Ziarul Ploiestii
,
„Aşa cum câinii şi porcii nu au nevoie de aur şi argint, la fel,
prostul nu are nevoie de vorbe înţelepte.”
Daniil Întemniţatul (sec. XII - XIII) scriitor rus
- Culese de Tata

SC „HALE ȘI PIEȚE”:

BUTURUGA
MICĂ
RĂSTOARNĂ
CARUL MARE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ă amintiți ce se spunea în urmă
cu doi ani, în campania electorală
din 2016 mai precis, în legătură cu
Piața Centrală Agroalimentară? Că ea
trebuie demolată mintenaș fiindcă, la
un eventual cutremur, construcțiile
se vor face una cu pământul. Ba chiar
Inspectoratul de Stat în Construcții
inclusese clădirile în clasa I de risc
seismic. Imediat, Primăria Ploiești,
Consiliul Local, ultimul în calitate
de unic administrator al SC „Hale și
Piețe” și chiar conducerea societății s-au
întrecut în promisiuni, proiecte, soluții.
Se sugera că, în termen record, că doar
era o urgență, se va construi o altă piață!
Ei bine, astăzi, urgența nu mai e urgență,
cutremurul care va să fie nu mai omoară
pe nimeni... Procedurile premergătoare
se derulează în dorul lelii și se spune că
doi-trei comercianți ar fi mai tari decât
toată administrația locală la un loc și
blochează proiectul. Ei, să fie!
Citiţi în pagina 3

PING-PONG CU SPITALUL CF PLOIEȘTI
• MINISTERUL TRANSPORTURILOR VREA (IAR) SĂ SCAPE DE UNITATEA
SANITARĂ, PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR DORI SĂ PREIA SPITALUL
• ÎN 2016, CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI A MAI AVUT O TENTATIVĂ
SIMILARĂ EȘUATĂ
• PE FIR S-AR PĂREA CĂ A INTRAT ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA,
INSTITUȚIE CARE A MAI FORMULAT O SOLICITARE DE ACEST FEL ÎN 2012
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

V

PRAHOVA,
LAUREATĂ A
CONCURSULUI
„ORAȘUL
DURABIL”

J

udețul Prahova a fost declarat
câștigător al concursului „Orașul
durabil”, organizat de Ambasada Franței la
București, în parteneriat cu Business France
și Camera franceză de Comerț și Industrie
din România, la secțiunea „apă, canalizare
și gestionarea deșeurilor”. La celelalte
categorii- mobilitate urbană, eficiență
energetică și valorificarea construcțiilor și
reabilitarea patrimoniului- au fost premiate
orașele Piatra Neamț, Alba Iulia și Seini.
Festivitatea de decernare a trofeelor a
avut loc luni, la București, premiul ridicat
de reprezentanții Consiliului Județean
Prahova fiind înmânat de ambasadorul
Michele Ramis și de Mădălin Mihailovici,
CEO Veolia și director general al Apa Nova.

Actualitate
Ritm de melc pentru
centurile ocolitoare
Bușteni și Comarnic
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D

espre Spitalul General Căi Ferate
(CF), din Ploiești, am spus și s-a spus
întotdeauna că este „o altă România”.
Acolo lucrurile s-au petrecut și se petrec
altfel, total diferit decât în oricare altă
instituție a statului. Pe scurt, unitatea

s
sanitară
a reușit să-și vadă de treabă în
li
liniște:
nu s-a plâns că nu are bani, nu au
e
existat
reclamații din partea pacienților,
d
despre
corpul medical s-a vorbit numai
d bine, spațiile au fost întreținute și
de
r
reabilitate
la prețul corect, managementul
a fost unul performant. Toate aceste
lucruri ar putea să dispară dacă se
pune în practică ideea Ministerului
Transporturilor de a ceda spitalul
fie Primăriei Ploiești, fie Consiliului
Județean Prahova! Ambele instituții, fără

supărare, sunt administratori neinspirați,
ca să folosim formula elegantă, fie și dacă
ne gândim la permanenta subfinanțare a
spitalelor pe care le au în subordine și la
faptul că s-au tocat vagoane de bani ca ele
să arate și să funcționeze bine și nici astăzi
nu arată și nu funcționează bine! Dacă
ar prelua oricare dintre puterile locale
Spitalul CF e clar că-l vor duce și pe acesta
în zona de mediocritate cu care ne-au și
ne-am obișnuit.
Citiţi în pagina 3

N-AU VIERMI?
ATUNCI,
TOATE MEDICAMENTELE SUB
NU-S BUNI!
25 LEI AR PUTEA DISPĂREA

AVERTIZARE FOARTE DURĂ:

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro

DE PE PIAȚĂ

D

ragoș Damian, directorul executiv
al
Patronatului
Producătorilor
Industriali de Medicamente din RomâniaPRIMER, care reunește 16 fabrici din țară, a
declarat că, în ultimii doi ani, taxa clawback
a făcut ca peste 2.000 de medicamente
produse în România, în marea lor majoritate
costând sub 25 de lei, să dispară din farmacii
și spitale. Acesta a avertizat că, dacă taxa va
continua să crească, toate medicamentele
ieftine, cumpărate în special de pensionari
și persoanele cu venituri reduse, 8 milioane
în total, vor dispărea de pe piață: „ taxa
clawback introdusă în 2009 și aplicată
exclusiv producătorilor de medicamente a
crescut în trimestrul I din 2018 cu 20% față de
aceeași perioadă a anului 2017 și cu aproape
55%, comparativ cu trimestrul I din 2016.
Aceasta a ajuns la 24,13%, al treilea procent
ca mărime de când taxa a fost introdusă.

Toate analizele de prognoză realizate de
analiști arată că cel târziu în trimestrul IV
din 2018 taxa va atinge nivelul record de 30%.
Asta înseamnă că o fabrică de medicamente
din țară este obligată la plata a 30% taxă pe
cifra de afaceri și 16% impozit pe profit, lucru
absolut nesustenabil. La o taxă clawback de
30%, toate medicamentele care costă sub 25
de lei sunt nerentabile, iar producătorii vor
fi obligați în cele din urmă să le scoată din
portofoliu. Mai mult, plătind aproape 50%
taxe și impozite, fabricanții din țară nu au
cum să se dezvolte în continuare, pierzând din
competitivitate”.

ANAP A DEBLOCAT CRIZA...
CĂPUȘELOR DIN PLOIEȘTI

L

a sfârșitul lunii, poate începutul lui iunie,
vom avea pesemne o primă operațiune de
dezinsecție la Ploiești, oraș năpădit de căpușe
și țânțari. Primarul Adrian Dobre a anunțat
că Agenția Națională pentru Achiziții Publice
(ANAP) și-a dat acordul pentru derularea
unei proceduri directe în cazul încredințării
serviciului de dezinsecție, dezinfecție și
deratizare. La Ploiești, documentația ar
putea fi întocmită în 10 zile, iar contractul în
baza negocierii directe va fi încheiat pentru

Inedit
Oraşul cu
un singur
locuitor
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o perioadă de două luni. Vestea vine în
contextul în care, deunăzi vreme, Comitetul
Local pentru Situații de Urgență nu a
aprobat planul de măsuri cerut de Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență pentru
a declara stare de alertă, singura variantă în
care s-ar mai fi putut încredința lucrarea prin
negociere directă. Reamintim că Ploieștiul
a rămas fără serviciul de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare după ce licitația a
fost contestată de unul dintre participanți.

-Mere, mere dulci avem! Hai la mere!
-Românești?
-Normal! Uite ce frumoase sunt!
-Frumoase, ca frumoase! Dar sunt
dulci?
-N-ai nevoie de zahăr la ele!
-Zahăr?!? Păi, cine mănâncă mere cu
zahăr?
-Hai bre, cumperi sau ții locul ocupat?
Ziceți doamnă, cât vă pun?
-Stai domne’, că eram în față! Zici că-s
românești?
-Din Honolulu sunt...normal că-s
românești.
-Da’ de unde ai românești acu’, în mai?
-Domnu’...din beci...e bine așa?
-E mai bine...și cât e kilu’?
-15 lei.
-Dar au viermi?
-Mai mulți am io în cap decât merele
astea!
-Atunci, nu-s românești!
-Adică trebuie să fie stricate ca să fie
românești?
-Normal! Tu nu te uiți la televizor, la
politicienii noștri? E ca merele...ori e țiplă,
da’ e din altă țară sau au stat mai mult
prin altă capitală, de au băgat în ei ceva
de miros a străini...nu știu, da’ cred că i-a
spălat pe creier, ori e stricați și e de la noi!
-Auzi, bre!, cumperi sau...
-Nu cumpăr...rămâi cu ele!... Da’, ia zi,
perele, tot românești?
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Ocolul Pământului
Rusia pregăteşte un ghimpe
în coasta
americanilor
“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a
continuat în Prahova, iar un
tânăr în vârstă de 23 de ani a fost
înjunghiat într-un club de lângă
UPG Ploiești.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accident rutier pe DN1B, la
Valea Călugărească
Trei persoane au ajuns la spital
în urma unui accident rutier care
s-a produs pe DN1B, la Valea
Călugărească, după ce două
autoturisme au intrat în coliziune.
Potrivit primelor informații, trei
persoane au fost transportatate
la spital. Este vorba despre două
femei, în vârstă de 34 și de 35 de
ani, precum și de un minor în
vârstă de 7 ani. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul în care s-a produs
evenimentul rutier. Traficul în
zonă a fost restricționat.
Două accidente pe DN1, șapte
autoturisme implicate
Accidentele rutiere au avut loc
pe DN1, pe raza localității Băicoi, la
diferență de câteva zeci de minute
unul față de celălalt. În primul

eveniment rutier au fost implicate
cinci autoturisme. O persoană a
fost rănită. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției, ale
ISU Prahova și ale Serviciului
de Ambulanță Prahova. În cel
de-al doilea eveniment rutier au
fost implicate două autoturisme.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-au produs evenimentele rutiere.
Accident rutier pe Bulevardul
București
Evenimentul rutier a avut loc
după ce un autocamion și un
autoturism au intrat în coliziune,
în zona Hipodromului. La fața
locului au ajuns mai multe
echipaje ale ISU Prahova, Poliției
și ale Serviciului de Ambulanță.
În urma impactului, o femeie
în vârstă de 56 de ani și un copil
minor în vârstă de 3 ani au
fost răniți. Ambele victime ale
accidentului au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Bărbat accidentat de un autobuz
la Ploiești
Accidentul rutier s-a produs
pe strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, din Ploiești, după
ce un bărbat în vârstă de 48 de
ani ar fi încercat să traverseze
neregulamentar.
Șoferul
autobuzului a povestit că practic
nu a avut cum să evite accidentul.
Victima accidentului a fost
transportată la Spitalul Județean
Ploiești. Aceasta prezenta un
traumatism abodominal, dar și
traumatisme la mâini și la un picior.
Poliția continuă cercetările pentru

2

a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Suspiciune de viol la Plaiul
Câmpinei
Caz șocant la Plaiul Câmpinei.
Un băiețel în vârstă de doi ani a fost
adus la spital și ulterior la Serviciul
de Medicină Legală Ploiești, după
ce se bănuiește că ar fi fost abuzat
sexual de fratele mamei sale.
Bunicul copilului ar fi sunat la
112 și a anunțat că minorul i-ar fi
povestit ce s-a întâmplat. Copilul
a fost transportat la Spitalul
Municipal Câmpina, iar ulterior a
fost adus la Serviciul de Medicină
Ploiești. Tânărul acuzat susține
însă că este nevinovat, variantă
susținută și de mama băiatului
care crede că la mijloc este vorba
numai de o răzbunare din partea
socrului.
Tânăr înjunghiat într-un club de
lângă UPG
Un tânăr în vârstă de 24 de
ani a ajuns în stare gravă la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești, după
ce a fost înjunghiat la un club
de pe Bulevardul București, de
lângă Universitatea Petrol-Gaze
(UPG) Ploiești. Incidentul a avut
loc în urma unei altercații, care
a degenerat. O persoană a sunat
la 112 și a solicitat intervenția
unei ambulanțe. Ajunși la fața
locului, medicii de la SAJ Prahova
au constatat că tânărul era în
șoc hemoragic și prezenta plăgi
înjunghiate la nivelul toracelui și
abdomenului. Victima agresiunii
a fost transportată la Spitalul
Județean Ploiești, unde a fost
supusă imediat unei intervenții
chirurgicale. Agresorul, în vârstă
de 35 de ani, a fost identificat și
reținut, fiind acuzat de tentativă
de omor
A furat telefonul unui copil
într-un parc, dar nu s-a ales cu
plângere
Incidentul a avut loc în Parcul
Mihai Eminescu din Ploiești. Un
echipaj mobil al Poliției Locale
Ploiești, care se afla în timpul
executării serviciului de patrulare,
a observat pe strada Bobâlna o
persoană de sex feminin însoțită
de un minor, ce se aflat într-o
vădită stare de agitație. Aceasta
le-a relatat faptul că fiului său i-a

fost furat telefonul mobil marca
iPhone, în timp ce se afla în parcul
Mihai
Eminescu,
suspectele
fiind trei tinere însoțite de doi
copii minori. „Polițiștii locali au
procedat la verificarea zonei, iar
la intersecția străzilor Bobâlna
cu Veronica Micle, au identificat
grupul descris de către persoanele
vătămate. În urma legitimărilor,
au fost identificate A.C.A. și B.A.,
ambele cu vârsta de 19 ani, precum
și P.E.R., de 23 ani, prima dintre
acestea recunoscându-și fapta.
Telefonul mobil a fost înmânat
păgubitei, care a refuzat să depună
plângere la Poliția Municipală

pentru efectuarea de cercetări”,
se arată în comunicatul Poliției
Locale Ploiești.
S-a ales cu dosar penal după ce a
furat carne de la un supermarket
O patrulă de siguranță publică
din cadrul Secției Rurale nr.
7 Cocorăștii Colț, în timp ce
acționa în comuna Mănești, satul
Zalhanaua, a observat în apropierea
unui ansamblu de vehicule
staționat pe partea carosabilă a
D.J. 101A, două persoane, una
dintre acestea având asupra sa
un sac din plastic voluminos. S-a
procedat la legitimarea celor două
persoane, stabilindu-se că sunt
din localitate. În urma controlului
efectuat, în bagajul respectiv au
fost găsite 25 kg produse din
carne, a căror proveniență nu
a putut fi justificată. „În urma
cercetărilor, a rezultat că persoana
în cauză ar fi luat produsele
din carne de la conducătorul
ansamblului de vehicule, acestea
provenind din depozitul unui
supermarket din Ploiești, de unde
cel din urmă ar fi încărcat marfa,
urmând să o transporte la un
depozit din București. Cantitatea
de carne a fost ridicată pentru a
fi predată societății prejudiciate”,
a precizat IJP Prahova. În cauză a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
furt.
Condamnat la închisoare pentru
infracțiuni rutiere
Polițiștii din Boldești-Scăeni
au depistat un localnic, față de
care Judecătoria Ploiești a emis un
mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea de 1 an și 4 luni.
Bărbatul fusese condamnat pentru
săvârșirea a două infracțiuni
rutiere. Acum a fost încarcerat
în Penitenciarul Mărgineni în
vederea executării pedepsei.
Razie în Obor, soldată cu
amenzi și dosare penale
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești au
organizat și desfășurat o acțiune în
oborul din municipiu și în cartierul
Bereasca, pentru prevenirea și
combaterea activităților ilegale
de comerț. În urma controalelor,
polițiștii au aplicat 12 sancțiuni
contravenționale,
în
valoare
de 3.400 lei, au constatat două
infracțiuni de comercializare
de
d produse purtând o marcă
identică
sau similară cu o marcă
id
înregistrată
și au confiscat bunuri
în
în valoare de 240 lei.
Peste 100 de amenzi
contravenționale
Polițiștii Biroului Drumuri
Naționale
și Europene au acționat
N
pentru
identificarea și sancționarea
p
abaterilor pietonilor, precum și a
conducătorilor de autovehicule
care nu acordă prioritate de trecere
acestei categorii de participanți
la trafic. Polițiștii au aplicat 111
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 32.335 lei, au reținut trei
permise și au retras un certificat
de înmatriculare. În aceeași zi,
polițiști din cadrul Secției nr. 4
Ploiești au acționat în zona de sud
a municipiului, pe linie rutieră și
de ordine publică. Astfel, polițiștii
au controlat 12 autovehicule, au
legitimat 19 persoane și au aplicat
șapte sancțiuni contravenționale,

în valoare de 1.260 lei.
Peste 180 de sancțiuni aplicate
de pompieri
Inspecţia de Prevenire din
cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă “Șerban
Cantacuzino”
Prahova
a
desfășurat 30 acţiuni de control și

activităţi de
și controll
d îndrumare
d
pe linia respectării măsurilor de
apărare și stingere a incendiilor, la
operatori economici. „Pe timpul
verificărilor au fost depistate 175
încălcări ale normelor de apărare
împotriva incendiilor și protecţie
civilă, dintre care 106 au fost
înlăturate pe timpul desfășurări
acestor acțiuni. Ca urmare a
neregulilor constatate, personalul
Inspecţiei de prevenire a aplicat un
număr total de 186 de sancţiuni,
cuprinzând 154 avertismente și
32 amenzi, în cuantum de 330.
500 lei”, a anunțat Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
Prahova. „Principalele deficienţe
au constat în neasigurarea
funcţionării optime a mijloacelor
tehnice de primă intervenţie
(stingătoare), executarea lucrărilor
de modernizare fără solicitarea
avizului de securitate de incendiu,
neasigurarea marcării complete a
tuturor căilor de acces și evacuare
cu indicatoare de securitate,
instalaţii electrice defecte sau
exploatate
necorespunzător,
deficienţe de ordin organizatoric
etc”, se precizează în comunicatul
ISU Prahova.
Percheziții pentru infracțiuni
economice
Polițiști de investigare a
criminalității economice din
Inspectoratul Județean de Poliție
Prahova au efectuat o percheziţie
domiciliară la sediul unei societăţi
comerciale
din
municipiul
București, la persoane bănuite de
evaziune fiscală. Totodată, polițiștii
au dus la îndeplinire 42 ordonanțe
de predare documente, activitate
care se derulează în Bucuresti și
județele: Argeș, Arad, Constanța,
Giurgiu, Ilfov, Iași, Mehedinți,
Vâlcea și Prahova. „Din cercetări
au rezultat indicii că, în perioada
2012-2018, persoanele bănuite
ar fi înregistrat în contabilitatea
societatii operațiuni comerciale
care nu au avut la bază activități
reale în scopul de a diminua taxele
și impozitele datorate bugetului
consolidat al statului, dar și de a
obține sume de bani în numerar
pentru plata salariilor „la gri”, a
precizat IJP Prahova. Anchetatorii
mai susțin că reprezentanții
societății ar fi ascuns sursa
impozabilă, respectiv nu ar fi
declarat, în totalitate, timpul
efectiv lucrat de către salariați cu
scopul de a nu achita în totalitate

contribuțiile și impozitele generate
de salariile plătite, în mod real.
Prejudiciul cauzat este estimat
la peste 7.000.000 lei. Cinci
mandate de aducere au fost puse
în aplicare. La activități participă
și polițiști din cadrul D.G.P.M.B. și
Inspectoratelor Judetene de Poliție
Arad, Constanța, Valcea, Argeș,
Iași, Mehedinți, Giurgiu, precum
și jandarmi din cadrul Grupării de
Jandarmi Mobilă Ploiești.
S-a trezit fără telefon într-un
restaurant
Polițiștii de la Secția nr. 1
Ploiești au fost sesizați, prin
S.N.U.A.U. 112, de un bărbat din
comuna Berceni, despre faptul că
persoane necunoscute i-au sustras
un telefon mobil de pe tejgheaua
unui restaurant fast-food din
municipiu. „În baza celor sesizate,
s-a constituit o echipă operativă
care a efectuat verificări și care, în
scurt timp, a identificat persoana
bănuită de comiterea faptei – un
tânăr de 25 de ani, din comuna
Salcia”, a precizat IJP Prahova.
Telefonul mobil a fost recuperat
și predat persoanei vătămate, în
cauză fiind întocmit un dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt.
A cumpărat cherestea din târg și
a fost amendat
Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 4 Câmpina au depistat,
în Telega, un prahovean care
transporta cu o autoutilitară
cherestea, fără documente de
proveniență. Bărbatul a povestit
că a cumpărat materialul lemnos
dintr-un târg din Băicoi, de la o
societate comercială. „Cantitatea
de cherestea a fost ridicată în
vederea confiscării și predată
pădurarului din cadrul Ocolului
Silvic Doftana. În continuarea
cercetărilor, polițiștii s-au deplasat
în orașul Băicoi și au efectuat
verificări la societate, constatând
că materialul lemnos a fost
comercializat ilegal”, a precizat IJP
Prahova. Atât cumpărătorul, cât și
administratorul societății au fost
sancționați contravențional, cu
amenzi de 5.000 de lei, fiecare.
Prinși când furau motorină din
rezervorul unui camion
O patrulă de jandarmi din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Prahova a surprins două

persoane, în zona Crângul lui Bot,
pe DN 72, în timp ce sustrăgeau
combustibil din rezervorul unui
camion de transport marfă.
Produsul petrolier urma să fie
depozitat în două bidoane de
plastic cu capacitatea de 23
litri și vândut unei alte pesoane
care venise la fața locului cu un
microbuz. Inspectoratul Județean
de Jandarmi Prahova a anunțat
că în cauză au fost întocmite acte
de sesizare pentru infracțiunea de
furt calificat prevăzută de art.228229 Cod Penal.
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PING-PONG SC „HALE ȘI PIEȚE”:
CU SPITALUL
BUTURUGA MICĂ
CF PLOIEȘTI RĂSTOARNĂ CARUL MARE
continuare din pagina 1

N

u se știe a cui a fost
ideea, de cine a fost
generată, de minister sau de
către factorul politic, cert este
că Ministerul Transporturilor
a trimis, săptămâna trecută,
adrese către Consiliul Județean
Prahova și Primăria Ploiești,
prin care-și exprimă intenția de
a ceda Spitalul CF fie autorităților
județene, fie administrației locale.
Ambele instituții au răspuns
afirmativ.
Primarul
Adrian
Dobre a confirmat public că
municipalitatea își dorește să preia
în patrimoniu unitatea medicală:
„am primit o solicitare din partea
Ministerului
Transporturilor
prin care ni s-a cerut un acord
de principiu pentru preluarea
Spitalului CF din Ploiești. Astăzi
(n.n. luni, 14 mai) am transmis
răspunsul afirmativ, în sensul că
suntem de acord cu acest transfer,
dar sigur că lucrul acesta nu se
va întâmpla imediat; urmează
o întreagă procedură, să vedem
toate detaliile, să facem analiza
în Consiliul Local Ploiești etc.”
Dobre n-a exclus posibilitatea ca
aici, în funcție de suprafața de
teren disponibilă, să fie amplasat
și viitorul spital municipal, cel
pe care consilierii locali ai PNL
și executivul îl vor pe vechiul
amplasamant al unității militare
de pe str. Trocători/ Cosminele,
iar aleșii PSD-ALDE îl vedeau
undeva, pe câmpurile din sud,
în Cartierul Ghighiu, lângă
Hipodrom. Consiliul Județean
Prahova a fost mai reținut și nu a
oferit detalii despre acest posibil
schimb, dar surse din interior
recunosc că instituția a primit o
adresă similară de la Ministerul
Transporturilor, iar răspunsul este
afirmativ, Spitalul CF urmând să
fie arondat Spitalului Județean
de Urgență (ca variantă de lucru
la primă mână, fără o analiză de
impact). Care dintre cele două
instituții credeți că va avea câștig
de cauză, în varianta în care
decizia rămâne la nivel zonal?
Evident că este vorba despre
votul din Consiliul Județean și/
sau Local Ploiești, iar majoritățile
politice pot deschide calea sau
pot bloca transferul către una
dintre instituții. Dacă Ministerul
Transporturilor chiar este hotărât
să scape de spital, pe plan local, la
jocul politic al votului, șanse mai
mari de a deveni administrator
le are CJ Prahova. Noi sperăm
să nu se întâmple niciuna dintre
variante, mai ales că au mai existat
încercări similare în 2012 și în
ianuarie 2014. Și acum, ca și în
alte dăți, conducerea spitalului nu
a fost consultată cu privire la un
eventual transfer.
SCURT ISTORIC AL ALTOR
TENTATIVE DE PREDAREPRELUARE A SPITALULUI CF
Rețeaua de spitale CFR a fost
înființată în anul 1920. În prezent,
Ministerul Transporturilor are
în gestiune 15 astfel de unități în

continuare din pagina 1

toată țara, printre care și Spitalul
CFR
Ploiești.
Organizarea,
cu modificările de conjuctură
survenite la fiecare schimbare de
sistem politic, a rămas în mare
aceeași până în urmă cu șase ani.
În 2012, s-a lansat propunerea
ca spitalele CF să fie preluate de
primării/consilii județene, iar
Casa Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor să
fie înghițită de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate (CNAS).
În decembrie 2012, Consiliul
Județean Prahova își exprimase
intenția să preia CFR-ul din
Ploiești. La presiunea sindicatelor,
în 2013, reforma s-a rezumat
doar la cedarea unităților către
Ministerul Sănătății. În 2014,
după un an de gravă subfinanțare,
spitalele CF revin în subordinea
Ministerului Transporturilor. În
ianuarie 2016, Consiliul Local
Ploiești este cel care pune ochii
pe singurul spital din județ
care n-a fost niciodată implicat
în incidente fie politice, fie de
asigurare a actului medical, fie
de nefinanțare. Curios este că
aleșii locali s-au hazardat să
vrea unitatea fără să întrebe
conducerea și corpul medical de
la CFR dacă doresc acest lucru.
La acea vreme, prin HCL 20 din
29 ianuarie 2016, Consiliul Local
Ploiești și-a exprimat acordul de
principiu pentru preluarea clădirii
în care funcționează spitalul. Ideea
a fost lansată în spațiul public de
Andrei Volosevici, senator la acel
moment, iar inițiatorii proiectului
de hotărâre, asumat de întregul
legislativ, au fost consilierii Larisa
Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica
Drăgușin, Cristian Dumitru,
Cristina Ana-Maria Enache,
Cristian Ionuț Ionescu, Gheorghe
Popa,
Gheorghe
Simion
Sârbu, Geta Șerban și Nicolae
Șuga. Tot prin HCL 20/2016,
primarul interimar Cristian
Ganea și direcțiile GestiunePatrimoniu,
Administrație
Poblică,
Juridic-Contencios,
Achiziții Publice-Contracte și
Economică au fost împuterniciți
să solicite Guvernului trecerea
unității din domeniul public
al statului, în domeniul public
al municipiului Ploiești și în
administrarea Consiliului Local
Ploiești. Demersurile nu au mai
continuat pesemne din cauza
schimbărilor politice la nivelul
administrației municipale. Că au
fost reluate acum, de data aceasta
inițiativa aparținând Ministerului
Transporturilor, vom vedea ce se
va întâmpla! Cert este un lucru:
ar fi păcat ca o unitate sanitară
care funcționează fără sincope să
fie adusă în zona unor instituții
care ne-au oferit suficiente
exemple negative cu spitalele
pe care le gestionează (Spitalul
Județean de Urgență, Spitalul
Municipal Schuller, Spitalul de
Pediatrie, Spitalul de Obstetrică și
Ginecologie).

U

n proiect de modernizare a
pieței Halelor Centrale există,
hăt, din 2007. Numai că n-a avut
cine să-l pună în practică. El a
fost reluat prin 2013, abandonat
apoi, iar subiectul a izbucnit în
2016, în campania electorală
pentru alegerile parlamentare.
Atunci nu s-a mai vorbit despre
necesitatea unei piețe care să facă
cinste orașului, ci despre demolări
urgente. Cauza: clădirile degradate
puteau să cadă la un cutremur
major. La nivelul administrației
locale a existat o sarabandă de
planuri și promisiuni, chiar au fost
avansate și sume de bani pentru
reconstrucția pieței. Planul era așa:
să se realizeze o piață provizorie,
să se demoleze piața existentă
și să înceapă construirea uneia
noi. În 2017, primarul Adrian
Dobre promitea că va fi deschis
șantierul în cursul anului. Și nu s-a
întâmplat nimic până în ziua de
azi, vedeți bine. Fondurile există
cel puțin declarativ, voință ar fi,
numai că ditamai Primăria Ploiești
și ditamai SC „Hale și Piețe” s-au
încurcat de câțiva comercianți.
Ca să ne înțelegem: pentru a fi
demolată o construcție, e nevoie

ințare. Un
de autorizație de desfi
desființare
document de acest fel a fost obținut
în 2015, dar atunci se spune că
n-au fost bani pentru demolare,
așa că autorizația a expirat. În anul
2017, SC „Hale și Piețe”a depus
o nouă documentație la Direcția
Generală de Dezvoltare Urbană,
aflată în subordinea Primăriei
Ploiești, dar actul nu a fost eliberat
fiindcă DGDU a cerut mai multe
documente, printre care extrasul de
carte funciară actualizat, cu toate
construcțiile existente pe platou și
acte doveditoare din care să reiasă
acceptul proprietarilor de a le fi
demolate construcțiile. Între timp,
DGDU a eliberat un certificat de
urbanism. Mai departe însă nu s-a
mai produs niciun demers pentru
obținerea avizelor și acordurilor
solicitate prin certificatul de
urbanism pentru simplul motiv
că nu toți proprietarii și-au dat
acceptul
pentru
desființarea

construcțiilor. Neștiindu-se
construcțiilor
Neștiindu se cât
va dura acest demers, nu au fost
solicitate avizele, fiindcă ele au
doar un an valabilitate. Atunci
s-a aflat o situație absurdă,
petrecută prin anul 2000-2001,
cum că unii comercianți și-au
intabulat gheretele, deși aveau
statutul de chiriași, devenind astfel
proprietari! Iar acum proprietarii
țin în șah autoritățile. Întrebare:
chiar nu găsește administrația
o soluție să iasă din acest
impas? O mulțime de consilieri
locali, aparatul de specialitate,
juriștii Primăriei, apoi CA și
compartimentele de specialitate ale
SC „Hale și Piețe” nu sunt în stare
să livreze un mecanism legal și nu
sunt capabili să urgenteze treburile
ca să scape de 2-3 comercianți ce
s-au înstăpânit fraudulos pe un
teren ce nu le aparține și pe niște
construcții peste care s-au făcut
proprietari?

ATELIERE DEMONSTRATIVE,
DE ZIUA DREPTULUI
INTERNAȚIONAL UMANITAR

L

uni 14 mai,
uni,
mai pentru a marca Ziua dreptului
internațional umanitar în chiar Anul European
al Patrimoniului Cultural și al Centenarului Marii
Uniri, Centrul Județean de Cultură, în parteneriat cu
Asociația Română de Drept Umanitar-Filiala Prahova,
au organizat, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii,
câteva manifestări menite să pună în valoare tradițiile
românești. În cadrul unor ateliere demonstrative
de creație au fost prezentate cusături tradiționale și
crestături în lemn realizate de către meșterii populari
Iulia Goran și Petre Ghițeanu. De altfel, ultimul și-a
vernisat expoziția „Omagiu Învierii- Crestături în
lemn”. Ca o sinteză a acestei acțiuni, organizatorii au
spus că „patrimoniul cultural nu se regăsește doar în

literatură, în artă sau în obiecte, în poveștile pe care le
spunem copiilor și nepoților noștri, în mâncarea de care
ne bucurăm împreună, în filmele pe care le vedem și în
care ne recunoaștem, ci și în meșteșugurile și obiceiurile
pe care le-am moștenit de la strămoșii noștri”. Este fix
ceea ce vizitatorii au văzut ieri și ceea ce fac meșterii
populari cam în toată țara nu o dată pe an, ci ori de
câte ori au prilejul. Dar ce să aibă totuși în comun
meșteșugul cu Ziua dreptului internațional umanitar?
Ne-au explicat organizatorii, că scopul a fost de
„educare a tinerei generații față de principiile și valorile
umanitarismului, față de patrimoniu, tradiții și valorile
culturale”. Ziua dreptului internațional umanitar a
fost stabilită prin Legea nr.177/2013, la propunerea
CNDIU, și este marcată, în fiecare an, începând cu 2014,
prin acțiuni cultural-educative și științifice dedicate
cunoașterii și promovării dreptului internațional
umanitar. Alegerea acestei zile corespunde în mod
simbolic momentului ratificării de către România, la
14 mai 1954, a Convențiilor de la Geneva din 12 august
1949, care consacră, alături de cele două Protocoale
adiționale din 1977 referitoare la protecția victimelor
conflictelor armate, principalele norme ale dreptului
internațional umanitar.

CENTENAR ÎN FLORI ȘI
CULORI, LA PLOIEȘTI

S

ocietatea de Gospodărire Urbană Ploiești le-a
pregătit ploieștenilor o surpriză deosebită. În parcul
din fața Palatului Administrativ au fost realizate câteva
aranjamente florale cu tema Centenarului Marii Uniri.
Combinând culori și flori de sezon, specialiștii în
peisagistică au desenat harta României, având la est
teritoriul Basarabiei, iar în interior au marcat cifra
100 și poziția județului Prahova. Frumoasa idee a fost
continuată și în Parcul „Mihai Viteazul”, acolo unde
a fost „pictată”, din flori ornamentale, harta țării, iar
într-un alt aranjament, a fost scris „100 ani”.
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L

iderul PSD, Liviu Nicolae Dragnea, l-a
acuzat pe Iohannis de amenințări în
stil mafiot, în contextul în care președintele
a criticat vizita Vioricăi Dăncilă în Israel
și decizia Guvernului de a hotărî de capul
lui mutarea ambasadei la Ierusalim, deși
aceasta este prerogativa exclusivă a șefului
statului. În fine, chestiile astea de politică
externă, făcute după ureche, ne afectează
pe toți și ar putea băga România la apă

nasol: „în legătură cu ultima amenințare a
președintelui Iohannis la adresa premierului,
e continuarea unui plan, a unui set de
acțiuni îndreptate împotriva guvernului.
Orice acțiune internă, externă pe care o
face guvernul și nu e pe placul președintelui
e atacată, subminată, chiar sabotată.
Președintele subminează România”. Uite
cine vorbește, ca să zicem așa, despre stilul
mafiot! Cum ar fi, nene Iohannis, pe-aci
TelDrumul dacă te mai agăți de Guvernul
2 ani cu suspendare, clar? Ăsta, Guvernul
Globina adică, poate să curgă prin Videle
lui Dragnea, dar n-are dreptul să fie tras
la răspundere dacă ne... Belina pe toți!
Și ne Belina rău dacă ne punem contra
UE, pricepi mătăluță, Nicule? Că până la
Ierusalim mai aproape este Europa de noi!
Apropo, ai aflat și tu că România este stat
membru al UE?
-Dragnea ne Belina
Cu doamna Globina.
Cu Ierusalimul...
Pe-aci ni-i TelDrumul!
Că te-o fi luat iară valul,
Ai sărit, Nicule, calul.
Despre stilul mafiot,
Să vorbească chiar un hoț...

i tot Liviu Dragnea a sărit ca un Chow
Chow la gâtul lui Iohannis când acesta
a criticat faptul că ministrul de Externe,
Teodor Meleșcanu, a delimitat România
de declarația comună a UE referitoare la
mutarea unor ambasade la Ierusalim, fără
să aibă mandat de la Președinție pentru o
asemenea poziție: „Toți am sperat că epoca
Băsescu s-a terminat. Se pare că epoca
Iohannis e mai rea decât epoca Băsescu. Nu
există în România, în Constituție, funcția
de „tătuc”. Există funcția de președinte, cu
niște atribuții clare, cu limite clare...” Îhi, nu
există funcție de „tătuc” pentru Iohannis,
dar pentru tine este, nu? Adică tu poți
să comanzi ca Bulibașa tot ce mișcă-n
țara asta, ai vrea să fii mai mare și decât
Dumnezeu, dar președintele nu are voie,
ok? Păi, uite, îți facem o propunere: decât să
bagi la fund toată România, nu vrei să te faci
împărat peste Teleorman, să teleormănezi
acolo cât ai poftă? Păi... cam avea dreptate
epigramistul Vasile Vulpașu:
-Iuda-l vinde pe Isus,
Spânzurat lângă doi hoți,
Când mă uit acolo, sus,
Dragnea ne vinde pe toți!

E

lena Merișoreanu a afirmat că
poate comunica cu cei din lumea
de dincolo, dar are și vise premonitorii,
înainte ca cineva drag să se stingă din
viață. Cântăreața le-a povestit celor de la
Click despre experiențele paranormale pe
care le-a trăit în ultima vreme: „l-am visat
pe Ion Dolănescu, în urmă cu nouă ani,
înainte de a muri, dar și pe tata, cu trei zile
înainte de a ne părăsi. Iar înainte ca mama
mea și sora mea să se stingă din viață, am
visat curtea plină de gunoi. Acesta e un
semn care înseamnă moarte. Am visat-o pe
Ionela Prodan cum venea dintr-o mulțime de

C

ică Oana Zavoranu a declarat, în
emisiunea lui Capatos, că este un
dușman declarat al domnișoarelor care
apelează la botox pentru a-și țuguia buzele
și a avut mereu vorbe grele la adresa
acestora. Recent însă, vedeta a dezvăluit că
ar fi tentată să-și mărească... gura: „Nu am
botox, n-am nimic nici în buze, sunt așa cum
m-a lăsat mama mea. La sâni am umblat, la
față îmi este cam frică. Nu am pomeți puși,
nu am buze puse, poate o să îmi pun botox”.
Serios? Și de-aia nu se mai făcea dimineață,
că nu știa națiunea că-ți pui tu botox?
Apropo, știi cumva vreo operație care să
bage mintea în capul omului? Hooo, nu te
ambala, nu mă refeream la tine, ci la cei/cel
care te invită la televizor...
-Lumeee, lumeee!
Aflați că Zăvoranca-și pune
Botox în buze.
Curios, zice Capatos,
Eu credeam că vrei un lacăt!

S

oameni. Mi-a zis să vin și eu lângă ea”. Ăăă...
și de ce nu te duci, că nu șade frumos să-ți
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refuzi prietena?!? Merișoreanco
Merișoreanco, fato
fato, ptiu
ptiu,
să nu-mi spui că te-a lăsat și pe tine gâtlejul
și, fiindcă nu mai poți tra-la-la, acum o trala-la cu paranormalele...
-Talent prea mare n-a avut
Și-atâta biata a putut,
Să tra-la-la și danga-langa
Și-acum se crede baba Vanga.

âmbătă, în ziua protestului intitulat
„Vrem Europa, nu dictatură!“, la
care au manifestat pașnic în jur de 6.000 de
oameni, România TV a început să urle că
„mii de persoane vor să dea jos Guvernul,
folosind violența”. Cristina Șincai chiar
a anunțat, pe post, că „mii de oameni au
anunțat că vin în Piața Victoriei, unii cu
furci, bâte, topoare. Manifestanții susțin că
trebuie să treacă moda protestelor pașnice,
în contextul în care o nouă revoluție va naște
România Unită”. Aflată la fața locului, deci

văzând cu ochii ei că nu sunt ciomăgeli
de fel, reporterul Mădălina Petre fabula:
„românii sunt îndemnați să aducă cu ei
furci, bâte și topoare. Internauții sunt de
părere că politicienii ar trebui să știe de frica
cetățenilor.” Cu imagini alb-negru, muzică
dramatică și un reporter gâtuit, România
TV a prezentat protestul ca o adevărată
răscoală. S-a vorbit pe un ton grav despre
incidente, despre protestatarii care încearcă
să blocheze traficul: „i-ați văzut, doamnelor
și domnilor, cu pietre, cu fiare”; „scandal la
protestul cu furci și topoare de la Guvern” etc.
-Furci în România nu-s,
La fier vechi toate s-au dus.
Cert însă un lucru e:
Bâtele-s la RTV!

F

ostul antenist Ionuț Cristache,
realizator al emisiunii România 9 de
la TVR, a publicat, sâmbătă seară, în timpul
protestului din Piața Victoriei, un text plin
de jigniri la adresa filosofului Mihai Șora.
Ajuns la venerabila vârstă de 101 ani, Șora

a fost prezent printre manifestanți, ceea ce
l-a determinat pe Cristache să scrie, pe o
pagină de socializare: „un comunist fleșcăit,
servantul Anei Pauker a ajuns liderul și
farul călăuzitor al unei generații care,
măcar în teorie, ar trebui să construiască
viitorul acestei țări... teribila realitate. Îl
aștept și pe Vișinescu la protestele din Piața
Victoriei, după ce se eliberează. Are toate
datele #rezist.”
-Când n-a ajuns la strugure,
A zis că-i acru coana Vulpe.
Așa și Ionuț Cristache:
El un biet puric,
Șora-un munte!
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Ziarul Ploiestii

ECONOMIE
ANALIZĂ „PLOIEȘTII”

MARE LAUDĂ PENTRU NIMIC!

ROMÂNIA A URCAT UN LOC ÎN ECONOMIA UE, DAR SE
MENȚINE PENULTIMA CA PUTERE DE CUMPĂRARE

U

ltimele date furnizate de Eurostat arată că, în 2017, Produsul Intern
Brut al Uniunii Europene s-a ridicat la 15. 300 miliarde euro (prețuri
curente), iar PIB-ul României a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a
1,2% din PIB-ul UE. Această cifră face ca țara noastră să fie considerată a 16-a
economie, 2017 fiind și primul an când depășim Grecia, cel puțin statistic.
Dar nu la Grecia ar trebui noi să ne raportăm, această țară fiind în declin
continuu din 2008 încoace, ci la ceea ce ar trebui noi să reprezentăm (teoretic)
în interiorul Uniunii.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

tatistica UE a fost primită triumfal în România. Laudele, fie că au venit din zona
politică, fie că au fost livrate de analiști făcuți peste noapte în studiourile de televiziune,
n-au mai contenit. Exaltarea este total nepotrivită fiindcă, de fapt, pentru populație contează
cu totul și cu totul altceva, dacă respectiva creștere înseamnă ceva și pentru buzunarul
românilor. Și nu înseamnă, atâta vreme cât România se păstrează penultima în UE, ca
putere de cumpărare! Astăzi, vom face o demonstrație clară că a fi a 16-a economie nu
reprezintă deloc o performanță, iar o poziție urcată în TOP nu schimbă cu nimic nivelul
de trai al populației.

ROMÂNIA, MAI SLABĂ DECÂT CEHIA
România- și mai ales puterea politică de la București- n-ar trebui să se îmbete cu apă rece
pentru simplul motiv că a urcat un loc în ierarhia europeană, de la a 17-a economie a UE,
în 2016, la a 16-a ecomonie a UE, în 2017. În definitiv, ce mare lucru am făcut? Am depășit
Grecia, țară cu uriașe probleme financiare, ca nivel al PIB-ului global? Așa că nu este deloc
justificată euforia guvernanților ori a mass-media ușor populistă, manifestată din plin zilele
trecute. Pe de altă parte, teoretic, noi ar fi trebuit să fim în TOP 10! A 8-a țară în UE ca
suprafață (după Bexit) și a 6-a, ca populație (vezi tabelele de mai jos), se cădea să aibă o
eonomie pe măsură. Ori, noi ne clasăm mai jos decât Cehia, ca să luăm un singur exemplu,
țară cu o suprafață de trei ori mai mică și cu o populația aproape la jumătate!
SUPRAFAȚĂ (mii kmp)
Denumire țară Suprafață Denumire țară Suprafață
Denumire țară
Suprafață
Austria
83,9
Franța
632,8
Olanda
41,5
Belgia
30,5
Germania
357,3
Portugalia
92,2
Bulgaria
111,0
Grecia
132
Polonia
312,7
Cehia
78,9
Irlanda
69,8
ROMÂNIA
238,4
Cipru
9,3
Italia
302,1
Slovacia
49
Croația
56,5
Letonia
64,6
Slovenia
20,3
Danemarca
42,9
Lituania
65,3
Spania
506,0
Estonia
45,2 Luxemburg
2,6
Suedia
438,6
Finlanda
338,4
Malta
0,3
Ungaria
93
· Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 248,5 km
POPULAȚIE
Denumire țară Nr. locuitori Denumire țară
Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croația
Danemarca
Estonia
Finlanda

8.772.865
11.351.727
7.101.859
10.578.820
854.802
4.154.213
5.748.769
1.315.635
5.503.297

Franța
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta

Nr.
Denumire țară Nr. locuitori
locuitori
66.989.083
Olanda
17.081.507
82.521.653
Portugalia
10.309.573
10.768.193
Polonia
37.972.964
4.784.383 ROMÂNIA
19.644.350
60.589.445
Slovacia
5.435.343
1.950.116
Slovenia
2.065.895
2.847.904
Spania
46.528.024
590.667
Suedia
9.995.153
460.297
Ungaria
9.797.561

· Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 65.808.573 de locuitori

LOCUL AL 16-LEA CA ECONOMIE, DAR PENULTIMUL CA PIB/CAP
DE LOCUITOR!
Faptul că România este a 16-a economie a UE nu reprezintă mare lucru pentru populație.
Altceva contează. De pildă, faptul că țări cu resurse mai puține decât noi, cum ar fi Austria,
Belgia, Olanda, Portugalia, Irlanda sau Cehia au PIB-ul național și de două ori mai mare!
Nu mai punem la socoteală marea economie a UE, Germania, care a obținut un PIB mai
mare de 19 ori, la o populație de patru ori mai mare și la o suprafață de 1,5 ori mai mare. De
fapt, peste jumătate din PIB-ul UE a fost generat, în 2017, de trei state membre: Germania,
Marea Britanie și Franța. Cu un PIB de aproape 3.300 miliarde euro anul trecut, Germania
și-a consolidat poziția de principală economie a UE, fiind responsabilă pentru 21,3% din
PIB-ul Uniunii. Pe poziția secundă se situează Marea Britanie, cu 15,2% din PIB-ul UE,
urmată de Franța (14,9%), Italia (11,2%), Spania (7,6%) și Olanda (4,8%). Cum spuneam
însă, în cazul României, pentru populație contează mai puțin PIB-ul general, atâta vreme
cât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor este al doilea cel mai mic din UE (20.787 dolari/
cap de locuitor), mai rău decât noi stând doar Bulgaria (19.097 dolari/cap de locuitor). Până
și ultima țară sosită în Uniune, Croația, se situează mai bine decât noi (21.581 dolari/cap
de locuitor). Celălalt indicator, care reflectă cu fidelitate cam pe unde ne aflăm și cam cum
resimte populația performanța sau lipsa de performanță economică, PIB/cap locuitor 2016
exprimat în puterea de cumpărare standard (în procente fața de media UE), ne plasează
tot la coada clasamentului. Practic, față de nivelul de trai din UE, România este mai jos cu
42 de procente (poziția 27 din UE, înainte de Bulgaria, dar după Croația și Ungaria). Să
reprezinte acest lucru performanța cu care se laudă Bucureștiul politic? Dacă e nevoie de
vreo consolare, toate țările fost comuniste au PIB-ul după puterea de cumpărare sub media
europeană; dintre membrii vechi, doar Portugalia, Spania (anul aderării-1986), Grecia
(1981) și Italia (1958) au puterea de cumpărare sub media UE.

PRODUSUL INTERN BRUT GLOBAL 2016 (milioane de dolari, Fondul Monetar
International)
Denumire țară
PIB Denumire țară
PIB Denumire țară
PIB
Austria
384.799 Franța
2.464.790 Olanda
762.521
Belgia
465.248 Germania
3.467.780 Portugalia
205.085
Bulgaria
49.364 Grecia
194. 594 Polonia
473. 501
Cehia
185.269 Irlanda
254.596 ROMÂNIA
181.245
Cipru
19.795 Italia
1.848.690 Slovacia
89.797
Croația
49.928 Letonia
28.177 Slovenia
43.791
Danemarca
301.784 Lituania
43.024 Spania
1.242.360
Estonia
23.847 Luxemburg
60.176 Suedia
512.748
Finlanda
234.578 Malta
10.355 Ungaria
117.729
· Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 2.760.960
Zona Euro: 13.478.334
UE: 19.205.364
PIB pe cap locuitor 2015 calculat în baza parității puterii de cumpărare (dolari,
statistică a Fondului Monetar Internațional)
Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară
PIB/cap.loc.
Austria
47.250 Franța
41.181 Olanda
49.166
Belgia
43.585 Germania
46.893 Portugalia
27.835
Bulgaria
19.097 Grecia
26.449 Polonia
26.455
Cehia
31.549 Irlanda
55.533 ROMÂNIA
20.787
Cipru
32.785 Italia
35.708 Slovacia
29.720
Croația
21.581 Letonia
24.712 Slovenia
31.007
Danemarca
45.709 Lituania
28.359 Spania
34.819
Estonia
28.592 Luxemburg
98.987 Suedia
41.188
Finlanda
41.120 Malta
35.826 Ungaria
26.222
· Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 41.159
PIB/cap locuitor 2016 exprimat în puterea de cumpărare standard (în procente fața
de media UE), Eurostat
Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară PIB/cap.loc.
Denumire țară PIB/cap.loc.
EU
100%
Zona euro
107%
Austria
128 Franța
104 Olanda
128
Belgia
118 Germania
123 Portugalia
77
Bulgaria
49 Grecia
68 Polonia
68
Cehia
88 Irlanda
183 ROMÂNIA
58
Cipru
83 Italia
97 Slovacia
77
Croația
60 Letonia
65 Slovenia
83
Danemarca
124 Lituania
75 Spania
92
Estonia
75 Luxemburg
258 Suedia
123
Finlanda
109 Malta
96 Ungaria
67
· Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 107

INVESTIȚII ÎN SCĂDERE
Eurostat mai arată că Letonia, Grecia, Estonia și România sunt statele din Uniunea
Europeană care, după 2007, au înregistrat cel mai semnificativ declin al investițiilor, în timp
ce Suedia, Austria și Germania și-au majorat investițiile. În perioada 2007-2017, cel mai
mare declin al investițiilor din sectorul public și privat, ca procent din PIB, s-a înregistrat
în Letonia (19,9%, în 2017 față de 36,4%, în 2007; minus 16,5 puncte procentuale), Grecia
(minus 13,4 puncte procentuale), Estonia (minus 12,9 puncte procentuale), România
(minus 12,5 puncte procentuale), Spania (minus 10,4 puncte procentuale), Slovenia (minus
10,3 puncte procentuale), Lituania (minus 9,8 puncte procentuale) și Bulgaria (minus 9,1
puncte procentuale). În contrast, în perioada 2007-2017, o majorare a nivelului investițiilor,
ca procent din PIB, a fost raportată în Suedia (de la 23,9%, în 2007 la 24,9%, în 2017; plus un
punct procentual), Austria (0,6 puncte procentuale) și Germania (0,2 puncte procentuale),
în timp ce în Belgia a rămas aproape stabilă (0,1 puncte procentuale). În 2017, totalul
investițiilor (din sectorul public și din cel privat) din statele membre ale UE s-a ridicat
la aproape 3.100 miliarde de euro. În ansamblu, în 2017, investiţiile totale au reprezentat
echivalentul a 20,1% din PIB, față de 22,4% în 2007, înaintea crizei financiare globale.
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10 MILIOANE
LEI PENTRU
ASFALTAREA
STRĂZILOR
DIN MIZIL

ACTUALITATE

RITM DE MELC PENTRU CENTURILE
OCOLITOARE BUȘTENI ȘI COMARNIC

P

rimăria Mizil a rezervat 10 milioane de lei
pentru modernizarea unor drumuri din
pământ sau pietruite. Lucrarea a fost scoasă la
licitație și presupune asfaltarea a 23 de străzi, care
însumează 7,4 km de artere rutiere. În prima etapă
vor intra în modernizare str. Nichita Stănescu,
Calea Buzăului, Tohăneanca, Spirică Anastasiu,
Plutar Mareș, Gheorghe Brătianu, Crăciunescu,
Nicolae Iorga, Paralela 45. În următoarea
etapă, desfășurată după finalizarea lucrărilor de
extindere a alimentării cu apă și a canalizării, se vor
asfalta străzile Bradului, Dr. Istrate, Dobrogeanu
Gherea, Prelungirea Dobrogeanu Gherea, Traian
Vuia, Horea, Crișan, Mesteacănului, Prelungirea
Ana Ipătescu, Carpați, Prelungirea Carpați, Aurel
Vlaicu, Prelungirea Aurel Vlaicu, Soldat Enache
Ilie. În Mizil, așa cum se arată în Strategia de
Dezvoltare Durabilă 2014-2020, rețeaua de străzi
este în lungime de aproximativ 38 km: „starea
tehnică a drumurilor este precară; 21,544 km
dintre acestea sunt asfaltate, iar 8 km de străzi sunt
pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș
și se încadrează în categoria de trafic ușor. Accesul
pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate
trotuare, acostamentele sunt în marea majoritate
din pământ înierbat”. Dacă ar fi să luăm drept
corecte datele din SDD, odată cu asfaltarea celor
7,4 km de drumuri, ar însemna că procentul
de modernizare s-ar ridica spre 98%! În 2017,
primarul Silviu Călin Negraru aprecia că doar
55% dintre drumurile orășenești sunt asfaltate.

U

neori ne întrebăm: ce s-ar face statul român dacă firmele și populația ar plăti
taxele și impozitele în ritmul în care se construiesc, de pildă, drumurile?
Centurile ocolitoare ale orașelor Comarnic și Bușteni se află în al 6-lea an de
când sunt în faza de proceduri. Zilele trecute, a mai fost făcut un pas: Guvernul
a aprobat indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de artă de pe cele două
variante de ocolire. La anul ori la anul celălalt, în fine, în 2020 sau 2025, cine
știe, poate vom avea gata șoselele?
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

D

in 2012 s-au realizat primele
schițe ale centurilor ocolitoare ale
orașelor Comarnic și Bușteni. De atunci
și până astăzi au fost întocmite studiile
de fezabilitate, proiectele, s-au obținut
avizele de mediu și lucrarea a fost scoasă
la licitație. Cam câte o procedură pe an sau
la un an și jumătate s-a desfășurat, dacă

e să facem o socotală sumară. În 2018,
vedem bine, au fost aprobați indicatorii
tehnico-economici pentru lucrările de
artă (poduri, viaducte, subtraversări).
Cine și când va executa aceste accesorii,
care-s bașca de drumul în sine, nu se știe.
Pentru tunelurile care să subtraverseze,
la Comarnic, o cale ferată și un drum

național se estimează că ar fi necesară
suma de 41,3 milioane de lei și ar putea fi
realizate în circa un an. Pentru viaductele
de la Bușteni, costurile au fost estimate
la 94 de milioane de lei, investiția fiind
programată a se efectua pe o perioadă de
doi ani.
Centura ocolitoare a orașului Comarnic
va avea o lungime de 3 km și va începe de
la km 107+000 al DN1, subtraversează
podul existent pe un drum local, continuă
paralel cu linia de cale ferată BucureștiBrașov și DN1, traversează pârâul
Bătrâioara peste un pod, urmând ca apoi
să subtraverseze DN1 și CF, sfârșitul
traseului realizându-se printr-o racordare
la DN1. Așadar, în afară de drumul în
sine, care costă în jur de 22 milioane de lei,
mai este nevoie de două tuneluri pe sub
calea ferată, în lungime cumulată de 27 m
și de două pasaje pe sub DN1, în lungime
de 55 m.
La centura ocolitoare Bușteni, lucrarea
costă în jur de 18 milioane de lei, dar
la această sumă se mai adaugă încă de
cinci ori pe-atât, pentru realizarea a
două viaducte și a unor ziduri de sprijin.
Conform documentației, traseul variantei
de ocolire este împărțit în trei sectoare:
primul, cuprins între km 1+289,53 și km
1+640, în dreapta râului Prahova, în zona
stadionului, este prevăzut cu un zid pentru
consolidarea corpului drumului; pe al
doilea sector, cuprins între km 1+640-km
2+004, din cauza terenului accidentat,
este nevoie de realizarea unui viaduct în
lungime de 364 metri; al treilea sector,
aflat între km 2+440-km 2+520, între
terasamentul căii ferate și râul Prahova,
necesită un viaduct în lungime de 80 m.

CONSILIERII LOCALI DE LA
COMISIA 2 AU BLOCAT UN
DEMERS CONSTITUȚIONAL

C

onsilierii locali care fac parte din Comisia 2 pentru Valorificarea patrimoniului,
servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale
au refuzat să acorde Comitetului pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetățenilor de
Revizuire a Constituției României două spații în Ploiești, unde să amplaseze, temporar, două
corturi, pentru strângerea de semnături.

C

omitetul
ceruse
un
perimetru în stația de
autobuz din fața Galeriilor
Comerciale și altul în Piața
Victoriei, pe una dintre aleile
pietonale. Reamintim că, la nivel
național, inclusiv în Ploiești
și Prahova, a fost declanșată o
inițiativă cetățenească numită
„Fără Penali în Funcții Publice”,
prin care s-ar fi putut începe
procedurile de modificare a
Consituției în sensul în care
toți cei care au fost condamnați
la pedepse penale privative de

libertate să nu mai poată accede
în funcții de conducere în
structurile centrale (președinte,
premier, ministru, parlamentar)
și locale (primar, viceprimar,
președinte și vicepreședinte al
consiliului județean etc.) ale
statului român. Inițiativa este
susținută de Uniunea Salvați
România. Pesemne din această
cauză, de joc politic, nu au fost
acordate spațiile solicitate pentru
amplasarea unor corturi, fiindcă
altfel nu există niciun temei
legal și moral pentru a refuza

cetățeanul pe care inclusiv un
consilier local îl reprezintă.
Cu atât mai mult cu cât el face
parte și dintr-o comisie care
are în titulatură „servicii către
populație”! Pe de altă parte,
decizia Comisiei 2 poate fi
interpretată și ca o încălcare
a unui drept constituțional,
îngrădindu-se astfel libertatea
oamenilor de a se exprima pe
un subiect anume, prin limitarea
dreptului de a amenaja spații de
strângere de semnături în oricare
zonă a orașului.

ARTICOLUL 150
(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de Președintele României, la propunerea Guvernului, de cel
puțin o pătrime din numărul deputaților sau al senatorilor, precum și de cel puțin 500.000 de cetăţeni cu
drept de vot.
(2) Cetățenii care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele
țării, iar în fiecare din aceste județe sau în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000
de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
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ACTUALITATE

PENTRU CĂ N-ARE BANI, GUVERNUL VA FACE
INVESTIȚII CU BANII PRIVAȚILOR

D

eși există o lege din 2016, autoritățile centrale și locale s-au
plâns în permanență de lipsa unor acte normative coerente,
care să permită parteneriatele public-private, în derularea
unor investiții. Sperăm să n-o mai facă de aici înainte de vreme
ce Guvernul a adoptat o nouă ordonanță care reglementează/
corectează această relație economică. Parteneriatul public-privat,
așa cum a fost definit de Executivul Dăncilă, are ca scop realizarea
sau reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care
vor aparține patrimoniului partenerului public.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

O

rdonanța reglementează
posibilitatea ca statul
să realizeze obiective/investiții
publice cu bani ai învestitorului
privat, pe care acesta din urmă
îi va recupera într-un final de

la buget, evident, și cu un profit
pe care autoritățile centrale îl
numesc „rezonabil”. Adică firma
care pune inițial banii va lua de la
stat cu vârf și îndesat. Guvernul a
rebotezat proiectul de parteneriat

cu contractul de parteneriat
public-privat, iar ca elemente
principale ale acestuia avem:
raporturile contractuale au durata
de cel puțin 5 ani; proiectele vor fi
finanțate în principal din fonduri
private, ceea ce nu exclude o
cofinanțare a statului; riscurile
investiției vor fi împărțite între
partenerul privat și cel public,
adică primărie, minister, agenție,
Guvern etc. Cota de contribuție a
partenerului public la finanțarea
realizării investițiilor dintr-un
contract de parteneriat publicprivat reprezentată de resurse
financiare de altă natură decât
fonduri externe nerambursabile
și contribuția națională aferentă
unor astfel de fonduri nu poate
depăși 25% din valoarea totală
a investiției. În termen de un an
de la intrarea în vigoare a OUG,
Guvernul va constitui Fondul
special de finanțare a contractelor
de parteneriat public-privat care se
încadrează în categoria proiectelor
strategice. Pentru parteneriatele
care vizează un serviciu public, se
vor înființa „societăți de proiect”.

Partenerul public va putea
transmite sau constitui, în favoarea
societății de proiect, dreptul de a
colecta și utiliza pentru derularea
proiectului tarife de la utilizatorii
bunului/bunurilor sau serviciului
public ce formează obiectul
contractului de parteneriat publicprivat. Tipurile de tarife și nivelul
acestora se reglementează în
condițiile legii”.
În vederea încheierii și începerii
executării obligațiilor dintr-un
contract de parteneriat publicprivat este necesară parcurgerea
mai multor etape: realizarea de
către partenerul public a unui
studiu de fundamentare; aprobarea
studiului de fundamentare de
către Guvern, pentru proiectele
administrației publice centrale
sau, după caz, de către autoritățile
deliberative, pentru proiecte ale
administrației publice locale;
parcurgerea procedurii de atribuire
a contractului de parteneriat
public-privat;
aprobarea
contractului de parteneriat publicprivat rezultat în urma finalizării
negocierilor și inițializat de

către părți de către Guvern sau
autoritățile administrației publice
locale; semnarea contractului
de parteneriat public-privat;
îndeplinirea tuturor condițiilor
suspensive prevăzute în contractul
de parteneriat public-privat,
inclusiv a închiderii financiare
stabilirea duratei contractului
se va face astfel încât se va
evita restricționarea artificială
a concurenței; asigurarea unui
profit rezonabil pentru domeniul
respectiv, ca urmare a exploatării
bunului/bunurilor și operării
serviciului public ce formează
obiectul proiectului; se va asigura
un nivel rezonabil și suportabil
al prețurilor pentru serviciile ce
formează obiectul proiectului,
prețuri plătite de către beneficiarii
serviciilor. Partenerul public
are dreptul să monitorizeze și
să controleze, pe toată perioada
derulării
contractului
de
parteneriat public-privat, modul
în care partenerul privat și/sau
societatea de proiect își execută
obligațiile asumate prin contract și
din legile care guvernează această
țară.

ÎN TIMP CE PARLAMENTARII VOR PENTRU ANUMIȚI ROMÂNI PUȘCĂRIE ACASĂ, LA PISCINĂ,

MINISTRUL DE INTERNE ÎI TRIMITE LA ÎNCHISOARE
PE CEI CARE REFUZĂ SĂ MUNCEASCĂ ÎN FOLOSUL
COMUNITĂȚII!

D

umnezeu să mai înțeleagă politica PSD-ALDE-UDMR referitoare la
penitenciare și pușcăriași. Până acum, sub motivația condamnărilor
CEDO, generate de aglomerația și condițiile rele din închisori, am asistat ba la
eliberări înlesnite de legea recursului compensatoriu, ba la propuneri legislative
despre cum să fie despăgubiți deținuții cu 5-8 euro pentru fiecare zi de pușcărie,
ba la ideea ca infractorii condamnați la pedepse mai mici de cinci ani să facă
închisoare la domiciliu. Ei bine, dacă Ministerul Justiției și parlamentarii țin
morțiș să decongestioneze penitenciarele, ministrul de Interne, Carmen Dan,
propune să le aglomereze, prin trimiterea la beci a celor care refuză munca în
folosul comunității.
Luni, ministrul de Interne, Carmen
Dan, a anunțat că susține inițiativa potrivit
căreia persoanele condamnate la muncă
în folosul comunității, care nu își respectă
această obligație, vor fi trimise la pușcărie,
să ispășească pedepse de maximum doi
ani de închisoare. Dan a afirmat că „sunt
foarte multe situații în care sunt constatate
și aplicate sancțiuni contravenționale care
nu se plătesc. Ori sunt decizii ale instanțelor
care dispun munca în folosul comunității și
care nu se execută. Eu cred că sunt prea mulți
oameni (infractori) care nesocotesc legea”.
PARLAMENTARII ÎI TRIMIT LA
ÎNCHISOARE PE UNII...
Pe 10 mai, 54 de parlamentari PSD,
printre care și Carmen Dan, au depus
la Senat un proiect de lege care prevede
pedepse cu închisoarea de la trei luni
la doi ani, pentru persoanele care nu se
prezintă la munca în folosul comunității.
Inițiatorii motivează că este necesară o

astfel de modificare legislativă deoarece
măsura amendării persoanelor care
refuză să efectueze ore de muncă în
folosul comunității, în pofida deciziilor
judecătorești, nu este suficientă: „ce se
întâmplă în cazul în care contravenientul
nu plătește amenda, nu efectuează
orele de muncă în folosul comunității?
Sunt sancționate contravențional ori
administrativ în mod constant, însă aceste
sancțiuni rămân doar niște cifre, niște
statistici, nu se plătesc (...) În lipsa unei
legislații coercitive, aceste persoane sunt
încurajate să comită în continuare fapte
antisociale, iar numărul persoanelor care li
se alătură crește în mod alarmant”.
ȘI-I SCAPĂ DE PUȘCĂRIE PE
ALȚII!
Este cel puțin suspectă lejeritatea cu
care parlamentarii sunt dispuși să-i trimită
la pușcărie pe cei mai mărunți borfași
în condițiile în care, anul trecut, s-a dat

,

EDITURA

o bătălie pe viață și pe moarte pentru aa-ii
scoate din închisoare pe alții. Ori s-a dat o
bătălie imposibilă pe legile justiției, pentru
modificarea acestora din următoarele
rațiuni: scoaterea anumitor fapte de sub
incidența Codului Penal; armonizarea
legislației naționale cu cea europeană
ori cu anumite observații ale Curții
Constituționale; condamnările României
la CEDO pentru condițiile inumane din
închisori etc. Așa s-a întâmplat că, anul
trecut, a intrat în vigoare L 169/2017
privind recursul compensatoriu referitor la
eliberările din penitenciare pentru condiții
necorespunzătoare. Aceasta prevede că,
la 30 de zile executate în penitenciar, în
condiții improprii, deținuții beneficiază
de șase zile considerate executate. Într-o
singură zi, au ieșit din pușcărie 529 de
deținuți. Ministrul Justiției, Tudorel
Toader, a anunțat apoi că va elabora un

act normativ prin care deținuții care au
ispășit pedeapsa în condiții inumane vor
fi despăgubiți cu 5-8 euro pentru fiecare
zi de pușcărie. În fine, în acest an, Senatul
a aprobat un proiect de lege prin care toți
infractorii care primesc mai puţin de 5 ani
de închisoare și-ar putea ispăși pedeapsa
acasă, cu condiția să fi executat un an în
penitenciar sau ar putea să fie condamnați
la un soi de închisoare de week-end.
ÎNTREBARE DE BUN SIMȚ
Întrebarea se pune așa: ce fel de
politică duce România dacă pe infractorii
condamnați până la cinci ani îi trimite
să facă pușcărie de week-end, iar pe alții,
cu amenzi penale sau muncă în folosul
comunității, îi expediază în pușcărie? Pentru
acești din urmă oameni nu mai țipă CEDO,
nu mai sunt penitenciarele aglomerate, nu
mai trebuie despăgubiri de 5-8 euro, nu se
mai aplică recursul compensatoriu?

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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Un demers academic temerar

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
SOLUȚII DIN NATURĂ
CONTRA BOLILOR BILIARE
Coada șoricelului calmează colicile
biliare.
Colecistita și angiocolita sunt câteva
dintre afecţiunile care se manifestă prin
dureri puternice, numite colici. În acest
caz, sunt indicate plantele cu acţiune
antispastică sau calmantă. Se recomandă
infuzia de coada-șoricelului la 500 ml de
apă fierbinte și se bea în mai multe reprize
(4-5).
Se poate face și o infuzie de rostopască
(o jumătate de linguriţă de plantă la 1 cană
cu apă), care se bea de-a lungul unei zile.
Anghinarea este de ajutor în
dischinezia biliară.
Dacă ai dischinezie biliară, alege
remediile cu efecte coleretice (stimulează
secreţia bilei) și colagoge (favorizează
evacuarea bilei în duoden, prezente la
plante precum anghinarea. Se poate face
o infuzie dintr-o lingură de frunze la 1/2
litru de apă. Se bea de-a lungul unei zile:
o cană dimineaţa, pe stomacul gol, apoi

V

olumul
cercetătorului
Florian Banu „De la SSI
la SIE – o istorie a spionajului
românesc în timpul regimului
comunist (1948 – 1989)”, apărut
recent în seria „Istorie” a Editurii
Corint constituie rezultatul unui
considerabil efort academic ce
demonstrează – încă o dată –
seriozitatea și calitatea cercetării
ce-l caracterizează pe autor.
Un demers academic temerar,
această carte sintetizează sute
de documente, studii de caz și
lucrări memorialistice, pentru
a oferi o perspectivă unitară și
academică asupra spionajului
românesc.
Lucrarea lui Florian Banu
se dorește a fi un răspuns la
sfidarea celebrului director al
CIA Allen Dulles, care considera
că „nu există o profesie mai
puţin înţeleasă și mai fals
reprezentată decât munca de
in
informaţii”, aforism de la care
aautorul pornește în demersul
ssău abordând istoria spionajului
rromânesc
prin
prisma
ccercetătorului, fără a specula pe
m
marginea informaţiilor.
Volumul își propune o
fa
familiarizare a cititorului cu
elementele esenţiale pentru
înţelegerea
universului
spionajului
românesc
din
perioada regimului comunist,
începând
cu structurile
organizatorice și cu oamenii
care au condus aceste structuri,
trecând
prin
modalităţile
de selectare și antrenare a
personalului și încheind cu
prezentarea succintă a câtorva
direcţii de acţiune și cazuri cu

se stă culcat pe partea dreaptă o jumătate
de oră, iar a doua cană se bea înainte de
mesele principale. Se poate face o cură de
20 de zile, cu o pauză de 1 lună, după care se
reia. Acţiune coleretică are și salvia, motiv
pentru care este indicată în dischinezia
biliară. Se face o infuzie dintr-o linguriţă de
frunze la 100 ml de apă clocotită și se bea
treptat, de-a lungul unei zile. În dischinezia
biliară, fitoterapeuţii recomandă și infuziile
de sunătoare, de ţintaură, de unguraș, de
crușin și de gălbenele.

CULTURĂ ȘI TRADIȚIE
SLĂNIC PRAHOVA

valenţe exemplificatoare.
Primul capitol al lucrării
prezintă evoluţia organizatorică
a spionajului românesc, de la
ultimii ani de funcţionare a
Serviciului Special de Informaţii
până la formulele moderne
în care a fost structurat
Departamentul de Informaţii
Externe (DIE), apoi Centrul
de Informaţii Externe (CIE).
Acesta este urmat de un capitol
consacrat biografiilor, mai
mult sau mai puţin complexe,
ale șefilor structurilor de
informaţii externe românești,
capitol care oferă cititorului,
dar cu deosebire specialistului
în domeniu, elemente utile
înţelegerii impactului pe care
aceste personalităţi l-au avut
asupra organizării și misiunilor
structurilor de spionaj ale
epocii. Lucrarea cuprinde și
un capitol dedicat ofiţerilor de
informaţii, analizând raportul
dintre calităţile lor native și
cele dobândite, modalităţile de
selectare, instruire și testare a
acestora.
Partea finală a lucrării
este dedicată unora dintre
operaţiunile
de
anvergură
ale
spionajului
românesc,
fiind
menţionate,
între
altele, cunoscuta penetrare a
comandamentului NATO de
către „reţeaua Caraman”, dar
și altele, mai puţin cunoscute,
cum ar fi captarea bunăvoinţei și
repatrierea marelui savant Henri
Coandă, „influenţarea pozitivă”
a baronului Elie de Rotschild,
operaţiuni de aport valutar ori
de spionaj tehnico-știinţific.
Autorul concluzionează că

Florian Banu își încheie lucrarea:
„Astăzi,
când
problemele
perceperii trecutului recent,
dezbaterile asupra viitorului
identităţii naţionale și discuţiile
despre influenţele externe
asupra societăţii românești
contemporane sunt atât de
intense, avem convingerea că
necesitatea unei solide și extinse
culturi de securitate este mai
mare ca oricând. De aceea, ne
exprimăm convingerea că din
lectura unor volume precum cel
de faţă, persoanele dornice să
pătrundă dincolo de aparenţele
evenimentelor, spre a înţelege
esenţa a ceea ce se întâmplă
cu lumea în care trăim, nu vor
avea decât de câștigat”. (M.I.)

ASPECTE LINGVISTICE ÎN ORAȚIILE DE NUNTĂ
Drd. Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro

N

unta în viața comunității slănicene,
a avut un caracter aparte in care
s-au respectat și încă se mai respectă cu
sfințenie, tradițiile și ritualurile legate de
acest moment. Pregătirile pentru nuntă,
se desfășoară simultan în cele trei case:
ale mirelui, miresei și nașilor. Rolurile
principale în performarea actului ritual al
nunții, le au mirele și mireasa, urmate de
nunii mari, socrii mari și socrii mici. Locația
de nuntă este aleasă asftel încât, să poată
participa o mare parte din comunitate și de
aceea este arvunită1 cu mult timp înainte.
De asemenea, sunt arvuniți și lăutarii care
au un rol important în ceremonialul de
nuntă, fiind prezenți la toate obiceiurile.
Obiceiurile de nuntă încep cu o
săptămână înainte de ziua nunții. În ziua
de luni, tânărul mire însoțit de câțiva flăcăi,
pleacă la pădure pentru a tăia brazii. Bradul
este un element important în performarea
ceremonialului de nuntă, este un simbol
sacru al vieții, dar și un factor reprezentativ
pentru trecerea la altă stare: la nuntă pentru
belșug și bunăstarea viitoarei familii, iar la
înmormântare doar pentru cei tineri plecați
prea devreme din această lume.
Cei șapte brazi vor fi împărțiți în
duminica nunții, astfel: doi vor fi puși
la casa mirelui, doi la casa miresei, alți
doi la casa nașilor și unul va fi ,,purtat în
nuntă”. Ajuns în pădure, tânărul mire, va
cere iertare bradului, înainte de a-l tăia, cu
următoarele cu cuvinte:

,,Iartă-mă
bradule, măi frate,/
Iartă mă bradule
frate / Că te tai
fără dreptate/ C-o toporișcă tăioasă/ Să-mi
fie nunta frumoasă.”2
În zilele de marți și miercuri, se
aranjează casele cu ștergare cusute manual,
cu crenguțe de brad și alte podoabe. De joi,
se începe pregătirea bucatelor: se pregătesc
bucate din porc și pasăre, se frământă
colacii și cozonacii și alte prăjituri.
Vineri se continuă pregătirea bucatelor și
împodobirea și aranjarea locației de nuntă,
de asemenea este înștiințat și preotul de la
biserică, pentru cununia religioasă a celor
doi tineri. Sâmbătă seara, este ultima zi în
care fata stă în casa părintească cu statutul de
fată necăsătorită și de aceea se organizează
o șezătoare la care participă mai multe fete
necăsătorite din sat, care vor însoți mireasa
și a doua zi pe parcursul nunții. Acestea
ajută viitoarea mireasă să-și pregătească

1
Dicționar Universal Ilustrat al Limbii Române, Bucureşti, Editura Litera, 2010, p. 245, arvună-sumă de bani dată
drept garanție pentru încheierea unui contract sau închiriere.
2
Subiect investigat: localnic, 82 de ani, loc. Slănic, 18 septembrie 2012.
3
DLR, Tom IX - P, Bucureşti, 2010, 176, ploscă-vas de lemn, de lut ars, de metal sau de piele, cu capacitate mică,
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examinarea paletei de
operaţii în care s-au
implicat structurile de
informaţii românești
în intervalul 19481989 ne permite să
observăm că acestea
nu au fost nici mai
extinse, nici mai
restrânse decât ale
instituţiilor similare
din Est, ca și din
Vest”, iar”din Canada
până în Australia,
din Japonia până în
Brazilia și din RFG
până în Israel, ofiţerii
români de informaţii
și-au făcut meseria
atât cât au putut…”.
O altă concluzie
este
reţinută
de
prefaţatorul lucrării,
fostul director al
SIE Mihai Răzvan
Ungureanu, deoarece
„poate lămuri mult
din nedumeririle și temerile
contemporanilor noștri: serviciile
sunt exact ceea ce regimul le
cere să fie; nu sunt autonome, ci
sub determinarea și autoritatea
indiscutabilă a factorului politic.
Altfel spus, când punem sub
semnul întrebării legalitatea,
performanţa sau chiar raţiunea
de existenţă a unui serviciu
special, să îndreptăm ochii înspre
cei ce conduc ţara”.
Recomandăm
lectura
volumului nu doar iubitorilor
istoriei serviciilor speciale,
ci tuturor celor cu adevărat
interesaţi
de
problematica
securităţii naţionale, și subscriem
întrutotul îndemnului cu care

rrochia, aranjează florile care
vvor fi puse nuntașilor în
piept și ajută mireasa să se
p
pregătească sufletește pentru
p
a doua zi. De asemenea, la
ccasa viitorului mire se strâng
ccâțiva flăcăi pentru a marca
momentul de trecere de la
m
sstatutul de tânăr necăsătorit, la
ccel de bărbat însurat. Împreună
ccu mirele pornesc prin sat, cu
ploștile cu vin, să cinstească
p
șși să invite lumea la nuntă,
aapoi împodobesc bradul care
trebuie purtat în nuntă a doua zi și deleagă
pe cel mai vânjos flăcău, ca să-l poarte pe
tot parcursul nunții.3
În duminica nunții, dimineața, mirele
strânge un grup de zece băieți și fete, cu
ajutorul cărora va pune brazii la poarta
sa, după care îi va trimite la mireasă, cu
cei doi brazi care vor fi bătuți în poarta ei,
dar și bradul ce va fi purtat în nuntă. Alaiul
care va merge la mireasă, va fi însoțit de
lăutari, iar fetele vor duce miresei cununa
de mireasă și ploconul, care constă într-un
colac împodobit cu flori și alte daruri din
partea mirelui. Ajunși la mireasă, alaiul de
tineri vor performa orațiile de nuntă, după
care vor fi poftiți la masă de mireasă.4
Una dintre cele mai importante
orații din cadrul obiceiului nupțial
este cea performată dimineața: ,,Bună

dimineață, cinstiți gospodari!/ -Mulțumim
dumneavoastră!/ Băieți sprintenari/ Da’ ce
umblați, ce căutați,/ Pe la noi de vă aflați?/
-Ce umblăm, ce căutăm?/ Am plecat la
vânătoare/ Și-am umblat în lung și-n lat,/
Tot pământu-am colindat/ Când bătea
soarele-n seară,/ Ieșirăm la o cărare/ Aicea
zărirăm/ O floricică frumoasă/ Crescută la
voi în casă./ Și văzând că înflorește/ Dar de
rodit nu rodește/ Că pământu’ nu-i priește/
Ne-a trimis pe noi șase flăcăi,/ Mânați de
șase cai,/ Și cu toții să pornim/ Și la curțile
dumneavoastră să venim,/ Pe floricică s-o
luăm/ Și la împărat s-o ducem./ Și-acum
floricica să ne-o dați,/ Pe împărat să-l
bucurați,/ Și-am venit cu târnăcoape de
argint,/ Să scoatem floricica din pământ,/
S-o scoatem cu rădăcină,/ S-o sădim la
împărat în grădină,/ Și-acolo să-nflorească,/
Să rodească,/ Locul să-i priască,/ Și la mulți
ani să trăiască!
Lingvistica are un rol semnificativ în
dezvoltarea culturii populare tradiționale.
Cunoașterea originară, ca bază a studiului
lingvistic, permite oamenilor, în general, să
treacă de la intuiţie la reflexivitate.
În structura ritual-ceremonială, prezența
plantelor întărește ideea trecerii de la un
statut la altul, trecere marcată de strigături
și cimilituri. Simbolul florii trimite la ideea
purității fetei de măritat, pregătită să treacă
la statutul de soție.
Va urma….

rotund și plat, în care se ține băutură și din care se bea.
4
DLR, Tom VIII- O, Bucureşti, 2010, orație- specie a literaturii populare în versuri, cu caracter alegoric și fabulos,
care se rostește în diferite momente ale ceremonialului de nuntă.
Constantin Manolache, Ciobănaş de la miori, Ploiesti, Editura Casa Creaţiei Populare, 1971, p. 308.
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O NOUĂ CAMERĂ, ÎN PIRAMIDA LUI KEOPS
Monumentul funerar, de 139 de metri
înălţime și 230 de metri lăţime, se află
pe platoul Giza, la marginea orașului
Cairo, lângă Sfinx, piramida lui Khafra
și Menkaura. În aceste monumente erau
depuse sarcofagele cu mumiile îmbălsămate
ale faraonilor, alături de provizii cu tot ce
era necesar, în concepţia vechilor egipteni,

pentru viaţa de după moarte – mâncare,
haine și bijuterii.
„Există multe teorii despre existenţa unor
eventuale camere secrete în piramidă. Dar
niciuna dintre ele nu a prezis ceva atât de
mare”, a spus Tayoubi.
Potrivit studiului publicat în revista
Nature, „marele vid”, așa cum au ales

D

upă 4500 de ani,
ani piramidele din
Egipt continuă să ne ofere surprize
uluitoare. Cercetătorii au găsit în mijlocul
Piramidei lui Keops o nouă cameră, de
mărimea unui avion de pasageri. Această
cavitate este atât de mare, cât „un avion de 200
de locuri, fiind situată în mijlocul piramidei”,
a explicat, pentru AFP, Mehdi Tayoubi,
co-director al proiectului ScanPyramids
care s-a aflat la originea descoperirii.
De la sfârșitul anului 2015, misiunea
care reunește oameni de știinţă egipteni,
francezi, canadieni și japonezi a cercetat
interiorul piramidei folosind tehnologii
noninvazive, care permit să vezi în interiorul
monumentelor, pentru a afla mai multe
despre cum au fost construite.

cercetătorii să-l numească, are cel puţin
30 de metri lungime și nouă metri lăţime,
având caracteristici similare cu cele ale marii
galerii, cea mai spaţioasă sală cunoscută
din piramidă. Această nouă cameră care a
fost descoperită de cercetători se află la 4050 de metri de camera reginei, în mijlocul
monumentului.
„Marele vid este complet închis, nimic
din interiorul lui nu a fost atins de la
construcţia piramidei. Este o descoperire
foarte entuziasmantă”, a notat Kunihiro
Morishima de la Universitatea Nagoya din
Japonia, partener al misiunii ScanPyramids.
Echipa de cercetători a folosit o tehnică
bazată pe particule cosmice, numită
„cosmic-ray muon radiography” (radiografie
cu ajutorul muonilor proveniţi din radiaţia
cosmică), care le-a permis să vizualizeze
toate golurile cunoscute și necunoscute din
piramidă, fără să atingă o singură piatră.
„Nu putem ști dacă vidul conţine artefacte,
căci astfel de obiecte sunt prea mici pentru
a fi detectate cu acest tip de imagistică”, a
precizat Kunihiro Morishima, coautor al
studiului.
Cercetătorii nu au mai multe informaţii
despre rolul spaţiului descoperit. Ar putea
fi „o succesiune de camere alăturate unele
lângă altele, un enorm culoar orizontal, o
a doua galerie mare… Multe ipoteze sunt
posibile”, a mărturisit Mehdi Tayoubi.

INTERZIS LA
CANALELE DIN VENEȚIA
AU SECAT WI-FI, BLUETOOTH
SAU SMARTPHONE
V

remea rece și lipsa precipitaţiilor au făcut ca
„orașul plutitor” să devină de nerecunoscut.
Gondole în nămol și turiști dezamăgiţi – parte din
Veneţia de astăzi. Imaginile surprinse luna trecută

arată doar umbra a ceea ce a rămas din Veneţia de
odinioară, acesta fiind al treilea an în care orașul se
confruntă cu lipsa precipitaţiilor, scrie Dally Mail.
Imaginile surprind gondole acoperite, lăsate în
nămol și canale secate. În urmă cu doi ani, nivelul
apelor a scăzut cu peste 70 de cm sub nivelul
normal, stopând transportul pe apă.
În timp ce turismul din oraș continuă să crească,
numărul populaţiei este în scădere bruscă. Din
1951, populaţia Veneţiei a scăzut constant de la
175.000 la 55.000 de persoane. Acum turiștii care
ajung în Veneţia pleacă dezamăgiţi, iar gondolierii
sunt nevoiţi să-și întrerupă activitatea.

C

are este motivul? Există un oraș în care oamenii nu au voie să folosească
smartphone-uri conexiuni Bluetooth sau Wi-Fi. Sunt interzise, de fapt
aproape toate dispozitivele care emit radiaţii electromagnetice. Asta deoarece
în Green Bank, SUA, se află un radiotelescop important și foarte puternic,
folosit pentru a studia spaţiul și a afla mai multe informaţii despre nașterea
stelelor și galaxiilor. De aceea este necesar să nu existe interferenţe provocate
de oameni și dispozitivele lor electronice. Singurele aparate acceptate sunt
staţii radio cu rază scurtă de acţiune, folosite pentru situaţiile de urgenţă.

ORAȘUL CU CONVERTIRE LA ISLAM, CU CÂNTEC
UN SINGUR U
LOCUITOR
N

ebraska găzduiește unul dintre cele mai
ciudate orașe. Întemeiat de migratorii
cehi, Monowi are un singur locuitor și este cea

n membru al Partidului
Alternativa
pentru
Germania, un conservator
care s-a convertit recent la
Islam, a declarat că gestul
său vine în urma „declinului
moral al Bisericii Protestante”.
Arthur Wagner, în vârstă de
48 de ani, care până recent
era un membru important
al partidului în landul
Brandenburg, a declarat
pentru Bild, că decizia sa a
venit parţial în urma hotărârii
bisericii de a accepta căsătoriile
între persoane de același sex și
prezenţa preoţilor la paradele

homosexuale. „Unul dintre
motivele convertirii mele are
legătură cu schimbările care au
avut loc în biserică, o instituţie
care nu mai reflectă valorile
mele”, a spus Wagner. Acesta a
mai făcut referire și la poziţia
bisericii „privind Alternativa
pentru Germania, sprijinul
pentru căsătoria pentru toţi
și participarea preoţilor la
parada gay de la Berlin, unde
sunt și copii. Este inacceptabil!”
Decizia lui Wagner nu a
picat deloc bine în interiorul
partidului, care are o poziţie
anti-Islam. Unul dintre colegii

săi, Kai Berger, a declarat că
este „foarte îngrijorat”. „Mulţi
membri se așteaptă ca el să-și

dea demisia din partid. Din
păcate, nu putem să-l dăm
afară”, a declarat Berger.

O DANSATOARE DIN BURIC,
EXPULZATĂ DIN EGIPT
maii mică
Elsie
i ă jurisdicţie
j i di i din
di Statele
S l Unite.
U i
El i
Eiler este numele cetăţeanului și are 84 de ani.
Elsie conduce cârciuma și singura bibliotecă din
oraș, alcătuită din aproape 5.000 de cărţi care au
aparţinut răposatului ei soţ, Rudy, unde singurii
clienţi sunt turiștii. Tot ea ocupă și funcţia de
primar, funcţionar public, casier și administrează
și consiliul local.

O

dansatoare orientală a
fost expulzată din Egipt,
după ce a fost acuzată că incită la
desfrâu. Tânăra de naţionalitate
rusă a fost arestată, pentru că a
purtat, într-un clip video difuzat
pe internet, o ţinută mult prea
provocatoare. Autorităţile egiptene
susţin că aceasta nu avea actele în
regulă, pentru a lucra în Egipt, dar

avocatul său a negat acest lucru.
În 2015, un tribunal egiptean
condamnase la un an de închisoare o
dansatoare acuzată tot de „incitare la
desfrânare” pentru o înregistrare video
considerată indecentă. Această acuzaţie
este utilizată într-o manieră mai generală,
pentru a condamna homosexualii sau
cântăreţele care folosesc referinţe sexuale
prea explicite.
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9 mai: pe steaguri de
politicieni la Chișinău e
scris „Victorie în alegeri!”
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

„Mă uit cu greață și dezgust la ceea ce urmează să se întâmple pe 9 mai în Chișinău. Ca
în fiecare an, cineva se va da drept „eliberator” și „învingător”. Vor îmbrăca haine militare
și cu arme la gât vor mărșălui, tot Chișinăul, la paradă. Vor alimenta în continuare o
luptă cu himera „fașizmului” și vor glorifica „comunismul sovietic”. Vor alimenta ura și
xenofobia față de alte popoare. Vor scanda „Pa-be-da!” și „Na Berlin!”. În tot acest haos
și sărbătoare cu iz de vodkă vor fi scoși în față „veteranii”. Nu cei adevărați, care zac
la pat în mizerie și durere, cei care plâng continuu și nu pot dormi noaptea din cauza
ororilor războiului și a strigătelor „Vperiod! Za Stalina!” (Înainte! Pentru Stalin! – N.M.)
pe care le aud și azi, ci alții! Care nici nu erau pe lume, dar au zeci de medalii pe ei, care
se vor pupa cu politicienii și vor face transfer de imagine și de încredere. Alții, care-i vor
umbri pe cei adevărați... Două nebunii ale omenirii, care au ucis cu nemiluita, au adus
omenirea în cele mai perfide și inumane condiții, astăzi sunt sursă de voturi și fotolii de
deputat”.
Vlad Bilețchi, liderul UNIREA-ODIP, în contextul luptelor geopolitice ce au loc pe
9 mai.
CONCERTE ȘI SHOW-URI MEDIATICE
PESTE MEMORIA CELOR CĂZUȚI ÎN
RĂZBOI
Citesc aceste rânduri ale tânărului
Vlad Bilețchi și mă prind la gândul că,
pe an ce trece, tot mai des îmi umbresc
cugetul ororile războiului de la mijlocul
secolului trecut și tot mai grav mă apasă
schizofrenia propagandistică a politicienilor
de la Chișinău. Ziua în care ar trebui să
blestemăm războiul și să-i comemorăm
pe cei căzuți nu mă mai scoate din casă ca
să depun flori la vreun monument, cum o
făceam cu toată clasa, elev fiind. Ci mă lasă
aplecat peste îngălbenite foi de arhive, încă
puține la număr, sau rătăcind prin spațiul
virtual în căutare de scunde rânduri despre
adevăratul preț al „victoriei” în ultimul
război. Și un gust amar, delicat fie spus, îmi
provoacă modul în care liderii partidelor
politice recrutează simpatizanți pentru a-și
clăti imaginea de eșecurile de ordin social și
a mai spăla câteva zeci sau poate sute de noi
creieri ce n-au prins malaxorul sovietic bine
specializat în acest cumplit meșteșug.
Și anul acesta, la Chișinău, ziua de 9 mai
încă nu a părăsit balansoarul dintre trecutul
sovietic și vaga perspectivă europeană.
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN)
a devenit arena unor bătalii politice, de
„muniții” servind …concertele și veselia.
În plină campanie electorală, de astă dată
tocmai trei partide politice au acoperit
în inima capitalei memoria celor căzuți
în război cu manifestații politice mai
mult concertistice. Cu lozinca lui Dodon
„În orice zi, până la sfârșitul lunii
mai, putem sărbători 9 Mai!”, startul
l-a dat PSRM, începând chiar cu 7 mai
și continuând a doua zi, cu un concertshow, în care liderul socialist a fost
venerat mai des decât cei căzuți pe câmpul
de luptă – interpreți aduși din Federația
Rusă au strigat mai des „Bravo, Dodon!”
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decât au cântat despre război. Show-ul
muzical-politic a culminat cu înmânarea
„Ordinului Republicii” unor veterani,
participanți la luarea Berlinului și
„eliberarea” Moldovei. Și focuri de artificii
în cinstea victoriei armatei sovietice.
Democrații au revendicat și ei pe 9
mai PMAN. Decât că pentru a sărbători
laolaltă „Ziua Victoriei și Ziua Europei” –
o idee locală „ingenioasă” de a împușca doi
iepuri dintr-o singură tragere. Mai drept,
de a împăca lupul și oile. Cu alte cuvinte de
a-l îndreptăți pe Marian Lupu să poarte și
în acest an panglica Sf. Gheorghe, devenită
în spațiul post-sovietic simbolul aroganței
militariste a rușilor, iar pe cei recrutați de
regie a-i face să se prindă într-o horă cât
piața de mare și o veselie pe cinste cu artiști
din Europa – formația britanică, „Blue”,
solistul trupei „Modern Talking”, Thomas
Anders și alții. Iar pe 12 mai, în Parcul
Eroilor Afgani, Fundația „Miron SHOR”
(tatăl lui Ilan Șor), de fapt Partidul ȘOR, a
„arvonit” alți doi soliști ruși, de serviciu
la ceremonii de 9 mai: Iosif Kobzon și Lev
Leșcenco.
Și, ironia sorții: UE instituie pentru
moldoveni o zi a Europei aparte, nu pe 9, ci
pe 12 mai. Probabil ca să nu deranjeze Rusia
și numeroși militari în uniforme rusești,
încă mulți la Chișinău, simțindu-se ca la ei
acasă. De, avem două Crăciunuri și alte câte
două sărbători ortodoxe, de ce n-am avea și
două Zile ale Europei?
ADEVĂRUL CRUD DESPRE PREȚUL
VICTORIEI SOVIETICILOR
Foi îngălbenite de arhivă și scunde
rânduri din spațiul virtual scot la iveală
– abia acum! – statistici cutremurătoare
despre prețul Victoriei sovieticilor. Citesc
din arhiva mareșalului Konev, unul dintre
puținii comandanți care au supraviețuit
decapitărilor din Armata Roșie, operate de

Stalin chiar în ajunul războiului. Cu parafa
„Strict secret”, la nici un sfert de veac de la
„glorioasa” victorie. „Răniți – 46 milioane
250 mii. S-au întors din război cu craniul
sfârtecat 775 mii de combatanți. Cu un
singur ochi – 155 mii, orbi – 54 mii. Cu
fețe desfigurate 501342. Cu burți sfârtecate
444046. Cu coloana vertebrală vătămată
143241. Cu răni grave în regiunea bazinului
630259. Cu organe sexuale sfâșiate 28648.
Fără o mână – 3 milioane 147. Fără ambele
mâni – 1 milion 10 mii. Fără un picior – 3
milioane 255 mii. Fără ambele picioare –
1 milion 121 mii. Cu părți ale mâinilor și
picioarelor amputate – 418905. Așa numiții
„samovar”, fără mâni și picioare – 85942”.
Ca să nu mai pomenesc de cei căzuți în
lupte sau civilii morți în război – dublu cât
următoarea cifră (a Chinei) sau triplu cât a
principalului inamic (Germania).
Sau: „În trei zile, către 25 iunie inamicul a
pătruns în adâncul țării la 250 de kilometri…
Către mijlocul lui iulie din 170 de divizii
sovietice au fost încercuite definitiv 28, iar
altele 70 au suferit pierderi catastrofale.
În septembrie 1941 lângă Viazima au fost
încercuite 37 divizii, 9 brigăzi de tancuri,
31 de regimente de artilerie din Rezerva
Comandamentului Suprem și Direcțiile de
campanie a patru armate. Sub Breansk – 27
divizii, 2 brigăzi de tancuri, 19 regimente
de artilerie și Direcțiile de campanie a 3
armate. În total în 1941 au fost încercuite
și nu au reușit să spargă încercuirea 92
din 170 divizii sovietice, 50 regimente de
artilerie, 11 brigăzi de tancuri și Direcțiile
de campanie a 7 armate. În ziua de 22
iunie 1941 Prezidiul Sovietului Suprem a
declarat mobilizarea a 13 contingente – anii
1905-1918. Au fost mobilizate într-un timp
record peste 10 milioane de persoane; din
2,5 milioane de voluntari au fost încropite
50 divizii de miliție populară și 200 de
regimente speciale de vânători, care au
fost aruncate în luptă neechipate și practic
neînarmate cum se cuvine. Din cele două
milioane și jumătate de voluntari au rămas
în viață puțin peste 150 de mii… Prizonieri
în 1941: 300 mii de ostași sovietici pe linia
Grodno-Minsk, 580 în cazanele MoghiliovGomel și 780 Kiev-Umani; lângă Cernigov
și în zona Mariupol – alți 250 mii, în
cazanul Breansk-Veazemsk încă 663 de mii
s. a. m. d. Un calcul sumar denotă că în anii
Marelui Război pentru Apărarea Patriei în
prizonieratul german mureau de foame, frig
și deznădejde circa 4 milioane de ostași și
ofițeri sovietici, declarați de Stalin dușmani
și dezertori…”
În memoriile sale reputatul mareșal
vorbește și despre cei ce măcar nu au avut
parte de o înmormântare câtuși de sumară
– osemintele a peste 2 milioane de ostași și
ofițeri au rămas să putrezească în păduri, pe
câmpuri și râpi de pe întreg întinsul patriei.
În documente oficiale ei figurau ca „pierduți
fără veste”. Cumplită economie din partea
marelui generalisim pentru haznaua
statului, dacă e să mai luăm în calcul câte
văduve și orfani au rămas fără nici un fel de
ajutoare. Mai mult, către sfârșitul anilor ’40
Moscova fusese inundată de un numeros
flux de invalizi de război, veniți din periferii
în căutarea unui destin mai îngăduitor –
kvazimodo (cei cu fața mutilată), cambulă
(fără un ochi), cangur (cei într-un picior),
broască țestoasă (cu extremitățile parțial
amputate), trotinetă (fără ambele picioare,
pe teleguțe cu role de fabricație proprie)
– așa-i numeau în batjocură și cu dispreț

funcționarii
moscoviți.
Căutându-și
dreptate, prinseră a se aduna la mitinguri
chiar sub zidurile Kremlinului, dându-le
autorităților bătăi de cap. Or, în vara lui 1949
Moscova se pregătea să consemneze jubileul
„iubitului conducător”, capitala aștepta
oaspeți de peste hotare, era curățată și chiar
spălată zilnic. Supărat peste poate, „tătucul
popoarelor” a ordonat scurt: „Curățați
Moscova de aceste „gunoaie”!” Atât a trebuit
autorităților: organele de interne, unitățile
de convoi, activiști de partid au prins a-i
vâna ca pe maidanezi pe cei care cu doar
5-8 ani în urmă se avântau în atac strigănd:
„Pentru Patrie! Pentru Stalin!”. Și în zile
numărate, în preajma jubileului „scumpului
și iubitului Stalin” i-au aruncat pe acești
schilozi de război la gunoiștea istoriei. Mai
târziu exilații victorioasei Armate Roșii
au prins a se stinge subit – nu de pe urma
rănilor, ci de inimă rea. Sângele fierbea în
creieri și inimi, iar printre dinți răzbea
întrebarea: „Pentru ce, tovarășe Stalin?”
VICTORIA STALINISTĂ: MOTIV
DE MÂNDRIE SAU NENOROCIRE
NAȚIONALĂ?
Ani la rând, până la sfârșitul vieții (mai,
1973), mareșalul Konev bătea la ușile
demnitarilor de partid sovietici ca să le facă
dreptate eroilor căzuți, invalizilor, văduvelor
și orfanilor de război. A deschis până și
ușile Comandantului Suprem, de patru ori
Erou al Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev.
Dar în zadar. Până a ajuns a se întreba: „Ce
este victoria pentru noi? Victoria noastră,
stalinistă? Întâi de toate o nenorocire
națională. O zi pentru deplângere a unui
număr enorm de eroi căzuți pe câmpul de
luptă. Înseamnă râuri de lacrimi și o mare
de sânge. Milioane de schilozi. Milioane de
copii orfani și bătrâni neajutorați. Înseamnă
milioane de destine mutilate, de familii
ruinate, de copii nenăscuți. Milioane de eroi
ai Patriei torturați în lagărele fasciste, apoi
în cele sovietice!”
Aceste memorii le-a dictat ordonanței
sale cu numai trei ani înainte de a pleca
și el la cei căzuți pe front, în plină epocă
brejnevistă, când ziua de 9 mai devenise
prilej mai degrabă de proslăvire a liderilor
PCUS și de demonstrare a forței militare
sovietice. Și când tot mai multor intelectuali
ruși li se făcea greață de acest spectacol
oribil. În aceeași epocă, Gheorghii Burkov,
un mare actor sovietic, de o nebănuită
inteligență în raport cu rolurile ce le-a
înregistrat în cinematografie, după ce
transfigurase în viața unei simple cătane
din pelicula „Ei au apărat Patria”, nota în
jurnalul său intim: „Victoria în Marele
Război pentru Apărarea Patriei i-a dărâmat
definitiv pe ruși. Și le-a permis bolșevicilor
să se mențină până azi la putere. Or, Victoria
le-a dat dreptul să creadă că făgașul cel drept
sunt lagărele, realismul socialist și incultura.
Noi am ales robia „maternă”, crezând că
inima comuniștilor se va dezgheța. Proștii
de noi! Ne-am scufundat într-o mare
prostie și umilință. Războiul nu dă motiv
pentru eroism nici de o parte, nici de alta.
Războiul nu-i altceva decât omucidere și o
ticăloșie de la fundul fundului conștiinței.
Eroismul îl născocesc canaliile ideologice.
O alegere între două forme de fascism – ce
poate fi mai dureros. Ori eu niciodată nu voi
putea spune că alegerea a fost corectă. Robul
nu e capabil de alegere niciodată. Aceasta e
soarta lui. A robului”.
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Rusia pregăteşte un ghimpe în coasta
americanilor
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

M

oscova ar putea contracara
în curând instalarea
de baze militare în apropierea
frontierelor Federaţiei Ruse de
către SUA și aliații săi europeni,
prin construirea unor uzine de
armament în imediata apropiere a
Statelor Unite, scria, în iunie 2017,
portalul rusesc Life News, apropiat
de serviciile secrete de la Moscova.
Potrivit Life News, Ministerul
de Externe rus a prezentat spre
aprobare președintelui Vladimir
Putin un plan cu propuneri
privind dezvoltarea cooperării
cu ţările din regiunea respectivă
în perioada următoare. Acest
program acordă un rol important
Serviciului
Federal
pentru
Cooperarea Tehnică Militară,
mandatat cu dezvoltarea relaţiilor
cu mai multe ţări din America
Latină, în primul rând cu
Venezuela, Brazilia și Peru, după
cum a relatat și Agerpres.
Serviciul a fost însărcinat cu
organizarea unui sistem complex
de aprovizionare cu piese de
schimb și componente a acestor
ţări care importă armament din
Rusia, a declarat portalului citat o

sursă apropiată dosarului.
Este vorba de mentenanţa
echipamentelor
și
tehnicii
importate și de crearea unor
capacităţi de reparaţii necesare pe
teritoriul clientului.
În plus, Moscova ia în
considerare construirea unor
uzine de armament pe teritoriul
unora dintre ţările Americii
Latine. Problema „organizării
producţiei de arme și tehnică
militară precum și de componente
individuale ale acestora cu transfer
de tehnologie” este în prezent
studiată de Serviciul Federal
pentru
Cooperarea
Tehnică
Militară de la Moscova, notează
Life News.
În perioada 2008-2011, Rusia a
vândut peste 3.000 de rachete de
tipul „sol-aer” în această regiune,
conform unor experţi occidentali.
Unul dintre principalii clienţi este
în mod tradiţional Venezuela, dar
preţul scăzut la petrol, de care
depinde 100% bugetul acestei ţări,
îi fac pe partenerii „bolivarieni” ai
Moscovei mult mai puţin solvabili
decât în trecut. De exemplu, în
epoca defunctului Hugo Chaver,

Rabinul şef al
Israelului i-a
numit pe negri
„maimuţe”

Venezuela cumpăra arme rusești
în valoare de până la 2 miliarde de
dolari pe an.
Dar
cooperarea
militarotehnică între Moscova și Caracas
nu va fi redusă din cauza crizei
economice grave, asigură Rusia.
Pentru a atrage și mai mult
ţările din regiune, Moscova ia în
considerare livrări de arme și de
echipamente la preţurile interne
din Rusia. Această iniţiativă
urmărește ca potenţialii clienţi
să aibă posibilitatea de a evalua
calitatea produselor rusești și de
a comanda mai mult armament.

În acest sens este vizată în special
Brazilia, una din cele mai mari
economii mondiale, care dispune
de cea mai importantă armată
în regiune. Brazilia recurge în
mod tradiţional la echipamentele
militare din SUA, însă, în ultimul
timp, Ministerul Apărării brazilian
a dat de înţeles tot mai clar că este
dispus să colaboreze cu Rusia,
manifestându-și interesul pentru
sistemul de rachete antiaeriene
Pantziri-S1 (SA-22 Greyhound, în
clasificarea NATO).
Brazilia
nu
efectuează
operaţiuni
active
împotriva

vreunei părţi,
părţi dar are probleme
cu reţelele de crimă organizată
și cartelurile de droguri, spune
expertul militar rus Dmitri Iurov,
adăugând că Moscova ar putea livra
arme de combatere a terorismului
în Brazilia. El estimează că Rusia
ar putea pătrunde și pe piaţa
elicopterelor din această ţară MI35, MI-28, Ka-226. Expertul citat
mai spune că Moscova ar putea
propune Braziliei și roboţi militari
care au trecut cu succes testul de
luptă în operaţiunile antiteroriste
din Siria.

Vom distruge Tel Aviv,
dacă Israelul face vreun
gest „nebunesc”
P

remierul Israelului, Benjamin
Netanyahu, a avertizat la
Conferinţa pentru Securitate de la
Munchen că ţara sa va acţiona direct
împotriva Iranului, dacă va fi necesar.
Un oficial de rang înalt din cadrul
Administraţiei islamiste din Iran
a declarat că orașul Tel Aviv va fi
„distrus”, dacă Israelul va face vreun
gest „nebunesc”.
„Referitor la cuvintele lipsite de
inteligenţă ale lui Netanyahu, trebuie
să spun că, în cazul în care efectuează
vreun gest nebunesc contra Iranului,
vom distruge orașul Tel Aviv și nu îi
vom oferi lui Netanyahu șansa de a

fugi”!, a spus înaltul oficial iranian,
citat de postul TV Al Manar care
aparţine organizaţiei șiite libaneze
Hezbollah.
Mohammad Javad Zarif, ministrul
iranian de externe, a catalogat
discursul liderului israelian drept „un
circ caricatural”.
La rândul său, Mohsen Rezayee,
secretarul Consiliului iranian pentru
Situaţii de Urgenţă, a caracterizat
atitudinea lui Benjamin Netanyahu
drept „o manevră teatrală și o joacă de
copii”.
„Statele Unite și liderii israelieni
nu cunosc Iranul și nu înţeleg puterea

rezistenţei, astfel că riscă permanent
înfrângerea. În prezent, situaţia
Statelor Unite și Israelului indică
temeri privind prăbușirea regimului
sionist și declinul SUA”, a subliniat
oficialul iranian.
Recent, Israelul a anunţat că a
doborât o dronă deasupra teritoriului
său. Ca represalii, forţele aeriene
israeliene au distrus baza din Siria de
unde ar fi fost lansată drona.
Totuși, un avion F-16 israelian a
fost doborât în cursul operaţiunii,
o premieră după 1982, ceea ce a dus
la raiduri împotriva unor presupuse
ţinte iraniene din Siria.

Rabinul șef al Israelului ii-aa numit pe negri „maimuţe”,
maimuţe”
în timpul predicii sale săptămânale. Comentariile lui
Yitzhak Yosef au fost definite „absolut inacceptabile” de
Liga Antidefăimare, o organizaţie din New York dedicată
luptei împotriva antisemitismului și rasismului, notează
The Independent și Huffingtonpost.
Rabinul a folosit termenul ebraic peiorativ pentru a
defini persoanele de culoare, înainte de a folosi cuvântul
„maimuţă”, potrivit celor relatate de site-ul Ynet.
Yosef reprezintă evreii sefardiţi din Israel (sefarzii sunt
evreii de rit spaniol care aparţin curentului ortodox sau
conservator al iudaismului actual, vorbesc iudeo-spaniola
și respectă tradiţiile spaniolo-portugheze, sunt răspândiţi
numai în Africa de nord și în Orientul Mijlociu și folosesc
limba „ladino” „de la latinus”, formată pe baza limbii
spaniole).
Nu e prima oară când cuvintele sale ajung în centrul
unor polemici. The Independent relatează că, în trecut,
acesta afirmase că femeile se comportă ca niște animale
când se îmbracă sumar.
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Cupa „Tamara Costache” la înot,
o admirabilă sărbătoare a sportului prahovean
Imagini: Daniel Cosarek – Ploieşti

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

din Prahova – CSM Ploiești,
CS Petrolul Ploiești, CSȘ
Ploiești, Shark Swimming
Team Ploiești, CS Baracuda
Câmpina, CS Câmpina,
Club GRC Câmpina, „Ion
Câmpineanu”
Câmpina,
cluburi din ţară, de la
„Aquata Vita Delta” Tulcea,
CS „Bogdan Ciubotariu”
Constanţa, CS Medgidia,
ACS „Total Sport” Pitești,
SG „Marin Voiculescu”
Giurgiu, dar și din Capitală,
de la structurile sportive

ACS
„Aquis”,
Legacy
Aquatics, Renovaţio Sport
Club, Școala Română de
Înot, toate din București.
splendidă „recoltă
de medalii (27 aur,
21 argint, 17 bronz), au
cucerit înotătorii de la CSM
Ploiești (antrenori – Tamara
Costache și Ciprian Toma),
cele mai strălucitoare, de
aur, fiind obţinute de Eric
Vanc (6 ani), Samoil Teodor
(7 ani), Luca Marinescu
(8 ani), Cristina Ţolea,

O

Înotătorii de la CSM Ploieşti, 65 de medalii…

S

pre
preţuire
și
recunoștinţă,
în
onoarea unei mari sportive
a Prahovei și a României,
maestra emerită a sportului
Tamara
Costache,
excampioană și recordmenă
mondială și europeană și
finalistă olimpică la înot
– „Cetăţean de Onoare” al
Municipiului Ploiești, două

mari structuri sportive –
Direcţia Judeţeană pentru
Sport și Tineret Prahova
(director – prof. Laurenţiu
Nicolescu) și Clubul Sportiv
Municipal Ploiești (director
– prof. Silviu Crîngașu),
au organizat, ca de obicei
impecabil, a VI-a ediţie, a
unei competiţii dedicate
marii noastre sportive din

„Orașul
Orașul Aurului Negru”
Negru”…
upa
Tamara
Costache”
la
înot, desfășurată recent
(28, 29.IV.2018), la Bazinul
Vega din Ploiești, a avut la
start 150 de copii (între 6 și
12 ani), care au concurat la
patru stiluri de înot (liber,
bras, spate, fluture) și care au
reprezentat cluburi sportive

„C

Valentin Istudor, Alexandra Ghica şi
marea campioană Tamara Costache,
bucurie, mândrie, onoare…

Păun Fabian, Patrick Iacob,
Victor Ana (9 ani), Aida
Stancu, Andra Niţă (11 ani)
și ștafetele.
menţiune
aparte,
subiectivă, pentru
tânăra înotătoare Alexandra
Ghica (7 ani, născută 2011,
clasa 0, Școala „Grigore
Moisil”
Ploiești),
care
reprezentând Clubul Sportiv
Școlar Ploiești (antrenor –
prof. Adrian Florescu, șef
catedră Înot – prof. Graţiela
M
Marin) a cucerit patru
m
medalii. În premieră la
o competiţie de mare
aamploare,
Alexandra
Ghica a cucerit trei
G
medalii de aur (în
m
probele de 50 m, la liber,
p
bras și spate) și una de
b
aargint (la 50 m fluture),
sp
spre bucuria maximă a
p
principalului „sponsor”
– bunicul său, jurnalistul
in
inginer Valentin Istudor,
b
bunul nostru prieten și
ccoleg…

O

Petrolul, promovare!
Bucurie „galben-albastră”…

Foto: Răzvan Păsărică / Sport Pictures.
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* FC Petrolul Ploiești – CS 2 Mioveni
3-1 (1-1)
Cu două etape înainte de finalul de
campionat (Liga 3, Seria 3, Etapa 24,
12.V.2018), mult îndrăgita echipă a
„Lupilor Galbeni” – FC Petrolul Ploiești,
prin ultima sa victorie, de pe minunatul
său stadion („Ilie Oană”…), a acumulat
punctele promovării în eșalonul doi
naţional. Victoria, promovarea, cât
și evoluţia echipei noastre, în special
după pauză, când pe gazon s-a aflat și
„căpitanul” Claudiu Tudor (mult timp
indisponibil…), au încântat minunaţii
suporteri aflaţi în tribune, dar și pe
cei, numeroși, din ţară și de peste
hotare, ce beneficiază de transmisiile
directe realizate de Digi Sport și Sport
onlinePH…
Marcatori: Chindriș (40), Nini
Popescu (71), Velisar (22) / Comănescu
(21). FC Petrolul (antrenor principal
Romulus Ciobanu, antrenor secund
Ciprian Pura, antrenor de portari –
Cătălin Grigore): Avram – Olaru, Ichim,
Frâncu (85 Prunescu) – Saim Tudor

(74 Catană), Chindriș, Cârjan (46 Cl.
Tudor), Velisar – Ciocâlteu, Arnăutu (66
Lambru), N. Popescu.
* În celelalte jocuri: * AFCM
Alexandria - Atletic Bradu 6-0 *
Concordia 2 Chiajna – AFC Astra 2
Giurgiu 0-1 * Flacăra Moreni – SC
Popești Leordeni 3-1 * CS Tunari –
Viitorul Domnești 12-0 * FC Aninoasa
– Sporting Roșiorii de Vede 3-2 * Voinţa
Turnu Măgurele a stat.
* În clasament, cu două etape înainte
de final pe primele locuri se află FC
Petrolul Ploiești 59p, AFCM Alexandria
50p, Voinţa Turnu Măgurele 50p și Astra
2 Giurgiu 41p…
* În ultimele etape, în care va evolua cu
același respect faţă de bravii săi suporteri,
formaţia noastră are programate jocurile:
Astra 2 - Petrolul (vineri 18 mai 2018, ora
18.00, Stadion Astra Ploiești) și Petrolul –
SC Popești Leordeni (probabil sâmbătă 26
mai 2018, ora 17.00, Stadion „Ilie Oană”).
Ultimul, cu mare sărbătoare a „Lupilor
Galbeni”…

