranţă că evoluţia situaţiei 
din Catalonia marchează spiritele în 
prezent, atât la Paris, cât și în Corsica. 
Ideea de a manifesta la Bruxelles sau 
în ale orașe europene i-a venit lui 
Jean-Guy Talamoni fără îndoială de 
la catalani care au manifestat recent, 
în număr mare, la Bruxelles.

Parisul, pe de altă parte, 
refl ectează la ideea unor negocieri 
cu naţionaliștii corsicani, pentru 
a nu repeta greșelile făcute de 
puterea de la Madrid, care, timp 
de ani de zile a refuzat dialogul cu 
naţionaliștii catalani, lăsând situaţia 
să se învenineze.

Într-un articol publicat de 
cotidianul Le Monde, un specialist 
în mișcările naţionaliste europene, 
Vincent Laborderie, enumeră 
unele similitudini între Corsica și 
Catalonia. Interesant mi se pare 
conceptul utilizat de el, cel de „popor 
regional”. Există, după cum vedem, 
în Europa și în cadrul unor state, 
anumite „popoare regionale” care 
își revendică identitatea și recurg 
la mijloace democratice (cum ar 
fi  alegerile sau referendumurile) 
pentru a-și cere mai multe drepturi.

Un alt concept utilizat de Vincent 
Laborderie este cel de „suveranitate 

multiplă”. Altfel spus, în interiorul 
unor structuri statale, va trebui să 
ne obișnuim cu gândul că pot exista 
mai multe suveranităţi…

Naţionaliștii din diverse regiuni 
ale Europei par să fi  învăţat în ultimele 
decenii o lecţie comună și anume că 
lupta armată nu duce la nimic și că 
opinia publică și universul mediatic 
se întorc împotriva grupurilor de 
rezistenţă armată. Naţionaliștii 
basci, de exemplu, sau, mai precis 
ETA, au înţeles acest lucru și au 
renunţat la terorism.

Centrele de putere statală 
descoperă și ele, în ultimul timp, 
că există o presiune populară 
în vederea redefi nirii anumitor 
raporturi dintre stat și diversele sale 
entităţi. Pentru mici regiuni insulare 
precum Corsica, există și un pericol. 
Anumite tradiţii de clan și cultura 
politică clientelistă pot duce la forme 
voalate de dictatură. Astfel spus, 
prin mijloace democratice, grupuri 
mafi ote și mișcări bazate pe interese 
mai degrabă personale decât publice 
pot ajunge să preia puterea.

Statul francez, în orice caz, 
stat unitar care nu recunoaște 
minorităţi, dar care a recunoscut 
specifi cul „poporului corsican” se 
vede pus într-o dilemă. Dacă nu 
negociază, va fi  acuzat de atitudine 
antidemocratică. Dacă începe 
negocierile, la orizont nu se poate 
profi la altceva decât independenţa 
Corsicii.

Cancelarul austriac, Cancelarul austriac, 
împotriva planului împotriva planului 
de redistribuire a de redistribuire a 

migranţilormigranţilor

„Obligarea ţărilor 
UE să primească 

migranţi nu este corectă faţă 
de popoare. Să obligi ţările 
să primească refugiaţi nu va 
ajuta Europa”. Sunt cuvintele 
cancelarului austriac Sebastian 
Kurz, într-un interviu pentru 
cotidianul german Bild.

Liderul austriac cere 
sfârșitul „tentativelor eșuate” 
din partea Bruxellesului 
de a repartiza migranţi, 
îndemnând Europa la noi 
eforturi, pentru a ajuta pe cei 
care cer azil în ţările lor de 
origine.

Discuţiile despre cote sunt 
în mare parte lipsite de sens, 
a explicat cancelarul Kurz, 
afl at în fruntea unei coaliţii de 
dreapta și ultradreapta, fi indcă 
„migranţii care intenţionează 

să vină în Europa nu vor să 
ajungă în Bulgaria, România 
sau Ungaria, ci în Germania, 
Austria sau Suedia”. Ba, mai 
mult: în loc să investească în 
ceea ce numește „o politică 
falimentară”, cancelarul 
austriac a cerut UE să susţină 
„și militar” ulterioare eforturi, 
pentru a ajuta migranţii chiar 
în ţările lor de origine sau în 
statele vecine.

„Dacă aceasta nu e posibil, 
atunci ar trebui ajutaţi în 
spaţii sigure ale propriului 
lor continent”, a adăugat 
Kurz, potrivit căruia „UE să 
susţină toate aceste chestiuni, 
chiar organizându-le și 
sprijinindu-le militar”. Din 
interviu nu reiese clar la ce tip 
de suport militar s-a referit.

Ministrul israelian al Apărării adoptă 
un ton surprinzător de moderat 

la adresa Iranului, fapt care poate semnala 
existenţa unui canal Siria-Israel prin care se 
negociază un acord pentru demilitarizarea 
regiunii Golan și rămânerea la putere a 
regimului Assad. Un acord în spatele căruia, 
potrivit presei din Kuweit, se afl ă Vladimir 
Putin.

Avigdor Lieberman, ministrul israelian al 
Apărării, l-a contrazis recent pe premierul 
Benjamin Natanyahu în ce privește prezenţa 
trupelor iraniene în Siria, o temă extrem 
de importantă în politica și diplomaţia 
Israelului, un potenţial „casus belli” cu 
gruparea proiraniană Hezbollah din Liban 
și cu regimul Assad.

Lieberman, liderul partidului naţionalist 
Yisrael Beitenu, nu tocmai în relaţii cordiale 
cu Netanyahu, a declarat pentru Haaretz: 
„Este adevărat că sunt experţi și consilieri 
militari, însă nu există o forţă militară 
iraniană în Siria”. Or, Netanyahu declarase 
anterior că Teheranul, inamicul numărul 

unu al Israelului și al Arabiei Saudite, 
urmărește să construiască o bază militară 
în Siria. Confruntat cu aceste discrepanţe, 
Lieberman a spus: „Iran are strategia de a-și 
asigura interpuși peste tot. Desigur, ei nu sunt 
fi zic în Liban, pentru asta este Hezbollah. 
În Yemen nu sunt fi zic, i-au creat pe rebelii 
hutiţi. Au același plan în Siria – să creeze 
diferite miliţii”.

Moscova, intermediar între Assad și 
Netanyahu

Contradicţia dintre premier și ministrul 
Apărării din Israel poate confi rma informaţia 
publicată de ziarul kuweitian Al Jardia. În 
timpul recentei vizite a lui Bashar al Assad 
la Soci, liderul sirian i-a transmis lui Putin 
un mesaj pentru Israel. Damascul va fi  de 
acord să creeze o zonă demilitarizată de 40 
de km de la graniţa din Înălţimile Golan, cu 
condiţia ca Israelul să nu acţioneze împotriva 
regimului Assad. Ziarul kuweitian, citând 
surse diplomatice anonime, arată că Putin 
i-a transmis mesajul lui Netanyahu, care 

a acceptat oferta, spunând însă că scopul 
Israelului va fi  eliminarea trupelor iraniene 
și a Hezbollahului din Siria. Declaraţiile 
ulterioare ale ministrului Lieberman au 
infi rmat însă tocmai prezenţa militară a 
Iranului.

Kurzii, sacrifi caţi de SUA și Rusia
O altă mișcare ce poate modifi ca ecuaţia 

alianţelor din Siria și poate confi gura noul 
Orient Mijlociu este posibila decizie a 
SUA de a sista sprijinul pentru miliţiile 
kurde ce luptă împotriva jihadiștilor din 
Siria odată ce aceștia vor fi  înfrânţi în 
plan militar. Guvernul Turciei susţine că, 
într-o convorbire telefonică, președintele 
Trump i-a promis omologului Recep Tayyip 
Erdogan că SUA nu vor mai sprijini miliţiile 
kurde din Siria, considerate în Turcia 
drept organizaţii teroriste. Informaţia nu 
a fost confi rmată clar de Casa Albă sau de 
Pentagon, care a arătat doar că „revizuim 
sprijinul militar oferit partenerilor noștri 
kurzi”.

Miliţiile kurde au fost coloana vertebrală 
a coaliţiei împotriva Statului Islamic 
susţinută de SUA, însă au fost și mărul 
discordiei în relaţia Washington-Ankara, 
una dintre raţiunile apropierii dintre Turcia 
și Rusia. Retragerea sprijinului pentru kurzi 
este o încercare a președintelui Trump de a 
și-l apropia pe Erdogan. În Rusia, Vladimir 
Putin nu dorește să piardă parteneriatul 
de conjunctură cu Turcia, ţară NATO. Tot 

la Soci, Putin l-a asigurat pe Erdogan că 
va fi  de acord cu o serie de limitări impuse 
kurzilor din nordul Siriei, la graniţa cu 
Turcia, condiţia fi ind aceeași – Ankara să 
nu acţioneze pentru a da jos regimul Assad.

Perla coroanei lui Putin este la 
Washington

Acum că militanţii organizaţiei Stat 
Islamic au fost eliminaţi ca forţă armată, 
se observă că Moscova este preocupată de 
menţinerea regimului Assad și a cooperării 
cu Iranul. Spre deosebire de SUA, Rusia 
deţine avantajul trupelor afl ate deja în 
Siria. Această prezenţă militară rusă face 
obligatorie curtarea Moscovei de către 
Turcia, Iordania, Arabia Saudită, Israel și 
orice altă ţară din regiune care este interesată 
de ţinerea sub control a Iranului. În lipsa 
unei prezenţe similare în Siria, SUA ar trebui 
să renunţe la iluzia îndepărtării lui Assad 
de la putere, consideră unii comentatori 
americani. Singura soluţie realistă pentru 
reafi rmarea puterii americane în regiune 
este recâștigarea Turciei de partea SUA și 
de a nu-i oferi lui Putin perla coroanei – 
implicarea ofi cială a SUA în procesul de 
pace condus acum de Rusia și Iran – pentru 
că asta ar da Rusiei ocazia să-și schimbe 
imaginea construită până acum în presa 
internaţională, cea de putere revanșardă, 
implicată în războaie hibride în Ucraina, în 
atrocităţi în Siria și în infl uenţarea alegerilor 
din ţările vestice.

Noua ordine a Noua ordine a 
Orientului MijlociuOrientului Mijlociu

Corsica: o nouă pagină a Corsica: o nouă pagină a 
naţionalismului insularnaţionalismului insular
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În recentele faze fi nale ale 
Campionatului României la 

Atletism, tinerii sportivi de la CSȘ 
„C. Istrati” Câmpina (antrenor 
coordonator prof. Nicolae Pavel, 
antrenori prof. Mihaela Marin și 
prof. Jenica Bran), au avut prestaţii 
admirabile și un bilanţ strălucitor, 
triumfând și cucerind la diferite 
categorii de vârstă sau probe, 6 

medalii de aur și înaltele titluri de 
Campioni ai României.

La „Juniori 2”, în proba de 
aruncarea discului, supremaţia 
naţională a aparţinut sportivilor 
din Câmpina, cu „aur” atât la 
feminin prin atleta Andreea Lungu 
(antrenoare prof. Mihaela Marin), 
cât și la masculin, prin colegul său 
de club Marius Vasile (antrenor 

prof. Nicolae Pavel). Campioni 
ai României și medaliaţi cu aur, 
la „Copii 2” au devenit David 
Marin la aruncarea suliţei și Iulia 
Cristea la 50 m (ambii pregătiţi de 
prof. Mihaela Marin), precum și 

Eduard Ungureanu (prof. Jenica 
Bran) la săritura în lungime și 
Alexia Tudorache (prof. Nicolae 
Pavel) la aruncarea greutăţii.

Alţi bravi atleţi de la CSȘ „C. 
Istrati” au urcat cu onoare pe 

podiumurile competiţionale 
(„Indoor” sau afară, în condiţii 
de vreme nefavorabilă), cucerind 
„argint” sau „bronz”, printre care 
Ioana Plăvan, Sebastian Oprea, 
Andreea Lungu, Victor Nicolae 
Andrei, Teodor Enache, Alexia 
Tudorache, Eduard Ungureanu, 
Octavian Cristea, cu toţii cu 
speranţa unor noi performanţe.

SPORTZiarul   Ploiestii

12

0372.032.313

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

Pe scurt...

„Sportul sporturilor” – atletismul, strălucitor în Prahova„Sportul sporturilor” – atletismul, strălucitor în Prahova
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

FOTBAL
Liga 3, Seria 3, Etapa 18, 

30.III.2018
 * Flacăra Moreni – FC Petrolul 

Ploiești 0-2 (0-2).
 Etapa a 19, 3.IV.2018 
* FC Petrolul Ploiești – FC 

Tunari 1-0 (0-0). Etapa 14 (28.
III.2018, restanţă) * Viitorul 
Domnești – FC Petrolul Ploiești 
0-3 (la „masa verde”…). 

Vineri 6.IV.2018, de la ora 
16.00 (Etapa 19), Stadionul Ilie 
Oană găzduiește jocul: Petrolul – 
Concordia 2 Chiajna.

VOLEI
Divizia A 1
* Volei Municipal Zalău – 

Tricolorul LMV Ploiești 2-3 * 
CSM București – Tricolorul LMV 
Ploiești 0-3 * Tricolorul, spre 
„aur”…

n recentele faze finale ale medalii de aur și înaltele titluri de
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Un ultim omagiu, OCTAVIAN DINCUŢĂ

Cu multă tristeţe, 
lumea fotbalului 

prahovean (și foștii 
colegi de echipă de la 
Petrolul Ploiești) au 

condus sâmbătă, 31 
martie 2018, la Cimitirul 
Viișoara din Ploiești, pe 
ultimul său drum, pe 
petrolistul său de aur – 
OCTAVIAN DINCUŢĂ 
(n. 28.VI.1947, București, 
d. 28.III.2018, Ploiești). 

Bucureștean, 
Octavian Dincuţă a 

îndrăgit Petrolul și 
„Orașul Aurului Negru”, 
s-a stabilit în Ploiești, 
a devenit Campion al 
României și component 
al echipei victorioase cu 
celebra FC Liverpool, 
evoluând și în diversele 
reprezentative ale 
României. Cu un 

caracter admirabil, 
preţuit și îndrăgit, 
Octavian Dincuţă a slujit 
cu devotament, toată 
viaţa, Petrolul, fotbalul 
prahovean și românesc .

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate!

Dumnezeu să îl 
odihnească în pace!

UU

u multă tristeţe

Clubul Sportiv Școlar „C. Istrati” Câmpina, 6 medalii de aur, în Campionatul României

Cu un excelent bilanţ 
competiţional în anul 

precedent, atleţii pregătiţi de 
profesorii-antrenori Maria 
Andrei și Florin Andrei au 
„recoltat” și la acest început 
de an, prin tinerii lor sportivi 
de la Clubul Sportiv Ploiești 
(director prof. Silviu Stănescu, 
director adjunct – prof. Doru 
Munteanu), 5 noi medalii de 

aur în Campionatul României 
de Atletism. Mai întâi, la Bacău 
(Indoor), Ștafeta 4x400 m a CSȘ 
Ploiești, la „Juniori 3”, având 
în componenţă pe Andrei 
Patrichi, David Gudi, Ruben 
Chivi, Andrei Niculiţă, a cucerit 
„aurul” și a devenit Campioana 
României, devansând pe cele 
de la LPS Pitești și LPS Cluj 
Napoca.

u un excelent bilanţ aur în Campionatul României

În „tezaurul” Clubului Sportiv Școlar Ploiești, 5 noi medalii de aur, „naţionale”

Prof. Nicolae Pavel, Marius Vasile; Prof. Nicolae Pavel, Marius Vasile; 
Prof. Mihaela Marin, Andreea LunguProf. Mihaela Marin, Andreea Lungu

Eduard Ungureanu (în mijloc), Eduard Ungureanu (în mijloc), 
prof. Jenica Bran (dreapta)prof. Jenica Bran (dreapta)
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CSŞ Ploieşti – Juniorii 3 şi profesorii lorCSŞ Ploieşti – Juniorii 3 şi profesorii lor

CSŞ Ploieşti, Copiii 3 și profesorii lorCSŞ Ploieşti, Copiii 3 și profesorii lor

CSŞ Ploieşti, Copiii 2 și profesorii lorCSŞ Ploieşti, Copiii 2 și profesorii lor Im
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Prof. Mihaela Marin, Prof. Mihaela Marin, 
David MarinDavid Marin

Alte patru medalii 
de aur a cucerit CSȘ 
Ploiești (antrenori – 
prof. Maria Andrei și 
prof. Florin Andrei), 
recent, la București, 
triumful strălucitor la 
„Copii 2” aparţinând 
Ștafetei 4x100 m graţie 
atleţilor Teodor Datcu, 
Luca Moisoiu, David 
Radu, Andrei Zincă, iar 
la „Copii 3” prin atleta 

Rebeca Toader, la 200 
m (32.23 sec, timp mai 
bun decât cel din proba 
băieţilor!!!), prin Ștafeta 
4x50 m – fete, Delia 
Blănaru, Rebeca Prunoiu, 
Sara Prunoiu, Rebeca 
Toader și prin Ștafeta 
4x50 m băieţi, Cristian 
Creangă, Denis Simion, 
Ștefan Moisoiu, Ayan 
Gudi. Toţi medaliaţi cu aur 
și Campioni ai României. 
Cu argint și bronz, la 50 
m, se mai mândresc Sara 
Prunoiu și Ayan Gudi.

„Sportul sporturilor, 
strălucitor în Prahova.
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