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

 „Există trei tipuri de minciuni: o minciună pur şi simplu, o minciună 
dezgustătoare şi statistica.”

- Culese de Tata  Benjamin Disraeli (1804 - 1881)  Prim Ministru al Marii Britanii
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ASTA NU ASTA NU 
ESTE PRESĂESTE PRESĂ

Mai mult decât prostia nu 
suport nesimțirea, pentru 

că cea din urmă are în ea, pe lângă 
prima „calitate” și nemernicie, tupeu, 
caracter infect și proastă creștere. 
Dacă peste amalgamul ăsta mai pui și 
ceva arginți ca tot arsenalul să fi e unul 
concertat, rezultatul este unul singur: 
Charlie Hebdo. Nu am să accept 
niciodată ca libertatea de exprimare să 
fi e limitată, singura cenzură posibilă 
fi ind însă bunul simț si buna credință. 
Ceea ce depășește aceste două criterii 
de selecție și apare în spațiul public, 
reprezintă infectatea minților normale 
cu microbul manipulării. Iar ceea 
ce s-a întâmplat zilele trecute cu 
măzgălirea de către publicația franceză 
a reușitei Simonei Halep (care are o 
singură asemănare cu noi, aceea ca 
este româncă, restul reprezentând 
doar efortul ei și al părinților ei, noi, 
ăștialalții, în afară unei susțineri și 
aia cu jumătate de gură, nu am facut 
nimic, ca să nu mai zic de neicanimenii 
care ne conduc țara și care nu mișcă 
un deget pentru sportul de masă), 
reprezintă o mizerie care nu trebuie sa 
treacă pe lângă noi pur și simplu. Vă 
aduceți aminte că unul din doi prieteni 

de pe facebook își suprapuseseră pozei 
de profi l drapelul Franței, în semn 
de solidaritate cu redacția publicației 
franceze, măcelărită de niște cretini 
de teroriști? Ei bine, eu nu uit acele 
momente. De ce? Pentru că m-am 
lăsat păcălit. Acum însă, când printr-o 
caricatură de tot rahatul, care nu doar 
pe campioana noastră o murdărește 
ci întreg poporul ăsta de vânzători de 
fi are vechi, tare sunt curios să văd câți 
dintre noi se pun în locul milioanelor 
de musulmani al căror profet a fost 
măscărit nu o dată, și vă rog să faceți 
exercițiul de a vă imagina „doar” unul 
dintre sfi nții al cărui nume îl purtați, 
cum este făcut gay, handicapat, 
cerșetor și chiar Satana, și să îmi 
spuneți dacă nu vă vine să le trageți 
în frunte fi ecărui redactor al infectei 
publicații o mare, dar mare fl egmă!?
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Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul 

de Creștere Ploiești 2016-2030  
a fost dezvoltat în perioada 
2014-2016 de  Primăria Ploiești, 
în parteneriat cu Consiliul 
Județean Prahova și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională 

Sud  Muntenia, prin Biroul 
coordonator Pol de Creștere 
Ploiești. Principalele benefi cii 
ale unui asemenea document 
țin de:  facilitarea accesului 
tuturor locuitorilor la  locurile 
de muncă; reducerea poluării, 
a emisiilor de gaze cu efect de 

seră și a consumului de  energie; 
îmbunătățirea siguranței și 
securității transportului public și 
reducerea costurilor de călătorie; 
obținerea unei mobilități unitare, 
fără întreruperi; creșterea 
atractivității și a calității mediului 
urban. Planul nu este singurul 

care vorbește despre anumite 
investiții în infrastructură; 
sugestiile au fost preluate în 
Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană pentru Polul de Creștere 
Ploiești 2014-2020.

Cu modestia care vă 
caracterizează ştim că nu 
vreţi să facem din acest 
moment unul de care 
să ştie toată lumea, însă 
respectul pe care vi-l 
purtăm nu ne lasă să trecem pe lângă 

SĂRBĂTORIREA CELOR 80 DE ANI DE VIAŢĂ 
în care nu aţi făcut umbră pământului degeaba, 
ba chiar, daţi o lecţie tuturor despre cum trebuie 
să trăieşti pentru cei din jur mai mult decât 
pentru tine însuţi. Şi o spunem în cunoştinţă de 
cauză pentru că suntem de peste 20 de ani în 
aceeaşi redacţie, iar zâmbetul Dumneavoastră 
cald şi cuvintele pline de blândeţe ne-au ajutat 
să trecem împreună peste cele mai grele 
momente şi să realizăm cele mai interesante 
pagini de sport din presa judeţeană.

Vă mulţumim pentru tot,
DOMNULE PROFESOR
OCTAVIAN BĂLTEANU

LA MULŢI ANI, 
DOMNULE 
PROFESOR!

Camera Deputaților, în calitate de 
for decizional, a adoptat, în regim 

de urgență, legea de modifi care a Codului 
de Procedură Penală. Parlamentarii PSD-
ALDE-UDMR și cei ai minorităților 
naționale au prezentat raportul comisiei 
luni, la ora 20, fi nalizând votul la ora 22,00, 
fără ca opoziția să poată studia documentul. 
Și chiar dacă ar fi  avut timp, n-ar fi  rezolvat 

nimic, dat fi ind faptul că puterea și-a asigurat 
majoritatea confortabilă, iar votul opoziției 
nu contează. Legea a trecut cu 175 de voturi 
„pentru”, 78 de voturi „împotrivă” și o 
abținere. Camera Deputaților numără 329 
de aleși, ceea ce înseamnă că, de la ședința de 
luni, au lipsit 75 de parlamentari. 23 dintre 
aceștia sunt liberali, pe lista absenților 
afl ându-se și deputații din Prahova, 

Roberta Alma Anastase și Răzvan Prișcă. 
Noua variantă a CPP conține niște articole 
contestate de magistrați. Manifestanții, 
strânși în piață în număr mic, au afi rmat 
că „Parlamentul a transformat Republica 
Procurorilor în Republica Infractorilor.”

Prahova s-a situat pe poziția a treia, 
ca procent de absolvenți de clasa a 

VIII-a care au obținut note mai mari de 
5, la examenul de evaluare 
națională din acest an, 
rezultatul fi ind unul dintre 
cele mai bune din ultimii 15-
20 de ani. Rata de promovare 
a fost de 86,7%, cu 13,2 puncte 
procentuale mai mult decât 
media națională. 14 elevi au 
obținut media generală 10. 
Statistica generală arată că, în 
2018, la nivel național, 73,5% 

dintre elevii care au susținut probele au 
reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 
5, față de 77%, anul trecut, iar 319 candidați 

au primit media 10, 
comparativ cu 497, 
anul trecut. Județele cu 
cea mai mare rată de 
promovabilitate au fost 
Brașov, cu 89,5% , Cluj-
cu 87,8% și Prahova- 
cu 86,7%. Cele mai 
slabe rezultate provin 
din Giurgiu-56,6%  și 
Teleorman-56,8%.
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 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ PUNE  CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ PUNE 
VICTIMELE SĂ STEA OCHI ÎN OCHI CU VIOLATORIIVICTIMELE SĂ STEA OCHI ÎN OCHI CU VIOLATORII

Vorbeam, săptămâna trecută, scriind despre cum s-a îngropat 
politic poluarea din municipiu, că orașul deține un Plan de 

Mobilitate Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (PMUPCP), cu 
orizont 2030. De fapt, nu de planuri, strategii, proiecte, studii etc. 
duc lipsă autoritățile, ci de cu totul altceva: de fonduri, de oameni 
care să gestioneze banii corect, de primari și consilieri din diferite 
partide, care consideră eronat tot ceea ce s-a făcut înainte și rescriu 
ei documente, abandonate apoi la următoarea schimbare, de aparatul 
funcționăresc din ce în ce mai deprofesionalizat etc. Dacă s-ar fi  
respectat proiectele pentru Ploiești, orașul ar fi  fost foarte departe. 
Haideți să vedem împreună ce sugerează PMUPCP și ce au reușit 
administratorii să realizeze din programe până astăzi.

PRAHOVA, PE LOCUL AL TREILEA, PRAHOVA, PE LOCUL AL TREILEA, 
LA EVALUAREA NAȚIONALĂLA EVALUAREA NAȚIONALĂ

A DEVENIT ROMÂNIA, CU VOIA A DEVENIT ROMÂNIA, CU VOIA 
PARLAMENTULUI, RAIUL INFRACTORILOR?PARLAMENTULUI, RAIUL INFRACTORILOR?
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Două persoane rănite, într-un 
accident rutier produs pe DN1

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1, pe raza localității Potigrafu, 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Medicii ajunși la fața 
locului au constatat că accidentul 
rutier s-a soldat cu rănirea a două 
persoane. Este vorba despre o 
tânără în vârstă de 26 de ani, care 
prezenta un traumatism la mână 
și altul la gleznă, precum și de un 
bărbat, în vârstă de 46 de ani, care 
a fost diagnosticat cu traumatism 
lombar. Ambele persoane au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești pentru continuarea 
investigațiilor și acordarea de 
asistență medicală de specialitate. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Adolescentă transportată la 
spital, din cauza unui accident 

produs în Gherghița
Victima, în vârstă de 15 ani, se 

pare că a intrat cu bicicleta într-un 
autoturism afl at în mers. Medicii 
ajunși la fața locului au constatat 
că tânăra prezintă un traumatism 
lombar, motiv pentru care 
adolescenta a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 

investigații suplimentare și pentru 
acordarea de asistență medicală 
de specialitate. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Accident produs de un bărbat 
beat și fără permis

Polițiștii de la circulație au 
fost solicitați să intervină la un 
accident rutier care a fost produs 
noaptea, pe strada Brumărelelor 
din Ploiești. Ajunși la fața locului, 
oamenii legii au constatat că 
nimeni nu a fost rănit, însă 
două autoturisme erau avariate, 
unul dintre acestea acroșând un 
altul care era parcat. „În urma 
verifi cărilor, s-a stabilit că la baza 
producerii evenimentului a stat 
faptul că bărbatul depistat la volan, 
în vârstă de 33 de ani, domiciliat 
în Ploiești, era sub infl uența 
alcoolului. Acesta a refuzat însă 
atât testarea cu etilotestul, cât și 
recoltarea de probe de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. De 
asemenea, s-a stabilit că acesta 
nici nu avea permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule”, 

a precizat IJP Prahova. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal pentru 
infracțiunile de refuz de recoltare 
de probe de sânge și conducere 
fără permis.

Accident rutier pe DN1A, la 
Măneciu

Două autoturisme au intrat 
în coliziune, pe DN1A, pe raza 
localității Măneciu. O persoană a 
sunat la 112 și a anunțat incidentul. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției, dar și ale Serviciului de 
Ambulanță și ale ISU Prahova. Una 
dintre cele trei persoane implicate 
în evenimentul rutier a fost rănită. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident rutier pe DN1 B
Două autoturisme au fost 

implicate într-un accident care s-a 
produs pe DN1B, pe raza localității 
Loloiasca. Din primele cercetări 
se pare că accidentul rutier s-a 
produs ca urmare a nepăstrării 
distanței regulamentare între 
cele două mașini. Două persoane 
au fost rănite și au necesitat 
transportul la spital. Este vorba 
despre o femeie în vârstă de 45 de 
ani și o tânără în vârstă de 19 ani, 
ambele prezentând traumatisme 
cranio-cerebrale minore. Trafi cul 
în zonă a fost îngreunat. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

Accident rutier pe Șoseaua 
Vestului

Două autoturisme au intrat în 
coliziune pe Șoseaua Vestului, 
din Ploiești. Potrivit primelor 
cercetări, se pare că un autoturism, 
care circula dinspre Vest nu a 
acordat prioritate celuilalt auto 
care venea de la Nord, în momentul 
în care a vrut să vireze la stânga. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.
Motociclist prins fără permis în 

Valea Doft anei
O echipă din cadrul Secției 

Rurale Câmpina a oprit, pentru 
verifi cări, pe conducătorul unei 
motociclete care circula prin Valea 
Doft anei. „Polițiștii au descoperit 
faptul că acesta avea permisul 
reținut, fi indu-i eliberată o dovadă 
fără drept de circulație. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal pentru 
conducerea unui vehicul de către o 
persoana care avea suspendat acest 
drept”, a anunțat IJP Prahova.

Incendii de vegetație uscată
Pompierii militari au fost 

în alertă după ce la 112 au fost 
primite sesizări cu privire la 
izbucnirea a trei incendii de 
vegetație uscată. Primul incendiu 
a izbucnit în comuna Ariceștii 
Rahtivani, în apropiere de DN72. 
La scurt timp a fost primită o a 
doua solicitare, de data aceasta 
în Ploiești, pe strada Văii. Un alt 
incendiu de vegetație uscată a 
izbucnit pe autostrada A3, în zona 
km 38 – 43. În fi ecare caz, pentru 
stingerea focului s-a intervenit 
cu câte un echipaj de pompieri 
militari. La Ariceștii Rahtivani au 
ars patru hectare cu grâu, în timp 
ce în celelalte două cazuri fi ind 
vorba despre  aproximativ 4.000 
de metri pătrați de grâu.

Dosare penale în piața Băicoi
Polițiștii din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice au efecutat un control 
pentru combaterea activităților 
ilicite privind producerea, 
contrafacerea, contrabanda, 
trafi cul și comercializarea 
produselor din tutun, la un agent 
economic (cu două puncte de 
lucru) din piața Băicoi. „Pentru 
neregulile constatate au aplicat 
trei sancțiuni contravenționale, 

în valoare de 11.500 lei. Totodată, 
au confi scat bunuri de 2.473 
lei (băuturi alcoolice, fructe, 
legume etc.) și suma de 161 
lei, nefi scalizată”, a precizat IJP 
Prahova. Polițiștii au efectuat 
verifi cări și la un punct de lucru 
al unei întreprinderi individuale, 
unde au fost identifi cate 3.780 
țigarete provenite din contrabandă, 
ce aveau aplicate banderole fi scale 
emise de Republica Moldova și 
Ucraina, precum și 266 bucăți 
petarde și 4 articole pirotehnice, 
deținute în vederea comercializării. 
Aceste bunuri, în valoare de 2.400 
lei, au fost indisponibilizate.  „În 
cauză a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de contrabandă și 
operațiuni cu articole pirotehnice, 
fără drept”, a precizat IJP Prahova. 
Polițiștii au identifi cat expuse 
la vânzare bunuri alimentare și 
nealimentare pentru care nu au 
fost prezentate documente legale 
de proveniență și suma de 161 
lei provenită din încasări fără 
evidențierea acesteia prin casa 
de marcat. „Pentru abaterile 
constatate, agentul economic a 
fost sancționat contravențional cu 
amendă în cuantum de 6.500 lei, 
dispunându-se măsura comple-
mentară a confi scării bunurilor 
pentru care nu au fost prezentate 
documente de provenienţă, în 
valoare de 1.983 lei, precum și a 
sumei de 161 lei, nefi scalizată”, a 
mai anunțat IJP Prahova.
Controale la Festivalul Cireșelor 

din Bănești
Polițiști din cadrul Secției 

Rurale nr. 4 Câmpina au desfășurat 

o acțiune pe linia verifi cării 
legalității activităților comerciale 
desfășurate în comuna Bănești, 
sat Urleta, cu ocazia festivalului 
desfășurat în zonă. Polițiștii au 
verifi cat 25 de agenți economici, 
au aplicat 20 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
46.500 lei și au confi scat bunuri de 
1.900 lei (băuturi alcoolice, pastă 
mici, articole vestimentare etc.). 
Polițiștii au constatat o infracțiune 
de operațiuni fără drept cu articole 
pirotehnice. 

Razie în Piața din Vălenii de 
Munte

Polițiștii din Vălenii de Munte 
au organizat și desfășurat o 
acțiune în piața agroalimentară 
din oraș. Pe durata controlului, 
polițiștii au verifi cat 24 de agenți 
economici, au controlat 28 de 
autovehicule și au aplicat 18 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 6.210 lei. 

Campanie de prevenire a 
furturilor din buzunare

Campania europeană de 
prevenire a furturilor din buzunare 
„Protect Your Pocket”! a fost 
lansată cu scopul de conștientizare 

a populației cu privire la măsurile 
de autoprotecție ce trebuie 
adoptate pentru a preveni 
furturile din buzunare. Polițiștii 
din 25 de state europene, printre 
care și Poliția Română, partenere 
în cadrul Eucpn și Europol , 
și-au unit forțele pentru lansarea 
acestei campanii de prevenire. „În 
mediul urban, oamenii vor putea 
viziona pe ecrane stradale trei 
videoclipuri, concepute pentru 
diseminarea mesajului. Fiecare 
fi lm demonstrează, cu umor, cum 
un personaj animat nu acordă 
atenție obiectelor din buzunarele 
lui, în timp ce se afl ă într-o mare 

mulțime. De aceea, apreciem că 
o atenție sporită trebuie acordată 
bunurilor dumneavoastră mai 
ales atunci când vă afl ați în 
aglomerație, la evenimente 
(concerte, spectacole, festivaluri, 
pe stadion, în mijloacele de 
transport în comun etc.), unde 
hoții de buzunare pot profi ta de 
orice moment pentru a acționa. 
Nu purtaţi bani sau valori în 
buzunarele laterale ale hainelor! ”, 
a anunțat IJP Prahova.

Controale la două unități de 
cazare din Sinaia

Polițiști din cadrul Poliției 
stațiunii Sinaia au efectuat o 
acțiune de control având ca 

scop prevenirea, descoperirea și 
combaterea activităților ilicite în 
domeniul turismului. Oamenii 
legii au verifi cat două unități de 
cazare și au aplicat cinci sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
3.000 lei. 

Razie în Oborul Ploiești
Peste 80 de agenți economici 

verifi cați și 43 de autoturisme 
controlate. Polițiștii ploieșteni 
au organizat o serie de acțiuni 
de verifi care a activităților 
desfășurate în Oborul din Ploiești. 
„Pentru neregulile constatate 
oamenii legii au aplicat 77 de 
sancțiuni contravenționale în 
valoare de 221.550  lei. Totodată, 
polițiștii au confi scat bunuri 
(produse nealimentare, de igienă 
personală, articole de uz casnic,  
articole vestimentare, articole de 
încălțăminte, băuturi răcoritoare, 
bere, băuturi spirtoase, miez nucă, 
țigarete, pâine, pulpe pui, mezeluri, 
legume ) în valoare de 14.710 lei 
si au retras de la comercializare 
bunuri în valoare  1.832 lei”, a 
precizat IJP Prahova. În urma 
verifi cărilor efectuate la punctul de 
lucru din Ploiești al unei societăți 
comerciale din Ilfov, polițiștii  au  
constatat că agentul economic 
oferea spre comercializare 55 doze 
bere, 47 sticle băuturi răcoritoare, 
22 sticle apă plată/ minerală, 
1,75 litri băutură spirtoasă, 3 saci 
cărbune grătar, pentru care nu a 
putut face dovada provenienţei. 
În plus, polițiștii au identifi cat 
suma de 501 lei, nefi scalizată, 
provenită din încasările zilnice. La 
rândul lor, inspectorii D.S.V.S.A 
Ploiești au dispus retragerea de 
la comercializare a cantității de 
24 kg preparate culinare și 33 
kg materie primă și ca măsură 
complementară suspendarea 
activității punctului de lucru 
până la îndeplinirea condițiilor 
sanitar veterinare. Pentru abaterile 
constatate agentul economic a 
fost sancționat contravențional 
de către polițiști cu amendă de 
10.000 lei și confi scarea bunurilor 
menționate și a sumei de bani, iar 
de către reprezentantul D.S.V.S.A 
Prahova cu amendă în cuantum 
de 2000 lei. Un alt control a scos la 
lumină alte nereguli. La punctul de 
lucru al unei societăți comerciale 
din Ploiești s-a constatat că aceasta 
a oferit spre vânzare  81 bucăți 
pâine, 160 țigarete și nu a fi scalizat 
suma de 194 lei provenită din 
încasările zilnice. Polițiștii au mai 
stabilit că agentul economic a 
difuzat către public opere muzicale 
fără a deține licențe neexclusive 
emise de autoritățile competente. 
„Pentru abaterile constatate 
agentul economic a fost sancționat 
contravențional de către polițiști  
cu amendă de 21.500 lei și s-a 
dispus confi scarea bunurilor 
menționate și a sumei de bani”, a 
anunțat IJP Prahova. La rândul lor, 
polițiștii Serviciului de Investigații 
Criminale au identifi cat un 
bărbat, de 44 ani, din Ploiești, 
care comercializa diverse bunuri 
culturale mobile fără a deține acte 
de proveniență și fără autorizație 
de comercializare. Bunurile au 
fost ridicate în scopul continuării 
verifi cărilor pentru a stabili dacă 
provin din comiterea unor fapte 
penale, potrivit IJP Prahova.
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Zeci de persoane 
rănite și multe 

pagube materiale. 
Acesta este doar 
un scurt bilanț al 
accidentelor rutiere 
produse pe șoselele din 
Prahova. 
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 continuare din pagina 1

Ploieștiul nu duce lipsă de proiecte, ci de bani, 
determinare (politică) și profesionalism

INTERVENȚII ASUPRA REȚELEI 
STRADALE

PMUPCP conține, de fapt, proiecte 
cunoscute de multă vreme opiniei publice; 
unele dintre acestea au fost deja realizate, 
altele se amână an de an, cel puțin din 
2004 încoace. Vorbind despre intervențiile 
asupra rețelei stradale, proiectele vizează 
două perioade de implementare, 2016-
2023 și 2024-2030. Pentru prima perioadă, 
investițiile importante țin de: lărgirea la 4 
benzi a str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou 
CF în zona Podul Înalt; lărgire la 4 benzi a 
DN 72 și pasaj peste CF; completare nod 
rutier DN 72/ Centura de Vest; lărgire la 
4 benzi DN 72 în zona Parcului Industrial 
Ploiești; lărgire și reabilitare Podul de Lemn;  
realizare pasaj pe str. Râfov (la intersecție cu 
CF); reabilitare străzi (Ștandului, Apelor, 
Laboratorului, cartierele Mitică Apostol, 
Râfov, Pictor Rosenthal),  reorganizarea 
circulației pe străzile Democrației, Găgeni, 
Malu Roșu, Mărășești, Gh.Gr. Cantacuzino, 
bulevardele București, Republicii și 
Independenței, Șoseaua Nordului și Șoseaua 
Vestului etc.

Pentru perioada 2024-2030, lucrările 
programate sunt: completare legături 
inelare sud-est, străpungere str. Depoului - 
str. Izvoare; completare legături inelare 
sud-est, străpungere str. Izvoare- str. Mihai 
Bravu; completare legături inelare est, 
reamenajare str. Apelor și str. Cornățel; 
completare legături inelare nord-est, 
străpungere str. Apelor - str. Gageni.

TRANSPORTUL PUBLIC
Proiectele pentru transportul public 

vizează următoarele obiective pe toate 
componentele sistemului de transport 

public, pentru perioada 2016-2023: 
construire infrastructură pentru troleibuz 
pe ruta Gara de Vest - Ștrand Bucov (6,3 
km cale dublă), pe traseul str. Libertății-
Mărășeșt i-Rudului-Plăieș i lor-Tache 
Ionescu-Dobrogeanu Gherea- Mihail 
Kogălniceanu- Nicolae Bălcescu-Poștei-
Ștrandului; extinderea liniei de troleibuz 
202 de la Podul Înalt, la Parcul Industrial 
Ploiești (4,00 km cale dublă); construire 
infrastructură pentru troleibuz pe ruta 
Gara de Vest-Fero (4,8 km cale dublă), pe 
traseul str. Libertății-Sondelor-Depoului 
și Armoniei-Mihai Bravu; realizarea unei 
legături a infrastructurii de tramvai între 
Șoseaua Vestului și Bulevardul Republicii 
(0,1 km cale dublă - racord); extindere 
infrastructură de tramvai dedicată 
pentru asigurarea conexiunii Gara de 
Sud- Hipodrom; crearea unor puncte 
multimodale (cu P&R și B&R) în zonele 
Spitalului Județean, Ștrandului Bucov, 
Podul Înalt și Hipodrom.

ÎNNOIREA FLOTEI DE VEHICULE DE 
TRANSPORT PUBLIC

Estimarea necesarului de vehicule 
a luat în considerare atât proiectele de 
infrastructură, cât și propunerile de operare, 
respectiv noua structură de linii, frecvența 
și îmbunătățirea vitezei comerciale (cca 20 
km/h pentru tramvaie și 18.5 km/h pentru 
troleibuze). Sporirea vitezei comerciale 
determină un număr mai redus de vehicule 
necesare față de situația actuală; cu toate 
acestea, estimările cuprind inclusiv un 
număr de vehicule de rezervă, necesare din 
motive de mentenanță. Astfel s-a apreciat 
un necesar de 104 de vehicule pentru 
operarea întregii rețele urbane, respectiv 
18 tramvaie, 26 troleibuze și 60 autobuze. 
Luând în considerare vârsta fl otei actuale 
este necesară reînnoirea pe termen scurt 
și mediu și/sau modernizarea fl otei, dacă 
este în stare bună. Pentru noile vehicule se 
propune un program multianual de achiziție 
defășurat în trei etape 2016-2018, 2019-
2023 și 2024-2030, atât pentru transportul 
pe șine, cât și pentru cel auto. 

MIJLOACE ALTERNATIVE DE 
MOBILITATE

Portofoliul de proiecte se referă la 
investiții in infrastructura pentru deplasarea 
cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea 
persoanelor cu mobilitate redusă. Pistele 
de biciclete ar urma să fi e dezvoltate în 
felul următor: direcția Est-Vest, între 
zona centrală și cartierul Bereasca, până 
la Centura Est; legătură inelară Sud; între 
zona centrală și Parcul Industrial Ploiești; 
direcția Est-Vest, între zona centrală 
și Centura Vest; legătură inelară Vest; 
extindere între zona centrală și cartierul 
Republicii; pe pasajul Bariera București; 
între Hipodrom și Centura Est; între Gara 

de Sud și cartierul Democrației etc. Altfel 
spus, ar urma ca orașul să fi e împânzit cu 
piste de biciclete și parcări amenajate în 
toate punctele din oraș. Pentru mersul pe 
jos, se propun diverse soluții: amenajarea 
unor străzi pietonale (str. Sublocotent Erou 
Călin Cătălin), amenajare stradă pietonală 
cu tramvai (str. George Coșbuc, între str. 
Greceanu și str. Gh. Doja), (re)organizarea 
unor străzi de tip shared-space (cu utilizare 
în comun-str. Unirii, Ulierului, Griviței, 
str. Constanței, Bibescu Vodă, General 
Traian Mosoiu, Basarabilor, Paris, Romană 
(parțial), alee Teatru Toma Caragiu, 
str. Al. I. Cuza, acces parcare Omnia din 
Bd. Republicii). Acest din urmă concept 
este propus și pentru cartierele Malu Roșu, 
Vest I, Vest II, Bereasca, 9 Mai, Nord și 
Enachiță Văcărescu.

PARCĂRI
Proiectele privind parcările vizează 

următoarele proiecte pentru perioada 2014-
2023 și, respectiv 2024-2030, în contextul 
implementării unei politici transparente și 
coerente de parcare la nivelul municipalității: 
parcare colectivă în zona centrală, Hotel 
Prahova Plaza (se corelează cu proiectul 
de introducere linie de troleibuz 206, Gara 
de Vest - DN1B); parcare colectivă în 
zona Palatului Culturii; Piața Centrală (se 
corelează cu proiectul de reamenajare a 
pieței);  zona Tribunalul Prahova; parcări/ 
garaje colective în Malu Roșu -str. Branciog; 
Malu Rosu, smart parking-10 garaje; parcare 
colectivă pe strada Văleni; Dealul cu Piatră 
și str. Măgurii; Nord, str. Cameliei; Enăchiță 
Văcărescu-Carol Davila; Inspectoratul 
Județean de Poliție.

continuare din pagina 1 public pentru perioada 2016 2023:
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Domeniu Proiecte perioada de implementare (euro)
2016-2018 2019-2023 2024-2030

Structura instituţională și întărirea capacităţii administrative 2,000,000
Transportul public -integrat, efi cient si accesibil 41,212,900 49,145,391 12,410,000
Încurajarea deplasarilor cu bicicleta 2,600 2,095,115 2,191,255
Reteaua Rutiera/Stradala - utilizarea efi cienta a spatiului public, 
reorganizarea circulatiei, îmbunătățirea siguranței și a conditiilor de mediu

10,797,617 34,876,658 6,059,629

Implementarea unei politici de parcare efi ciente și integrate - 25,650,376 26,829,394
Intermodalitate 181,995 598,209 -
ITS si managementul mobilitatii - 12,409,010 1,538,920
Logistica urbana - 508,500 123,056
Sporirea integrarii intre planifi carea urbana si a transporturilor în zone cu 
nivel ridicat de complexitate. Incurajarea si cresterea confortului
deplasarilor pietonale

- 4,154,688 102,030

Total 54,195,112 129,437,947 49,254,284
TOTAL GENERAL 232,887,343

Studiul spune că anumite 
porțiuni sunt dispuse într-o 

zonă depresionară, pe o lățime 
de 2 km, în satul Bărcănești și 
1 km, în Tătărani. Diferența 
de cotă dintre sud-vestul 
Ploieștiului (rafi năria Astra) și 
Bărcănești este de 12,5 m. Zona 
este drenată de trei văi afl uente 
pârâului Băcăneasca, alimentate 
preponderent de precipitații. 
Ca elemente naturale ar mai fi  
existența unei ape freatice la 

suprafață (1,5-2,0 m), precum și a 
unui strat de argilă care împiedică 
infi ltrarea apei în sol, provocând 
stagnarea acesteia. La acestea 
se mai adaugă câteva infl uențe 
antropice: foraje industriale, 
cu emisie arteziană, construite 
pentru alimentări cu apa din 
subteran, în prezent abandonate; 
decopertarea materialului argilos 
de la suprafață, pentru construirea 
unor batale și alte lucrări din zona 
industrială; construirea unor 

canale pentru transportul apei 
tehnologice din zona industrială; 
depozitarea unor deșeuri și 
resturi de materiale organice și 
anorganice, fapt ce a infl uențat 
curgerea apelor; obturarea unor 
canale de scurgere a apelor etc. 
În plus, sensul giratoriul de la 
Bărcănești a fost executat fără 
avizul serviciului de gospodărire a 
apelor și fără lucrări hidrotehnice 
specifi ce, iar proprietarii 
benzinăriei Lukoil nu au respectat, 

la edifi care, planul urbanistic 
de dezvoltare, schimbând cotele 
și curgerea unui canal, motiv 
pentru care în permanență zona 
este inundată. În concluziile 
studiului hidrogeotehnic se arată 
că primele măsuri care ar trebui 
luate sunt redimensionarea 
canalelor colectoare ale apelor 
pluviale, decolmatarea podețelor, 

realizarea de lucrări de reabilitare 
a subtraversărilor existente pe 
sub calea ferată din zonă, în 
prezent colmatate și strangulate, 
proiectarea unei conducte care 
să preia surplusul de apă care nu 
se evacuează și care inundă zona 
stației de carburanți, precum și 
în amonte de aceasta, desecarea 
zonelor mlăștinoase etc.

la edificare planul urbanistic realizarea de lucrări de reabilitare

La Bărcănești și Tătărani, de cel puțin 20 de ani, dacă nu chiar mai bine, la fi ecare ploaie, câteva 
case și terenuri private ori publice sunt inundate. Și tot de 20 de ani, nimeni nu și-a bătut capul 

să vadă care sunt cauzele excesului de apă înregistrat inclusiv la precipitații minore, cum au fost cele 
din ultimele două luni. Primăria Bărcănești a comandat, în sfârșit, un studiu hidrogeotehnic, iar 
soluțiile oferite presupun investiții extinse. Dacă ele vor fi  realizate, este posibil ca ambele localități 
să scape de disconfortul pricinuit de inundații.

DIN CE CAUZĂ SE PRODUC INUNDAȚII LA BĂRCĂNEȘTIDIN CE CAUZĂ SE PRODUC INUNDAȚII LA BĂRCĂNEȘTI



4

Postare pe pagina de socializare a 
deputatului USR Cătălin Drulă: 

„Logica PSD: dacă am avea autostrăzi, ar 
crește salariile și ar pleca multinaționalele. 
Ministrul Șova i-a dat replica de mai jos, 
ieri, în Comisia de Transporturi, unui 
coleg deputat care afi rmase că avem nevoie 
urgentă de autostrăzi și că riscăm să plece 
marile companii (de ex. Dacia-Renault) 
dacă nu avem o infrastructură decentă: 
<<Este o rețea de autostrăzi minunată în 
Occident. De ce au venit multinaționalele 
aici? Au venit că sunt salarii mici. Când o 
să avem autostrăzi, o să avem salarii mari. 
Și toate vor pleca. Către alte zone fără 
autostrăzi, dar cu salarii mici>>.” Tulai, 
Doamne, iar noi, nemernicii, am acuzat 
guvernele și ofi cialii de la Transporturi, via 
CNAIR, că nu-s în stare să construiască 
autostrăzi. Când colo, ce să vezi, ele/
ei aveau în ascuns un plan nobil, să țină 
investitorii străini în țară, să avem noi ce 
hali, punându-i să circule prin hârtoapele 
noastre. Ăștia au făcut ca Penelopa, ce 
construiau ziua stricau noaptea, anume să 

nu care cumva să fi nalizeze vreun tronson, 
că pe-aici era drumul multinaționalelor!

Vezi, Lucică, să nu intri în confl ict 
cu șefi i tăi, dacă aud că tu ai muncit 

din răsputeri să ții multinaționalele în 
țară, iar ei, anul trecut, le poft ea afară. 
Uite ce zicea barosanul Liviu Dragnea, în 
2017, la TVR-ul lui Ghiță din Serbia, după 
mitingurile uriașe împotriva OUG 13: 
„Am auzit tot felul de zvonuri la televiziune 
cum  corporații multinaționale și chiar și 
nationale au fi nanțat,  au stimulat și au 
îndemnat propriii angajați să iasă la aceste 
manifestații”. Îhi, iar soldatul Țuțuianu, 

pe atunci șeful Comisiei SRI din Camera 
Deputaților, a cerut Serviciului Român 
de Informații să cerceteze implicarea 
companiilor multinaționale în protestele 
anti-guvernamentale. Nu cumva, 
bată-te vina, tu ești ăla care ai complotat 
cu diavolii de străini, care sug sângele 
boborului, să trimită în stradă sute de 
mii de oameni, încercând să răstorni 
guvernele chiar înainte de Dragnea? Ești 
dat naibii, să faci PSD-ul să doarmă-n pat 
cu dușmanul, cu tine adică, iar Dragnea să 
nu priceapă...

Vosganian, pledoarie pentru 
modifi carea Codului de Procedură 

Penală: „Nu vreți să curățăm această țară, 
să fi m curați și noi, să fi e curată și justiția, 
să fi e curată și presa, să fi e curat și mediul 
de afaceri? (...) Nu ne putem salva decât 
toți odată, nu ne putem salva pe rând!” 
Bre, treaba e următoarea: noi nu suntem 

murdari, ca să avem nevoie să ne curățăm, 
pricepi? Adicătelea noi n-am luat Beline, 
n-am dat nici gaz ieft in lui Nicolae, n-am 
vândut fl ota, n-am mințit cu retrocedările 
alea nemernice către prințul Paul sau 
Truică, n-am fraudat fonduri europene, 
deci n-avem treabă cu albitul! Și mă rog, 
cum dracu` vezi tu curățatul ăsta, îți 
ștergi dosarul și ai devenit curat? Ștergem 
dosarele tuturor găinarilor și infractorilor 
cu gulerele albe, tuturor violatorilor și 
criminalilor și devenim o țară model? Dar 
nu mai bine ar fi  să ne bagi pe noi ăștialalți 
la pușcărie, ca să nu mai stăm cu ochii pe 
voi? Nu mai bine ar fi  să dai afară toți 
magistrații și să angajezi în locul lor foștii 
pușcăriași de drept comun? Marș, mă! 

Tariceanu  a declarat despre DNA 
că a transformat România în cea 

mai coruptă țară din Europa și a adăugat, 
referindu-se la singura opoziție activă din 
Parlament, Uniunea Salvați România: „eu 
cred că USR este o făcătură a serviciilor 
secrete, asta este convingerea mea”. 
Căcăline, nu știu cum se face, dar îți dau 

dreptate: dacă DNA-ul ăsta își făcea treaba 
bine-bine și vă sălta pe toți, n-am mai fi  
fost o țară atât de coruptă. Așa, stând cu 
voi ba la un porc jupuit, ba prin sufrageria 
lui Oprea, ba prin viile lui Ghiță, v-a scăpat 
pe toți prin Parlament, prin Guvern, prin 
Costa Rica, Serbia, Madagascar, Anglia. 
Când despre USR, da, normal că e născut 
prin laboratoare, dar nu ale serviciilor 
secrete, ci prin alea de bun-simț, atât cât 
mai există prin România. Nu știi ce-i 
ăla bun-simț? Nici nu cred că ai putea 
înțelege, oricât ți-aș explica!

Deputatul „Mitralieră”, poreclit și 
Cătălin Rădulescu, a inițiat un 

proiect de lege, votat în Comisia Juridică 
a Camerei Deputaților, prin care anumite 
fapte de corupție se pedepsesc doar dacă 
sunt săvârșite în scopul obținerii „pentru 
sine”, nu și pentru altul, de foloase 
necuvenite și dacă bunurile și foloasele 
sunt exclusiv „materiale”. Cu alte cuvinte, 
dacă un demnitar fură pentru nevastă, nu 
pentru el, nu pățește nimic! Mișto, asta 
înseamnă hoție publică generalizată prin 
interpuși, nu? Bravo, Mitralieră, cum era 

să te lași tu mai prejos? Dacă Dragnea 
și Tăriceanu și-au făcut un ditamai set 
de legi pentru ei, de ce nu ți-ai face și tu 
una pentru tine? Apropo: băi, ăia, de la 
Camera Deputaților, ascundeți tot, nu 
care cumva să vă treziți cu Mitralieră că 
vă împușcă, dacă nu-i mai cântați, mâine-
poimânie, în strună...

Și-acum să trecem la chestiuni mai 
puțin toxice, cum ar fi  arșița de 

afară. Cică Prahova a eleborat un plan 
pentru prevenirea și atenuarea efectelor 

caniculei și ale secetei prelungite, în care 
a implicat 23 de instituții și 104 comitete 
locale pentru situații de urgență. Cu alte 
cuvinte, acum ne putem bate parte în 
parte cu Dumnezeu, că avem comiții și 
comitete capabile să lupte cu canicula. 
Deci nu vă mai frământați, indiferent cum 
va fi  vara asta, Prahova va fi  oriunde dacă 
arde vreo pădure, dacă leșinați de căldură, 
dacă n-aveți apă de băut, dacă apare vreo 
molimă etc. Apropo: nu ar fi  mai efi cient, 
la cât de mulţi sunteți, să scuipați în loc de 

ploaie? Măcar așa faceți un pustiu de bine, 
fi indcă, altminteri, nu văd cum combateți 
voi canicula... E ca și cum ați da cu prafuri 
împortiva Soarelui sau cum ați da un 
ordin să scoateți vara din calendar.

Cică un sorosist-userist a venit la 
Parlament cu băiețelul său de 

cinci ani, fi indcă nu avea unde să-l lase. 
Cerberii din Camera Deputaților l-au 
dat afară pe puști și pe tată-său, spunând 
că prezența plodului este ilegală. Dar un 
oarecare Marian Neacșu, secretar PSD, 
care nu este parlamentar, are voie să stea 
aproape zi de zi la Senat ori la Camera 
Inferioară, ca să supravegheze cum 
votează pesediștii pe anumite subiecte 
cu zvâc la PSD. Neacșu e condamnat 
defi nitiv pentru că și-a angajat, în trecut, 
o rudă la cabinetul parlamentar. Dar cum 
se vede treaba, la el e legal să mișune unde 
n-are voie progenitura useristului. Eu le 
dau dreptate: este infi nit mai periculos 
un bebeluș... Dacă răstoarnă, naibii, Casa 

Poporului? Dacă este trimisul Statului 
Paralel, deghizat în puștan? 

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

nu care cumva să finalizeze vreun tronson

dreptate: dacă DNA ul ăsta își făcea treaba
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ROMÂNIA SE LAUDĂ CU RECORDURI EUROPENE, ROMÂNIA SE LAUDĂ CU RECORDURI EUROPENE, 
DAR LOCUITORII EI N-O DUC BINE DELOC!DAR LOCUITORII EI N-O DUC BINE DELOC!

Banca Europeană 
pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare spune că 
România și Europa Centrală, 
împreună cu statele baltice 
(CEB), au multe fi rme mici 
și foarte puține mari. În jur 
de 80% dintre societățile 
comerciale din aceste țări 
au mai puțin de 10 angajați, 
comparativ cu 75%, în 
fi rmele din Europa de Vest. 
Mai exact, potrivit studiului 
BERD, fi rmele mici din 
România (și CEB) mențin 
numărul de angajați la circa 
8, comparativ cu 12, în alte 
țări UE. Doar 7% dintre 
micile afaceri cresc pentru a 
angaja cel puțin 10 oameni 
pe an, față de 11, în alte 
țări UE. În CEB (inclusiv 
în România), fi rmele cu 
o creștere moderată a 
numărului de personal 
angajează, în medie, 37 de 
persoane pe an, în timp 
ce, în alte țări UE, circa 23. 
32% din forța de muncă 
este angajată de companiile 
mari în CEB, comparativ 
cu o medie de 35%, în alte 
țări UE. Există însă tendința 
ca fi rmele mari să scadă în 
dimensiuni, acest lucru fi ind 

determinat de emigrare și 
îmbătrânirea populației, 
exacerbată de ratele scăzute 
de ocupare a forței de 
muncă pentru lucrătorii 
în vârstă. Conform datelor 
Institutului Național de 
Statistică, indicele de 
îmbătrânire demografi că 
a crescut de la 107,9, la 
1 ianuarie 2017, la 110,7 
persoane vârstnice la 
100 persoane tinere, la 1 
ianuarie 2018. Vârsta medie 
a populației a fost de 41,3 
ani, cu 0,2 ani mai mare 
decât la 1 ianuarie 2017.
RECORD DE CREȘTERE 

A NUMĂRULUI DE 
ANGAJAȚI...

Deși studiul BERD 
arată că rata de ocupare 
a lucrătorilor în vârstă 
este una scăzută, Eurostat 
spune că, în trimestrul I din 
2018, numărul angajaților 
a urcat cu 0,4% în Uniunea 
Europeană și în zona euro, 
iar România a înregistrat 
cea mai mare creștere a 
numărului de angajați 
(1,9%) din UE, fi ind urmată 
de Malta (1,3), Portugalia, 
Luxemburg și Croația (toate 

cu 1%). Singura scădere a 
numărului de salariați a fost 
raportată în Estonia (minus 
1,4%), în timp ce acesta a 
rămas stabil în Bulgaria 
și Lituania. Comparativ 
cu primul trimestru din 
2017, numărul angajaților 
a crescut în perioada 
ianuarie-martie 2018 cu 
1,4% în zona euro și în 
Uniunea Europeană. În 
România, acesta a urcat 
în primul trimestru din 
2018 cu 1,8%, comparativ 
cu perioada similară din 
2017, după un avans similar 
în precedentele trei luni. 
Eurostat estimează că, în 
statele Uniunii Europene, în 
primul trimestru din 2018, 
exista un număr record de 
angajați: 237,9 de milioane 
de persoane, din care 157,2 
milioane în zona euro.

ȘI RECORD LA 
NUMĂRUL DE FIRME 

RADIATE, PROCEDURĂ 
GENERATOARE DE 

ȘOMERI...
Datele Eurostat nu arată și 

în care sectoare economice 
a crescut numărul de 
angajați. În România, din 

câte presupunem, sectorul 
bugetar, unde se fac 
angajări pe bandă rulantă, a 
contribuit la această situație. 
Sectorul economic este 
posibil să nu aibă un aport 
însemnat de vreme ce, iată, 
dispar locuri de muncă, 
prin desfi ințarea fi rmelor. 
Datele Ofi ciului Național 
al Registrului Comerțului 
(ONRC), aferente primelor 
patru luni ale anului curent, 
arată că, la nivel național, au 
fost radiate 28.787 de fi rme, 
față de 27. 439 de societăți 
comerciale în același 
interval de timp al anului 

trecut, ceea ce reprezintă 
o creștere cu aproape 5 la 
sută. Doar în București și 
Sibiu numărul fi rmelor 
desfi ințate s-a redus: în 
Capitală, au fost radiate 
4.309 entități, comparativ 
cu 4.431, în primele patru 
luni din 2017, iar în Sibiu, 
numărul fi rmelor radiate a 
scăzut cu 19%. La polul opus 
se situează Giurgiu, acolo 
unde, în perioada ianuarie-
aprilie 2018, au fost radiate 
cu aproape 30 la sută mai 
multe fi rme față de perioada 
similară a anului 2017. Și 
iată ce spun specialiștii 
ONRC: „procedura radierii 
presupune mai mulți șomeri 
și mai puține taxe și impozite 
încasate la bugetul general 
consolidat al statului”. 
Și-atunci, în care segment 
al economiei să fi  crescut 
„record” numărul de 
angajați?

PENSII LUNARE MAI 
MICI PE FONDUL 

CREȘTERII ACESTORA!
Pensia medie lunară s-a 

situat, în primele trei luni 
ale anului în curs, la 1.122 
de lei, cu 0,9% mai puțin 

față de trimestrul precedent 
( o c tombr i e - d e c e mbr i e 
2017), relevă datele publicate 
de Institutul Național de 
Statistică. Cum la 1 ianuarie 
2018 toate pensiile din 
România au fost indexate cu 
indicele de infl ație, aproape 
că nu există explicație logică 
pentru această scădere 
a valorii pensiei medii. 
Singurul argument-și ce 
cinic argument!-ar fi  că 
numărul de pensionari a 
scăzut cu 6.000 de persoane, 
adică au dispărut pe cale 
naturală mai mulți vârstnici 
cu pensii bune, de vreme ce 

media generală s-a diminuat 
cu aproape un punct 
procentual. Numărul mediu 
de pensionari a fost, în luna 
martie, de 5,223 milioane 
de persoane. Pensia medie 
prezintă discrepanțe 
semnifi cative în profi l 
teritorial, ecartul dintre 
valoarea minimă și cea 
maximă fi ind de 503 de lei 
(860 lei în județul Botoșani, 
864 lei în Giurgiu și 885 lei 
în Vrancea, față de 1.363 de 
lei în Capitală, 1.356 lei în 
Hunedoara și 1.279 de lei 
în Brașov). Raportul dintre 
pensia medie nominală 
netă de asigurări sociale 
de stat pentru limită de 
vârstă cu stagiu complet 
de cotizare (fără impozit 
și contribuția de asigurări 
sociale de sănătate) și 
câștigul salarial mediu net 
a fost de 51,3% (comparativ 
cu 52,5%, în trimestrul 
precedent). Raportul pe 
total dintre numărul mediu 
de pensionari de asigurări 
sociale de stat și cel al 
salariaților a fost de 9 la 
10, acesta având variații 

semnifi cative în profi l 
teritorial, de la numai 5 
pensionari, la 10 salariați, în 
București, la 16 pensionari, 
la 10 salariați, în județul 
Teleorman sau 15 la 10 în 
Giurgiu și Vaslui, ori 14 la 
10, în Botoșani, Călărași, 
Dâmbovița și Neamț. 
CEI MAI MULȚI SĂRACI 

AI UE TRĂIESC ÎN 
ROMÂNIA

Pe de altă parte, Banca 
Mondială (o instituție 
dușmănoasă cu noi, desigur, 
dacă este să cităm in 
politicienii zilelor noastre) 
spunea că România este țara 
din Uniunea Europeană 
cu cel mai mare număr de 
oameni săraci, iar peste un 
sfert dintre locuitori trăiesc 
cu mai puțin de 5,5 dolari 
pe zi. Prezent, zilele trecute, 
la București, Donato De 
Rosa, economist-șef al 
Băncii Mondiale, afi rma: 
„există diferențe uriașe între 
oportunitățile pe care le au 
locuitorii din orașele mari 
și cei din zona rurală. Dacă 
ești născut la țară, nu vei 
avea acces la o bună educație 
și la un sistem medical 
efi cient. În România, s-au 
făcut multe îmbunătățiri în 
ultimii 30 de ani, dar încă 
sunt mulți oameni rămași 
în urmă. Există investiții în 
infrastructură, dar calitatea 
este foarte joasă, ceea ce 
scade competitivitatea 
fi rmelor și descurajează 

migrația celor din zona 
rurală către zonele urbane, 
pentru acces la slujbe, 
educație și sistem medical.  
Printre cauzele care au dus la 
această situație aș enumera 
calitatea slabă a instituțiilor 
statului și inconsecvența lor 
în ceea ce privește prioritățile 
și strategiile de creștere, 
precum și incapacitatea de a 
se adapta la schimbări”. 

câte presupunem sectorul față de trimestrul precedent semnificative în profil

Este posibil ca, pe fondul majorării pensiilor, acestea să scadă ca valoare medie? 
Da, este posibil în România! Este posibil ca, în timp ce numărul de fi rme 

radiate a crescut, România să fi e performeră la angajări? Este, la noi! Teoretic, acești 
indicatori sunt incompatibili într-o economie solidă; că se întâmplă să fi e la noi 
altfel, pesemne este semnul de dezvoltare la întâmplare, cu măsuri arbitrare, ca să 
nu zicem populiste, fapt ce conduce la impresia că economia românească este, în 
continuare, șubredă și vulnerabilă la un șoc fi nanciar.



6

Ziarul   Ploiestii ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

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

Interdicția guvernului rus  privind importul 
de fructe din Uniunea Europeană, inclusiv 

din România, ca răspuns la sancțiunile impuse 
Moscovei, după anexarea Peninsulei Crimeea 
și a implicării în confl ictul armat din Ucraina, a 
perturbat serios piața de fructe din UE, Federația 
Rusă fi ind principalul importator al produselor 
agricole din Europa. Ca urmare, Bruxellesul a 
hotărât să-i despăgubească pe fermieri, cu condiția 
ca ei să retragă de pe piață cantitățile de fructe și 
să le distribuie gratuit unor unități sociale. În acest 
sens, Comisia Europeană a adoptat  Regulamentul 
Delegat (UE) nr. 1165/2017 de stabilire a unor 
măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar 
pentru producătorii de anumite fructe. Și România 
a avut de suferit de pe urma limitării exportului pe 
piața rusească, despăgubirile urmând să se acorde 
în limita a 2.000 de tone. În Ședința Guvernului din 
13 iunie 2018 a fost aprobată o hotărâre prin care 
se stabilește valoarea maximă a sprijinului fi nanciar 
excepțional, benefi ciari  fi ind organizațiile de 
producători recunoscute din sectorul legume-fructe 
și producătorii individuali din sectorul fructe. 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
a notifi cat la Comisia Europeană produsele și 
cantitățile care vor fi  retrase de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite, totodată fi ind aprobată și 

metodologia specifi că de efectuare a plăților către 
benefi ciarii acestui sprijin fi nanciar de către APIA, 
prin  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 243/2017. Resursele fi nanciare maxime 
sunt de 200.000 lei și se asigură ca sprijin fi nanciar 
aferent Fondului European de Garantare Agricolă 
(FEGA), prin bugetul Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pentru anul 2018.

PRPRODUCĂTORII ODUCĂTORII 
DE FRUCTE, DE FRUCTE, 

DESPĂGUBIȚI DESPĂGUBIȚI 
PENTRU PENTRU 

EMBARGOUL EMBARGOUL 
IMPUS DE IMPUS DE 

RUSIARUSIA

ANUNȚ - INFORMARE
Această informare este efectuată de Primăria Comunei Surani, cu sediul în comuna Surani, județul Prahova, tel. 

0244416134, ce intenționează să solicite de la SGA Prahova aviz de gospodărire a apelor pentru lucrarea „Reactualizare 
PUG și RLU comuna Surani”, judeţul Prahova.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii, 
recomandări se pot adresa solicitantului după data de 22.06.2018.

Primar, Bucur Lucian

Pierdut Carnet de Student pe numele Bugoi Mihai Georgian. Tel. 0721944173. Îl declar nul.

În istoria orașului Boldești-Scăeni 
se vorbește despre faptul că prima 

mențiune documentară a localității 
datează din 15 ianuarie 1591 (7099), 
când Mihai Viteazul întărește lui Ion 
Logofătul și fraților lui cumpărăturile 
făcute la Scăieni, din „dealul cu vii, 
pomet, păduri și altele”. Pe 14 aprilie 1591 
provine un act de vânzare de ocini, din 
cancelaria domnului Mihnea Turcitul, 
în care este trecut numele unui localnic, 
Calivit, din Scoiani, județul Saac, care 
este de fapt numele vechi al Scăenului. 
Cu privire la cartierul actual Boldești, 
prima mențiune s-a găsit într-un registru 
săsec din 1503, unde se amintește despre 
„satele din Țara Românească ce faceau 
comerț cu Brașovul”, iar printre acestea 
este pomenit și Boldești, din județul 
Saac. O altă mențiune este datorată 

lui Miron Costin , care amintește că, 
la 1600, armatele lui Mihai Viteazul, 
cantonate la Bucov, treceau peste dealuri 
la Schitul Boldescului. Ruinele acestui 
schit au rezistat până în anul 1930. În 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
moșia Boldești se afl a sub stăpânirea lui 
Gheorghe Boldescu, un om cu vederi 
înaintate, după care averea trece sub 
stăpânirea boierului C. Stavridis. Până 
în a doua jumatate a secolului al XIX-
lea, Boldeștii formau o singură unitate 
administrativă, afi liată vechiului județ 
al Secuienilor (Saac). Despre Balaca, 
se afi rmă că numele derivă fi e din 
antroponimul „Balc” sau „Balea”, fi e 
din comprimarea numelui Bălăceanu, 
cum susține academicianul Constantin 
Bălăceanu-Stolnici, iar denumirea satului 
Seciu ar proveni de la un deal cu pomi 

scorburoși. În documentele istorice, 
numele Seciu apare la 1 septembrie 1632, 
pe un zapis pentru biserica Seciu, prin 
care o anume „Stana vindea jupânului 
Neagu trei pogoane de vie la Scăiani”. 
Când s-au pus bazele unor unități 
administrative mai largi, numite comune, 
pe baza legii de organizare întocmită de 
Alexandru Ioan Cuza, Boldeștilor li s-au 
alăturat Lipăneștii, Șipotul sau Colacul 
de Piatră și Seciu. Cele 4 așezări faceau 
parte din plasa Podgoria. Ulterior, 
Lipăneștii și Șipotul se despart, formând 
comuna Lipănești, iar Boldeștii rămân 
cu Seciu, în comuna Boldești, aparținând 
tot de plasa Podgoria, cu sediul la Urlați. 
În această organizare rămâne până în 
anul 1968, când se unește cu Scăeni și cu 
Balaca, formând orașul Boldești-Scăeni, 
cu reședința în Boldești.

UN PIC DE ISTORIE NU FACE RĂU NIMĂNUI!UN PIC DE ISTORIE NU FACE RĂU NIMĂNUI!

BOLDEȘTI-SCĂENI, 50 DE BOLDEȘTI-SCĂENI, 50 DE 
ANI DE LA ÎNFIINȚAREA ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 

ORAȘULUI, CI NU DE ORAȘULUI, CI NU DE 
ATESTARE DOCUMENTARĂ!ATESTARE DOCUMENTARĂ!
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Sâmbătă și duminică, locuitorii din Boldești-Scăeni au sărbătorit 50 de ani de la înfi ințarea orașului. Presa locală și 
autoritățile locale ori județene vorbesc despre o jumătate de secol de la atestarea documentară a localității. Termenul 

este oarecum incorect, fi indcă satele componente, separat, sunt menționate în documente de prin anii 1500-1600, deci cam 
atunci a luat naștere așezarea. În schimb, în 1968, satele Boldești, Scăeni și Balaca s-au unifi cat, noua unitate teritorial-
administrativă fi ind declarată oraș. Așadar, logic ar fi  să se spună că se împlinesc 50 de ani de la înfi ințarea noului centru 
urban!
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A DEVENIT ROMÂNIA, CU VOIA PARLAMENTULUI, A DEVENIT ROMÂNIA, CU VOIA PARLAMENTULUI, 
RAIUL INFRACTORILOR?RAIUL INFRACTORILOR?

Decizia Parlamentului 
a reușit, după mult 

timp, să creeze unanimitate 
la Înalta Curte de Casație 
și Justiție: conducerea 
instanței supreme a anunțat 
că va ataca noul Cod de 
Procedură Penală la Curtea 
Constituțională a României. 
Ministerul Public, de 
asemenea, s-a declarat 
îngrijorat de modul în care 
au fost adoptate modifi cările 
CPP, fără să fi e luate în 
considerare observațiile 
și propunerile Consiliului 
Superior al Magistraturii 
(CSM) și ale asociaților de 
procurori și judecători și 
fără o consultare în acest 
sens. Sunt voci care afi rmă 
că s-a ruinat întreaga 
arhitectură judiciară din 
România, prin modifi cările 
din ultimii ani, inclusiv de 
luni, țara devenind aproape 
la discreția infractorilor. 
Opoziția este convinsă că 
CPP a fost scris anume cât 
să-i scape pe parlamentarii 
condamnați sau cercetați 
penal ori judecați pentru 
fapte de corupție, începând 
chiar cu Dragnea sau 
Tăriceanu.

ARTICOLE 
MODIFICATE 

SPECIAL PENTRU 
DRAGNEA ȘI 
TĂRICEANU

Care sunt, de fapt, 
modifi cările aduse dintr-o 
grijă excesivă pentru 
infractori, în dauna 
victimelor, care au pus pe 
jar opinia publică și care pot 

conduce la sancțiuni severe 
din partea UE, dacă nu 
cumva am demonstrat că nu 
mai avem nimic în comun 
cu valorile europene? Să 
le discutăm, aici și acum, 
foarte pe scurt:

-art. 453: „revizuirea 
hotărârilor judecătorești 
defi nitive, cu privire la latura 
penală, poate fi  cerută când 
un judecător care a participat 
la soluționarea cauzei 
nu a semnat hotărârea/
motivarea condămnării”. 
Fix Liviu Dragnea se afl ă 
în această situație, în 
dosarul „Referendumul”, 
unde ÎCCJ l-a condamnat 
defi nitiv la doi ani de 
închisoare cu suspendare: 
sentința pronunțată nu 
a mai fost semnată și de 
judecătorul Livia Stanciu, 
numită ulterior la Curtea 
Constituțională;

-art 421, alin. 2: 
„instanța de apel nu poate 
desfi ința sentința primei 
instanțe prin care s-a dispus 
achitarea inculpatului și nu 
poate pronunța o hotărâre 
de condamnare direct 
în apel decât dacă sunt 
readministrate probe sau 
administrate probe noi care 
să conducă la desfi ințarea 
soluției de achitare a primei 
instanțe pentru infi rmarea 
motivelor pentru care a 
fost dispusă achitarea.” 
Este exact cazul lui Călin 
Popescu Tăriceanu, achitat 
în primă instanță pentru 
mărturie mincinoasă, 
sentință atacată, însă, de 
DNA, dar care nu mai 
poate utiliza anumite 
probe strânse în urma 

protocoalelor cu SRI. Cum 
credeți că vor putea cei doi 
să se folosească de noul 
CPP, pentru a-și rezolva 
cauze vechi? Simplu ca 
bună-ziua: parlamentarii 
PSD-ALDE-UDMR au 
avut în vedere acest aspect 
trecând în dispozițiile 
tranzitorii faptul că noile 
prevederi vor acționa 
și retroactiv, deși doar 
Codul Penal, nu și Codul 
de Procedură Penală, 
poate retroactiva. Ce ne 
facem însă dacă, pe lângă 
Dragnea, mai solicită 
revizuirea 100 de criminali 
sau pedofi li?

LEGE PENTRU...
FAVORIZAREA 

INFRACTORULUI!
Modifi cările sunt însă și 

mai grave de-atât. Aproape 
am zice că legiuitorul a ținut 
dinadins să fi e de partea 
inculpaților, oferindu-le, 
acum, un teren mult mai larg 
de acțiune, fără posibilități 
de a fi  sancționați. Să le 
analizăm într-o ordine 
aleatorie:

-art. 92, alin. 2: 
„suspectul sau inculpatul 
poate participa la efectuarea 
oricărui act de urmărire 
penală sau la orice audiere, 
la solicitarea acestuia”. Un 
minor molestat poate să fi e 
pus în situația să depună 
mărturie față în față cu 
violatorul, dacă inculpatul 
dorește expres acest lucru; 

-art. 102, alin.2: „Probele 
obținute în mod nelegal nu 
pot fi  folosite în procesul 
penal, fi ind lovite de nulitate 
absolută”;

-art. 139, alineat 
3.1:„înregistrările de pe 
camerele de supraveghere, 
precum și cele realizate în 
locuri publice pot constitui 
mijloace de probă.” Să 
presupunem că fi lmăm, 
fără să vrem, o tâlhărie  
pe stradă. Sau o spargere 
a unei locuințe este 
surprinsă de camera de 
luat vederi, instalată de 
proprietar. Ambele probe 
nu pot fi  folosite pentru că 
nu sunt legale, adică sunt 
lovite de nulitate absolută. 
Doar înregistrările 
realizate cu camerele video 
montate pe domeniul 
public sunt admise în 
instrumentarea cazului;

-art. 116, alin. 2.1: 
„Martorul poate refuza 
să depună mărturie cu 
privire la acele fapte sau 
împrejurări care ar putea 
atrage răspunderea sa 
pentru săvârșirea unei fapte 
penale”. Altfel spus, chiar 
legiuitorul favorizează 
constituirea rețelelor 
de crimă organizată, de 
vreme ce martorii nu sunt 
obligați să declare ce au 
văzut/făcut;

-mai multe articole 
(145,168 etc.), fi e că este 
vorba despre interceptări 
legale, fi e de probe, spun 
următorul lucru: „ceea ce nu 
privește fapa ce  formează 
obiectul cercetării sau 
persoanele care fac obiectul 
cercetării ori care nu 
contribuie la identifi carea 
ori localizarea persoanelor 
nu pot fi  folosite sau atașate la 
dosarul de urmărire penală”. 
Mai mult, procurorul este 
obligat să distrugă probele 
respective. Mai clar, dacă 
într-un calculator se găsesc 
dovezi că un acuzat, pe 
lângă furt, este și pedofi l, 
procurorul nu are voie 
să folosească aceste 
informații într-un nou 
dosar penal. Parlamentarii 
consieră că și dacă la un 
tâlhar găsești doi saci de 
droguri sau un cadavru, 
proba respectivă este 
nelegală. Practic, potrivit 
art. 159, alin. 1.3, „ organul 
judiciar este obligat să se 
limiteze la ridicarea numai 
a obiectelor și înscrisurilor 
care au legătură cu fapta 

pentru care se efectuează 
urmărirea penală”;

-art. 392/1: „La 
deliberare iau parte numai 
membrii completului în fața 
căruia a avut loc dezbaterea. 
În situația în care unul 
dintre membrii completului 
nu mai este judecător al 
instanței respective, cauza 
se repune pe rol”. Din câte 
vă amintiți, mai multe 
cauze au fost luate de la 
zero, exact din acest motiv, 
printr-o decizie a CCR;

-art. 249, alin. 4: 
„Măsurile asigurătorii în 
vederea confi scării speciale 
sau confi scării extinse se 
pot lua asupra bunurilor 
suspectului sau inculpatului 
ori ale altor persoane în 
proprietatea sau posesia 
cărora se afl ă bunurile ce 
urmează a fi  confi scate dacă 
există probe sau indicii 
temeinice că bunurile în 
cauză au fost obținute din 
activități infracționale”. 
Și așa România a stat 
foarte rău la recuperarea 
prejudiciilor în diverse 
cauze penale. De-acum 
este aproape imposibil să 
se întâmple acest lucru, 
deoarece este difi cil de 
stabilit care bunuri au fost 
edifi cate din banii de mită;

-art. 305, alin,1.1: „În 
termen de maximum un 
an de la data începerii 
urmăririi penale cu 
privire la faptă, organul de 
urmărire penală este obligat 
să procedeze fi e la începerea 
urmăririi penale cu privire 
la persoană, dacă sunt 
îndeplinite condițiile legale 
pentru a dispune aceasta 
măsură, fi e la clasarea 
cauzei.” Ce ne arată acest 
fapt? Că un procuror are 
la dispoziție doar 12 luni 
pentru cercetare; dacă 
nu găsește infractorul în 
acest interval de timp, 
dar îl descoperă în a 13-a 
lună, acesta nu mai poate fi  
reținut! 

CE SPUN 
POLITICIENII?

Varujan Vosganian, 
ALDE: „Nu vreți să curățăm 
această țară, să fi m curați și 
noi, să fi e curată și justiția, 
să fi e curată și presa, să fi e 
curat și mediul de afaceri? 

(...) Nu ne putem salva decât 
toți odată, nu ne putem salva 
pe rând!”

Dacian Cioloș: 
„Majoritatea PSD-ALDE a 
abuzat de drepturile oferite 
de democrație, agresând 
Codul de Procedură Penală. 
Vor să ne convingă că 
tâlhăria și fărădelegea sunt 
parte a vieții noastre pentru 
că ei au ales să fi e parte 
a vieții lor.  Au făcut din 
legislația penală o armă 
împotriva întregii populații 
a României.  PSD și ALDE 
ne-a transformat pe toți 
în victime colaterale ale 
infracționalității. Prin votul 
de azi, PSD și ALDE fac din 
fărădelege un plan de țară”.

Dan Barna, liderul USR: 
„De luni, România a devenit 
un „rai al infractorilor”, 
în care femeile violate vor 
fi  nevoite să dea declarații 
privindu-i în ochi pe 
agresorii lor, iar dacă cineva 
face evaziune fi scală sau 
spălare de bani, este liber să 
plece în Costa Rica, pentru 
că autorităţile nu îl vor mai 
putea aresta preventiv”. 

Codrin Ștefănescu, 
PSD: „Grupul securist din 
așa-zisa opoziție a devenit 
pur și simplu isteric după 
modifi cările aduse Codului 
de Procedură Penală...
Parlamentarii au readus 
legalitatea și normalitatea în 
Codul de Procedură Penală. 
În noua sa variantă, acesta 
garantează respectarea 
tuturor drepturilor 
procesuale, în conformitate 
cu rigorile europene în 
materie și pune astfel capăt 
abuzurilor”.

Mihai Chirică, primar 
Iași, membru PSD: 
„Armata minerilor de acum 
28 de ani a fost înlocuită 
de parlamentarii puterii, 
care au modifi cat codurile 
penale rapid, transformând 
România într-un stat 
care-și apără și 
recompensează infractorii”.

Raluca Turcan, 
PNL: „Este o zi extem de 
tristă pentru România. 
Consecințele vor fi  greu de 
evaluat. Sunt create condiții 
să scape nu doar corupții, ci 
și violatorii sau criminalii”.
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Judecătoria din 
Chișinău a anulat, 

marți seară, rezultatul 
alegerilor din capitala 
Republicii Moldova, 
mandatul câștigătorului 
scrutinului, pro-
europeanul Andrei 
Năstase, fi ind invalidat. 
Partidul Socialist ceruse 

instanței să declare nule 
alegerile locale anticipate 
desfășurate în 3 iunie, 
argumentând că liderul 
Platformei Demnitate 
și Adevăr (centru-
dreapta) a organizat 
acțiuni electorale în ziua 
celui de-al doilea tur de 
scrutin. Năstase a câștigat 

alagerile din Chișinău la 
o diferență de 12.644 de 
voturi față de Ion Ceban, 
acesta din urmă având 
susținerea președintelui 
Dodon. „Pentru mafi e nu 
contează votul cetățenilor. 
Este o decizie arbitrară, 
în condițiile în care chiar 
Ceban și Autoritatea 

Electorală Permanentă 
au renunțat la plângeri”, 
a afi rmat Năstase, la 
afl area deciziei. Funcția 
de primar interimar va 
fi  asigurată de Ruslan 
Codreanu, până la noul 
scrutin programat, cel 
mai probabil, în 2019.

LOVITURĂ DE TEATRU, LOVITURĂ DE TEATRU, 
LA CHIȘINĂULA CHIȘINĂU
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Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Folosite ca remediu natural încă din timpuri străvechi, 
gălbenelele au nenumărate efecte terapeutice, fi ind utile 
în tratarea mai multor afecţiuni la baza cărora există un 
proces infl amator. De aceea, e bine ca această plantă să 
nu-ţi lipsească din trusa verde de acasă!

Previn afecţiunile digestive
Datorită proprietăţilor antiinfl amatoare, gălbenelele 

protejează mucoasele intestinale. Ceaiul de gălbenele 
reduce riscul apariţiei bolilor digestive, precum gastrita, 
ulcerul sau cancerul de stomac.

Prepară o infuzie din 2 linguriţe de plantă mărunţită 
la 1 cană cu apă fi artă, pe care o acoperi 15 minute. Bea 
ceaiul după masă, de 3 ori pe zi, în cure de 2 luni.

De ajutor în tratarea infecţiilor genitale
Gălbenelele sunt un remediu pe care te poţi baza când 

vine vorba de infecţii genitale. Planta poate fi  folosită 
pentru spălături locale, în caz de leucoree, candidoză și 
alte afecţiuni similare. Prepară o infuzie de 10 g de fl ori 
la 100 ml de apă clocotită, pe care să o folosești pentru 
spălături intime.

Bine de știut!
Gălbenelele nu ar trebui folosite în timpul sarcinii, 

deoarece unele studii au arătat că pot cauza avort 
spontan. Contactul direct cu planta poate provoca reacţii 
alergice la unele persoane.

Remediu pentru fi cat
Cu rol în stimularea funcţiilor hepatice, gălbenelele 

reduc infl amaţiile apărute la fi cat. Prepară o infuzie dintr-o 
lingură de plantă la 250 ml de apă fi artă și bea ceaiul de 
2 ori pe zi, în cure de câteva săptămâni. Între cure, este 
indicat să faci o pauză de 7 zile.

Bun cicatrizant
Gălbenelele au rol cicatrizant și pot fi  folosite extern, ca 

unguent, în tratarea rănilor, arsurilor și a infl amaţiilor de la 
nivelul pielii. De asemenea, remediile cu gălbenele tratează 
vânătăile, venele varicoase, entorsele și umfl ăturile. Planta 
poate fi  folosită și în tratarea problemelor tenului, precum 
dermatita, eczemele sau acneea. Datorită proprietăţilor 
antibacteriene pe care le au petalele fl orilor de gălbenele, 
procesul de vindecare a zonelor cu probleme este mult mai 
rapid faţă de alte tratamente. Pentru a prepara acasă un 
unguent, ai nevoie de 5 linguri de unt, 2 linguri de fl ori 
proaspete de gălbenele, 1 linguriţă de miere și 1 linguriţă 
de ceară de albine. Pune untul pe foc, până devine lichid, 
adaugă fl orile de gălbenele tăiate mărunt împreună cu 
mierea  și ceara de albine. Lasă pe foc 10 minute, așteaptă 
să se răcească . Strecoară  în recipiente din sticlă și ţine 
la frigider 2-3 luni. Tot pentru uz extern, uleiul esenţial 
de gălbenele este benefi c în reducerea vergeturilor sau a 
degerăturilor. Deși vergeturile nu dispar niciodată, aspectul 
pielii poate fi  îmbunătăţit dacă remediul este folosit mai 
multe zile la rând. De asemenea, uleiul de gălbenele este 
foarte bun și pentru pielea uscată și crăpată, deoarece 

calmează și reduce durerea. Îl găsești în magazinele cu 
produse naturiste.

Sfatul specialistului - Dr. Ruxandra Constantina, 
Medic specialist apifi toterapie
Gălbenelele sunt plante cu multiple benefi cii pentru 

sănătate. Au acţiune antiinfl amatoare, antioxidantă 
și antitumorală, cresc capacitatea de apărare a 
organismului. De aceea, se pot administra în caz de 
afecţiuni genitale (sindrom premenstrual, dismenoree), 
infecţii genitale, colici abdominale, colite, constipaţie, 
dischinezie biliară, gastrită hiperacidă, migrenă, acnee, 
prostatite. Se pot utiliza sub formă internă (infuzie, 
tinctură, pulbere, ulei).

Extern, au acţiune antiseptică, dezinfectantă, 
cicatrizantă, antiinfl amatoare, antimicotică și 
reepitelizantă asupra epidermei și a mucoaselor. Se 
aplică sub formă de comprese, spălături, cataplasme, 
unguente – în caz de răni superfi ciale, eczeme, arsuri, 
ulceraţii, vene varicoase, aft e, hemoroizi. De asemenea, 
sunt utile și în cazul unor tumori externe sau dermatite 
provocate de radioterapie.

Tovarășe profesor Bădulescu 
I. Alexandru – vicepreședinte 

al Comitetului Judeţean de Cultură 
și Artă Prahova, de ce aţi restaurat, 
cu bani publici, o cruce ridicată de 
legionari?

După cum bine se știe, după Primul 
Război Mondial, pentru cinstirea 
bravilor eroi ai neamului românesc, 
care s-au jertfi t pe câmpurile de luptă 
– cu deosebire pe Valea Prahovei, 
și legendarele bătălii de la Oituz, 
Mărăști și Mărășești – pentru apărarea 
gliei strămoșești, a fi inţei naţionale, 
a independenţei și suveranităţii 
ţării, credinţei și bisericii noastre 
strămoșești, în 1919, conducerea ţării 
a stabilit ca în fi ecare parohie din 
cuprinsul României, să fi e realizat 
și dezvelit un monument – obelisc, 
care să aibă deasupra un simbol 
unic, un vultur cu aripile deschise 
purtând în cioc o cruce, unde, pe 
elementul vertical  să fi e încrustate 
numele tuturor eroilor din localitate 
căzuţi în acest mare război pentru 
reîntregirea neamului românesc, care 
urmează a fi  pomenit în slujbe ofi ciale 
de Ziua Eroilor, dar și cu ocazia altor 
manifestări omagiale.

Proiectul unic al acestor obeliscuri 
a fost fi nanţat prin grija ofi cialităţilor 
locale – primării și parohii, iar de 
îngrijirea lor s-a ocupat, în linii 
generale, în primul rând, învăţătorii cu 
elevii școlilor primare.

 Pe plan naţional această importantă 
și nobilă activitate a fost coordonată de 
Societatea Cultul Eroilor, care avea în 
conducerea sa, în funcţia de președinte, 
pe Regina Maria – Regina Soldat și pe 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Miron Cristea.

În acest context se înscrie și 
realizarea monumentalei Cruci a 
Eroilor Neamului, situată în șaua 
masivului Caraiman din Munţii 
Bucegi – chiar pe marginea abruptului 
către Valea Seacă, la altitudinea de 
2291 m, fi ind unică în întreaga lume, 
atât prin altitudinea amplasării cât și 
prin dimensiunile propriu zise – peste 
28 m, cu două braţe, fi ecare având 7 m.                 

După datele publicate în literatura 
din ţară și de peste hotare, Monumentul 
Crucea Eroilor Neamului așezată pe 
masivul Caraiman, este cea mai înaltă 
construcţie de acest gen din lume. 
Lăţimea stâlpului vertical de 2 m. 
Crucea a fost executată din profi le de 
oţel montate pe un soclu din beton 
armat, placat cu piatră, înalt de 7,5 m. 
În interiorul acesteia se afl ă o încăpere, 
care iniţial a adăpostit un generator de 
energie electrică ce alimenta cele 120 
de becuri de 500 w, așezate pe conturul 
Crucii. 

Crucea Eroilor Neamului a fost 
construită între anii 1926-1928 și 
în memoria eroilor ceferiști căzuţi 
la sfânta datorie în Primul Război 
Mondial împotriva armatelor 
puterilor centrale. S-a dorit de autor 
ca monumentul să fi e văzut de la o 
distanţă cât mai mare. În acest sens a 
fost ales vârful secundar al Munţilor 
Caraiman (2291 m) și nu cel principal 
(2325 m), întrucât Crucea nu ar fi  fost 
vizibilă decât din apropiere, respectiv 
de pe platoul muntelui.

Proiectul ansamblului monumental 
a fost realizat de  către arhitecţii români 
Georges Cristinel și Constantin 
Procopiu, iar partea de rezistenţă 
a fost întocmită de către inginerii 
Alfred Pilder și Teofi l Revici. Lucrările 
șantierului au fost coordonate de 
tehnicianul Nicu Stănescu, iar șef de 
șantier a fost maistrul V. Bumbulescu. 

Fondurile necesare realizării 
întregii construcţii au fost 
obţinute prin diverse surse și 
donaţii de la fi rme particulare 
și instituţii de stat.

Piesele metalice compo-
nente, sculele și materialele 
necesare au fost transportate 
cu trenul până la staţia CFR 
Bușteni, de unde au fost 
duse la locul monumentului 
de către căruţe cu boi pe 
ruta Bușteni-Sinaia-Vârful 
Păduchiosul-Vf. Bichiu-
Platoul Bucegi-Vf. Caraiman. 
O parte din materialele 
necesare s-au transportat și cu 
funicularul Fabricii de Hârtie 
– până la Platoul Bucegi, de 
unde, pe cărări înguste, au 
fost transportate mai departe 
cu caii și măgarii existenţi 
în localităţile zonei. Mai târziu, în 
1939, monumentul a fost racordat la 
sistemul energetic naţional, din sursa 
cu care era dotată staţia complexă de la 
Coștila (2487 m), legătura făcându-se 
printr-un cablu subteran . 

Până în 1948, Crucea era luminată 
prin cele 120 de becuri, în mod 
obligatoriu de Sfânta Maria Mare (15 
august), dar și de Înălţarea Domnului 
– când are loc sărbătorirea în ţara 
noastră a Zilei Eroilor.

De-a lungul timpului, ca urmare 
a cumplitelor seisme din noiembrie 
1940 și 4 martie 1977, Monumentul 
a înregistrat unele degradări care au 
fost restaurate la timp de organisme 
competente. 

În vara anului 1977, personal am 
primit un telefon de la primarul 
orașului Bușteni – Marin Militaru, care 
m-a informat – în calitatea ce o aveam 
atunci de vicepreședinte al Comitetului 
Judeţean de Cultură și Artă Prahova, 
că la primăria din Bușteni s-au primit 
unele scrisori din partea turiștilor ce au 
vizitat în timpul verii monumentul – 
Crucea de pe Caraiman și au observat 
unele degradări, inclusiv la soclul 
monumentului. Pentru a cunoaște 
mai bine această situaţie am trimis 
acolo pe tehnicianul constructor al 
primăriei cu câţiva specialiști de la 
Sectorul de Gospodărie Comunală a 
orașului. Au constatat că cele sesizate 
sunt reale, dar nu pun în pericol 
soarta monumentului. Acestea pot fi  
remediate chiar de colectivul respectiv, 
care urmează să întocmească o 
documentaţie tehnică. 

În dialogul ce l-am avut cu primarul 
orașului am sesizat că este bine ca 
această documentaţie să fi e cât mai 
completă și corectă și să fi e înaintată 
și Comitetului Judeţean de Cultură 
și Artă Prahova pentru a fi  avizată de 
către Direcţia Monumentelor Istorice 
din Ministerul Culturii.

Primarul a luat act de această 
propunere, s-a ocupat de întocmirea 
documentaţiei pe care eu am primit 
avizul Direcţiei Monumentelor 
Istorice. Cu această ocazie am stabilit 
cu secretarul D. Ionaș ca monumentul 
să fi e iluminat în zilele tradiţionale.

Peste câţiva ani, cred că în 1986 
sau 1987, am fost invitat în biroul 
secretarei cu propaganda de la 
Comitetul Judeţean de Partid Prahova 
– tovarășa Anton Cornelia, unde se afl a 
și instructorul Secţiei de propagandă a 
CC al PCR, care răspundea de judeţul 
Prahova, tovarășul Kiș, avea în faţa 
sa un teanc de scrisori. După ce m-a 
întrebat de când lucrez în domeniul 
culturii și artei și ce sectoare coordonez, 
mi-a pus următoarea problemă: Cum 

aţi putut Dvs să restauraţi din bani 
publici o cruce ridicată de legionari? 

Am rămas aproape fără grai. Nu 
știam la ce se referă. Am îndrăznit să-i 
solicit precizări în legătură cu acuzaţia 
respectivă. Care este acea cruce ridicată 
de legionari pe care eu am restaurat-o 
cu bani publici? 

S-a uitat în scrisoarea ce o avea în 
faţă și mi-a răspuns: Crucea de pe 
Caraiman! Când am auzit am rămas 
iarăși aproape fără sufl are. Cum 
este posibil ca cineva din această 
lume să poată să scrie la conducerea 
superioară de partid și de stat că acest 
istoric monument – unic în lume a 
fost ridicat de legionari. Mi-am revenit 
repede și i-am precizat instructorului 
Kiș principalele date referitoare la 
realizarea monumentului respectiv, 
care nu are nicio legătură cu mișcarea 
legionară din România care a apărut 
în ţara noastră după 1933-1935, la 
câţiva ani buni de la inaugurarea 
monumentului de către Societatea 
Naţională Cultul Eroilor. 

I-am redat instructorului și dnei 
Anton Cornelia și alte date în legătură 
cu modul în care în ţara noastră sunt 
omagiaţi eroii neamului românesc 
căzuţi pe diverse câmpuri de luptă 
pentru apărarea ţării, a independenţei 
și suveranităţii naţionale.

Privindu-l în ochii am înţeles că nu 
l-am convins despre tâmpeniile scrise 
la adresa subsemnatului în scrisoarea 
respectivă.

În fi nal, a ţinut să amintească că se 
va deplasa cu tov. Anton și la primăria 
din Bușteni, pentru a afl a adevărul.

Am plecat revoltat total despre o 
astfel de situaţie în care eram convins 
că am făcut împreună cu primarul 
orașului o faptă bună, pentru care 
acum sunt socotit că am susţinut 
mișcarea legionară.

Revenind în biroul meu, l-am sunat 
pe primarul orașului Bușteni, care 
era și acum tot Militaru Marin, care 
a rămas și el îngrozit de cele auzite. 
„Lăsaţi-i să vină la mine să le prezint 
eu întreaga situaţie pe care o cunosc 
foarte bine”. Nu știu când instructorul 
și secretara Anton Cornelia au revenit 
la Ploiești, întrucât nu am mai fost 
invitat să dau relaţii în legătură cu 
soarta acestui excelent monument din 
istoria culturii și artei naţionale.

Începând din 2017, Monumentul 
Crucea de pe Caraiman a trecut din 
administrarea primăriei orașului 
Bușteni în cea a Ministerului Apărării 
Naţionale, care, cu fonduri europene 
și din surse proprii, în anii 2018-
2019, urmează să realizeze aici lucrări 
generale de restaurare a monumentului 
și de punere a sa în valoare la cote 
maxime.

SCAPĂ DE INFLAMAŢII CU 
GĂLBENELE

l ă i d d Îl ă i î i l

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
Restituiri în spiritul adevăruluiRestituiri în spiritul adevărului



9

Ziarul   PloiestiiINEDIT

OPERAȚIUNI CRIMINALE SUB STEAG FALS (I)

40 de milioane de persoane 
din toată lumea, în special 
femei și fete, au fost victimele 
sclaviei moderne în 2016, arată 
un nou raport al Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii 

și Fundaţia Walk Free, în 
parteneriat cu Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie.

Cercetarea arată că peste 25 
de milioane de oameni au fost 
forţaţi să muncească, iar 15 

milioane au fost obligaţi să se 
căsătorească împotriva voinţei 
lor, în 2016. Fetele și femeile 
reprezintă 71% din total, adică 
29 de milioane.

În același timp, raportul 

arată că 152 de milioane de 
copii, cu vârste între 5 și 17 
ani, au fost victimele sclaviei 
moderne. Cercetătorii susţin 
că una din patru victime este 
minoră.

STATISTICA GROAZEISTATISTICA GROAZEI

Termenul „steag fals” semnifi că 
operaţiuni sub acoperire menite 

să inducă în eroare populaţia, așa încât 
acestea să apară că au fost desfășurate nu 
de cei care le-au plănuit și executat, ci de 
alte entităţi, grupări sau naţiuni. Termenul 
își are originea în războaiele navale din 
trecut, când exista obiceiul perfi d ca un 
vas să arboreze pavilionul altei ţări decât 
cea beligerantă, pentru a se putea apropia 
fără riscuri de nava inamică și a o ataca. 
Este foarte posibil ca ideea aceasta să le fi  
fost dată de piraţii Evului Mediu. Dacă nu 
știaţi că celebrul craniu cu cele două oase 
încrucișate, aplicate pe fond negru nu a 
fost niciodată pavilionul piraţilor. Aceștia 
preferau culoarea roșie sau pavilioane de 
împrumut, care să le mascheze adevărata 
îndeletnicire, iar acestea erau de cele mai 
multe ori ale unor state și erau schimbate 
funcţie de interes.

În zilele noastre, operaţiunile sub steag 
fals nu mai sunt limitate în acţiuni de război 
și contra-insurgenţă, ele fi ind desfășurate 
și pe timp de pace, de organizaţii civile 
sau chiar de agenţii guvernamentale care, 
ascunzându-și identitatea, vor să creeze o 
stare de tensiune, premergătoare atingerii 
unui scop politic.

În istoria recentă, există multe 
evenimente documentate ca „operaţiuni 
sub steag fals”, în care un guvern a 
desfășurat un atac terorist, după care și-a 
învinovăţit inamicul, din raţiuni politice.

Iată mai jos o listă destul de lungă, 
dar departe de a fi  completă, cu astfel de 
operaţiuni teroriste, pe care chiar ofi cialii 
ţărilor respective au recunoscut – fi e 
verbal, fi e în scris – că le-au pus la cale.

În 1931, trupele japoneze au plasat 
explozibil pe o linie de cale ferată, 

aruncând vina pe China, pentru a justifi ca 
invadarea Manciuriei. Acest eveniment este 
cunoscut în istorie ca „Incidentul Mukden” 
sau „Incidentul manciurian” Tribunalul 
militar internaţional de la Tokyo a relevat: 
mai mulţi participanţi la acest plan, inclusiv 
Hashimoto (un ofi ţer japonez de rang 
înalt) au recunoscut rolul pe care l-au avut 
în complot și au declarat că obiectivul 
„incidentului” a fost fabricarea motivului 
pentru care armata Kwantung să ocupe 
Manciuria. 

Un maior nazist SS (din eșalonul 
de protecţie, corpul de elită al 

armatei lui Hitler) a recunoscut în cadrul 
proceselor de la Nurnberg că, la ordinul 
șefului Gestapoului, el, împreună cu alţi 
naziști operativi, au desfășurat atacuri 
asupra propriilor cetăţeni și resurse, 
fapte pentru care au dat vina pe polonezi, 
pentru a justifi ca invadarea Poloniei. 
Generalul nazist Franz Halder a depus, 
de asemenea, mărturie la proces că, în 
1933, liderul hitlerist Herman Goring a 
ordonat incendierea clădirii parlamentului 
german aruncând apoi vina în mod fals pe 
comuniști.

Președintele Nikita Hrușciov a 
recunoscut în scris că, printr-o 

operaţiune de tip steag fals, Armata Roșie 
a Uniunii Sovietice a bombardat pe 
data de 30 noiembrie 1939 (la trei luni 
după izbucnirea celui de-al Doilea Război 
Mondial) satul rusesc Mainila, blamând 
Finlanda pentru acest atac, ca motiv pentru 
declanșarea, patru zile mai târziu, a unui 
război ce avea să fi e numit „Războiul de 
iarnă”. Ulterior, președintele Boris Elţîn a 
admis că Rusia însăși a fost agresorul. 

Parlamentul Rusiei, actualul președinte 
Vladimir Putin și fostul președinte 

sovietic Mihail Gorbaciov au recunoscut 
că liderul sovietic Iosif Stalin a ordonat 
poliţiei sale secrete să execute 22.500 de 
ofi ţeri și civili polonezi în 1940, aruncând 
vina în mod fals pe naziști. Evenimentul 
este cunoscut în istorie ca „Masacrul din 
pădurea Katyn”. 

Guvernul britanic a recunoscut că 
între anii 1946 și 1948, a bombardat 

cinci vapoare care transportau evrei ce 
încercau să scape de Holocaust, căutând 
siguranţă în Palestina. În acest scop, 
britanicii au inventat o grupare pe care au 
numit-o „apărătorii Palestinei Arabe”, care 
ar fi  revendicat atacurile. 

Israelul a recunoscut că, în 1954 o 
celulă teroristă care opera în Egipt 

a plantat bombe în mai multe clădiri, 
inclusiv reședinţe diplomatice ale Uniunii 
Sovietice, lăsând în urmă „indicii” care-i 
implicau pe arabi ca făptași. Ghinionul lor 
a fost acela că una dintre bombe s-a detonat 
prematur, permiţându-le egiptenilor să-i 
identifi ce pe agresori. Ulterior, mai mulţi 
israelieni au recunoscut înșelătoria.

 

CIA, agenţia de spionaj a Statelor 
Unite, a recunoscut că, în anii 1950, 

a angajat iranieni care să se dea drept 
comuniști și să însceneze bombardamente 
în Iran, pentru a întoarce populaţia 
împotriva prim-ministrului de la acea 
vreme, ales în mod democratic.

Turcia a recunoscut că, în 1955, 
guvernul turc afl at sub conducerea 

prim-ministrului Menderes a pus la 
cale bombardarea consulatului Turciei 
din Grecia (deteriorând în același timp 
și locuinţa lui Mustafa Kemal Ataturk, 
fondatorul Turciei moderne, afl ată în 
apropiere). Scopul atacului a fost blamarea 
Greciei și justifi carea manifestărilor violente 
împotriva acestei ţări.

Pentru a-și scoate de sub acuzare 
secretarul de stat al Apărării, 

Selwyn Lloyd, prim-ministrul britanic 
Anthony Eden a recunoscut că, împreună 
cu președintele american Dwight 
Eisenhower, au aprobat în 1957, un plan 
de desfășurare a unor atacuri în Siria, în 
așa fel încât vina să cadă pe guvernul sirian, 
determinând astfel, indirect, schimbarea de 
regim. 

Fostul prim-ministru italian (de 
profesie judecător) și fost șef al 

contraspionajului italian a recunoscut că 
NATO, cu ajutorul Pentagonului și al CIA, 
au pus la cale bombardamente teroriste în 

Italia și în alte ţări europene în anii 1950, 
incriminându-i pe comuniști. Scopul a 
fost acela de a stârni revoltă și de a câștiga 
sprijinul populaţiei în Europa, în lupta 
împotriva comunismului. Ca participant în 
acest program secret, el a afi rmat:  „Trebuie 
să ataci civili, bărbaţi, femei, copii, oameni 
obișnuiţi, nevinovaţi care sunt departe de 
orice joc politic. Motivul e foarte simplu: 
populaţia trebuie determinată să solicite 
conducerii statului măsuri de siguranţă”. Să 
precizăm că Italia, ca și alte ţări europene 
(Franţa, Belgia, Danemarca, Germania, 
Grecia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Marea 
Britanie) au fost ţinta acestei campanii de 
teroare, ceea ce le-a determinat să se alăture 
NATO cu puţin timp înainte de începerea 
bombardamentelor.

În 1960, senatorul american George 
Smathers a propus ca Statele Unite 

să lanseze un atac fals asupra Golfului 
Guantanamo, ceea ce le-a oferit un motiv 
legitim să intre în Cuba și să răstoarne 
regimul comunist al lui Fidel Castro. 

Documente ofi ciale ale 
Departamentului de Stat al SUA 

arată că, în 1961, mai mulţi ofi ciali de 
rang înalt au luat în discuţie bombardarea 
consulatului american din Republica 
Dominicană, cu scopul de a justifi ca 
o invazie în această ţară. Din fericire, 
planul nu a mai fost dus la îndeplinire, dar 
propunerea a fost dezbătută într-un mod 
cât se poate de serios. 

După cum însuși guvernul Statelor 
Unite a recunoscut, documente 

recent declasifi cate arată că, în 1962, șefi i 
mai multor departamente au aprobat și 
semnat un plan minuţios elaborat, prin 
care să se producă explozia unor avioane 
de linie și să se comită acte teroriste pe 
solul american, urmând să se dea vina pe 
cubanezi, pentru a se justifi ca invadarea 
Cubei. Proiectul a fost numit „Operaţiunea 
Northwoods” și urmărea iniţierea unor 
operaţiuni militare clandestine, destinate 
să manipuleze opinia publică americană. 
Se plănuia rănirea și uciderea unor 
cetăţeni americani, cu scopul de a acuza 
regimul comunist al lui Fidel Castro de 
aceste crime, fapt care ar fi  constituit un 
pretext de invadare a Cubei. Conceput 
la iniţiativa șefului Marelui Stat Major 
al armatei americane, generalul Lyman 
Louis Lemnitzer, acest plan a fost propus 

spre aprobare în 1962 președintelui John 
Kennedy, care l-a respins. Nu a fost pus în 
aplicare niciodată. 

În 1963, Departamentul Apărării 
al Statelor Unite a întocmit un 

document prin care era propusă atacarea 
unor state membre ale Organizaţiei Statelor 
Americane – ca de pildă Trinidad-Tobago 
și Jamaica – în urma cărora să fi e blamată 
Cuba. Documentul mai sugera mituirea 
unei persoane din guvernul lui Fidel 
Castro, care să organizeze un atac asupra 
Statelor Unite: „Singura soluţie ce poate 
fi  luată în considerare este mituirea unui 
comandant al lui Castro, care să iniţieze 
un atac asupra zonei americane a Golfului 
Guantanamo”.

Va urma
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MOTTO:
„Firește că oamenii nu vor război. Tot 

ce trebuie făcut este să le spui că sunt 
atacaţi, iar pe pacifi ști să-i denunţi că 
nu sunt patrioţi și că pun ţara în pericol. 
Funcţionează la fel în orice ţară”

(Hermann Goring, 
Reichsmarschall-ul lui Adolf Hitler)

reședintele Nikita Hrușciov a entru a și scoate de sub acuzare
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Anthony Eden și Dwight Eisenhower

Sabri Yirmibeșoğlu
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Pe când retragerea armatei a 14-a din Republica  Moldova?

Militarii ruși din Transnistria: 
pacifi catori sau ocupanți?  

O inițiativă de a include pe 
agenda sesiunii Adunării Generale 
a Națiunilor Unite problema 
retragerii forțelor militare ruse de 
pe teritoriul Republicii Moldova a 
mai fost solicitată în august 2017 
și formulată în mod expres de 
premierul Pavel Filip în discursul 
rostit de la tribuna Adunării 
Generale pe 22 septembrie 2017. 
Dar foarte curând solicitarea a fost 
revocată, Guvernul fi ind nevoit 
să înfrunte mai multe critici dure 
din partea societății civile și a mai 
multor experți. S-a motivat atunci 
ambiguu că Rusia ar fi  încercat 
să blocheze dezbaterile în această 
chestiune și că problema urmează 
a fi  mai bine pregătită, pentru a se 
asigura cu susținerea mai multor 
state. 

Așa ori altfel, trebuie să 
recunoaștem că Chișinăul a făcut 
mai multe demersuri, atât la nivel 
internațional, cât și direct bilateral, 
de retragere necondiționată și 
completă a Grupului Operativ al 
Trupelor Ruse (GOTR), afl at ilegal 
pe teritoriul Republicii Moldova și 
pe care Tiraspolul și majoritatea 
mass media rusă îl consideră parte 
componentă a contingentului 
rotativ ce face parte din 
componenta militară a Comisiei 
Unifi cate de Control, dislocat în 
raioanele de est ale Republicii 
Moldova. „Confuzie” creată 
deliberat pentru a induce în eroare 
opinia publică. Or, în Acordul 
privind principiile reglementării 
pașnice a confl ictului armat 
din regiunea transnistreană a 
Republicii Moldova, semnat 
la Moscova la 21 iulie 1992, 
interpretat și el eronat sau incorect 
de cele mai multe ori de Tiraspol 
și mediile rusești, conducerea 
Federației Ruse își exprima clar, cu 
subiect și predicat, disponibilitatea 
de a negocia un acord suplimentar 
privind statutul formațiunilor sale 
militare de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Negocieri ce au durat 2 
ani și s-au soldat cu un „Acord cu 
privire la statutul juridic, modul 
și termenele de retragere treptată 

a formațiunilor militare ale 
Federației Ruse afl ate provizoriu 
pe teritoriul Republicii Moldova”, 
semnat pe 21 octombrie 1994 
la Moscova. Acord ce nu a fost 
ratifi cat de Federația Rusă nici 
până în prezent, astfel Kremlinul 
refuzând să îl execute și rămânând 
literă moartă. 

Aceeași soartă au avut și 
numeroasele demersuri ale 
Chișinăului, de până și după 
Memorandumul Kozak, care 
prevedea altminteri federalizarea 
Republicii Moldova și legalizarea 
afl ării trupelor militare ruse pe 
teritoriul ei pe un termen inițial de 
20 de ani. Până la urmă, Chișinăul 
s-a văzut nevoit, printr-o decizie a 
Curții Constituționale, să declare 
acest contingent de militari „trupe 
de ocupație”, iar afl area lor pe 
teritoriul Republicii Moldova, fi e 
și necontrolat, ca fi ind ilegală și 
anticonstituțională. La Chișinău, 
singurul nemulțumit de această 
decizie a fost președintele socialist 
Igor Dodon.   
Ce reprezintă GOTR și care este 

misiunea ei adevărată? 
O retrospectivă încă vie în 

memoria generației care a apucat 
confl ictul de pe Nistru dezavuează 
clar și cu ușurință că GOTR 
nu reprezintă altceva decât o 
reminiscență a fostei Armate 
a 14-a sovietice, reorganizată 
în iulie 1995 în așa-zisul Grup 
Operativ de Trupe Ruse (în 
rusă – Оперативная группа 
российских войск/ОГРВ), 
trupe militare dislocate ilegal în 
raioanele de est ale republicii, 
pe care unii o numesc „regiunea 
transnistreană a RM” sau pur și 
simplu Transnistria, iar ofi cialii 
de la Tiraspol – Republica 
Moldovenească Nistreană (RMN). 

Problema retragerii trupelor 
ruse de pe teritoriul Republicii 
Moldova a fost abordată de 
nenumărate ori atât la cele mai 
înalte foruri internaționale, cât 
și în dialogul politic direct cu 
Federația Rusă. Primul (și cel 
mai inefi cient, am remarca noi) 
organism pe agenda căruia a 
fi gurat această chestiune a fost 

OSCE – începând cu 1992, în 
cadrul reuniunilor ministeriale și 
a summit-urilor OSCE, ea își afl ă 
refl ecție, de rând cu problema 
confl ictului transnistrean, în 
toate documentele relevante: 
Declarația politică a summit-ului 
OSCE de la Budapesta, decembrie 
1994, Declarația Summit-ului 
OSCE de la Istanbul, noiembrie 
1999, precum și în Actul fi nal al 
Conferinței statelor participante 
la Tratatul privind Forțele 
Armate Convenționale în Europa, 
Declarația politică a reuniunii 
ministeriale a OSCE de la Porto, 
2002. Inițial, Moscova a început 
retragerea unei părți de armament, 
tehnică militară și muniții, ceea 
ce contrazice actualele afi rmații 
ale Kremlinului (de la 2003 
încoace, fi x de la respingerea 
Memorandumului Kozak) potrivit 
cărora retragerea munițiilor este 
tehnic imposibilă. Așa se face că 
în prezent în raioanele de est ale 
Moldovei continuă ilegal prezența 
militară rusă de circa 1500 – 1700 
de militari, așa-zisul GOTR, dar 
mai ales peste 20 de mii de tone 
muniții stocate în depozitele de 
la Cobasna. Dar de fapt, cifrele 
exacte sunt cunoscute numai 
autorităților rusești, dat fi ind că 
acest teritoriu se afl ă provizoriu 
în afara controlului constituțional 
al Chișinăului, precum și o lipsă 
totală de transparență în acest 
context.

În ultimii ani, comportamentul 
GOTR este tot mai provocator și 
agresiv și perceput ca o amenințare 
directă la adresa securității, o 
sfi dare a suveranității și integrității 
teritoriale nu numai a Republicii 
Moldova, dar și a Ucrainei. Tot 
mai frecvente au devenit în ultima 
perioadă aplicațiile militare ale 
GOTR cu implicarea structurilor 
paramilitare ale așa-zisei RMN. 
Chiar cu o zi înainte de a fi  făcută 
publică decizia Secretariatului 
ONU de înregistrare a solicitării 
Chișinăului, trupele ruse de 
ocupație din Transnistria au călcat 
din nou „sub șenile” Acordul din 
1992 – trei coloane de tehnică 
militară grea și blindate (TAB, 
DRM) au „manifestat” pe traseul 
Râbnița – Tiraspol spre zona 
Grigoriopol – Dubăsari. O singură 
coloană număra 24 de unități de 
tehnică militară rusă, Tiraspolul 
declarând că respectivele coloane 
nu aparțin trupelor paramilitare 
separatiste. Tot în aceste zile GOTR 
a lansat în raioanele de est manevre 
militare sub pretextul unei 
„amenințări teroriste”, autoritățile 
militare ruse (Districtului Militar 
de Vest al Federației Ruse) 
decretând „stare de alertă sporită”, 
invocând eventuale provocări în 
timpul Campionatului Mondial 
de Fotbal din Rusia (SIC!). Iar 
comandamentul GOTR a fost și 
mai tranșant: a ajuns a fi  îngrijorat 
de întâlnirea din 11 iunie a 
ministrului moldovean al apărării, 
Eugen Sturza, cu omologul său 
ucrainean, Stepan Poltorak. Și asta 
după ce ofi cialul ucrainean declara 
că țara sa este tot mai îngrijorată 
de prezența militară rusă pe 
teritoriul Republicii Moldova, în 
zona controlată de separatiștii 
transnistreni.

Ucraina: „Rusia se vrea 
moștenitoarea URSS”

Și Ucraina este îngrijorată de 
prezența trupelor ruse de ocupație 
în Transnistria și de „colaborarea” 
acestora cu trupele paramilitare 
ale regimului separatist. Ele 
reprezintă o amenințare la adresa 
securității Ucrainei, Kievul fi ind 
nevoit să țină forțe suplimentare 
pe segmentul transnistrean de 
frontieră, în regiunea Odessa. 
Forțe care ar fi  fost mai utile în 
Donbas sau la hotarul cu Crimeea. 
Experți militari de la Kiev atrag 
atenția și asupra depozitului 
de muniții de la Cobasna, care 
comportă nu numai pericol 
militar, dar și riscul „unei explozii 
accidentale, în urma căreia ar 
avea de suferit nu doar satele 
transnistrene, dar și localitățile 
din Ucraina”. Kievul este convins 
că „Rusia se vede o moștenitoare 
a URSS și vrea să revină la situația 
anilor 70-80, când exista lumea 
bipolară cu două forțe principale – 
SUA și URSS”. 

Nemulțumirea Kievului se 
răsfrânge și asupra ultimelor 
rezultate „pozitive” din cadrul 
negocierilor în formatul 5+2 
privind reglementarea confl ictului 
transnistrean. Reprezentantul 
Ucrainei la aceste negocieri, 
Serghei Gherasimciuk, preciza 
într-un interviu pentru Europa 
Liberă că toate cele opt măsuri 
din „pachetul Berlin plus” 
(protocoalele semnate între 
Chișinău și Tiraspol referitoare 
la școlile cu predare în limba 
română, accesul fermierilor din 
raionul Dubăsari la terenurile 
agricole, telefonia fi xă și mobilă 
între ambele maluri, apostilarea 
diplomelor transnistrene, 
admiterea transportului auto 
din regiunea transnistreană 
în trafi cul internațional) pot fi  
apreciate ca fi ind pozitive, însă 
ele comportă în același timp 
anumite riscuri. Pe de o parte, 
Ucraina în calitate de mediator și 
garant este indiscutabil interesată 
de avansarea înțelegerilor dintre 
cele două maluri și apreciază 
pozitiv întâlnirea de la Roma. 
Pe de altă parte, toate aceste 
„rezultate pozitive” pot servi de 
un precedent în viitorul apropiat, 
când organizațiile internaționale 
vor face referire la experiența de 
negocieri în formatul 5+2 și vor 
impune Ucrainei recunoașterea 
numerelor de înmatriculare 
similare și în așa-numitele 
republici Donețk și Lugansk. Sau 
recunoașterea diplomelor eliberate 
în Crimeea și în teritoriile ocupate 
din Donbas. Acest risc reiese din 
faptul că Memorandumul Kozak, 
într-o anumită măsură, a fost o 
repetiție pentru înțelegerile de la 
Minsk, și „noi trebuie să ținem 
cont de faptul că propunerea unei 
federații asimetrice s-a încercat să 
fi e impusă mai întâi în Republica 
Moldova, iar ceea ce nu s-a reușit 
pe timpul președintelui Voronin, a 
fost impus și se insistă asupra lui în 
continuare la nivelul înțelegerilor 
de la Minsk.”
Ministrul Ulinaovschi, singur pe 

baricade?
Firește, Moscova și Tiraspolul 

declară contraproductivă 
inițiativa Chișinăului de înaintare 
către Adunarea Generală a 
ONU a proiectului de rezoluție 
privind retragerea trupelor 
ruse de ocupație din regiunea 
transnistreană.  „Nimic mai 
provocator și mai contraproductiv 
decât această inițiativă nu am văzut”, 
a declarat viceministrul rus de 
externe, Grigorii Karasin. Potrivit 
lui, această inițiativă ar precipita 
situația și ar crea tensiuni noi în 
regiune, ceea ce nu încurajează 
reglementarea confl ictului 
transnistrean. Iar așa-numitul 
ministru de externe de la Tiraspol, 
Vitalii Ignatiev, afi rmă chiar că 
inițiativa este menită a contracara 
operațiunea de menținere a păcii 
și că în regiune „nu există nici un 
alt contingent militar rus decât 
forțele de menținere a păcii”. Altfel 
zis, Tiraspolul consideră GOTR 
parte componentă a forțelor 
pacifi catoare. 

Deși ministrul Tudor 
Ulianovschi se arată optimist 
privind adoptarea proiectului 
de rezoluție, și la Chișinău s-au 
auzit voci critice referitoare la 
conținutul lui. Fostul ambasador 
al Republicii Moldova la ONU, 
Vlad Lupan, sugerează că 
proiectul rezoluției privind 
retragerea trupelor militare 
străine de pe teritoriul Republicii 
Moldova a fost făcut în grabă, lasă 
loc de interpretări și are la bază 
interesele electorale ale PDM. În 
text se menționează „retragerea de 
pe teritoriul Republicii Moldova 
a trupelor străine”, fără referire 
că este vorba de trupele ruse. În 
primul rând, evitând a menționa 
numele țării, îi permite Rusiei 
să considere această omitere ca 
fi ind una „sufi cient de delicată”. 
Această omitere poate fi  una 
contraproductivă și prin faptul că 
Moldova pierde oportunitatea de 
a profi ta de imaginea Rusiei ca o 
țară ce nu respectă integritatea 
teritorială a altor state. În al doilea 
rând, alineatul proiectului în care 
este scris că problema staționării 
trupelor ruse trebuie rezolvată 
„cu bună credință, într-un mod 
necondiționat, fără întârziere și 
într-o manieră pașnică” riscă să 
prelungească impasul soluționării 
confl ictului cu alți 26 de ani. 
Fostul ambasador al Republicii 
Moldova la ONU recomandă a 
modifi ca textul astfel, încât să 
se stipuleze clar că problema 
prezenței trupelor rusești 
„contravine legislației Republicii 
Moldova, angajamentelor asumate 
de Rusia și Cartei ONU și necesită 
a fi  soluționată imediat”. Textul 
mai are nevoie de „o serie de 
modifi cări ce trebuie făcute la 
insistența partenerilor și în pofi da 
raționamentului electoral al părții 
moldovene. Alegerile vin și trec, 
viitorul țării trebuie să fi e luat 
în considerare”, concluzionează 
diplomatul.

Pare să aibă dreptate. Altfel 
cum poate fi  explicat faptul că 
până la ora când scriem aceste 
rânduri nici un ofi cial din arcul 
guvernamental nu și-a făcut 
publică vreo atitudine, lăsându-l 
pe ministrul Tudor Ulianovschii 
singur pe baricade?

Pe 22 iunie curent, Organizația Națiunilor Unite va dezbate 
un proiect de rezoluție privind retragerea trupelor ruse din 

Transnistria. Tudor Ulianovschi, ministrul afacerilor externe și 
integrării europene, a confi rmat faptul că Secretariatul ONU a 
înregistrat solicitarea Republicii Moldova, întitulată  „Retragerea 
completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul 
Republicii Moldova”, precizând că Chișinăul depune eforturi în a 
obține sprijinul cât mai multor state în acest demers. Până în prezent 
10 state sunt și co-autoare ale proiectului, iar ministrul se declară 
optimist că Adunarea Generală va adopta proiectul rezoluției. Însăși 
dezbaterea lui în plen este un succes, consideră șeful diplomației de 
la Chișinău.
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Potrivit New York Times, 
mișcarea surpriză, 

dezvăluită într-o propunere 
sec formulată de modifi care a 
Constituţiei, caută să consolideze 
controlul partidului asupra 
unei societăţi în plin efort de 
modernizare – o agendă care ar 
impune conducerea personală: „Xi 
Jinping a crescut pretenţiile Chinei 
în Marea Chinei de Sud, a început 
un plan global de infrastructură, 

numit Iniţiativa Belt and Road, a 
reorganizat drastic armata, a întărit 
securitatea internă și puritatea 
ideologică în mass-media.

Momentul anunţului i-a 
surprins chiar și pe observatorii 
experimentaţi ai politicii chineze: 
domnul Xi de-abia își termină 
primul mandat de președinte și ar 
fi  putut aștepta până la sfârșitul 
celui de-al doilea mandat ca să 
acţioneze”.

South China Morning Post 
notează că decizia sugerează că 
președintele chinez Xi Jinping 
ar putea dori să transforme 
ceea ce este, în esenţă, o poziţie 
ceremonială într-una cu o greutate 
politică mult mai mare.

„Teoretic, Xi n-ar fi  trebuit să se 
bazeze pe titlul de președinte. În 
politica chineză, puterea reală se 
afl ă în mâinile secretarului general 
și președintelui Comisiei militare 
centrale. XI deţine însă toate cele 
trei poziţii”, notează ziarul chinez 
de limbă engleză.

Însă presa internaţională 
nu-și ascunde îngrijorarea cu 
privire la posibilele evoluţii din 
viaţa politică a Chinei și, evident, 
asupra consecinţelor în plan 
internaţional. „Întărirea conducerii 
personale în China sub Xi Jinping ar 
trebui să ne îngrijoreze pe toţi”, este 
de părere revista americană Time. 
„Mișcarea este punctul culminant 
al unui întreg joc de putere practicat 
de XI în ultimele luni – începând 
cu includerea gândirii sale 
politice în Constituţia naţională 
și continuând cu înlăturarea 

oricăror contracandidaţi potenţiali. 
Infl uenţa crescută a Chinei însoţită 
de retragerea Washingtonului 
consolidează și mai mult sistemele 
politice autocratice, în creștere 
de la criza fi nanciară din 2008. 
Beijingul a înăsprit cenzura și a 
înăbușit dizidenţa. XI Jinping, 
în vârstă de 64 de ani, a preluat 
puterea la sfârșitul anului 2012 și, 
de atunci, nu a încetat criticile la 
adresa democraţiei occidentale pe 
care o consideră ca fi ind instabilă, 
imprevizibilă și incapabilă să 
livreze lucruri concrete.

Între timp, Donald Trump a 
lansat un război împotriva mass-
media americane, în timp ce 
regimul lui Vladimir Putin sau 
al președintelui fi lipinez Rodrigo 
Duterte se întăresc. Și desigur, 
însăși poziţia lui Xi.

Întrebarea rămâne în ce măsură 
China este pregătită să evite greșelile 
din trecut, când respectarea fără 
crâcnire a deciziilor conducătorului 
a contribuit la dezastre, cum ar fi  
Marele Salt de dinainte de anii 1950 
sau Revoluţia Culturală, un deceniu 
mai târziu. Cercetătorii și ofi cialii 

sunt din ce în ce mai reticenţi în 
a-și exprima opiniile care diferă 
de conducerea partidului. Deciziile 
partidului sunt ridicate în slăvi 
în presa de stat, în timp ce criticii 
sunt încarceraţi după proceduri 
sumare”.

Și Financial Times vorbește 
despre îngrijorările faţă de 
tendinţele autoritare ale 
președintelui Xi. De fapt, oponenţii 
nu mai sunt doar speriaţi, ci de-a 
dreptul disperaţi. Renunţarea la 
limitarea mandatului prezidenţial 
înseamnă întoarcere în urmă cu 
treizeci de ani.

Potrivit Wall Street Journal, Xi 
Jinping „elimină regulile și normele 
pe care Deng Xiaoping le-a creat 
în 1980, tocmai pentru a preveni o 
domnie dezastruoasă precum cea 
a lui Mao. De la venirea la putere, 
Xi Jinping și-a înlăturat posibilii 
competitori, ca parte a războiului 
său împotriva corupţiei. El a creat 
în jurul lui un cult al personalităţii 
apropiat de cel al lui Mao. Recent, 
și-a arogat titlul de lider suprem, 
care nu a mai fost folosit de 40 de 
ani”.
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Ovidiu Nahoi (RFI) a urmărit comentariile presei 
internaţionale faţă de decizia conducerii chineze, de a 

renunţa la limitarea la două a numărului de mandate prezidenţiale.

„Îi avertizez pe cei care depășesc limitele în 
Cipru și în Marea Egee să nu facă pasul greșit”, 
a declarat președintele turc adresându-se liderilor 
partidului său la Ankara, adăugând: „Nimeni să 
nu creadă că ne scapă iniţiativele conjuncturale la 
legătura cu insuliţele stâncoase din Marea Egee și 
prospecţiunile de gaz natural din largul Ciprului”. 
El a mai adăugat că „nave militare turcești 
urmăresc evoluţiile din regiune”.

Declaraţia președintelui turc vine la o zi 
după comunicatul provocator dat publicităţii de 
Ministerul turc de Externe care a caracterizat 
drept unilaterale prospecţiunile pentru gaze 
naturale din Zona Economică Exclusivă a 
Ciprului și a avertizat că va susţine Ciprul de 
Nord și „drepturile inalienabile ale poporului 
turco-cipriot asupra resurselor producătoare de 
bogăţie ale insulei”. Se reamintește că UE a cerut 
recent Turciei să înceteze ameninţările și să se ţină 
departe de orice acţiune care ar putea distruge 
relaţiile de bună vecinătate.

Atac împotriva SUA
În continuare, Erdogan a lansat un atac și la 

adresa SUA din cauza deciziei Washingtonului 
de a acorda un ajutor economic partidului kurd 
sirian PYD. „Această decizie a partenerului 
nostru strategic va infl uenţa și decizia noastră”. 
„Ne cer să ne predăm teroriștilor. NATO nu este 
egal cu SUA. În NATO fi ecare ţară este egală cu 
SUA”. „Cât suntem împreună în NATO, așa cum 
Turcia respectă regulile NATO, la fel trebuie să 
facă și SUA”, a subliniat Erdogan.

Comisia Europeană, severă la adresa Ankarei
O nouă avertizare severă a fost transmisă 

Turciei de Comisia Europeană după acţiunile din 
zona Insulelor Imia (când o navă a pazei de coastă 
grecești a fost lovită de o navă turcească), dar și cu 
privire la ameninţările Ankarei la adresa Ciprului 
și a Greciei. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, 
Margaritis Schinas, a subliniat că „declaraţiile 
negative care distrug relaţiile de bună vecinătate 
ar trebui evitate”.

În legătură cu incidentul în care o navă a pazei 
grecești de coastă a fost lovită de o navă turcească 
în zona Insulelor Imia (disputate de Turcia și 
Grecia, n.t.), Schinas a declarat că, la Bruxelles, 
„Comisia urmărește îndeaproape evoluţiile” și a 
repetat apelul făcut către Ankara, în care se arată 
că „Turcia trebuie să se angajeze irevocabil în 
relaţiile de bună vecinătate și să evite orice sursă 
de tensiune, ameninţare sau acţiune împotriva 
statelor membre UE, care dăunează relaţiilor 
de bună vecinătate și de rezolvare pașnică a 
divergenţelor”. 

În același timp, el a confi rmat că nava pazei de 
coastă grecești ce a fost lovită a fost cofi nanţată 
de Comisia Europeană, subliniind că, la 
achiziţionarea ei, au contribuit contribuabilii 
europeni tocmai pentru a se asigura protecţia 
graniţelor externe ale UE. Schinas a declarat de 
asemenea că Înaltul Reprezentant al UE pentru 
Politică Externă, Federica Mogherini, s-a întâlnit 
în Kuweit pe marginea conferinţei pentru Irak 
cu ministrul de Externe al Turciei și a discutat, 
printre altele, și despre tensiunea în creștere din 
jurul Ciprului, potrivit Kathimerini.

Ciudăţeniile Ciudăţeniile 
Confederaţiei Elveţiene
Când ne gândim la Elveţia, 

primele lucruri care ne vin în 
minte sunt munţii Alpi, apoi bogăţia 
și luxul și nu în ultimul rând, pentru 
cei mai poft icioși, cașcavalul elveţian 
și ciocolata! Trecând peste toate 
aceste simboluri, sunt multe aspecte 
care fac Elveţia și mai fascinantă. 
Iată câteva dintre ele:

* Elveţia se situează pe locul trei 
în lume în ceea ce privește numărul 
proprietarilor de arme, estimându-se 
că există 3,4 milioane de arme la o 
populaţie de aproximativ opt milioane 
de oameni. Totuși, în ciuda numărului 
mare de arme de foc, violenţele armate 
de pe stradă sunt extrem de rare în 
Elveţia. 

* Poţi cumpăra o asigurare pentru 
aproape orice în Elveţia, inclusiv 
pentru distrugerea accidentală a unei 
chiuvete sau un accident cu bicicleta. 
Mai mult decât atât, bicicliștii sunt 
obligaţi să încheie o poliţă de asigurare 
și să poarte tot timpul asupra lor un 
fel de vinietă, pentru a demonstra 
deţinerea poliţei. 

* Unele clădiri de apartament din 
orașele elveţiene obligă proprietarii să 
achiziţioneze exact același model de 
preș pentru casa scării. 

* Numele copiilor elveţieni trebuie 
să se afl e pe o listă de nume aprobate. 
Astfel, elveţienii nu pot alege orice 
nume pentru copiii lor, ci numai unul 
de pe lista aprobată! 

* Mall-urile permit cumpărătorilor 
să se plimbe cu coșurile de cumpărături 
peste tot. Astfel că o imagine destul 
de des întâlnită este cea a unui coș 
plin de alimente într-un magazin de 
îmbrăcăminte. 

* Clădirile de apartamente care 
includ uscătorii au un program 
strict de utilizare a acestora pentru 
fi ecare apartament. Fiecare primește 
un anumit interval orar din timpul 
săptămânii în care își poate spăla 
și usca rufele. Tot în clădirile de 

apartamente, orele de liniște sunt 
considerate sfi nte. Pentru cei care nu 
respectă această regulă, vecinii au grijă 
să cheme poliţia. 

* Plăcuţele de înmatriculare 
elveţiene sunt vândute direct unei 
persoane. Astfel, dacă hotărăști să-ţi 
vinzi mașina, plăcuţa de înmatriculare 
rămâne în proprietatea ta. 

* Sărbătorile de Paști sunt cele mai 
importante, astfel că totul, în afară de 
benzinării, este închis de vineri până 
luni. 

* În luna august, aproape totul în 
Elveţia este închis. Elveţienii au între 
patru și cinci săptămâni de vacanţă pe 
an și își iau mare parte din aceasta în 
luna august. 

* Magazinele alimentare au secţiuni 
speciale pentru produsele din carne 
de cal, dintre care cele mai exclusiviste 
sunt marcate ca produse din Statele 
Unite ale Americii.   

*Majoritatea caselor și a clădirilor 
de apartamente includ buncăre pentru 
bombardamente, folosite mai ales ca 
spaţii de depozitare. Cei care doresc să 
cumpere o casă în Elveţia sunt obligaţi 
prin lege să achiziţioneze și un astfel 
de buncăr. 

* Ocupaţia persoanelor apare în 
cartea de telefon, imediat după numele 
acestora. 

* Bacșișurile nu sunt regulă în 
majoritatea restaurantelor, iar cele care 
le primesc, acceptă doar sume extrem 
de mici… cam cât pentru o cafea. 

* Amenzile rutiere, cum ar fi  cele 
pentru depășirea vitezei legale, sunt 
calculate în funcţie de veniturile 
individului care a încălcat legea.

*Majoritatea caselor și a clădirilor

Erdogan ameninţă Grecia şi Cipru
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O ameninţare clară la adresa Greciei și Ciprului a fost lansată recent de președintele turc 
Recep Tayyip Erdogan, cerându-le celor două ţări „să nu facă pasul greșit” în Mediterana de 

Est, după întâmplarea din zona economică exclusivă a Ciprului, când nave turcești au împiedicat 
o navă italiană de foraj să ajungă în zona de prospecţiuni din platoul continental al Ciprului, 
potrivit presei grecești.

Este Xi Jinping noul Mao?Este Xi Jinping noul Mao?
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Competiţie fotbalistică de mare 
popularitate în Prahova (106 

echipe, 117 jocuri, 10 tururi eliminatorii), 
Cupa României a avut programată 
fi nala judeţului nostru (16.VI.2018) pe 
Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în 
cadrul căreia echipa CS Păulești a învins 
cu 2-0 (goluri Ciprian Neacșu, min 48 
și 51), formaţia CS Blejoi – Campioana 
Prahovei 2018. Ambianţa fi nalei, de 
mare sărbătoare sportivă, se datorează 
implicării admirabile a Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Prahova (președinte 
- prof. Silviu Crîngașu, vicepreședinte 
– Teodor Negoiţă) și a ofi cialităţilor 
celor două mari comune vecine, Păulești 
(primar – Sandu Tudor) și Blejoi (primar 
– Adrian Dumitru). 

Intrată în competiţie, regulamentar, 
din turul al 6-lea, CS Păulești a învins pe 
rând, cu 4-0 pe CS Brazi Negoiești, cu 4-1 
pe AS Starchiojd, cu 4-1 pe Rapid Sălciile, 
cu 3-2 pe AFC Bănești Urleta și cu 2-0 pe 
CS Blejoi, în fi nală, în turul 10… 

Laureată a Prahovei în Cupa României 
(a treia oară, în cele patru fi nale de 

palmares), echipa Clubul Sportiv Păulești 
(președinte de onoare - Sandu Tudor; 
președinte executiv – Marian Dinescu; 
vicepreședinte – Cristinel Banu, director 
sportiv – Daniel Iancu; consilier sportiv – 
Vasile Vasile; antrenori – Iulius Mărgărit 
și Silviu Dobre; kinoterapeut – Ion 
Negraru) a folosit în anul competiţional 
(în Liga A Prahova – Vicecampioană 
și în Cupa României –  „laureată”…), 
jucătorii: Ionuţ Marinică, Rareș Dragnea, 
Bogdan Rădulescu; Marian Ţugui, Florin 
Pripu (căpitanul echipei), Robert Lungu, 
Alexandru Zamfi r, Aurel Căpraru, 
Alexandru Radu, Ciprian Neacșu, 

Gheorghe Bărăgan, Marian Cocu, 
Vladimir Butufei, Laurenţiu Dumitru, 
Costin Pantilimonescu, Adelin Damian, 
Romeo Stere, Ionuţ Herea, Daniel Panait, 
Andrei Ciobanu (golgheterul echipei și al 
Ligii A Prahova, 33 goluri, a cincea oară 
golgheterul primului eșalon judeţean…) 

Admirabile preocupări în Comuna 
Păulești, pentru infrastructura 

sportivă (modernizare, la cote ridicate, 
a Stadionului din Păulești, Baza Sportivă 
Cocorăști, Sala Sporturilor Păulești, în 
pădure, într-un decor natural de vis…), 
pentru sport (CS Păulești în Liga A, Real 
Rio Cocoșești și AS Găgeni în Superliga B, 
la fotbal, Academia „Cătălin Burlacu” la 
baschet, la Păulești, „Academia de Tenis” 
Ștefan și Florin Niţă, la Găgeni)… 

Obiectiv măreţ și sever examen 
pentru CS Blejoi – Campioana 

Prahovei 2018… Sâmbătă 23.VI.2018, ora 
18,00, în „Barajul pentru Promovare în 
Liga 3” în partida tur din Judeţul Călărași: 
Venus Independenţa – CS Blejoi. Returul, 
decisiv, în Prahova, la Blejoi, sâmbătă 
30.VI.2018, de la ora 17.30. Cu speranţe 
de bine, pentru Campionii Prahovei…
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 Avem un nou model de țiglă metalică in Romania. 
 Țiglă metalică Bruntek, cel mai bun lucru  care se
               poate întâmpla acoperișului tau. 
 Un design nou care exprimă versatilitate. 
 Cu decupaj 2D și 3D. 
 Culori generoase care atrag privirile tuturor. 
 Este perfecțiunea la care te aștepți. 
 De când ai dat comanda până ajunge la tine 
              în 48 de ore. 
 Nu este ușor să ai un acoperiș care atrage priviri.
             Admirative. 
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               poate întâmpla acoperișului tau. 
 Un design nou care exprimă versatilitate. 
 Cu decupaj 2D și 3D. 
 Culori generoase care atrag privirile tuturor. 
 Este perfecțiunea la care te aștepți. 
 De când ai dat comanda până ajunge la tine 
              în 48 de ore. 
 Nu este ușor să ai un acoperiș care atrage priviri.
             Admirative. 

Laureată cu „aur” și Campioană Mondială Art 
Football 2018, la Moscova, în Rusia (25 mai 

– 3 iunie 2018), „Naţionala Artiștilor Fotbaliști” 
a României, structură sportivă prestigioasă, cu 
două decenii de existenţă, afl ată la al treilea triumf 
mondial (după „aurul” din 2014 de la Moscova – 
Rusia și după cel din 2015, de la Teheran – Iran…), 
sub semnul preţuirii a fost primită (12 iunie 2018) 
la Guvernul României…

Bravii noștri campioni în frunte cu artistul 
fotbalist Adrian Enache au fost primiţi și 

felicitaţi cu căldură de Primul Ministru al României 
– Viorica Dăncilă și de Ministrul Tineretului și 
Sportului – Ioana Bran, la ceremonia de la Palatul 
Victoria din București afl ându-se, în mare onoare 
și preţuiţii fotbaliști prahoveni Daniel Chiriţă 
(antrenorul-jucător al Naţionalei Artiștilor 
Fotbaliști, părtaș la marile izbânzi),  Marian Grama, 
Constantin Dumitrache, Decebal Nae, Andrei 
Ciobanu, Vladimir Butufei, dar și arbitrul FIFA 
ploieștean Cristian Nica, care a ofi ciat la marea 
competiţie mondială „Art Football”…

Gheorghe Bărăgan Marian Cocu sportivă (modernizare la cote ridicate biectiv măreţ și sever examen
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Fotbalişti prahoveni, în mare onoare…Fotbalişti prahoveni, în mare onoare…

Imagini: www ziarulprahova.roImagini: www ziarulprahova.ro

Clubul Sportiv Păuleşti, „lauri” ai Prahovei, Clubul Sportiv Păuleşti, „lauri” ai Prahovei, 
                      în Cupa României, la fotbalîn Cupa României, la fotbal

AM DESCHIS FABRICA DE ȚIGLĂ METALICĂ 
ÎN VĂLENII DE MUNTE

APROAPE DE TINE, AȘA CUM ÎȚI DOREȘTI MEREU

Mai multe detalii: bruntek.ro sau 0746 44 33 22.

CS Păuleşti, „lauri” ai Prahovei, în Cupa RomânieiCS Păuleşti, „lauri” ai Prahovei, în Cupa României

„Naţionala Artiştilor Fotbalişti” a României, în preţuire, mândrie, mare onoare…„Naţionala Artiştilor Fotbalişti” a României, în preţuire, mândrie, mare onoare…
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