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SĂ MERGEM LA POMUL LĂUDAT CU SACUL?

INVESTIȚII (PE HÂRTIE) DE PESTE UN MILIARD DE EURO,
PÂNĂ ÎN 2023, ÎN ZONA METROPOLITANĂ PLOIEȘTI

CE-ȚI E SCRIS, ÎN
FRUNTE-ȚI ESTE PUS!

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
-Sărut măna!
Am și eu o
programare
pentru ora 18.
-Hi Baby! Pe ce
PLOIEȘTI, PROIECTE DE PESTE O JUMĂTATE DE MILIARD
nume?
DE EURO, ÎN CONDIȚIILE UNUI BUGET DE AVARIE!
-Vasile. Vasile
Vasile.
angajat autoritățile din și parteneriate. Din de finanțare a fost -Hi Vasile! Pot să îți
î spun Vasy?
cele 10 comune, 3 orașe, perioada prevăzută în prelungită până în anul -Sigur...
un municipiu și Consiliul SIDU-PCP au trecut 2023! Din felul în care -Bine ai venit la noi, Vasy! Ai vreo
Județean Prahova, 319 deja 4 ani și jumătate; decurg lucrurile acum și preferință?
la număr, sunt însă foarte puține proiecte privind la portofoliul de -Adică?
mult mai costisitoare, asumate în strategie au proiecte, unele dintre ele -Fată sau băiat?
depășind miliardul de fost realizate și întrebarea enumerate ca să fie (!), -Ăăă...nu știu...să nu doară..
plus valoarea lor oarecum
euro (1,040 mld. euro). ar fi dacă autoritățile mai hazardată, este greu de -Eee, Vasy-Vasy!, pentru d’ăștia ca tine,
trategia Integrată 2014
2020 prevede un Banii ar urma să provină au timp suficient ori bani presupus că, peste cinci cea mai bună e Suelen...e o fină!
2014-2020
-Păi...atunci...să fie Suelen.
de
Dezvoltare buget operațional de din fonduri europene, pentru a pune în practică ani, le vom vedea pe toate
-Suuu!!!...Suuuu!!!!...Su!...Eleno! Haidi
investițiile
propuse.
Urbană pentru Polul 521,7 milioane de euro. bugete locale, județean,
în realitate!
fă, că ai client!
Asta
chiar
dacă
perioada
de Creștere Ploiești Proiectele la care s-au guvernamentale, credite
Citiţi în pagina 5 -Acuma termen de mâncat și vin..
-Acuma vine fata. Un pahar cu apă vrei?
-Mulțumesc, nu! Dacă aveți vreun
catalog, ceva, din care să mă inspir!?
-Eee, Vasy-Vasy, n-ai nevoie de poze!
Stai să vină SuElena, să vezi ce îți ridică
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro sus inspirația!
acă tot s-au jelit ba că n-avem mână de
-Știți, eu vreau mai discret...mai jos...
lucru calificată sau nu mai avem deloc
rimăria Ploiești va executate sunt enumerate: și malurilor; consolidarea -Te face fata imediat!...Haidi fă mai
forță de muncă, ba că la sate moșierii nu mai
curățarea și/sau repararea malurilor; repede că se grăbește clientu’!
semna un contract decolmatarea,
au salahori, în timp ce crâșmele sunt pline de de asociere cu Consiliul fundului
stăvilarului -Dacă ați avea ceva modele tribale...mlacului
(cu repararea
beneficiarii venitului minim garantat, aleșii Județean
Prahova
în decantor cu tot); soluții de golire și de umplere; ar ajuta să...
s-au gândit și ei la o lege prin care să descurajeze vederea reamenajării lacului tehnice pentru alimentarea, amenajarea de pontoane -Vasyyy...pervers mic care ești!..Scoate
lenea. Camera Deputaților, ca for decizional, a de agrement și a plajei respectiv evacuarea apei din pentru bărci și hidrobiciclete. SuElena bestia din tine..
adoptat un document potrivit căruia persoanele de la Parcul Memorial lac; refacerea stratului de De asemenea, în jurul -Păi, doare?
care vor refuza un loc de muncă își vor pierde „Constantin Stere”. Potrivit impermeabilitate a lacului lacului va fi reînființată -Cât trebuie...da’ iese și lucrare
dreptul de a mai primi ajutor social. Proiectul documentului,
plaja, așa cum era înainte frumoasă! Da’, ia zi tu lu’ mama, ai vreo
pentru
de lege pentru modificarea și completarea Legii anul 2018, CJ va contribui
de 1989. Întreaga investiție preferință!?
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, la această investiție cu
va costa în jur de 3 mil. de -Aș vrea ceva scurt, mic și un număr...
inițat de 5 deputați ALDE, a fost adoptat cu 500.000 lei, iar autoritățile
lei. Reamintim că lacul s-a -Opa! Ia dezbracă-te să vadă mămica
274 de voturi „pentru”, 2 abțineri și 4 voturi municipale, cu 310.000
colmatat în urmă cu vreo „pacientu’”...haha! Dă jos ochelarii...
„împotrivă”. În noua reglementare se arată: lei. În 2017, a fost realizat,
20 de ani, întreaga suprafață așaaa, acuma dă jos și tricou’!...
fiind acoperită apoi de -Ăăă...păi...aici in hol?..
îîn prealabil, un studiu de
vegetație, spațiul devenind -Hai, curaj, că am încuiat ușa! Ești pe
iar
printre
ffezabilitate,
mâini sigure...jos și pantalonii...
complet neatrăgător.
llucrările care urmează să fie
-Doamnă...eu vreau pe spate...
-Imediat te întinde fata...jos și chiloții...
-...Doamnăăă....eu vreau doar un
tatuaj...
-Acuma ANI,
îți face SuElena ce vrei tu, da’
LA MULŢI
mai întâi să vedem....Opa!! Ce avem noi
DOMNULE
aici!?
Avem material exact pentru ce
udecătorii
Curții nu pot fi reținuți, arestați,
vrei
tu:
scurt, mic și un număr, și ăla cu
PROFESOR!
Constituționale
a percheziționați sau trimiși
voia Domnului...
-Doamnă, eu nu vreau decât un tatuaj.
„refuzul
refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a României și-au făcut de unii în judecată penală decât cu
Și am făcut programare la salonul
încuviințarea
plenului
Curții
singuri
un
cadou
hotărând,
participa la serviciile pentru stimularea ocupării
TatooForLife, pentru ora 18....
Constituționale,
la
cererea
printr-o
decizie
a
plenului
forței de muncă și de formare profesională oferite
-Ce ai zis Vasy? Mă, tu ești mai prost ca
Procurorului
General
al
CCR,
felul
în
care
poate
fi
de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de
Vasile, mă băiatule!
reținut sau arestat un coleg Parchetului de pe lângă Înalta
muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul
-Păi...
de-al lor, în cazul săvârșirii Curte de Casație și Justiție”,
social”. Inițiativa mai prevede că familia sau unor infracțiuni. Senatul, iar în caz de infracțiune să fi
m corecți
corecți, abia acum -Niciun „păi”...chiorule!...salonu’ cu
fim
persoana singură poate solicita un nou drept în calitate de for decizional, flagrantă, „judecătorii CCR magistrații CCR sunt puși tatuaje e la scara următoare, la 68. Ieși!
după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de n-a avut de făcut altceva, pot fi reținuți și supuși pe picior de egalitate cu -Știți, eu...
încetare a dreptului la ajutorul social. Refuzul dată
Procurorul parlamentarii, fiindcă și -Hai că mi-am pierdut răbdarea cu
fiind
majoritatea percheziției,
de două ori al persoanelor apte de muncă politică, decât să voteze General informându-l de aceștia pot fi urmăriți penal tine...scoate și 50 de lei pentru deranj...
de a efectua activitățile sezoniere conduce aceste modificări devenite îndată pe președintele Curții numai dacă plenul Camerei Marș!
-Mă scuzați dar...
la încetarea totală a dreptului de a primi, pe „obligatorii”. Astfel, de acum Constituționale
pentru sau Senatului aprobă acest -Să te scuze mă-ta!...Da’ ia stai! Așa, de
degeaba, bani de la stat.
înainte, „judecătorii CCR acest fapt”. De altfel, ca lucru.
curiozitate, ce tatuaj vrea un handicapat
ca tine să își facă?
pagina 10 -Numele lu’ mămica, plus, numele lu’
pagina 3
pagina 7
tăticu, egal, nota de la bac și o urare
scurtă, gen citat din cineva cunoscut...
4.770 de dosare ar trebui închise România reală: decalaje
Socialiștii au pierdut încă
și să fie tribal...
-Zi și tai-o!
în urma modificărilor
mari între noi și UE și între
o dată capitala, Năstase
-”Viorica+Liviu=3,6. Mamă, tată, PSD,
nu voi ci Bacu’ este ciuma roșie!”
aduse codurilor penale
regiuni, în interiorul țării
încă nu a câștigat-o
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a continuat în Prahova, iar două
construcții au fost mistuite de flăcări, la Breaza și la Cocorăștii
Colț.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident pe strada Nucilor
din Ploiești
Trei autoturisme au fost
implicate într-un accident care
s-a produs pe strada Nucilor,
intersecție cu strada Depărățeanu.
În urma impactului, unul dintre
autoturisme s-a răsturnat. La
fața locului au ajuns echipaje
ale Poliției, ale ISU Prahova și
ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Două persoane au fost
asistate medical, însă au refuzat
transportul la spital. Din primele
cercetări se pare că accidentul s-a
produs după ce un autoturism
nu ar fi acordat prioritate. Poliția
continuă cercetările pentru a se
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier pe DN1B
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1B, la Valea Călugărească,
în apropiere de zona Carrefour,
după ce un pieton a fost acroșat de
un autoturism. Potrivit primelor
cercetări se pare că accidentul s-a
produs ca urmare a unei traversări
neregulamentare. Din fericire,
pietonul nu a necesitat transportul
la spital.
Accident în centrul
Ploieștiului
Traficul rutier în zona centrală
a Ploieștiului a fost dirijat, după
ce trei autoturisme au intrat în
coliziune, în zona intersecției
străzilor Tache Ionescu și
Bulevardul
Republicii.
Din
primele verificări, un autoturism
care circula pe Tache Ionescu ar
fi intrat pe roșu în intersecție și
a lovit o altă mașină, care circula
regulamentar către centru. Din
impact, acesta din urmă a ricoșat
într-o autoutilitară, care circula
pe același sens. O persoană a fost
rănită și a necesitat transportul la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate modul
cum s-a produs evenimentul
rutier.
A intrat cu mașina într-un
parapet de beton
Accidentul rutier s-a produs
la Slănic. Conducătorul unui
autoturism a pierdut controlul
direcției și a intrat cu mașina
într-un parapet din beton. O
persoană a fost rănită și a necesitat
asistență
medicală.
Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident pe DN1. Patru
autoturisme au intrat în
coliziune
Accidentul rutier s-a produs
după ce patru autoturisme au
intrat în coliziune pe DN1, pe raza
localității Băicoi. Potrivit primelor
informații, accidentul rutier s-a
soldat cu patru victime. Este vorba
despre o femeie în vârstă de 44
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de ani, un adolescent în vârstă de
17 ani, o tânără în vârstă de 19
ani și un bărbat în vârstă de 54
de ani. Toate cele patru persoane
au fost transportate la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
„Acrobație” în sensul
giratoriu
Conducătorul unui autoturism
a reușit să devină celebru,
după ce a aterizat cu mașina pe
sensul giratoriu de la Strejnic.
Din fericire, „acrobația” nu s-a
soldat cu persoane rănite. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Cel mai probabil conducătorul
autoturismului nu a fost atent
la drum și a observat în ultimul
moment sensul giratoriu.
Operațiune de salvare în
Munții Bucegi
Alerta s-a dat după ce o
persoană a sunat la 112 și a anunțat
că o tânără, în vârstă de 38 de ani,
care se afla în drumeție pe Valea
Albă din Munții Bucegi, a căzut și

are nevoie de asistență medicală.
Două echipe de salvamontiști
prahoveni, din cadrul Salvamont
Bușteni, au început deplasarea
către locul unde se afla persoana
accidentată, atât din partea
superioară, cât și cea inferioară a
văii. Operațiunea de salvare a fost
una dificilă mai ales din cauza
condițiilor meteo neprielnice. La
munte a plouat, iar vântul a bătut
cu putere. Salvamontiștii au reușit
să recupereze turista, care prezenta
un traumatism la braț. Tânăra a
fost transportată de salvamontiști,
pe o targă, pe o distanță destul
de mare, astfel încât să poată fi
preluată de un elicopter Smurd.
Persoana rănită a fost transportată
la Spitalul Azuga.
Bărbat găsit spânzurat
Un bărbat în vârstă de 63
de ani, din Ploiești, a fost găsit
spânzurat în propria locuință.
Soția acestuia și-a dat seama că s-a
întâmplat ceva rău în momentul
în care a ajuns acasă, iar ușa era
închisă prin interior. Imediat,
aceasta a alertat autoritățile.
Ajunse la fața locului acestea
și-au dat seama că viața bărbatului
nu mai poate fi salvată. Cadavrul
a fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală Ploiești, pentru
efectuarea necropsiei și stabilirea
cu exactitate a cauzei morții. Poliția
a deschis un dosar penal pentru
infracțiunea de ucidere din culpă.
Incendiu la o casă de vacanță
din Breaza
Pompierii militari au fost în

ăcările
alertă după ce,
ce în Breaza,
Breaza fl
flăcările
au cuprins o casă de vacanță.
Misiunea pompierilor de a stinge
focul s-a dovedit a fi una extrem
de dificilă. Focul se manifesta
generalizat în momentul în care
au ajuns echipajele ISU Prahova.
Pompierii militari au localizat
focul și au reușit să limiteze
pagubele, prin faptul că incendiul
nu s-a mai extins la casa din
apropiere, dar nici la pădure. Se
pare că focul a izbucnit din cauza
televizorului lăsat în funcțiune.
Magazin în flăcări la
Cocorăștii Colț
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină, printr-un
apel la 112, după ce un magazin
din Cocorăștii Colț a luat foc.
În incendiu au ars produse
alimentare, produse nealimentare,
dar și acoperișul, în suprafață
de aproximativ 700 mp. Două
persoane au avut nevoie de
asistență medicală, dar au refuzat
transportul la spital. Pompierii
militari urmează să stabilească
cauzele care au dus la izbucnirea
focului.
Sancțiuni de 100.000 de lei
pe șosele
Polițiști din cadrul Biroului
Drumuri Naționale și Europene au
executat în această perioadă o serie
de acțiuni pentru identificarea
conducătorilor de autovehicule
care încalcă regimul legal de viteză,
a celor care conduc sub influența
băuturilor alcoolice, precum și a
abaterilor bicicliștilor. Polițiștii,
potrivit IJP Prahova, au aplicat
269 de sancțiuni contravenționale
(148 pentru viteză excesivă), în
valoare de 96.515 lei, au reținut 15
permise de conducere și au retras
un certificat de înmatriculare auto.
Acțiunile de control au avut loc și
pe DN1A și pe DN1B (Blejoi), fiind
verificați 96 de conducători auto
(88 testați cu aparatul etilotest).
Polițiștii au aplicat trei sancțiuni
contravenționale, în valoare de
3.915 lei.
15 dosare penale pentru
infracțiuni rutiere
Polițiștii prahoveni au întocmit
șapte dosare penale pentru șoferi

depistați la volan sub influența
băuturilor alcoolice. „Recordul”
a fost doborât de un șofer din
Bușteni care a fost depistat cu o
concentrație de 1 mg/l alcool în
aerul expirat. Polițiștii prahoveni
au constatat 579 de contravenții
și, ca măsuri complementare,

au reținut 28 de permise de
conducere și 10 certificate de
înmatriculare auto. Totodată,
polițiștii au întocmit dosare penale
în 15 situații, șapte dintre acestea
pentru consum de alcool la volan.
Astfel, polițiștii Postului de Poliție
Florești au depistat la volan un
tânăr în vârstă de 34 de ani, care a
fost testat cu aparatul etilostest iar
rezultatul a fost de 0,47 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Polițiștii de la
Secția nr. 1 Ploiești au depistat un
tânăr în vârstă de 30 de ani, care
avea 0,50 mg/l alcool pur în aerul
expirat. La Câmpina, polițiștii au
depistat un tânăr în vârstă de 24 de
ani, din București, care avea 0,44
mg/l alcool pur în aerul expirat,
iar la Comarnic a fost depistat
un localnic în vârstă de 27 de ani,
cu 0,90 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Cea mai mare concentrație
de alcool în aerul expirat au
depistat-o polițiștii din Bușteni, în
urma testării unui conducător auto
din localitate, etilotestul indicând
1,00 mg/l alcool în aerul expirat.
Conducătorii auto depistați sub
influența alcoolului la volan au fost
transportați la spital, în vederea
recoltării de probe biologice de
sânge. În toate cazurile, polițiștii
au întocmit dosare penale pentru
infracțiunea de conducere sub
influența alcoolului. Alți doi
conducători auto au refuzat să
fie testați atât cu etilotestul, cât
și în privința recoltării de probe
de sânge la spital. Unul dintre
aceștia, în vârstă de 21 de ani, din
Comarnic, ar fi sustras un moped,
pe care l-a condus prin localitate,
deși nu avea permis de conducere.
Tânărul a intrat în coliziune cu un
autovehicul. Acesta este cercetat
pentru infracțiunile de conducere
fără permis, refuz de recoltare
probe de sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei și furt calificat. Cel
de-al doilea șofer a fost depistat
de către polițiștii din Vălenii
de Munte, care au constatat nu
numai că este în stare de ebrietate,
dar nici nu deține permis de
conducere. Totodată, au mai
fost întocmite trei dosare penale
pe numele unor prahoveni care
circulau cu autovehicule cărora le
expirase valabilitatea numerelor
de înmatriculare, iar un altul este
cercetat pentru că a fost depistat
conducând, deși avea acest drept
anulat.
Razie în Prahova
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au efectuat o acțiune
pentru prevenirea și combaterea
evaziunii fiscale la agenți
economici de pe raza localităților
Blejoi, Bucov, Berceni, Ciorani
și Fulga.
Cu această ocazie,
polițiștii au
controlat șase
societăți comerciale, iar pentru
neregulile constatate au aplicat
nouă sancțiuni contravenționale,
în valoare de 75.000 lei. Totodată,
polițiștii au confiscat alcool,
legume, fructe etc. de 240 lei și
au retras de la vânzare bunuri de
330 lei. Amenda cea mai mare
a fost acordată la Fulga. „La o
societate comercială din Fulga de
Sus, polițiștii au descoperit diverse
cantități de fructe, legume și lactate
fără documentele prevăzute de

lege,
care, pe lângă
lege motiv pentru care
confiscarea produselor, au aplicat
și o sancțiune contravențională cu
amendă în valoare de 40.000 de
lei”, a precizat IJP Prahova.
Tăieri ilegale de arbori
Polițiști din cadrul Serviciului
de Ordine Publică s-au sesizat
din oficiu cu privire la săvârșirea
infracțiunii de tăiere fără drept
de arbori din fondul forestier
național. În urma controlului
efectuat pe fondul forestier de pe
raza comunei Secăria, împreună
cu reprezentanții Gărzii Forestiere
Ploiești, a fost verificat modul în
care se exploata material lemnos
de către o societate comercială,
identificându-se un număr de
patru cioate provenind de la
arbori din specia fag care nu
purtau amprenta dispozitivului
special de marcat silvic. „Valoarea
prejudiciului produs este în sumă
de 1.932,08 lei. În cauză, vor fi
efectuate cercetări față de maistru
forestier din cadrul societății
controlate”, a anunțat IJP Prahova.
De sezon. Prinși că furau
flori de tei
Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 4 Câmpina, însoțiți

de un pădurar, au depistat șapte
localnici în timp ce tăiau fără
drept și distrugeau crăci din tei,
în vederea valorificării florilor, din
pădurea administrată de Ocolul
Silvic, punctul Fețele Grâului.
Amenzile nu s-au lăsat așteptate.
Pentru materialul lemnos tăiat
fără drept, cei șapte au fost
sancționați contravențional, cu
amenzi în valoare totală de 7.000
lei. Materialul lemnos a fost
confiscat și predat pădurarului. Un
astfel de incident a fost depistat și
de polițiștii din Poiana Câmpina,
care au văzut doi bărbați că tăiau
cu topoare crengi dintr-un tei, în
scopul recoltării florilor. Ambii au
fost sancționați contravențional cu
amenzi, în valoare totală de 4.000
lei, topoarele folosite la comiterea
faptelor fiind ridicate în vederea
confiscării.
Condamnat la închisoare,
depistat în Prahova
Polițiști de investigații criminale
din cadrul Biroului Urmăriri au
depistat un bucureștean de 32
de ani care se sustrăgea de la un
mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea de 2 ani și 6 luni
emis de Judecătoria Sectorului
6 București, pentru comiterea
infracțiunii de furt. Tânărul a
fost încarcerat în Penitenciarul
Mărgineni.
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Locuințe ANL la Boldești-Scăeni

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
n proiect inițiat de predarea către ANL a terenului
Primăria
Boldești- pe care urmează să fie ridicat
Scăeni în 2015 prinde contur blocul. Valoarea investiției este
abia la jumătatea lui 2018. Este de aproximativ 3,5 milioane
vorba despre construirea unui de lei. În Prahova, în cadrul
bloc de locuințe ANL, cu 24 de programului de construcții
unități locative (10 garsoniere locuințe pentru tineri destinate
și 14 apartamente cu două închirierii, sunt în derulare
contractare,
camere), finanțat de Ministerul (proiectare,
Dezvoltării
Regionale
și execuție) următoarele obiective
de investiții: Păulești, un
Administrației Publice.
În urmă cu trei ani, oficialii bloc cu 22 de unități locative;
din Boldești spuneau că nu Vălenii de Munte, două
dispun de teren pentru a atribui blocuri cu 15, respectiv, 12
tinerilor loturi gratuite, în apartamente; Breaza, un bloc
vederea edificării de locuințe. cu 24 de unități locative. Până
Ca urmare, singura soluție anul trecut, în ultimii zece
pentru a rezolva cererile ani, în județ au fost realizate
pentru case a fost construirea 749 de unități locative pentru
de apartemente prin ANL, în tineri, 230 de apartamente prin
vederea închirierii. Abia în 2018 credit ipotecar, iar 69 de unități
a fost făcut un prim pas, prin locative sunt încă în execuție.

CE LE CERE
STATELOR UE SĂ
SE PREGĂTEASCĂ
PENTRU
URMĂTOAREA
RECESIUNE

U

V

ă bizuiți pe faptul că Bucureștiul
anunță că nu vine nicio recesiune
economică? Așa spunea și Traian Băsescu în
2009 și ați văzut ce criză ne-a ars apoi! Ei bine,
astăzi, Comisia Europeană avertizează că va
veni totuși o nouă criză și a sfătuit țările din
UE să-și strângă bani pentru zile negre. În
cazul României și Ungariei, avertismentul este
chiar mai dur, având în vedere că ambele țări
au făcut excese în ultimii ani.

4.770 de dosare ar trebui închise în urma V
modificărilor aduse codurilor penale
M

inisterul Public a finalizat analiza
modificărilor aduse Codului de
Procedură Penală și a identificat 33 de
articole de lege care prezintă elemente de
neconstituționalitate. Acestea se referă
la aspecte esențiale ale procesului penal,
cum ar fi prezumția de nevinovăție,
caracterul
echitabil
și
termenul
rezonabil al procesului penal, dreptul la
apărare, drepturile persoanei vătămate,
drepturile inculpatului, efectuarea unei
anchete efective etc. În același context,
procurorul șef al DIICOT, Gabriel
Horodniceanu, a afirmat că 4.770 de
dosare penale vor fi închise dacă va fi
pusă în aplicare una dintre modificările
aduse Codului de Procedură Penală ce se
referă la casarea dosarelor dacă nu a fost
începută urmărirea penală in personam

în termen de un an de la
deschiderea cauzei: „în
practica organelor judiciare
există numeroase situații în
care autorii unor infracțiuni
extrem de grave (omor, viol,
evaziune fiscală) nu au
fost identificați în termen
de un an de la începerea
cercetărilor. Obligația clasării
cauzelor în care autorul nu
este identificat într-un an
contravine principiului general al aflării
adevărului prev. la art. 5 C.p.p. și dreptului
la un proces echitabil prev. de art. 21 din
Constituție”.
În opinia procurorului șef al DIICOT,
introducerea unei limite maxime de un
an, în care organele de urmărire penală

sunt obligate fie să dispună începerea
urmăririi penale cu privire la persoană, fie
să claseze cauze, „aduce o atingere gravă
posibilității de a investiga infracțiunile
grave, a căror complexitate nu permite
strângerea tuturor probelor necesare pentru
dovedirea vinovăției în acest interval”.

Bica și Udrea, condamnate
definitiv la închisoare
LIVIU DRAGNEA A FOST CONDAMNAT (NEDEFINITIV)
LA 3 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE

E

l
lena
Ud
Udrea a fost
f t condamnată
d
tă lla 6
ani de închisoare cu executare în
dosarul Gala Bute. La câteva zile și Alina
Bica a primit o condamnare de 4 ani
de închisoare în dosarul Bica-Videanu,
fiind achitată în cauza Horia Simu. Atât
fostul ministru Elena Udrea, cât și fostul
procuror șef al DIICOT, Alina Bica,
nu vor fi duse după gratii, ambele fiind
ascunse în America Centrală, respectiv în
Costa Rica și Panama. Ministrul Justiției
a spus că instituția pe care o conduce a
urmat procedurile legale de extrădare în
termen, dar se vede treaba că nu atât de
bine, de vreme ce ambele condamnate
nu au fost aduse acasă. Bica așteaptă să
afle sentința într-un alt dosar care vizează
retrocedările de la ANRP, iar Udrea-în
dosarele Microsoft și Hidroelectrica. În
săptămâna care a trecut, un alt important
politician, Liviu Dragnea, a primit 3 ani
și 6 luni de închisoare cu executare în

dosarul angajărilor fictive, din vremea
în care era președinte al Consiliului
Județean Teleorman. Ultimul a promis că
va declanșa un adevărat jihad împotriva
statului paralel, personaj fictiv despre
care susține că ar fi cauza pentru care
el a fost condamnat, promițând că va
modifica legile penale inclusiv prin
ordonanță de urgență, afirmație care a
provocat un mare deranj în societatea
civilă. Dragnea a șocat și pentru că a cerut
scuze pușcăriașilor că nu a modificat mai
repede codurile penale.
CÂȚI PUȘCĂRIAȘI ARE ROMÂNIA
Deranjați de scuzele pentru care Liviu
Dragnea le-a cerut „miilor de arestați
pentru un articol neconstituțional”
(abuzul în serviciu), membrii Federației
Sindicatelor din Administrația Națională
a Penitenciarelor au emis un comunicat
de presă în care au afirmat că, la 30

EDITURĂ

ianuarie 2018, în penitenciare se aflau
în detenție exact 73 de condamnați la
pedepse cu închisoarea între 2 și 5 ani
pentru infracțiunea de abuz în serviciu.
FSNAP mai arată că „în penitenciare
sunt, în schimb, mii de criminali (6.156),
tâlhari (4.387), condamnați pentru
furturi (5.190), violatori (1.979), traficanți
de droguri (1.434) și condamnați pentru
înșelăciune (997)”. Sindicaliștii mai
spun că, „după aplicarea legii grațierii
mascate (n.n. recursul compensatoriu),
1 din 5 condamnați pentru infracțiunile
de mai sus au fost puși în libertate: dacă
simte nevoia să ceară cuiva iertare, îi
recomandăm domnului Liviu Dragnea
să se aibă în vedere zecile de mii de
victime ale infracțiunilor care n-au primit
nicio despăgubire și miile de angajați
din penitenciare care, deși lucrează
în condiții improprii, încă mai au de
recuperat o datorie de peste 1 milion de ore
suplimentare neplătite.”

icepreședintele CE, Valdis Dombrovskis,
a atras atenția țărilor din UE, la finalul
reuniunii de la Luxemburg a ECOFIN, „că vremurile
bune ar trebui folosite pentru a consolida rezistența
economiilor fiecărui stat și că acestea ar trebui să
constituie tampoane fiscale pentru a se pregăti pentru
următoarea recesiune.” Comisia Europeană este
pregătită să sprijine statele membre în eforturile
lor de reformă, inclusiv prin acordarea de asistență
tehnică pentru elaborarea și punerea în aplicare a
reformelor prin intermediul Programului CE de
susținere a reformei structurale. Dombrovskis a
avertizat: „acum nu este momentul să conducem
politici fiscale expansioniste”. Vicepreședintele a
făcut referire clară la România și Ungaria, țări care
au condus politici bugetare oarecum populiste,
provocând deficite seriose în bugetele țărilor
respective.
ROMÂNIA, SOMATĂ SĂ CORECTEZE
ABATERILE FINANCIARE
În acest context, CE a somat România,
pentru a 12-a oară în ultimii ani, să corecteze
abaterile bugetare semnificative, date de creșterea
cheltuielilor publice. România trebuie să ia, până
în octombrie, măsuri pentru reducerea deficitului
până la mai puțin de 3% din PIB: „România a fost
supusă unei proceduri de abatere semnificativă
din iunie 2017, după o deteriorare a soldului său
structural în 2016 și o deteriorare ulterioară în 2017.
În decembrie 2017, Consiliul a stabilit că România
nu a luat măsuri eficiente. În 2018, deficitul este
în continuare adâncit, chiar mai mult și mai rău
decât în 2017”. România cheltuie, contrar acestor
avertismente, mult mai mult decât își permite.
Ultima execuție bugetară arată un deficit bugetar
de 6,05 miliarde lei în perioada ianuarie- aprilie,
față de un excedent de 1,36 miliarde lei, în perioada

similară a anului trecut. Asta înseamnă că statul a
cheltuit în primele patru luni din acest an cu 7,4
miliarde de lei mai mult decât la începutul anului
2017. România ar trebui, pentru a-i fi bine, să se
încadreze într-un deficit bugetar de 3% din PIB.
La cum arată lucrurile acum, CE nu ne vede bine
deloc!

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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U

n jandarm i s-a adresat filosofului
Mihai Șora, în vârstă de 101 ani,
prezent la protestul de miercurea trecută,

„Î

mi cer iertare miilor de români
care unii stau în pușcărie pe un
articol neconstituțional, alții sunt târâți în
tribunale pe baza aceluiași articol sovietic
și alții sunt târâți pe la DNA și mai sunt și
alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu
știu că au dosar. Îmi cer iertare pentru că
s-a lungit atât de mult elaborarea Codului
Penal”. Cică auzind scuzele acestui nene,
pe nume Dragnea Liviu Nicolae, mai multe

mii de morți, în care au înfipt cuțitul niște
cremenali cărora le plânge Teleormănezul
de milă, au jurat să nu mai iasă la vot și mai
ales să nu-l mai voteze în veci pe viul de
Liviu. Ei au zis însă că vor participa la un
miting masiv, sub formă de năluci care să-l
bântuie, noaptea, pe Dragnea, așa și cum
Dragnea bântuie România cu statul paralel.

A

rma la picior, băieți! Așa a comandat
fostul tractorist Paul Stănescu, ajuns
prin niște mecanisme bielă-manivelă în
ditamai foncția de vicepremier de feudă:
„e posibil din nou să mergem la București,
să spunem că nu contează doar câteva mii
de oameni care se strâng în Piața Victoriei.
Acei oameni nu reprezintă interesele națiunii
acesteia, reprezintă alte interese, am verificat
lucrul acesta. V-aș ruga să fiți pregătiți,
sunteți tineri, cu arma la picior, când
președintele (...) va fluiera, cu toții să fiți la
București”. Bravo, mă, e fix ca la stână: tragi
un fluier, latră câinii și aduni oile, neh? Grijă
mare, boierule, că uneori în mioare mai dă
strechea (căpiala) și-atunci s-ar putea să
rămâi doar cu măgarul...

din Piața Victoriei: „mișcă-te mai încolo,
moșule!”. Venerabilul om de cultură a
răspuns, cu referire la formula de adresare,
că nu e cea mai fericită exprimare, dar treacămergă, la câte a auzit în viața sa, însă a avut
de comentat față de faptul că Jandarmeria a
devenit, într-un fel, un soi de bodyguard de
partid: „când 10-15 băieți (musculoși, bine
hrăniți și echipați) mă turtesc în pătrățelul
meu, ceva îmi spune că Jandarmeria română
este, în clipa de față, altceva decât ar trebui să
fie”. Ei, maestre, dacă ai fi fost Fane Spoitoru
sau măcar Cămătaru ori Duduianu, să vezi
cum ți-ar fi dat onorul jandarmul... Ai fi
fost „domn”, nu „moș”. Dar așa, ce porcărie,
te-ai găsit să filosofezi, adică să stai, să nu
faci nimic... Ori țara asta are nevoie de
bărbați care să clădească, de alții care să fure
ce fac primii și de milițieni sau jandarmi
care le țină ultimilor de șase.

muiere să se laude că e urâtă sau grasă
grasă, deci
e puțin nenorocos să folosești termenul la o
nasoleală cum e corupția.

E

adică
nu există!
d injuria, înseamna că fapta
f
De ce te-ai mai chinuit, mititelul de tine, să
scrii? Aud că nădușeala de la aia ți s-a tras,
nu de la faptul că ai păzit clasa politică, să nu
fie lovită cu... măscări!
ai mulţi șobolani au mâncat zeci
de mii de bancnote dintr-un
bancomat în India, paguba fiind descoperită
de angajații băncii care au venit să vadă de
ce nu funcționează ATM-ul. Poliția indiană

atul Eibenthal, din județul Mehedinți,
cu 300 de locuitori, este cunoscut în
toată Europa ca fiind localitatea în care nu
s-a furat niciodată nimic. Aici nu există
lacăte și uși încuiate, iar oamenii nu-și
ascund banii sub saltea, pentru că nu este
nevoie. Mai mult, locuitorii își lasă bani în

sacoșe agățate de poartă, cumpărându-și
astfel pâine: „mașina care ne aduce pâinea
vine o dată la 2 zile. Pun bani în sacoșă, cu
un bilețel pe care scriu câte pâini vreau, iar
șoferul îmi lasă restul”, povestea o localnică,
pe nume Agripina. Băi, oamenilor,
băgați-vă mințile-n cap, că stricați România,
bre! Dacă, Doamne, iartă-mă, se iau și alții
după voi? Rămâne țara fără pușcării și
Dragnea fără obiectul muncii...
rotestul care a avut loc miercuri,
20 iunie, în București, s-a soldat cu
îmbrânceli între participanţi și jandarmi,
motiv pentru care s-a folosit spray
lacrimogen, au fost reținuți protestatari, iar
o parte au fost amendați. Unul din procesele

0372.032.313

un banc: cică două fătuci (pot fi și
două pușlamale de cartier, adică
băieți de băieți) din astea care-și zic vedete
se dădeau genii planetare fiindcă au rezolvat
un puzzle în 3 luni. O/un a/al treia/treilea

M

S

P
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verbale de constatare a contravenției
încheiat cu această ocazie a devenit viral pe
net datorită conțintului său absolut fabulos:
Cutare „ a fost surprins în timp ce adresa
injurii ce nu pot fi descrise la adresa clasei
politice”. Măi, dragă, vezi, cuvintele nu pot
fi „descrise” așa, ca bâta matale, aia cu care-i
croiești pe spate pe manifestanți; ele se
reproduc, dacă este vorba despre scriere sau
transcriere. Doi: păi, dacă n-ai martorul,

s-a mirat: cum adică, trei luni și ziceți că
asta e o realizare cât Universul? Da, răspund
fițoasele/fițoșii, că pe cutie scrie 2-4 ani...
Acuș pricepeți `mneavoastră de ce n-avem
școli, autostrăzi, spitale sau economie?

C

a declarat că șobolanii au ros mai mult de
un milion de rupii: „oficialii băncii au venit
să verifice bancomatul și au găsit un șobolan
mort și bancnote sfărâmate. Am verificat
și nu există niciun alt suspect. Se pare că
șobolanii au intrat în ATM printr-o mică
deschizătură pentru cabluri electrice.”
Nu degeaba indienii sunt considerați
mari genii în informatică; până și șobo
s-au molipsit... Acum e cazul să căutați
niște români, să vă învețe să faceți afacerea
vieții voastre: băgați la export șobolanii, ca
experți în furturile din bancomate...

ică Erdogan ar fi câștigat un nou
mandat promițându-le turcilor
un proiect de câteva zeci de miliarde de
dolari, prin care Marea Neagră ar urma
să fie legată de Marea Marmara și apoi,
prin Dardanele, de Marea Egee și, mai
departe, de Mediterană. Turcii mai au o
asemenea legătură prin Bosfor. Treaba e
că, în România, nu-i nicio șansă s-avem
vreun Erdogan, deși există un personaj care
tinde spre dictatură, aidoma idolului său
turcabreț: ai noștri n-au fost în stare să facă

C

onsuela Oana Florea, deputat PSD:
„nouă ne place să ne lăudăm cu
corupția, de-asta ne cred europenii cel mai
corupt popor. În realitate, în țările occidentale
corupția e mai mare, dar ei își spală rufele
în familie, ascund sub preș”. Deci așa zici,
să ne spălăm rufele acasă? Fato, chestiunea
e alta: nouă nu ne-ar ajunge apa să spălăm
câte furăciuni ați făcut voi, plus că n-avem
nici atâtea covoare să băgăm gunoaiele
sub ele. Apropo: să știi că n-am auzit nicio

o gârliță, darămite un canal! Mă rog, canale
subterane ar fi, dar numai de ascuns banii
sau șmanglelile la înalt nivel.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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SĂ MERGEM LA POMUL LĂUDAT CU SACUL?

INVESTIȚII (PE HÂRTIE) DE
PESTE UN MILIARD DE EURO,
PÂNĂ ÎN 2023, ÎN ZONA
METROPOLITANĂ PLOIEȘTI
continuare din pagina 1

M

unicipiul Ploiești și-a
proiectat
un
buget
operațional de 272 mil. euro
pentru 52 de proiecte, însă
valoarea cumulată a acestora
atinge 559 mil. euro. Curajoasă
sumă, în condițiile în care primăria
funcționează de câțiva ani la
avarie! Majoritatea investițiilor
sunt deja cunoscute. Astăzi, le vom
reaminti pe cele mai importante,
cu precizarea că unele sunt în
faza de studii, altele de licitație
publică, iar pentru câteva dintre
ele încă nu s-a mișcat nici măcar
un fir de pai: transporturi (Podul
de Lemn, pasaj CF Barierea Unirii,
modernizare str. Cantacuzino,
legătură între Gara de Vest și
Gara de Sud, modernizare str.
Ștrandului- ieșire pasaj Bucov)-99
mil. euro, fonduri europene;
înnoire parc auto (85-90 de
autobuze, 25 de tramvaie și 21 de
troleibuze)-52 mil. euro, fonduri
europene, în realitate- bugetul
local;
reabilitare/modernizare
infrastructură străzi-23 mil. euro,
buget local; eficientizare termică
blocuri de locuințe și clădiri
publice-52 de mil. de euro, buget
european, cu o tentativă ratată în
2017 de depunere a proiectului;
reconversia
funcțională
a
zonelor industriale și terenurilor
degradate
(brownfields)Industrial Sud, Grivco, Upetrom,
Uzuc, Lukoil- 47 mil. euro,
fonduri europene; reabilitarea
clădirilor cu risc seismic-18 mil.
euro, buget local și alte surse;
modernizarea imobilului Halele
Centrale-21 mil. euro, fonduri
europene; extinderea sistemului
de iluminat public cu LED, plus
canalizație subterană-27 mil. euro,
fonduri europene; regenerare
urbană în cartierele Mimiu și
Bereasca-10 mil. euro, fonduri
europene; extindere, reabilitare,
modernizare și dotarea a 20 de
școli- 20 de mil. euro, fonduri
europene și buget local, proiect
în parte promovat; modernizarea
unităților de învățământ preșcolar
(5 grădinițe) și antepreșcolar (3
creșe) și construirea a 4 grădinițe
noi- 5,8 mil. euro, fonduri
europene, proiect depus; Spitalul
de Pediatrie-35 mil. euro, fonduri
europene și buget local; extindere,
reabilitare și dotare Spitalul
Municipal Ploiești -18,4 mil. euro,
fonduri europene și buget local.
CJ PRAHOVA, ANGAJAMENT
DE PESTE 250 MIL. EURO
Consiliul Județean Prahova a
estimat un buget operațional de
144 mil. euro, dar și-a programat
37 de proiecte, în valoare de 268,
78 mil. euro, toate în interiorul
localităților care fac parte din
Polul de Creștere Ploiești. Vom
enumera, aici, proiectele cu o
valoare mai mare de 5 milioane de
euro: modernizarea rețelei termice
primare a SACET Ploiești-97,6
mil. euro, credite și alte surse de

finanțare; modernizarea rețelei
termice secundare, aferente a 43 PT
ale SACET Ploiești-23,6 mil. euro,
credite și alte surse; extindere/
dezvoltare de parcuri industriale
(Ploiești, Brazi, Plopeni)-5 mil.
euro, fonduri provenite de la
bugetul județului și parcurile
industriale aflate în subordinea CJ;
realizarea de drumuri și utilități în
Parcul industrial Bărcănești-10,3
mil. euro, bugetul județean;
construirea unui pasaj pe DJ 101I
peste DN 1 (Centura de Vest)10 mil. euro, bugetul județean;
lărgirea la 4 benzi a pasajului
peste calea ferată (Ploiești-BudaFlorești) și extindere amenjare
intersecție-10 mil. euro, fonduri
europene și bugetul județean;
reabilitarea
și
amenajarea
drumurilor județene (DJ 100F,
DJ 100E, DJ 215) prin refacere
covor asfaltic, piste biciclete-8
mil. euro, buget judeațean și
fonduri europene; amenajare de
piste de biciclete pe drumurile
județene din Polul de Creștere8 mil. euro, fonduri europene
și parteneriate cu localitățile;
realizarea de piste pentru biciclete
pe traseul „Drumul Vinului”-5
mil. euro, fonduri județene;
reabilitarea Parcului de agrement
„Constantin Stere”-10 mil. euro,
fonduri europene; crearea unui
dispecerat
integrat
județean
SMURD/SAJ-13,6 mil. euro, buget
județean; Spitalul de ObstetricăGinecologie Ploiești și Spitalul
Județean de Urgență-13,9 mil.
euro, fonduri europene. Singura
investiție prezvăzută în SIDU-PCP
și realizată se referă la stația de
tratare mecano-biologică Ploiești,
inclusiv echipamente, pentru care
s-au cheltuit 51.707.063,19 lei, fără
TVA.
ORAȘELE AU PUS
OCHII PE FONDURILE
GUVERNAMENTALE
În orașele care fac parte din
Polul de Creștere Ploiești sunt
planificate investiții în sumă
de 48,7 mil. euro, însă bugetul
operațional s-a oprit la 31 mil.
euro. Vom observa că primăriile
s-au orientat să stoarcă bani de
la Guvern, prin PNDL și mai
puțin să scrie proiecte europene.
De fapt, deocamdată, autoritățile
nici nu știu de unde vor asigura
finanțarea:
-Băicoi, buget estimat-14 mil.
euro, 42 de proiecte, în valoare
de 31,7 mil. euro: pasaj denivelat
peste DN 1, la intersecţia cu DJ
215-4 mil. euro, PNDL și buget
local; variante de ocolire pentru
devierea traficului de tranzit pe
direcția DJ 215- DJ 100F-4 mil.
euro, PNDL și bugetul local; pasaj
denivelat peste DN 1, la intersecția
cu DC 8A-2 mil. euro, PNDL și
bugetul local; reabilitare străzi
interioare și amenajarea unei zone
pietonale de-a lungul pârâului
Dâmbu (Dâmbu+Țintea 5 km)-

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
4 milioane de euro, PNDL și
fonduri locale; lucrări apă+canal-5
mil. euro, PNDL și buget local;
amenajare parc industrial de 6 ha
în zona de vest a orașului (Parc
industrial Livada)-4,2 mil. euro;
ecologizarea terenurilor poluate
din zona Parcului Lac-4,8 mil.
euro, fonduri europene;
-Boldești Scăeni, 15 proiecte,
buget operațional estimat-9,6
mil. euro: amenajare piste pentru
biciclete de-a lungul DN 1A- 1 mil.
euro, fonduri europene, PNDL și
buget local; amenajare intersecții,
trotuare, treceri de pietoni, stații
de călători și benzi de stocaj pe
DN 1A- 1,5 mil. euro, fonduri
europene, PNDL și buget local;
canalizare/stație de eupurare-4
mil. euro, PNDL și buget local;
modernizarea,
dezvoltarea
și
echiparea
infrastructurii
serviciilor sociale-1,5 mil. euro,
fonduri europene;
-Plopeni, 9 proiecte, buget
operațional de 7,4 mil. euro:
creșterea eficienței energetice
a blocurilor de locuințe-2
mil. euro, fonduri europene;
reconversia și refuncționalizarea
terenului uzinei (zonă industrială
dezafectată)-2,5 mil. euro, fonduri
europene; reabilitarea rețelei de
canalizare-2,5 mil. euro, PNDL și
fonduri locale.
PÂNĂ ÎN 2023, COMUNELE
DIN ZONA METROPOLITANĂ
AR TREBUI SĂ ARATE
BOBOC
Ca și în cazul celorlalte
entități administrative din cadrul
Polului de Creștere Ploiești, cele
10 comune au prevăzut multe
proiecte, unele fanteziste, dar nu
au indicat cu precizie sursa de
finanțare. Cele mai multe dintre
acestea se sprijină pe fonduri
guvernamentale, ceea ce înseamnă
că mai greu vor scrie primăriile
proiecte
pentru
finanțarea
lucrărilor din banii europeni. Pe de
altă parte, trei comune (Ariceștii
Rahtivani, Brazi și Blejoi) n-ar
avea nevoie de fel de contribuțiile
guvernamentale, dat fiind faptul
că bugetele lor sunt îndestulătoare.
Să vedem care sunt proiectele
principale pe care, teoretic, ar
trebui să le vedem realizate până
în anul 2023:
-Ariceștii Rahtivani, buget
operațional-9,2 mil. euro, 12
proiecte, în valoare estimată de
18,4 mil. euro: reabilitare canal
de irigații Leaotu Vechi pentru
agricultură-5 mil. euro, PNDL;
extindere alimentare cu gaze-2
mil. euro, buget local; extinderea
rețelei de apă și canalizare (satele
Ariceștii Rahtivani și Nedelea)-5,9
mil. euro, PNDL; extindere
iluminat public-2 mil. euro, buget
local;
-Bărcănești,
buget
operațional-5,5 mil. euro, 6
proiecte, în valoare de 6,5 mil.
euro: amenajarea intersecțiilor DJ

101D-DJ 101G, DN 1A-drumuri
de acces în parcul industrial, DN
1A-str. Ghighiului, DC 92A, DN
1-DC 91- 2 mil. euro, PNDL și
bugetul local; eficientizarea termică
a blocurilor de locuințe-1,5 mil.
euro, fonduri europene; sistem de
canalizare și stație de epurare-2
mil. euro, fonduri europene sau
PNDL; modernizare și dotare
cămin cultural Românești-1 mil.
euro, fonduri proprii;
-Berceni,
buget
operațional-3,5 mil. euro, 16
proiecte: amenajare pistă pentru
biciclete, rigole și trotuare pe DJ
139 și DC157- 1 mil. euro, fonduri
locale,
guvernamentale
sau
europene; introducere sistem de
canalizare-2,5 mil. euro, fonduri
guvernamentale (PNDL); sală
de sport și alte baze sportiveparteneriat public-privat;
-Blejoi, buget operațional-11,1
mil. euro, 8 proiecte, în valoare
de 15,8 mil. euro: amenajare nod
rutier pe DN1, la centura de Vest
cu DJ 101I str. Buda- 5 mil. euro,
fonduri europene sau PNDL;
dezvoltare și conformare rețea
de canalizare, cu stație proprie
de epurare-5,4 mil. euro, fonduri
europene sau guvernamentale;
sediu nou primărie-2,5 mil. euro,
buget local;
-Brazi, buget operațional-18
mil. euro, 15 proiecte: restaurare
și amenajare conac Nicolau-8
mil. euro, fonduri europene
sau guvernamentale; reabilitare
urbană în Colonia Brazi-1,5 mil.
euro, bugetul local; amenajare
zonă de agrement în Brazii de Sus5 mil. euro, buget local; locuințe
sociale în clădirile din Colonia
Brazi-buget local și OMV; rețea
de distribuție a gazelor naturale
în satul Stejaru-2 mil. euro, buget
local;
-Bucov, buget operațional-7,8
mil. euro, 7 proiecte: variantă de
ocolire pentru devierea traficului
de tranzit pe direcția DN 1B2,5 mil. euro fonduri europene
sau guvernamentale; extinderea
rețelei de canalizare-3,9 mil. euro,
fonduri europene; modernizarea
drumurilor/sensuri
giratorii-1
mil. euro, fonduri europene sau
guvernamentale;
-Dumbrăvești,
buget
operațional-2,5 mil. euro, 38 de
proiecte propuse, în valoare de
peste 20 mil. euro: spații de cazare
și de agrement pentru turismul

istoric prin parteneriat publicprivat-2 mil. euro; construire
poduri, amenjare drumuri și
trotuare-4 mil. euro, PNDL;
alimentare cu gaze-3 mil. euro,
buget local; canalizare- 2 mil.
euro, fonduri europene; înființarea
Complexului Construire locuințe
ANL- grup statuar-secție muzeu
arheologie Valea Slănicului și
construcții
complementare-6,5
mil. euro;
-Păulești,
buget
operațional-6,7 mil. euro, 25
de proiecte, în valoare de 15,95
mil euro: piste pentru biciclete
pe tronsoanele DC 138, Păulești,
Găgeni,
Canton Găgeni-2,1
mil. euro, fonduri europene
sau guvernamentale; variantă
ocolitoare pentru comuna Păulești
- 0,9 mil. euro, fonduri europene
sau
guvernamentale;
rețea
canalizare menajeră sat Găgeni-9,8
mil. euro, fonduri europene sau
guvernamentale;
-Târgșoru
Vechi,
buget
oprațional-4,8
mil.
euro,
19 proiecte, în valoare de
aproximativ 20 mil. euro:
înființarea Parcului industrial
(U.M. Strejnicu)- 5 mil. euro,
public-privat;
modernizarea
drumurilor locale (7,8 km)2,5 mil. uro, fonduri europene,
guvernamentale
și
locale;
amenajare rigole, trotuare și
canalizare pluvială-5,22 mil. euro,
fonduri europene, guvernamentale
și locale; rețea de canalizare
(inclusiv stație de epurare) în
satele Târgșoru Vechi, Stăncești,
Zahanaua-2,3 mil. euro, fonduri
europene sau guvernamntale;
centru sportiv polivalent (sală
sport, teren minifotbal, ș.a.)-1,2
mil. euro, PNDL și bugetul local;
-Valea Călugărească, buget
operațional-5,6 mil. euro, 18
proiecte, în valoare estimată de
38,6 mil. euro: modernizarea
drumului comunal în zona
de nord a comunei, pe traseul
Drumul Vinului (10 km)-8,7
mil. euro, fonduri europene sau
guvernamentale;
modernizare
stație de epurare și rețele de
canalizare în satele Coslegi,
Radila, Pantazi, Dârvari (10 km)15,3 mil. euro, PNDL; realizarea
unei capacități noi de producție a
energiei electrice (parc fotovoltaic)
-10 mil. euro, fonduri europene
sau guvernamentale.
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BANCA MONDIALĂ,
CONTRARIATĂ CĂ A FOST
ÎNTOARSĂ CA LA... BUCUREȘTI,
ÎN CHESTIUNEA AUTOSTRĂZII
PLOIEȘTI-COMARNIC-BRAȘOV

A

nul trecut, când Guvernul era condus de Mihai Tudose, a fost semnat un acord prin care Banca
Mondială urma să supravegheze studiul în baza căruia va fi construită autostrada PloieștiComarnic-Brașov. Fix la un an, fără să-și anunțe partenerul, Guvernul Dăncilă s-a răzgândit și a
anunțat, în presă, că nu mai are chef de niciun acord cu organismul financiar internațional. N-a contat
faptul că BM a cheltuit niște bani și a mobilizat resurse să lucreze la ceea ce s-a angajat; Bucureștiul
s-a sucit și gata!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Z

ilele
trecute,
Tatiana
Proskuryakova, manager
pentru România al Băncii
Mondiale, și-a arătat dezamăgirea
față de această situație: „Am
văzut știrea în presă (n.n.-despre
decizia Guvernului de a renunța
la colaborarea pe care a cerut-o
BM), când eram în Washington.
Nu am avut încă o discuție
oficială, în acest sens. Investiția
în autostrada Ploiești-Brașov este
parte a strategiei noastre. Am
primit o cerere de pregătire a acestei
operațiuni din partea Guvernului în
octombrie, anul trecut. Am înțeles
acum că Bucureștiul nu mai vrea

să continuie acest proiect cu Banca
Mondială. Trebuie să spun că sunt
dezamăgită pentru că am investit
mult în pregătirea acestui proces
și aveam un plan bun. Proiectul
se referea la pregătirea investiției,
nu să finanțăm proiectul”. Tatiana
Proskuryakova a mai spus că
nu este important câți bani a
consumat BM. Dar a arătat că
împrumutul inițial era pentru 35
milioane euro:„ această sumă era
pentru construcția mecanismului
pentru finanțarea investițiilor
viitoare și să avem pregătiri bune
ale proiectului București-Brașov.
Apoi ar fi urmat încă o parte prin

care Banca Mondială ar fi putut
contribui în investiția de construire
a drumului, dar planul nostru era
o pârghie de folosire a fondurilor
europene și, poate, investiții private.
Era mai mult un proiect pilot prin
care să arătăm că un drum bun
se poate construi în România”.
Ministrul Lucian Șova a anunțat
oprirea acestui acord, afirmând
că autostrada va fi construită
printr-un parteneriat publicprivat, de care se va ocupa noul
șef al CNIAR, Narcis Neaga.
Reamintim că astfel de exeperiențe
au mai fost încercate în anii
2004,2009 și 2015, dar toate au

fost sortite eșecului. Neaga și Șova
plănuiesc acum să construiască
autostrada în baza unui studiu
realizat în anul 2005. Despre
acesta, oficialul BM spunea:
„Știu că vorbesc (n.n.-oficialii
de la București) despre folosirea

studiului de fezabilitate din 2005
ca bază pentru un aranjament de
parteneriat public-privat. Avem
dubii că va funcționa acest lucru.
10 ani e prea mult timp. Studiul
trebuie îmbunătățit fundamental”.

ÎN CRIZĂ DE BANI, GUVERNUL SE ÎMPRUMUTĂ LA
ROMÂNI, PRIN EMISIUNEA DE TITLURI CENTENAR

Î

n criză acută de bani, Guvernul României a recurs la un sistem mai vechi, acela
de a se împrumuta de la populație, sub formă de titluri de stat. Sărbătorirea a
100 de ani de la Unire a fost prilejul ideal de a îmbrăca totul într-o formă ispititoare,
emisiunea fiind denumită chiar așa, Centenar. Numai că oficialii s-au codit să spună că
statul are nevoie de bani, prezentând totul invers, cum că Guvernul le face oamenilor
un pustiu de bine, oferindu-le un instrument de economisire, ca și cum n-ar fi fost
bănci gârlă în România.
Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

M

inistrul
Finanțelor,
Eugen
Teodorovici, a arătat că, din ziua
lansării (15 iunie) și până pe 22 iunie, au
fost subscrise titluri de stat în valoare de
80 de milioane de lei în cadrul emisiunii
Centenar, care se va închide pe 6 iulie:
ANUNȚURI

•

„principalul scop al acestei emisiuni este
de a oferi un instrument de economisire
pentru populație. Ministerul Finanțelor
va lansa emisiuni similare periodic, până
la consumarea plafonului indicativ anual
aprobat, respectiv 4 miliarde de lei pentru

ANUNȚURI

•

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
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ANUNȚURI

anul 2018”. Titlurile pot fi cumpărate de
către persoanele fizice rezidente care au
împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării
subscrierii și nu pot fi răscumpărate sau
vândute până la scadență (cinci ani de
la data subscrierii). Teodorovici a mai
precizat că veniturile obținute din investirea
în acest instrument „sunt neimpozabile,
comparativ cu aplicarea unui impozit de
10% în cazul depozitelor bancare”. Populația
poate cumpăra titluri de stat prin
următoarele canale de distribuție: 15
iunie-6 iulie 2018, de la unitățile operative
ale Trezoreriei Statului unde au domiciliul
fiscal; 15 iunie-5 iulie 2018, prin rețeaua de
oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta

•

ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

Română, din mediul urban; 15 iunie-4 iulie
2018, prin rețeaua de oficii poștale ale CNPR,
din mediul rural. Un investitor poate efectua
una sau mai multe subscrieri în cadrul unei
emisiuni, dar valoarea maximă cumulată a
acestora nu poate depăși plafonul valoric de
100.000 de lei. Titlurile de stat sunt în forma
dematerializată, nu pot fi răscumpărate
înainte de scadență, sunt netransferabile
și nu se tranzacționează. Dobânda este
anuală, plătibilă la termenele din prospectul
de emisiune. În cazul decesului, dreptul
de proprietate asupra titlurilor de stat se
transferă moștenitorilor. Statul garantează
100% sumele depuse și dobânzile aferente.
•

ANUNȚURI

•

Prahova.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările 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
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ROMÂNIA REALĂ: DECALAJE MARI ÎNTRE NOI
ȘI UE ȘI ÎNTRE REGIUNI, ÎN INTERIORUL ȚĂRII

R

omânia rămâne a doua țară
cu cel mai scăzut PIB pe cap
de locuitor din Uniunea Europeană,
chiar dacă acesta a crescut la 58% din
media UE în 2016, arată Raportul de
țară din 2018 (Semestrul european
2018) al Comisiei Europene. În
intervalul 2007-2016, PIB-ul pe cap
de locuitor al României a crescut cu
aproape 20%, comparativ cu media
Uniunii Europene: dacă în 2007,
acesta se situa la 40% din medie, în
2016 a ajuns la 58%.

și mai mult, întrucât creșterea efectivă a
acestuia va continua să depășească creșterea
potențială. Această expansiune puternică
nu va fi sustenabilă în lipsa unor reforme
care să mărească potențialul economiei. Pe
termen lung, progresele insuficiente în ceea
ce privește punerea în aplicare a reformelor
structurale de sprijinire a investițiilor și
tranziția către o economie cu o valoare
adăugată mai mare vor afecta creșterea
economică.

VENITUL MEDIU NET PE
GOSPODĂRIE: 3.392 LEI LEI

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

IB-ul pe cap de locuitor menține
România pe locul 26, din 27 țări
membre ale UE (fără Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord), în urma
noastră plasându-se doar Bulgaria. După
PIB/cap locuitor exprimat în puterea de
cumpărare standard, România se clasează
tot pe penultimul loc în UE, cu toată
creșterea economică clamată, anul trecut,
de oficialii bucureșteni. Practic, românii
sunt la 58% din puterea de cumpărare
a UE și la distanță uriașă față de nivelul
de trai din Luxemburg (țara cu cel mai
ridicat standard de viață din UE), Irlanda,
Austria, Olanda, Danemarca, Germania ori
Suedia. Dintre fostele țări comuniste, Cehia,
Slovenia, Slovacia, Estonia sau Lituania fac
tot posibilul să se apropie de media UE și
oricum cetățenii statelor respective au un
nivel de viață cu cel puțin 17% mai ridicat
decât al nostru (vezi tabel 1).

CE AVERTIZEAZĂ:
INVESTIȚIILE INSUFICIENTE
VOR FRÂNA CREȘTEREA PIB

Comisia Europeană mai arată că PIB-ul
real a crescut cu 6,7 %, în 2017, după ce în
2016 a avansat cu 4,8 %, atingând astfel un
nou punct maxim în perioada ulterioară
crizei. Deși se preconizează o diminuare
a creșterii PIB-ului real, aceasta se va
menține în continuare peste cea potențială,
situându-se la 4,5 %, în 2018 și 4,0 %, în
2019. Totuși, creșterea PIB nu a fost generată
de dezvoltarea sectorului de producție,
ci a fost determinată de consumul privat,
Tabel 1 - PIB/cap locuitor 2016 exprimat în puterea de cumpărare standard (în
procente fața de media UE), Eurostat

Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară PIB/cap.loc.
Luxemburg
258
Olanda
128
Suedia
123
Irlanda
183 Danemarca
124
Belgia
118
Austria
128
Germania
123
Finlanda
109
Zona euro
107
Franța
104
Uniunea Europeană
100
Italia
97 Portugalia
77
Polonia
68
Malta
96
Slovacia
77
Croația
60
Spania
92
Estonia
75
Letonia
65
Cehia
88
Lituania
75 ROMÂNIA
58
Cipru
83
Ungaria
67
Bulgaria
49
Slovenia
83
Grecia
68

PIB-ul pe cap de locuitor nu este însă
un indicator care să reflecte real nivelul de
trai al populației. O altă cifră statistică oferă
detalii mai apropiate de adevăr: veniturile
medii lunare pe gospodărie și pe o persoană.
În anul 2017, veniturile totale medii lunare
au reprezentat, în termeni nominali, 3.392
lei pe gospodărie și 1.291 lei pe persoană,
potrivit datelor publicate de Institutul
Național de Statistică (INS). Cheltuielile
totale ale populației, au fost, anul trecut,
în medie, de 2.874 lei lunar pe gospodărie
(1.094 lei pe persoană) și au reprezentat
84,7% din nivelul veniturilor totale.
Veniturile bănești s-au situat, în medie, la
3.062,29 lei lunar pe gospodărie (1.166 lei
pe persoană), iar veniturile în natură au
reprezentat 329 lei lunar pe gospodărie (125
lei pe persoană). Salariile și celelalte venituri
asociate lor au format cea mai importantă
sursă de venituri (61,2% din veniturile
totale ale gospodăriilor). Potrivit INS, la
formarea veniturilor totale ale gospodăriilor
au contribuit, de asemenea, veniturile din
prestații sociale (21,6%), veniturile din
agricultură (2,3%), veniturile din activități
neagricole independente (2,3%) și cele
din proprietate și din vânzări de active
din patrimoniul gospodăriei (1,3%). O
pondere importantă o dețin și veniturile în
natură (9,7%), în principal, contravaloarea
consumului de produse agroalimentare din
resurse proprii (8,3%).

NIVEL DE TRAI DUBLU ÎN
CAPITALĂ FAȚĂ DE NORD-EST,
SUD-VEST OLTENIA, SUD-EST ȘI
SUD MUNTENIA

Față de 2016, veniturile medii pe
gospodărie au crescut, în 2017, în medie,
cu 15,24%. Cum aprecia și Comisia
Europeană, creșterile au fost determinate
de majorările salariale din sectorul bugetar,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 107
de creșterea salariului minim și de scăderea
sprijinit de reducerile taxelor indirecte și de impozitului pe venit: „salariul minim a
DECALAJE PUTERNICE ÎNTRE
majorările salariale atât în sectorul public, ajuns la un nivel cu peste 100 % mai mare,
REGIUNILE ȚĂRII
Raportul de țară al Comisiei Europene cât și în cel privat. Consumul privat va în termeni nominali, decât cel din 2012.
atrage însă atenția asupra existenței unor scădea în 2018, întrucât inflația afectează Salariul minim brut a crescut de la 700
decalaje foarte mari între regiunile de din ce în ce mai mult venitul disponibil RON (aprox. 162 EUR), în 2012, la 1 450 lei
dezvoltare, în interiorul României. Mai real, dar este de așteptat ca acesta să rămână (aprox. 315 EUR), în 2017 și la 1 900 RON
exact, în momentul de față, vestul țării are un principalul motor al creșterii. Previziunile (aprox. 413 EUR), în 2018, în această sumă
PIB pe cap de locuitor situat la aproximativ arată că deviația PIB-ului se va accentua fiind incluse și contribuțiile angajatorilor la
Tabel 2
60% din media UE, iar sud-vestul, sudestul, sud-Muntenia, nord-vestul și centrul
Procent
Venituri
Venituri
Creștere
regiuni
totale medii
totale medii
țării au o medie de aproximativ 50%. Cea
2017 față
față de
lunare pe
Regiune
lunare pe
mai săracă zonă rămâne nord-est, cu un PIB
media
gospodărie de 2016%
gospodărie
pe cap de locuitor situat la aproximativ 40%
națională
(2016)-lei
(2017)-lei
din media UE. O excepție o face regiunea
Media
națională
3.393,58
2.944,60
+15,24
București-Ilfov, care în 2017 a atins un nivel
Regiunea Nord -Vest
3.557,89
104,84
3.150,06
+12,94
de aproape 140% din media UE. Conform
celor mai recente date ale Băncii Mondiale,
Regiuna Centru
3.573,13
105,29
3.055,52
+16,94
PIB-ul pe cap de locuitor al României,
83,45
2.382,47
+18,87
Regiunea Nord-Est
2.832,23
raportat la paritatea puterii de cumpărare
89,16
2.650,92
+14,14
Regiunea Sud-Est
3.025,97
(PPP), a fost, în 2016, de 23.027 de de dolari.
Regiunea București-Ilfov
4.797,82
141,37
4.136,32
+15,99
Cel real, însă, s-a situat la 9.486 de dolari.
95,80
2.696,43
+20,57
Regiunea Sud-Muntenia
3.251,12
Previziunile Comisiei Europene cu privire
Regiunea Sud-Vest
la evoluția PIB-ului pe cap de locuitor al
88,14
2.631,88
+13,64
2.991,06
Oltenia
României pentru perioada 2018-2019 arată
96,65
3.126,89
+10,24
Regiuna Vest
3.280,22
că indicatorul va rămâne la același nivel.

fondul asigurărilor sociale. Rata de creștere
a salariului minim în perioada 2012-2017
a depășit rata de creștere a salariului mediu
și a adus numărul lucrătorilor care primesc
salariul minim la aproximativ 30 % în 2016,
ceea ce face ca distribuția salariilor să fie
comprimată la limita de jos de salarizare.”
Revenind la veniturile din 2017, se observă
o discrepanță teritorială a acestora. Cele mai
mici resurse de trai, comparativ cu media
națională, le au locuitorii din regiunile
Nord-Est și Sud-Vest Oltenia, care au realizat
venituri cu 561,3 lei, respectiv, cu 402, 52 lei
mai puțin decât media națională. În schimb,
locuitorii din jurul Capitalei au câștigat, în
gospodărie, cu 1.404,24 lei mai mult decât
media națională și aproape dublu față de cei
din regiunile Nord-Est și Sud-Vest Oltenia.
Sub media națională câștigă și românii din
regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Vest.
Notă separată fac regiunile Nord-Vest și
Centru, cu câștiguri pe gospodărie mai mari
decât media națională (vezi tabel 2).

ESTUL ȘI SUDUL, POLUL
SĂRĂCIEI ÎN ROMÂNIA;
ROMÂNIA- POLUL SĂRĂCIEI
ÎN UE!
Deși salariul minim a crescut inclusiv
anul trecut, iar lefurile bugetarilor s-au
dublat în unele sectoare, faptul că nu același
lucru s-a întâmplat și în mediul privat este
reflectat în valoarea veniturilor medii/
persoană. Acesta a fost cel mai mare în
bogata regiune București-Ilfov și cel mai mic
acolo unde a fost localizat și polul sărăciei
în România, respectiv, regiunea Nord-Est
(Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Vaslui și
Bacău), Sud-Vest Oltenia (Olt, Vâlcea, Gorj,
Dolj și Mehedinți) și Sud-Est (Vrancea,
Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța).

Regiune

Media națională
Regiunea Nord -Vest
Regiuna Centru
Regiunea Nord-Est
Regiunea Sud-Est
Regiunea București-Ilfov
Regiunea Sud-Muntenia
Regiunea Sud-Vest Oltenia
Regiuna Vest

Venituri
medii
lunare pe
persoană
(2017)lei
1.281,56
1.314,81
1.320,44
1.075,25
1.148,81
1.825,65
1.237,10
1.141,19
1.251,51

Spre
comparație,
iată
și
alte
venituri medii lunare obținute în
Europa: Luxemburg - 3.009 euro,
Danemarca - 3.095 euro, Finlanda 2.509 euro, Suedia - 2.465 euro, Irlanda
- 2.464 euro, Germania - 2.270 euro,
Olanda - 2.263 euro, Franța - 2.157 euro,
Belgia - 2.091 euro, Austria - 2. 009 euro,
Italia - 1.762 euro, Cipru - 1.658 euro,
Spania - 1.718 euro, Slovenia - 1.074 euro,
Malta -1.021 euro, Portugalia - 984 euro,
Grecia - 947 euro, Estonia - 945 euro, Cehia
- 837 euro, Croația -792 euro, Slovacia
- 755 euro, Polonia -752 euro, Letonia 703 euro, Lituania - 637 euro și Ungaria 622 euro. Ce să mai spunem de țările care
au chiar și venitul minim dublu decât media
veniturilor de la noi (sursa: caleaeuropeană.
ro): Slovenia (805 euro), Spania (826 de
euro), Marea Britanie (1.397 de euro),
Franța (1.480 de euro), Germania (1.498
de euro), Belgia (1.532 de euro), Olanda
(1.552 de euro), Irlanda (1.563 de euro) și
Luxembourg (1.999 de euro).
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MINTE, TRUP, SUFLET

Ziarul Ploiestii
P

Tiberiu Brediceanu

– compozitor, folclorist, animator al vieţii muzicale din Banat,
Transilvania şi Bucureşti, Artist al Poporului, personalitate de
excepţie a Şcolii Naţionale Muzicale din secolele XIX, XX
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

C

u aproximativ trei luni în urmă –
respectiv la 2 aprilie a.c., s-au împlinit
141 de ani de la naștere, iar la 19 decembrie
2018, marcăm 50 de ani de la trecerea sa în
lumea cea veșnică.
A văzut lumina zilei în vestitul oraș
bănăţean Lugoj, în casa cunoscutului
Coriolan
Brediceanu,
unul
dintre
conducătorii politici ai românilor bănăţeni
în lupta lor aprigă pentru eliberare de sub
jugul habsburgic. Încă din fragedă copilărie
a dovedit o evidentă chemare pentru
formarea sa în domeniul culturii muzicale.
Mama sa, a fost o renumită profesoară
de pian, care i-a predat fiului său Tiberiu
primele lecţii de pian, continuând apoi
cu profesoara Sofia Vlad – Rădulescu.
Studiile muzicale începute în familie au fost
continuate în orașul Kassa din Cehoslovacia
în anii 1891-1892, și apoi în vestitul oraș
Blaj unde a beneficiat de îndrumarea
reputatului muzician Iacob Mureșeanu
(la disciplinele armonie, contrapunct,
compoziţie). În perioada 1903-1906, s-a
perfecţionat prin cursuri speciale în orașul
Sibiu, cu profesorul Hermann Kirckner
(compoziţie, orchestraţie) și mai târziu
la Brașov (1913-1914), cu Paul Richter
(compoziţie, instrumentaţie). În paralel a
urmat cursurile Facultăţii de Drept de la
Budapesta, Bratislava, Viena și Roma, în
anul 1902 obţinând, la Universitatea din
Cluj, titlul de doctor.
În perioada 1890-1914, tânărul muzician
Tiberiu Brediceanu se afirmă în calitate de
pianist concertist în orașul natal Lugoj și
ulterior în localităţile Kassa, Sibiu și Brașov.
În anii 1903-1913, îndeplinește funcţia

de
d secretar la Institutul Albina din
Sibiu,
iar în perioada 1919-1920, este
S
numit
director al Artelor în Consiliul
n
Dirigent
din Cluj. În 1919 devine
D
membru
fondator al Operei Române
m
și
ș Teatrului Naţional din Cluj, iar în
1920
înfiinţează aici Conservatorul
1
de
d Muzică. Este membru fondator –
în 1920 și al Societăţii Compozitorilor
Români
din București și director al
R
Operei
Române din Cluj. În perioada
O
1927-1930,
Tiberiu Brediceanu este
1
desemnat
președinte al Comisiei
d
pentru
Culegerea și Publicarea
p
cântecului popular românesc la Arhiva
Fonogramică a Ministerului Artelor din
Capitala ţării. Timp de aproape două
decenii (1928-1947), este președinte și
director (1934-1940), la Conservatorul
Astra din Brașov, apoi director general al
Operei Române din București (1941-1944).
În această perioadă a scris numeroase studii,
articole, eseuri, cronici muzicale în revistele:
Muzica, Luceafărul (Sibiu), Armonia
(Botoșani), Transilvania (Cluj), Drapelul
(Lugoj), Gazeta Transilvaniei (Brașov),
Telegraful Român (Sibiu), Patria (Cluj),
Cultura Creștină (Blaj), Contemporanul
(București).
A susţinut numeroase prelegeri,
conferinţe, concerte, lecţii, comunicări
știinţifice în ţară și peste hotare (Praga –
1928, Roma – 1929), emisiuni de radio și
televiziune; a fost membru corespondent
al Societăţii Franceze de Muzicologie din
Paris (1929) și al Academiei Române (19371948).
Timp de aproape o jumătate de veac
(1891-1941), a întreprins importante
culegeri de folclor în toate regiunile ţării,
dar și peste hotare, adunând 2045 de
melodii populare, pe care – parţial – le-a
publicat și valorificat în propria sa creaţie.
S-a remarcat printre oamenii de cultură
cu o bogată activitate organizatorică, în
special în Banat și Transilvania „pentru
promovarea culturii naţionale”. În paralel
cu această activitate, ilustrul muzician s-a
afirmat solid până în ultimele luni de viaţă
în domeniul creaţiei muzicale.
Opera sa cuprinde un mare număr de
lucrări în aproape toate genurile muzicale

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante

I

nflamaţia
mucoasei
sinusurilor paranazale și
apariţia unor secreţii supărătoare
în interiorul lor descriu sinuzita.
Pe
lângă
tratamentul
recomandat de medic, există
câteva leacuri naturale care te
ajută să îi vii de hac.
Ceai verde
Pune 2 linguriţe de ceai verde
sau un pliculeţ într-o cană cu
apă clocotită. Lasă la infuzat 2-3
minute, apoi strecoară și bea ceaiul
călduţ. Poţi adăuga 1 linguriţă de
miere și câteva picături de zeamă
de lămâie. Bea 2 căni pe zi, până
în ora 16.00, pentru a ameliora
infecţiile la nivelul sinusurilor.
Sare
În 2 litri de apă clocotită se pun
4 linguri de sare și se fac inhalaţii
cu aburul 10 minute.
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printre care: Muzică de teatru - Poemul
muzical
etnografic:
Transilvania,
Banatul, Crișana și Maramureșul în
port, joc și cântec (1905); România
în port, joc și cântec (1929); La
Șezătoare (1908); Icoana de la ţară
într-un
act,
livretul
Constantin
Săndulescu și Ion Borcea, pe baza unui
proiect de Tiberiu Brediceanu; Seară mare
(1924); Scene lirice în trei acte, libretul de
Tiberiu Brediceanu; La seceriș (1936) și
Învierea – pantomimă în patru tablouri de
Lucian Blaga, după balada Voichiţa (1936).
Muzică de film, Roma (25 oct.1929).
Arii din opere românești (Editura
Muzicală 1962).
Muzică simfonică: Rândunica (1894);
Vals pentru orchestră de salon, Cadril
pe teme populare românești (1904); 12
Dansuri românești (1905) ș.a.
Muzică de cameră: pentru aranjament
pentru pian; Viorele (1896); Vals pentru
pian, Aurora (1900) – Vals pentru pian,
Preludiu (1902); Cadrilul pe motive
românești (1904); Doină și joc pentru flaut
și pian, (1908); Jocuri populare românești
pentru pian, Caietele 1-8, Pagini alese din
muzica instrumentală – jocuri românești,
Editura Muzicală București, 1905, Suita I
pentru vioară și pian, Suita a II-a pentru
vioară și pian (1951), Suită pentru clarinet
și pian (1951) ș.a.
Muzică corală: S-a dus cucul, cor pentru
voci egale, Reîntoarcerea secerătorilor,
Coruri bănăţene – Antologie (1976)
(Versiune de Ion Românu).
Muzică vocală: Colinde culese și
întocmite pentru voce și pian sau pian
solo – Caietele 1-10, tipărite în Germania
(1927, Ed. I, Ed. II 1939) etc.
Culegeri de folclor: 170 melodii
populare românești din Maramureș București, ESPLA (1957); Melodii populare
românești din Banat, ediţie îngrijită de
Constantin Zamfir, Ed. Muzicală Buc.
1972, (selecţie din manuscrisul 810 melodii
populare românești din Banat, culese între
anii 1921-1925, 1080 melodii populare
românești culese din toate judeţele ţării
(1891-1941).
Muzicologie: Scrieri, Ed. Muzicală
1976 (studii, cuvântări, comunicări

știinţifice etc.); Muzica și compozitorii
români ai Transilvaniei, Tipografia Cartea
Românească, Chișinău, (1926); Historie
muzicii românești din Transilvania,
București, Monitorul Oficial (1938).
Referindu-se la locul și importanţa
activităţii marelui muzician Tiberiu
Brădiceanu, eminentul om de știinţă
muzicală Viorel Cosma, prof. univ. dr.
și DHC al universităţilor de muzică din
Chișinău și Iași, în volumul I Muzicieni
din România (1989), notează: Muzician
bănăţean descendent
dintr-o familie
românească cu preocupări culturalartistice naţionale, Tiberiu Brădiceanu a
continuat tradiţia strămoșilor de afirmare a
valorilor spirituale autohtone. Ca folclorist,
compozitor, muzicolog, critic muzical, dar
mai ales ca organizator al mișcării muzicale
din prima jumătate al veacului XX, Tiberiu
Brădiceanu s-a impus ca un reprezentant de
seamă al școlii noastre naţionale. De numele
său, vor rămâne legate o seamă de înfăptuiri
de largă rezonanţă și semnificaţie artistică,
cum ar fi fondarea Operei Române, Teatrului
Naţional și Conservatorului de Muzică și Artă
Dramatică din Cluj, Conservatorului Astra
din Brașov, Orchestrei Operei Române din
București, Arhivei Fonogramice din București
etc. Spiritul său organizatoric riguros și
echilibrat, permanent impulsionat de un
înalt patriotism, pregătirea sa profesională ca
jurist, l-au ajutat să înfăptuiască nu numai
instituţii trainice, ci și acel climat stimulator
necesar afirmării unor centre provinciale ca
Lugoj, Sibiu, Cluj, Brașov, în peisajul cultural
interbelic”.
Pentru întreaga sa activitate a fost
distins cu Premiul de Folclor al Societăţii
Compozitorilor Români (1925), cu Premiul
Naţional pentru Muzică (1927), cu titlurile
de Maestru Emerit al Artei (1956) și Artist
al Poporului (1957), cu Ordinul Muncii cl.
I (1956) și cu Ordinul Meritul Cultural cl.
I (1967).
Fie ca aceste modeste gânduri să constituie
un binemeritat omagiu adus vieţii și operei
acestui muzician de excepţie al școlii
naţionale muzicale – strălucit continuator
al operei nemuritorilor muzicieni ardeleni
GH. Dima, Iacob Mureșanu și Ion Vidu din
perioada secolelor XIX-XX.

LEACURI DE AJUTOR
CONTRA SINUZITEI

Hrean
Tai o bucată mică de hrean,
o cureţi și o dai prin răzătoare.
Inhalezi câteva minute, până simţi
că începi să elimini mucusul în
exces. Poţi să înghiţi și jumătate de
linguriţă de hrean ras amestecat cu
o jumătate de linguriţă de miere,
care ajută la eliminarea agenţilor
patogeni care cauzează infecţia
sinusurilor. Repetă procedeul de 3
ori pe zi. Ai grijă însă! O cantitate
prea mare de hrean ingerată poate
cauza durerii de stomac.
Uleiuri esenţiale
Amestecă 10 picături de ulei
esenţial de eucalipt cu 5 picături de
ulei esenţial de mentă, 10 picături
de ulei esenţial de lavandă și 5
picături de ulei esenţial de cedru
într-o sticluţă închisă ermetic.
Agiţi bine și inspiri direct din
aceasta de câteva ori pe zi.

Usturoi
Consumă usturoiul ca atare sau
sub formă de pulbere ori capsule
pentru a ameliora simptomele
sinuzitei. Este antibiotic natural,
întărește imunitatea și are
proprietăţi antifungice. O altă
metodă de a desfunda sinusurile
constă în tăierea a 3-4 căţei de
usturoi, pe care îi adaugi într-o
cană cu apă clocotită, apoi
inhalezi aburii. Repetă procedeul
de 2-3 ori pe zi.
Echinaceea
Ajută la stimularea sistemului
imunitar și la distrugerea unor
virusuri care pot agrava sinuzita.
Planta poate fi administrată sub
formă de capsule, însă e bine să
ceri sfatul unui specialist înainte
de a începe o cură cu echinaceea,
pentru a nu interfera cu alte
medicamente. O poţi consuma și

ceai, care se prepară
sub formă de ceai
dintr-o linguriţă de plantă pulbere
la 1 cană cu apă fiartă. Se bea
zilnic, 1 lună.
Oţet de mere
Amestecă un sfert de ceașcă
de oţet de mere cu 500 ml
de apă. Bea des leacul pe tot
parcursul zilei. Remediul ajută
la descongestionarea mucoasei
nazale
și
la
ameliorarea
simptomelor sinuzitei.
Bine de știut
Nu abuza de medicamente!

Analgezicele și
descongestionantele luate în
exces pot să agraveze simptomele
sinuzitei.
Cataplasme cu argilă
Într-un bol, amestecă 2
linguriţe de argilă cu apă, cât să
obţii o pastă. Aplică pe zonele
dureroase, aripile nasului și frunte,
și las-o să acţioneze cel puţin 30
de minute, atât dimineaţa, cât și
seara. Urmează tratamentul până
observi îmbunătăţiri.

Ziarul Ploiestii

INEDIT

OPERAȚIUNI CRIMINALE ANECDOTICA
SUB STEAG FALS (II)
DIN JURUL
un val uriaș de popularitate și o
victorie zdrobitoare în alegerile din
primăvara următoare.

C

onform Washington Post,
poliţia
indoneziană
a
recunoscut că militari indonezieni
au omorât profesori americani în
Papua în 2002, punând crimele
pe seama unei grupări papuașe
separatiste, cu scopul ca aceasta să
fie listată ca organizaţie teroristă.
Însuși președintele indonezian a
recunoscut ulterior că „cel mai
probabil guvernul a avut un rol în
bombardamentele din Bali”.

A

genţia
de
Securitate
Naţională a Statelor Unite
(NSA) a recunoscut că a minţit în
legătură cu „Incidentul din Golful
Tonkin” din 1964, manipulând
informaţiile, în așa fel încât să
pară că vasele nord-vietnameze
au tras asupra unui vas american,
creând astfel o justificare falsă
pentru declanșarea războiului
din Vietnam. Consecinţele acestei
operaţiuni sub steag fals au fost cele
mai dramatice: pierderi americane
– 58.220 morţi, 150.000 de răniţi,
între care 50.000 cu dizabilităţi
permanente, 125.000 de tineri
fugiţi în Canada, pentru a scăpa de
înrolare, 50.000 de dezertori din
serviciul activ. Pierderile vietnameze
– cca trei milioane de morţi, între
care foarte mulţi civili.

U

n comitet al Congresului
Statelor Unite a recunoscut
că, în anii 1950-1970, FBI a folosit
o serie de provocatori care au
comis acte violente, pentru care au
fost învinovăţiţi activiștii politici
de stânga. Această campanie de
discreditare numită COINTELPRO
– Counter Intelligence Program – a
fost desfășurată de FBI și a constat
într-o serie de operaţiuni sub
acoperire, de cele mai multe ori
ilegale, cu scopul de a supraveghea,
investiga,
intimida,
infiltra,
discredita și destrăma organizaţiile
politice disidente. În cadrul acestui
program, ţintele erau mișcările
antirasiale și cele pentru drepturi
cetăţenești, organizaţiile feministe,
anticoloniale, anti-războiul din
Vietnam etc.

G

eneralul
turc
Sabri
Yirmibeșoglu a recunoscut
că, în anii 1970, autorităţile turcești
au ordonat incendierea unei
moschei în Cipru, dând vina pe
inamicul lor, Grecia, scopul acţiunii
fiind creșterea urii populaţiei
împotriva grecilor pe insula
disputată. Explicaţia sa: „În timp de
război se înscenează acte de sabotaj,
dându-se vina pe inamic, pentru
a se crește rezistenţa populaţiei.
Acesta a fost un exemplu”. Ulterior,
Yirmibeșoglu a fost numit secretar
general al Consiliului Naţional de
Securitate al Turciei.

G

uvernul german a recunoscut
că, în 1978, serviciile secrete
germane a detonat o bombă în
zidul închisorii Celle, înscenând
astfel o tentativă de evadare.
În cadrul acestei acţiuni, au fost
plantate probe incriminatorii în
celula lui Sigurd Debus, un deţinut
suspectat de apartenenţă la facţiunea
Armata Roșie.

U

n agent al Mossad (agenţia
israeliană de spionaj) a
recunoscut că, în 1984, Mossad
a plantat un radioemiţător în
reședinţa lui Muammar Gaddafi
din Tripoli, capitala Libiei. Aparatul
transmitea mesaje teroriste false,
inventate și înregistrate de Mossad,
pentru a crea lui Gaddafi imaginea
unui susţinător al terorismului.
Ronald Reagan a bombardat Libia
imediat după aceea.

D

upă al Doilea Război
Mondial, CIA, în colaborare
cu agenţii de spionaj din Europa
de Vest, a creat o reţea de armate
secrete, cu scopul de a destabiliza
organizaţiile de stânga din statele
respective, prin operaţiuni sub
acoperire de tip steag fals. Cea mai
renumită dintre acestea și prima
despre care au fost făcute dezvăluiri
complete a fost Operaţiunea Gladio
(gladius – sabie) care a funcţionat
în Italia. În această ţară, la sfârșitul
anilor 70, serviciile secrete au
folosit Operaţiunea Gladio, pentru
a pune la cale atentate, prin care
să discrediteze mișcarea socialistă
italiană care, la vremea respectivă,
deţinea un loc important în
Parlament.
Existenţa structurii Gladio a fost
dezvăluită abia la începutul anilor
1990, de către premierul italian
Giulio Andreotti, care a confirmat că
„armata italiană din spatele frontului
numită Gladio a existat începând cu
anul 1958, cu aprobarea guvernului
italian”. În anul 2000, guvernul
italian a elaborat un raport de 300
de pagini în legătură cu Operaţiunea
Gladio, afirmând: „Aceste masacre,
explozii și acţiuni militare au fost
promovate, organizate sau susţinute
de persoane din interiorul instituţiilor
de stat italiene, precum și de persoane
în legătură cu serviciile secrete
americane”.

U

n diplomat algerian și mai
mulţi ofiţeri ai armatei
algeriene au recunoscut că, în anii
1990, armata algeriană a masacrat
în repetate rânduri algerieni civili,
dând vina pe militanţii islamici.

O

fiţeri ai armatei și ai serviciilor
secrete ruse au recunoscut
că KGB a bombardat în anul 1999
blocuri de locuinţe, aruncând
vina pe ceceni, care în felul acesta
și-ar fi revendicat independenţa.
Seria de bombe s-a iscat din senin,
cu puţin timp înainte de încheierea
mandatului președintelui Boris
Elţîn. A creat, evident, panică,
populaţia solicitând contra-măsuri.
Vladimir Putin a reacţionat imediat,
invadând Cecenia, ceea ce i-a adus

OAMENILOR
CU ADEVĂRAT
CELEBRI
sale, de bucurie, Pitagora a dat
un mare ospăţ în cinstea zeilor,
pentru care a sacrificat o sută de
boi, la care au fost invitaţi atât
bogaţii, cât și săracii. Despre
această împrejurare, Hegel a
făcut o observaţie ironică: „A

S

tatele Unite au acuzat în mod
fals Irakul că ar fi jucat un
rol în atacurile din 11 septembrie
2001, așa cum se arată într-un
document semnat de secretarul
de stat al Apărării, ca una dintre
principalele justificări pentru
lansarea războiului din Irak.
Chiar și după ce Comisia 9/11 a
admis că n-a existat nicio legătură
cu această ţară, vicepreședintele
Dick Cheney a declarat că „dovezile
sunt copleșitoare”, că Al Qaeda
avea o relaţie strânsă cu regimul
lui Saddam Hussein, că probabil
el deţine informaţii, care n-au fost
disponibile Comisiei și că massmedia nu și-a făcut temele cum
trebuie. Înalţi oficiali americani
recunosc acum că războiul din Irak
a fost lansat pentru… petrol, și nu
pentru 9/11 sau arme de distrugere
în masă. O altă consecinţă a
atentatelor 9/11 a fost aceea că au
dus la proclamarea luptei împotriva
terorismului (musulman) și anularea
unor drepturi civile ale cetăţenilor
americani, cum ar fi înregistrarea
convorbirilor telefonice.

În ajunul morţii înţeleptului
Socrate, un prieten s-a dus
la închisoare să-l viziteze și a
dat acolo peste un profesor de
muzică, care îl învăţa pe filozof
un cântec la liră.
- Păi cum – exclamă prietenul
– mâine vei muri și astăzi tu
mai înveţi un cântec nou?!
Iar Socrate i-a răspuns:
- Dar când să-l mai învăţ,
dragul meu?

***

Într-o zi, ducele Jacques-Henri
de Duras, văzându-l pe filosoful
Descartes cum se delecta cu
niște specialităţi culinare, i-a zis
în batjocură:
- Cum, și filozofii mănâncă
lucruri atât de bune?
- De ce nu – i-a răspuns Rene
Descartes – îţi închipui cumva
oldaţi israelieni sub acoperire că natura lui Dumnezeu a creat
au mărturisit, în 2005, că au toate aceste roade delicioase
aruncat cu pietre în alţi soldaţi doar pentru cei proști?
***
israelieni, pentru ca vina să cadă
În carnetele sale, Leonardo
asupra palestinienilor, acest act
constituind un motiv de discreditare da Vinci și-a notat, alături
a ideii de proteste pașnice ale
palestinienilor.

S

L

a summit-ul G20 de la Londra,
din 2009, un membru al
Parlamentului britanic a relatat
că a văzut cu ochii lui poliţiști
în uniformă încercând să incite
mulţimea la violenţă.

M

ai mulţi politicieni egipteni
au recunoscut că, în 2011,
în timpul unui miting de protest,
câţiva funcţionari guvernamentali
deghizaţi au furat artefacte
inestimabile din Muzeul de
Istorie din Cairo, în încercarea
de a-i discredita pe protestatari.
Antichităţile, printre care mumii
extrem de fragile, au fost ulterior
recuperate.

S

urse americane de înalt nivel
au recunoscut că, în 2014,
guvernul Turciei, ţară parteneră
NATO, a fost cel care a conceput
și desfășurat atacurile cu arme
chimice, pentru care a fost
învinovăţită Siria. Un membru
de rang înalt din guvernul turc a
declarat, într-o înregistrare audio,
că există și alte planuri de atac bine
puse la punct, pentru care să fie
blamat guvernul sirian.

de numeroase schiţe,
schiţe studii,
studii
informaţii, și unele anecdote
spuse prietenilor. Iată una din
ele:
Un pictor care avea niște
copii foarte urâţi, fiind întrebat
cum e cu putinţă ca el, care a
pictat tablouri atât de frumoase,
să aibă astfel de copii, a răspuns:
„Tablourile le-am pictat ziua,
în timp ce pe copii i-am făcut
noaptea!”

fost o mare veselie și o imensă
sărbătoare a spiritului, pe
socoteala boilor!”

***
Soţia
filozofului
și
matematicianului
grec
Pitagora era o femeie instruită
și inteligentă. Fiind întrebată
după cât timp se purifică o
femeie care s-a împreunat cu
un bărbat, ea ar fi răspuns: „Cu
propriul soţ, imediat, cu altul,
niciodată”.

***
Talleyrand stătea într-o
zi între doamna de Stael și
doamna Recamier, galant cu
amândouă, dar totuși cu o
nuanţă destul de pronunţată
pentru cea de-a doua.
- În sfârșit – spuse d-na Stael,
oarecum dezamăgită -, dacă am
cădea amândouă în apă, pe care
ai salva-o mai întâi?
- O, doamnă baroană –
răspunse Talleyrand – sunt
sigur că înotaţi ca un înger.

***
Filosoful francez Fontenelle
(1657-1757),
nepotul
lui
Corneille, se duce într-o zi
dis-de-dimineaţă în vizită la
o doamnă cu care era prieten.
Doamna îl primește în capot și
se scuză:
- Vedeţi, domnule Fontenelle,
mă scol pentru dvs!

***
Cea
mai
importantă
descoperire
atribuită
lui
Pitagora este celebra teoremă
care-i poartă numele: pătratul
lungimii
ipotenuzei
unui
triunghi dreptunghic este egal
cu suma pătratelor lungimilor
catetelor.
Legenda
spune
că,
dându-și seama de importanţa
extraordinară a descoperirii

- Da, doamnă, dar vă culcaţi
pentru altul – a mormăit
supărat filosoful.
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Ziarul Ploiestii

Socialiștii au pierdut încă
o dată capitala, Năstase
încă nu a câștigat-o
„H

aosul și corupția de la Primărie trebuie încetate. M-aș bucura dacă activitatea voastră ar
fi orientată spre cetățeni. Voi veni aici și voi face o analiză amplă și exhaustivă. Vă invit să
ne purtăm ca niște oameni maturi, integri, responsabili. O să plec pentru că nu știu ordinea de zi, nu
mi-a comunicat-o nimeni, dar nici nu este cazul, fiindcă nu am mandatul validat. Poate faceți și dvs.
demersuri ca să-mi fie validat mandatul”, a predicat Andrei Năstase, intrat pe neașteptate și neinvitat
la ședința primăriei din 11 iunie curent. Solicitarea privind validarea mandatului i-a fost ulterior cu
mare ghinion.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
ANDREI NĂSTASE, DE PE
SEGMENTUL DREPTEI
PĂȘIND CU STÂNGUL
Ieșit învingător în scrutinul
din mai-iunie curent, primarul
ales al capitalei a pășit cu stângul
spre validarea funcției râvnite.
Chiar la prima declarație a lăsat
să se înțeleagă că a fost susținut
din exterior, lucru ce nu a scăpat
socialiștilor și celor ce nu-l
agreează în funcția de primar.
„Le mulțumesc și partenerilor
din Partidul Popular European”, a
declarat mulțumind echipei, dar și
celor care l-au votat. Următoarea
duminică convoacă o adunare a
susținătorilor mai apropiați, la
care subiectul principal nu au
fost de astă dată mulțumirile, ci:
„Trebuie să venim cu cea mai bună
ofertă și la alegerile parlamentare
să facem o figură frumoasă și să
dăm o lovitură decisivă”. Cu adrese
concrete: Palhotniuc, Dodon,
Candu, Filip, Leancă ș.a. A doua
zi, luni, vine neinvitat la ședința
primăriei și aruncă notații mai
puțin inteligente. După care să-l
ia cam pe sus pe viceprimarul
Nistor Grozavu ca să „rezolve
cazul demolării cinematografului
„Gaudeamus”.
Altminteri acest cinematograf
a fost construit în perioada
sovietică în cinstea unui jubileu
al komsomolului, purtând chiar
numele propagandistic „Сорок
лет ВЛКСМ” (40 de ani ai Uniunii
Tineretului Comunist Leninist din
întreaga URSS). Ridicat pe
osemintele mai multor înaintași
din Cimitirul Central (segmentul
luteran) al capitalei, printre care
Karol Schmidt (cel mai longeviv
primar, care a reușit să transforme
Chișinăul dintr-un târg murdar,
cu ulițe pline de noroi, într-un
oraș modern la începutul secolului
trecut, cu tramvai, apeduct,
canalizare, iluminare stradală
etc.), Alexandru Bernardazzi
(autorul majorității bijuteriilor
arhitecturale din capitală) ș.a.,
nu figurează ca monument
istoric. Terenul din jurul lui a
fost privatizat încă prin 2008,
de regimul Voronin, trecând în
câteva rânduri de la un proprietar
la altul, până când noii proprietari
obțin în 2016 autorizație de a-l
demola și construi un centru
rezidențial. Adică blocuri de
locuit. Andrei Năstase s-a avântat
să stăvilească „demolarea ilegală” a
unui „important centru cultural”,
să se ia de piept „cu mafia
imobiliară”. Dar de fapt, printre
dărâmăturile ce mai rămăseseră
din fostul cinematograf, s-a luat
de piept cu un muncitor, pe care
îmbrâncindu-l, i-a spart palma
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într-un cui ruginit. Ispravă tocmai
demnă de un primar general, mai
pe de-asupra încă nevalidat. Un
adevăr devine tot mai evident:
avocatul Andrei Năstase s-a lansat
în politica mare fără să-și ia de
principiu o zicală franceză: „La
noblesse oblige!” …Muncitorul s-a
dovedit a fi cu mai multă noblețe
– nu l-a acționat în vreo instanță
și l-a lăsat la „judecata Domnului”.
În fine, în cele două săptămâni
cât urma să dureze procedurile
legale de validare a scrutinului,
primarul ales a reușit să se pună
rău, tot atât de abitir ca în timpul
protestelor de stradă, cu toți
actorii principali din guvernare –
să riposteze arogant chemarea la
dialog a spicherului Candu, să ia
în zeflemea intenția premierului
de a colabora cu primarul nou ales
și primăria capitalei, să nu țină
cont de faptul că orice inițiativă
a sa se va ciocni de un consiliu
municipal ostil.
DEMONIZAREA
LUI PLAHOTNIUC S-A
DOVEDIT A FI
CONTRA-PRODUCTIVĂ
Continuând să pedaleze pe
aceleași invective de stat capturat,
guvernare oligarhică (care utilizate
prea des, deveniseră deja un bluf
de stradă) și să producă valuri
critice până a fi validat, s-a ciocnit
de fapt mai întâi de eminența
cenușie, Vlad Plahotniuc, pe care
s-a grăbit să-l avertizeze: „Ai grijă,
ți se apropie cântecul de lebădă”.
Și asta în ziua când Judecătoria
Centru amâna decizia de validare,
neavând hotărârea Curții de Apel
privind sesizarea PCRM chipurile
despre încălcările flagrante comise
de Andrei Năstase. Or, între
timp, oponentul său Ion Ceban
a înaintat la Consiliul Electoral
de
Circumscripție
Chișinău
(CECC) două sesizări prin care
susținea că liderul Platformei DA,
„în plină campanie electorală,
a beneficiat în repetate rânduri,
activ și iresponsabil, de susținere
politică din străinătate”. Și că în
ziua alegerilor ar fi făcut agitație
electorală, îndemnând oamenii să
iasă la vot. Lucru pe care l-au făcut
și socialiștii, inclusiv președintele
Dodon. CECC a expediat sesizările
Judecătoriei Chișinău, care a
respins recursurile. Ulterior, PSRM
a înaintat un demers la Curtea de
Apel pentru a anula decizia primei
instanțe. De astă dată Curtea de
Apel a admis recursul. La rândul
său, Dumitru Pavel, avocatul lui
Năstase, face două demersuri
la Curtea Supremă de Justiție,
în unul cerând CSJ să admită
faptul că sesizările PSRM au fost
înaintate la CECC de o persoană

neîmputernicită, iar în altul –
de a casa decizia Curții de Apel.
CSJ respinge ambele demersuri.
Pe 15 iunie, ultimul termen de
validare, Judecătoria Chișinău
amână ședința pentru 18 iunie,
întrucât CSJ încă nu examinase
demersurile socialiștilor. Dar nici
la acea dată nu are loc validarea,
de-acum președintele CECC,
Vitalie Miron, reprezentant al
socialiștilor, va cere recuzarea
judecătorului pentru că ar fi fost
imparțial. Imparțialitatea ar fi
decurs din faptul că judecătorul
Valentin Lastavețchi ar fi
menționat că și candidatul PSRM
a îndemnat oamenii să iasă la vot.
Până la urmă, judecătorul a fost
recuzat.
În continuare scenariul a urmat
un curs previzibil la Chișinău. Nici
Judecătoria Chișinău, nici Curtea
de Apel și nici ultima instanță,
CSJ, nu au validat mandatul lui
Andrei Năstase. Prima din motiv
că postările de pe Facebook ale
lui Năstase, prin care a îndemnat
cetățenii să iasă la vot, ar fi adunat
mai multe vizualizări decât
diferența de voturi dintre cei doi
candidați la funcția de primar. A
doua instanță a lăsat în vigoare
decizia primei, menționând că
„nimeni nu este în drept să exercite
presiuni asupra alegătorului cu
scopul de a-l sili să participe sau nu
la alegeri”. Iar CSJ a considerat pur
și simplu inadmisibile recursurile
PPDA și ale PSRM. Chiar dacă
ședințele de judecată au avut loc
cu ușile închise și sub presiunea
protestatarilor, simpatizanți ai
primarului ales, scenariul pus
în valoare pare a fi suficient de
transparent – actuala guvernare
a recurs la serviciul socialiștilor
pentru a scăpa de un adversar
incomod și din cale afară de
îndărătnic. Recursul socialiștilor a
fost doar instrumentul prin care a
acționat guvernarea.
BINOMUL PDM –PSRM E
VIU ATUNCI CÂND ESTE
NECESAR GUVERNĂRII
Coordonatorul a tot ce mișcă
în Republica Moldova l-a taxat
pe Năstase, întâi propagandistic,
tocmai în punctele cele mai
vulnerabile. Acesta i-a reproșat în
primul rând că nu prea demult îl
critica de pe aceeași scenă, într-o
voce cu Dodon, organizând
proteste-show ce reflectau deschis
o strânsă colaborare dintre cei doi.
(Și al treilea, am completa noi:
Usatîi.). Apoi că s-a văzut destul de
bine că în primul tur s-au menajat
reciproc. În fine, azi unul conduce,
altul urmează să conducă instituții
de prima mână. „Dacă cei doi
spun că Plahotniuc a capturat

statul, într
într-un
capturat, nu
statul
un stat capturat
ar fi ajuns ei în veci în funcții
și nu ar fi avut parte de alegeri
libere pe care să le câștige. Acum
cetățenii le-au dat șansa să arate
ce pot. Rămâne să vedem dacă
oamenii i-au pedepsit în acest fel
dându-le funcții de conducere sau
le-au dat în mod real o șansă de
afirmare”, s-a întrebat, public și
retoric Vlad Plahotniuc.
Ca și o confirmare a acestor
declarații, socialistul Igor Dodon
îi „va întinde o mână de ajutor”
și acum lui Năstase, cedându-i
pentru protestele din duminica
de 24 iunie Piața Marii Adunări
Naționale, unde Dodon anunțase
din timp un mare concert (un
soi de bal sub cerul liber) pentru
absolvenții care au susținut
examenul de bacalaureat. A
transferat concertul în parcul
de agrement de la căminele
Universității
Tehnice
din
Moldova, unde locuiesc compact
un număr mare de studenți. Mulți
însă se vor întreba dacă această
„generozitate” a socialistului nu a
fost o lovitură sub centură și dacă
nu a fost coordonată din același
centru al invalidării.
Și candidatul socialist, Ion
Ceban, se va arăta nedumerit de
deciziile justiției, calificându-le
„neașteptate și incorecte” cel puțin
în raport cu propria persoană. Dar
va preciza că scopul adevărat al
contestației a fost chipurile de a
testa logica femidei de la Chișinău:
dacă judecata nu va considera
infracțiune susținerea lui Năstase
din partea politicienilor de peste
hotare, acest fapt va deveni
„un precedent, ce va permite
socialiștilor să uzeze de susținerea
politicienilor de peste hotare,
inclusiv din Rusia, la parlamentare,
neriscând să fie excluși din cursa
electorală”.
Altminteri,
unii
analiști consideră că înfrângerea
lui Ion Ceban în alegerile din
capitală scoate PSRM de sub o
potențială lovitură care ar fi putut
să-i creeze serioase probleme
înainte și în timpul alegerilor
din
toamnă-iarnă.
Victoria
socialistului ar fi fost un semnal
clar pentru democrați că PSRM
pornește în parlamentare cu șanse
mult mai mari de a prelua puterea
de sine stătător. La sigur, PD ar fi

început „o
o adevărată vânătoare de
socialiști”, cu instrumentele deja
cunoscute – de la dosare până la
rețineri, condamnări etc. Acum
PSRM intră într-o zonă de confort
relativ – în timp ce pe centrudreapta se va da un război politic
în toată legea, socialiștii își vor
putea vedea de treabă, consideră
aceștia. Așa sau altfel, dar tot
mai evident este că în scenariul
invalidării PSRM și liderii PDM
au acționat în unison.
UN DEZNODĂMÂNT AMAR,
DAR MERITAT
Așadar, victoria lui Andrei
Năstase s-a transformat într-o
înfrângere dureroasă pentru el și
o dezamăgire totală pentru cei ce
l-au votat. În tot răstimpul derulării
acestui scenariu sumbru presa de
la Chișinău a puricat preponderent
trecutul și averile judecătorilor
implicați în proces. Oficiali
străini și ambasadori acreditați la
Chișinău și-au exprimat o ușoară
îngrijorare, de protocol, privind
starea democrației în Republica
Moldova. Aceeași analiști încearcă
să ghicească acum avantajele
și dezavantajele invalidării –
compromiterea lui Andrei Năstase
și a opoziției extraparlamentare,
testarea capacității de mobilizare
socială, distragerea atenției de la
votul mixt etc. Și nu în ultimul
rând, invalidarea alegerilor va
permite guvernării să testeze
exigența UE vizavi de îndeplinirea
pre-condițiilor politice, riscând
de a nu obține finanțările asupra
cărora abia de au convenit în
ultimul timp.
Ecourile de la final sunt
din cele mai diverse. PDM a
declarat, prin vocea purtătorului
de cuvânt, că are încredere în
justiția moldovenească. Și atât.
Iurie Lenacă a opinat că decizia
CSJ „ne va costa scump”. Și pare
să aibă dreptate. Un jurnalist mai
„teribilist” consideră chiar că
Năstase a intrat în primărie cam
tot așa cum au intrat bolșevicii în
Kremlin, la 1917. Or, și bolșevicii
aveau aplaudaci convinși că
dreptatea e de partea lor, inclusiv
atunci când l-au împușcat pe țar,
cu toată familia lui. Mă rog, fiecare
cu părerea lui în epoca libertății de
opinii.

Ziarul Ploiestii
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Noua Ordine Mondială Vremuri strălucite pentru
vânzătorii de arme
„psihoză în masă”

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

Î

n lumea întreagă, pe fondul tensiunilor politice crescute, se
vând tot mai multe arme. Germania și-a redus exporturile de
armament, dar rămâne între primii patru vânzători de tehnică
militară, scrie Deutsche Welle.

M

inistrul rus de externe Serghei Lavrov,
este cunoscut pentru francheţea sa.
El a fost întrebat recent: „Ce s-a petrecut cu
partenerii americani?”. A răspuns că „psihoza
în masă le-a spălat orice armă de judecată”.
Lavrov și, evident, oficialii ruși se amuză
copios de rapoartele frauduloase care apar
aproape în fiecare lună, perpetuând ideea că
Rusia este responsabilă pentru aproape orice
nenorocire care se petrece în Statele Unite sau
Marea Britanie. Când a fost întrebat despre
așa-numitul Raport Kremlin, Lavrov a răspuns
la obiect: „Adevărul este că nu-mi pasă de
situaţia din jurul Raportului Kremlin sau de
alte evenimente de la Washington care sunt
asociate cu așa-numitul Dosar privind Rusia.
Raportul și listele pe care le-aţi menţionat sunt
pur și simplu ridicole. Ar putea fi alcătuite în 30
de minute.
Sunt de acord cu fostul ambasador american
la Moscova, Michael McFaul, care a spus că
asistentul său care se ocupă de cercetare ar fi
putut să compileze această listă în mai puţin
de o oră, copiind nume din cărţile de telefon
de la guvernul rus și de la biroul executiv al
președinţiei, precum și din revista Forbes.
Când a început totul, am avut un sentiment
foarte neplăcut. Nu-mi puteam crede ochilor
și urechilor, având în vedere că i-am cunoscut
personal pe mulţi oficiali din administraţia
de la Washington și din Congres. Sunt oameni
serioși, inteligenţi și rezonabili. Prin urmare,
am fost șocat să văd această psihoză în masă
spălându-le orice urmă de judecată. Dar, pe
măsură ce această tendinţă a continuat – și
aceasta se petrece de mai bine de un an – mi-am
pierdut treptat interesul.”
Lavrov a continuat prin a prezenta o politică
consistentă pentru cazul în care SUA ar alege să
provoace Rusia militar. Noua întrebare a fost:
„Este posibil ca ei să ne provoace să răspundem?
Cum ar trebui să reacţionăm?”
Lavrov a răspuns: „Cred că ar fi bucuroși
să vadă o situaţie în care Rusia ar lua măsuri
nervoase sau dramatice. Dar politicile noastre,
formulate de președinte nu se bazează pe
asemenea acţiuni de improvizaţie, de tip
impromptu.
Avem o linie consistentă pe care o avansăm
indiferent de peisajul global. Unii oameni ar
dori cu siguranţă să ne provoace să realizăm
acţiuni care să le permită să mărească presiunea
sancţiunilor asupra noastră și să ia alte măsuri
coercitive. Cu toate că ei continuă să sporească
presiunea asupra noastră – ceea ce reprezintă
un alt motiv pentru ca ne pune întrebări legate
de abilităţile celor care continuă să mărească
sancţiunile fără nicio logică.
Cred că cei care cunosc măcar câte ceva
despre afacerile internaţionale sau despre viaţă
în general ar fi trebuit să vadă de mult timp că
nicio sancţiune nu ne va forţa să ne schimbăm
politica. Suntem întotdeauna gata să discutăm

A

facerile merg de minune pentru
fabricanţii de arme din întreaga
lume: comerţul global cu armament
a crescut în perioada 2013-2017 cu
10% faţă de perioada 2008-2012, după
cum reiese din raportul Institutului
de Cercetare a Păcii din Stockholm
(SIPRI). Au sporit în principal livrările
de armament către Asia, Oceania și
Orientul Apropiat.
întrebările partenerilor noștri cu privire la
interesele lor legitime. Dar, după cum spun
americanii, tangou-ul se dansează în doi, ceea
ce se aplică de asemenea și referitor la negocieri.
Este nevoie de cel puţin două părţi, pentru a
purta o negociere”.
În cele din urmă, Lavrov a lansat „bomba
atomică”: el a explicat de ce agenţii Noii Ordini
Mondiale urăsc Rusia de atât de mult timp.
„În anii 2000, Rusia a început să se bazeze în
cea mai mare parte pe tradiţiile sale, pe locul
ei în istorie, să realizeze că cetăţenii săi simt
această istorie în interiorul lor, sunt mândri
de ea și doresc să trăiască și să-și construiască
ţara pe baza istoriei sale – era șocant pentru cei
care erau încremeniţi în iluzii despre nelegiuiri
referitoare la Rusia. Și cred că încă nu reușesc
să-și revină din șoc.
Când și-au dat seama că încercările lor
de a ne ţine în lesă au eșuat, toate atacurile și
interferenţele actuale au început. A început
cu Legea Magnitsky, când nimeni nu a vrut
să-și dea seama ce s-a petrecut cu adevărat
și cu reacţia absolut inadecvată la ceea ce s-a
petrecut cu Edward Snowden, când Obama și-a
anulat vizita la Moscova. Au urmat mai multe
sancţiuni.
Apoi, Ucraina a fost un alt pretext pentru a
pune și mai multă presiune asupra noastră. Și
acum este intervenţia în alegeri. Nu s-a constatat
niciun singur fapt, nu s-a găsit nicio dovadă
care să susţină speculaţiile, în cursul anchetei
care a durat un an de zile. Este imposibil. Dacă
ar fi existat fapte, ar fi fost de mult scoase la
lumină. Știu cum funcţionează acest sistem în
SUA. Imediat apar dezvăluiri atunci când atât
de mulţi oameni sunt implicaţi în audieri, în
anchetă și așa mai departe”.
Complotul se îngroașă. Aici, din nou,
Lavrov s-a dovedit a fi realist din punct de
vedere politic. Întrebările sunt pur și simplu:
vor începe agenţii Noii Ordini Mondiale să
fie serioși? Măcar vor înţelege poziţia Rusiei și
vor răspunde raţional? Vor începe să prezinte
dovezi clare pentru acuzaţiile neîncetate și
false? Sau vor continua să înainteze pe o cale
care duce la haos moral și politic, precum și la
distrugere? Alegerea este a lor.

conflicte armate în această perioadă,
spune expertul SIPRI Pieter Wezeman.
În Europa de Vest și SUA, au existat
dezbateri cu privire la reducerea
livrărilor de arme pentru Orientul
Apropiat. „Cu toate acestea, SUA și
Europa sunt principalii exportatori
de arme în această regiune”, conchide
Wezeman.

PRINCIPALUL EXPORTATOR
MONDIAL DE ARME…
… este ca și anterior SUA, cu o
cotă de piaţă la nivel mondial de 14%.
America și-a majorat cu 25 de procente
exporturile de arme și livrează astfel de
produse în 98 de ţări. Tratatele semnate
în timpul președinţiei lui Barack Obama
au adus exporturile de armament ale
SUA la cel mai mare nivel de la sfârșitul
anilor 90, potrivit expertei SIPRI,
Aude Fleurant. „Aceste eforturi și altele
încheiate în 2017 vor păstra SUA pe locul
întâi în topul exportatorilor mondiali de
tehnică militară”.

CEL MAI MARE IMPORTATOR DE
ARME…
… este cu o cotă de piaţă de 12% India.
„India vrea tot mai multe arme, pe fondul
tensiunilor cu Pakistanul și China. Este
vorba de arme pe care India nu poate
să le producă singură”, potrivit datelor
SIPRI. Al doilea importator mondial de
armament este Arabia Saudită, care și-a
triplat achiziţiile de tehnică militară. În
clasamentul importatorilor îi urmează
Egiptul, Emiratele Arabe Unite și
China, deși aceasta din urmă și-a redus
cu 5% importurile de arme – asta mai
ales că poate produce singură tot mai
mult armament. De altfel, exporturile

Rusia este pe locul al doilea, cu o cotă
de piaţă de 22%, deși datele SIPRI arată
că exporturile rusești de arme au scăzut
cu 7% în ultimii cinci ani, în comparaţie
cu perioada 2008-2012.
Germania ocupă locul al patrulea în
clasamentul comercianţilor mondiali
de arme, după Franţa, aflată pe locul 3.
Berlinul și-a redus însă în ultimii cinci
ani exporturile de arme cu 14 procente.
Totuși, Republica Federală și-a dublat
livrările de arme în Orientul Apropiat
în perioada 2013-2017 faţă de cei cinci
ani anteriori.
Majoritatea ţărilor din regiunea
amintită au fost implicate direct în

chineze de armament au crescut la
rândul lor cu 38%. China livrează arme
mai ales Pakistanului, dar și Algeriei și
Bangladeshului.
Importurile de arme ale statelor
europene au scăzut cu 22%. Dar ele
vor crește în anii următori, din cauza
tensiunilor tot mai mari cu Rusia,
estimează experţii. În 2017, ar fi fost
încheiate contracte de achiziţie de
sisteme de apărare antirachetă, iar
livrările vor avea loc în anii ce vin.
Importurile europene vor crește și
datorită contractelor încheiate cu firme
americane pentru achiziţia de avioane
de luptă.

Commonwealth se gândeşte la
succesorul Elisabetei a II-a
A
C

ommonwealthul
Naţiunilor (grupul de
ţări sub influenţă britanică
înfiinţat încă din 1926) a
început să dezbată în secret
despre cine va lua locul
Elisabetei a II-a, odată ce
regina de 91 de ani va muri,
notează BBC.

rgumentul tabu pentru
supușii Regatului Unit este
discutat în cursul unei reuniuni a
unor înalţi funcţionari, la Londra,
asupra viitorului grupului de ţări,
născut din cenușa imperiului
britanic. „Îmi imaginez că chestiunea
succesiunii, oricât ar fi de neplăcută,
va fi discutată foarte serios”, a scris o
sursă pentru BBC.

Dosarul
trebuie
să
fie
dezbătut, fiindcă funcţia șefului
Commonwealthului nu este ereditară
și nu este destinată, deci, să treacă
automat la moștenitorul tronului,
principele Charles. Odată devenit
rege, va fi și șef de stat, explică siteul emiţătorului public de radio, cu
influenţă numai asupra a 15 state din
cele 53, câte fac parte din organizaţia
internaţională.
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Juniorii 2, ai Clubului Sportiv Municipal Ploieşti,
„Medaliaţi cu argint” în Campionatul României, la handbal
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Bucuria maxină a succeselor...

Imagini: csmploiesti.ro
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Comunicat de presă
Data: 20 iunie 2018

„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ Ɂi sustenabil
în Sud Muntenia”
Camera de Comerĩ Ɂi Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. Ɂi
Camera de Comerĩ Ɂi Industrie Prahova, implementeazČ proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART
Start-up – Antreprenoriat inovativ Ɂi sustenabil în Sud Muntenia”, care se va derula pe o perioadČ de 36
de luni, intre 15.01.2018 – 14.01.2021.
Proiectul este co-finanĩat din Fondul Social European prin Programul Operaĩional Capital Uman
2014 – 2020, Axa prioritarČ 3. „Locuri de muncČ pentru toĩi”, Obiectivul specific 3.7. „Creɂterea
OcupČrii prin susĩinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanČ”, Componenta 1.
„Romania Start Up Plus”.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea spiritului antreprenorial Ɂi generarea unui numČr
crescut de locuri de muncČ Ɂi de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea Sud Muntenia, prin formare
profesionalČ, dezvoltarea de competenĩe antreprenoriale Ɂi manageriale, precum Ɂi sprijin acordat
persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc sČ iniĩieze o activitate independentČ în aceastČ regiune.
Beneficiarii acestui proiect sunt persoane fizice (angajati, someri, persoane inactive) cu varsta de
peste 18 ani, care au resedinta / domiciliul in mediul rural sau in cel urban din Regiunea Sud Muntenia si
intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola, in mediul urban din aceasta regiune.
Activitatile proiectului/ Zona de implementare
Proiectul se implementeaza în cele 7 judeĩe ale Regiunii Sud-Muntenia -ArgeɁ, CČlČraɁi, Dâmboviĩa,
Ialomiĩa, Giurgiu, Prahova Ɂi Teleorman, in trei etape, astfel:
Etapa 1.- Formare antreprenorialČ constand in:
-Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorialČ;
-Selectarea/ recrutarea grupului ĩintČ;
-Derularea programului de formare antreprenorialČ;
-Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanĩate în cadrul proiectului;
-Efectuarea de stagii de practicČ
Etapa 2 – Implementarea planurilor de afaceri finanĩate din fonduri FSE, constand in:
-Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanĩČ/ mentorat
-Asigurarea înfiinĩČrii Ɂi demarČrii funcĩionČrii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor
de minimis în cadrul proiectului
-Sprijinirea implementČrii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
-Decontarea de cČtre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementČrii
planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
-Infiintarea si functionarea centrelor -Accelerator de invoare sociala
Etapa 3 – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltatii afacerilor infiintate si finantate prin proiect,
precum si a centrelor Accelerator de inovare sociala si diseminarea de bune practici.
Rezultatele preconizate/beneficii ale proiectului
-minim 570 de persoane vor beneficia de formare profesionala prin parcurgerea unui curs de competente
antreprenoriale si obtinerea certificatului ANC
-72 de planuri de afaceri vor fi selectate si finantate
-72 de persoane vor beneficia de stagii de practica si servicii personalizate de consiliere/ consultanĩČ/
mentorat
-vor fi infiintate 72 de IMM-uri care vor primi finantare sub forma ajutorului de minimis in valoare
151.589,00 lei - acordat in doua transe.
-vor fi create minim 144 locuri de munca.
Daca locuiti (domiciliu sau resedinta) in oricare din judetele Regiunii Sud Muntenia si doriti sa aflati
informatii suplimentare in legatura cu proiectul si modul de inscriere in grupul tinta, va rugam sa apelati la:
Camera de Comerĩ Ɂi Industrie Prahova Partener 2 – str. Cuza Voda nr. 8, email programe@cciph.ro,
Contact: Maria Ciobanu – Coordonator activitati P2, Tel: 0745997811
Pentru judetele Prahova, Giurgiu, Teleorman:
Manuela Diaconu – Responsabil grup tinta 1 tel: 0753 311 955
Andra Apostu – Responsabil grup tinta 2 tel: 0727 819 055
Octavian Zainescu – Responsabil grup tinta 3 tel: 0722 565 650
Pentru judetul Arges – Diana Deloreanu – Responsabil gruptinta tel: 0751 315 311
Pentru judetul Ialomita – Mihut Roman – Responsabil grup tinta tel: 0769 285 529

Proiect co-finanĩat din Programul Operaĩional Capital Uman 2014 – 2020
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ea mai puternică structură sportivă a
Prahovei, Clubul Sportiv Municipal
Ploiești (înfiinţat în anul 2004, cu două secţii
– handbal – graţie antrenorului emerit prof.
Mircea Anton și fotbal în sală…, în prezent
extins la 12 secţii – handbal, atletism, baschet,
box, fotbal, gimnastică ritmică, înot, judo,
karate, patinaj viteză, șah, volei), desfășoară
o prestigioasă activitate instructiv-educativă
și competiţională.
Handbalul, sport de tradiţie în Prahova,
a prilejuit uneia din valoroasele sale echipe,
cea de „Juniori 2 (16-17 ani)” a Clubului
Sportiv Municipal Ploiești (antrenor - prof.
Silviu Stănescu), un prestigios succes sportiv
naţional, soldat cu adjudecarea medaliilor
de argint, în Campionatul României.
În ediţia 2017-2018 a Campionatului
României – Juniori 2, CSM Ploiești a
înregistrat un excelent bilanţ competiţional
incluzând 25 de victorii, 2 egaluri și doar
o înfrângere, cu un golaveraj 845 – 640,
edificator. În prima fază, a sezonului
regulat (59 echipe, 8 grupe, trei tururi),
CSM Ploiești (punctaj maxim, 18 victorii)
a devansat formaţiile: LPS Buzău, CSM
Sfântu Gheorghe, CS Olimpia Mizil, CSO
Tricolorul Breaza, CS Blejoi, CS Sporting
Ghimbav Brașov, în Grupa C. În faza a doua,
Turneu Semifinal, Grupa I, CSM Ploiești a
învins cu 40-23 pe CS Novaci Gorj, cu 2825 CSȘ Galaţi, cu 37-21 pe CSS Hunedoara
și a terminat la egalitate, 24-24 cu Știinţa
Municipal Bacău și 28-28 cu Potaisa Turda.
Și în Turneul Final (6-10.VI.2018, Drobeta Turnu Severin, 8 echipe), CSM Ploiești și-a
câștigat clar grupa de patru, 23-18 cu CSM
București, 30-25 cu Olimpic Târgu Mureș
și 30-23 cu Academia Minaur Baia Mare,
apoi, în semifinală, brava reprezentantă a
minunatei noastre Prahova, CSM Ploiești a
obţinut o nouă victorie, de mare luptă, 2928 (11-15), cu CSM Școlar Reșiţa. În finala
mică: CSM București – CSM Școlar Reșiţa
25-17.
În marea finală: Liceul cu Program
Sportiv Suceava – Cubul Sportiv Municipal
Ploiești 32-28 (15-13), cu victorie justă
a echipei din „Bucovina”, după un joc
transmis, în direct pe internet, de către
Federaţia Română de Handbal (președinte
– prof.- Alexandru Dedu, pornit pe treptele
înaltei performanţe, din „natalul” Ploiești –
„Orașul Aurului Negru”).
Performanţa obţinută la Drobeta Turnu
Severin de CSM Ploiești, onorează, evident,
și Asociaţia Judeţeană de Handbal Prahova
(președinte – ing. Cristian Iancu), cu o
activitate juvenilă prioritară.
Vicecampioană a României, „medaliată
cu argint” în 2018, echipa Clubul Sportiv
Municipal Ploiești (director – prof. Silviu
Crîngașu), sub bagheta unui profesorantrenor de elită – Silviu Stănescu, a folosit
bravii handbaliști – „Juniori 2” (16-17 ani,
născuţi în anii 2001, 2002): Alexandru Ispas
(„Cel mai bun portar”, al Turneului Final),
Adrian Tănăsescu, Fabian Oprea; Cătălin
Patrick Albu (golgheterul echipei în Turneul
Final cu 33 goluri; circa 150 de goluri în
contul său în întreg sezonul; „talent” pe

extrema stângă…), Flaviu Mereu, Vlăduţ
Alici, David Rudai, Petre Bucur, Richard
Floarea, Natanael Nicolae, Gabriel Paraschiv
(căpitanul echipei), Vlad Răducanu,
Alexandru Pop, Răzvan Iacob, Mihai Iorga,
Octavian Nica.
Pe parcursul anului competiţional au
mai evoluat jucătorii: Ștefan Dima, Ștefan
Constantin și Gabriel Herghelegiu.

Pe scurt...

Grozavu, cu bravii suporteri și „marea
Veolia” alături… Drum bun! * Tot în
fotbal, în „Barajul pentru L 3”, Venus
Independenţa (Călărași) – CS Blejoi
(Prahova) 5-1 (1-1). Returul, sâmbătă,
30.VI.2018, de la ora 17.30, la Blejoi. Se
joacă…

• Fotbal Club Petrolul Ploiești a pășit,
miercuri 20.VI.2018, pe Stadionul „Ilie
Oană”, pe drumul luminat de speranţe,
al revenirii în elita fotbalului românesc,
cu un nou reputat antrenor – Leo

P.S.

„Cuvintele inimii”… Din
bucuriile sportului…
* Relatarea succeselor handbaliștilor
„Juniori 2” de la CSM Ploiești, mi-a
produs o bucurie aparte, acestea răsplătind
și munca profesorului antrenor Silviu
Stănescu, arbitru internaţional și director
(prin concurs) la Clubul Sportiv Școlar
Ploiești, structura de înalt prestigiu naţional
și internaţional.
Prof. Silviu Stănescu poartă cu mare
onoare „ștafeta” handbalului românesc,
de la legendarul său tată, prof. Mihai
Stănescu, fost primar, director de liceu,
mereu formator de talente, de oameni,
în preţuitul municipiu Moreni, din
Dâmboviţa vecină…

Luminiţa, Cătălin Patrick, Diana
şi Mihai Albu - o familie fericită...
* Bucurie maximă și pentru reușitele
golgheterului echipei noastre, Cătălin
Patrick Albu (elev la Liceul Tehnologic
Administrativ și de Servicii „Victor
Slăvescu”), susţinut la Drobeta Turnu
Severin, de „suporterii săi de aur”, de sora
sa Diana Albu (funcţionar „Kaufland”)
și de părinţii săi Luminiţa Albu și Mihai
Albu (oficiali de vârf ai clubului nostru).
Ultimul, Mihai Albu mi-a fost drag elev la
„Școala 3” (în Vest, acum „Toma Caragiu”),
ca și alţii, ulterior remarcabile personalităţi
ale sportului prahovean (Alexandru Dedu,
Aura Ștefan – handbal, Daniel Soare,
Costin Pogonschi, Ionuţ Ștefan – fotbal,
Ileana Alecu – gimnastică ritmică – toţi la
Școala 3, sau Cristian Iancu – handbal, la
Școala Berceni). „Deturnat” de la volei de
la Petrolul, la fotbal (prin echipa școlii…),
Mihai Albu a fost promovat de regretatul
profesor Noni Lindenberg la „Juniorii”
Petrolului, într-o echipă de aur, alături
de Aurel Panait, Adi Ursea, Nicolae Nuţă,
printre titulari… Acum, în arc peste timp,
fiul său Cătălin Patrick Albu, o adevărată
revelaţie, a făcut pasul de la fotbal (CSM
Ploiești, antrenor prof. -Mario Nicolae) la
handbal (tot la CSM Ploiești) sub bagheta
profesorului Silviu Stănescu… Sperăm cu
folos, pentru Prahova, pentru România…

