
Nr. 1829 • 19 - 25 aprilie 2018Nr. 1829 • 19 - 25 aprilie 2018
 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

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

 „Să fi i sincer nu este periculos, dacă în plus ești și prost.”
- Culese de Tata  
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La fi ecare 9 minute un român La fi ecare 9 minute un român 
pleacă din țară, iar la fi ecare pleacă din țară, iar la fi ecare 
7- un alt român moare7- un alt român moare

Ziarul   Ploiestii,
8.403 lei, fără TVA, oferă Primăria Ploiești 

pentru realizarea unei strategii privind parcările 
în oraș. În caietul de sarcini care însoțește 
documentația pentru achiziția lucrării se arată 
că Ploieștiul are o veche și acută problemă 
privind  locurile de parcare. Că lucrurile stau 
așa se vede cu ochiul liber după felul în care, 
pe majoritatea arterelor de circulație, accesul 
pietonilor pe trotuare este blocat tocmai de 
autoturismele staționate. Așa că se simte 
nevoia unui plan care să indice limpede cam ce 
posibilități are orașul de a mai crea parcări. În 
prezent, la aproximativ 100.000 de autoturisme, 

există în jur de 50.000 de locuri de parcare în 
jurul blocurilor, iar ca parcări publice cu plată, 
orașul deține 33 de spații, cu 1.996 de locuri, 
din care 78 pentru mașinile persoanelor cu 
dizabilități. Cele mai mari sunt supraterana 
de pe strada Cuza vodă (344 de locuri, 12 
pentru persoanele cu dizabilități), Obor, pe 
strada Apelor (370 de locuri) și Nord, lângă 
cimitirul Viișoara (115 locuri). Municipalitatea 
recunoaște că soluția ar fi  realizarea unor 
parcări subterane ori supraterane și, pentru 
centrul orașului, pentru a-l decongestiona, se 
recomandă limitarea timpilor de parcare.

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
CE VREMURI!?CE VREMURI!?
Au fost timpuri în care erau la 

modă decența, competența, 
bunul simț, prieteniile sincere, “sărut 
mâna” la părinți, ajutorul necondiționat, 

roșitul în obraz, iar hainele chiar își 
aveau “moda” lor. Trăim însă vremuri în 
care la modă este CARCALETELE...de 
tupeu, mediocritate, mojicie, jerpelitură 
sufl etească, țipat, incompetență și 
dezinteres, toate, aruncate pe un 
trup plin de bube numit societatea 
românească. Astăzi, până nici hainele 
nu mai sunt la modă. Se poartă fundul 
gol, urcat pe podium, pe scenă, la 
prezidiu, pregătit oricând să țină un 
discurs, o cuvântare, o prosteală pe față, 
duhnind a “parfum” de CARCALETE. 
Singurul lucru care cred că mai ajută, 
pentru a nu ne infecta cu mizeria în 
care trăim, este să aruncăm, măcar din 
când în când, o privire în albumul de 
familie și să căutăm imaginea bunicilor 
noștri. Ea ne poate salva...sau nu!
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Consiliul Județean Prahova a 
depus la autoritatea regională, 

în vederea fi nanțării din fonduri 

europene nerambursabile, proiectul de 
extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare a Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean 
Prahova. Inițiatorii 
afi rmă că proiectul 
răspunde atât cerințelor 
Strategiei Naționale 
de Sănătate 2014-
2020 cât și Planului de 
Dezvoltare Durabilă a 
Județului Prahova în 
perioada 2014-2020. 
Ca descriere sumară, 
actuala clădire a unității 
de primiri urgențe va 

fi  recompartimentată și extinsă cu un 
corp nou, în suprafață de 1.201,75 mp, 
iar accesul auto pentru ambulanțe și cel 
pietonal se va realiza din strada Găgeni 
(actuala parcare a spitalului). Extinderea 
se va realiza pe laturile de nord-est, sud-
vest și est a clădirii existente, Unitatea 
de Primiri Urgențe Ploiești urmând 
a adăposti, după recompartimentare 
și extindere, următoarele circuite 
funcționale: zona de acces, urgențe 
minore, urgențe majore și spații 
pentru personal. Noua unitate va avea 
o suprafață totală de 2.452mp și va fi  
dotată cu echipamente medicale de 
înaltă performanță. Valoarea totală a 
proiectului este de 18.566.621 lei.
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Avalanșă de îmbolnăviri, în această a doua 
săptămână a lunii aprilie, când temperaturile 

au fl uctuat de la 3 la 26 de grade Celsius! Direcția 
de Sănătate publică a anunțat că, în doar 7 zile (9-15 
aprilie), în Prahova s-au înregistrat 3.251 de cazuri de 
infecții acute ale căilor respiratorii ( 57 de internări), 
5 de gripă și 665 de pneumonii (113 internări). Din 
păcate, două persoane și-au pierdut viața, din cauza 
complicațiilor apărute pe fondul pneumoniei. Medicii 
recomandă, în continuare, administrarea vaccinului 
antigripal cu precădere în rândul persoanelor afl ate 
în grupele de risc (bătrâni, bolnavi și copii).

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Deși Prahova a solicitat o sumă 
de aproape cinci ori mai mare, 

Guvernul României a alocat județului 
11,94 milioane de lei în vederea sprijinirii 
autorităților locale și familiilor afectate 
de alunecările de teren sau de inundațiile 
produse în luna martie. Din această 
sumă, Consiliului Județean i-au revenit
3,179 milioane de lei, bani care vor 
servi pentru consolidarea și refacerea 
DJ 102N, pe raza comunei Ceptura, în 
zona pod Rotari, și pentru refacerea DJ 
219, comuna Predeal Sărari, unde artera 
a fost afectată în mai multe locuri. Alte 
fonduri au mers către: Scorțeni -2,826 
milioane de lei (consolidare drum local 

în satul Scorțeni), Brebu-1,985 milioane 
de lei (consolidarea și refacerea unui drum 
local din satul Podul Cheii), Telega-1,412 
mil lei (refacere drum în satul Buștenari), 
Drajna-1,177 milioane de lei (consolidarea 
a două drumuri locale din satul Cătunu), 
Gornet-1,15 milioane de lei (consolidare 
drum în satul Nucet), Cerașu-219.000 lei 
(refacerea unor drumuri locale). Guvernul 
a mai aprobat și acordarea de ajutoare de 
urgență pentru mai multe gospodării din 
Prahova: cinci familii din Scorțeni au primit 
sume cuprinse între 2.500 și 8.000 de lei, o 
familie din Predeal Sărari- 4.000 de lei, iar 
două familii din Boldești-Scăeni au primit 
2.500 de lei, respectiv, 8.000 de lei. 
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PRAHOVA A PRIMIT 11,94 MIL. LEI PRAHOVA A PRIMIT 11,94 MIL. LEI 
PENTRU REFACEREA DRUMURILOR PENTRU REFACEREA DRUMURILOR 

AFECTATE DE ALUNECĂRILE DE TERENAFECTATE DE ALUNECĂRILE DE TEREN

DOUĂ DECESE DOUĂ DECESE 
ÎNTR-O ÎNTR-O 

SĂPTĂMÂNĂ, SĂPTĂMÂNĂ, 
DIN CAUZA DIN CAUZA 

PNEUMONIEI!PNEUMONIEI!

BANI EUROPENI PENTRU EXTINDEREA BANI EUROPENI PENTRU EXTINDEREA 
UPUUPU A SPITALULUI JUDEȚEAN A SPITALULUI JUDEȚEAN

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro
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Amenzi de zeci de mii de lei
Polițiștii au aplicat 198 de 

sancțiuni contravenționale. Peste 
80 de amenzi, în cuantum de 
74.455 lei, au fost acordate pentru 
viteză excesivă. Nu au lipsit însă 
amenzile acordate șoferilor care 
au fost depistați beți la volan. 
Astfel, polițiștii Biroului Drumuri 
Naționale și Europene au depistat 
trei conducători auto care circulau 
pe drumuri publice, având o 
concentrație de alcool peste pragul 
impus de lege. Doi conducători 
auto, care aveau o concentrație 
alcoolică în aerul expirat de 0,64 
mg alcool pur în litrul de aer 
expirat, respectiv 0,68 mg alcool 
pur în litrul de aer expirat, au fost 
depistați în timp ce conduceau 
autoturismele pe DN1. Cel 
de-al treilea conducător auto a fost 

depistat, deplasându-se pe DN 
1B, în localitatea Bucov, având o 
concentrație de 0,98 mg alcool 
pur în litrul de aer expirat. Fiecare 
dintre cei depistați a fost condus 
la spital, în vederea recoltării de 
probe biologice de sânge. În toate 
cele trei cazuri au fost întocmite 
dosare penale.
S-a dus beat cu mașina la Poliție 

și s-a ales cu dosar penal
Un alt șofer, în vârstă de 73 

de ani, s-a prezentat la sediul 
Secției de Poliție Rurală nr. 11 
Drajna, unde a solicitat să i se 
elibereze o autorizație provizorie 
de reparație pentru autoturismul 
propriu, motivând că și-a avariat 
mașina în urma efectuării unor 
manevre în garaj. „Polițiștii au 
dat curs solicitării, însă, în urma 
verifi cărilor, au stabilit că bărbatul, 
afl at sub infl uența alcoolului (0,68 
mg alcool pur în aerul expirat) 
și-ar fi  condus autovehiculul de la 
domiciliu, până la sediul Poliției 
(aproximativ 5 km)”, a precizat 
IJP Prahova. Polițiștii au întocmit 
dosar penal pentru infracțiunea 
de conducere sub infl uența 
alcoolului.

Tânără în stare de ebrietate la 
Ploiești

Polițiștii au depistat și o tânără 
la volan sub infl uena băuturilor 
alcoolice. Este vorba despre o 
tânără, în vârstă de 35 de ani, 
din Ploiești. În acest caz aparatul 
etilotest a indicat o concentrație 
de 0,58 mg/l în aerul expirat. 
Tânăra a fost condusă la spital 
pentru recoltarea de probe de 
sânge și stabilirea cu exactitate a 
alcoolemiei. În cauză, polițiștii au 

deschis dosar penal.
Accident pe DN1, la intrare în 

Cornu
Două autoturisme au intrat 

în coliziune, pe DN1, la intrare 
în localitatea Cornu, după ce un 
conducător auto nu ar fi  acordat 
prioritate. Potrivit primelor 
cercetări un autoturism ar fi  ieșit 
din benzinărie fără a acorda 
prioritate unei mașini care 
circula regulamentar pe DN1. 
Conducătoarea autoturismului 
care circula pe drumul cu prioritate 
a fost rănită ușor. Victima a fost 
transportată la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 
Amenzi pentru lipsa sistemelor 

de alarmă și de supraveghere 
video

Polițiști ai orașului Vălenii de 
Munte au organizat o acțiune 
ce a avut ca scop depistarea 
administratorilor societăților 
comerciale și ai întreprinderilor 
individuale ce desfășoară activități 
comerciale fără respectarea 
prevederilor legale, privind 
asigurarea obiectivelor împotriva 
efracției cu sisteme de alarmă sau 
de supraveghere video. În timpul 
controlului au fost verifi cați opt 
agenți economici. Astfel, la o 
societate comercială, polițiștii 
au constatat că aceasta nu este 
asigurată nici cu sistem tehnic de 
alarmare antiefracție, subsistem 
de supraveghere video tip TVCI 
și nici cu grilaje metalice, cu 
toate că administratorului i se 
adusese la cunoștință prevederile 
legale și i se acordase ca termen 
de remediere a defi ciențelor data 
de 2 aprilie a.c.. Pentru că nu s-a 
conformat în termenul impus,  
administratorul societății a fost 
sancționat cu o amendă în valoare 
de 2.000 lei. „De asemenea, la 
un alt agent economic polițiștii 
au constatat că sistemul tehnic 
de alarmare antiefracție nu este 
funcțional, deși administratorului 
i se acordase termen de remediere 
a acestei defi ciențe data de 23 
martie, fapt pentru care și acesta a 
fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 2.000 lei”, a 
precizat IJP Prahova..

Legume și fructe de import 
vândute drept autohtone

Poliția Locală Ploiești, prin 
Serviciul Control Comercial, a 
desfășurat o acțiune  de verifi care 
în piața agroalimentară de pe 
platoul Halelor Centrale, în 
vederea prevenirii și combaterii 
actelor de comerț ilicit. Pe durata 
verifi cărilor au fost controlate 15 
societăți comerciale, dintre care 
opt au fost sancționate pentru 
expunerea spre vânzare a unor 
cantități de fructe și legume din 
import, ca fi ind marfă românească. 
Polițiștii locali au aplicat amenzi 

în valoare de 8.500 lei. „Pentru 
intervenția operativă la fața locului 
a polițiștilor locali, cetățenii sunt 
sfătuiți să anunțe la dispeceratul 
instituției - la numărul de telefon 
0244/954 - neregulile constatate în 
piețele ploieștene, cu menționarea 
indicativului mesei unde își 
desfășoară activitatea agentul 
economic”, a anunțat Poliția 
Locală Ploiești. 

Cercetat penal pentru 
înșelăciune

Polițiștii Serviciului de 
Investigare a Criminalităţii 
Economice au efectuat cercetări 
față de un bărbat în vârstă de 31 
de ani, din orașul Băicoi, bănuit 
de săvârşirea infracţiunii de 
înșelăciune în formă continuată. 
„Din actele de urmărire penală 
efectuate în cauză, a rezultat că 
bărbatul ar fi  indus în eroare 
două fi rme cu privire la achitarea 
contravalorii mărfurilor achizi-
ţionate, prin emiterea unor fi le cec 
pentru care nu avea disponibil în 
cont, producându-le un prejudiciu 
în valoare totală de 57.440 lei”, a 
precizat IJP Prahova. În cauză a fost 
întocmit dosar penal, care a fost 
înaintat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Ploiești.

A ajuns după gratii după ce a 
condus beat

Polițiști din cadrul Secției nr. 4 
Ploiești au depistat un ploieștean 
de 40 de ani, condamnat de 
Judecătoria Ploiești la o pedeapsă 
privativă de libertate de 2 ani 
și 6 luni și la plata unei amenzi 
penale în cuantum de 2.025 lei, 
pentru comiterea infracțiunii de 
conducere a unui autovehicul 
sub infl uența alcoolului sau a 
altor substanțe și a infracțiunii de 
conducere pe drumurile publice a 
unui autovehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere, de către 
o persoană căreia exercitarea 
acestui drept i-a fost suspendată. 
În aceeași seară, a fost luată măsura 
încarcerării sale în Penitenciarul 
Mărgineni. 
Percheziții la persoane bănuite 

de furturi din societăți 
comerciale

Polițiști de investigații criminale 
din cadrul Poliției Municipiului 
Ploiești au efectuat cinci 
percheziții, în județele Prahova 
și Dâmbovița, la locuințele unor 
persoane bănuite de furturi 

din societăți comerciale. „Din 
cercetări au rezultat indicii că, în 
cursul anului 2017, cei în cauză ar 
fi  sustras materiale feroase, pe care 
ulterior le vindeau unor centre de 
colectare a materialelor feroase”, a 
precizat IJP Prahova. 10 persoane 
vor fi  conduse la sediul poliției, 
pentru audieri. Până în prezent, 
prejudiciul cauzat a fost estimat la 
aproximativ 200.000 de lei, a mai 
anunțat IJP Prahova. 

Doi bărbați căutați de 
autoritățile din SUA, depistați la 

Ploiești
Polițiștii prahoveni au depistat 

doi bărbați căutați de autorităţile 
judiciare din S.U.A pentru 
constituire a unui grup infractional 
organizat, frauda informatică, 
efectuarea de operațiuni fi nanciare 
în mod fraudulos și acceptarea 
operațiunilor fi nanciare în mod 
fraudulos, a precizat IJP Prahova. 
Pe numele celor doi bărbați 
autorităţile judiciare din S.U.A 
au emis o solicitare de arestare 
preventivă în vederea extrădării, 
în conformitate cu Tratatul de 
extrădare dintre România și SUA 
ratifi cat de Parlamentul României 
prin Legea nr. 111/2008, privind 
comiterea de către aceștia a 
infracțiunilor de constituire a 
unui grup infractional organizat, 
frauda informatică, efectuarea 
de operațiuni fi nanciare în 
mod fraudulos și acceptarea 
operațiunilor fi nanciare în mod 
fraudulos. „Ce doi au fost conduși 
la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Ploiești, unde s-a dispus 
reţinerea lor pentru 24 ore, 
urmând să fi e prezentați Curţii 
de Apel Ploiești pentru a dispune 
asupra extrădării catre autorităţile 
judiciare din S.U.A”, se arată 
într-un comunicat al IJP Prahova. 
Cluburi de noapte verifi cate de 

polițiști
Polițiștii din Vălenii de Munte 

au desfășurat în această perioadă o 
serie de acțiuni pentru prevenirea 
și combaterea faptelor antisociale 
și menținerea unui climat de 
ordine și siguranță publică pe 
raza de competență. „Polițiștii au 
verifi cat patru cluburi de noapte, 
au controlat 50 de conducători 
auto și au aplicat 41 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
9.920 lei”, a anunțat IJP Prahova. 
Polițiștii au constatat, totodată, 
două infracțiuni la regimul rutier 
și o infracțiune de distrugere. 

Razie la Halele Centrale
Polițiști din cadrul Secției de 

Poliție nr. 1 Ploiești au organizat o 
acțiune în zona Halelor Centrale, 
în scopul prevenirii şi combaterii 
activităţilor ilegale de comerţ și 
pentru combaterea fenomenelor 
cu impact stradal, la care au fost 
angrenați polițiști de investigații 
criminale și de ordine publică, 
precum și lucrători jandarmi. În 
timpul controlului 32 de persoane 
au fost legitimate, fi ind efectuate 
verifi cări la nouă agenți economici 
și la 10 producători agricoli, 
iar pentru abaterile constatate 
au fost aplicate 18 sancţiuni 
contravenționale, în valoare 
totală de 4.200 lei, a precizat IJP 
Prahova. O acțiune similară a fost 

desfășurată și de polițiști ai Secției 
de Poliție nr. 2 Ploiești, la care 
au participat polițiști din cadrul 
Secțiilor nr. 1 și 4, al Biroului 
Rutier Ploiești și jandarmi de la 
Gruparea Mobilă ”Matei Basarab” 
Ploiești. Cu această ocazie, a 
fost închisă zona cuprinsă între 
Șoseaua Nordului – str. Andrei 
Mureșanu – B-dul Republicii, 
au fost legitimate 88 de persoane 
(17 avertizate), controlate 57 de 
autovehicule și au fost aplicate 25 
de sancțiuni contravenționale, a 
căror valoare a fost de 5.920 lei. 

500 de kilograme de peturi 
confi scate de Poliția Locală
Polițiștii locali din cadrul 

Biroului Protecția Mediului 
au depistat peste 500 kg peturi 
depozitate ilegal pe domeniul 
public, în apropierea conductelor 
de termofi care din zona Podul 
Înalt. Deșeurile reciclabile, 
colectate în mod ilegal de pe 
platformele gospodărești, au 

fost ridicate de către lucrătorii 
operatorului de salubritate, iar 
zona a fost curățată. Potrivit 
Poliției Locale au fost aplicate 
sancțiuni contravenționale, 
conform prevederilor legale în 
vigoare.

Șapte incendii de vegetație 
uscată într-o singură zi

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce au fost solicitați 
să intervină pentru stingerea a 
șapte incendii de vegetație într-o 
singură zi. Focul a cuprins diverse 
suprafețe de teren în localitățile 
Bucov, Apostolache, Boldești 
Scăeni, Sinaia, Cornu, Posești și 
Lipănești. Potrivit ISU Prahhova, 
cel mai probabil, incendiile au fost 
generate de utilizarea focului fără 
respectarea prevederilor legale. 
Suprafața afectată de incendii, pe 
raza celor șapte localități, a fost de 
aproximativ 5,5 hectare. 

Cartușe din cel de-al Doilea 
Război Mondial descoperite la 

Ploiești
Pirotehniștii din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova au fost solicitați 
să intervină pe strada Rudului, 
din Ploiești, după ce o persoană 
a anunțat că a descoperit patru 
cartușe. Ajunși la fața locului, 
specialiștii au constatat că este 

vorba de patru cartușe, de calibru 
7,62 mm, din cel de-al Doilea 
Război Mondial. Muniția a fost 
ridicată și depozitată, urmând ca, 
ulterior, să fi e fi e distrusă.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Zeci de permise de conducere au fost reținute, iar nouă șoferi 
s-au ales cu dosare penale, în numai câteva zile în Prahova, 

în urma unor razii pe șosele. Polițiștii Serviciului Rutier au 
acționat în această perioadă pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identifi carea 
conducătorilor de autovehicule care nu respectă limita legală de 
viteză, a celor care nu acordă prioritate de trecere pietonilor, a 
abaterilor bicicliștilor și pietonilor, precum și pentru verifi carea 
transporturilor de persoane în regim taxi. 

în valoare de 8 500 lei Pentru



3

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN;  
www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

VARUJANVARUJAN
EDITORIALEDITORIALLOCURI SPECIALE ÎN UNIVERSITĂȚI LOCURI SPECIALE ÎN UNIVERSITĂȚI 

PENTRU ABSOLVENȚII LICEELOR PENTRU ABSOLVENȚII LICEELOR 
DIN MEDIUL RURAL Varujan Vosganian a prins mucegai în 

Parlament. Și este un om plictisit și 
plictisitor. Să stai 28 de ani cu ochii pe un 
deget care-ți spune cum să votezi, fi indcă 
nu ai coloana vertebrală să te răzvrătești, 
cred că este lâncezeala supremă. Omul 
activează ca deputat și senator din 1990, 
cu mici întreruperi, când a fost ministru 
al economiei și comerțului/fi nanțelor, în 
guvernele Tăriceanu și Ponta 2. Pentru 
oricine este foarte nesănătos să stea atât 
de mult într-un singur loc. Na, o iei din 
loc! În 2013, DIICOT a solicitat începerea 
urmăririi penale împotriva sa, acuzându-l 
că a favorizat mai multe companii private să 
obțină prețuri preferențiale de la Romgaz. 
Aceasta n-a început niciodată fi indcă, în 
Parlament, Varujan a plâns, s-a miruit, a 
cerut clemență, iar colegii au făcut scut în 
jurul său. Bietul prigonit! Atunci s-a rupt 
ceva în Varujan: bunul simț, dacă-l avea. 
Din acea clipă nu mai slujește poporul, se 
slujește pe sine și, fără să vrea, un mare cor 
de penali, care a împachetat țara asta și a 
băgat-o în așternut. Armeanul, altfel, e un 
om deștept, știe vreo cinci limbi străine, 
scrie-nu știu cum, că nu i-am citit nicio carte-
dar are un defect major: așteaptă să iasă la 
pensie din Parlament, ceea ce ar însemna 
să-i mai suportăm trăncăneala încă un 
mandat. În fi ne, el zice că nu-i trăncăneală, 
ci economie pură. A făcut și el ca... summa 
cum laude  de Ioana Petrescu, când a găsit 
nu știu ce ecuație magnifi că întru-salvarea 
României prin trufandalele din piață. 
Varujan a pus ochii pe găinile din cotețul 
bunică-sii, afl ând aici marea evaziune 
fi scală românească. Apoi și-a mutat teza 
genială pe vacile care vin seara de la izlaz și 
sunt mulse de țăranii infractori care nu vin 
să dea cota la stat (și vaca și găina cotizau, 
fi indcă plătesc o dată impozitul pe teren, tva 
pe nutreț și semințe ori ce mai înfulecă ele, 
tva pe curent etc.). Bun, cam asta a produs 
Varujan în ultimii doi ani. În rest, omul are 
o obsesie: DNA, procuratura, în general și 
justiția care nu se afl ă în platoul mogulilor 
condamnați sau fugari. Ultima dată a sărit 
ca ars când Iohannis a refuzat s-o revoce 
pe Kovesi: „El se bucură de susținerea unor 
lideri străini și este reprezentantul liderilor 
străini în România. Iohannis nu are treabă 
cu România, nu privește în interiorul ei și nu 
îi pasă de românii”. Zău? Și de care români 
ar trebui să-i pese, de cei ca tine, Varujan? 
Ce-ar trebui să facă Iohannis, să-ți placă 
ție de el? Să semneze o amnistie generală, 
să șteargă cazierele tuturor celor care au/ați 
siluit România, să semneze o lege prin care 
voi, politicienii, să fi ți declarați mai presus 
de țară și de Dumnezeu, să vă facă un fel de 
super-zei, de neatins cu legea și cu vorba? 
Până la un punct, eu și cu tine ne asemănăm: 
eu aș fi  vrut ca Iohannis să scape de Kovesi 
și să aducă cel mai corect și neînfricat 
procuror din lume, să vă ia pe toți la rând, 
să vă scotocească de fabricile și uzinele 
dispărute, de păduri și pământuri vândute, 
de vile, de petrolul ăla ieft in pe care-l ofereai 
tu cadou cui voia buricul tău, de fi rmele alea 
ale voastre, conectate ombilical la bugetul 
statului, de câte și mai câte; aș vrea să vă 
confi ște fi ecare leu netranspirat, să vă lase 
în fundul gol, apoi să treceți la munca de 
jos (tu să fi i profesor la Poșta Câlnău), să 
vă treacă și pe voi sudoarea de spaimă că 
n-aveți, cu două joburi, ce le pune pe masă 
copiilor. Părerea mea este că Kovesi nu și-a 
făcut datoria; dacă și-o făcea bine, tu nu 
mai erai azi în Parlament!

La nivel național, 
pentru învățământul 

superior, au fost repartizate 
următoarele locuri (granturi 
de studii) bugetate de la stat: 
studii universitare de licență- 
63.201 de locuri, din care 
2.000 pentru absolvenții de 
licee din mediul rural și 5.000 
pentru domeniile prioritare 
de dezvoltare ale României;

studii universitare de 
master-35.973, din care 4.600 
de locuri pentru domeniile 
prioritare de dezvoltare ale 
României; studii universitare 
de doctorat-3.036 de locuri, 

din care 300 de locuri pentru 
domeniile prioritare de 
dezvoltare ale României; 
rezidențiat-5.000 de locuri. 
Din totalul acestora, 
instituțiile de învățământ 
superior militar au propus 
un număr de 1.201 locuri 
fi nanțate de la bugetul de 
stat pentru ciclul universitar 
de licență, 373-pentru 
învățământul universitar de 
master și 36 de locuri pentru 
studii doctorale. Separat, 
pentru tinerii de origine 
română din Republica 
Moldova, țările învecinate 

și diasporă au fost rezervate 
următoarele granturi: studii 
universitare de licență-3.705 
de locuri, studii universitare 
de master-2.000 de locuri 
și studii universitare de 
doctorat-170 de locuri.

Universității Petrol-Gaze, 
din Ploiești, i-au fost alocate 
950 de locuri, din care 15 sunt 
pentru candidații de etnie 
rromă, 31 pentru absolvenții 
din liceele din mediul rural 
sau orașele cu mai puțin 
de 10.000 de locuitori 
și 78 pentru domeniile 
prioritare de dezvoltare ale 

României (n.n.-potrivit 
Strategiei Naționale pentru 
Competitivitate, domeniile 
prioritare de dezvoltarea 
țării sunt bioeconomia, 
tehnologia informațiilor și 
a comunicațiilor, energie, 
mediu și schimbări climatice, 
co-nanotehnologii și mate-
riale avansate, sănătatea). În 
anul universitar 2017-2018, 
la universitatea ploieșteană 
au fost 3.044 de locuri fără 
taxă și 1.894 de locuri cu taxă, 
la studiile pentru licență și 
608 locuri fără taxă și 592 de 
locuri cu taxă, la master.

Nu știm unde este bunăstarea 
clamată de politicieni, după 

reformele economice și salariale din 
ultimul an, e adevărat, cu precădere 
în sistemul public. Ceea ce știm sigur 
este că sectorul privat nu o duce de fel 
mai bine, de vreme ce, în primele două 
luni ale anului, la nivel național, au fost 
radiate 15.254 de fi rme, mai mult cu 
2.462 decât în aceeași perioadă a anului 
trecut, înainte de aplicarea reformelor 
fi scale. Pe lângă acestea, alte 4000 de 
fi rme și-au suspendat activitatea, iar 

6000 au fost dizolvate. Numărul companiilor 
inactive se ridică, așadar, la 25.254. Altfel spus, 
în fi ecare zi din lunile ianuarie și februarie, 
incluzând aici și duminicile, au renunțat la 
afaceri 428 de români, însemnând, teoretic, 
tot atâția șomeri. Cele mai multe societăți 
comerciale care au tras obloanele provin din 
Vrancea și Teleorman, iar cele mai puține, din 
Alba și Constanța. În Prahova, potrivit datelor 
Ofi ciului Național al Registrului Comerțului 
(ONRC), în primele două luni ale anului și-au 
radiat afacerile 529 de administratori, față de 
412, anul trecut.

Președintele României, Klaus 
Iohannis, a anunțat, luni, decizia sa 

cu privire la revocarea procurorului șef al 
DNA, Laura Codruța Kovesi, răspunsul 
fi ind unul anticipat, acela de a nu da curs 
propunerii de revocare a Ministrului 
Justiției, depusă la Cotroceni, la jumătatea 
lunii februarie. Avizul CSM a fost și el 
înaintat Administrației Prezidențiale 
la jumătatea lunii martie. Acesta, votat 
în unanimitate de secția de procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii, a 
desfi ințat în totalitate raportul ministrului 

Justiției, Tudorel Toader, care 
a însoțit, de altfel, propunerea 
de revocare. Iohannis a apreciat 
că „două autorități ale statului, 
respectiv Ministerul Justiției și 
CSM, ajung la concluzii diametral 
opuse”, iar în ceea ce-l privește, 
„motivele de revocare prezentate 
de Ministrul Justiției nu au fost de 
natură să mă convingă să fac acest 
lucru”. Toader a anunțat că va ataca 
hotărârea președintelui la Curtea 
Constituțională.

UNDE O FI BUNĂSTAREA UNDE O FI BUNĂSTAREA 
CLAMATĂ DE POLITICIENI?CLAMATĂ DE POLITICIENI?

IOHANNIS A REFUZAT S-O 
DEMITĂ PE ȘEFA DNADEMITĂ PE ȘEFA DNA
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Prin HG nr. 131/2018, Guvernul României 
a aprobat cifrele de școlarizare pentru 

învățământul superior de stat, în anul universitar 
2018-2019. Actul normativ se referă la numărul 
de locuri-granturi de studii (anul I) fi nanțate 
de la bugetul de stat pentru studii universitare 
de licență, la forma de învățământ cu frecvență, 
din instituțiile de învățământ superior de stat, 
studii de master și doctorat. Pentru prima dată, 
în afară de locurile speciale pentru rromi ori 
cele pentru domeniile prioritare de dezvoltare 
a României,  au fost rezervate 2.000 de granturi 
pentru candidații proveniți din medii cu risc 
socioeconomic ridicat sau marginalizate din 
punct de vedere social, respectiv, absolvenți ai 
liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai 
puțin de 10.000 de locuitori.
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După ce a auzit de marele miting 
organizat de PSD pentru susținerea 

familiei tradiționale, Victor Ponta a răbufnit: 
„Nu mai suport ipocrizia și minciuna unor 
politicieni care depășesc orice limită a bunului 
simț! Haideți să facem un miting uriaș și să ne 
explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu 
și cum trăiește el în „familia tradițională”.  
La același miting, să ne spună liderii noștri 
politici cum își lasă nevestele acasă, în județe 
și trăiesc la București cu secretarele, cum 
au amante mai tinere decât fi icele, cum își 
promovează iubitele în funcții de la stat și în 
consilii de administrație, cu salarii mai mari 
decât un medic sau profesor, cum se uită 
în timpul ședințelor de vot la fi lme și poze 
pornografi ce, cum pleacă în străinătate pe 

banii Parlamentului și stau doar în camera 
de hotel cu „consiliera” mai tânără cu 25 de 
ani decât ei, cum își aranjează divorțurile în 
așa fel încât să nu fi e dați în primire de „fosta” 
despre ce averi și afaceri ilegale au făcut, 
cum dau bani cu nemiluita copiilor și trec pe 
numele lor mașinile și casele, considerând că 
asta este sufi cient pentru educație și „familie 
tradițională!” Mda, Victoraș, dacă nici tu 
nu știi cum stau lucrurile la voi, mai ales cu 
Tăriceanu și fostul tău subaltern Dragnea...

-La mitingul ce-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că cinci neveste ar trebui
Lui Tări, să-i ajungă.
Lui Liviu, după Bombonica,
În dormitor îi apare
O fetișcană leat cu fi i-sa,
El... ca un tac-su mare...

După 27 de ani, români nepoliticieni 
și români politicieni, deși au 

văzut cu ochii lor unde s-au dus pădurile, 
industria, resursele, continuă să susțină, în 
spațiul public, că suntem un soi de pașalâc, 
de data aceasta al Vestului, un Vest rău și 
imperialist, care a pus mâna în mare parte 
pe România, încercând s-o deposedeze de 

valori. Mă închin și nu-mi vine să cred. Bre, 
au dat ăștia cu praf de uitare peste noi sau 
e vorba și de altceva, de vreun microb de 
prostie?

-Cea mai bogată țară din lume,
Adică noi, ați ghicit,
Este prădată, se spune,
Desigur, tacit,
De neamuri spurcate,
Cum ar fi  Europa Unită,
Care n-are bucate,
Nici aur, nici vită,
Și-atunci pus-a ochii pe noi
Și ne fură de...
Era să zic... boi,
Dar n-avem norocul acesta!
E prea lungă lista...
Și SUA ne vor gazul
Mă rog, prazul,
Fiindcă-ați văzut,
Ne-au mâncat din pământ
Cu Deveselu.
Am vrut rachete,
În loc să pască vițelu`.
Și, ei da, băiete,
Marele hoț fi oros-
Asta v-au băgat penalii în cap-
E Soros!
Și cum la unii nu-ncap
Mai mulți neuroni
Afl ăm
Că nu Băse a vândut fl ota,
Ci vântul, soarele, bolta,
Maimuța, gândacul,
Găina, gânsacul...
În toate, ascuns,
Dar nu-ndeajuns,
E dracul de străin,
Cu sufl et hain,
Neamț, bozgor, francez,
Britanic, ceh, polonez...
Oricine a fost hoțul,
Dar nu matelotul!
***
Avem o patrie atât de bogată,
Încât lumea toată
Vrea
Această țărișoară,
Frumoasă ca o fl oare.
Avem pământuri grase,
Mănoase,
Aur în munți,
Codrii cărunți,
Deltă, poieni, urși bruni,
Petrol, nisip, cărbuni,
Iarbă, plajă și mare,
Lună, luceafăr, soare...
La toate visează dușmanii-
Nu otomanii
Sau rușii-
Ci Vestul imperialist,
Pe alocuri nazist.
Da? Parcă Năstase
Șapte case
A vândut petrolul,
Rafi nării și subsolul,
Iar Tăriceanu, să nu fi e mai jos,
A măritat, pe din dos,

Țițeiul din mare.
Oho... și-atâtea topoare
Ce-au pus la pământ,
Cu mare avânt,
Păduri legendare
Sunt, întreb cu mirare,
Tot ale lui Soros?

***
Vai de capul tău!
Mi se spune des.
Ești incultă, zău,
Ai în creier șes?
Judecă nițel: 
Crezi că Bombonel,
Mare patriot,
Poa` să fi e hoț?
Evident că omul,
Forțat cu binomul
Și cu-n BMW,
S-a dat cu OMV.
Chiar și nea Traian,
Mare căpitan,
Ca fl ota să nu dispară,
A vândut-o, bunăoară,
Pân` la ultimul vapor.
A făcut rău la popor?
Fabricile toate,
Transformatu-s-au în case,
Păduri și uzine,
În vile și în piscine.
Dar nu ai noștri au vrut
Să crească-n avut,
Străinii i-au forțat
I-au amenințat,
Iar ei au... furat!

Viorica Dăncilă a dat raportul după 
100 de zile de guvernare, iar acesta 

sună bine-bine: școli, spitale, salarii, 
autostrăzi, iar școli, iar spitale, iar salarii, iar 
autostrăzi... tra-la-la. Viorico, fato, ești ok? 

Mie raportul ăsta îmi zice altfel.
- M-am născut la Roșiori,
În decembrie, în zori,
Ora: nu știam c-o vrei;
Anul: 19.63.
Între 19.78 și 19.82
Am terminat, ca și voi,
La Ploiești, un liceu,
Nici foarte bun, nici greu.
Apoi, în 19.88,
Am fost,
După facultate,
Profesoară până-n 19.97.
Când am intrat în PSD...
Alta ca mine nu e!

Din 20.09 și până-n 20.17
Am fost deputat european
În...am uitat, Iran
Sau cumva prin Pakistan?
Iar din 20.18...
Dragnea, de la butonieră,
M-a făcut fi x... premieră!
Primă-ministră, pricepi?
Nu visam asta în veci!
Aoleu, ce nașpa e,
România e-n UE?
Spune drept, a cui e vina,
Ține oare de... globina?
Nu te înnegri de ură,
Să ne zici că ai în gură
Un Soros ce-ncurcă limba,
Tu vrei una, ea cu...strâmba!
Așadar și prin urmare,
Propria ta guvernare
Ai jurat că nu e bună.
Viorico, ești chiaună?

Avocatul Veronel Rădulescu a anunțat, 
vineri, la instanța supremă, unde se 

dezbate ultimul termen în dosarul „Gala 
Bute”,  că fostul ministru al Turismului, 
Elena Udrea, a primit statutul de refugiat 
politic în Costa Rica. Potrivit apărătorului 
său, carnetul este valabil pe un an, iar acest 
statut o protejează de eventuale cereri de 

extrădare. Întrebat dacă Elena Udrea ar mai 
putea fi  extrădată în cazul în care ar primi 
o condamnare defi nitivă în dosarul Gala 
Bute, avocatul a precizat că nu, nu va putea fi  
expulzată. Fostul președinte Traian Băsescu 
i-a luat apărarea Elenei Udrea: „un om care 
simte că e hăituit are dreptul să se apere prin 
toate mijloacele, un om care simte și, mai 
ales, care știe că nu are parte de o judecată 
corectă, are dreptul să se apere prin toate 
mijloacele”. Serios, Băse? Așa se cheamă 
când justiția își face treaba, că îi hăițuiește 
pe infractori?

-Foaie verde ca lipanul,
Când s-a îngroșat dosarul,
A fugit Udrea din țară,
Ca să nu stea la răcoare.
Hai, hai, în Costa Rica,
Unde Udrea și cu Bica
Stau cu burțile la soare,
Râd cât e ziua de mare:
V-am șparlit, v-am golănit
Și nimica n-am pățit,
Voi cu munca, noi cu banii,
Noi-boieri, voi- ca țăranii!
Mazăre în Africa,
Noi două-n America,
Sebi stă în Serbia,
Alții fug prin Anglia...
Hai, hai, în Costa Rica,
Unde Udrea și cu Bica
Au scăpat de închisoare
Și-și țin burțile la soare...

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
Mă doare-n băşcălie!Parol,

0244.546.501
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valori Mă închin și nu mi vine să cred Bre Țițeiul din mare
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CARE DORESC CARE DORESC 
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NU CONSTRUIM AUTOSTRĂZI, DAR AVEM NU CONSTRUIM AUTOSTRĂZI, DAR AVEM 
STANDARD DE COST REACTUALIZAT!STANDARD DE COST REACTUALIZAT!

„La fi ecare 9 minute un român 
pleacă din țară, iar la fi ecare 

7 minute un român moare fără să 
fi e înlocuit”, a spus Oana Ciornei, 
managing partner la Amrop România, 
la dezbaterea CFA Forecast Dinner, cu 
tema „Noua economie”. Evenimentul, 
organizat anual de CFA România, 
la București,  reunește specialiști de 
renume în domeniul fi nanciar. Ciornei 
a apreciat că „viitorul muncii va fi  total 
diferit de ceea ce se întâmplă acum: 
o persoană va schimba jobul în mai 
puțin de 3 ani, într-o carieră, un om 
va schimba cel puțin o dată profesia, 
recalifi carea va fi  o soluție pentru 
fi ecare, iar multe persoane încep să facă 
un venit din hobby. Organizațiile nu vor 
mai exista în forma de acum, iar forța 
de muncă va fi  formată tot mai mult din 
freelanceri. În Olanda, în acest moment, 
41% din forța de muncă este formată 
din freelanceri sau oameni cu contracte 
part-time. Învățarea nu va mai fi  în 

mâna companiilor, ci a indivizilor, iar 
cei care vor câștiga vor fi  cei care se vor 
pregăti continuu.” Dar anunțul care ar 
trebui să ne îngrijoreze ține de migrația 
forței de muncă și de sporul natural 
negativ înregistrat în România. Nu știm 
din ce date s-a inspirat Oana Ciornei, 
când a apreciat că „la fi ecare 9 minute 
un român pleacă din țară, iar la fi ecare 
7 minute un român moare fără să fi e 
înlocuit”, dar datele sunt mai grave 
de-atât. Dacă e să ne uităm pe cifrele 
statistice, vedem că, în 2016, s-au născut 
203.231 de copii și au murit 257.457 
de persoane, sporul natural fi ind unul 
negativ, de minus 
54.316, ceea ce 
ar însemna că 
la fi ecare două 
minute un român 
moare, fără să fi e 
înlocuit cu un 
nou născut. Cât 
despre cei care au 

părăsit ofi cial România, lucrurile sunt 
puțin mai complicate, fi indcă Institutul 
Național de Statistică nu evidențiază și 
persoanele plecate la muncă, în afara 
țării, fără să-și schimbe domiciliul, 
ci numai populația rezidentă, primul 
an de referință fi ind 2003. În 15 ani 
așadar, statistic, populația României 
a scăzut cu 1.983. 159 persoane, ceea 
ce înseamnă că la fi ecare 4 minute un 
român a dispărut, fi e că a plecat din 
țară, fi e că a decedat. Vorbind strict 
despre emigranții temporar din 2016, 
mai exact, despre cei care pleacă în 
străinătate pentru o perioadă de cel 
puțin 12 luni, numărul acestora a fost de 
207. 578 de persoane, ceea ce înseamnă 
că un român pleacă unde vede cu ochii 
la fi ecare două minute și jumătate!

Motivul pentru care se va majora 
costul ține, evident, de faptul 

că el n-a mai fost actualizat de opt ani 

și, desigur, între timp s-au modifi cat 
prețul materialelor, tariful consultanței 
de specialitate și asistenței tehnice, al 

proiectării, suplimentarea studiilor cu cele 
care țin de biodiversitate sau de impactul 
asupra mediului etc. Mai întâi de toate, 
fi indcă noi avem boala de a ne îngropa în 
hârtii (aducătoare de mulți bani, e drept), 
trebuie să amintim că prețul documentelor 
premergătoare este de 3% din valoarea 
investiției de bază, în cazul proiectării și 
ingineriei, de 1,5%- pentru asistența tehnică 
și de 1%, pentru consultanță. Cu alte cuvinte, 
la autostrada Ploiești-Comarnic, evaluată la 
aproape 700 de milioane de euro, 17,5 mil. 
euro se vor evapora numai pe consultanță 
și asistență tehnică și alți 21 de milioane de 
euro, pe proiectare și inginerie.

CÂT VA COSTA O AUTOSTRADĂ ÎN 
ROMÂNIA

Revenind la subiect, standardul de 
cost pentru 2018 nu va cuprinde lucrări 
de consolidare a terenului de fundare, de 
stabilizare a versanților și taluzurilor, lucrări 
hidrotehnice, tuneluri, poduri, pasaje, 
viaducte, podețe, n  oduri rutiere și intersecţii 
denivelate, al te legături rutiere, alt e dotări 
ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, 
parcări, centre de întreținere și coordonare, 
etc.) și lu crări pentru protecția mediului. 
Pentru acestea, evident, este nevoie de 
alte vagoane de bani. Tarifele agreate de 
autoritatea publică sunt următoarele: 

4.281.637 euro/km-autostrada construită la 
șes; 5.608.246 euro/km- autostrada în relief 
deluros; 6.747.914 euro/km-autostrada din 
zona de munte; 1.432.242 euro/km-drum 
național nou; 840.899 euro/km-reabilitare 
drum national clasă tehnică III; 1.385 
euro/mp- structuri pe autostradă (poduri, 
podețe, viaduct) din grinzi prefabricate cu 
lungimea de 12-24 m și fundații indirecte; 
1.228 euro/mp-structuri cu suprastructură 
din grinzi prefabricate cu lungimea de 24-
40 m și fundații indirecte; 1.273 euro/mp-
suprastructuri din grinzi prefabricate, cu 
lungimea de 12-24 m și fundații directe; 
1.171 euro/mp-suprastructuri din grinzi 
prefabricate, cu lungimea de 24-40 m și 
fundații directe; 21.448 euro/m-tunel rutier 
cu două benzi; 31.043 euro/m-tunel rutier 
cu două benzi + bandă de urgență. Cum 
traducem aceste costuri în realitate? Să 
presupunem că avem o autostradă de 100 
km, în zona de deal. Construcția propriu-
zisă va costa 560 milioane de euro, la care 
mai adăugăm 30 de milioane de euro 
proiectare, asistență și consultanță, 35-40 de 
milioane de euro-nodurile de legătură, 50-
60 de milioane de euro-viaducte și poduri, 
10-15 milioane de euro- stabilizare versanți, 
10-15 mil. euro-alte lucrări și documente. 
Prețul total va urca, așadar, la cel puțin 
700 de milioane de euro! Față de 2010, 
standardul de cost va crește cu peste 10%.

Ieri, la Câmpina, au fost organizate primele cursuri 
de antreprenoriat și consultanță pentru redactarea 

unor planuri de afaceri, în cadrul proiectului Activ, 
fi nanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. Programul va 
continua în alte trei orașe, după cum urmează: Vălenii 
de Munte-25 aprilie, ora 15.30, la Centrul Cultural 
Vălenii de Munte; Ploiești-8 mai, de la ora 15.30, la Vigo 
Grand Hotel; Sinaia-5 iunie, ora 15.30, Centrul Cultural 
„Carmen Sylva”. Proiectul Activ își propune sprijinirea 
antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele 
urbane din regiunea Sud-Muntenia, prin creșterea 
competențelor manageriale și antreprenoriale pentru 450 
de persoane și înfi ințarea a 54 de întreprinderi START 
UP în cele 7 județe, în urma unui concurs care vizează 
planurile de afaceri depuse spre fi nanțare și crearea a 
minimum 108 noi locuri de muncă. Acesta se adresează 
șomerilor, persoanelor inactive, inclusiv studenți, și 
persoanelor care au un loc de muncă, dar care doresc 
să înfi ințeze o afacere prin care creează minim două noi 
locuri de muncă. Cei care doresc să acceseze fonduri 
europene, în valoare de 33.000 euro/proiect, trebuie să își 
transmită intenția de a participa la această primă etapă, 
la adresa de e-mail programe@cciph.ro, menționând că 
doresc să participe la cursurile din cadrul programului 
Activ. La nivel de regiune, cursurile vor viza inițial 600 
de cursanți (câte 30 pentru fi ecare oraș), dintre aceștia 
urmând să fi e selectate 450 de persoane pentru grupul 
țintă, care vor frecventa cursul de formare profesională 
din cadrul proiectului și vor obține diplome de 
Perfecționare în Competențe Antreprenoriale. În etapa a 
IV-a a proiectului va fi  organizat un concurs de planuri 
de afaceri, în urma căruia vor fi  selectate 54 de planuri 
de afaceri (din care cel mult 5 din aplicații vor proveni 
din rândul publicului larg) pentru a fi  fi nanțate în cadrul 
proiectului. 

LA FIECARE 9 MINUTE UN ROMÂN LA FIECARE 9 MINUTE UN ROMÂN 
PLEACĂ DIN ȚARĂ, IAR LA PLEACĂ DIN ȚARĂ, IAR LA 

FIECARE 7- UN ALT ROMÂN MOAREFIECARE 7- UN ALT ROMÂN MOARE

a fiecare 9 minute un român mâna companiilor ci a indivizilor iar

Interesant: noi nu construim autostrăzi (în fi ne, nu o facem în ritmul 
unei țări care se respectă), dar avem grijă să actualizăm prețurile, nu 

care cumva să iasă vreun drumar în pierdere! Ministerul Transporturilor a 
încheiat etapa dezbaterii publice a unui proiect de modifi care a unei hotărâri 
de guvern din 2010 privind standardul de cost pentru autostrăzi, lucrări de 
artă, drumuri naționale și, dacă Executivul Dăncilă este de acord, de luna 
viitoare, costurile vor crește cu 10%. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

DUPĂ CALCULUL NOSTRU, 
SITUAȚIA ESTE MULT MAI 
DRAMATICĂ: LA FIECARE 

2 MINUTE MOARE UN 
ROMÂN, FĂRĂ SĂ FIE 

ÎNLOCUIT, IAR LA FIECARE 
DOUĂ MINUTE ȘI JUMĂTATE 

UN COMPATRIOT ÎȘI IA 
LUMEA-N CAP

Decese
257.457 în 2016
247.086 în 1990

Nașteri
203.231 în 2016
314.736 în 1990

Spor natural
-54.316 în 2016
+67.660 în 1990

Populație după rezidență-19.644.350 în 2017
Populație după rezidență -21.627.509 în 2003
Populație după domiciliu-23.143.860 în 1992.
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PROF.UNIV. DR. IOAN IANOȘ: „COMASAREA PROF.UNIV. DR. IOAN IANOȘ: „COMASAREA 
COMUNELOR ESTE UNA DINTRE CELE MAI COMUNELOR ESTE UNA DINTRE CELE MAI 

NESĂNĂTOASE POLITICI DE DEZVOLTARE RURALĂ”NESĂNĂTOASE POLITICI DE DEZVOLTARE RURALĂ”

Prof.univ. dr. Ioan Ianoș, 
directorul Centrului 

Interdisciplinar de Cercetări 
Avansate asupra Dinamicii 
Teritoriale (CICADIT) și 
profesor la Facultatea de 
Geografi e, Universitatea 
București, spune că, în România 
rurală, supradimensionarea 
unor locuințe are un efect 
dezastruos asupra unor 
sate care, veacuri la rând, 
au păstrat tradițiile locale, 
iar acum au devenit ceva de 
nerecunoscut. Domnia sa a 
dat exemplul comunei Huta 
Certeze, din județul Satu Mare, 
dar trebuie să spunem că nici 
Muntenia sau Prahova nu-s 
foarte departe, pe alocuri, din 
acest punct de vedere. Într-un 
interviu pe care prof. Ianoș ni 
l-a acordat, subiectul abordat 
fi ind dezvoltarea rurală 
durabilă, acesta s-a pronunțat 
și în defavoarea comasării 
comunelor. 

-Într-o apreciere aproximativă, 
domnule profesor, care ar fi  
zonele rurale din țară care 
au datele necesare pentru a 
dobândi o dezvoltare durabilă și 
care sunt cele care nu au acces, 
din motive obiective, la ceea 
ce numim standard decent de 
viață, sub toate aspectele (casă, 
loc de muncă, școală, educație, 
sănătate, utilități, servicii etc.)?

-Dacă vorbim strict de nivel 
de dezvoltare și standard de 
viață, marii câștigători ai post-
socialismului sunt așezările 
rurale din zonele suburbane sau 
periurbane, apropiate ale marilor 
orașe. Acolo, din punct de vedere 
al gradului de înnoire edilitară, 
al dezvoltării economice s-au 
înregistrat salturi spectaculoase 
(toate măsurate statistic), dar 

prețul a fost destul de mare: 
pierderea identității locale. Nimeni 
nu se poate gândi la faptul că 
pentru a păstra această identitate, 
trebuie să condamnăm populația 
respectivă la subdezvoltare 
continuă! Dar era absolut necesară 
existența unor reglementări care 
să nu producă o suburbanizare 
sălbatică, ci una durabilă, cu un 
număr redus de confl icte de mediu 
și cu un grad de confort ridicat, 
atât pentru locuitorii satelor 
respective, cât și pentru noii sosiți. 
În acest sens, necesitatea unui 
plan urbanistic general care să 
identifi ce valorile perene și în jurul 
cărora să promoveze dezvoltarea 
fi rească și modernizarea fi ecărei 
așezări rurale, era mai mult 
decât necesară. În lipsa acestuia, 
veniturile individuale și la nivel 
de buget local au crescut, dar nu 
putem vorbi de o dezvoltare rurală 
durabilă. Din punct de vedere al 
dezvoltării rurale durabile, satul 
montan, cu accesibilitate facilă, 
pare a fi  favorizat, întrucât atrage 
investitori, mai ales în domeniul 
turismului și este mai stabil din 
punct de vedere demografi c. În 
opoziție, satul/cătunul izolat, 
în care accesul se face doar cu 
mijloace tradiționale sau pe 
„potecă”, este pe cale de dispariție, 
cu o populație îmbătrânită și 
lipsită, uneori, chiar de electricitate 
sau acces rapid la servicii medicale 
de urgență.

-Care sunt, în opinia dvs., 
principalele inconveniente pentru 
zonele rurale în a atinge anumite 
standarde de dezvoltare? Ele 
țin cumva mai mult de partea 
fi nanciară, de mentalitate, de 
strategii unitare de dezvoltare 
mai mult sau mai puțin bine puse 
la punct?

-Diversitatea de situații ne 
conduce la ideea că promovând 
o dezvoltare rurală inteligentă, 

toate așezările rurale din România 
pot atinge un standard de viață 
decent. Pentru aceasta, însă, este 
necesară defi nirea și promovarea 
unor politici care să țină cont de 
resursele și valorile locale, dar și 
de posibilitățile limitate, pentru 
început, de a se dezvolta prin forțe 
proprii. Ori, într-un asemenea 
context, statul este cel care 
trebuie să protejeze spațiul rural 
de agresiunile tot mai puternice 
și complexe venite din afara sa, 
prin acordarea de facilități pentru 
descurajarea depopulării acestuia.

Prin urmare, de comun acord cu 
populația locală, cu reprezentanți 
ai comunităților rurale, trebuie 
stabilite politici generale și politici 
specifi ce de dezvoltare locală. 
Particularitățile fi ecărei așezări 
rurale impun viziuni speciale și căi 
diferite de atingere a performanței 
în procesul de dezvoltare, de 
creștere a gradului de satisfacție 
a locuitorului de la sate. 
Impunerea de sus in jos a unor 
modele de dezvoltare, viziunea 
contabilicească a procesului 
de dezvoltare și de organizare 
administrativă a spațiului rural  
vor avea efecte catastrofale asupra 
satelor românești. Spre exemplu, 
mult dorita comasare a comunelor, 
pentru a crește bugetele locale și 
a asigura salarii corespunzătoare 
angajaților primăriilor, este una 
dintre cele mai nesănătoase 
politici de dezvoltare rurală. 
În loc să se apropie serviciile 
administrative de sătean, prin 
aplicarea unei asemenea politici 
are loc îndepărtarea săteanului 
de acestea și deplasarea sa la noua 
reședință de comună, situată 
uneori la peste 20 de km distanță.

-Care este principalul atu 
al României în a valorifi ca 
potențialul rural?

-Atuul principal al României 
poate fi  chiar faptul că suntem 
țara cea mai rurală din Uniunea 
Europeană. Când vorbesc de rural, 
am în minte ruralul nealterat 
sau slab alterat, care mai poate fi  
salvat prin protejare și conservare. 
Din nefericire, nivelul actual 
de dezvoltare a țării și resursele 
fi nanciare de care se dispune nu 
permit acțiuni majore în această 
direcție. În schimb, există o 
resursă intelectuală deosebită, care 
poate fi  pusă în practică pentru 
valorifi carea acestui atu. Starea 
latentă a acestei resurse poate fi  
schimbată prin identifi carea unor 
catalizatori locali sau regionali, 

cuplați cu o idee ”perimată 
pentru români”, dar actuală 
pentru europeni, reprezentată de 
mândria locală și regională. Poate, 
cu alte ocazii, vom putea dezvolta 
importanța unei astfel de energii 
în dezvoltarea teritorială la diferite 
scări de timp și spațiu.

-Există tot mai multe voci, 
din țară și din afară (de 
exemplu, prințul Charles sau 
Charlie Ottley, realizatorul 
emisiunii  „Wild  Carpathia”), 
care spun că România trebuie 
să-și păstreze frumusețile 
naturale extraordinare ori satele 
așa cum sunt și să nu le altereze 
cu modernități. Dvs. ce părere 
aveți? Poate fi  acesta o nișă de 
care putem profi ta?

-Din cele subliniate mai sus a 
reieșit foarte clar o idee: sunt pentru 
a conserva satele românești prin 
modernizare. Prin componentele 
lor arhitectonice, prin tradiții 
și comportamentul psihologic 
colectiv al comunităților, unele 
sate pot deveni sate-muzeu. Dar nu 
toate, cele peste 13.000 de sate, pot 
deveni adevărate muzee! De aceea, 
trebuie să facem distincție între un 
rural, viu, modern și cu rădăcini 
ancestrale defi nite ca valori perene 
(care să sprijine dezvoltarea) și un 
rural care să trăiască, în principal, 
din particularitățile sale unice. 
Această nișă, de care se vorbește, 
poate fi  exploatată întrucât este 
atractivă pentru turiști, pentru cei 
îndrăgostiți de istorie și de natură. 
Dar la fel de atractiv poate deveni 
orice sat, mai ales din zonele 
montane și deluroase, în condițiile 
în care își păstrează peisajul intern 
și cel din moșia satului mai puțin 
alterat, dar productiv. Bioeconomia 
poate fi  o cale formidabilă de 
reabilitare a satului românesc, în 
condițiile existenței unor politici 
specifi ce de încurajare a inițiativei 
particulare și de valorifi care a 
atuurilor fi ecărui spațiu rural. 
În consecință, agreez ideea de a 
promova satele-muzeu, dar trebuie 
să nu uităm că satele trebuie să aibă 
și propria capacitate de producție. 
Viața lor nu trebuie să depindă 
numai de numărul de vizitatori/
turiști, ci și de produsele pe care 
le produc, cat mai apropiate de 
natură și mai puțin industrializate. 
Producția de serie mică, în 
gospodăriile țărănești sau în micile 
asociații create, trebuie să fi e cea 
care contribuie la plusvaloarea dată 
de unicitate și de peisajele mirifi ce 
din jur.

-Vorbind un pic despre estetic, 
considerați că ar fi  util să fi e 
însușite norme de urbanism 
pentru fi ecare localitate în 
parte, cât să dea impresia de 
specifi c local? Din câte știm, 
în afară de zona Transilvania, 
satul românesc are un amestec 
imposibil de arhitectură... 

-Desigur, trebuie regândit 
urbanismul, spre a-l elibera de 
cifre și norme care încorsetează 
dezvoltarea.  Reglementând 
majoritatea elementelor privind 
structura intravilanului, de la 
nivel central, fără a ține cont de 
preferințele locale sau regionale, 
înseamnă promovarea unei 
anumite uniformizări în estetica 
rurală. Din punctul meu de vedere, 
planul urbanistic general trebuie 
să pornească de la specifi cul 
fi ecărui sat, de la valorile sale 
perene. În jurul acestora trebuie 
proiectată dezvoltarea viitoare. 
Vorbesc de o proiecție fl exibilă, 
care să lase loc inovației în materie 
de structurare internă a satului 
și de îmbunătățire a imaginii 
rurale. Satul românesc se bucură 
de o mare diversitate, pentru că 
reprezintă adaptarea concretă a 
locuirii (înțelegând și specifi cul 
activităților) la mediul de inserție, 
respectiv natural și cultural-
istoric. Așa se explică de ce satul 
din Delta Dunării este diferit de 
cel din zonele de câmpie, dar mai 
ales de cel din zonele de dealuri și 
munte sau de ce există diferențieri 
între sate pe mari arii culturale, 
chiar în interiorul acelorași 
provincii istorice.  Precizez că, 
generic, am folosit termenul de sat, 
întrucât diferențierile menționate 
se regăsesc și în spațiul rural 
adiacent, în modul de organizare și 
exploatare a acestuia. Chestiunea 
legată de estetica peisajului trebuie 
conectată cu cea de imagine a 
ruralului. Imaginea teritorială 
încă nu constituie o variabilă 
în domeniul urbanismului și 
amenajării spațiului, dar reprezintă 
un instrument important de 
promovare a valorilor peisajului. 
Prin politici specifi ce de 
cosmetizare sau alterare a imaginii 
teritoriale, ruralul românesc poate 
fi  prezentat ca un produs vandabil 
sau mai puțin vandabil pe piața 
europeană, iar din acest punct 
de vedere toți actorii implicați în 
dezvoltarea rurală durabilă trebuie 
să realizeze sinergia necesară  
promovării unei imagini obiective 
a acestuia.
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ROMÂNI ȘI TERITORII 
LĂSATE ÎN AFARA LĂSATE ÎN AFARA 

GRANIȚELOR ȚĂRII: GRANIȚELOR ȚĂRII: 
AZI, AZI, BUGEACBUGEAC

În prima parte a secolului al XIV-
lea, Bugeacul intră în stăpânirea 

lui Basarab I, unifi catorul Țării Românești, 
care pe atunci se numea  Basarabia. 
Ulterior,  Moldova  preia aceste cetăți, 
mai ales sub domnia lui  Alexandru cel 
Bun (1399-1432) și păstrează pentru această 
regiune, moștenită de la Basarabi, numele 
de  Basarabia. În  1484, Moldova lui  Ștefan 
cel Mare este nevoită să renunțe la cetățile de 
la Marea Neagră și de la Dunăre în favoarea 
Imperiului Otoman, care denumește 
regiunea  Bucak  (Bugeac), însemnând, în 
turcește, „ținut de frontieră”. Între anii 1484 și 
1812, Bugeacul, care după 1538 va include 
și cetatea Tighina, face parte din pașalâcul 
turcesc de la  Silistra.  Tătarii nogai (grup 
etnic turcic, ce locuiește în sudul european 

al Rusiei, în special în  Caucazul de Nord) 
așezați aici devin populația majoritară. 
Regiunea este cedată rușilor după  Pacea 
de la București,  din  1812, împreună cu 
Moldova de la est de  Prut. Autoritățile 
imperiale rusești au alungat populația 
tătară și o parte din cea moldoveană 
spre  Dobrogea, invitând în schimb, din 
Dobrogea, bulgari și găgăuzi ortodocși, iar 
din alte țări germani, ruși și ucraineni, să le 
ia locul. Scurta stăpânire moldovenească, 
lunga ocupație turcească apoi rusească, 
precum și procesul de colonizare de după 
1812, explică populația eterogenă a regiunii. 
Între 1856 și 1878, o bună parte a Bugeacului, 
ca parte a județelor  Cahul, Bolgrad și 
Ismail, au reintrat sub stăpânirea Moldovei, 
respectiv, a României, după 1859. În 1918, 

teritoriul va trece cu totul în componența 
României, iar în 1940 este anexat de Uniunea 
Sovietică, care îl atribuie RSS Ucrainene, în 
defavoarea  RSS Moldovenești. Conform 
unei înțelegeri între  Hitler  și  Stalin, 
populația germană din zonă este strămutată 
în Reich. Teritoriul locuit de aceștia timp de 
peste 100 de ani este colonizat cu populație 
rusă și ucraineană. Astfel, ucrainenii reușesc 
să-i devanseze numeric pe români. Inițial, 
la data de 7 august 1940, Bugeacul a fost 
constituit într-o regiune administrativă de 
sine-stătătoare a RSS Ucrainene- Ismail, dar 
în 1954, zona a fost anexată regiunii Odesa, 
pentru a se șterge orice tentativă de izolare 
sau revendicare a românismului. Între 1941 
și 1944 teritoriul  reintră în componența 
României, dar în 1944 este  reocupat  de 

trupele sovietice.  Tratatul de pace din 
1947  confi rmă stăpînirea sovietică asupra 
Basarabiei, inclusiv a Bugeacului. În  1991, 
Bugeacul devine parte a  Ucrainei. În 
2001, populație totală a Bugeacului era de 
617.200 de persoane. În această regiune 
istorică, alături de o majoritate relativă 
ucraineană de 246.900 persoane (40%), 
locuiau 129.000 de  bulgari (21%), 124.500 
ruși (20%) și 78.300 de români/moldoveni 
(13%). Cei mai mulți români (moldoveni) 
trăiesc în raionul Reni (49%), Ismail (28%), 
Sărata (19%),  Tarutino (17%),  Chilia 
Nouă  (16%),  Tatarbunar  (9%),  Cetatea 
Albă (6%) și Arciz (6%).

În limba tătărească, Bugeac  înseamnă „un colț de pământ”, după cum ne 
spune  Dimitrie Cantemir, el  însuși tătar la origine, venind din cea mai 

însemnată familie de nogai din câte s-au așezat în țara noastră. Teritoriul actualului 
Bugeac, întins pe 13.200  km pătrați, între Republica Moldova,  Dunăre, Marea 
Neagră și regiunea Odessa (Ucraina), a făcut parte din vechiul regat  Dacic al 
lui Burebista (82 î.Hr.-44 î.Hr.). Mai târziu, partea sa sudică a fost adusă, temporar, 
sub stapânire romană. După ce a trecut în sec. IX-XII prin mai multe stăpâniri, 
fi ind spațiu predilect de așezare a migratorilor turanici (care aparțin popoarelor 
turce și uralo-altaice), genovezii (Republica Genoveză s-a instalat în Evul Mediu 
la Marea Neagră) încep să construiască ori să extindă mai multe cetăți pe litoralul 
Marii Negre și pe  brațul Chilia, din  Delta Dunării, cum ar fi  Oblucița,  Chilia 
și Cetatea Albă.
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VREȚI SĂ VREȚI SĂ 
ÎNCHIRIAȚI ÎNCHIRIAȚI 

AMFITEATRUL AMFITEATRUL 
DE LA BAIA DE LA BAIA 

VERDE?VERDE?
Primăria Slănic scoate la licitație, în vederea 

închirierii, pentru perioada 15 iunie-15 
septembrie, amfi teatrul și terenul de la Centrul turistic 
Baia Verde, ambele în suprafață de 1.000 de metri 
pătrați. Costul minim lunar este de 450 de euro pentru 

clădire și pentru teren. La licitație se pot înscrie inclusiv 
persoanele fi zice, cu condiția să prezinte, la data 
organizării, un dosar cu dovada de achitare a garanției 
de participare, a taxei de participare, a documentației, 
precum și documente fi nanciare (dovada că nu are 
datorii la bugetul local unde are domiciliul stabil/
sediul, că nu are datorii la bugetul de stat). Persoanele 
juridice trebuie, în plus, să prezinte extrasul de cont. 
Reamintim că Baia Verde a fost reabilitată în perioada 
2008-2010, costurile ridicându-se la 3.117.385 euro, din 
care 2.805.738 euro din fonduri europene (Programul 
Phare 2004-2006). Investiția a presupus amenajarea 
unui parc balnear pe o suprafață de 3 hectare, o clădire 
administrativă, dotată cu birouri, cabinete medicale, 
sală pentru activități recreative, un amfi teatru în aer 
liber cu gradene pentru 300 de spectatori. 

Este 4.04.2018, ora 10 și 45 minute, 
în două reprize sună înspăimântător o 
sirenă, care îmi amintește chinuitor de 
clipele petrecute în cursul celui de-al 
Doilea Război Mondial, când mama, 
singură cu noi copiii, ne ascundea sub 
masa din sufragerie.

Fiind mai mulţi nu era un spaţiu 
sufi cient de mare, intram sub masă 

numai cu capetele, restul corpului 
rămânea afară spre bucuria noastră, a 
copiilor, care ne distram comentând ce 
părţi ne rămăsese în afara „protecţiei” 
mesei.

Nu înţeleg ce rost au sirenele în vreme 
de pace într-un oraș ca Ploieștiul.

Vă întreb pe dvs: în scopul de a face 
ce? sau a nu face?

Un musafi r din Timișoara m-a 
întrebat de ce suportăm acest gest de 
crasă demenţă? Nu am fost în stare să-i 
explic ce se întâmplă, așa că vă rog pe 
dvs să explicaţi în paginile ziarului 
„Ploieștii”, unicul pe care îl mai citesc .

Ileana POPESCU, Ploiești

STUDENȚII, STUDENȚII, 
VOLUNTARI ÎN VOLUNTARI ÎN 
PARCUL REGAL PARCUL REGAL 

DIN SINAIADIN SINAIA
Studenții de la Facultatea de Silvicultură Brașov 

și cei de la specializarea peisagistică din cadrul  
Facultății de Horticultură, Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, 
însoțiți de profesorii lor, au fost prezenți, marți, la 
Sinaia, într-o acțiune anuală de plantare de arbori și 
arbuști în Parcul Regal Sinaia. Tinerii s-au bucurat 
de prezența Alteței Sale Regale Maria, Principesa 
Romaniei. Secretariatul Regal a emis un comunicat în 
care se arată că acțiunea face parte dintr-un program 
privind restaurarea și revitalizarea Parcului Castelului 
Peleș. În paralel cu plantarea au fost efectuate și alte 
lucrări: întreținerea spațiilor verzi, toaletarea arborilor 
și arbuștilor, inventarierea și îngrijirea speciilor 

ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • 

Declar pierdute trei Certifi cate Constatatoare, eliberate de Registrul Comerțului Ploiești, cu  numerele: 
6614/22.01.2009, 37552/11.05.2010, 99230/28.11.2008. Le delar nule.

Left er P. Marilena - Întreprindere Individuală.

DE LA CITITORI PENTRU CINE O VREA SĂ AUDĂ!DE LA CITITORI PENTRU CINE O VREA SĂ AUDĂ!
Stimată redacţie,

existente în serele regale încă din timpul Reginei Maria. În 
parcul și serele regale, în suprafață cumulată de 36 ha, se afl ă 
numeroase specii de arbori, arbuști și plante fl oricole unice 
în România. Împrejurimile Peleșului mai conțin șapte terase 
decorate cu statuile lucrate de sculptorul italian Romanelli, 
fântâni sculptate în piatră, vase ornamentale și marmură de 
Carara, decorațiuni din lemn etc.
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Sâmbătă, 14 aprilie 2018  
Ziua marei şi Ziua marei şi 

adevăratei muzici

TUNELUL EVADAȚILORTUNELUL EVADAȚILOR

Ziua de Paște era un bun prilej pentru 
deţinuţii din mina de sare de la 

Slănic, de a ieși la suprafaţă pentru a vedea 
lumina zilei o dată pe an. Aici își ispășeau 
pedeapsa cei mai periculoși infractori. 
Aceștia erau legaţi cu lanţuri la mâini și la 
picioare, dar puţini dintre ei reușeau să-și 
ducă pedeapsa la bun sfârșit, cei mai multi 
fi ind întemniţaţi pe viaţă.

Legenda spune că ,,într-o zi de Paște, 
în anul 1863, când deţinuţii au fost scoşi 
după tradiţie la suprafaţă, şocul izbitor 
între interiorul ocnei şi peisajul minunat 
al primăverii, a sădit în mintea lui Ioan 
Corbeanu, unul dintre deţinuţi, planul 
evadării. După ce a studiat terenul din 
jurul puţului Ocnei Vechi din deal, 
Corbeanu şi-a dat seama că distanţa dintre 
gura puţului şi grădina vecinului nu era 

prea mare, cel mult 12 m si se putea realiza 
astfel un tunel de evadare în direcţia nord, 
spre grădina gospodarului Slăniceanu.

Într-o noapte, Corbeanu a adunat toţi 
condamnaţii şi le-a expus planul său. 
Aceştia l-au considerat realizabil şi au 
trecut la înfăptuirea lui: săparea unui tunel 
de vreo 56 m lungime. Astfel, s-a pornit 
de la înălţimea de 14 metri a puţului, cu 
scări până unde aveau voie deţinuţii să 
urce. Aici  ghidajul puţului a fost mai întâi 
găurit, apoi tăiat cu lama de fi erăstrău în 
formă circulară. Ghidajul a fost scos pe 
porţiunea tunelului, după care a început 
săparea tunelului în steril, iar pământul şi 
pietrele extrase erau cărate de deţinuţi pe 
rând, cu ajutorul hainelor în ocnă. Spre 
dimineaţă, când se apropia intrarea la 
lucru a lucrătorilor ocnei, se punea la loc 
ghidajul şi nimic nu dădea de bănuit.

Lucrarea înainta foarte greu, pentru 
că toţi erau bolnavi şi neputincioşi. Anii 

treceau şi majoritatea acelora care au 
contribuit la această muncă uriaşă au 
murit, printre ei şi iniţiatorul acestui plan. 
Locul celor dispăruţi l-au luat alţii mai 
tineri şi cu mai multe forţe, planul nefi ind 
niciodată abandonat.

În ajunul Paştelui anului 1868, visul lui 
Corbeanu se apropia de realizare, tunelul 
înaintând spre gardul salinei. Mai erau 
câţiva metri şi evadarea ar fi  avut loc, dacă 
unui soldat afl at în post, nu i s-ar fi  părut 
ceva ciudat. A pus urechea la pământ şi a 
auzit ciocănituri înăbuşite care veneau din 
adâncul pământului. La început s-a speriat 
neştiind ce să creadă, dar apoi s-a grăbit să 
raporteze caporalului de schimb, iar acesta 
la rândul lui superiorilor săi. La puţină 
vreme, tunelul şi deţinuţii care îşi croiau 
drum spre libertate au fost descoperiţi, 
ocnaşilor dispărându-le şi ultima licărire 
de speranţă. Şi-au dat seama că va  trebui să 
mai aştepte încă un an, până la următorul 

Paşte, pentru a mai vedea lumina soarelui 
şi fl orile primăverii. Deţinuţii au fost 
pedepsiţi prin adăugarea a încă un an la 
pedeapsa celor care nu erau închişi pe 
viaţă, iar celorlalti nu li s-a mai permis să 
vadă lumina zilei timp de doi ani.”1

1Vasile Petrescu, Slănic- Prahova la 470 de ani de 
Atestare Documentară, Editura Premier, Bucureşti, 
2003, p. 68.

Paşte pentru a mai vedea lumina soarelui

SLĂNIC PRAHOVAĂĂ

CULTURĂ ȘI TRADIȚIECULTURĂ ȘI TRADIȚIE
Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro

Continuând o importantă și frumoasă 
tradiţie, sâmbătă, 14 aprilie a.c., 

Municipiul Ploiești a fost gazdă a trei 
excepţionale manifestări muzicale din 
domeniul marei și adevăratei muzici. 

Primele două programate, între orele 
11.30 și 13.30, au avut loc în vestita sală de 
concerte ce poartă numele nemuritorului 
dirijor „Ion Baciu” de la Filarmonica „Paul 
Constantinescu”.

Prima dintre aceste manifestări a devenit 
o incontestabilă tradiţie, începând cu patru 
ani în urmă, graţie unei lăudabile iniţiative 
a celebrei soprane Silvia Voinea – prof. univ. 
dr. la Universitatea Naţională de Muzică 
din București, președinta juriului Secţiei 
de canto din cadrul Concursului Naţional 
de Interpretare și Creaţie Muzicală „Paul 
Constantinescu” care, împreună cu ceilalţi 
membri ai juriului, remarcând numărul 
impresionant de voci reprezentative pentru 
școala românească de canto și neavând 
sufi ciente surse fi nanciare pentru a fi  
recompensate, a propus – și organizatorii 
concursului au fost de acord, ca cel puţin 
moral, candidaţii care au obţinut în etapa 
fi nală succese reale, să fi e răsplătiţi, cel puţin 
printr-un spectacol de gală în stagiunea 
următoare, pe scena fi larmonicii ploieștene.

În acest context, Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” – Secţia Muzeului de Istorie 
și Arheologie, împreună cu Filarmonica 
„Paul Constantinescu” au iniţiat organizarea 
anuală a unei gale având ca generic „Vocile 
Concursului Paul Constantinescu”, la ediţia 
Concursului Naţional din anul precedent, 
care să fi e realizată la începutul lunii martie, 
în cinstea Zilei Internaţionale a Femeii.

Învingând inerentele greutăţi, până în 
acest an, au avut loc trei ediţii ale acestei 
gale, iar pentru superbele voci de la 
ediţia 2017 a Concursului Naţional „Paul 
Constantinescu”, manifestarea a fost gândită, 
împreună cu prof. univ. dr. Silvia Voinea, tot 
pentru începutul lunii martie a.c.

Din cauza declanșării acelui ger deosebit 
de puternic – care a impus închiderea 
școlilor și serioase restricţii de transport 
pe calea ferată și în general pe șoselele 
ţării, organizatorii, de acord cu soprana 
Silvia Voinea, au hotărât să reprogrameze 
manifestarea respectivă pentru dimineaţa 
zilei de sâmbătă, 14 aprilie, ora 11.30, în 
aceeași sală de concerte „Ion Baciu” a 
Filarmonicii „Paul Constantinescu”.

De data aceasta, timpul a fost deosebit 
de călduros, astfel încât manifestarea 

programată s-a desfășurat 
în condiţii optime.

Și-au dat concursul toţi 
cei opt laureaţi cu Marele Premiu, Premiul 
I, II, III, de la ediţia Concursului din 
noiembrie 2017, printre care menţionăm: 
Alexandru Alexe, Mara Postea, Mădălina 
Constantinescu, Teodora Ecaterina Iliescu, 
Amelia Stoicescu, Edith Adetu, Loredana 
Aldea, acompaniaţi la pian de conf. univ. 
dr. Andreiana Roșca Geamănă, conf. univ. 
dr. Irina Oncescu – de la Universitatea 
Naţională de Muzică București și prof. 
Cristina Ionescu de la Colegiul de Artă 
„Carmen Sylva” Ploiești.

După o scurtă pauză, spectacolul a 
continuat cu o manifestare omagială 
prezentată de clasa lector univ. dr. Daniel 
Pralea-Blaga de la Universitatea Naţională 
de Muzică București, la care au participat un 
grup de aproape 30 de studenţi de la clasele 
de operă ale prestigioasei Universităţi de 
Muzică din Capitala ţării. Intitulat „Icoane 
de la Ţară” - tablou etnografi c -  excelenta 
manifestare folosind muzica ilustrului 
compozitor și folclorist Tiberiu Brediceanu 
(1877 – 1968), și poezii din creaţia 
regizorului Daniel Pralea-Blaga, au izbutit 
să dea viaţă scenică la două dintre cele mai 
remarcabile opusuri ale nemuritorului 
compozitor Tiberiu Brediceanu, Artist al 
Poporului.

Din distribuţia generală – ce a adus în prim 
plan două lucrări ale compozitorului Tiberiu 
Brediceanu: „La șezătoare” (Cântecul Ilenei, 
Cântec Haiducesc, Cântec din Bătrâni, Pe 
sub fl ori mă legănai) și „La seceriș” (Floricică 
de pe apă, Mult mă-ntreabă inima, Doina 
Stăncuţei), au făcut parte și studenţi laureaţi 
la ediţiile anterioare ale Concursului „Paul 
Constantinescu” (2015, 2016), printre care 
Cristina Fieraru – laureată cu Marele Premiu 
(2016), Ana Stănescu - Marele Premiu (2015) 
și Mihai Raicea (Premiul I, Ediţia 2016 - în 
rolul Moș Gligor, Premiul I, 2016).

Întreaga manifestare muzicală a benefi ciat 
de participarea celebrei soprane Silvia 
Voinea în calitate de consultant muzical, 
de acompaniamentul la pian al profesoarei 
Ioana Valentina Cojuharo. 

Programul a fost prezentat publicului de 
regizoarea artistică dr. Cristina Lascu de la 
Televiziunea Română, iar alocuţiunile de 
la începutul manifestării: Marilena Peneș 
– manager al Muzeului Judeţean de Istorie 
și Arheologie Prahova și al muzicologului 
dr. Alexandru I. Bădulescu, directorul 

Concursului Naţional de Interpretare și 
Creaţie Muzicală „Paul Constantinescu”, 
au avut darul de a evidenţia structura 
programului general și principalele subiecte 
abordate.

Publicul a răsplătit cu repetate aplauze 
performanţele artistice ale realizatorilor 
celor două memorabile manifestări dedicate 
Centenarului Marei Uniri și iubitorilor 
marei și adevăratei muzici din Municipiul 
Ploiești. Este, fără îndoială, un veritabil 
succes al Școlii Naţionale de Canto, precum 
și al organizatorilor – Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu” și Filarmonica 
„Paul Constantinescu”, care, benefi ciind de 
sprijinul concret al Muzeului Judeţean de 
Istorie și Arheologie, au reușit și de această 
dată să marcheze în viaţa cultural-artistică a 
municipiului și judeţului, două manifestări 
de referinţă a căror rezonanţă va continua să 
vibreze în inimile noastre încă multă vreme.

Sperăm ca ediţiile viitoare să se bucure de 
o participare cât mai mănoasă a publicului 
din toate categoriile socio-profesionale, 
inclusiv  a celor afl aţi la cârma treburilor 
administrative din spaţiul prahovean.

În aceeași zi, la ora 18.30, la Biserica 
„Sfântu Vasile” din cadrul Protoieriei 
Ploiești-Sud, Corala „Ion Cristu Danielescu” 
a susţinut un excepţional concert pascal, 
având genericul” Cântăm Sfânta Înviere”.

După cuvântul introductiv al preotului 
paroh Mihăiţă Stroe – protoereul  
Protoieriei Ploiești-Sud, sub conducerea 
maestrului Valentin Gruescu, prof. univ. 
dr. la Universitatea Naţională de Muzică 
din București, care, de aproape un sfert 
de veac, se afl ă la pupitrul acestei formaţii 
de elită a mișcării corale camerale din 
România, talentaţii muzicieni ploieșteni, 
au dat glas la 15 lucrări corale de referinţă, 
semnate de personalităţi proeminente 
ale creaţiei muzicale românești clasice și 
contemporane, printre care: D.G. Kiriac, 
Paul Constantinescu, Gh. Dima, Gh. Cucu, 
Sabin Drăgoi, Gh. Mandicevski, Gavriil 
Musicescu, Gh. Danga, Nicolae Lungu, pr. 
Ion Runcu ș.a.

Întreaga asistenţă afl ată în Sfânta Biserică 
a aplaudat îndelung fi ecare lucrare din marele 
repertoriu al Coralei ploieștene pe care 
dirijorul Valentin Gruescu și soliștii Adina 
Stănescu, Eduard Strâncă, Adrian Călinescu, 
Gh. Dumitrache etc., au izbutit să le realizeze 
la un nivel artistic cu totul deosebit.

Afl ă care sunt plantele, alimentele 
și condimentele care te ajută în 

lupta cu ţesutul adipos și nu ezita să le 
folosești.

Ghimber
Nu-i de mirare că este introdus în 

curele de slăbire de vreme ce ajută 
digestia, accelerează metabolismul, inhibă 
senzaţia de foame, facilitează eliminarea 
grăsimilor. Ceai de ghimber cu lămâie 
și miere. Se toarnă o jumătate de litru de 
apă clocotită peste o linguriţă cu vârf de 
ghimber ras și se lasă la infuzat timp de 
10 minute. Se amestecă, se strecoară și se 
adaugă sucul de la o jumătate de lămâie și 
o linguriţă de miere. E delicios!

 Pentru efect maxim, se beau 2 litri de 
ceai de ghimber pe zi, până după-amiază, 
nu și seara din cauza efectului energizant.

Oregano
Știi că stimulează imunitatea, dar știi că 

stimulează digestia? Așa se face că poate 
reduce stratul de ţesut adipos.

Ceai de oregano. Se infuzează timp de 
10-15 minute 2 linguri de oregano bine 
mărunţit. Se beau 2-3 căni pe zi, după 
masă.

Leuștean
Folosit poate fi  nu doar pentru a da 

un gust și aromă deosebite ciorbelor și 
mâncărurilor, ci și în prepararea unui ceai 
cu puternic efect diuretic.

Infuzie de leuștean. Se infuzează o 
linguriţă de plantă mărunţită, timp de 
5 minute, în 200 ml de apă clocotită. Se 
beau câte 2 căni pe zi, înainte de prânz și 
cină.

Oţetul de mere – un aliat efi cient!
Cunoscut de peste 2000 de ani, oţetul 

de mere este unul dintre cele mai simple și 
efi ciente tratamente pentru slăbire.

Pentru a-i crește efectele, specialiștii 
Rotta Natura au creat varianta concentrată 
a acestuia. Concentratul de oţet de mere 
de la Rotta Natura te ajută să: * reduci 
fără efort poft a de mâncare * detoxifi că 
organismul * reduci retenţia de lichide 
* îmbunătăţește digestia și reglează 
tranzitul intestinal * arzi caloriile efi cient* 
reduci oboseala și extenuarea specifi ce 
perioadelor de slăbire * reduci kilogramele 
în plus.

Produsul se găsește în magazinele 
naturiste din toată ţara și în farmaciile 
selecţionate.

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante
TOPEȘTE GRĂSIMILETOPEȘTE GRĂSIMILE

Concursului Naţional de Interpretare și

f ș

Ghimber
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Ne naştem genii, dar Ne naştem genii, dar 
şcoala ne distruge

Alexandru Marghiloman

Este incredibil rezultatul 
acestui test. Nimeni 

nu se aștepta la așa ceva. 
Experimentul s-a făcut pe 
1.600 de copii cu vârste 
cuprinse între 4 și 5 ani și 
demonstrează că ne naștem 
genii, dar sistemul de educaţie 
are grijă să nu evoluăm la 
capacitatea reală.

NASA – care  găzduiește 
cel mai important program 
spaţial din lume și unii dintre 
cei mai străluciţi oameni de 
pe planetă – i-a contactat pe 
George Land și Beth Jarman 
pentru a dezvolta un test foarte 
specializat care să le ofere 
mijloacele necesare pentru a 
măsura efi cient potenţialul 
creativ al cercetătorilor și 
inginerilor lor de rachete. 
Testul a fost un succes, 
însă a deschis calea și spre 
alte întrebări: de unde vine 
creativitatea, ne naștem cu ea 
sau o învăţăm? „Pentru a găsi 
câteva răspunsuri, oamenii de 
știinţă au supus testului și un 
grup de copii de 4 și 5 ani, iar 
ce au descoperit este neașteptat. 
În primul rând, trebuie spus 
că testul analizează abilitatea 
subiecţilor de a veni cu idei 
noi, diferite sau inovatoare 
la problemele expuse. Dintre 
copiii participanţi la test, 98% 
au obţinut un punctaj care i-ar 
încadra în categoria unor genii 
ale imaginaţiei”.

Cercetătorii au mers mai 
departe, încercând să afl e 
dacă această creativitate 
remarcabilă se păstrează și în 
cazul copiilor de vârste mai 

mari. Studiul repetat pe copiii 
cu vârste de 10 ani a avut 
însă rezultate dezamăgitoare: 
doar 30% dintre aceștia au 
obţinut punctaje de geniu. Iar, 
în cazul adolescenţilor de 15 
ani, procentul scade la 12%. În 
cazul adulţilor, doar 2% sunt 
capabili să obţină rezultate de 
genii.

Testele au fost replicate de 
peste un milion de ori, așa că 
nu se poate pune la îndoială 
veridicitatea rezultatelor, 
afi rmă Gavin Nascimento, care 
a publicat o lucrare știinţifi că 
referitoare la acest studiu. 
„Școala este o instituţie care 
a apărut, pentru a servi clasa 
afl ată la putere, nu oamenii 

de rând. Pentru ca elitele să-și 
menţină stilul luxos de viaţă, 
au contribuit la acest sistem, în 
care imaginaţia și creativitatea 
copiilor sunt reprimate încă din 
primii ani de viaţă”, notează 
anewkindofh uman.

Așadar, studiile spun că ne 
naștem cu capacitatea de a fi  
genii ale creativităţii. Se poate 
recupera imaginaţia pierdută?

Autorii studiului au mai 
remarcat un lucru foarte 
interesant: există două 
tipuri de gândiri care au 
loc la nivelul creierului și 
folosesc diferite părţi ale 
acestuia. Prima este gândirea 
divergentă – imaginaţia, pe 
care o folosim pentru a găsi 

soluţii, pentru a genera un 
număr infi nit de posibilităţi 
și probabilităţi. A doua este 
gândirea convergentă – cea pe 
care o folosim când analizăm 
pe toate părţile o situaţie, un 
lucru, o decizie. Gândirea 
convergentă este și cea care 
pune frână imaginaţiei, spune 
cercetătorul George Land.

Concluzie: Acest sistem 
educaţional este construit 
pe baze imaginare. Banii au 
valoare imaginară. Guvernul 
are autoritate imaginară. Și 
avem limite imaginare. Dacă 
vrem să schimbăm lucrurile, 
trebuie să începem cu 
imaginaţia.

Un studiu realizat 
cu ajutorul a peste 

800 de experţi în domeniu 
prezintă modul în care va 
arăta lumea din viitor. Ei au 
realizat un top al celor mai 
incredibile tehnologii pe 
care le vom vedea în jurul 
nostru până în 2030, notează 
businessinsider.com.

1 Roboţi industriali. 
Aceștia sunt deja prezenţi 

în industriile producătoare de 
mașini, de mobilă și nu numai. 
În viitorul apropiat, roboţii vor 
lua locul unor meserii făcute de 
om, precum cea de farmacist. 
Experţii preconizează că această 
schimbare se va petrece până în 
anul 2021.

2 Senzori. Internetul este 
o reţea afl ată în plină 

expansiune și este prezent zilnic 
în viaţa noastră. În viitor, acesta 
va fi  o componentă activă în 
îmbrăcămintea pe care o purtăm 
și chiar pe trotuarul pe care 
mergem. Până în 2022, un trilion 
de senzori vor fi  conectaţi la 
reţeaua de internet.

3 Medicină. Imprimarea 
3D a revoluţionat deja 

industria medicală. Această 
tehnologie a fost folosită pentru 
a înlocui o parte a cutiei toracice, 
însă, până în 2024, ar putea fi  
folosită și pentru transplantul de 
organe.

4 Internet. În cadrul 
acestui studiu, 79% din 

participanţi sunt de părere că 
internetul va deveni un drept 
fundamental până în  2024.

5 Telefonie mobilă. 
Componentele electronice 

vor continua să crească 
în potenţial și să scadă în 
dimensiune. Astfel, 80% din 
experţii implicaţi în acest studiu 
cred că, până în 2024, oamenii 
vor intra în posesia telefoanelor 
mobile implementabile. Mai 
exact, în loc să comunice pe cale 
orală, utilizatorii vor putea să-și 

transmită gândurile cu ajutorul 
undelor cerebrale.

6 Automobile. În prezent 
există numeroase aplicaţii 

care le permit utilizatorilor să 
găsească cel mai scurt drum, cea 
mai apropiată benzinărie sau să 
cheme un taxi în doi timpi și trei 
mișcări. Acestea le-au schimbat 
deja perspectiva proprietarilor de 
automobile. Astfel, până în 2026, 
aplicaţiile vor fi  din ce în ce mai 
prezente în viaţa conducătorilor 
auto, sunt de părere experţii.

7 Inteligenţa artifi cială. 
Roboţii sunt capabili să 

înveţe din greșelile trecutului și 
să automatizeze decizii difi cile, 
bazându-se  pe date complexe. 
Experţii sunt de părere că 
inteligenţa artifi cială va fi  
prezentă în fi ecare companie 
până în 2026.

Iisus şi Iisus şi 
Fecioara Fecioara 

Maria pot Maria pot 
fi  folosiţi fi  folosiţi 

în reclame
Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a decis recent că Lituania 
a amendat în mod nejustifi cat o companie 
care-și promovase produsele vestimentare 
folosindu-se de imaginea lui Iisus și a 
Fecioarei Maria. Curtea de la Strasbourg 
a stabilit că autorităţile lituaniene „au 
pus pe primul loc protecţia sentimentelor 
personale religioase, fără a lua în calcul 
în mod adecvat dreptul companiei la 
libertatea de expresie”, notează Th e Baltic 
Course.

Firma a promovat haine create de 
designerul Robert Kalinkin. În materialele 
publicate apar un bărbat cu părul lung și 
o femeie în rochie albă care aduc a Iisus și 
Fecioara Maria. Iată mesajele din reclamă: 
Iisuse, ce blugi ai!”, „Maria, ce rochie ai!”, 
„Maica Domnului, ce rochie ai!” și „Iisuse 
și Maria, ce haine purtaţi!”

Inspectoratul de Stat pentru Produse 
Non-Alimentare din Lituania a amendat 
compania care benefi cia de pe urma 
campaniei publicitare. De asemenea, mai 
multe instanţe din Lituania au decis că 
anunţurile încalcă morala publică.

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) însă și-a argumentat 
astfel decizia: „Reclamele nu par să aducă 
jigniri gratuite și nu par profane, nu instigă 
la ură în baza motivelor religioase și nu 
atacă nicio religie într-o manieră gratuită”. 
CEDO lasă să se înţeleagă așadar că 
imaginea lui Iisus și a Fecioarei Maria 
poate fi  folosită în industria publicităţii.

Cum va arăta 
lumea în 2030

n studiu realizat Roboţi industriali Senzori Internetul este

mmmmmaan

mari Studiul repetat pe copiii de rând Pentru ca elitele să și soluţii pentru a genera un

CONCLUZIE NASACONCLUZIE NASA
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Moni Stănilă

Cine vrea să-și spele mâinile Cine vrea să-și spele mâinile 
în sângele unioniștilorîn sângele unioniștilor

Mass-media a trecut 
mult prea grăbită 

peste o întâmplare strigătoare 
la cer. Nu a scăpat-o din 
vedere, dar a tratat-o cu 
destulă ușurătate.

SPÂNZURĂTOARE 
PENTRU UNIONIȘTI
Avocatul Poporului Mihail 

Cotorobai și-a exprimat 
deunăzi îngrijorarea în 
legătură cu apariția în ziua 
de 9 aprilie curent pe o 
rețea socială a unei postări 
cu un conținut instigator 
la ură și violență. Imaginea 
unei persoane atârnate într-
un  ştreang este însoțită 
de inscripţia „Unirea” și 
un comentariu alăturat în 
limba rusă potrivit căruia 
„spânzurătoarea îi aşteaptă 
pe „fasciştii unionişti” după 
alegerile parlamentare”.

A luat atitudine față de 
acest caz provocator de 
ostilitate și intoleranță crasă 
societatea civilă.  Promo-
LEX a cerut Procuraturii 
Generale să investigheze 
acțiunile de ațâțare a vrajbei 
și de dezbinare națională 
în legătură cu publicarea 
mesajelor care instigă la ură și 
violență.

Cine vrea să-și spele mâinile 
în sângele unioniștilor? 
Presa rusofi lă de la Chișinău, 
căznindu-se să minimizeze 
semnifi cația incidentului, a 
sugerat că răspunsul la această 
întrebare ar fi  superfl uu, 
nefi ind relevant. 

S-a indus ideea că se 
face din țânțar armăsar. Că 
postarea ar fi  apărut pe o 
pagină „fake”. Că autorii ei ar 
fi  niște anonimi reprezentând 
elementele marginale care nu 
ar trebui luați în seamă etc. 

Numai că nu ține. 
Indiferent cine a plasat 
postarea, se vede de la poștă 
de unde vine aceasta. Atacul 
furibund de pe Facebook 
este inspirat din propaganda 
rusă prin mass-media, din 
retorica președintelui Dodon 
și a altor politicieni stângiști 
care spumegă ură la adresa 
unioniștilor. 

Nu întâmplător,  site-ul 
Newsmaker, simțindu-se, 
probabil, cu musca pe căciulă, 
Freud știe de ce, s-a grăbit să-
și disculpe favoriții politici. 
I-a solicitat părerea șefului 
statului care, bineînțeles, a 
spus că nu are nimic în comun 
cu această monstruozitate. 

GOLĂNIA 
PREȘEDINTELUI

De bună seamă, nu Dodon 
a publicat desenul instigator 
la violență. Dar postările sale 
proprii pe rețelele sociale 
sunt mostre de golănie și 
ferocitate. De când a fost ales 

președinte, ca să nu ne mai 
referim la perioada de tristă 
amintire de până atunci, a 
umplut twitter-ul și facebook-
ul de invective la adresa 
unioniștilor, românilor, 
Europei, minorităților 
religioase și ale celor sexuale. 

Încă înainte de învestirea 
sa ofi cială în funcție, Igor 
Dodon  a declarat sus și tare 
că nu va fi  un președinte al 
tuturor. Că nu-i reprezintă 
pe români, unioniști, 
neortodocși, homosexuali, 
lesbiene ș.a.m.d. Discursul 
său malițios românofob, 
xenofob și homofob seamănă 
vrajbă, i-a făcut să creadă pe 
susținătorii PSRM că toți cei 
care nu sunt de partea lor sunt 
niște dușmani.

Ieșirile publice ale 
președintelui republicii, pline 
de blazări boțoase, vorbele-i 
de batjocură la adresa 
oponenților sau a persoanelor 
indezirabile au stârnit în 
repetate rânduri protestele 

organizațiilor care apără 
drepturile omului. Acum 
câtva timp, de exemplu, 
asupra conduitei provocatoare 
a șefului statului a atenționat 
Consiliul pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității. 

Nu mai vorbesc de opinia 
publică internațională care 
este oripilată de bigotismul 
de fațadă și violența de limbaj 
a președintelui Dodon. Nu 
în zadar, de el se ferește 
ca de ciumă majoritatea 
covârșitoare a liderilor politici 
europeni. 

Parcă ar fi  șeful unei galerii 
de fotbal care își incită ortacii 
să care pumni adversarilor, 
nu șeful statului care în mod 
normal trebuie să îndemne 
la împăcare, dialog și bună 
înțelegere. Declarațiile sale 
belicoase și injurioase prin 
care își taxează oponenții 
drept „inamici” sau „elemente 
antistatale” învrăjbesc și 
dezbină societatea.

SOCIETATEA SE 
ABRUTIZEAZĂ

Să luăm intenția sa, 
anunțată în luna martie, de 
a crea un ”front național” 
împotriva unioniștilor. Pentru 
astfel de gesturi provocatoare, 
care generează agresivitate 
și cruzime, în orice stat 
cu justiție independentă, 
președintele era să fi e deja tras 
la răspundere sub acuzația  de 
instigare la ură și violență. 

Pe de altă parte, este clar 
că Dodon nu a picat din lună. 
Nu-i el singurul politician cu 
un limbaj violent și vulgar. 

Grosolănia și mitocănia 
fac parte din felul de a fi  al 
unor lideri de partide sau 
chiar înalți demnitari de 
stat din Republica Moldova. 
Vladimir Voronin pereche 
n-are din acest punct de 
vedere. Actualul președinte, 
în comparație cu el, nu-i decât 
un epigon, un jalnic imitator. 

Nu-i de mirare că 
societatea se abrutizează pe zi 
ce trece. Nu există un jurnal 
de știri care să nu relateze 

astăzi o bătaie, un viol, un 
omor. Republica Moldova 
ocupă locul 4 în Europa în 
ceea ce privește omuciderile, 
iar în teritoriile fostei URSS 
cedează întâietatea doar 
Rusiei, Tadjikistanului și 
Kârgâzstanului. 

Să ne amintim de violențele 
din Piața Marii Adunări 
Naționale de acum trei ani. De 
tentativa mulțimii de a intra cu 
forța în sediul Parlamentului. 
De animalitatea cu care a fost 
tratat Mihai Ghimpu când 
a venit să discute pașnic cu 
protestatarii.  Cefe groase, feţe 
dezumanizate. Niște brute, 
infi ltrate printre manifestanți, 
loveau, înjurau  și scuipau. 

Să nu ne amăgim, deci, 
spunând că  Dodon, Voronin 
și alți politicieni de teapa lor nu 
ne reprezintă. Că brutalitatea 
nu ne caracterizează. Toate 
sunt legate. 

Exista violență domestică, 
uneori copiii își ucid părinții 
și viceversa, nu lipsesc găști 
care se încaieră pe străzile 
orașului ziua în amiaza mare, 
gloate care caută sa agreseze 

niște oameni numai pentru 
faptul că aceștia sunt diferiți 
sau gândesc altfel, politicieni 
pentru care exprimarea 
brutală și dezmățată este o a 
doua natură. Toate acestea nu 
sunt lucruri întâmplătoare.

MOCOFANUL SUS-PUS
Violența nu-i atât o 

problemă psihologică, după 
cum își imaginează unii, cât 
una socială. Brutalitatea și 
comportamentul sadic derivă, 
în fond, din moralitatea 
relativă, din lipsă de orizont, 
din mentalitatea totalitară. 
Persoanele intolerante și 
agresive au certitudinea ca 
există un singur adevăr care, 
dacă interlocutorul nu se lasă 
convins, poate fi  impus cu 
de-a sila.

Or, oamenii nu sunt niște 
„maimuțe ucigașe”, după 
cum considerau anterior 
unele terorii biologizante. 
Animalitatea în om este 
blocată prin educație, dar 
poate fi  și stimulată de modele 

proaste oferite de liderii de 
opinie, de vedete de tot felul și, 
nu în ultimul rând, de oameni 
politici și înalți funcționari.  

Cultul urii și violenței 
își trage seva din puterea 
sovietică. Doctrina comunistă 
justifi că intoleranța față 
de inamicii săi. Potrivit lui 
Marx, violența este moașa 
comunismului, iar ura de 
clasă constituie forța motrice 
a progresului social și istoric. 

Privind lucrurile din acest 
unghi, politicienii noștri 
sunt încă sclavii sechelelor 
sovietice. Dar ei, în același 
timp, refuzând să se debaraseze 
de prejudecățile trecutului 
comunist, perpetuează  viciile 
vechiului regim. 

Nu-mi propun, desigur, 
să-l fac pe Igor Dodon 
țap ispășitor pentru toate 
defectele și necazurile 
societății noastre. El este însă 
întruchiparea cea mai vizibilă 
a mocofanului sus-pus. A 
mojiciei în politică care 
propagă, din vârful piramidei, 
vehemența, nestăpânirea și 
agresivitatea.

Po s t a m 
cu câțiva 

ani în urmă 
câteva gânduri 
pe o rețea de 
s o c i a l i z a r e . 
R e v e n i n d 
acum la notele 
de atunci, 
m-am gândit 
să le reiau și să 
le dezvolt, ca 
să înțelegem că 
lucrurile sunt 
î n t o t d e a u n a 
mai complexe 
decât par la o 
primă vedere. 

Nimic nu mă 
deranjează mai 

tare decât agresarea celuilalt pentru credința 
sau necredința lui. Există două găști mereu 
în gardă de a taxa tabăra opusă, cu rost sau 
fără. Doar așa dintr-un elan nestăvilit ce 
îmi amintește de o categorie de turnători 
din regimul comunist și anume turnătorul 
de bună voie. Cel nesilit de nimeni, care 
pândește neobosit peste gardul vecinului.

Sunt unii, cum e vorba, mai catolici decât 
papa, care au curajul să judece sufl ete fără să 
le cunoască și care un-doi amenință oamenii 
cu iadul. O gașcă de „creștini” zeloși, care nu 
au altă treabă decât să îi prindă pe ceilalți 
călcând pe bec. Știți cine sunt ei în Biblie? Să 
vedem: „Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre 
ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: 
Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei 
sute de dinari şi să-i fi  dat săracilor?”

Apoi e gașca celor care au strigat: 
„Răstigniți-L, Răstigniți-L”. Aceiași care 
acum nu pot dormi de grija creștinilor și a 
bisericii, cu care nu au nici un amestec, dar 
care, cu rost sau fără, strigă pretutindeni: 
Biserica e moartă! Ei sunt cei care nu 
credeau că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, nu 
acceptau nici minunile, nici Învierea. Și ar fi  
fost treaba lor dacă nu s-ar fi  adunat înaintea 
lui Pilat să ceară răstignirea lui Iisus.

Deasupra tuturor stă cuvântul lui Iisus 
Hristos, în care am crezut și voi crede până 
la capăt, Care a spus: „Mai mare dragoste 
decât aceasta nu e ca cineva să își pună 
sufl etul pentru prietenul său”. Și care ne-a 
spus că cea mai mare poruncă e a iubirii. 
Dar cine să țină cont?

Dincolo de cele două găști de mai sus, 
există și oameni care au dat dovadă de 
dragostea aia cea mai mare și pe care o să 
îi purtăm în inimi, mai sunt și oameni care 
se roagă, mai întâlnim și oameni care pot 
trăi în alegerile lor, oricare ar fi , fără să simtă 
nevoia să ridice degetul spre cei care aleg 
credința sau necredința, adică mai sunt și 
oameni peste tot. Dar ei nu vociferează atât 
de puternic.

La absolut orice se întâmplă în jurul 
nostru, tragedii sau proiecte, vine șocul, 
nemulțumirea, indignarea - în anumite 
cazuri și durerea. Apoi, după primele ore de 
sinceră compasiune, vine în fugă și ura, și 
scârba, în care îi rănesc pe cei ce își văd de 
treabă, fi e gașca celor „prea” credincioși, fi e 
gașca „apărătorilor” împotriva credinței. Îi 
vedem strigând pe toți cei care îi fac morală 
lui Iisus că a cheltuit mirul, dar și pe cei care 
strigă: răstigniți-L.

Mă duc să mă rog, pulsul mi l-am luat, 
biserica e vie. Diavolul nu înseamnă o gașcă 
sau alta, diavolul înseamnă dezbinare.

Găștile uriiGăștile urii
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Petru BOGATU
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Rusia se întoarce în 
Orientul Mijlociu. Rusia 

creează metodic o provocare 
geopolitică împotriva intereselor 
Statelor Unite și ale aliaţilor săi. 
Comportamentul Moscovei 
este condus de obţinerea 
prestigiului și infl uenţei, precum 
și de pătrunderea pe pieţe pentru 
vânzarea armamentului său – un 
model clasic de mare putere.

Petrolul se afl ă în centrul 
obiectivelor urmărite, dar acesta 
nu constituie singura problemă. 
Atât timp cât preţul petrolului este 
peste 55 dolari barilul, iar Arabia 
Saudită, cea care stabilește piaţa 
petrolului, se confruntă cu cea mai 
gravă criză politică de după anii 
1920, când s-a constituit monarhia, 
acţiunile Moscovei – limitate la  
cooperarea cu Teheranul și Riadul 
– situează Rusia în centrul atenţiei 
în regiune.

Totuși, noua acţiune a 
Kremlinului în Orientul Mijlociu 
este de această dată și una de 
natură geopolitică, depășind 
sfera business-ului. La fel ca în 
vremurile sovietice, Moscova 
urmărește să controleze guverne, 
să reînfi inţeze baze militare și să 
deschidă noi rute maritime, pentru 
a-și promova exporturile. Aceste 
ambiţii de mare putere sugerează 
că se va produce o mare schimbare 
a echilibrului regional, dezvăluie o 
revenire la concurenţa strategică 
din secolul al XIX-lea și ridică 
probleme serioase referitoare la 
viitorul puterii americane.
REVENIREA LA COMPETIŢIA 

DINTRE MARILE PUTERI
Încă din vremuri imemorabile, 

Rusia este defi nită ca un imperiu 
în extinderea continuă. În cursul 
celor 800 de ani de istorie ai săi, 
statul rus s-a restrâns doar de trei 
ori: la începutul secolului al XVII-
lea, pe timpul ocupării poloneze a 
Moscovei, după Revoluţia bolșevică 
din 1917, și ultima dezintegrare a 
URSS-ului din 1991.

Ca urmare a colapsului Uniunii 
Sovietice, Rusia și-a abandonat 

cele mai multe dintre bazele sale 
militare din Orientul Mijlociu, 
deși și-a păstrat clienţii pentru 
unele vânzări de armament. Fiind 
un imperiu, se presupune că are 
cheltuieli costisitoare. Baza navală 
de la Tartus și cea aeriană de la 
Khmeimim au fost singurele pe 
care Rusia le-a deschis în Siria.

Odată cu creșterea preţului 
petrolului de după războiul ruso-
georgian și, în special, după 
ocuparea Crimeii din 2014, Rusia 
a adoptat o reechilibrare metodică 
a prezenţei sale în Orientul 
Mijlociu. Scopul este de a provoca 
Statele Unite și pe partenerii săi.

Unii analiști cred că Siria 
ar putea fi  o afacere ieft ină 
pentru Ucraina și Statele Unite 
– comparativ cu sancţiunile 
impuse Rusiei. Totuși, diminuarea 
prezenţei regionale a Americii 
în Orientul Mijlociu și dorinţa 
Rusiei de a ocupa acest spaţiu gol 
sugerează ambiţii cu mult mai 
mari. Aspiraţiile Rusiei în Orientul 
Mijlociu includ câteva aspecte 
importante pentru securitatea sa 
naţională și strategia globală:

* Un cap de pod împotriva 
jihadului. Islamul radical s-a 
dovedit fi  atractiv pentru unii 
dintre cei 2.500 de cetăţeni ruși 
care au luptat în Siria și Irak, 
precum și pentru cele mai bine de 
câteva sute din fostul URSS care au 
ales să se alăture ISIS. Revenirea 
lor „acasă” este o adevărată 
ameninţare. Moscova este al doilea 
mare oraș din Europa cu populaţie 
musulmană, după Istanbul. 

* Un teritoriu al competiţiei 
strategice cu Statele Unite. Elita 
conducătoare – Putin și anturajul 
său, conducerea armatei și a 
serviciilor de securitate – sunt 
hotărât marcate de înfrângerea 
în Războiul Rece. Cu toţii sunt 
obsedaţi de așa-zisele încercări ale 
Americii de subminare sau chiar 
de dezmembrare a Maicii Rusia. 

* Infl uenţa preţului petrolului. 
Este în interesul Rusiei să crească 
infl uenţa sa asupra preţului 
petrolului, în special pentru că 

resursele de care dispune sunt 
vitale pentru economia rusească. 
Această infl uenţă se poate realiza 
prin acorduri tip cartel sau prin 
fl ăcările arzând ale unor confl icte 
– precum cel dintre Arabia Saudită 
și Iran. Nimic nu explodează preţul 
petrolului mai mult decât spectrul 
unui război sau al unei blocade în 
Strâmtoarea Ormuz.

* O piaţă pentru armament. 
Confl ictul din Siria a prezentat 
capacităţile complexului militar-
industrial rus, de la rachetele 
medii de croazieră, la avioanele de 
luptă SU-35 și sistemele de rachete 
de apărare S-400. Acestea sunt 
de vânzare ofertanţilor la preţuri 
mari, deoarece, după cum spune 
Moscova, „vânzarea armelor face 
alianţe bune”.

* Rusia, hotărâtă să-și sprijine 
aliaţii. Războiul din Siria a 
demonstrat hotărârea Moscovei 
de a rămâne alături de aliaţi, în 
ciuda unor circumstanţe care se 
deteriorează. Ei fac afaceri cu 
Saddam sau Assad, în timp ce 
Washingtonul rămâne moft uros și 
condiţionează.

VIDUL REGIONAL DE 
PUTERE

Administraţia Obama credea 
că de cel mai mare interes pentru 
Statele Unite era retragerea din 
„războaiele lui Bush”. Reacţiile 
lui Obama la crizele siriene 
sugerează că acordul nuclear cu 
Iranul și neimplicarea în confl icte 
militare erau mai importante 
decât prevenirea celei mai mari 
catastrofe umanitare de după al 
Doilea Război Mondial. Primul an 
al administraţiei Trump încă n-a 
prezentat politici coerente.

Răspunsul Americii la 
provocările rusești din Orientul 
Mijlociu sugerează că există un vid 
regional de putere. Europenii nu-l 
pot ocupa, iar China se afl ă la un 
deceniu distanţă de a fi  capabilă de 
așa ceva. Prin urmare, în absenţa 
altora și din proprie intenţie, Rusia 
intră în zonă.

STATELE UNITE SUNT 
ÎNTOTDEAUNA VINOVATE

Rusia a fabricat o poveste 
condamnabilă a implicării Statelor 
Unite în Orientul Mijlociu, Europa 
și în fosta Uniune Sovietică, 
începând cu ocuparea sovietică a 
Afganistanului. Unii „experţi” ruși 
îi înfăţișau pe sovietici ca anti-

jihadiști, în timp ce Statele Unite 
îi sprijineau pe mujahedini între 
care unii erau radicali.

La fel ca liderii arabi 
conservatori și israelieni, Rusia 
considera Statele Unite sub 
Obama că-și abandonează aliaţii și 
deschide ușa Fraţilor Musulmani, 
care alimentează haosul din Egipt, 
Siria, Iordania, Gaza. Mai mult, 
rușii ignorau eșecul sistematic 
al regimurilor corupte, brutale 
și cvasi-socialiste de la Cairo, 
Bagdad, Tripoli și Damasc, 
obsedaţi de infl uenţa reală sau 
imaginară a Statelor Unite.

ULTIMA POZIŢIE A 
MOSCOVEI

Astfel, Kremlinul și-a stabilit 
poziţia în Siria. Târgul faustian al 
Moscovei: Assad, denunţat atât de 
Obama cât și de Trump, rămâne la 
post pentru moment; procesul de 
pace de la Astana este direcţionat 
de Moscova și Teheran; iar armata 
rusă și-a îndeplinit prima sa 
operaţiune de putere proiectată 
în afara graniţelor sovietice de 
după debarcarea în Afganistan din 
urmă cu decenii.

Rusia și-a restabilit și întărit 
relaţia cu Turcia care cumpără 
sisteme de rachete antiaviaţie 
S-400. De asemenea, Turcia 
continuă proiectul conductei 
de gaze în pofi da sancţiunilor 
occidentale. S-ar putea argumenta 
că interesele ruso-turce ar fi  în 
confl ict în Siria și zona Mării 
Negre, însă antiamericanismul 
Ankarei prevalează pe termen 
scurt și mediu.

Chiar și Israelul aliatul devotat 
al Washingtonului, și-a ameliorat 
relaţiile cu Moscova după acordul 
lui Obama cu Iranul. Prezenţa 
infl uenţei iraniene în zona Golan 
și încurajarea Hezbollahului în 
pragul statului evreu au făcut 
presiuni asupra dialogului 
dintre Ierusalim și Moscova. 
Relaţia Putin-Netanyahu rămâne 
puternică, în ciuda unei masive 
desfășurări militare rusești în Siria 
care ameninţă dominaţia aeriană a 
Israelului asupra Levantului.

De asemenea, Putin îl curtează 
pe președintele Abdel Fattah al-
Sisi. Egiptul și Rusia îl sprijină pe 
generalul Khalifa Haft ar în aspiraţiile 
sale de preluare a puterii în Libia, 
unde Departamentul de stat al SUA 
încă mai susţine guvernul lipsei de 

putere de la Tripoli.
În cele din urmă, Iranul și Rusia 

sunt în prezent bucuroase de 
dreptul de aterizare și realimentare 
la Hamadan și de posibilitatea de 
a lansa rachete prin spaţiul aerian 
al Iranului, din Marea Caspică 
în Siria. Deceniile de cooperare 
dintre Teheran  și Moscova 
împotriva Statelor Unite, a aliaţilor 
săi arabi sunniţi și Israelului devin 
mai puternice.
OPŢIUNILE AMERICANE ÎN 

ORIENTUL MIJLOCIU
Revoluţia șisturilor din Statele 

Unite coincide cu oboseala 
acumulată în războaiele Americii 
și cu diminuarea implicării sale 
internaţionale. Președintele 
Donald Trump a denunţat 
democraţia globală și cruciadele 
naţiunilor bazate pe ideologie 
și evident caută parteneriatul 
lui Putin. Cu toate acestea, 
autorităţile de la Washington 
(inclusiv conducerea republicană 
a Congresului) nu sunt încă de 
acord să considere Rusia ca un 
adversar global implacabil.

Nu putem încă ști dacă 
dezangajarea Americii va lua 
sfârșit. Istoria ne învaţă că Statele 
Unite sunt o putere globală și vor 
fi  atrase în viitoarele competiţii 
majore de putere, alături de Rusia, 
China și Iran. Dar, fără o articulare 
coerentă, credibilă a obiectivelor 
politice, fără îmbunătăţirea 
relaţiilor sale cheie, ele ar putea 
pierde poziţiile de predominanţă 
regională de după Războiul Rece, 
inclusiv în Orientul Mijlociu. 
Sprijinirea saudiţilor în Yemen, 
cooperarea cu Irakul împotriva 
ISIS și un nou „plan de pace” 
israeliano-palestinian, încă nu 
se constituie într-o strategie 
regională coerentă.

Această lipsă de coerenţă va 
complica sprijinul Statelor Unite 
pentru Israel și ceilalţi aliaţi ai săi 
din Golf și va submina ulterior 
relaţiile cu ţările arabe cheie 
aliate ale Egiptului. În cele din 
urmă poziţia globală a Americii 
va suferi, în timp ce Rusia, cu 
economia sa mai slabă de 14 ori 
decât cea a Americii, va predomina 
superputerea americană pe un 
teatru-cheie geostrategic global. 
O situaţie oarecum paradoxală 
care credem că are cauze mult mai 
profunde, încă nedezvăluite!

 Rusia revine în Orientul Mijlociu, în 
timp ce America doarme

Peste 80% din avuţia generată anul 
trecut a mers la cei mai bogaţi 1% 

dintre locuitorii planetei, în timp ce cei 
3,7 miliarde de oameni care formează 
jumătatea săracă a populaţiei nu a primit 
nimic, estimează organizaţia de caritate 
Oxfam, conform Euractiv.ro.

Raportul „Reward Work, Not Wealth”, 
publicat de Oxfam înainte de Forumul 
Economic Mondial de la Davos, susţine că 
economia mondială permite elitei bogate 
să acumuleze averi și mai mari, în timp ce 

sute de milioane de oameni abia reușesc 
să supravieţuiască. Oxfam spune că datele 
din raportul său – chiar dacă organizaţia 
a fost nevoită să actualizeze informaţiile 
din precedentele ediţii – arată că sistemul 
economic eșuează în atenuarea inegalităţilor.

Averea miliardarilor a crescut în medie cu 
13% anual din 2010, de șase ori mai repede 
decât salariile muncitorilor obișnuiţi, care au 
crescut cu doar 2% anual, estimează Oxfam. 
Un director executiv al uneia dintre cele mai 
mari cinci companii din industria modei are 
nevoie de doar patru zile pentru a obţine cât 
câștigă un muncitor dintr-o fabrică de textile 
din Bangladesh în întreaga sa viaţă.

Oxfam atrage atenţia și asupra diferenţelor 
salariale dintre femei și bărbaţi, susţinând 
că, în întreaga lume, femeile se regăsesc în 
general în cele mai prost plătite slujbe, cu un 
grad redus de siguranţă.

„E greu de găsit un lider politic sau al 
mediului de afaceri care să nu spună că nu 
este îngrijorat de inechitate. Este chiar mai 
difi cil de găsit unul care să și facă ceva în acest 
sens. Mulţi mai degrabă înrăutăţesc situaţia 
prin reducerea impozitelor și eliminarea unor 
drepturi ale muncitorilor”, a spus Winnie 
Byanyima, director executiv al Oxfam 
International.
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Pe scurt...

La fl acăra pasiunii de „aur”…
Profesorul Lucian Mihăescu, o viaţă și sportului prahovean

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

FOTBAL
* Cu 16 victorii, două 

egaluri și fără înfrângere, 
FC Petrolul Ploiești (cu 
victorie în ultima dispută 

ofi cială, 4-0 cu Concordia 
2 Chiajna pe Stadionul 
„Ilie Oană”, în 6.IV.2018) a 
acumulat 50 puncte (în 18 
jocuri) și este lider detașat 
(Liga 3, Seria 3), echipa 

noastră-fanion a Prahovei 
având ca principală 
contracandidată la primul 
loc și la promovarea în 
eșalonul doi naţional pe 
formaţia din Teleorman – 

AFCM Alexandria cu 46 de 
puncte (din 19 jocuri, unul 
mai mult disputat…) * În 
etapa viitoare, vineri 20 
aprilie 2018, de la ora 17.00, 
pe Stadionul Municipal 

din Alexandria, joc derby: 
AFCM Alexandria – FC 
Petrolul Ploiești. Transmis 
în direct de Digi Sport TV 
și probabil de Sport online 
PH…

* În joc amical (Stadion 
Strejnic, 14.IV.2018): FC 
Petrolul Ploiești (Locul 
1, Liga 3) – FC Academia 
Clinceni (Loc 5, Liga 2), 2-0 
(1-0). Test reușit…

„Orașul Aurului Negru” și 
sufl etul său sportiv

O zonă centrală a marelui 
nostru oraș…Ploiești, în care cu 
ani în urmă, mulţi…, în afara 
marelui stadion de fotbal („Carol 
I” în 1935 la inaugurare, apoi 
„Petrolul”, acum „Ilie Oană”…”), 
cu pistă și sectoare de atletism, 
arenă accesibilă și pentru rugby, 
handbal în 11, oină, ciclism sau alte 
sporturi, sala pentru gimnastică și 
jocuri sportive – volei, baschet, 
handbal (acum Sala de Gimnastică 
„Elena Sima”), sălile de lupte, șah, 
scrimă, tenis de masă, Poligonul 
de Tir și foarte aproape „Baza 

Sportivă Latină”, cu zgură roșie și 
tribune arhipline la  handbal în 7 
(acum paragină…), zonă ce putea 
fi  considerată „sufl etul sportiv” al 
„Orașului Aurului Negru”.

Mirajul „sufl etului sportiv” 
a infl uenţat decisiv carierele 
unor mari sportivi domiciliaţi 
în zonă precum internaţionalul 
de handbal, prof. Mircea Anton 
– antrenor emerit și, din același 
sport, Petre Avramescu, laureat cu 
Minaur Baia Mare, a performerilor 
din baschet – Sorin Stroe, Dumitru 
Constantinescu, a campionului de 
atletism Vasile Georgescu (vecin 

și coleg și la rugby, la Petrolul și 
cu „sussemnatul”…), sub vraja 
stadionului pășind în fotbal (din 
„Primăverii”), fraţii Petrolului de 
aur, Virgil și Mircea Dridea…

La „doi pași” de marele 
stadion, cu domiciliul de-o viaţă, 
profesorul polisportiv Lucian 
Mihăescu (născut la 14 februarie 
1943, în Ploiești), și-a aprins 
fl acăra pasiunii de aur, din această 
„inimă” a sportului ploieștean și 
prahovean.

Tirul, prima dragoste sportivă, 
din cele multe

În copilărie, la o dulce 
aniversare, Lucian Mihăescu a 
primit de la regretaţii săi buni 
părinţi (Dumitru și Florica, 
reputaţi funcţionari publici), 
drept cadou, o pușcă, evident 
de jucărie. Ulterior, în timp, au 
urmat cei câţiva pași la Petrolul, la 
Poligonul de Tir, cu antrenamente, 
competiţii, medalii…

În decursul anilor, Lucian 
Mihăescu a devenit un autentic 
polisportiv atras și de farmecul din 
atletism, judo, patinaj, schi și chiar 
de planorismul sportiv și în timpul 
studenţiei (Educaţie Fizică și 
Sport) și de alte sporturi (inclusiv 
jocurile sportive) pe care le-a 
avut prioritare la catedră (Liceul 
Plopeni, Școlile Gimnaziale 16, 5, 
29, 21 – „Sfânta Vineri” – Ploiești).

„Sportul sporturilor”
Atletismul, cu competiţii 

interne și internaţionale și la 
Ploiești (când era accesibil), l-a 
avut pe Lucian Mihăescu mai 
întâi competitor (în probe de 
viteză), apoi statornic ofi cial, prin 
Starter de Prahova (pasiunea de 
pistol…) și apoi chiar în onoranta 
postură de președinte al Asociaţiei 
Judeţene de Atletism Prahova. Pe 
stadionul nostru drag, omologat 
și de interes naţional (în trecut…) 
și în atletism, au concurat ca 
tinere sportive, ulterior celebre 
campioane olimpice, Iolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Viorica 
Viscopoleanu. Astăzi, în tot 
minunatul judeţ Prahova, nu 
mai există nicio pistă de atletism 
omologată.

Planorismul sportiv
Un hobby deschis oamenilor 

curajoși. În prima tinereţe Lucian 
Mihăescu a activat în Aeroclubul 
Român, la Strejnic, obţinând 
Brevetul Internaţional C de 
Argint, de pilot în planorismul 
sportiv, temporar concurând și în 
aer, alături de păsări…

Patinajul pentru toţi
O pasiune aparte în sporturile 

de iarnă, Lucian Mihăescu a 
avut-o și o are pentru patinaj. Încă 
de la inaugurarea Patinoarului 
Olimpic, din Parcul Tineretului, 
împreună cu alţi colegi profesori 
(Doru Tudorie, Ion Grinţescu, 
Mircea Carabugeanu) s-a dedicat, 

mulţi ani, patinajului pentru 
toţi, iniţiind în tainele acestui 
frumos sport foarte mulţi copii, 
unii, ulterior, perfecţionându-și 
măiestria sportivă. Printre aceștia, 
Dorin Zărnescu și Liliana Coman, 
de exemplu, devenind campioni 
și medaliaţi internaţionali, primul 
activând acum ca antrenor alături 
de Ioan Opincariu, la Petrolul, 
cu un palmares strălucitor în 
patinajul viteză. În iniţiere s-au 
afl at și iubitori ai acestui sport, de 
toate vârstele, părinţi alături de 
copiii lor, cu ani mulţi în urmă și 
fi ul, fi ica și soţia mea…

Mari pasiuni, adiacente…
Din activitatea de sportiv, de 

ofi cial sau ca iubitor al fenomenului 

sportiv, profesorul 
Lucian Mihăescu 
a colecţionat, în 
timp, insigne, 
medalii, fanioane 
din numeroase ţări, de pe toate 
continentele. Un perete al uneia din 
camerele casei sale a strâns peste 
zece mii de piese, cea mai prețioasă 

fi ind o medalie de aur primită 
în 1976, la București, cu ocazia 
Campionatului Internaţional de 
Tir al României și oferită direct 
de către Lordul Michael Marris 
Killanin – Irlanda, președintele 
Comitetului Internaţional 
Olimpic (1972-1980). O altă piesă 
de sufl et o constituie 
„Insigna Stadionului 
Carol I din Ploiești”, de 
la inaugurarea acestuia 
în 1935 (în 2018, „Ilie 
Oană”).

Pe un alt perete, 
rodul unei alte mari 
pasiuni, sunt expuse 
diferite interesante 
arme, inclusiv arme 

albe de colecţie, din diferite ţări 
exotice.

„Ziua porţilor deschise”
Curtea Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Prahova a devenit 
recent, într-o zi de sărbătoare și a 
„porţilor deschise”, neîncăpătoare. 
Ca și în alţi ani, printre invitaţi 
s-a afl at și pasionatul profesor 
Lucian Mihăescu, cu armele sale 
de colecţie, spre bucuria copiilor și 
nu numai.

Suportul pasiunilor
În demersurile sale 

profesionale, sportive, în pasiunile 
de aur și în viaţă, cu multe bucurii, 
dar și cu nedorite momente amare, 
profesorul Lucian Mihăescu a avut 
suportul generos al familiei, al 
soţiei ec. Aurelia Mihăescu și al 
fi icei sale dr. Mihaela Mihăescu.

Îndemn…
La fi nalul scurtei întâlniri 

de documentare, bunul coleg și 
prieten – prof. Lucian Mihăescu 
a declarat: „Îndemn, din sufl et, 
tinerii ploieșteni și prahoveni, 
ca alături de preocupările 
profesionale, printre pasiuni să-și 
aleagă și sportul, cu numeroasele 
sale valenţe, iar celor care au în 
responsabilitate educaţia fi zică 
și sportul, să o facă cu pasiune, 
așa cum au făcut-o și mentorii 
noștri, pentru că în România, 
acestea sunt cotate și prin lege, ca 
activităţi de interes naţional”…
Așa să fi e…

albe de colecţie din diferite ţări

S i ă L i ă” ă i i

Orașul Aurului Negru” și

Lucian Mihăescu, la tir sportiv, Lucian Mihăescu, la tir sportiv, 
proba pistol…proba pistol…

Cu planorul, la sol şi Cu planorul, la sol şi 
în aerîn aer Aurelia şi Lucian Mihăescu şi minunatele colecţii Aurelia şi Lucian Mihăescu şi minunatele colecţii 

de insigne, medalii, fanioane, arme…de insigne, medalii, fanioane, arme…

„Ziua porţilor deschise”„Ziua porţilor deschise”

La „Olimpia”, pe patine…La „Olimpia”, pe patine…

Lucian, Mihaela, Aurelia Lucian, Mihaela, Aurelia 
Mihăescu, în bucuriile familieiMihăescu, în bucuriile familiei
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