
Nr. 1839 • 5 - 11 iulie 2018Nr. 1839 • 5 - 11 iulie 2018
 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

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

 „Când tragi trebuie să ocheşti mai sus de ţintă.”
- Culese de Tata  Franz Kafk a (1883 - 1924)  Scriitor German
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PAMFLETUL PAMFLETUL 
MITOCANILORMITOCANILOR

Mă piș pe banii voștri, mitocani
De unde aveți, mă, atâția bani?
Ce ați muncit? Ce dracu-ați inventat?
Și câte Premii Nobel ați luat?
Din muncă și din cinste nu se poate
Să strângi așa averi nemăsurate.
Un om normal nu face în trei vieți
Comorile pe care voi le-aveți.
Și-atunci, cum încropiți grămezi de bani
În țara tot mai plină de sărmani?
E clar că din afaceri necurate
Pentru că voi furați pe deșelate.
Furați la șase mâini, cum are Budha
Nu știe nici vecinul, și nici ruda.
Ce minte rea aveți, și inventivă!
Furați orice, și grâul din colivă.
Și zahărul din ceai, chiar și acidul
Din borviz,  dacă asta vrea partidul.
Partidul... Paravan pentru Mafi e...
Ce dreaptă? Care stângă? Bani să fi e!
Partidele-s o gașcă interlopă
Care-a speriat întreaga Europă.
E plină fi ecare pușcărie
De hoți ce-au șterpelit o butelie
Ori două pâini, un cablu, o carcasă
N-aveau ce da copiilor la masă.
Iar voi? Întreaga țară ați furat-o
Pe buze tot cu UE și cu NATO.
Ați dat „tainul” la toţi veneticii
Prostindu-ne cu foc de artifi cii.
Paragina-i regină. Jaf total.
Parc-a trecut războiul mondial.
Și ca un animal înfometat
Aţi stat la pândă, aţi adulmecat
Și colţii i-aţi înfi pt în beregată
Nu aţi avut nici mamă, și nici tată.
Iar prada aţi târât-o în bârlog 
Făcând mișcări de șarpe, sar hârciog.
Pământuri, codri, școli, chiar și spitale
Retrocedări vizibil ilegale
Nerușinaţi și lacomi aţi furat
Cu acte false și complici la stat.
Invazia lăcustelor e-o glumă
Faţă de blestemata voastră ciumă.
Voi n-aveţi idealuri, nici nobleţe
Doar portofel și maţe hrăpăreţe.
Mă uit la voi  cu scârbă și sictir
Ce tare mirosiţi a cimitir!
La cea dintâi revoltă mai nasoală
Voi veţi fi  primii tăvăliţi  prin smoală
Scuipaţi în ochi, la  stâlpul infamiei
Și azvârliţi în  fundul pușcăriei.
Așa că fi e-mi, dar, îngăduit
Să vă dispreţuiesc la infi nit.
Nu sunteţi oameni - sunteţi mărunţiș
Pe banii voștri și pe voi: mă piș!

Secetă mare, la Primăria Ploiești, dacă e să ne uităm la 
declarațiile de avere ale primarului și viceprimarilor. 

De fapt, cel mai avut pare a fi   vicele George Pană, care are 
și bani, și case, și mașini, și salariu bunicel (o casă de locuit 
și un apartament în Ploiești, 3 mașini, depozite bancare de 
60.223 lei, 18.760 euro și 20.779 de dolari și a mai primit, 
împreună cu soția, de la o terță persoană, venituri însumate 
de 39.449 dolari, datorii de 1.320 lei, venituri salariale de 
75.644 lei soția-51.213 lei). În schimb, primarul Adrian 
Dobre și viceprimarul Cristian Ganea n-au trecut în 
documente c-ar dispune de case, terenuri, mașini, bijuterii, 
plasamente bancare. Dobre a declarat datorii de 26.500 
euro și venituri salariale nete de 94.442 lei, plus darul de 
la nuntă- de 40.000 de euro. Viceprimarul Ganea, asociat 
într-o fi rmă, e dator vândut la bănci (110.115 euro), iar 
veniturile salariale familiale se ridică la 111.023 lei. 

Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență Prahova 

a solicitat de la Guvern fonduri 
pentru înlăturarea efectelor 
calamităților naturale produse 
recent, în mai multe localități. 
Suma nu este încă precizată, dar 
evaluarea preliminară vizează 
intervenții la mai multe elemente 
de infrastructură: apărări de mal 
în Drajna, 6 podețe și reparații 
de drumuri în Măgureni, refacere 
de drumuri în Valea Doft anei și 
Secăria, intervenții pe trei străzi din 
Comarnic, refacere căi rutiere și 
poduri  în comuna Bătrâni, apărări 
de mal și  drumuri în Cerașu (satele 
Slon, Valea Lespezii, Cerașu, Valea 
Borului și Rudari), apărări de mal 
în Starchiojd, refacere drumuri în 
Surani și Telega.

AUTORITĂȚILE ȘI FIRMELE DIN PRAHOVA NU S-AU 
OMORÂT SĂ IA PREA MULTE FONDURI EUROPENE OMORÂT SĂ IA PREA MULTE FONDURI EUROPENE 

Să spunem așadar că, în cadrul 
regiunii Sud-Muntenia, din 

punct de vedere economic, Prahova 
are un PIB cât județele Călărași, 
Giurgiu, Ialomița și Teleorman la 
un loc. În 2016, ultimul an în care 
INS a publicat datele fi nale, cifrele 

arată în felul următor: Argeș-19.079 
mil. lei PIB general; Călărași-6.550,5 
mil. lei; Dâmbovița-12.629,6 mil. lei; 
Giurgiu-6.638,9 mil. lei; Ialomița-6.615,3 
mil.lei; Prahova-28.086,3 mil. lei; 
Teleorman-7.047,6 mil. lei.

PENSII MAJORATE DE LA 1 IULIE
De la 1 iulie 2018, valoarea 

punctului de pensie s-a majorat 
de la 1.000 lei, la 1.100 lei, iar pensia 
minim garantată a crescut de la 520 lei, 
la 640 lei. Și cuantumul indemnizației 
de însoțitor care se plătește în cazul 
pensionarilor de invaliditate încadrați 
în gradul I s-a majorat de la 800 de 
lei, la 880 de lei. De aceste drepturi 
benefi ciază, potrivit Casei Județene de 
Pensii Prahova, un număr de 240.212 de 
persoane. Tot de la începutul acestei luni 

au fost modifi cări și în ceea ce privește 
modalitatea de primire a pensiilor: cei 
cărora li se transmit drepturile bănești 
prin intermediul Companiei Naționale 
Poșta Română SA primesc pensiile între 
1-15 ale lunii, la domiciliul benefi ciarilor, 
iar pentru pensionarii avizați (cei care 
nu sunt găsiți la domiciliu), banii și 
documentul de plată se pot ridica de la 
ghișeele poștale, în termen de două zile 
lucrătoare după ultima zi de plată a lunii 
respective.

MODESTIE LA MODESTIE LA 
CONDUCEREACONDUCEREA  

PRIMĂRIEI PLOIEȘTIPRIMĂRIEI PLOIEȘTI

DRUMURI DISTRUSE DE APEDRUMURI DISTRUSE DE APE

Al patrulea ca suprafață din Regiunea de Dezvoltare Sud-
Muntenia, dar primul ca populație, putere economică și 

număr de unități administrative, județul Prahova nu a atras totuși, 
așa cum ne-am fi  așteptat, cele mai multe fonduri europene prin 
intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, derulat 
de Agenția Regională de Dezvoltare Sud-Muntenia. Ca număr de 
proiecte depuse de fi rme, Prahova a fost depășită de Argeș, iar la 
cele depuse de autoritățile publice, județul a fost surclasat de Argeș 
și Dâmbovița.

Corneliu Vadim Tudor, 
31 decembrie 2013
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Autocar cu turiști francezi 
implicat într-un accident mortal

Autoritățile au fost în alertă 
după ce pe Bulevardul Ferdinand, 
la ieșire din Sinaia spre Bușteni, 
a avut loc un accident rutier în 
care au fost implicate un autocar 
și un autoturism. În autocar se 
afl au 46 de turiști francezi. În 
urma impactului, autoturismul 
s-a prăbușit într-o rîpă. Potrivit 
primelor informații, se pare că 
autoturismul ar fi  pătruns pe 
contrasens și a intrat în coliziune 
cu autocarul. Pompierii militari 
ajunși la fața locului au constatat 
că șoferul autoturismului, un 
bărbat în vârstă de 62 de ani, era 
încarcerat și inconștient. Medicii 
de la Ambulanță nu au mai putut 
face nimic pentru salvarea vieții 
acestuia. Leziunile survenite 
în urma accidentului au fost 
incompatibile cu viața. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru efectuarea 
necropsiei. Persoanele din autocar 
nu au fost rănite. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Trei persoane rănite într-un 
accident produs în Bucov

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1B, la Bucov, după ce 
două autoturisme au intrat în 
coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției, ale 
ISU Prahova și ale Serviciului 
de Ambulanță Prahova. Potrivit 
primelor cercetări se pare că un 
autoturism, care circula dinspre 
Ploiești, nu ar fi  acordat prioritate 
unei mașini care se îndrepta 
către municipiu, în momentul 
în care a vrut să vireze la stânga, 
către Pleașa. Trafi cul în zonă a 
fost restricționat și s-a circulat pe 
câte o bandă pe ambele sensuri.  
În urma accidentului rutier, trei 
persoane au fost rănite și au fost 
transportate la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier.

Două persoane rănite într-un 
accident produs în Ploiești
Accidentul rutier s-a produs la 

intersecția străzilor Romană cu 
Văleni, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. La fața 
locului au ajuns echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Cel mai probabil, cauza 
producerii accidentului a fost 
neacordarea de prioritate. Potrivit 
IJP Prahova, două persoane au 
fost rănite.

Trei autoturisme implicate 
într-un accident rutier la 

Dumbrăvești
Accidentul rutier a avut loc pe 

DJ 102 B, după ce trei autoturisme 
au intrat în coliziune față – spate. 
Cel mai probabil accidentul 
s-a produs pentru că nu a fost 
respectată distanța regulamentară 
între vehicule. La fața locului 
s-au deplasat mai multe echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 

Ambulanță. Din fericire, nimeni 
nu a fost rănit. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Accident pe DN1, la Sinaia
Două autoturisme au fost 

implicate într-un accident rutier 
pe DN1, la Sinaia. În urma 

impactului, una dintre mașini 
a intrat într-un parapet. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Din fericire, 
în urma accidentului nu au 
existat victime. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum a avut loc 
evenimentul rutier.
Accident feroviar mortal în Gara 

de Vest
O persoană a sunat la 112 și a 

anunțat tragedia. La fața locului 
s-au deplasat polițiști și un echipaj 
al Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Din păcate, medicii nu au 

putut face altceva decât să constate 
decesul bărbatului. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei. Polițiștii 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul feroviar.

Incendiu pe DN 1,
 la Bărcănești

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat la 
112 și a anunțat că un autoturism 
a fost cuprins de fl ăcări. Potrivit 
ISU Prahova, la fața locului, 
pompierii militari au intervenit 
cu o autospecială de stingere a 
incendiului și cu o ambulanță 
Smurd. Se pare că focul a izbucnit 
în timp ce autoturismul se afl a în 
mers. Din fericire, nicio persoană 
nu a fost rănită. Pompierii militari 
urmează să stabilească și care a 
fost cauza incendiului. 
Incendiu la un garaj din Ploiești. 

Focul s-a extins și la o casă
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că un incendiu 
a izbucnit la un garaj situat pe 
strada  Moreni, din Ploiești. Ajunși 

la fața locului, pompierii militari 
au constatat că focul, a cuprins 
garajul, pe o suprafață de 40 mp, 
iar apoi s-a extins și la casă. Din 
fericire, nimeni nu a fost rănit. 
Potrivit ISU Prahova, pompierii 
militari au intervenit cu două 
autospeciale cu apă și spumă. 

Tineri acuzați de consum de 
droguri

Un echipaj al Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Prahova, 
afl at în patrulare în zona Parcului 
Mihai Eminescu, din municipiul 
Ploiesti, a depistat două persoane, 
care aveau un comportament 
ciudat. Asupra celor doi tineri în 
vârstă de 22 de ani, respectiv de 
23 de ani,  în urma controlului 
corporal sumar efectuat, s-a găsit 
un plic din plastic transparent, 
ce conținea o materie solidă de 
culoare maro-verzui. Cei doi tineri 
au susținut că este „cânepă” și că 
au cumpărat-o din Gara de Nord 
București, cu suma de 90 de lei, cu 
scopul de „a-și fabrica joint-uri”, 
pentru consumul propriu.  „Celor 
doi li s-a întocmit proces verbal de 
sesizare a organului de urmărire 
penală, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de „deţinerea fără 
drept de droguri pentru consum 
propriu”, a precizat IJJ Prahova.
Amendă pentru o societate care 

a vândut cherestea fără acte
Polițiști din cadrul Serviciului 

Ordine Publică, în timp ce se 
afl au pe raza oraşului Băicoi, au 
observat în trafi c o autoutilitară 
care transporta cherestea. „În 
interior se afl au șoferul și un 
pasager, ambii precizând că au 
achiziţionat materialul lemnos de 
la un agent economic din târgul 
Băicoi, dar nu deţin aviz de însoţire 
pentru acesta, întrucât nu le-a fost 
eliberat”, a precizat IJP Prahova. 
Verifi cările au continuat cu 
identifi carea vânzătorului, iar în 
fi nal s-a luat măsura sancţionării 
contravenţionale a șoferului cu 
avertisment şi a fi rmei care a vândut 
cheresteaua cu o amendă în valoare 
de 10.000 lei. Totodată, polițiștii 
au dispus confi scarea cantităţii 
de 2 m3 de cherestea, precum şi 
a autoutilitarei. Incidentul nu a 
fost unul singular. Polițiștii din 
Plopeni, în timp ce desfășurau 
un control al transporturilor de 
material lemnos pe raza comunei 
Vîlcăneşti, au depistat un localnic, 
în vârstă de 19 ani, care transporta 
material lemnos de esenţă salcâm 
cu un atelaj hipo. Din primele 
verifi cări efectuate, a rezultat că 
acesta l-ar fi  sustras din pădurea 
Ocolului Silvic Slănic. „La faţa 
locului a fost solicitat un pădurar, 
care a procedat la măsurarea 
materialului lemnos, care a și 
fost confi scat, în acest caz fapta 
constituind contravenţie silvică”. 
Pentru că tânărul în cauză nu 
a mai fost sancţionat anterior 
pentru încălcarea legislaţiei 
silvice, nu s-a luat măsura ridicării 
în vederea confi scării a atelajului 
hipo. Tânărul a fost sancționat cu 
o amendă în valoare de 2.000 lei. 
O altă situație asemănătoare s-a 
înregistrat în Cocorăștii Mislii. 
Aici, polițiștii au depistat un 
prahovean, în vârstă de 35 de ani, 
din localitate. Tânărul transporta 
material lemnos cu un atelaj 

hipo, fără a avea documente de 
proveniență, motiv pentru care 
acesta a fost sancționat.

Razie la Vălenii de Munte și la 
Valea Călugărească

Poliția Orașului Vălenii de 
Munte a organizat o acțiune pe 
linia respectării prevederilor 
legale ce reglementează 
activitățile de comerț cu produse 
agroalimentare, precum și pentru 
combaterea evaziunii fi scale în 
domeniul comerțului. „Polițiștii au 
controlat 12 societăți comerciale, 
opt persoane fi zice autorizate, șase 
producători și 21 de autovehicule. 
De asemenea, au legitimat 48 de 
persoane, iar pentru neregulile 
constatate au aplicat 17 sancţiuni 
contravenționale, în valoare de 
4.240 lei”, a precizat IJP Prahova. O 
acțiune similară a fost desfășurată 
de polițiștii Secției de Poliție 
Rurală nr. 10 Valea Călugărească, 
în târgul săptămânal din satul 
Meri, comuna Drăgănești. Polițiștii 
au legitimat 32 de persoane, au 
controlat nouă producători și 
patru comercianți de porci, pe 
parcursul acțiunii fi ind aplicate 
nouă sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 2.700 lei. 
Amenzi de peste 84.000 de lei pe 

șosele
Polițiști ai Biroului Drumuri 

Naționale și Europene au 
desfășurat trei acțiuni pentru 
prevenirea și combaterea cauzelor 
generatoare de accidente, în 
special pentru identifi carea și 
sancționarea conducătorilor de 
autovehicule care circulă sub 
infl uența alcoolului. Pe durata 
verifi cărilor, polițiștii au aplicat 
241 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 84.080 lei. Totodată, 
oamenii legii au reținut 17 
permise de conducere și au retras 
trei certifi cate de înmatriculare. O 
acțiune similară a fost desfășurată 

și de polițiștii din Plopeni. Aceștia 
au controlat 20 de autovehicule și au 
aplicat sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 1.305 lei. Cu această 
ocazie, polițiștii au retras și un 
certifi cat de înmatriculare.

Pe urmele taximetriei ilegale
Polițiști din cadrul Biroului 

Drumuri Naționale și Europene-
D.N.1B au acționat pe raza de 
competență pentru identifi carea 
autoturismelor care efectuează 
transport ilegal de persoane. Pe 
raza localității Bucov, polițiștii 
au oprit pentru control trei 
autoturisme despre care existau 
indicii că ar fi  efectuat transport 
de persoane contra cost, în acestea 
fi ind găsiți mai mulți pasageri. 
„Conducătorilor auto le-au fost 
întocmite procese-verbale de 
depistare și li s-a adus la cunoștință 
faptul că vor fi  sancționați 
în cazul repetabilității faptei, 
conform prevederilor legislației în 
domeniu”, a precizat IJP Prahova. 
Aceasta nu a fost singura acțiune a 
oamenilor legii. Polițiști din cadrul 

Serviciului Rutier au acționat 
pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de accidente. 
Polițiștii au aplicat 43 de sancțiuni 
contravenționale (20 pentru viteză 
excesivă), în valoare de 14.485 
lei și au reținut un permis de 
conducere.

Bilanț sumbru în Prahova. 
Drumuri județene închise și 
peste 250 de persoane izolate
Ploile torențiale care s-au abătut 

asupra județului nu au rămas fără 
efecte. Prahova s-a afl at mai multe 
zile sub cod galben și portocaliu 
de inundații. La Bătrâni, peste 250 
de familii au fost afectate din cauza 
alunecărilor de teren și a viiturilor 
care au distrus drumuri și podețe.

La Bătrâni, din cauza 
precipitatiilor abundente, debitul 
pârâului Bătrâneanca a crescut 
ducând la producerea unor 
alunecări de teren, în trei zone. 
Astfel, în punctul «Lera», drumul 
comunal 34 care face legătura 
între satul Poiana Mare și o parte 

din satul Bătrâni s-a rupt pe o 
lungime de 50 m cu o lățime de 
3 m. Accesul către satul Poiana 
Mare se realizează acum decât 
pietonal către 100 de gospodării 
și aproximativ 200 de persoane. 
Situație critică este și în punctul 
«Vasile Voicu», unde digul de 
protecție al malului s-a rupt, 
iar apa a săpat pe sub gabionul 
de susținere al podului, ducând 
la inclinarea lui și la blocarea 
accesului rutier. Accesul către cele 
15 gospodării și aproximativ 50 
de persoane se realizează numai 
pietonal pe două punți de trecere 
peste pârâu. Pentru asigurarea 
intervenției în zona se pot realiza 
dispozitive peste cele două punți 
pe o distanță de aproximativ 50 m, 
a precizat ISU Prahova. Cea de a 
treia zonă afectată este în punctul 
„Diaconu”, unde cursul pârâului 
poate afecta digul de protecție, 
iar prin surparea malului pot fi  
afectate două anexe gospodărești.

Inundații și alunecări de teren
Precipitațiile abundente 

înregistrate au creat probleme 
și în alte localități prahove. La 
Sinaia, pompierii militari au fost 
solicitați să intervină după ce 
s-a produs inundație pe strada 
Cumpătu. Inundații au fost și 
în Colonia Teleajen, dar și la 
Măneciu, în satul Cheia, precum 
și în  Vălenii de Munte. Probleme 
mari au fost la Sinaia, unde exista 
o atenționare de risc de inundații. 
Totodată, pentru perioade scurte 
de timp, trei localități au rămas 
fără curent electric. Este vorba 
despre Trestienii de Jos, Ploiești și 
Râfov. Potrivit unui bilanț realizat 
de Prefectura Prahova, zece 
localități din Prahova se confruntă 
cu alunecări de teren. Pe listă 
fi gurează Valea Doft anei, Secăria, 
Drajna, Starchiojd, Surani, 
Comarnic, Bătrâni, Surani, Telega 
și Măgureni.
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Zeci de persoane au fost 
rănite în urma unor 

accidente care s-au produs pe 
șoselele din Prahova.

impactului una dintre mașini

din satul Bătrâni s-a rupt pe o
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În afară de suprafață, unde deține a 
patra pondere în suprafața regiunii 

(13,7%) și de agricultură, segment economic 
slab reprezentat, Prahova domină regiunea 
la toate capitolele: populație, rețea de apă 
potabilă, canalizare și gaze, infrastructură 
sanitară și școlară, număr de fi rme, 
industrie, turism etc. (vezi tabel 1 și 2)

JUDEȚUL PRAHOVA, DEPĂȘIT DE 
ARGEȘ ȘI DÂMBOVIȚA

Ne-am fi  așteptat ca Prahova să fi e 
județul locomotivă și în privința proiectelor 
depuse în cadrul POR 2014-2020 (cunoscut 
și sub numele de Regio). Însă lucrurile 
nu stau deloc astfel. De la deschiderea 
programului și până pe 19 iunie 2018, 
autoritățile publice și fi rmele din județele 
care fac parte din regiunea Sud-Muntenia 
au depus 900 de proiecte în cadrul Regio. 
ADR Sud-Muntenia, în calitate de organism 
intermediar, a verifi cat, în total (inclusiv 
anul trecut), 570 de proiecte: 252 dintre 
acestea au fost respinse de la fi nanțare, iar 
318 au fost declarate eligibile. Din totalul 
celor 318 proiecte admise și pentru care s-au 

semnat contracte de fi nanțare, 279 provin 
din mediul privat, iar 39 de la autoritățile 
publice. Valoarea totală a investițiilor 
se ridică la 1,29 miliarde de lei, din care 
fonduri europene -1,113 miliarde de lei. 
(vezi tabel 3)

Cele mai multe proiecte din mediul 
privat au fost depuse de IMM-urile 
din Argeș (90), județ urmat, în ordine, 
de Prahova (63 de contracte semnate), 
Dâmbovița (50), Teleorman (27), Giurgiu 
(23), Călărași (18) și Ialomița (12). Măsura 
cel mai des solicitată (262 de proiecte, 
cu o valoare de 268,9 mil. lei) a fost Axa 
prioritară 2-microîntreprinderi, Prioritatea 
de investiții 2.1-„Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri.” 
Ordinea se păstrează și în cazul proiectelor 
depuse de autorități publice: Argeș și 
Dâmbovița-câte 10 fi ecare, Prahova-9, 
Ialomița-4, Călărași-3, Giurgiu și 
Teleorman-câte două fi ecare. Cea mai mare 
sumă, 340,69 milioane de lei, a fost obținută 
pentru două proiecte de infrastructură 

rutieră (POR/2016/6/6.1/1). Cele mai multe 
proiecte publice vizează însă apelul de 
proiecte POR/2016/5/5.1/1, „Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural”- 22 de 
investiții, în valoare de 281,68 mil. lei.

CELE MAI MULTE FIRME CARE 
AU ACCESAT FONDURI SUNT DIN 

PLOIEȘTI
În Prahova, cele 63 de fi rme care au semnat 

contracte de fi nanțare provin din Ploiești 
(35),  Băicoi (3), Breaza (3), Bușteni (1), 
Câmpina (4), Mizil (3), Sinaia (6), Slănic (2) 
și Vălenii de Munte (7). Instituțiile publice, 
cum spuneam, au primit, deocamdată, bani 
europeni pentru 9 proiecte: restaurare/ 
renovare Crucea Caraiman, Bușteni-19,59 
mil. lei; restaurare Mănăstirea Zamfi ra, 
com. Lipănești-19,556 mil. lei; Parohia Schit 
Lespezi, Comarnic-5,059 mil. lei; reabilitare 
moara de apă Warthiadi, Drajna-3,488 mil. 
lei; restaurare Schitul Jercălăi, Urlați-5,554 
mil. lei; biserica „Sf. Vineri”, Ploiești-7,186 
mil. lei; restaurare Centrul cultural 
Protoieria Nord, Ploiești-4,844 mil. lei; 
amenajare spații verzi Azuga-7,695 mil. lei; 
amenajare parc Băicoi-11.320 mil. lei.

DOAR 11 PROIECTE ALE 
INSTITUȚIILOR DIN MEDIUL RURAL

Vorbind despre proiectele publice din 
toată regiunea, majoritatea sunt depuse de 
primăriile din orașe. Doar 11 proiecte provin  
din mediul rural (2 din Prahova), iar 80% 
dintre ele se referă la reabilitarea unităților de 
cult: comuna Voinești (Dâmbovița)-centru 
de zi pentru persoanele vârstnice; Drajna 
(Prahova)- reabilitarea monumentului istoric 
Moara de Apă WARTHIADI; Lipănești 
(Prahova)- restaurare și punere în valoare 
arhitectura și pictura murală a Bisericii Mari 
a Mânăstirii Zamfi ra; Manasia (Ialomița)- 
consolidare, restaurare și reabilitare 
Biserica „Înălțarea Domnului”; Aninoasa 
(Dâmbovița)- restaurarea și consolidarea 
Bisericii „Sfântul Gheorghe” de la Mănăstirea 
Viforata; Potlogi (Dâmbovița)- restaurarea, 
consolidarea și punerea în valoare cultural-
turistica a monumentului istoric Biserica 
„Adormirii Maicii Domnului”-Strâmbeanu, 
din satul Pitaru; Cândești (Dâmbovița)- 
consolidare-restaurare cu integrare în 
circuit turistic Biserica din lemn „Cuvioasa 
Paraschiva”- Vârtop; Mănăstirea (Călărași)- 
restaurare biserica „Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie”; Arefu (Argeș)- conservarea și 
consolidarea Cetății Poienari; Brăduleț 
(Argeș)- creșterea efi cienței energetice a 
spitalului de recuperare Brădet; Aninoasa 
(Argeș)- amenajare muzeu, restaurare pictură 
biserică și paraclis Mănăstirea Aninoasa. 
Reamintim că prin POR 2014-2020 sunt 
disponibile 11 axe prioritare  (plus o axă de 
asistență tehnică), care au în total o alocare 
estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 
miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, 
prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - 
contribuția națională.
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Autoritățile și fi rmele din Prahova nu s-au Autoritățile și fi rmele din Prahova nu s-au 
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Denumire Populația 
rezidentă 2017

Supr. totală 
kmp

Pondere în 
regiune %

Număr 
municipii

Nr. orașe Nr. comune Unități 
școlare 
(2016)

Unități 
sanitare 
(2016)

Argeș 590.561 6.826 19,8 3 4 95 212 20
Călărași 292.843 5.088 14,8 2 3 50 99 5
Dâmbovița 501.302 4.054 11,8 2 5 82 157 4
Giurgiu 274.050 3.526 10,2 1 2 51 90 3
Ialomița 262.068 4.453 12,9 3 4 59 95 4
Prahova 732.837 4.716 13,7 2 12 90 237 24
Teleorman 349.688 5.790 16,8 3 2 92 144 7

*Prahova deține singura localitate de rang I din regiune (Ploiești)

Județ Lungime rețea apă 
potabilă (km)

Lungime rețea 
canalizare (km)

Lungime rețea de 
gaze (km)

Argeș 3.811,1 753,7 1.199,8
Călărași 1.302,2 266,2 284,5
Dâmbovița 1.900,8 459,7 1.534,6
Giurgiu 586,9 290,2 394,2
Ialomița 1.508,2 378,1 359,4
Prahova 3.527,3 994,5 2.577,8
Teleorman 1.061,4 286,5 239,8

Data Proiecte 
depuse

Respinse Admise/Contractate În 
evaluare

Total Firme Autorități 
publice

La 5 ianuarie 2018 815 195 122 97 25 498

La 19 iunie 2018 900 252 318 279 39 330

semnat contracte de finanțare 279 provinti di i 1

Declarată de experții 
Comisiei Europene 

o „specie periculoasă 
pentru sănatate”, ambrozia 
crește, la Ploiești, în nordul 
orașului, în voie, deși există o 
hotărâre de consiliu (383/31 
octombrie 2017) care vizează 
tocmai punerea în practică a 
unor măsuri de combatere și 
distrugere a acestei plante, 

pe teritoriul municipiului. 
Nici măcar sancțiunile (500 
-1000 de lei pentru persoane 
fi zice și între 1.500-2.500 de 
lei pentru persoane juridice) 
nu-i sperie pe proprietarii 
terenurilor pe care buruiana 
s-a dezvoltat în această vară 
în toată splendoarea ei, pe 
câteva suprafețe neîngrijite. 
Reamintim că nectarul de 

ambrozie (planta înfl orește 
în august-septembrie) 
poate provoca probleme 
de sănătate persoanelor 
alergice (rinita alergică), 
iar tratamentul este uneori 
costisitor. O plantă matură de 
ambrozie  poate elibera până 
la un miliard de grăuncioare 
de polen și până la 30.000 
de semințe care își păstrează 

calitățile germinative 40 de 
ani. Însă nu este cazul să 
dramatizăm: ambrozia există 
nu de azi, de ieri, a crescut 
dintotdeauna, numai că în 
ultimii 10-15 ani s-a făcut o 
legătură de cauzalitate între 
alergiile severe și plantă și, 
da, este bine să nu o lăsăm 
să crească pe lângă casă și în 
spațiile publice.
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Veorica lu` Teleormănezu` a promis 
că face trei autostrăzi: Ploiești-

Comarnic-Brașov; Târgu Mureș - Târgu 
Neamț-Iași-Ungheni; București-Craiova-
Lugoj, cu ramifi cația Craiova-Calafat. 
Întrebată, la o conferință de presă, cum 
arată proiectele celor trei autostrăzi, 
prim-ministreasa a prezentat fotografi a 
alăturată: „Proiectantul chinez mi-a arătat 
mățigușele astea. Deci cele trei autostrăzi vor 
fi  supraetajate”. Când cineva i-a zis că nu se 
poate, fi indcă ale noastre nu-s la un loc, ci 
una în Oltenia, alta în Muntenia-Ardeal, iar 
a treia în Ardeal-Moldova, deci n-au cum 
să arate ca-n fotografi e, Veorica s-a opărit 
toată: „Vedeți, sunteți proști! E cât se poate de 

simplu: prima e la câmpie, cea de jos, a doua 
vine peste, că e la munte, iar ultima e sus de 
tot, că e mai la nord de a doua, deci clar că 
vom avea autostrăzi supraetajate, cum ar 
veni...călare, adică una peste alta.”

Prezentă la instruirea tineretului PSD, 
guverneza Veorica a spus puietului 

social-democrat: „Văd mesaje pline de ură 
și venin la adresa guvernului, a partidului 
social-democrat și a votanților lui. Ieri, unul 
din miniștrii mei, un coleg pentru care am 
girat, a fost făcut prost de către un grup de 
tineri. Le transmit că acest coleg al nostru 
nu este singur. Suntem cu toții alături de el!” 
Bravo, dragă, dacă v-ar fi  spus asta cineva 
din afară, v-ați fi  supărat. Așa... recunoști 
de una singură că sunteți „câtă frunză, câtă 
iarbă” ca ministrul ăla pentru care ai girat...

Europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu, 
fost ministru al Apărării, care este și 

vicepreședinte al Parlamentului European, 
susține că furtunile din România ar fi  
provocate de ruși. Aceștia ar fi  manipulat 
clima astfel încât să aibă vreme frumoasă 
la fotbal: „A observat cineva că, de două 
săptămâni, de când a început Cupa 
Mondială, pe toate stadioanele din Rusia 

europeană este soare, în timp ce, în jur- 
mă refer la noi, la bulgari și la greci- avem 
numai ploaie și furtuni? Două săptămâni-și 
vor urma încă două, până la sfârșitul Cupei-
Rusia se afl a încontinuu într-o zona de înaltă 
presiune atmosferică, iar cei din jur, într-o 
zonă de presiune joasă”. Măi, dragă, dacă 
tu zici așa, la câte foncții cu mițorlăneli ai 
avut, cine suntem noi să te contrazicem? 
Dar întrebăm altceva, dacă vorbim despre 
calamități: pe nenea ăla de la Economie, 
Dănuț Andrușca, tot rușii ni l-au trimis? 

Cică lui Văncică, alias Celentano din 
„Las Fierbinți”, i-au blocat contul 

fi indcă a postat un fi lmuleț în care a jucat 
rolul unui tăntălău ce caută o adresă de 
unde să cumpere biletul pentru o vacanță 
în  „Statul paralel”. Acuma, actorul crede că 
l-au raportat postacii, deranjați de parodia 
lui. Niet, Văncică, eu cred că ăia chiar te-au 
crezut și le-a fost teamă să nu te întâlnești 
prin „Statul paralel” cu Teleormănezu` și 
Schimbăceanu.

 

ISU Teleorman a publicat pe Facebook 
o fotografi e în care doi localnici din 

Țigănești stau pe o bancă și privesc la 
pompierii care munceau să le scoată apa 
din curte. Imaginea a devenit virală în timp 
record, dar pentru că ea vorbea despre lenea 
localnicilor din județul de unde provine șefa 
lor, Carmen Dan, a fost ștearsă imediat de 
administratorul paginii. Na, mare scofală! 
Asta e o nimica toată! Noi cunoaștem pe 

cineva care tot așa și tot în Teleorman se lăsa 
tras în barcă de pompieri... Ăștia măcar stau 
pe banca lor, nu pe banca statului!

Tovarășul Ciordache dixit: „Vrem să 
închidem odată această defi niție a 

abuzului în serviciu pentru că prea s-au 
întâmplat aceste abuzuri în ultima perioadă 
și acestea nouă ne-au dat de gândit.” Ptiu, 
Ciordache, fără să vrei ai spus adevărul. 
Care va să zică știi și tu că-s multe abuzuri 
prin ministere și primării, neh? Dar noi 
cunoaștem că tu nu la asta te referi, tu zici că 
fac procurorii abuzuri fi indcă-i prind pe ăia 
care care umblă cu șmangleala în primării 
și, și, și... Și nu e permis, dom`le, să nu mai 
poți fura liniștit în țărișoara ta!

S-a-ntâlnit hoțul cu prostul, bre? Deci 
vine Dorel de la Justiție și ne amețește 

cu pragul pentru abuz, 1.900 lei, așadar 
vedeți că modifi carea nu e pentru aleșii cu 
dosare. Pe din dos însă Comisia Ciordache 
schimbă defi niția abuzului în serviciu astfel 
încât cel care fură pentru alții, nu pentru el 
și pentru rude, nu se mai face vinovat de 
hoție. Exact... ați ghicit... Dragnea a șparlit 
pentru partid, nu pentru el, deci scapă de 
acuzații, de dosar, de condamnare. Știți 
cum vine asta? Dacă dai cu mașina peste 
nevastă-ta și-o omori, intri la pușcărie; 
dacă dai peste vecin și-l bagi în coșciug, ești 
nevinovat și liber ca pasărea cerului. Sunteți 
tari, bre, Săpoca scrie pe voi!

DNA critică propunerea privind 
abuzul în serviciu, precizând că 

adoptarea ar avea ca efect dezincriminarea 
unor categorii largi de fapte care sunt 
în prezent sancționate de legea penală, 
consecința fi ind că procurorii vor fi  obligați 
să închidă numeroase dosare ca urmare a 
prescripției. Voi sunteți blegi? Păi este fi x 
ceea ce dorește legiuitorul! Doar n-ați fi  vrut 
legi ca să-i înfunde pe hoți în pârnaie! Nu, 
nene, ei trebuie lăsați liberi, că trebuie să și 
muncească cineva în țara asta!

În contrabalans cu #rezist, câteva sute 
de protestatari au manifestat, vreo 

trei zile la rând, la Cotroceni. Pe mai multe 

pancarte scria: „Iohannis, tu nici nu știi că 
ești pus de SRI”. Mda, corect, fi ecare om 
dintre cei 6,4 milioane de români care l-au 
votat pe Iohannis a avut în el câte un SRI. 
SRI-ul i-a îndemnat unde să pună ștampila. 
Ei, fraierii, n-au avut habar că-n creierul lor 
locuiește altcineva. Asta dacă nu cumva... 
ptiu, drace, să vezi că-n România sunt 6,4 
milioane de spioni! Moșilor, treziți-vă, 
Ceaușescu nu mai e...

La propunerea UDMR, PSD a 
adoptat un amendament prin care 

un om care-i zice penalului penal intră la  
închisoare. Sancțiunea l-ar viza pe Iohannis, 
spun unii. Iată: „Fapta funcționarului public 
care înainte de pronunțarea unei hotărâri de 
condamnare defi nitive se referă la o persoană 
suspectată sau acuzată ca și cum acesta ar fi  
fost condamnată se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani. Dacă declarația se face 
în numele unei autorități publice pedeapsa 
se mărește cu o treime”. Bă, sunteți  مدا ،قمح 
 ام هک دینک یم رکف ردقچ ،هناوید نامام ،قمحا و هیفس
 n.n. vorbe de duh, scrise anume) ؟میدرک لمحت
așa, să nu pățesc vreo belea)? Adicătelea 
îl scăpați pe ăla care-și bagă-n buzunar 
Belina și-l condamnați la închisoare pe un 
funcționar care vorbește despre primul? 
Bălăceanca, frate, Bălăceanca!
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420.000 DE AJUTOARE SOCIALE420.000 DE AJUTOARE SOCIALE

În anul 2017, din datele 
publicate de Consiliul 

Național de Soluționare a 
Contestațiilor (CNSC), au fost 
depuse, la nivel național, 4.782 de 
contestații, cu 1.777 (59,13%) mai 
mult decât în 2016 (3.005). 

Prahova a ocupat locul cinci 
în clasamentul contestațiilor, cu 
cu 151 de plângeri formulate de 
agenții economici. Cele mai multe 
plângeri provin din București, 
Cluj, Iași și Timiș. CNSC a 
rezolvat, în cele 11 complete, doar 
3.494 de contestații (73%), ceea ce 
înseamnă că diferența reprezintă, 
în continuare, investiții stopate, 

amânate. Din dosarele analizate, 
au fost respinse ca neîntemeiate 
2.321 de plângeri (66,42%). 

LEGEA NU E AȘA DE 
NEAGRĂ PE CÂT SPUN, LA 

TELEVIZOR, GUVERNANȚII
Optimismul guvernanților care 

s-au exprimat că noile modifi cări 
vor tăia cheful fi rmelor de a 
depune contestații nu este chiar 
atât de justifi cat. Mai degrabă e 
un fel de ... „la pomul lăudat să 
nu te duci cu sacul”. Vă explicăm 
și de ce. Legislația românească 
este plină de acte normative 
privind achizițiile publice: Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice; Legea 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale; Legea 
100/2016 privind concesiunile 
de lucrări și concesiunile de 
servicii; Legea 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor 
de achiziție publică; O.U.G. nr. 
13/2015 privind înfi ințarea, 
organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice; O.U.G. nr. 
98/2017 privind funcția de control 
ex ante al procesului de atribuire 
a contractelor/ acordurilor-cadru 
de achiziție publică. În acest 
stufăriș de documente este și ușor 

să blochezi, dacă ai chef, orice 
investiție publică, printr-o simplă 
plângere. Sau este afurisit de greu, 
pentru CNSC, să soluționeze 
contestațiile. Guvernul a arătat 

că a introdus condiția depunerii 
a 2% din valoarea contractului 
în cazul în care o fi rmă contestă 
rezultatul unei licitații, sugerând 
că fi rmele nu vor fi  dispuse 
să riște să piardă banii, dacă 
plângerea este respinsă. Numai 
că lucrurile nu stau așa: procentul 
de 2% nu se aplică la întreaga 
valoare a contractului, ci sumele 
sunt plafonate de la 35.000 lei, la 
maximum 880.000 lei, în funcție 
de tipul achiziției. De exemplu, la 
o lucrare de 300 de milioane de 
lei, contestatarul nu va depune 6,6 
milioane de lei (2%), ci maximum 
880.000 lei. Deci... socoteala 

de-acasă nu se potrivește cu cea 
din târg. Plus că, în lege, nu se 
spune explicit că fi rma care pierde 
contestația pierde și cauțiunea; 
aici apare o exprimare vagă: 
„pentru soluționarea contestației, 
sub sancțiunea respingerii 
acesteia, cel care se consideră 
parte vătămată trebuie să 
constituie în prealabil o cauțiune 
(...) Cauțiunea depusă se restituie, 
la cerere, după soluționarea prin 
hotărâre defi nitivă a plângerii, 
respectiv după încetarea 
efectelor suspendării procedurii 
de atribuire și/sau a executării 
contractului.”  Nicăieri, deci, nu se 
vorbește despre faptul că fi rmele 
nu mai primesc înapoi sumele 
depuse. Că a spus-o ministrul 
Eugen Teodorovici e altceva, dar 
legea e cât se poate de imprecisă.

Totalul sumei plătite în 
luna mai a depășit 820 

de milioane de lei; până la 7% 
reprezintă bani acordați familiilor 
și persoanelor singure care nu 
au venituri să se susțină, fi e că e 
vorba despre oameni zdraveni de 
muncă sau vârstnici fără resurse 
materiale, iar 4,5% înseamnă 
ajutoare pentru familiile care au 
copii, dar nu și venituri sufi ciente 
să-i crească. De remarcat însă că 
alocația pentru copii este încă 
foarte mică, raportată la celelalte 
drepturi sociale acordate de statul 
român: 96,70 lei/lună/copil, față 
de 272,01 lei/lună/persoană în 
cazul venitului minim garantat. 

În Prahova, deși județul se afl ă în 
topul județelor ca performanțe 
economice, numărul benefi ciarilor 
venitului minim garantat se 
păstrează în continuare ridicat 
(4.645 de persoane). Să vedem 

însă ce drepturi s-au acordat, în 
România și în Prahova, într-o 
singură lună (vezi tabel):

Venit minim garantat: cei 
mai mulți benefi ciari au fost 
din Gorj (12.860 de persoane), 

Bacău (10.337) și Buzău (10.261), 
iar cei mai puțini provin din 
București (254), Ilfov (1.334) și 
Timiș (1.643). În Prahova, au fost 
plătite următoarele sume, pentru 
4.645 de benefi ciari: 1.204.900 
lei -plăți curente pentru luna 
mai; 259,40 lei-venitul mediu 
garantat/persoană; 4.960 lei-plăți 
restante. La sfârșitul lunii, au fost 
fost suspendați de la plată 224 de 
benefi ciari.

Alocațiile de stat pentru copii: 
cei mai mulți benefi ciari erau 
înregistrați în București (327.627 
de minori), Iași (181.282), Suceava 
(140.488), Bacău (132.841) și 
Constanța (130.891), iar cei mai 
puțini în Tulcea (37.700), Covasna 
(40.808), Caraș-Severin (42. 152), 
Mehedinți (43.797) și Sălaj (44.479). 
În Prahova s-au acordat 129.303 de 
alocații pentru copii, suma alocată 
fi ind de 12.441.256 lei.

Alocație pentru susținerea 
familiei (formă de sprijin pentru 
familiile cu venituri reduse care 
au în creștere și îngrijire copii 
în vârstă de până la 18 ani): cei 
mai mulți benefi ciari provin 
din Bacău (13.126 de persoane), 

Suceava (12.340), Iași (11.853), 
Vaslui (11.769) și Dolj (10.241 
lei), iar cei mai puțini sunt din 
București (321), Timiș (1.568),  
Ilfov (1.522) și Tulcea (1.757). În 
Prahova, au primit acest ajutor 
6.155 de persoane, suma plătită 
situându-se la 987.749 lei (medie/
persoană-160,48 lei).

Indemnizație pentru creșterea 
copilului: cei mai mulți benefi ciari 
sunt din București (25.084 de 
persoane), Cluj (8.732) și Timiș 
(8.000), iar cei mai puțini-din 
Tulcea (1.140),  Mehedinți (1.491), 
Ialomița (1.509) și Călărași 
(1.542). În Prahova, au fost plătite 
6.720 de indemnizații, în sumă 
totală de 10.865.491 lei (medie- 
1.616,89 lei/persoană).

Stimulent de inserție pentru 
creșterea copilului: cei mai mulți 
benefi ciari au fost înregistrați în 
București (13.008), iar cei mai 
puțini- în Tulcea (701), Caraș-
Severin (709), Mehedinți (765), 
Covasna (877), Sălaj (979), Giurgiu 
(989), Braăila (990) și Călărași 
(995). În Prahova, au solicitat să 
înceapă munca mai devreme, după 
concediul de creștere a copilului, 
3.631 de persoane, suma alocată 
fi ind de 2.257.903 lei (621,84 lei/
persoană).

Dacă doriți să faceți o 
comparație, afl ați că bugetul 
lunar alocat Administrației 
Naționale a  Penitenciarelor este 
de 112.104.333 lei (numărul 
arestaților defi nitiv în 2017-21.512 
de persoane).

ÎN PRAHOVA, BENEFICIAZĂ DE ÎN PRAHOVA, BENEFICIAZĂ DE 
VENITUL MINIM GARANTAT 4.645 DE VENITUL MINIM GARANTAT 4.645 DE 

PERSOANE, IAR DE ALOCAȚIA PERSOANE, IAR DE ALOCAȚIA 
DE STAT-129.303 DE COPIIDE STAT-129.303 DE COPII

Denumirea programului 
(ajutorului de stat)

Total 
benefi ciari

Sumă totală 
pentru drepturi 
curente

Suma medie 
(lei/persoană)

Alte plăți

Venit minim garantat 205.007 55.764.570 272,01 195. 180
Alocație de stat pentru copii 3.689.843 356.796.776 96,70 13.576.611
Alocație pentru susținerea familiei 228.811 37.579.421 164,24 402.079
Indemnizație pentru creșterea 
copilului

177.089 315.614.115 1.782,23 21.103.100

Stimulent de inserție pentru 
creșterea copilului

91.411 57.074.831 624,38 2.668.089
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LA POMUL LĂUDAT SĂ LA POMUL LĂUDAT SĂ 
NU TE DUCI CU SACUL!NU TE DUCI CU SACUL!

să blochezi dacă ai chef orice de acasă nu se potrivește cu cea

GUVERNUL ZICE CĂ VA TĂIA FIRMELOR CHEFUL DE A CONTESTA LICITAȚIILE GUVERNUL ZICE CĂ VA TĂIA FIRMELOR CHEFUL DE A CONTESTA LICITAȚIILE 
PUBLICE, DAR LEGEA NU E ATÂT DE AFURISITĂ PE CÂT SE VORBEȘTEPUBLICE, DAR LEGEA NU E ATÂT DE AFURISITĂ PE CÂT SE VORBEȘTE

Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială a publicat cuantumul plăților pe care 
le-a efectuat în luna mai pentru diverse ajutoare sociale și pentru drepturile care li se 

cuvin mamelor și copiilor din România. Din fericire, ca să spunem așa, cele mai mari sume au 
plecat înspre plata alocațiilor pentru copii și indemnizațiile pentru creștere a copilului, dar 
trebuie să remarcăm faptul că, în continuare, se păstrează foarte mare numărul persoanelor 
care nu au venituri și trăiesc din sprijinul acordat de stat.

Guvernul României a adoptat o legislație care ar putea să pună capăt, afi rmă inițiatorii, contestațiilor 
la achizițiile publice, cele care, de-a lungul anilor, au blocat nepermis de mult investițiile din 

România sau au prelungit cu cel puțin un an numai procedura de licitație. Executivul a impus fi rmelor 
să depună 2% din valoarea contractului în cazul în care sunt nemulțumite de modul în care se atribuie o 
lucrare publică (și nu numai); dacă plângerea se dovedește că nu are fundament, patronul pierde defi nitiv 
banii. În varianta opusă (dacă o contestație este soluționată pozitiv), suma va fi  returnată contestatarului. 
Opinia generală este că măsura va determina reținerea celor care depun contestații de ... foaie verde!
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DEMENȚĂ ROMÂNEASCĂ: LEGEA CARE TE ÎNVAȚĂ DEMENȚĂ ROMÂNEASCĂ: LEGEA CARE TE ÎNVAȚĂ 
CUM SĂ TE PROTEJEZI ATUNCI CÂND FURI

Miruna Bogdănescu;  www.ziarulploiestii.ro

Majoritatea PSD-ALDE, susținută 
de UDMR și minorități, a introdus 

un prag minim de prejudicu pentru 
abuzul în serviciu: acesta este echivalentul 
salariului minim brut pe economie, adică 
1.900 lei. Odată cu stabilirea acestui prag, 
la recomandarea Curții Constituționale, 
s-a spulberat și părerea că modifi cările sunt 
efectuate cu dedicație, pentru dosarul în 
care Liviu Dragnea a fost condamnat de 
prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare 
cu executare. Părerea frumoasă pe care 
s-ar pregăti cineva să o aibă în legătură 
cu intențiile majorității politice dispar 
imediat când afl ăm că a fost redefi nită 
infracțiunea de abuz în serviciu. Aici a fost 
introdusă o prevedere absolut aiuritoare. 
Practic, parlamentarii au redefi nit noțiunea  
într-un fel pesemne unicat în istoria dreptului 
penal din lume, iertându-i pe toți cei care 
fură pentru prieteni, nu și pe cei care duc 
foloasele acasă sau le dau rudelor! (vezi tabel)

Să explicăm: să presupunem că doi 
funcționari publici comit un abuz în 
serviciu identic și cu prejudiciu similar, de 
un milion de euro. Primul își favorizează 
fi ul, al doilea-un prieten sau o fi rmă. 

Ei bine, în condițiile noilor modifi cări, 
primul va face închisoare, dar al doilea nu! 
Aberația, au spus analiștii, a fost introdusă  
de data aceasta cu dedicație, pentru a fi  
absolviți cei din dosarul Dragnea, inclusiv 
acesta, de acuzații. Indiferent cum ar fi , 
este de-a dreptul de neacceptat o asemenea 
discriminare fi e ea și între infractori. La o 

asemenea inepeție nici nu mai ține nimeni 
cont că pedepsele au fost micșorate de la 7 
la 5 ani!

PARLAMENTARII ÎI SALVEAZĂ PE 
CEI CARE FURĂ, DAR ÎI BAGĂ LA 
PUȘCĂRIE PE CEI CARE VORBESC 

DESPRE HOȚIILE PRIMILOR
Parlamentarii manifestă o extraordinară 

clemență pentru cei care comit infracțiuni, 
în schimb sunt teribil de drastici cu cei care 
vorbesc despre aceștia. Pe primii îi scapă de 
pârnaie, pe următorii îi bagă la pușcărie. 
Deci cum este ca unul care fură pentru 
prieten, ca să păstrăm exemplul, un milion 
de euro, să nu facă închisoare, dar să intre 
la pușcărie cel care îl numește pe primul 
„inculpat” sau „penal”? Fiindcă într-acolo 
merg lucrurile, dacă aberația va fi  votată 
în plen. Iată care sunt amendamentele 
introduse în Codul Penal: „Dezvăluirea, 
fără drept, de informații dintr-o cauză 
penală, atunci când această interdicție este 
impusă de legea de procedură penală, se 
pedepsește cu închisoare de la o lună la un 
an sau cu amendă. Dacă fapta este săvârșită 
de un magistrat sau de un reprezentant al 
organului de urmărire penală, pedeapsa 
se majorează cu jumătate.” (art. 277). Altă 
aberație: dacă un funcționar public se referă 
la un suspect ca și cum ar fi  deja condamnat 
va fi  sancționat cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani (art. 277)!
CAZUL BELINA, SCOS DIN RÂNDUL 

INFRACȚIUNILOR
Modifi cările, fi e că sunt impuse sau nu de 

Curtea Constituțională, conțin și alte decizii 
discutabile. Să oferim câteva exemple:

-dispozițiile articolului privind abuzul 
în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, 
emiterii și aprobării actelor adoptate de 
Parlament sau Guvern; 

-confi scarea extinsă nu se mai supune 
pentru cazul infracțiunilor spălării de bani 
și constituirii de grup infracțional organizat 
(art.122);

-a fost abrogată  defi niția funcționarului 
public: „este considerat funcționar public, 
în sensul legii penale, persoana care 
exercită un serviciu de interes public 
pentru care a fost învestită de autoritățile 
publice sau care este supusă controlului 
ori supravegherii acestora cu privire la 
îndeplinirea respectivului serviciu public”;
-neglijența în serviciu a fost scoasă din 
Codul penal, prin abrogarea art. 298;
-favorizarea făptuitorului nu se pedepsește 
nici dacă este săvârșită de un afi n până 
la gradul doi. Până acum era vorba 
doar de membri de familie (art. 269);
-emiterea de acte normative nu constituie 
infracțiune de favorizare a făptuitorului 
(art. 269).

Ultimul amendament, remarcați, 
este cu dedicație pentru cazul Belina. 
-este considerat trafi c de infl uență doar dacă 
infracțiunea vizează „foloase materiale”, nu 
„foloase”, așa cum este în prezent (art. 291).

CANALIZARE SUB 10% ÎN MEDIUL RURALCANALIZARE SUB 10% ÎN MEDIUL RURAL
Doar puțin 

peste jumătate 
(50,8%, respectiv, 
9,98 milioane de 
locuitori) din populația 
României locuiește 
în case conectate la 
rețeaua de canalizare, 
relevă cele mai recente 
date ale Institutului 
Național de Statistică 
pentru anul 2017. 
Procentul este mai mic 
(49,4%, respectiv, 9,71 
milioane de locuitori) 
în cazul sistemelor de 
canalizare prevăzute 

cu stații de epurare. 
La nivelul regiunilor 
de dezvoltare, 
ponderea cea mai 
mare a populației cu 
locuințe conectate la 
sistemele de canalizare 
s-a înregistrat în 
regiunea București-
Ilfov (84,4%), urmată 
de regiunea Centru 
(62,9%) și Vest (57,8%). 
Gradul cel mai redus 
de racordare s-a 
înregistrat în regiunile 
Sud-Muntenia (35,0%), 
Nord-Est (35,4%) și 

Nord-Vest (50,2%). 
Conform statisticii, în 
anul 2017, în mediul 
urban, populația 
conectată la canalizare 
a fost de 9.234.259 
persoane, reprezentând 
87,7% din populația 
rezidentă urbană 
a României, iar în 
mediul rural un număr 
de 744.627 persoane 
au benefi ciat de 
servicii de canalizare, 
reprezentând 8,2% din 
populația rezidentă 
rurală a României.

• ANUNȚURI • ANUNȚURI • 

VÂND 
LOC DE VECI 

în Cimitirul 
Mihai Bravu: 

Panciu Elena - 
parcela 2, rând 55, 

loc 19. 
Relaţii la tel.: 
0775305717

Pierdut carnet de 
student pe numele 

Botezatu Alexandru, 
eliberat de 

UPG Ploieşti.
 Îl declar nul.

Defi niție veche (în vigoare) Defi niție nouă
Fapta funcționarului public 
care, în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu, nu îndeplinește 
un act sau îl îndeplinește 
în mod defectuos și prin 
aceasta cauzează o pagubă 
ori o vătămare a drepturilor 
sau intereselor legitime ale 
unei persoane fi zice sau ale 
unei persoane juridice se 
pedepsește cu închisoarea 
de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa 
o funcție publică.

Fapta funcționarului public, afl at în exercițiul 
atribuțiilor de serviciu reglementate expres, 
prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de 
urgență, care refuză să îndeplinească un act sau 
îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel 
reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, 
ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, 
în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau 
afi n până la gradul II inclusiv, un folos material 
necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă 
certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui 
salariu minim brut pe economie sau o vătămare a 
drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale 
ale unei persoane fi zice sau juridice se pedepsește cu 
închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă

Comisia Florin Iordache a aprobat așa cum a dorit majoritatea PSD-ALDE modifi cările la Codul Penal. Proiectul a 
intrat, marți, la Senat, prima cameră sesizată, apoi comisia Iordache va mai da un raport, iar noul Cod va ajunge 

la vot fi nal la Camera Deputaților. Din experiențele trecute, de regulă plenul votează pe bandă rulantă variantele avizate 
în comisie. De această dată, a fost adoptată o modifi care absolut halucinantă: abuzul în serviciu va fi  pedepsit numai 
dacă este comis cu un folos material pentru persoana respectivă și/sau rudele acesteia; dacă de acele foloase se bucură un 
prieten sau o fi rmă, abuzul nu mai este incriminat! Deputații s-au chinuit să le ușureze infractorilor viața, dar au pregătit 
pedeapsa cu închisoarea pentru cei care răsufl ă datele din dosar sau pe cei care-i numesc pe corupți... „corupți”!

Pi d t t d
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AR PUTEA PRAHOVA RURALĂ AR PUTEA PRAHOVA RURALĂ 
SĂ-ȘI MAI SALVEZE SĂ-ȘI MAI SALVEZE 

PUȚINUL PATRIMONIU PUȚINUL PATRIMONIU 
CULTURAL DE CARE DISPUNE?CULTURAL DE CARE DISPUNE?

Trebuie să spunem că zonele din Ardeal au o experiență 
mult mai bogată în ceea ce înseamnă   păstrarea 

și conservarea patrimoniului cultural, inclusiv când este 
vorba despre locuințe sau de modul în care este abordată 
problematica urbanismului. Și tradiția permite cumva 
lucrul acesta, mai ales în satele săsești, acolo unde nu 
sunt foarte multe intervenții în specifi cul local. Dar chiar 
și-acolo termopanul sau sticla s-au insinuat într-o arhitectură 
preponderent a lemnului și a zidului din cărămidă. S-a 

afi rmat deseori că impunerea unui stil urbanistic i-ar 
obliga pe localnici la nemodernizare. Această părere nu are 
fundament, spun specialiștii, fi indcă o baie sau o încălzire 
centrală nu presupune că trebuie, musai, să plachezi 
construcția cu marmură sau geamuri fumurii. De altfel, 
deunăzi vreme, prof.univ.dr. Ioan Ianoș, directorul Centrului 
Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii 
Teritoriale (CICADIT) și profesor la Facultatea de Geografi e, 
Universitatea București, ne spunea:„Nimeni nu se poate gândi 
la faptul că, pentru a păstra identitatea satului, trebuie să 
condamnăm populația respectivă la subdezvoltare continuă! 
Dar este absolut necesară existența unor reglementări care să 
nu producă o suburbanizare sălbatică (...) Prin componentele 
lor arhitectonice, prin tradiții și comportamentul psihologic 
colectiv al comunităților, unele sate pot deveni sate-muzeu. 
Dar nu toate cele peste 13.000 de sate din România pot deveni 
adevărate muzee! De aceea, trebuie să facem distincție între 
un rural viu, modern și cu rădăcini ancestrale defi nite ca 
valori perene (care să sprijine dezvoltarea) și un rural care să 
trăiască, în principal, din particularitățile sale unice. Această 
nișă, despre care se vorbește, poate fi  exploatată întrucât este 

atractivă pentru turiști, pentru cei îndrăgostiți de istorie și 
de natură. Dar la fel de atractiv poate deveni orice sat, mai 
ales din zonele montane și deluroase, în condițiile în care își 
păstrează peisajul intern și cel din moșia satului mai puțin 
alterat, dar productiv”.

PRAHOVA, PUȚINĂ TRADIȚIE, MULTĂ... 
SORCOVEALĂ!

Haideți să privim la Prahova rurală, sub aspectul acesta, 
al protejării caselor (unele dintre ele înscrise în lista 
monumentelor istorice). Știm că în special zonele montane 
dispun de zestre patrimonială de mare valoare, fi e că discutăm 
despre calitățile arhitecturale ale unor locuințe (volumetrie, 
planimetrie, decorații), fi e de repertoriul bogat în elemente 
decorative (frontoane traforate, prispe, tâmplărie); ambele 
sporesc valoarea istorică a caselor. Dar la fel de bine știm că 
nicio localitate n-a scăpat fi e de îmbunătățiri (modernizări) 
care au afectat elementele valoroase, fi e de construcții care 
n-au nimic în comun cu tradiția zonei. Pe de altă parte, legea 

nici n-a impus condiții restrictive și nici nu avem o educație 
în sensul conservării și protejării patrimoniului. Ca să nu 
spunem că, de fapt, nicio primărie n-a impus menținerea 
unui stil arhitectural, sub aspectului nivelului de înălțime al 
clădirilor, culoarea fațadelor și a acoperișurilor, materialul 
utilizat, tâmplărie folosită etc. Exceptând oarecum Slonul, 
dar nici acesta complet, avem un fel de sorcovă în tot județul. 
Singura administrație care a respectat un stil arhitectural 
al clădirilor publice este Apostolache; pesemne nu s-ar fi  
întâmplat așa ceva dacă primăria nu era obligată să procedeze 
astfel grație existenței Ansamblului Mănăstirii Apostolache. 
În Prahova, a fost întocmit un Ghid de arhitectură pentru 
încadrarea în specifi cul local din mediul rural -Zona 
Prahova Subcarpatică, iar lucrarea a fost realizată de un 
colectiv condus de arh. Cornelia Zaharia. Despre satele din 
zona de deal se spune că „moșnenii ne-au lăsat locuri pitorești 
și clădiri valoroase, care în prezent sunt încadrate în categoria 
arhitectură vernaculară”. Există zone cu un număr important 

de clădiri care, deși nu sunt în Lista Monumentelor Istorice, 
sunt valoroase din punct de vedere istoric, cultural și 
arhitectural. Construcțiile tradiționale din comuna Provița 
de Sus, unde una din cinci case are această calitate, poate fi  
un astfel de exemplu. Alte localități în care s-ar mai putea 
găsi oaze de tradiție, cu condiția ca ele să fi e conservate, ar 
mai fi  Sângeru, Teișani, Starchiojd, Brebu, Provița de Jos, 
Cerașu, Aluniș, Bertea, Cărbunești etc. În rest... cunoașteți 
foarte bine ce se întâmplă!

V-ați pus vreodată întrebarea câte poduri 
sau pasaje sunt pe drumurile din Prahova? 

Ei bine, însumat, avem 17,25 km de construcții de 
artă, cum se numesc ele în construcții. În această 
statistică nu sunt cuprinse și cele din orașe, 
situate în interiorul localităților, pe străzi afl ate în 
gestiunea primăriilor. Credeți că știe cineva câte 
dintre acestea prezintă siguranță pentru circulație 
și câte nu? La nivel centralizat, nu; la nivel de 
administrator-și sunt vreo 4, cu totul- e posibil ca 
fi ecare să cunoască situația din localitatea/ județul/ 
compania (Drumuri Naționale) da.

După inundațiile de acum sau cele din ultimii 
20-30 de ani, bănuiți că s-a întcmit o situație 

cu podurile care nu mai prezintă siguranță din punct 
de vedere tehnic? Noi ne îndoim că ar exista așa 
ceva, adică să fi e expertizate aceste construcții și să se 
cunoască, pentru fi ecare în parte, cam care ar fi  durata 
de viață. Administratorii zilelor noastre au alte indicii: 
se prăbușește podul, facem altul; se șubrezește după o 
inundație ori la viituri puternice, intervenim punctual; 
avem un proiect sau o strategie de trafi c, construim un 
pod.

PRAHOVA ARE 200 DE APE CURGĂTOARE ȘI 
1.231 DE PODURI

Lungimea cursurilor de apă care traversează județul 
este de 1.066 km, iar suprafața bazinului hidrografi c- 
4.694 km2 . Principalele râuri sunt Prahova, Ialomița, 
Teleajen, Doft ana, Leaotul, Cricovul Sărat.  În afară 
de acestea mai sunt 194 de cursuri de apă interioare 
(gârlă, în limbaj popular). Peste toate aceste ape s-au 
construit 1.231 de poduri și pasaje. Secția de Drumuri 
Naționale Prahova are în administrare un număr de 
83 de poduri, în lungime totală de aprox. 4,6 km, din 

care: pe DN 1-37 poduri în lungime de aprox. 2,2 km; pe 
DN 1A-33 poduri în lungime de aprox. 1,3 km; pe DN 
1B-11 poduri în lungime de aprox. 0,8 km; pe DN 71-1 
pod în lungime de aprox. 0,1 km; pe DN 72-1 pod în 
lungime de aprox. 0,2 km.  De asemenea, pe drumurile 
județene există 178 de poduri, cu o lungime totală de 
6,9 km și 15 pasaje, însumând peste 2,2 km, iar pe 
drumurile comunale sunt 95 de poduri, cu o lungime 
totală de peste 3,2 km si 5 pasaje, în lungime de 0,35 km. 
Situația la nivelul județului nu include, cum spuneam, și 
podurile din orașe, altele decât cele gestionate de CNAIR 
sau Consiliul Județean Prahova.

CÂTE PODURI SUNT AFECTATE? NU SE ȘTIE!
Și-acum: câte poduri au fost afectate, cumulat, în 

ani, în urma inundațiilor? Ofi cial nu există o situație 
de acest fel la nivelul județului. Știm doar de podul 
de la Stăncești, prăbușit anul trecut, am mai afl at de o 
expertiză efectuată la podul de pe DN1A, peste Teleajen, 
în dreptul comunei Blejoi, despre faptul că ar trebui 
înlocuit podul peste Teleajen, de la intrarea în comuna 
Drajna și cam atât. Eventual ar trebui să căutăm în 
statisticile Prefecturii Prahova să vedem ce-au raportat 
primăriile la fi ecare viitură ori în cazul alunecărilor de 
teren. Altfel... Dumnezeu cu mila!

d lădi i d i t î Li t M t l I t i

afirmat deseori că impunerea unui stil urbanistic i ar

MAI PREZINTĂ MAI PREZINTĂ 
SIGURANȚĂ SIGURANȚĂ 

PENTRU PENTRU 
CIRCULAȚIE CIRCULAȚIE 

PODURILE DIN PODURILE DIN 
PRAHOVA?PRAHOVA?

Filiala Prahova a Ordinului Arhitecților din 
România a organizat, la Ploiești, o dezbatere 

liberă prilejuită de vizita  Grupului de Lucru 
„Rural” al Ordinului  Arhitecților  din  România, 
tema referindu-se la „Protejarea patrimoniului 
cultural și promovarea unei arhitecturi sustenabile 
în documentațiile de urbanism din mediul rural”. 
Pe lângă reprezentanții Prahovei (arh. Cornelia 
Zaharia) și ofi ciali ai Consiliului Județean Prahova, 
la întâlnire au fost prezenți arhitecții Horațiu 
Răcășan, din Cluj-Napoca, Eugen Vaida, din Sibiu 
și Miklós Köllő, din Miercurea-Ciuc.
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Că l tCă l t

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE MUZICĂ CLASICĂ ȘI DE MUZICĂ CLASICĂ ȘI 

CONTEMPORANĂ ȚINTEA MUZICALĂCONTEMPORANĂ ȚINTEA MUZICALĂCunoscută și sub denumirea de 
chimen negru, negrilica este o plantă 
folosită de secole pentru proprietăţile 
sale antibacteriene, antiinfl amatoare 
și antifungice, fi ind considerată un 
stimulent imunitar puternic.

Seminţele plantei au un gust aromat, 
ușor iute, de aceea se pot folosi și drept 
condiment. Sub formă de capsule, 
negrilica este indicată și în tratarea 
unor afecţiuni, graţie substanţelor active 
precum nigelona, melantina, saponozida 
și taninul.

Distruge paraziţi intestinali
Graţie compușilor activi conţinuţi, 

negrilica este efi cientă pentru combaterea 
paraziţilor intestinali. Se prepară o băutură 
din 3 linguri de seminţe de negrilică și 1 
litru de zeamă de varză murată, care se lasă 
la macerat 12 ore. Se strecoară și se bea câte 
1 cană înainte de fi ecare masă.

Stimulează creșterea părului
Remediile pe bază de negrilică 

restructurează podoaba capilară, prevenind 
și albirea prematură a părului. Ca remediu, 
este folosit uleiul. Se obţine prin amestecul 
a jumătate de litru de ulei de măsline 
cu 10 linguri de pulbere de seminţe de 
negrilică. Se lasă la macerat 2 săptămâni, la 
lumină, apoi se fi ltrează și se depozitează 
într-un recipient de culoare închisă, la loc 
întunecat și rece. Masează scalpul cu acest 
ulei de 2 ori pe săptămână.

Tratează problemele pielii
Eczemele apar, de obicei, în urma 

infl amaţiilor și se manifestă prin erupţii 
roșii și umfl ături. Negrilica are rol 
antiinfl amator și antioxidant, ajutând 
la regenerarea ţesuturilor afectate, fi ind 

recomandată și în cazul acneei. Pune pe 
baie de aburi, într-un vas, 4-5 linguri de 
unt de shea, 2-3 picături de ulei de jojoba 
și 3 linguri de seminţe de negrilică. Adaugă 
ceară de albine și amestecă până capătă o 
consistenţă vâscoasă. Aplică zilnic crema 
obţinută pe zonele afectate.

Are acţiune expectorantă
Negrilica are efect antiasmatic și 

bronhodilatator asupra căilor respiratorii, 
fi ind de folos în cazul acceselor cauzate de 
astm. Reduce congestia bronhiilor și are 
efect expectorant. Se prepară un decoct din 
8 g de seminţe la 1 litru de apă. Se fi erbe 5 
minute, apoi se lasă la infuzat 10 minute. Se 
strecoară și se beau 2-3 căni pe zi.

Combate răceala
Graţie proprietăţilor sale 

antiinfl amatoare, antivirale și 
antibacteriene, negrilica este recomandată 
pentru tratarea răcelilor și gripelor. 
Prepară o băutură dintr-un litru de vin de 
casă și 2 linguriţe de pulbere de seminţe 
de negrilică, care se pun la fi ert împreună. 
După ce a dat în clocot, se lasă 10 minute 
și se strecoară. Se bea 1 pahar înainte de 
mesele principale, până la ameliorarea 
simptomelor.

Continuând, cu brio, o excepţională 
activitate de promovare a valorilor 

perene ale creaţiei muzicale clasice și 
contemporane, începând din prima jumătate 
a lunii iulie 2009, în perioada estivală are 
loc anual, în prima jumătate a lunii iulie, o 
manifestare muzicală de referinţă pe plan 
judeţean, naţional și european, iniţiată de 
eminentele fi ice Dana – căsătorită Probst 
în metropola muzicii europene Viena, 
și Adina – căsătorită Dumitrescu, cu 
domiciliul de câţiva ani în nordul Finlandei, 
ale cunoscutului inginer petrolist Gheorghe 
Teodorescu din localitatea Ţintea – Băicoi.

Anul acesta, remarcabila manifestare 
afl ată la a zecea ediţie se desfășoară în 
perioada 2-9 iulie a.c., în orașele Ploiești, 
București și Câmpina, sub genericul 
Centenare. Ne referim, în primul rând, la 
împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918, la 100 de ani de 
la fi nalul Primului Război Mondial și de 
la destrămarea imperiului austro-ungar și 
nu în ultimul rând, la 100 de ani de când 
Austria a devenit republică.

Cele două fi ice ale inginerului Gheorghe 
Teodorescu din localitatea Ţintea, dovedind 
din anii copilăriei de școală primară și 
secundară o evidentă vocaţie pentru studiul 
artei sonore, au urmat studii de specialitate, 
cu deosebit succes, la Universitatea 
Naţională de Muzică din București – secţiile 
compoziţie și pian. 

Programul general al Festivalului, pe 
lângă marcarea Centenarului Marii Uniri de 
la 1918, aduce în prim plan atât lucrări vocale 
și instrumentale semnate de compozitorii 
români înainte de 1918, dar și lucrări recente 
ale unor creatori români contemporani 
din ţară și de peste hotare cu deosebire din 
Austria, Germania, Finlanda, Italia etc.

În același timp, în program sunt înscrise 
și creaţii ale unor personalităţi de renume 

în viaţa muzicală și de 
peste hotare, de la a 
căror naștere sau trecere 
în eternitate se împlinesc 
o sută de ani. 

Ne referim, în 
primul rând, la ilustrul 
compozitor, muzicolog 
și profesor universitar 
Liviu Comes, născut în 
urmă cu o sută de ani 
(18 dec.1918), în orașul 
Șerei din Hunedoara, 
precum și la: Constantin 
Brăiloiu (1893–1958), 
Tiberiu Brediceanu 
(Lugoj, 1877 București, 
d.1968), Alfonso Casaldi 
(Italia, 1874 – București, 
1942) și Gheorghe Dima 
(Brașov, 1847 – Cluj, 
1925). 

În același timp, în 
program au fost incluse 
și opusuri pentru vioară 
și pian bine cunoscute și 
apreciate publicului din 
ţară și de peste hotare 
realizate înainte de 
1918, printre care Hora 
Stacatto, de Grigoraș 

Dinicu, Hora Unirii de George Enescu și 
Bagadela de Ion Scărlătescu. În acest context, 
din muzica compozitorilor europeni sunt 
programate lucrări privind viaţa și opera 
strălucitului compozitor Claude Debussy 
de la a cărei trecere în eternitate (1918), 
Paris, se împlinesc o sută de ani, a vestitei 
compozitoare Lili Boulanger (Paris, d. 
1918), precum și din palmaresul unor 
tineri compozitori contemporani, români 
și străini: Sebastian Androne – Nakanischi, 
Cristian Bence – Muk (n. orașul Deva), 
dr. în muzică al Universităţii din Cluj 
Napoca, Dora Cojocaru (n. Baia Mare), dr. 
în muzică al Universităţii de Muzică din 
Cluj Napoca, Sebastian Dumitrescu (n. în 
1989, București, cu domiciliul în Finlanda 
din anul 2003, dr. în muzică al Academiei 
Sibelius din Helsinki, Șerban Marcu (n. 
la Brașov în 1977, absolvent al secţiei 
de compoziţie al Academiei Gh. Dima 
din Cluj Napoca), Gabriel Mălăncioiu 
(Timișoara, compoziţie, al Academiei de 
Muzică din Cluj Napoca), Dana Cristina 
Probst (n. în București și din 1994, locuiește 
la Viena) ș.a.

Protagoniștii actualei ediţii a Festivalului 
sunt interpreţi de certă valoare artistică 
din Austria, Finlanda și România, printre 
care: mezosoprana Carolina Iulia Astanei – 
stabilită de 30 de ani în Austria, fost studentă 
a celebrei profesoare din România, Arta 
Florescu, pianistul Otto Probst, clarinetista 
Vivian Neff  – fi nlandeză, studentă la 
Helsinki, Adriana Mayer (Constanţa) – 
pian, Mihaela Mitrofan, elevă în cl. XI 
la Colegiul Naţional de Muzică „George 
Enescu” secţia vioară etc.

Deschiderea Festivalului – ediţia a X-a 
a avut loc în seara zilei de luni, 2 iulie 
a.c., - începând de la ora 18.00, la Muzeul 
Memorial „Paul Constantinescu” din 

Ploiești. Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de  muzicologul prof. dr. Alexandru I. 
Bădulescu, care a adus în atenţia publicului 
principalele date și momente din tabloul 
componisticei românești în preajma anului 
1918 și importantele realizări în acest 
domeniu după acest istoric eveniment.

Interesanta manifestare a continuat cu 
un impresionant concert de lieduri semnate 
de compozitori români și străini, interpretat 
de mezosoprana Carolina Iulia Astanei și 
pianistul vienez Otto Probst.

Programul a cuprins lucrări muzicale 
semnate de compozitori români: Constantin 
Brăiloiu, Tiberiu Brediceanu, Gheorghe 
Dima și din Austria: Gottfried von Einem, 
Erich Wolgpan Korngold, Zemlinski 
Alexander. Prezentarea acestor distinși 
muzicieni oaspeţi din Austria a revenit 
compozitoarei Dana Cristina Probst – 
copreședinte al Comitetului de Organizare 
al Festivalului.

Numerosul public prezent la acest 
veritabil act de cultură a răsplătit cu 
îndelungate aplauze, performanţele 
incontestabile ale protagoniștilor 
concertului, pregătirea lor superioară în 
domeniul știinţei și artei interpretative, 
talentul și măiestria artistică cu care a 
abordat un repertoriu complex și difi cil din 
punct de vedere al scrierii componistice.

Potrivit programului general al actualei 
ediţii, joi, 5 iulie 2018, ora 19.00, un 
concert este programat la Universitatea 
Naţională de Muzică București – la care vor 
interpreta lucrări din agenda Festivalului, 
soliștii mezosoprana Carolina Iulia Astanei, 
pianistul Otto Probst, Vivian Neff  (clarinet) 
și Sebastian Dumitrescu (bas electric). 

Cel de al treilea concert va fi  găzduit de 
Parohia Sf. Nicolae din Câmpina, duminică, 
8 iulie a.c., ora 17.00, iar concertul de 
închidere, ca și în anii precedenţi este 
propus la Biserica Romano-Catolică Cristos 
Rege din Ploiești, pentru ziua de luni, 9 
iulie, ora 19.00.

Sperăm ca publicul iubitor al marei și 
adevăratei muzici din localităţile amintite: 
București, Câmpina, Ploiești, să onoreze 
manifestările programate la care intrarea 
este liberă, repertoriul abordat de soliștii 
români și străini este deosebit de interesant 
– ca gen și tematică, iar performanţele 
protagoniștilor – incontestabile.

Ultimele acorduri sunt dedicate 
celor două eminente muziciene – 
compozitoare, pianiste și profesoare Dana 
Cristina Probst și Adina Dumitrescu, 
care conduc cu profesionalism, dăruire 
și responsabilitate Asociaţia Culturală 
Ţinteafest – organizatorul principal al 
Festivalului, precum și distinșilor parteneri 
și sponsori: Forumul Cultural Austriac, 
București, Universitatea Naţională de 
Muzică București, Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” Ploiești, Radio România 
Muzical, Centrul de Informare Muzicală 
din România, Parohia Sf. Nicolae Câmpina, 
Biserica Romano Catolică Cristos Rege 
Ploiești, Asociaţia Germană Allgemeine 
Deutsche Zeitung fur Rumanien.

Tuturor – organizatori și realizatori 
sincere și călduroase felicitări.

NEGRILICA, 
BUNĂ LA TOATE

O prestigioasă manifestare muzicală: O prestigioasă manifestare muzicală: 

2-9 iulie 2018, Ploieşti, Bucureşti, Câmpina

ontinuând cu brio o e cepţională
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CELE MAI MARI INVENȚII ȘI INOVAȚII, DE 
LA ROATĂ ÎNCOACE (I)LA ROATĂ ÎNCOACE (I)

Un fost ministru 
canadian al 

apărării, în perioada 1963-
1967, a făcut afi rmaţii 
surprinzătoare despre 
societatea secretă Illuminati. 
Paul Hellyer a precizat că 
Illuminati există și conduc 
lumea din umbră, aceștia 
câștigând „trilioane” de 
dolari de pe urma industriei 

petroliere, informează Th e 
Sun.

Fostul ministru, în vârstă 
de 94 de ani, a mai adăugat că 
membrii bogaţi ai Illuminati 
poartă războaie inutile și 
pun accent pe profi t decât 
să se concentreze asupra 
mediului înconjurător și a 
schimbărilor climatice.

Hellyer a afi rmat că acest 

grup ar avea tehnologia 
necesară pentru a stopa 
efectele schimbării climatice, 
dar nu o folosesc din cauza 
faptului că majoritatea 
membrilor Illuminati au 
obţinut profi turi uriașe 
datorită industriei petroliere.

Illuminati ar fi  un 
grup format din oameni 
infl uenţi, iar adepţii „teoriei 

conspiraţiei” susţin că aceștia 
controlează din umbră 
economia mondială. De 
asemenea, fostul ministru a 
mai spus că „cel puţin patru 
specii extraterestre” vizitează 
Pământul de câteva decenii, 
iar autorităţile comunică 
des cu ambasadorii acestor 
specii.

1 Navigaţia cu vele, mileniul 
IV î.e.n. 

Ca și avionul (nr.14), dar cu mult 
înaintea acestuia, a transformat 
domeniul transporturilor, al 
războiului și viziunea noastră 
asupra lumii. 

2Abacul, mileniul III î.e.n. 
Un instrument de calcul 

apărut de timpuriu, abacul a fost 
unul dintre primele dispozitive 

menite să ajute inteligenţa umană. 

3 Pârghia mileniului III î.e.n. 
O idee aparent copilăresc 

de simplă, dar extraordinar de 
efi cientă. Se crede că egiptenii 
antici au folosit din plin această 
invenţie simplă și genială pentru 
ridicarea celebrelor lor piramide. 

4Cuiul, mileniul II î.e.n. 
Unul dintre experţii 

solicitaţi să participe la proiect, 

Leslie Berlin (specialist în istoria 
afacerilor și a tehnologiei la 
Universitatea Stanford), e de 
părere că inventarea cuielor „a 
prelungit viaţa, prin faptul că a 
conferit oamenilor capacitatea de 
a-și construi adăposturi”.

5Scrierea alfabetică, 
mileniul I. î.e.n. 

Odată cu apariţia acesteia, 
informaţia a devenit mai accesibilă 
și mai ușor de găsit; după 
opinia autorului, ea ar fi  permis 
societăţilor care o practicau să 
le întreacă pe cele care foloseau 
scrierea ideografi că.

6Cimentul, mileniul I î.e.n.
De la cele mai vechi 

versiuni de lianţi, făcute din var 
și nisip, până la cimentul modern, 
acest tip de material stă – la 
propriu – la temelia civilizaţiei.

7 Șurubul lui Arhimede, 
secolul III î.e.n.

Celebrului învăţat antic îi 
este atribuit inventarea unuia 
dintre primele dispozitive de 
pompare a apei – un soi de 
„tirbușon” rotitor care împinge 
apa în sus printr-un tub. Invenţia a 
îmbunătăţit tehnologia irigaţiilor 
și este utilizată și în ziua de azi, de 
exemplu, în instalaţii de tratare a 
apelor uzate.

8 Hârtia, secolul II 
Suport al scrierii și 

al imaginilor, ea a contribuit 

hotărâtor la diseminarea 
informaţiei și la creșterea 
numărului de oameni știutori de 
carte. 

9 Praful de pușcă, secolul X  
Poate că e o invenţie 

pe care am fi  vrut mai curând să 
n-o fi  cunoscut, căci contribuţia 
ei la uciderea semenilor și la 
creșterea tragică a „efi cacităţii” 
războiului este binecunoscută. 
Dar acest explozibil a avut și alte 
întrebuinţări, în scopuri mai 
pașnice – de pildă, în construcţia 
de drumuri ori exploatări miniere. 
Oricum, este o invenţie a cărei 
importanţă nu poate fi  negată, 
dacă o privim din perspectiva 
impactului ei asupra civilizaţiei 
umane.

10Banii de hârtie, secolul 
al XI-lea

Au reprezentat un pas 
important spre „abstractizarea” 

banilor, caracteristică a economiei 
mondiale în momentul de faţă.

11Busola, secolul al XII-
lea 

Permiţând orientarea chiar 
în lipsa unor repere vizuale – în 
largul oceanului, de exemplu – a 
permis călătorii din ce în ce mai 
lungi și ne-a ajutat să descoperim 
lumea.

12 Lentilele optice, secolul 
al XIII-lea  

Datorită lor au putut fi  inventate, 
microscopul și telescopul, dar 
contribuţia lentilelor la progresul 
omenirii nu se rezumă la atât. 
Ochelarii, de exemplu, au 
reprezentat un imens factor de 
progres: după cum spune autorul 
articolului, ei au permis creșterea 
coefi cientului de inteligenţă al 
oamenilor, sporind considerabil 
numărul celor care puteau să 
citească și să scrie, ori învăţa.

13 Tiparul, anii 1430 
Nominalizată de 10 

din cei 12 participanţi, inventarea 
tiparului cu litere mobile, în 
Europa secolului al XV-lea, a 
permis accesul facil și ieft in la 
cunoaștere, deci îmbogăţirea și 
răspândirea rapidă a acesteia.

14 Ceasul mecanic, secolul 
al XV-lea  

A cuantifi cat timpul și a marcat 
începutul unei transformări 
drastice a modului în care oamenii 
își organizau existenţa zilnică.

15 Calendarul gregorian, 
1582 

A corectat calendarul iulian, mai 
vechi, realizând o sincronizare mai 
bună a mersului civilizaţiei umane 
cu ritmurile naturale determinate 
de ciclurile astronomice.

16 Motorul cu aburi, 1712 
A pus în mișcare 

trenurile, vapoarele și mașinile-
unelte, făcând posibilă înfl orirea 
Revoluţiei Industriale.

17 Sextantul, 1757 
Cu ajutorul lui, au 

putut fi  realizate observaţii 
astronomice și întocmite hărţi, 
care ne-au ajutat să cunoaștem și 
să înţelegem mai bine planeta și 
universul.

18 Plugul cu cormană, 
secolul al XVIII-lea 

Spre deosebire de modelele 
mai vechi, plugul cu cormană nu 
doar taie brazda, ci o și răstoarnă, 
înăbușind creșterea buruienilor și 
aducând la suprafaţă substanţele 
nutritive din sol. Pare o 
îmbunătăţire modestă adusă 
unei unelte vechi, dar, de fapt, 
impactul ei a fost extraordinar: 
introducerea ei a mărit foarte 
mult productivitatea pământului, 
ceea ce a infl uenţat considerabil 
economia și, astfel, întreaga 
civilizaţie.

Autorul articolului plasează 
această invenţie în secolul al 
XVIII-lea dar ea a fost utilizată și 
mai înainte. În secolul al XVIII-
lea, însă, designul acestor pluguri 
a fost considerabil îmbunătăţit. În 
această perioadă au fost inventate 
și s-au răspândit pe scară largă 
modele de plug cu cormană 
mult mai ușoare și care puteau fi  
produse în număr mare, în fabrici; 
ele au devenit foarte populare și 
au contribuit mult la progresele 
agriculturii în Europa și în 
America de Nord.

19 Mașina de egrenat 
bumbacul, 1793 

Inventată în SUA, a permis 
separarea mecanizată a fi brelor 
de bumbac de seminţele plantei, o 

activitate care, anterior, era făcut 
manual și era foarte laborioasă. 
Ca urmare, industria ţesăturilor 
de bumbac a devenit mult mai 
productivă și, desigur, cererea 
de materie primă a devenit mai 
mare; ca o consecinţă tristă, a 
luat amploare și s-a consolidat 
fenomenul sclaviei pe plantaţiile 
de bumbac din sudul Statelor 
Unite ale Americii.

20 Fotografi a, începutul 
secolului XIX 

A transformat profund profesii 
precum jurnalismul, dar și arta, 
cultura, precum și modul în care 
ne vedem pe noi înșine.

Va urma

ILLUMINATI CONDUC LUMEA DIN UMBRĂ
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Sisteme de scriere, tehnologii de construcţii, optică, 
transporturi, prelungirea vieţii oamenilor… Inventivitatea 

speciei umane s-a manifestat, de-a lungul mileniilor, în nenumărate 
domenii.

Desigur, fi ecare are părerea lui în această privinţă, dar n-ar fi  
interesant să afl ăm ce gândesc despre asta oameni care, de decenii, 
lucrează în domeniul tehnologiilor de tot felul, învaţă despre 
tehnologii – și îi învaţă și pe alţii -, studiază evoluţia tehnologiilor 
de-a lungul istoriei?

Publicaţia americană Th e Atlantic a avut iniţiativa de a aduna un 
grup de 12 experţi – oameni de știinţă, ingineri, istorici, oameni de 
afaceri – și o listă cu 25 de invenţii sau inovaţii pe care le consideră 
cele mai importante. Singura condiţie pusă era aceea ca reușitele 
respective să fi e posterioare inventării roţii, survenită acum cca 
6000 de ani și atât de importantă pentru evoluţia ulterioară a 
tehnologiilor și a civilizaţiei umane, în general, încât roata a ajuns 
să simbolizeze, în mentalitatea colectivă, însăţi INVENŢIA, ideea 
revoluţionară care transformă din temelii universul tehnologic de 
până atunci și dă un imbold nemaiîntâlnit progresului.

Iată rezultatele acestui incitant exerciţiu, care ne dau o idee 
despre modul în care oamenii înţeleg lumea și evoluţia ei – lumea 
trecută, cea prezentă și chiar pe cea viitoare.

Analizând listele oferite de participanţi, cântărind valoarea 
acordată fi ecărei invenţii ori inovaţii, pe baza ordinii lor, 
James Fallows, autorul articolului din Th e Atlantic, a sintetizat 
informaţiile într-o listă mai cuprinzătoare, formată din izbânzi 
tehnologice considerate cele mai interesante din istorie.

Lista este, evident, foarte departe de a fi  exhaustivă: după cum 
spune el însuși, a întocmit o listă de aproximativ 50 de astfel de 
reușite înseamnă să excluzi de pe listă alte 50.000. Nenumărate 
sunt invenţiile și inovaţiile care au transformat viaţa omenirii, iar 
50 dintre acestea – în cursul a sute de mii de ani de evoluţie – pare 
puţin. Dar, așa limitat și inevitabil subiectiv cum este, rezultatul 
nu este mai puţin interesant. Iată lista, îmbogăţită cu comentarii 
ale autorului și ale unora dintre cei 12 experţi care au fost rugaţi să 
participe la proiect.
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Când vom scăpa de ruși și de mentalitatea pro-rusă?

Am cumpănit mult 
abordarea subiectului 

invalidării alegerilor locale de 
către curțile cu diferite jurisdicții 
ale Republicii Moldova. Un gest 
pe cât de inexplicabil, pe atât 
de reprobabil, care a stârnit 
stupefacție și consternare la 
nivelul tuturor celor care au de 
a face cu Republica Moldova 
la nivelul relațiilor bilaterale – 
state, instituții internaționale, 
parteneri cu precădere cei 
democrați și occidentali.

E DE NEÎNȚELES 
ÎNȚELEGEREA 

INEXPLICABILULUI 
Procesul de evaluare este 

încă în curs, lipsesc multe 
variabile, iar actorii principali 
ai acestui joc nu s-au pronunțat 
concludent și satisfăcător, dar 
nici  nu au abordări credibile, 
consolidate și responsabile pentru 
a putea fi  luate în considerare. 
Mai degrabă vedem abordări de 
etapă, intermediare, care par a fi  
improvizate, sub efectul surprizei 
sau a inexistenței unei strategii 
coerente de reacție și comunicare.

Nu am să încerc înțelegerea 
inexplicabilului. E de neînțeles. 
E inacceptabil. E fără precedent. 
Să ai alegeri declarate valide, cu 
un învingător, pentru ca ulterior 
să fi e declarate invalide de către 
instanță, pe baza unor iregularități 
nesancționate în ziua votului, 
fără alterarea probată, masivă, a 

rezultatelor, cu vinovați acuzați de 
fapte penale grave. Este un proces 
ce subliniază lipsa unor mecanisme 
corecte de evaluare și funcționare 
a justiției independente. Nu discut 
ingerințe para-legale sau politice, 
nici măcar acuzațiile privind 
responsabilitatea exclusivă a 
actualei puteri, sau a Oligarhului 
Rău care a capturat statul.

Nu se explică această ultimă 
abordare prin prisma salutării 
anterioare a rezultatului, a calmării 
spiritelor prin victoria opoziției 
pro-europene și deschiderea unei 
posibile formule post-electorale 
de abordare a majorității. Din 
contra, evaluarea era mai degrabă 
pozitivă pe această variantă, 
mai credibiliza și alegerile, în 
general. Și dimpotrivă, cred că 
abordarea actuală nu aduce nici 
un avantaj pentru actuala putere, 
care decontează oricum toate 
costurile sfârșitului invalidării. 
Le decontează inclusiv pentru 
că unora le-a convenit să se 
afi rme drept stăpâni ai inelelor și 
atotputernici ai zilei, pentru ca, 
ulterior, să fi e puși în postura de 
a trebui să opteze între două rele, 
care mai de care mai complicate 
pentru ei înșiși: să spună că 
nu controlează totul, că există 
breșe și scăpări și că oricine 
poate valorifi ca aceste scăpări și 
vulnerabilități. Sau, din contra, 
să-și asume rezultatul ca pe 
propria acțiune (admițând că 
aceasta chiar nu este rezultatul 

propriei voințe). De altfel, pe 
această variantă merge și opoziția 
și e cea mai lesne de considerat.

Oricum, chiar dacă nu ar 
fi  o acțiune directă, decontul 
vine tot la actuala putere, cu 
precădere la deținătorii de funcții 
publice, premierul și președintele 
Parlamentului, care încasează 
peste tot oprobiul public. Iar 
politic, admițând că nu s-ar proba 
o ingerință directă, costurile vin 
pentru că sistemul democratic 
edifi cat funcționează cu asemenea 
breșe și nu are posibilitatea 
reparării și recalibrării unor 
asemenea aberații.

Mai grave sunt consecințele 
acestui act: deteriorarea puternică 
și greu de reparat a dosarului 
electoral al Republicii Moldova, 
de altfel cel mai bun din regiune 
și apreciat încă din 1994; punerea 
sub semnul întrebării a situației 
de la alegerile generale, cu atât 
mai mult că se desfășoară pe baza 
unei legi și a votului mixt, criticat 
unanim de toată lumea (inclusiv de 
noi) ca nesoluționând problemele 
clamate; punerea sub semnul 
întrebării a justiției, care fi e nu 
benefi ciază de pârghiile necesare 
echilibrării sale, atunci când 
cade în eșecuri majore, fi e nu e 
independentă, e dirijată, răspunde 
la ordine și constrângeri, cu 
costuri majore față de investitori, 
parteneri, orice tipuri de acorduri.

CUI PRODEST? CINE 
PROFITĂ AICI?

Până la răspunsuri reale ale 

autorităților, până fi e se trezesc 
din lovitură (dacă nu au știut de 
ea), fi e inventează o strategie de 
abordare și comunicare potrivită, 
măcar coerentă, pentru a reacționa 
la o asemenea enormitate, 
tensiunile din societate au crescut 
exponențial, iar orice alegeri s-ar 
desfășura astăzi l-ar valida pe 
Andrei Năstase cu peste 70%. 
Până atunci cred că instituțiile 
abilitate, profesionale, ale justiției 
au responsabilitatea de a investiga 
judecătorii pe baze disciplinare 
și profesionale pentru această 
hotărâre judecătorească, în timp 
ce alte instituții ale statului trebuie 
să răspundă explicit dacă au 
existat ingerințe terțe în actul de 
justiție și cine le-a făcut.

Nu sunt naiv să ignor evidența, 
care sare în față oricui e cinstit 
cu sine, dar prefer ca, în acest 
caz inexplicabil și inacceptabil, 
să optez pentru abordarea 
instituțională. Sau, dacă ea nu 
există și nu dă rezultate, să pledez 
pentru negociere și soluție politică. 
Dacă nici această abordare nu 
e posibilă, poate ar fi  cazul ca 
să fi e relevate clar consecințele 
unei asemenea evoluții. Pentru 
că nimeni nu poate cere unui 
partener al Republicii Moldova 
să creadă altceva decât o arată 
evidența, oricum să reacționeze 
așa cum percep realitatea 
majoritatea cetățenilor săi.

Statele democratice nu pot să 
cauționeze asemenea derapaje, 

așa cum situația inexplicabilă 
curentă duce la blocaje masive 
la nivelul relațiilor bilaterale pe 
terțe dimensiuni. Iar aici e vorba 
despre încrederea în actul scris 
și semnat, încrederea în justiția 
independentă care judecă după 
acte, fapte și legi, fără infl uențe 
terțe, despre încrederea într-un 
sistem funcțional care nu produce 
asemenea aberații sau dacă ele se 
petrec, pot fi  reparate din interior, 
prin autoreglare, de încrederea 
în angajamente asumate și în 
investiții făcute, în garanții și 
în respectarea și prezervarea 
proprietății. Toate acestea au fost 
alterate de ultimele decizii ale 
justiției de la Chișinău de toate 
gradele. Un fapt care e foarte 
grav, vorbind de trimiterea la coș 
a votului cetățenilor. Mai mult, 
acesta afectează fundamental 
credibilitatea și perspectiva 
viitoarelor alegeri. Cine își asumă 
această evoluție?

Cu detalii și o analiză mai 
profundă și aproape de realitate 
vom reveni. E o temă recurentă 
care nu va dispărea ani buni. Cam 
ca și votul uninominal, despre 
care unii își imaginau că va fi  
uitat, iertat sau acceptat până la 
urmă. Ei bine că nu. Statele au 
memorie instituțională serioasă și 
ireversibilă.

Iulian CHIFU, director al 
Centrului pentru Prevenirea 

Confl ictelor și Early Warning

La 28 iunie curent s-au împlinit 78 
de ani de la anexarea Basarabiei 

și Nordului Bucovinei la Uniunea 
Sovietică, în urma unei înțelegeri secrete 
între URSS și Germania nazistă. Pe 28 
iunie 1940 trupele sovietice au ocupat 
Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul 
Herța, teritorii ale statului român 
la acea vreme. Zi tragică în istoria 
întregului neam românesc, pentru că 
odată cu ocupația sovietică au început 
și represiunile împotriva populației din 
aceste provincii, zeci de mii de persoane 
fi ind executate, arestate sau deportate.

Nimic nou, după atâția ani de la 
tristul eveniment și după mai bine 

de un sfert de veac de independență pentru 
cetățenii Republicii Moldova. Nici măcar 
în ceea ce dezvăluie istoricul Ion Varta, 
directorul Serviciul Arhivă a statului. 
„Chiar din primele zile s-au pus în aplicare 
scenariile de exterminare în masă, fi ind 
împușcați 2.000 de oameni. Masacrele au 
continuat în zilele următoare – în numai 
trei săptămâni închisorile din Basarabia au 
devenit neîncăpătoare, fi ind arestate mii 
de persoane; pe 24 august 1940 a fost pusă 
pe rol o amplă operațiune de mobilizare 
la munci forțate, de dincolo Ural și Cercul 
Polar, a circa o sută de mii de locuitori din 
Basarabia, unde se murea pe-un cap.” Sau 
alt istoric, Anatol Petrencu: „Aici au fost 

aduși etnici ruși, ucraineni, schimbând 
proporțiile populației pe criteriu etnic, 
creând comunități ce se mai păstrează și 
acum și care revendică ofi cializarea limbii 
ruse ca a doua limbă de stat”. 

Nu e mare noutate nici faptul că și astăzi 
Kremlinul continuă politica expansionistă, 
încercând refacerea Imperiului Rus sau a 
URSS-ului de altădată deja nu prin forța 
armată, ca în 1940, ci printr-un război 
hibrid, prin mijloace de propagandă în 
masă, prin autonomii și un regim separatist 
la Tiraspol, conspirate de Moscova, prin 
manevre de trecere a tancurilor, tehnicii 
militare grele peste Nistru, prin intenția de 
a reface Novorossia și încorpora regiunea 
Odessa, astfel alipind și Transnistria. Ba 
poate și Chișinăul. 

Nu ne-a surprins nici recenta declarație a 
ministrului apărării Mihai Fifor că România 
se confruntă zilnic cu agresiunea rusească 
în Marea Neagră și luptă împotriva unui 
val de atacuri cibernetice și interferențe 
politice. „Nu cred că există o singură zi fără 
o provocare din partea Rusiei în spațiul 
aerian sau în apele teritoriale ale României”. 
Rusia lovește zilnic în România și în 
Republica Moldova concomitent. Fie prin 
Laundromantul rusesc alias Miliardomatul 
moldovenesc (Furtul miliardului – N.M.), 
fi e prin infi ltrarea, la Chișinău, dar și la 
București – prin partide afl ate la guvernare 
sau cel puțin infl uente, sau chiar în vârfurile 
piramidelor de guvernare – a unor persoane 
cu greutate, interesate de afaceri politice 
și economice mai mult decât de idealuri 
naționale. Fie, mai nou, prin șantaj de tipul 
arestării așa-zisei spioane Carina Țurcan sau 
alte numeroase tertipuri pe care serviciile 
speciale ale Moscovei le au cu prisosință. 
Mai nou ni se pare cum cad în mrejele 
acestor servicii sau propagande persoane 
din generația care nu a prea cunoscut sau 
chiar deloc fostul imperiu sovietic, au 

crescut și s-au educat într-o nouă realitate. 
Dar nici asta nu ne surprinde, ci mai degrabă 
ne ajută să ne dumirim de ce numărul lor 
este încă sufi cient de mare. Iar o întâmplare 
(mai bine zis incident) recentă ne convinge 
o dată în plus de cele spuse. 

În ziua de 28 iunie, tinerii de la Asociația 
Unirea-ODIP au organizat o manifestație în 
fața Ambasadei Rusiei din Chișinău, prin 
care le-au amintit rușilor de evenimentele 
din 1940 și le-au cerut să-și retragă resturile 
armatei ruse de pe teritoriul Moldovei. 
Manifestația pașnică a fost umbrită însă 
de un incident: un pro-rus, afl at la volanul 
unei limuzine cu inscripția „Soviet-Tours” 
și o stea roșie în cinci colțuri, a oprit în 
fața tinerilor și a prins a le cere socoteală, 
mai pe de-asupra copleșindu-i cu baliverne 
despre „daunele provocate” de americani 
Republicii Moldova – mai că sub bagheta 
Washingtonului nu s-a desfășurat furtul 
miliardului. La replica unuia dintre 
manifestați că tinerii de astă dată cer 
retragerea armatei ruse de pe teritoriul 
Moldovei, și nu întoarcerea miliardului, 
bărbatul deveni agresiv și se năpustit să 
toarne la pumni asupra celui ce i-a dat replica. 
La rândul lui, tânărul agresat, apărându-
se, a ripostat cu pancarta din dotare, 
provocându-i o rană în frunte. Intervenția 
promptă a poliției a pus capăt incidentului 
– aceștia nu s-au lăsat îngroziți de dâra de 
sânge din rană și au dat curs plângerii celui 
agresat. Agresorul a fost reținut și escortat 
la Inspectoratul de Poliție pentru audieri, 
într-un fi nal inițiindu-i-se o cauză penală și 
dacă va fi  găsit vinovat, riscă amendă între 

27.500 și 52.500 lei sau închisoare până 
la 3 ani. Ei bine, nu atât contează dacă va 
face sau nu închisoare și dacă va plăti 
sau nu amendă. Mai îngrijorător este 
faptul că acest Veaceslav Plămădeală este 
inginer geodez, intelectual născut în plină 
perestroica gorbaciovistă la Chișinău și e un 
pro-rus înfl ăcărat și antiromân înverșunat. 
Cu mai multe antecedente penale, de altfel. 
Și nu e singurul – dovadă ultimul scrutin 
prezidențial, dar și toate alegerile ce au loc 
în Moldova. Cine le cultivă acestora ura față 
de adevărul istoric, propria istorie, neam, 
meleag? 

Simplu ca bună ziua: rușii încă nu 
au părăsit Moldova. Nici cei dotați cu 
kalașnikov sau tancuri și blindate, nici cei 
care, molipsiți de fosta ideologie comunistă 
sau, mai nou, contaminați de un șovinism 
putinist – toți mai speră să readucă aici 
imperiul sovietic sau neo-rus. Se cred (poate 
nu atât ei, cât cei din Kremlin) discriminați 
că și limba lor nu le este cu statut ofi cial de 
stat, deși mai puțini doresc să o cunoască 
pe cea a băștinașilor, a statului ai cărui 
cetățeni nu pregetă să se considere, destui 
având chiar și cetățenie română. Și tot ei 
regăsindu-se, în mare majoritate, în cele 
mai plătite funcții, inclusiv în forul legislativ 
și cancelariile de stat, fi ind capii celor mai 
prospere businessuri – imobiliar, comercial, 
mai nou, turistic, proprietari ai piețelor de 
fl ori etc. Când și cum vom scăpa odată de 
ruși și de mentalitatea pro-rusă? 

Tot atât de simplu ca bună ziua: când 
vom reînfăptui întregirea țării. Chiar dacă 
Andrei Năstase afi rmă că „Unirea e o 
aiureală”! Acum, când victoria în alegeri 
i-a fost asigurată și cu votul unioniștilor. 
Singura soluție este UNIREA! Numai în 
acest caz basarabenii se vor simți liberi și 
în securitate la ei acasă. Iar cei care urzesc 
scenarii de subjugare a Republici Moldova 
se vor resemna și astâmpăra. Poate. 

a 28 iunie curent s au împlinit 78

Stupefacție și consternare în loc de validarea alegerilor la ChișinăuStupefacție și consternare în loc de validarea alegerilor la Chișinău
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Israelul să se pregătească de război

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

Se pare că un număr 
semnifi cativ de mercenari 

ruși s-ar afl a în mijlocul luptelor 
din Siria, ajutând forţele armate 
ale președintelui Bashar al-Assad, 
relatează BBC. 

Un grup obscur este 
reprezentat de Compania Militară 
Privată Wagner care a ajuns în 
centrul presei internaţionale 
după atacul din 7 februarie 2018. 
Numărul morţilor este disputat 
și încă nu este clar de ce acești 
mercenari din Grupul Wagner au 
atacat o bază militară a kurzilor 
anti-Assad din regiunea Deir 
Ezzor și în care se afl ă soldaţi 
americani. Forţele aeriene ale 
SUA au ripostat cu atacuri.

Bloomberg a relatat despre 
moartea a 200 de mercenari 
ruși, iar Reuters, despre 300. 
După o lungă perioadă de tăcere, 
ofi cialii ruși au declarat iniţial că 
doar cinci ruși au fost uciși, apoi 
Moscova a recunoscut că zeci de 
ruși au fost răniţi.

Generalul Jeff ery Harrigian, 
comandantul operaţiunilor 
aeriene americane în Orientul 

Mijlociu, a spus că SUA au 
acţionat „în legitimă apărare”, 
ripostând la un atac asupra unei 
poziţii a Forţelor Democratice 
Siriene – opoziţia siriană. Potrivit 
generalului american, „forţele 
inamice „ au utilizat artileria 
și obuze de tanc, precum și 
mortiere.

Presa rusă a scris că mercenarii 
au încercat să preia controlul 
asupra unei rafi nării de petrol, 
însă comandamentul rusesc din 
Siria nu dăduse aprobare pentru 
această operaţiune. Operaţiunea 
lor s-ar fi  desfășurat la iniţiativa 
unor importanţi oameni de 
afaceri din zonă.

Despre Grupul Wagner presa 
rusă a scris că este fi nanţat de 
Evgheni Prigojin, așa-numitul 
„bucătar al lui Putin”, afl at pe lista 
cu sancţiuni americane pentru 
implicarea sa în războiul din estul 
Ucrainei.

Grupul Wagner a recrutat și 
trimis soldaţi să lupte alături de 
separatiști în Ucraina, apoi aceștia 
s-au mutat în confl ictul din Siria. 
Americanii l-au identifi cat pe 

Dimitry Utkin drept liderul și 
fondatorul grupului de mercenari 
și l-au pus pe lista cu sancţiuni. 
Presa din Rusia susţine, citând 
surse militare anonime, că 
Utkin a făcut parte din serviciile 
de informaţii ruse – GRU. În 
2013, acesta a ajuns în Siria cu 
un grup de luptători recrutaţi 
de o companie numită „Slav 
Corps”. Potrivit presei ruse, în 
spatele Grupului Wagner s-ar 
afl a agenţia guvernamentală 
GRU – directorul principal de 
spionaj din Rusia. Se estimează 
că Grupul Wagner ar avea până 
la 2.500 de luptători în Siria, un 
mercenar fi ind plătit cu 5.300 
de dolari pe lună, potrivit BBC. 
Mercenarii din Grupul Wagner 
folosesc pentru antrenamente o 
bază din Molkino, Krasnodar. 
Despre acești luptători presa 
internaţională a scris pe larg în 
urmă cu patru ani că ar fi  fost 
implicaţi în preluarea peninsulei 
Crimeea de către Rusia, în 2014, 
și că au intervenit în Doneţk și 
Lugansk.

Arabia Saudită, Arabia Saudită, 
se relaxează în se relaxează în 

privinţa femeilorprivinţa femeilor

„Femeile pot acum să-și lanseze 
propriile fi rme și să benefi cieze de 
serviciile online ale guvernului, 
fără a trebui să dovedească 
consimţământul unui tutore”, a 
anunţat Ministerul Comerţului 
și Investiţiilor, pe site-ul său de 
internet,

Femeile saudite erau obligate 
până acum să prezinte dovada 
permisiunii din partea unui tutore 
masculin – de obicei soţul, tatăl 
sau fratele, pentru a putea începe 
procedurile administrative. De 
anul trecut însă, puternicul prinţ 
moștenitor Mohammad bin 
Salman, în vârstă de 32 de ani, a 
lansat o serie de 
reforme pentru 
a stimula 
participarea 
femeilor la 
viaţa publică. 
Obiectivul este 
de a face ca 
forţa de muncă 
feminină să 
crească de la 
22%, la peste 
30%, până în 2030.

La 12 februarie a.c., parchetul 
din Riad și-a anunţat intenţia de a 
recruta în premieră femei.

Serviciul saudit al pașapoartelor 
a făcut și el public faptul că a primit 
recent 107.000 de CV-uri de femei 
pentru 140 de posturi vacante 

în aeroporturi și la posturile de 
frontieră.

Anul trecut, regatul anunţase că 
femeile vor fi  autorizate să conducă 
autovehicule pe străzile din Arabia 
Saudită, începând din iunie 2018. 
De asemenea, ele au avut voie 
să intre pentru prima dată pe 
stadioanele de fotbal, începând cu 
ianuarie 2018.

Mohammad bin Salman a 
promis o Arabie Saudită „moderată 
și tolerantă”, ceea ce reprezintă o 
ruptură cu wahhabismul, o viziune 
foarte strictă a islamului care a 
dăunat până acum imaginii sale în 
Occident.

Femeile saudite se confruntă 
însă cu numeroase alte restricţii. 
În virtutea sistemului de tutelă 
masculină, ele trebuie să obţină 
permisiunea unui bărbat din 
familia lor pentru studii, călătorii 
sau alte activităţi, notează AFP.

În ultimii ani, în 
luptele din Siria au 

fost implicate trupele loiale 
lui Assad și forţele rebele. 
Acum, rușii și iranienii (prin 
intermediul Hezbollah) sunt 
și ei implicaţi, iar asta i-a fost 
de mare ajutor regimului 
lui Assad, care acum 
controlează aproximativ 
75% din teritoriul sirian. 
Din acest motiv, păstrarea 
suveranităţii siriene în ochii 
sirienilor devine tot mai 
importantă pentru regimul 
afl at la guvernare, iar riposta 
sa împotriva avioanelor 
aparţinând Forţelor Aeriene 
ale Israelului (IAF) este un 
semn clar în acest sens.

Escaladarea situaţiei 
a survenit ca urmare a 
strategiei prin care Iranul 
încearcă să profi te de 
pe urma campaniei din 
Siria. Iranul s-a infi ltrat 

tot mai mult în Siria și a 
adus miliţiile șiite – mii de 
teroriști pe care vrea să-i 
transforme în niște forţe care 
să lupte împotriva Statului 
Israel. În plus, iranienii 
intenţionează să mobilizeze 
forţe aeriene și navale 
iraniene alături de trupele 
Hezbollah. Pe scurt, planul 
este acela de a încercui 
Israelul cu forţe aliate care să 
iniţieze operaţiuni teroriste 
împotriva Israelului, laolaltă 
cu mișcarea Hamas din 
Fâșia Gaza.

Israelul a declarat cât 
se poate de clar, și pe bună 
dreptate, că nu va permite 
Iranului și cohortelor sale 
să controleze un teritoriu 
vecin cu frontiera sa. Marile 
puteri care pot opri aceste 
demersuri sunt rușii și 
americanii. 

„Totuși eforturile noastre 

diplomatice de până acum, 
atât cu rușii, cât și cu 
americanii, nu au dat roade. 
În calitate de membru al 
Comisiei pentru Relaţii 
Externe și de Apărare din 
Knesset, m-am întâlnit de trei 
ori cu ofi cialii ruși în ultimele 
18 luni. La reuniunea cea 
mai recentă, le-am explicat 
exact care sunt condiţiile 
noastre și i-am avertizat că, 
în cazul în care procesul de 
„iranizare” nu se oprește, 
rezultatul va fi  o escaladare 
a violenţelor care va duce la 
un război cât se poate de clar 
pe frontul nordic israelian. 
Asta ar fi  contrar intereselor 
Israelului, Rusiei sau Statele 
Unite, deopotrivă.

În același timp, rușii dau 
din cap aprobator, afi rmând 
că înţeleg problema și 
că nici ei nu doresc forţe 
iraniene în Siria. Dar, pe 

de altă parte, ei nici nu vor 
să apeleze la o oarecare 
forţă, ca să oprească acest 
proces. Spre marea noastră 
dezamăgire, americanii nu 
fac nimic în această privinţă, 
oferind doar niște servicii 
abstracte. Dacă nu intervine 
o mare schimbare în viitorul 
apropiat, o campanie 
militară la frontiera nordică 
a Israelului este aproape 
inevitabilă. Guvernul 

israelian trebuie să depună 
eforturi diplomatice tenace, 
pentru a-i convinge pe ruși și 
pe americani să intervină și 
pentru a preveni izbucnirea 
unui război.

În același timp însă, 
statul Israel trebuie să se 
pregătească de luptă. Trupele 
IDF se pregătesc excelent, 
dar populaţia civilă – în 
special israelienii din nordul 
ţării – nu este nici pe departe 

pregătită. Recent, guvernul 
a cerut ca toate locuinţele 
din nordul Israelului să 
dispună de niște camere de 
securitate. Incidentul recent 
ne reamintește că trebuie să 
acţionăm mai rapid, pentru 
a-i proteja pe cetăţenii 
israelieni”, a scris Eyal Ben-
Reuven, general-maior 
în retragere, pentru Th e 
Jerusalem Post.

Mercenarii ruşi plătiţi Mercenarii ruşi plătiţi 
cu 5.000 de dolari

e pare că un număr Mijlociu a spus că SUA au Dimitry Utkin drept liderul și

de altă parte ei nici nu vor israelian trebuie să depună pregătită Recent guvernul

30

„În zona nordică a Israelului, situaţia este în continuă escaladare. (…) 
Doborârea avionului israelian trebuie cercetată cu atenţie, iar eu sunt sigur 

că așa se va și întâmpla”, a susţinut Eyal Ben-Reuven, general-maior în retragere, 
fost adjunct și ulterior comandant al Forţelor de Nord din cadrul IDF. Cu toate 
acestea, israelienii trebuie să înţeleagă că, uneori, atunci când apar lupte, apar și 
victime, potrivit Th e Jerusalem Post.

Femeile saudite sunt de acum autorizate să-și creeze propriile 
fi rme în regat, fără a solicita consimţământul unui tutore 

masculin, pentru a stimula sectorul privat, a  anunţat guvernul de 
la Riad. 
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LA SATU MARE, 
„RECOLTĂ DE AUR” LA 

JUDO, U13…
O mare competiţie 

naţională, Campionatul 
României la Judo (Juniori 
4, U13, Satu Mare, 22-24.
VI.2018, 420 judoka, 90 de 
cluburi), în care Prahova 
noastră a fost reprezentată 
de structurile sportive CSM 
CFR CSȘ Ploiești (antrenor 
emerit - coordonator 
Gheorghe Savu, antrenori 
Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu, Cosmin 
Slăveanu) și Petrolistul  
Boldești (antrenor Florin 
Daneș), ne-a prilejuit o 
„recoltă de medalii”, cele 
mai multe, din cele mai 
preţioase.

„Aur” Prahovei au adus 
judoka Iulian Petre, Alexia 
Cristea, Vanesa Ţolea, la 
individual și prin Sebastian 
Petre, Rareș Gheorghe, 
Alexandru Ariciu, Mihai 
Boghici, Ștefan Ilaș, David 
Ţugui, respectiv Alexia 
Cristea, Bianca Ungureanu, 
Vanesa Ţolea, Ana Tunea, 
Idaria Vasilescu, Antonia 
Rădoi, cu reprezentativele 
masculină și feminină 
a Euroregiunii 3 Sud 
Muntenia, din care au făcut 
parte și sportivi din Argeș și 
Dâmboviţa.
LA ISTANBUL, MEDALII 

BALCANICE, LA 
ATLETISM, U20…

Cu profesoara 
antrenoare Maria Andrei, 

de la Clubul Sportiv 
Școlar Ploiești, în staff ul 
tehnic al reprezentativei 
României la Campionatele 
Balcanice de atletism – 
Juniori (U20; Istanbul – 
Turcia; 21-22.VI.2018), 
atletul prestigiosului club 
ploieștean și al „Naţionalei” 
– David Năstase și-a 
adjudecat medalia de 
bronz în proba de 400 
m în care aurul a revenit 
coechipierului Mihai Pîslaru 
(lansat de profesoara Maria 
Andrei la CSȘ Ploiești, în 
prezent legitimat la CSM 
București, la mai bine…). 
David Năstase și Mihai 
Pîslaru împreună cu Mihai 
Lazăr și Mihai Vasiliu, cu 
Ștafeta 4x400 m a României 
a obţinut „argintul”, după 
Turcia și înaintea Serbiei.
CSC BERCENI, MEDALII 

INTERNAŢIONALE, 
LA BADMINTON, 
LA FRUMUȘANI – 

CĂLĂRAȘI
Pregătiţi și îndrumaţi 

de antrenorul Adrian 
Basarabeanu, juniorii CSC 
Berceni, Dinu Pandele, Luca 
Pandele, Matei Pandele, 
Ioana Văcariu, Andreea 
Vlăsceanu, Denisa Muscalu 
au contribuit la un frumos 
succes  în badminton, 
cucerind la diferite probe 

(la U9, U11, UJ15), două 
medalii de aur, trei de 
argint, una de bronz, la 
Frumușani – Călărași, la 
prestigioasa competiţie 
„Practicom Badminton 
Youth Challenge 2018”.

Bucurie maximă la 
Berceni, în familia ec. 
Cosmina Pandele – primar 
și a soţului său Marian 
Pandele, suporter sportiv 
de vârf, fi ii lor contribuind 
din plin la „recolta” de 
medalii… Matei Pandele, 
„aur” la U9 (victorie în 
fi nală, cu George Ruptsov 
– Bulgaria), Dinu Pandele 
„aur” (la dublu, cu Andrei 
Coman, CSȘ 6 București),, 
dar și „argint” (la dublu 
mixt, cu colega de club 
Ioana Văcariu) și „bronz” 
(la simplu) și prin Luca 
Pandele (11 ani…), „argint” 
la U15…
GIMNASTICĂ RITMICĂ, 

DE LA CSM PLOIEȘTI, 
ÎN ELITA ȘI LA 

„JUNIOARELE MICI”…
Secţia de Gimnastică 

Ritmică de la CSM Ploiești 
(antrenoare coordonatoare 
– Liliana Băescu, antrenoare 

Simona Puiu) a fost prezentă 
cu brio și la Campionatul 
României – „Junioare mici” 
(Constanţa, 21-24.VI.2018), 
prin sportivele Sabina 
Enache, Anisia Drăgan (11-
12 ani), Elena Murărescu, 
Antonia Nuţă, Eva Popescu 
(9-10 ani). Triplă medaliată, 
Sabina Enache a cucerit 
„aurul” la măciuci și de 
două ori argint la individual 
compus și la panglică. 
Lângă „micile” noastre 
gimnaste, la Constanţa 
s-au afl at și colegele lor 
de club mai mari, Denisa 
Stoian (califi cată la Jocurile 
Olimpice pentru Tineret – 
Buenos Aires, Argentina, 
2018), Miruna Ciocîrlan, 
Gabriela Constantin, 
evident cu folos…

ACS VIKING 
PRUSZYNSKI 

PLOIEȘTI, FOTBAL U11 
ONORANT, ÎN GRECIA

Festivalul de Fotbal – 
„Skouras Camp 2018”, de 
la Nees Fokies, Halkidikis, 
Grecia (a 17-a ediţie, 15-
23.VI.2018, 8-15 ani, 4 
categorii de vârstă…), a 
avut la start echipe din 

Grecia, Serbia, Bulgaria, 
România. Prin intermediul 
Uniunii Elene din România, 
la marea competiţie 
a participat structura 
sportivă din Prahova – ACS 
Viking Pruszynski Ploiești 
(înfi inţată 2017), condusă de 
Iulian Bucur, antrenor Ionuţ 
Neagu, care la U11 (născuţi 
2007-2008) a înregistrat 
trei victorii, două egaluri, o 
înfrângere, cu un golaveraj 
27-14 semnifi cativ, ocupând 
un onorant loc nouă, din 
treizeci de competitoare… 
Pentru „Viking Pruszynski, 
pentru Prahova, pentru 
România, au evoluat: 
Dragoș Măcelaru, Paris 
Darius, Cătălin Popa – 
portari; Claudiu –Argeșanu, 
Gabriel Ion, Alexandru 
Matac, Eduard Gogonea, 
Andei Sara, Liviu Argeșanu, 
Mihnea Tatu, David Moisei, 
George David Surcel, 
Alexandru Manole, Ianis 
Danciu, Mihai Iambu, 
Ciprian Dumitru, Robert 
Manghiniţă, Nuţu Andrei 
Augustin, Dumitru Marius 
Nicolae – jucători de câmp.

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

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
Prahova, cu bucuriile sportului juvenil…

două Simona Puiu) a fost prezentă Grecia Serbia BulgariaLA SATU MARE Aur” Prahovei au adus de la Clubul Sportiv (la U9 U11 UJ15)

Pe scurt...
• Fotbal Club Petrolul Ploiești, prim „test” (7.VII.2018, 

ora 11,00, Stadion Strejnic) cu CS Balotești și apoi (9-21.
VII.2018) cantonament în Slovenia… 

• În returul „Barajului de Promovare în Liga 3”, la 
fotbal (30.VI.2018): CS Blejoi – Venus Independenţa 1-1. 
Victorioasă cu 5-1 în tur, Venus (Campioană – Călărași) 
a promovat, just…

• Record de spectatori (circa 2000) la atractiva 
reuniune internaţională de pe Hipodromul Ploiești 
(1.VII.2018), cu spectaculoase curse de galop și trap.

• Sărbătoare sportivă și pe Bulevardul Castanilor 
(1.VII.2018) la ”Memorialul Constantin Vagneti” 
și-n „Cupa României” la ciclism, cu marii campioni 
Constantin Ciocan și Alexandru Ciocan (tată și fi u…), 
bravi animatori.

Judoka U13 – Campionii RomânieiJudoka U13 – Campionii României Im
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Atleţi, U20, „sub Tricolor”…Atleţi, U20, „sub Tricolor”…

„Recoltă” de medalii, cu badmintonul, „Recoltă” de medalii, cu badmintonul, 
pro Bercenipro Berceni
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Liliana Băescu, Liliana Băescu, 
Sabina Enache, cu Sabina Enache, cu 
bucuria succeselorbucuria succeselor

„Vikingii” din Ploieşti,„Vikingii” din Ploieşti,
 în Grecia în Grecia

Imagine: prof. Adriana Adela Măcelaru – PloieştiImagine: prof. Adriana Adela Măcelaru – Ploieşti
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