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

 „Iubirea dă naștere la bucurie, voie bună și libertate în sufl etul care slujește cu plăcere 
aproapele și nu ține cont de recunoștință, de laudă sau de hulă, de câștiguri sau de pierderi..”
- Culese de Tata  Martin Luther (1483 - 1546)  Teolog și preot german

Ziarul   Ploiestii,
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În 2017, trenurile din În 2017, trenurile din 
România au întârziat... România au întârziat... 
8,16 ani! 8,16 ani! 

Din 2018, Primăria Ploiești 
dă milităria jos din pod 

pentru toți cei care-și țin locuințele 

sau terenurile în paragină. 
Dacă oamenii nu vor avea bani 
pentru renovare, aceștia vor plăti 

impozite majorate cu până la 
500%. Primarul Adrian Dobre a 
promis că va proceda așa: „De la 
1 ianuarie 2019, proprietarii care 
nu respectă dispozițiile emise pe 
adresa lor în cursul acestui an vor 
plăti mai mult cu până la 500% 
impozitul aferent anului viitor”. 
Acesta a mai spus că, până acum, 
a semnat 100 de decizii prin care 
li se solicită proprietarilor să-și 

îngrijească proprietățile. Potrivit 
hotărârii adoptate de consilierii 
locali, calculul procentului de 
suplimentare a impozitului se va 
efectua după completarea unei 
fi șe de evaluare a terenurilor sau 
a clădirilor neîngrijite, fi șă care 
însumează o serie de punctaje 
raportate la situația din teren. 
Supraimpozitarea va fi  impusă 
în funcție de punctajele adunate, 
ajungând de la 200% la 500%.

Luni, președintele Klaus Iohannis 
a semnat decretul de revocare 

din funcție a procurorului șef al 
DNA, Luara Codruța Kovesi. Decizia 
a fost cumva obligatorie după ce 
Curtea Constitițională a hotărât 
să-și depășească prerogativele, aproa-
pe somându-l pe președinte să facă 
acest gest. Reamintim că ministrul 
Justiției, Tudorel Toader, a declanșat 
procedura de revocare în urmă cu 
trei luni, dar președintele a refuzat să 
o retragă pe Kovesi de la conducerea 

DNA, mai ales că și 
CSM a dat un vot 
unanim negativ în 
această chestiune. 
CCR a decis mai apoi, 
admițând contestația 
depusă de Toader, că 
ar exista un confl ict 
între instituții și 
l-a obligat pe șeful 
statului să semneze 
decretul. Decizia lui 
Iohannis, survenită 
la distanță de o lună 

de la hotărârea Curții, a împărțit iar 
România în două, susținătorii luptei 
anticorupție arătându-se extrem 
de dezamăgiți de un asemenea 
deznodământ. Laura Codruța Kovesi 
a plecat de la DNA în aplauzele 
colegilor, care i-au stat alături la 
ultima conferință de presă. Kovesi a 
arătat că, 9 miniștri și foști miniștri, 
21 de deputați, 6 senatori și un 
membru al Parlamentului European 
au fost condamnați defi nitiv în dosare 
instrumentate de DNA. 
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Începând de mâine și până 
duminică (12 - 15 iulie), admi-

nistrația municipală organizează, 
pe Bulevardul Independenței, a 
II-a ediție a  Festivalului  „Ploiești 
Târg Domnesc”.   Manifestarea 
a fost creată, spun ofi cialii, din 
„dorința de celebrare a istoriei 
orașului lui Moș Ploae, dar și din 
ideea de a ne transpune, pentru 
câteva zile, într-o lume fascinantă 
a poveștilor cu domnițe, cavaleri 

ori meșteșugari iscusiți, un timp 
al onoarei și frumosului, îmbinat 
cu tradiții, muzică, dans și bucate 
alese”. Agenda festivalului include 
și evenimentul „Unirea în Bucate”, 
cu aluzie la Centenar, care-și 
propune să prezinte gastronomia 
tradițională specifi că celor 10 
provincii istorice ale României Mari. 
Municipalitatea a pregătit pentru 
participanți o serie de surprize 
culinare, cum ar fi  realizarea unei 

gustoase  plăcinte domnești, în 
lungime de 10 m lungime, pregătirea 
unor  pești,  berbecuți și vițel la 
proțap, înmiresmați cu mirodenii 
de odinioară. Alte bunătăți care 
vor aduce farmecul medieval vor 
fi   cozonacii domnești, plăcintele 
boierești, bulz sau gulaș. Timp de trei 
zile, în afară de mâncare, vor avea 
loc spectacole, tabere medievale, 
dansuri, turnir, ateliere, ritualuri 
militare și demonstrații de luptă.

Asocierea de fi rme Fadmi-Prod Corlătești și Nicons 
SRL Lipănești, care a câștigat, anul trecut, achiziția 

publică simplifi cată pentru atribuirea acordului-cadru de 
lucrări având ca obiect lucrările de reparații la unitățile de 
învățământ preuniversitar, va începe, în curând, reabilitarea 
școlilor din Ploiești. Până în prezent au fost emise ordine 
de începere pentru execuția lucrărilor prioritare, respectiv, 
igienizări (îndepărtare lambriu, conform cerinței ISU), 
montare tâmplărie PVC, hidroizolații, reparații instalații 
sanitare, canalizare, pluviale, electrice etc. Potrivit HCL 
nr. 121/25.04.2018, în acest an ar trebui să intre în 
reparații 17 colegii, 25 de școli, 33 de grădinițe și 6 creșe, 
consilierii alocând, orientativ, suma de 2,55 mil. lei, cu 
TVA. Contractele subsecvente, ca și acordul-cadru, au 
fost încheiate pe trei loturi:  lot 1, colegii și licee-contract 
în valoare de 800.000 lei, fără TVA; lot II, școli-720.000 lei, 
fără TVA; lot III, grădinițe și creșe-624.610 lei, fără TVA. 
Rămâne de văzut dacă fi rmele care fac parte din asociere au 
capacitatea logistică să fi nalizeze, în timp optim (două luni), 
lucrările. Societatea comercială Fadmi-Prod, înfi ințată în 
2010, apare în „Lista fi rmelor din România” cu o cifră de 
afaceri, în 2017, de 12 mil. lei și 8 angajați, iar Nicons SRL, 
înmatriculată în 1992, are o cifră de afaceri de 8,2 mil. lei și 
o medie de 78 de angajați.

HAI SĂ NE HAI SĂ NE 
JUCĂM!JUCĂM!

Un elefant se legăna pe o pânză 
de păianjen- În rolul pânzei stă 
Codruța, elefanții sunt Liviu, Călin, 
Kelemer, Olguța, Tudorel, Codrin și, 
mai nou, s-a băgat la joacă și leneșul 
de Klaus. Evident că la fi nal pânza s-a 
rupt iar in locul ei va intra ultimul 
elefant.

Rațele și Vânătorii- acest joc se 
joacă amestecat: procurași, corupței, 
minciunei și penalei iar, la fi nal, fi e 
rață, fi e vânător, cel care rămâne în 
libertate iese câștigător.

Monopoli- se joacă cu pușculița 
personală și de partid pe masă iar, la 
fi nal, cei care pierdem suntem noi.

Nu te supăra frate- acest joc se 
joacă pe echipe de poliței cu politruci 
și procurași cu politicei. Câștigă cei 
care se supără cel mai mult dar nu 
arată și așteaptă momentul să se 
răzbune.

Țară, țară vrem ostași- acesta este 
un joc de inteligență pură în care 
echipele adună cât mai mulți soldați 
tocmai buni de sacrifi cat în locul 
șefi lor. Câștigă seful cu cea mai multă 
“carne de tun” și cel mai neatins de 
echipa adversă.

Sfoara- este jocul în care se caută 
legarea adversarului cu mâinile 
la spate pentru a nu fura, astfel 
câștigătorul poate pleca acasă cu 
toată prada din cei patru ani.

Friptea- aici avem dreptul să 
jucăm doar noi, oricum nu câștigă 
nimeni.

Marius MARINESCU; 
www.ziarulploiestii.ro

TÂRG DOMNESC PE BULEVARDUL CASTANILORTÂRG DOMNESC PE BULEVARDUL CASTANILOR

in 2018 Primăria Ploiești sau terenurile în paragină

LAURA CODRUȚA KOVESI LAURA CODRUȚA KOVESI 
A PLECAT DE LA DNAA PLECAT DE LA DNA
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Autocar cu turiști bulgari, 
implicat într-un accident pe 

DN1
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1, în zona Movila Vulpii. 
Două autoturisme și un autocar, 
înmatriculat în Bulgaria, s-au 
tamponat. În autocar erau 57 de 
turiști, dar, din fericire, niciun 
turist nu a fost rănit. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
accidentul rutier.
Tir cu alimente, implicat într-un 

accident la Breaza
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN1, pe raza localității Nistorești, 
din Breaza, după ce un tir încărcat 
cu alimente a intrat în coliziune cu 
o dubiță care transporta legume. 
La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției, ale Serviciului 
de Ambulanță și ale ISU Prahova, 
care a intervenit cu o autospecială 
cu apă și spumă și cu o ambulanță 
Smurd. În accident au fost rănite 
două persoane, respectiv un băiat 
în vârstă de 9 ani și o femeie în 
vârstă de 57 de ani. Copilul a 
fost transportat inițial la Spitalul 
Județean Ploiești și, ulterior, la 
Spitalul Bagdasar Arseni, fi ind 
diagnosticat cu traumatism 
cranio-cervical. Femeia în vârstă 
de 57 de ani a fost transportată la 
Spitalul Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident pe DN72
O persoană a sunat la 112 și a 

anunțat că a avut loc un accident, 
pe DN72, în zona Parcului 
Industrial Ploiești, în care au fost 
implicate o basculantă care nu 
transporta marfă și un autoturism. 
Trafi cul în zonă a fost îngreunat, 
potrivit IJP Prahova. La fața 
locului s-au deplasat echipaje ale 
Poliției, ale ISU Prahova și ale 
Serviciului de Ambulanță. Două 
persoane au fost rănite. Este vorba 
despre o femeie în vârstă de 55 de 
ani, care prezenta un traumatism 
cranio-cerebral minor, și un tânăr 
în vârstă de 29 de ani, diagnosticat 
cu traumatism cranio-cerebral. 
Cele două persoane au fost 
transportate la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier.

Bărbatul implicat în scandalul 
cu împușcături de lângă 

Județean a fost prins
Fapta a avut loc la începutul 

lunii iulie, la un magazin de lângă 
Spitalul Județean. În incident au 
fost implicate patru persoane, 
una dintre ele fi ind împușcată 

în gambe. Victima a fost supusă 
unei intervenții chirurgicale. 
La câteva zile de la incident, 
polițiștii prahoveni au depistat, în 
București, un bărbat în vârstă de 
30 de ani din Ploiești, bănuit că 
ar fi  utilizat o armă în scandalul 
petrecut lângă spitalul județean. 
Totodată, polițiștii prahoveni au 
efectuat trei percheziții, iar în 
urma descinderilor a fost găsită 
și ridicată arma despre care există 
indicii că ar fi  fost folosită în timpul 
scandalului. Bărbatul depistat în 
București, bănuit că ar fi  folosit 
arma, a fost arestat preventiv.
Bărbat călcat de tren în Ploiești

Incidentul a avut loc pe calea 
ferată din zona Auchan. O 
persoană a sunat la 112 și a anunțat 

tragedia. Medicii de la Serviciul 
de Ambulanță au constatat că, în 
accidentul feroviar, un bărbat, în 
vârstă de 84 de ani, a fost rănit, 
acesta suferind un politraumatism 
sever. Din nefericire, leziunile 
au fost incompatibile cu viața. 
Cadavrul a fost transportat la 
Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili condițiile în care bărbatul 
a murit. 

Bărbat acuzat de cămătărie
Polițiștii din Prahova au 

efectuat o percheziție în Ploiești, 
la o persoană bănuită de săvârșirea 
infracțiunii de camătă. „Din 
cercetări au rezultat indicii că, din 
anul 2016 și până în prezent, cel 
în cauză ar fi  împrumutat sume 
de bani unor persoane din județul 
Prahova. Pentru recuperarea 
acestora, bănuitul solicita dobânzi 
între 20 % și 50 % din sumele 
împrumutate”, a anunțat IJP 
Prahova. De la locațiile vizate, 
polițiștii au ridicat sume de bani 
(2800 lei și 160 de euro), înscrisuri, 
precum și diverse arme albe (o 
sabie și 2 cuțite de vânătoare). 
Bărbatul a fost reținut, urmând 
să fi e prezentat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești cu 
propunerea de luare a unei măsuri 
preventive. Polițiștii continuă 
cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de camătă.

Bărbat electrocutat la pescuit
Incidentul a avut loc la 

Lipănești. Un bărbat, în vârstă 
de 37 de ani, în timp ce era la 
pescuit s-a electrocutat. La fața 
locului au intervenit echipaje ale 
Serviciului de Ambulanță și ale 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova. Bărbatul a fost 
găsit în stop cardio-respirator 
și avea arsuri de gradul II și III 
pe aproape 80% din suprafața 
corpului. Medicii au reușit să-l 
resusciteze, iar ulterior acesta 

a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Ajuns la spital, 
bărbatul a intrat iar în stop cardio-
respirator și, pentru a doua oară, 
medicii au reușit să-l readucă la 
viață. Cum starea tânărului era una 
critică, bărbatul a fost transportat 
la Spitalul Floreasca din București.

Minor prins după ce i-a furat 
portofelul unei femei în vârstă 

de 82 de ani
Incidentul a avut loc 

într-un magazin din comuna 
Brazi. Polițiști din cadrul Postului 
de Poliție Brazi au observat, ziua în 
amiaza mare, că, dintr-un magazin, 
a ieșit în grabă un tânăr care 
avea un comportament suspect. 
„Având în vedere acest aspect, 
polițiștii l-au oprit și legitimat, 
stabilind că are 15 ani și este din 
localitate, iar în urma controlului 
corporal au găsit asupra sa un 
portmoneu care conținea cartea 
de identitate a unei femei de 82 
ani, mai multe cupoane de pensie 
pe numele acesteia și 1.000 lei. Din 
verifi cări a rezultat că adolescentul 
tocmai ar fi  sustras portofelul 
din geanta unei femei afl ată în 
magazinul respectiv”, a precizat IJP 
Prahova. Persoana vătămată era în 
magazin și nici nu bănuia că a fost 
victima unui furt. Polițiștii i-au 
predat femeii bunurile sustrase, 
iar tânărului i-a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt.
Amenzi de 11.500 de lei pentru 

comerțul materialelor de 
construcții

Polițiști de investigare a 
criminalității economice din 
cadrul serviciului de profi l, 
împreună cu specialiști de la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
și Comisariatul Județean pentru 
Protecţia Consumatorilor, au 
efectuat o acţiune pe raza județului 
Prahova, având ca scop prevenirea 
şi combaterea comerțului cu 
materiale de construcții, precum 
și prevenirea activităților ilicite în 
domeniul exploatării agregatelor 
minerale. „Cu acest prilej, au fost 
verifi cați 7 agenţi economici și 
legitimate 10 persoane; iar pentru 
neregulile depistate au fost aplicate 
șase sancțiuni contravenționale în 
valoare de 11.500 lei”, a anunțat IJP 
Prahova.

Un DJ s-a ales cu dosar penal
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalităţii 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal, care viza 
un tânăr de 19 ani, din comuna 
Măneciu, bănuit de săvârşirea 
infracţiunilor de reproducere 
neautorizată de programe pentru 
calculator pe un sistem de calcul 
în modalitatea instalării, stocării 
şi rulării, respectiv de reproducere 
a operelor sau produselor 
purtătoare de drepturi conexe, fără 
autorizarea sau consimţământul 

titularilor drepturilor recunoscute 
de lege. „Din probatoriul 
administrat a rezultat că, în 
calitate de DJ în incinta unui club, 
ar fi  reprodus în mod neautorizat 
- prin copiere de pe internet 
- opere muzicale şi programe 
pentru calculator, pe care le-a 
stocat, fără consimţământul/
acordul titularilor drepturilor de 
autor şi conexe, pe un laptop, în 
scopul comunicării publice în 
incinta locaţiei. Prin activitatea 
infracţională desfăşurată a adus 
titularilor drepturilor de autor un 
prejudiciu estimat la 8.907 lei”, a 
precizat IJP Prahova. Dosarul în 
cauză a fost înaintat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Vălenii de 
Munte cu propunere de întocmire 
a rechizitoriului și sesizare a 
instanței competente.

Amenzi pe șosele
Polițiști ai Biroului Drumuri 

Naționale și Europene au 
desfășurat două 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, precum și 
a celor care efectuează depășiri 
neregulamentare. Polițiștii 
au aplicat 67 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 24.635 lei, au reținut nouă 
permise de conducere și retras 
trei certifi cate de înmatriculare, a 
precizat IJP Prahova. 
Controale la taximetriști ilegali

Polițiști ai Biroului Drumuri 
Naționale și Europene au acționat 
pe D.N.1B, în scopul depistării 
autovehiculelor care efectuează 
transport ilegal de persoane, 

ocazie cu care au identifi cat în 
trafi c, pe raza localităţii Bucov, 
șase autoturisme, despre care 
existau indicii că ar efectua 
astfel de transporturi. „În toate 
aceste autoturisme, la momentul 
controlului, au fost identifi cate 
mai multe persoane”, a anunțat 
IJP Prahova. Polițiștii au întocmit 
procese-verbale de depistare, prin 
care conducătorilor auto li s-a 
adus la cunoștință faptul că vor fi  
sancționați în cazul repetabilităţii 
faptei.

Profesor acuzat de fals 
intelectual

Ofi țerii Serviciului de 
Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind un 
bărbat de 50 de ani, sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de fals 
intelectual în formă continuată. 
„Din cercetările polițiștilor au 
rezultat indicii că bărbatul ar fi  
atestat în fals faptul că 17 elevi 
din clase terminale au promovat 
examenul de corigență, deși la 
examenul scris aceștia ar fi  obținut 
note sub 5, iar la momentul 
susținerii examenului oral aceștia 
nu ar fi  fost notați”, a precizat IJP 
Prahova. Dosarul penal a fost 
înaintat unității de parchet cu 
propunere de sesizare a instanței 
competente să soluționeze cauza. 

Razie pe șosele
Politiști ai Serviciului Rutier au 

desfășurat o acțiune amplă pentru 

combaterea cauzelor generatoare 
de accidente de circulație. 
Politiștii au acționat în zona 
rurală adiacentă orașelor Plopeni 
și Slănic.  Pentru depistarea 
vitezomanilor, polițiștii au folosit 
aparatul de măsurare a vitezei Tru 
Cam. La activitați au participat și 
reprezentanți ai RAR. În timpul 
acțiunii, polițiștii au verifi cat 90 
de autoturisme și au efectuat 32 
de testări cu aparatul etilotest. 
În urma acțiunii, 38 de persoane 
au fost sancționate, valoarea 
sancțiunilor fi ind de 13.630 de 
lei. Polițiștii au reținut două 
permise de condus și cinci cărți de 
identifi care a autoturismelor.
Percheziții la persoane bănuite 

de tulburarea liniștii publice
Polițiștii din Prahova, cu 

suportul de specialitate al 
Direcţiei Operaţiuni Speciale din 
cadrul Inspectoratului General 
al Poliţiei Române, au efectuat 
cinci percheziţii în Ploiești, la 
locuințele unor persoane bănuite 
de tulburarea ordinii și liniștii 
publice, distrugere și lovire sau 
alte violențe. 

„Din cercetări, au rezultat 
indicii că, la data de 23 iunie a.c., 
ar fi  izbucnit un confl ict între mai 
multe persoane, una dintre acestea 
suferind vătămări corporale care au 
necesitat transportul la spital, fără 
a rămâne internată, iar o mașină 
a fost avariată. De asemenea, 
polițiștii au constatat că persoana 
vătămată condusese autoturismul, 
fără a poseda permis de conducere, 
iar în urma solicitării polițiștilor, 
a refuzat prelevarea de probe 
biologice de sânge, în vederea 
stabilirii alcoolemiei. În urma 
perchezițiilor, polițiștii au ridicat 
obiecte contondente și obiecte 
tăietoare”, a precizat IJP Prahova. 
De asemenea, cinci persoane au 
fost aduse la sediul poliției, pentru 
audieri și dispunerea măsurilor 
legale. La acțiune au participat și 
jandarmi, potrivit IJP Prahova. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accidentele rutiere s-au ținut lanț în Prahova, iar zeci de persoane 
au ajuns la spital. La Mărginenii de Jos, un bărbat și-a ucis, din 

gelozie, nevasta.
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Ca în fi ecare an, în luna iunie, la 
Gornet se celebrează Ziua comunei 

și Festivalul Zmeurei, localitatea fi ind 
singura din Prahova vestită pentru acest 
arbust. De fapt, nimeni nu poate preciza 
când a fost introdusă zmeura în cultură 
pe aceste meleaguri. Localnicii spun 
doar că „s-au născut și au crescut printre 
plantații”. Așadar „povestea cu aromă de 
zmeură” durează de foarte mult timp. În 
prezent, suprafața cultivată cu zmeur s-ar 
ridica la 60 ha. Aproape fi ecare gospodărie 
deține cel puțin loturi de 1.000 mp, iar 
cea mai mare suprafață nu depășește un 
hectar. Faima comunei nu se oprește însă 
doar la zmeur. Gornenii au fost cândva 
renumiți și pentru producția de pere. De 
exemplu, în anul 1917, Regele Ferdinand 
a acordat Gornetului locul I pe țară 
pentru perele de toamnă! Revenind la 
sărbătoarea de sâmbătă, pe scena sătească 
au urcat, pe lângă ofi ciali, mai mulți 
artiști locali: ansamblurile „Gurunul”, din 
Gornet, „Voinicelul”, din Boldești-Scăeni, 
„Strugurelul” Urlați, „Datina” Filipeștii de 
Pădure, „Izvorașul” (Izvoarele), „Poienița” 

Vărbilău, „Perinița” Bătrâni, Formația 
Sonor Grup, Mădălina Cernat, Kabaret 
trupa REBEL PloieȘti, Circul ROTINY, 
Ansamblul Gorunul Gornet, Geanina 
Băjinaru, Evelina Constantin și Andreea 
Mirică. În piața locală au fost amenajate 

standuri unde producătorii locali au vândut 
zmeură proaspătă, băuturi, dulcețuri, 
siropuri, prăjituri, plante pentru ceaiuri 
etc. Tot la sfârșitul săptămânii trecute au 
mai fost organizate sărbători sătești în 
comunele Cornu, Starchiojd și Aluniș.

Vă bilă P i iț ” Băt â i F ți t d i d p d ăt ii l li â d t

Când vă întâlniți cu primarul dvs., 
întrebați-l dacă a candidat pentru a 

obține pensie specială! Oricum dvs. i-ați oferit 
votul pentru acest privilegiu pe care-l veți 
plăti din taxele și impozitele pe care le achitați 
la stat. Parlamentarii României, ei înșiși 
benefi ciari de pensii speciale, de la 3.445 de 
lei pentru un mandat, la 10.335 de lei pentru 
trei mandate, au adoptat Codul Administrativ 
prin care primarii, viceprimarii, președinții 
și vicepreședinții de consilii județene, aleși 
î ncepâ nd cu anul 1992, vor primi pensii de 
lux, în afară de pensia pentru vechimea în 
muncă pentru profesia de bază. Aceasta va fi  
calculată în limita a trei mandate, ca produs al 
lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația 
brută lunară în plată corespunzătoare 
funcției. Faceți dvs. un calcul, la o leafă de 
7.000 lei și veți vedea că omul care zice că 
se sacrifi că pentru comunitate își va asigura  
pensie de 2.800 lei pentru un mandat și 
8.400 lei/lună pentru trei mandate. Și mai 
întrebați-l pe primarul dvs. dacă i se pare 
corect să desfășoare concomitent, la salariul 
grăsuț pe care-l ridică astăzi, și activități 
comerciale! Căci așa au hotărât colegii lor, 
să le dea voie să dețină PFA-uri, apoi să facă 
parte (și să fi e plătiți) din CA-ul companiilor 
din subordinea Consiliilor Locale, să nu fi e 
pedepsiți dacă eventual prestează vreo lucrare 
pe banii primăriei etc.

Cazurile de pestă porcină africană 
confi rmate în Dobrogea au 

determinat Guvernul României și 
Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor să ia măsuri 
fără precedent pentru diminuarea riscurilor 
de extindere a apariției îmbolnăvirilor cu 
acest virus și în alte zone din țară. Astfel, au 
fost instituite măsuri de control și pentru 
animalele sălbatice, respectiv pentru porcii 
mistreți din zonele în care există focare de 
pestă porcină africană, dar și un sistem 
de premiere a persoanelor care depistează 

exemplare bolnave. Vânătorii, gestionarii 
fondului cinegetic și persoanele implicate în 
managementul silvic sau al faunei primesc 
un stimulent fi nanciar în valoare de 225 de 
lei pe animal pentru porcii mistreți găsiți 
morți, bolnavi sau pentru cei împușcați, 
în vederea stabilirii diagnosticului. Pentru 
fi ecare porc mistreț mascul vânat în zonă 
de mare risc, de la care se prezintă probe 
la laboratoare santitar-veterinare, vânătorii 
primesc stimulent de 65 de lei, în timp ce 
pentru fi ecare femelă vânată primesc 400 

de lei. De asemenea, se acordă un stimulent 
persoanelor fi zice care notifi că direcțiile 
județene ale ANSVSA apariția unor cadavre 
de porci domestici, respectiv existența 
unor porci domestici care prezintă semne 
clinice de pestă porcină africană în zonele 
adiacente drumurilor publice, pe raza 
teritorială a localităților, în cadrul sau în 
vecinătatea exploatațiilor. Stimulentul este 
de 65 lei/notifi care și se acordă dacă virusul 
este confi rmat de laboratorul de referință 
pentru pesta porcină africană.

STIMULENTE BĂNEȘTI PENTRU CEI 
CARE DESCOPERĂ ANIMALE BOLNAVE CARE DESCOPERĂ ANIMALE BOLNAVE 

DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂDE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ

Consiliul Județean Prahova va 
aloca 100.000 de lei pentru 

reabilitarea drumului local Cerașu-
Tabla Buții-Boncuța, în lungime de 
25 km. În expunerea de motive care 
a însoțit HCJ de aprobare a asocierii 
dintre CJ Prahova și administrația 
locală din Cerașu se arată explicit 
că investiția va pregăti, într-un 
fel, sărbătoarea organizată pe 6 
august, sub semnul Centenarului 
României. Reamintim că, la Tabla 

Buții, acolo unde în Primul Război 
Mondial a fost ultima redută 
a soldaților români dinjos de 
Carpați, se afl ă cimitirul militar 
unde sunt înmormântați eroii 
români laolaltă cu soldații străini 
căzuți pe front. Anul trecut, 
Consiliul Județean a mai alocat 
80.000 de lei pentru întreținerea 
drumului de acces Slon-Tabla 
Buții, repararea platoului betonat și 
a tribunei, precum și împrejmuirea 
cimitirului.

S-a încheiat S-a încheiat 
repartizarea repartizarea 

computerizată computerizată 
în liceeîn licee

11 absolvenți de gimnaziu nu au fost 
repartizați la un liceu, deși în școlile 

din Prahova au rămas neocupate 423 de locuri. 
Se pare că elevii respectivi nu au completat 
sufi ciente opțiuni privind școala, profi lul și 
specializarea la care vor să-și continue studiile. 
Aceștia provin de la școlile „Sfânta Vineri” 
din Ploiești, Tomșani, Mănești și liceele 
tehnologice din Valea Doft anei și Măneciu, 
mediile lor, după susținerea examenului de 
Evaluare Națională, fi ind cuprinse între 6,57 
și 3,70. În urma repartizării computerizate, 
în Prahova au fost înscriși 4.351 de viitori 
liceeni, cu medii cuprinse între 10 și… 
2,22! Media cea mai slabă îi aparține unui 
absolvent din Ceptura, care va urma Colegiul 
Agricol „Gheorghe Ionescu-Șișești”, din Valea 
Călugărească. Cea mai mare ultimă medie 
cu care a fost repartizat un viitor licean este 
de 9,68, aceasta fi ind înregistrată la Colegiul 
Național „Mihai Viteazul”, din Ploiești, la 
profi lul Matematică-Informatică, bilingv 
engleză. La Colegiul Național „I.L. Caragiale”,  
din Ploiești, 9,44 a fost ultima medie cu care 
s-a intrat la prima clasă de Matematică-
Informatică. Cea mai mare medie, 9,93, îi 
aparține  unui elev care a absolvit Liceul 
Tehnologic din Sîngeru.

Promovabilitate de peste 70% Promovabilitate de peste 70% 
la BAC, după contestațiila BAC, după contestații

Procentul de promovabilitate 
la examenul de bacalaureat a 

crescut, după recorectarea lucrărilor, 
de la 68,7%, la 70,89%. În Prahova, 
au fost depuse aproape 2.000 de 
contestații, iar 104 elevi au fost 
declarați admiși. Conform rezultatelor 
ofi ciale anunțate ieri, în urma 
reverifi cării lucrărilor, 655 de note au 
fost mărite cu cel puțin 0,5 puncte, iar 
617 note au fost scăzute (222 la proba 
de limba și literatura română, 253 la 

matematică și 142 la proba la alegere). 
Iată și câteva exemple: o elevă de la 
Colegiul Național „Jean Monnet” din 
Ploiești a obținut, după contestație, 
nota maximă 10 la limba și litaratura 
română, după ce inițial primise nota 
8,9; la Liceul „Brâncoveanu Vodă”, 
din Urlați, un candidat a fost cu 9,25, 
primind în plus 2,20 puncte; la Liceul 
Tehnologic „1 Mai”, o notă la proba de 
limba română a fost mărită de la 7,4, 
la 9,1.

Festivalul zmeurei, la GornetFestivalul zmeurei, la Gornet

100.000 de lei pentru 100.000 de lei pentru 
drumul de la Tabla Buțiidrumul de la Tabla Buții

Vă place să Vă place să 
vă îngrășați vă îngrășați 

primarul primarul 
cu pensie cu pensie 
specială? specială? 
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În legea 303 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor se spune, 

la articolul 54, alineat 1, că „președintele 
României poate refuza, motivat, o singură 
dată, numirile (n.n. ale procurorilor șefi ), 
aducând la cunoștință publicului motivele 

refuzului”. Să înțelegem că președintele poate 
refuza totuși de mai multe ori nemotivat, de 
vreme ce motivat poate o singură dată? 

Dialog între deputatul AKM, poreclit 
și Cătălin Rădulescu și Stelian 

Ion, de la USR, în emisiunea moderată de 
nemoderata Denise Rifai:

Stelian Ion: Dacă eu vă spun 
dumneavoastră că sunteți condamnat 
defi nitiv la închisoare cu suspendare, 
înseamnă că v-am jignit? 

Rădulescu: Nu. Dar dacă eu spun, de 
exemplu, că dumneavoastră sunteți prost, vă 
supărați? Nu vă supărați, că eu așa cred, asta 
e părerea mea. 

Oau, Cătăline, dar ca medic ce zici că ești, 
cam ce diagnistic ți-ai da?

La videoconferința cu prefecții 
de duminică seara, ministreasa 

Carmen Dan l-a chestionat pe prefectul de 
Buzău dacă a verifi cat cum stau lucrurile 
(inundații) la Întorsura Buzăului. Nedus la 
biserică, a se citi că nu s-a ploconit, acesta 
i-a retezat-o: „doamna ministru, Întorsura 
nu este la noi, ci la Covasna”. Carmencita nu 
se lasă: „bine, bine, dar e la granița de județe, 
e bine să verifi cați și voi”. Niet, găgăuță, 
Întorsura nu e la graniță cu Buzăul, ci cu 
Brașovul. În fi ne, tot cu litera „B” începe, 
ce mi-e una, ce mi-e alta, nu? A doua zi, 
Ministerul Afacerilor Interne a încercat să 
dreagă busuiocul: „în dialogul cu prefecții, 
ministrul a solicitat informații despre modul 
în care autoritățile au în atenție Depresiunea 
Buzăului. Despre această zonă a fost vorba 
în discuția cu prefectul de Buzău și nu 
despre localitatea care este situată în județul 
Covasna”. Bre, o știți pe-aia cu...„dacă 
tăceai, fi losof rămâneai”? Căci, na, afurisita 
aia de depresiune aparține administrativ tot 

de Covasna și Brașov, nicicum de Buzău! 
Ca să salvați situația și onoarea, n-ați vrea 
să dați o OUG, să mutați depresiunea în 
Buzău? Cum adică își permite Întorsura să 
se ia în gură cu ditamai ministreasa, neh?

Codrin Șefănescu, după revocarea 
Laurei Codruța Kovesi: „au decis să 

sacrifi ce un om de pe tabla de șah pentru a nu 
risca suspendarea lui Iohannis. Nu Iohannis 
a revocat-o astăzi, nu Iohannis a respectat 
Constituția, ci pur și simplu a fost o decizie 
mai sus decât el. Iohannis nu e decât un fel 
de comunicator și un agent electoral pentru 
un sistem pe care se bazează în opinia lui 
și pentru următorul mandat. Sau cel puțin 

așa i s-a promis”. Codrine, doare, maică? 
Ți-am spus de atâtea ori să nu mai umbli prin 
manuscrisele alea din domeniul ezoteric și 
al științelor oculte. Aia e boală care se ia, 
băiete! Știi tu... michiduță, aghiuță, ucigă-l 
toaca, tartor...

Cică Bușoi, Petrache și importatul 
nostru penelist în Prahova, Iulică 

Dumitrescu, au primit ordin de la Dragnea, 
ca niște cozi de topor ce se afl ă, să-l răstoarne 
pe Orban de la șefi a PNL. Nu că mi-ar fi  
simpatic Ludovic, dar cum să creadă Bușoi 
în păpușoi că poate vreodată să stea pe 

scaunul Brătienilor? Uitați-vă și voi la el...
pe ăsta nici musca n-o să-l asculte, darămite 
un partid fi e el și în declin? Plus că... Bușoi, 
cioculețul ăla al tău, hmmm, cum să zic...e 
de la pupat PSD-ul?

Scriitoarea Doina Popescu Brăila a 
fost bătută în Gara de Nord de niște 

tembeloizi care au susținut că femeia umblă 
cu o ambulanță neagră, să le fure copiii 
pentru organe. Porcăria s-a răspândit cu 
viteza luminii în țară. În realitate, aceasta 
promovează un proiect intitulat „Ambulanța 
literaturii”, iar mașina pe care o conduce este 
veche, cumpărată din Italia. Ei, adevărul 
este că literatura este foarte periculoasă, îl 

strică pe om la minte, îl scoate din prostie, 
ori cine are nevoie de așa ceva? Deci hai s-o 
cotonogim pe Doina, ne fură creierul prost 
și ne pune-n loc cărți, așa ceva nu se poate, e 
crimă la adresa umanității și a cârnaților pe 
care-i îndesăm pe gât la fi ecare vot...

Presa tabloidă titrează, cu litere de-o 
șchioapă: „Lovitură de teatru! Anca 

Jurma, noul procuror-șef interimar la 
DNA, este fată de procuror general” (n.n. 
Cochinescu). Jurnaliștii prezintă apoi un CV 
al cucoanei în care arată că este absolventă 
a Facultății de Drept și că a urmat o carieră 
ca magistrat-procuror la parchetele de pe 
lângă Judecătoria, Tribunalul și Curtea de 
Apel București, fi ind apoi șefa Biroului de 
cooperare internațională și vicepreședinte 
al Rețelei Europene Anticorupție. S-a 

perfecționat în Italia și vorbește fl uent trei 
limbi străine. Care va să zică... defect mare, 
bre! Cum adică să pui interimar un om cu 
carte adevărată și carieră? Acolo mergea 
un...ngî-ngî-îngî...un puiandru de-ăla cu 
ceafă groasă, eventual vreo „victimă” a 
pușcăriilor capitaliste din România, cum ar 
fi  un violator în serie sau vreun furăcios de 
Belina, nu? Mama mă-sii de țară!

Fostul jurnalist și consultantul în 
comunicare Dragoș Bucurenci a fost 

dat afară dintr-o emisiune de la Realitatea 
TV. Dragoș s-a arătat șocat: „Nu-mi vine să 
cred că asta s-a întâmplat în România zilelor 

noastre. În pauza publicitară, Alexandra 
Păcuraru, prezentatoarea emisiunii «Acasă 
la oamenii Realității», mi-a cerut să plec din 
platou pentru că am îndrăznit să-l contrazic 
pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe 
Române și s-o întreb de ce călătorește 
cu avionul duminica dimineață, când 
credincioșii adevărați merg la slujbă.” Ei, 
Dragoș, păi dacă te duci într-o vizită și-i 
zici gazdei că e proastă și urâtă, tu la ce te 
aștepți, să fi e amabilă cu tine? 

S-a afl at de ce președintele Klaus 
Werner Iohannis n-a anunțat cu gura 

lui faptul că a revocat-o din funcție pe 
procurorul șef al DNA, Laura Kovesi. Zice 
că atât de mult i-a luat vorba să ajungă de la 
minte la gură încât, chiar dacă a luat un tren 
de viteză, tot a întârziat la Cotroceni... 

Hopa, uitasem de Ion Cristoiu-
usturoiu`! Deci vine nea Horoscopu` 

și ne spune cum s-au întâlnit Ițic cu Donald 
rățoiul, cum au bătut ei cu pumnul în masă 
la Nemțălău, cum Drac-nea și 7 Neveste 
Moliceanu au jucat teatrul cu suspendarea 
și cum a căzut Klaus în capcană și apoi s-a 
lepădat de Kovesi ca de-o măsea stricată... 
Ehei, ce știți voi, în Românica nimic nu 
este ceea ce pare a fi . De exemplu, când 
serviți dimineața micul dejun, să știți că 
nu mâncați unt cu gem, ci un fel de aer 
transformat de complotu` ăsta mondial în 

materie solidă. Nici măcar copiii nu-i faceți 
voi, ci fi x oculta, eventual statul paralel...

PAMFLETZiarul   Ploiestii

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

0244.546.501
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ÎN 2017, TRENURILE ÎN 2017, TRENURILE 
DIN ROMÂNIA AU DIN ROMÂNIA AU 

ÎNTÂRZIAT... 8,16 ANI! ÎNTÂRZIAT... 8,16 ANI! 

Camera Deputaților 
a adoptat, la 

mustață, fi x cu un ceas sau 
două înainte de vacanța 
parlamentară, o lege de 
importanță strategică 
pentru România, 
denumită generic „Legea 
off shore”. Principala 
modifi care față de forma 
votată în Senat și care 
se referă la măsurile de 
exploatare a gazelor din 
Marea Neagră ar fi  că 
marile companii (Exxon, 
Romgaz, Lukoil sau OMV 
Petrom) vor tranzacționa 
50% din producție prin 
contracte bilaterale, iar 
50% pe piața românească. 
Liviu Dragnea a spus că, în 
acest fel, România va avea 
independență energetică: 
„Nu puteam accepta în 
Camera Deputaților ca 
România să-și păstreze 
în continuare dependența 
energetică faţă de ruși. 
Faptul că am impus 50% 
tranzacționare pe piața 

internă face ca România să 
devină una dintre puținele 
țări din lume independentă 
energetic”. Tot liderul PSD 
a modifi cat, în ultima 
clipă, și articolul privitor 
la impozitul pe veniturile 
suplimentare: „Am 
introdus taxe suplimentare 
în funcție de prețul la care 
vând (n.n.-companiile) 
gazul extras. Am luat 
prețul de bază 71 lei pe 
megawatt oră și am pus 
un impozit pe diferență; 
de la 41 de lei pe megawatt 

oră se impozitează cu 3%. 
Asta înseamnă venituri 
de  24,87 miliarde lei. 
Înseamnă 6,28 miliarde 
dolari pe care le încasează 
statul român (...) Banii 
din revedențe și impozitele 
suplimentare vor alimenta 
fondul special creat prin 
ordonanța parteneriatului 
public-privat”. În 
schimb, fi rmele care au 
concesionat perimetre 
după legea din 2008 nu 
vor plăti un șfanț în plus 
ca redevențe. Deputații 
din PMP s-au declarat 
împotriva proiectului de 
lege, declarând, înainte de 
votul fi nal, prin deputatul 
Adrian Todoran: „articolul 
18 prevedere foarte clar un 
nivel fi x al redevențelor 
pe toată perioada celor 30 
de ani de contract,  plus 
posibilitatea de a prelungi 
înțelegerea cu încă 15 ani, 
iar nivelul redevențelor 
să rămână ca  la început. 
Nu este normal ca, după 

ce fi rma care exploatează 
își acoperă din cheltuieli 
și face profi turi uriașe, 
noi să nu putem negocia 
în interesul românilor”. 
Potrivit Agenției Naționale 
de Resurse Minerale, 
rezervele de gaze din 
Marea Neagră sunt de 200 
de miliarde de metri cubi 
în perimetrele unde au 
fost deja efectuate foraje, 
lucru care ar putea face 
ca  România să devină al 
treilea mare producător de 
gaze naturale din Europa.

Strategia CFR pentru dezvoltarea 
infrastructurii feroviare 2018-

2022 subliniază că, față de 1989, 
trafi cul feroviar de călători a suferit o 
contracție de 86%, iar cel de marfă, de 
80% în cazul volumului de prestații și 
76% în cazul volumului de transport. 
Cauzele acestui declin țin de nivelul 
foarte redus de performanță al 
transportului feroviar, exprimat prin 
viteza comercială a trenurilor de 
călători/marfă și prin punctualitatea 
acestora, care reprezintă o consecință 
a stării neadecvate a infrastructurii 
feroviare. Ca urmare, în privința 
transportului feroviar de pasageri, 
una dintre principalele direcții de 
acțiune pentru stoparea declinului și 
inversarea acestei tendințe constă în 
reconsiderarea modului de abordare a 
mentenanței, dezvoltării și exploatării 
infrastructurii feroviare, astfel încât 
să poată fi  asigurat suportul logistic 
necesar creșterii vitezei de deplasare 
a trenurilor de pasageri și ameliorării 
punctualității. În strategie se arată 
că, până în 2030, viteza comercială a 
trenurilor de pasageri trebuie să crească 
la cel puțin 60 km/h, iar volumul total al 

întârzierilor trebuie redus cu cel puțin 
50% față de situația actuală. Serviciile 
de transport de lung parcurs trebuie 
să ofere viteze comerciale de cel puțin 
75 km/h pentru trenurile interregio și 
de cel puțin 90 km/h pentru trenurile 
intercity și internaționale. Până în 2050 
trebuie obținută o creștere a vitezelor 
comerciale cu încă cel puțin 30% față 
de obiectivele aferente anului 2030, 
precum și o nouă reducere de cel puțin 
50% a întârzierilor totale.

CFR CERE STATULUI 
SĂ INVESTEASCĂ ÎN 

INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ 
56 DE MILIARDE DE LEI!

Rețeaua primară, care reprezintă 
63,47% din lungimea rețelei actuale 
(20.077 km de linii) și asigură derularea 
a 83,59% din trafi cul feroviar existent, 
urmează să fi e adusă cu prioritate la 
standarde europene. În momentul la 
care vorbim, scadențele la reînnoire 
ale elementelor de infrastructură 
feroviară au ajuns la procente de peste 
60% pentru majoritatea subsistemelor 
feroviare. Cu alte cuvinte, 60% din 
calea ferată și componente este 

învechită, respectiv: 9.908 km de linii, 
3.115 de poduri, 9.218 de podețe, 7.438 
km de terasamente și 60 de tuneluri. 
La nivelul anului 2016, numai costurile 
pentru reînnoirea liniilor curente și 
directe scadente la reînnoire erau de 
5, 795 de miliarde de euro. Totalul 
costurilor necesare pentru recuperarea 
integrală a restanțelor (reparații 
poduri, podețe, terasamente etc.) este 
de cca 10 miliarde euro. De altfel, în 
Master Planul General de Transport 
pentru perioada 2014-2030, Ministerul 
Transporturilor a luat în calcul o medie 
anuală de 500 milioane euro pentru 
alocările bugetare destinate reînnoirii 
infrastructurii feroviare (toate 
elementele infrastructurii). Strategia 
indică și investițiile care ar urma să 
se efectueze. De pildă, reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii 
coridorului Rin-Dunăre ar necesita 
20,45 miliarde lei (4,44 miliarde euro), 
în timp ce reabilitarea/modernizarea 
infrastructurii coridorului Orient/
East-Med ar avea nevoie de alte 11,76 
miliarde lei (2,55 miliarde euro). O 
altă acțiune prioritară este reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii rețelei 
TEN-T Centrale, care ar ava nevoie 
de investiții de 4,4 miliarde lei (956,5 
milioane euro) și a infrastructurii 
rețelei TEN-T Globale, proiect de 
1,05 miliarde lei (229,9 milioane 
euro). Alte costuri: reînnoirea 
infrastructurii feroviare-5,7 miliarde 
lei (1,24 miliarde euro); întreținerea 
curentă a infrastructurii feroviare-7,25 
miliarde lei (1,57 miliarde euro); 
reparații curente ale elementelor de 
infrastructură-1,08 miliarde lei (235 
milioane euro). Din totalul investițiilor, 
linia de cale ferată București Nord-
Aeroport Henri Coandă ar costa 454,86 
milioane lei (98,88 milioane euro), iar 
modernizarea infrastructurii feroviare 
din Portul Constanța-975,87 milioane 
lei (212,15 milioane euro).

SUTE DE DIRECTORI PENTRU 
UN... FALIMENT ANUNȚAT

Strategia nu vorbește, între cauzele 
care au condus la falimentul CFR, 
despre jaful care s-a produs la această 
companie în ultimele aproape trei 
decenii. Și nu spune nici faptul că, în 
prezent, pentru o companie care se 
afl ă în pragul dezastrului (cel puțin 
așa este prezentată situația), sunt mult 
prea mulți directori pe metrul pătrat, 
cel puțin 100, cu lefuri de minimum 
8-10.000 lei/lună. Ce au patronat sau 
gestionat acești feluriți manajeri? 
Evident, se vede cu ochiul liber, fi x 8, 16 
ani întârziere în dezvoltarea societății 
de stat, dacă e să ne întrebați pe noi!

ROMÂNIA ROMÂNIA 
ȘI-A ASIGURAT ȘI-A ASIGURAT 
INDEPENDENȚA INDEPENDENȚA 

ENERGETICĂ, ENERGETICĂ, 
DAR NU LE CERE DAR NU LE CERE 
COMPANIILOR COMPANIILOR 

STRĂINE STRĂINE 
REDEVENȚE REDEVENȚE 
MAI MARIMAI MARI

UNA CALDĂ, UNA RECE:UNA CALDĂ, UNA RECE:

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Într-un singur an, 2017, de exemplu, trenurile de călători din România 
au avut întârzieri cumulate de 4,53 milioane de minute. Adică de 8,16 

ani! Acest lucru -și nu credem că vă spunem o noutate- face ca Bucureștiul 
să aibă al doilea cel mai slab transport feroviar din Uniunea Europeană. 
Compania Națională de Căi Ferate CFR a scris în schimb o strategie 
de câteva mii de pagini în care ne arată cât de rău a ajuns transportul 
feroviar în ultimii 30 de ani, iar pentru a fi  adus la standarde rezonabile, 
acesta are nevoie de investiții cumulate de 56 de miliarde de lei, respectiv, 
12,18 miliarde de euro (6,4 din PIB-ul țării). Asta în condițiile în care, în 
fi ecare an, am plătit în jur de un miliard de lei subvenție către operatorii 
CFR, bani care n-au ajuns de fel în infrastructură.
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Universal Group, 
reprezentantul 

companiilor Seminis, 
Koppert și Agritecno în 
Romania, a prezentat, 
la fi liala sa din Puchenii 
Mari, principalele soiuri 
de legume (tomate și 
ardei) pe care fi rma 
le experimentează și 

tehnologiile de cultură 
și fertilizare aferente. 
Amfi trioni au fost 
Alexandru Cernahoschi, 
director comercial al 
Universal Impexsem 
Company și reprezentant 
Seminis în România și 
Valeria Tudor, inginer 
și consilier tehnic 

al Universal Group. 
Invitații-legumicultori 
din localitate și din 
principalele bazine 
legumicole (Balta Doam-
nei, Olari, Gherghița) - 
au putut vedea culturile 
demonstrative înfi ințate 
cu noii hibrizi Seminis 
de tomate și ardei, pentru 
care s-au folosit protecție 
biologică și un program 
de biofertilizanți. O 
parte din soiuri și hibrizi 
este deja în oferta de 
comercializare, iar altele 
- doar în faza de testare. 
Noi am reținut, pentru 
dvs. (în foto), soiurile de 
ardei gras Maradonna 
și Belladonna, iar la 
tomate-Matissimo, Mei 
Shuai și hibridul cherry 
Belle F1, toate cu o 
producție excepțională 

și o calitate deosebită 
a fructului (în special 
privind gustul, în 
privința tomatelor). 
Filiala de la Puchenii 

Mari deține, în afară de 
spații protejate pentru 
testarea soiurilor, și un 
depozit frigorifi c pentru 

depozitarea legumelor.
De altfel, printr-o 

altă divizie, compania 
comercializează semințe 
și producția de legume 

proprie sau colectată de 
la diverși producători 
zonali.

niversal Group tehnologiile de cultură
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PREZENTARE DE SOIURI, PREZENTARE DE SOIURI, 
LA PUCHENII MARILA PUCHENII MARI

Miruna Bogdănescu;  www.ziarulploiestii.ro

ÎNCĂLZIREA ÎNCĂLZIREA 
GLOBALĂ GLOBALĂ 

SCADE SCADE 
PRODUCȚIA PRODUCȚIA 
MONDIALĂ MONDIALĂ 
DE FRUCTE DE FRUCTE 

CU 2,7 CU 2,7 
MILIOANE MILIOANE 
DE TONEDE TONE

Departamentul de Agricultură al 
Statelor Unite atrage atenția că, din 

cauza condițiilor meteo vitrege din această 
primăvară, producția mondială de mere, 
struguri și pere din sezonul 2017/2018 
este estimată să scadă cu 2,7 milioane de 
tone, ajungând la 77,3 milioane de tone. În 
Uniunea Europeană, producția este estimată 
să fi e la cel mai scăzut nivel din 2007 încoace, 

înregistrând o scădere de 20%, ajungând la 
10 milioane de tone. Înghețul și schimbările 
de temperatură din 2017 au afectat în mod 
semnifi cativ producția în întreaga UE, în 
special la producătorii de top din Polonia și 
Italia. Ca urmare, în 2018, se anticipează o 
scădere a exporturilor cu 45%, până la 820 de 
milioane de tone, iar importurile (din afara 
continetului sau din țările extracomunitare) 
se așteaptă să crească cu aproape 20%, până 
la 500.000 de tone. Consumul estimat este de 
6,4 milioane de tone. Producția Chinei își va 
continua tendința ascendentă, ridicându-se 
cu 600.000 de tone, până la 44,5 de milioane 
de tone, recolta cea mai însemnată fi ind 
în provinciile vestice, care va compensa 
pierderile din nordul țării, cauzate de data 
aceasta de căldura prelungită și de secetă. 
Producția Statelor Unite este prevăzută să 
scadă cu 260.000 de tone, la 4,7 milioane 
de tone, din cauza înghețului în timpul 
înfl oririi în Michigan și din cauza producției 
mai scăzute în statele vestice, inclusiv în 
Washington. În ciuda producției mai scăzute, 
exporturile sunt de așteptat să crească cu 
15%, până la 995.000 de tone, principalul 
benefi ciar fi ind India. Producția Turciei 
este estimată ușor în scădere, ajungând la 
2,8 milioane de tone, India va produce 2,3 
milioane de tone, iar Rusia- 1,3 mil. de tone.

ș p ț g

Ce aduce nou acest ordin? Nimic 
esențial, poate doar faptul că 

numărul regiunilor viticole a scăzut de 
la 9 la 8, iar localitățile și satele au fost 
regrupate pe centre viticole și podgorii, 
dar nu semnifi cativ față de nomenclatorul 
precedent. De exemplu, Dealul Mare 
a rămas ca podgorie în cadrul regiunii 
Dealurile Munteniei și Olteniei, dar a 
suferit câteva modifi cări în repartizarea 
localităților pe centre viticole. În mod 
curios totuși-și sperăm că este vorba 
despre o greșeală de redactare-apare aici 

și centrul viticol Costești-Argeș! Revenind 
la Prahova, podgoria Dealu Mare va 
avea, scriptic, cinci centre viti-vinicole: 
Boldești, cu localitățile Boldești-Scăeni 
(Seciu), Bucov (satele Bucov și Pleașa) și 
Plopu; Valea Călugărească, având arondate 
comunele Valea Călugărească, Bucov 
(satele Chițorani, Valea Orlei și Bighilin) 
și Albești Paleologu; Urlați-Ceptura, cu 
toate localitățile limitrofe orașului Urlați, 
Arioneștii Noi, Arioneștii Vechi, Cherba, 
Mărunțiș, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, 
Valea Bobului, Valea Crângului, Valea 

Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman, 
Valea Urloii, Jercălăi, Valea Mieilor), 
Ceptura, Fântânele și Vadu Săpat; Tohani, 
cu localitățile Gura Vadului, Călugăreni, 
Jugureni; Cricov, cu Apostolache, Gornet 
Cricov, Chiojdeanca, Sângeru, Tătaru, 
Podenii Noi și Iordăcheanu. În Buzău, 
podgoria Dealu Mare cuprinde centrele 
Breaza, Pietroasa, Merei, Zorești și Rușețu.

Potrivit Direcției Județene pentru 
Agricultură, suprafața viticolă din Prahova 
este de 8.175 ha. Institutul Național de 
Statistică vorbește, în schimb, despre 
8.235 ha.
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La sfârșitul anul 2017, România deținea o 
suprafață viticolă de 177.148,5 ha, regiunea 

cea mai întinsă întâlnindu-se în Moldova (65.200,3 
ha). Așa arată datele Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Regionale. În schimb, Institutul 
Național de Statistică vorbește despre 209.417 ha 
de vie și pepiniere viticole, în scădere cu 67.954 ha 
față de 1990. Luna trecută, dar nu din pricină că 
s-ar fi  schimbat confi gurația viti-vinicolă, ministrul 
Petre Daea a semnat Ordinul nr. 1.205/2018 pentru 
aprobarea nominalizării arealelor viticole și 
încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii 
și centre viticole.

DAEA A MODIFICAT (UȘOR) DAEA A MODIFICAT (UȘOR) 
ZONAREA VITI-VINICOLĂZONAREA VITI-VINICOLĂ
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Proiectul de lege prin 
care deputatul Cătălin 

Rădulescu continuă procesul 
de albire a condamnaților 
sau inculpaților din ultimul 
deceniu a fost adoptat 
de Senat, în calitate de 
cameră decizională. Dacă 
documentul va fi  promulgat 
de președinte și dacă o 
eventuală sesizare a Curții 
Constituționale va fi  
respinsă, cum s-a întâmplat 
în ultima vreme, confl ictul 
de interese sau starea de 
incompatibilitate constatate 
în urma unor fapte comise 
de demnitari sau funcționari 
publici se prescriu după 
trei ani de la data săvârșirii 
lor.  Termenul de prescriere 

de trei ani a fost practic 
preluat din Codul Civil, 
acolo unde este prevăzut 
la art. 2517.   În Camera 
Deputaților proiectul a 
picat la votul fi nal, unde nu 
a adunat sufi ciente voturi 
pentru o lege organică - doar 
159, în loc de minimum 
165, dar gafa majorității 
de a nu se mobiliza la timp 
a fost reparată de Senat, 
care a adunat 72 voturi 
„pentru”. De asemenea, de 
aici înainte, confl ictul de 
interese constituie abatere 
disciplinară și se sancționează 
cu diminuarea indemnizației 
cu 10% pe o perioadă de 
maximum 6 luni.  Curios 
este că o prevedere identică 

a fost adoptată într-un alt 
proiect  votat de Parlament, 
tot al lui Rădulescu, în luna 
mai. În acest act normativ 
se mai spune că aleșii pot 
să desfășoare activități în 
sectorul privat în domenii 
care nu au legătură cu 
atribuțiile de aleși locali. 
Cătălin Rădulescu a fost 

condamnat în decembrie 
2016 la un an și jumătate de 
închisoare cu  suspendare 
pentru dare de mită și 
efectuarea de operațiuni 
fi nanciare, ca acte de comerț, 
incompatibile cu funcția. 
Se înțelege deci că ultima 
prevedere îl vizează direct.

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE
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INDEMNIZAȚII DE 11.000 LEI/LUNĂ 
ÎN CA-UL DE LA ROMGAZÎN CA-UL DE LA ROMGAZ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

După mai multe serii de interimate, 
producătorul național de gaze 

naturale Romgaz Mediaș (SNG), al 
doilea cel mai valoros emitent de pe 
piața locală de capital, deținut de statul 
român în proporție de 70%, și-a ales, 
în fi ne, un consiliu de administrație 
format din 7 membri. Mandatul va fi  de 
patru ani, indemnizația fi ind egală cu 
de două ori media pe ultimele 12 luni 
a câștigului salarial mediu brut lunar pe 
ramură. INS arată că salariul mediu net 
în ramura extracție petrol și gaze a fost, 
în luna aprilie 2018, de 6.262 de lei, iar 

în luna mai 2017, de 4.750 de lei, ceea 
ce indică o medie de aproximativ 5.500 
de lei net. Rezultă că noii membri CA 
ai Romgaz vor primi o indemnizație 
lunară de 11.000 de lei/lună. Cei șapte 
„norocoși” sunt: ing. Liviu Nistoran, 
fondatorul GlobalNet, Evolio, membru 
în Consiliul de Supraveghere a 
Hidroelectrica, președinte al ANRC 
și deputat în mandatul 2004-2008; 
ec. Volintiru Adrian Constantin, cu 
bogată experiență la companiile de 
stat Rebu Salubritate, Vega, Rompetrol 
Rafi nare, Upetrom, Vulcan, Poșta 
Română. A mai lucrat la Autoritatea 

pentru Administrarea Activelor 
Statului și a fost secretar de stat în 
Ministerul Economiei; dr.ing. Ciobanu 
Romeo Cristian, profesor universitar 
la Iași; dr. ec. Grigorescu Remus, conf. 
univ. la Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” Râmnicu-Vâlcea, a mai 
fost manager al Bibliotecii Județene 
Vâlcea, inspector general școlar, prefect, 
membru CA la CET Govora. Ceilalți 
trei membri- Ungur Ramona, Jude 
Aristotel Marius, Petrus A.M. Jansen- 
nu au depus încă declarațiile de avere și 
CV-urile pe site-ul Romgaz.

• ANUNȚURI • ANUNȚURI • • ANUNȚURI • ANUNȚURI • 

VÂND LOC DE VECI 
în Cimitirul Mihai Bravu: 

Panciu Elena 
- parcela 2, rând 55, loc 19. 
Relaţii la tel.: 0775305717

Premierul Viorica 
Dăncilă s-a întâlnit, 

la Bruxelles, cu comisarul 
european pentru Agricultură 
Phil Hogan. Ofi cialul de 
la București i-a transmis 
acestuia că România se 
opune propunerii Comisiei 
Europene de a plafona plățile 
directe în agricultură, măsură 
ce i-ar dezavantaja pe marii 
fermieri și ar favoriza micile 
ferme.  Într-un comunicat 
de presă, Guvernul arată 
că „șeful Executivului nu 
este de acord cu plafonarea, 
care va afecta grav cele mai 
competitive ferme din țara 
noastră”. Comisia Europeană 
a propus, în iunie, plafonarea 

plăților directe la hectar 
pentru fi ecare fermă, 
începând cu viitoarea 
perioadă de programare 

2021-2027: „Plățile directe 
către fermieri vor fi  reduse 
începând de la 60 000 de euro 
și plafonate pentru plăți peste 

100 000 de euro pe fermă. 
Se vor lua în considerare în 
totalitate și costurile cu forța 
de muncă. Această măsură 
este concepută pentru a 
asigura o distribuire mai 
echitabilă a plăților.Fermele 
mici și medii vor primi un 
sprijin mai mare pe hectar.

Țările vor trebui să rezerve 
cel puțin 2 % din alocarea 
lor destinată plăților directe 
pentru a-i sprijini pe tinerii 
fermieri la instalare. Acest 
sprijin va fi  completat prin 
sprijin fi nanciar pentru 
dezvoltarea rurală și diferite 
măsuri de facilitare a 
accesului la terenuri și la 
transferul acestora.”

a fost adoptată într un alt condamnat în decembrie
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LITERA „Î” DIN LITERA „Î” DIN 
INTERIORUL NUMELOR, INTERIORUL NUMELOR, 

OBLIGATORIU DE OBLIGATORIU DE 
ÎNLOCUITÎNLOCUIT

După 25 de ani, Parlamentul a catadicsit, în fi ne, să 
emită o lege prin care să instituie limba română 

și în ceea ce privește numele persoanelor, localităților 
sau străzilor a căror denumire conține, în interiorul 
cuvântului, litera „î”. Aceasta va fi  înlocuită, conform 
regulilor impuse de Academia Română în 1993, cu litera 
„â”. Partea mai puțin plăcută este că toate persoanele 
cu astfel de nume trebuie să-și schimbe buletinele, 
pașapoartele sau permisele de conducere, odată ce legea 
va fi  promulgată de președintele României. Înscrisurile 
ofi ciale emise până la intrarea în vigoare a noii legi, în 
care denumirile sunt înscrise cu „î”, își vor păstra însă 
valabilitatea. Întrebarea care v-ar veni pe buze- de ce nu 
s-au operat aceste modifi cări între timp?-are un răspuns 
cât se poate de simplu: pentru că nu a existat, până acum, 
o lege în acest sens, iar un nume nu poate fi  modifi cat 
decât în anumite condiții. Se cade însă să parcurgem 
aventura literelor „î” și „â”. Până în 1904 existau patru 
litere pentru sunetul  „î”, respectiv, „e”,  „u”,  „â”  și  „î”. 
De exemplu,  „vînt” era  vent,  „adînc”  era  adunc etc.  
În 1904, pentru că tendința limbilor era și atunci 
spre simplifi care și nu se considera efi cient să existe 
atâtea reprezentări grafi ce pentru un singur sunet, 
s-a renunțat la  „e”  și „u”. Reforma din 1932 stabilea 
că „î” se va folosi mereu la începutul unui cuvânt, în 
cuvintele compuse (ex: neîgrijit) și la sfârșitul celor cu 
terminația în „î”. În 1953, s-a decis că  „î”  se va folosi 
în toate cazurile, renunțându-se, așadar, la „â”. În 1993, 
Academia Română a hotărât să se treacă la scrierea cu 
„â” din „a”, explicând că „î” din „i” alterează caracterul 
latin al limbii. La mijloc, să nu negăm, au fost și motive 
sentimentale, încât se dorea revenirea la scrierea 
interbelică, „î” din „i” fi ind considerat prea comunist 
pentru democrația în care tocmai ne trezisem și noi.

DEPUTATUL RĂDULESCU ȘI-A DEPUTATUL RĂDULESCU ȘI-A 
TRAS O LEGE CARE SĂ-L SCAPE TRAS O LEGE CARE SĂ-L SCAPE 

DE O VECHE CONDAMNAREDE O VECHE CONDAMNARE

VIORICA DĂNCILĂ NU AGREEAZĂ VIORICA DĂNCILĂ NU AGREEAZĂ 
PLAFONAREA PLĂȚILOR PLAFONAREA PLĂȚILOR 

DIRECTE ÎN AGRICULTURĂDIRECTE ÎN AGRICULTURĂ

CUM SĂ MAI CUM SĂ MAI 
PLIMBĂM PLIMBĂM 

OAMENII PE OAMENII PE 
DRUMURI:DRUMURI:
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente: CELE MAI EFICIENTE 7 INGREDIENTE 

NATURALE PENTRU DETOXIFIEREA DE VARĂ
Exces alimentar? Tranzit 

intestinal lent? Oboseală? 
Vrei să îţi ajuţi fi catul în lupta cu 
alimentele nesănătoase și toxinele 
la care suntem expuși zi de zi? 
Iată care sunt cele mai efi ciente 
7 ingrediente pentru detoxifi erea 
organismului.

1. Colina (Vitamina B8) este 
un nutrient esenţial cu roluri 
multiple pentru organism. 
Intervine în degradarea acizilor 
grași, a anumitor acizi aminaţi 
și a glucozei. Această vitamină 
hidrosolubilă activează funcţiile 
fi catului și ale vezicii biliare, ajută 
la eliminarea toxinelor. Împiedică 
depunerea colesterolului pe pereţii 
arteriali. Colina poate fi  sintetizată 
de organism, însă într-o cantitate 
insufi cientă, de aceea, aceasta 

trebuie să fi e suplimentată.
2. Silimarina (Silybum 

marianum) este o plantă originară 
din zona Mediteraneană, 
recunoscută pentru proprietăţile 
sale terapeutice de peste 2000 de 
ani. Protejează membrana celulară 
de la nivelul structurilor hepatice, 
împiedicând pătrunderea în 
celulă a substanţelor hepatotoxice 
(alcool, substanţe nocive, metale 
grele, radicali liberi). Ajută 
la formarea enzimelor și la 
buna funcţionare a sistemului 
digestiv, stimulează producţia 
bilei, reduce infl amaţiile. Are 
efect descongestionant, colagog, 
spasmolitic.

3. Rădăcina de brusture este 
o plantă extrem de valoroasă în 
domeniul medicinei naturiste, 
având capacităţi detoxifi ante de 

excepţie. Aceasta contribuie la 
purifi carea organismului, este de 
ajutor în tratamentul glicemiei 
crescute, bolilor infecţioase, 
tulburărilor hepato-biliare sau al 
afecţiunilor cutanate.

4. L-metionina este unul dintre 
aminoacizii esenţiali care permit 
activitatea efi cientă a vitaminelor și 
mineralelor, ajută la funcţionarea 
optimă a metabolismului și este 
un ingredient structural al părului 
ce trebuie să fi e suplimentat prin 
alimentaţie.

5. Rădăcina de păpădie 
susţine detoxifi erea organismului, 
contribuie la funcţionarea 
normală a stomacului, fi catului 
și vezicii biliare. Stimulează 
secreţiile gastro-intestinale, dar și 
secreţia și eliminarea bilei. Susţine 
funcţionarea optimă a rinichilor, 

stimulează diureza și elimină 
acidul uric. Rădăcina de păpădie 
este, de asemenea, un bun  aliat în 
lupta contra colesterolului ridicat.

6. Anghinarea este unul dintre 
cele mai bune remedii naturale 
pentru tratarea bolilor de fi cat, a 
tulburărilor biliare, fi ind indicată 

și în reglarea colesterolului. 
Contribuie la secreţia și la 
evacuarea normală a bilei, susţine 
funcţia antitoxică a fi catului și 
mecanismele de regenerare a 
celulelor hepatice.

7. Schizandra (Schisandra 
chinensis), un tip de viţă de 
vie originară din nordul Chinei 
și Orientul Extrem al Rusiei, 
produce niște fructe de culoare 
roșu aprins și puternic aromate, 
foarte apreciate de medicina 
tradiţională pentru calităţile 
lor terapeutice. Schizandra 
contribuie la susţinerea sistemului 
imunitar, la detoxifi erea și 
protejarea fi catului. Este tonic 
general și are rol adaptogen, prin 
stimularea selectivă a funcţiilor 
organismului, ajutându-l să se 
adapteze fi zic, psihic și imunitar.

stimulează diureza și elimină

Continuând, cu brio, o 
importantă și frumoasă 

tradiţie, în zilele de 7 și 8 iulie a.c., 
în străvechea comună prahoveană 
Starchiojd a avut loc o amplă și 
emoţionantă manifestare omagială 
sugestiv intitulată: Starchiojd 
600. Vatră românească, identitate 
și cultură tradiţională prilejuită 
de aniversarea a 600 de ani de la 
prima atestare documentară a 
localităţii.

După cum se știe, în urmă cu 
50 de ani, în vara anului 1968, la 
iniţiativa conducerii Comitetului 
Judeţean de Cultură și Artă din 
acea vreme (președinte, prof. 
Mihail Vulpescu și vicepreședinte 
prof. Alexandru I. Bădulescu), 
împreună cu noile organisme 
ale administraţiei locale alese 
după reînfi inţarea judeţului 
Prahova (februarie 1968), a fost 
realizată – pentru prima dată 
în viaţa spirituală a judeţului 
și chiar a ţării, o importantă 
manifestare omagială de sufl et 
dedicată sărbătoririi a 550 de ani 
de la prima atestare documentară 
a comunei Starchiojd. Printre 
invitaţii de onoare s-au afl at 
eminenţi oameni de știinţă și 
cultură – mulţi fi i ai satului, printre 
care și acad. prof. Constantin C. 
Giurescu (20 oct.1901 – 13.nov. 
1977), fi u al meleagurilor zonei, 
precum și prof. C. M. Râpeanu, 
prof. emerit Nicolae Simache – 
directorul Muzeului Judeţean de 
Istorie și Arheologie Prahova- 
prof. emerit Paul D. Popescu, 
Nicolae Pavelescu, vicepreședinte 
al Consiliului Judeţean Prahova, 
primari din comunele vecine, 
reprezentanţi ai presei scrise și 
audio etc.

O manifestare similară a fost 
proiectată și în anul 1993, cu 
ocazia sărbătoririi a 575 de ani de 
la atestarea localităţii. 

Proiectul întregii manifestări 
a fost elaborat de semnatarul 
acestor modeste rânduri în calitate 
de consilier șef al Inspectoratului 
Judeţean de Cultură Prahova, 
împreună cu profesorul 
Constantin Gârbea - directorul 
Căminului Cultural din localitate 
și cu celelalte personalităţii afl ate 
la cârma comunei.

De data aceasta, printre 

personalităţile știinţifi ce de 
renume naţional s-au afl at acad. 
Ștefan Ștefănescu (n. 1929), și 
prof. univ. dr. Dinu C. Giurescu, 
membru corespondent al 
Academiei Române. 

Nu au lipsit din prezidiul 
de onoare prefectul judeţului - 
Nicolae Bălănoiu și ing. Costin 
Hartia, președintele Consiliului 
Judeţean, precum și Stelian 
Florescu fi u al satului, autorul 
unei monografi i de un real 
interes știinţifi c „Chiojdul Mare” 
(Starchiojd), sat de moșneni în 
acte, studii și mărturii.

Din documentele publicate 

inclusiv în volumul Starchiojd 600 
– comunicări știinţifi ce, ce a văzut 
lumina tiparului în acest an în 
preajma aniversării evenimentului, 
localitatea Starchiojd se afl ă la 
poalele munţilor dintre Teleajen 
și Buzău, așezată în frumoasa 
depresiune Drajna – Chiojd, 
menţionează în comunicarea sa 
profesorul Gârbea Constantin, 
director al Căminului Cultural. 
Aici se afl ă mijlocul sufl ării 
românești, punctul de confl uenţă a 
celor trei renumite provincii istorice: 
Ţara Românească, Moldova și 
Transilvania. Începuturile vieţii 
în această zonă se pierde însă în 
negura vremii. Pe vârful Rotării 
s-a afl at o cetate dacică din 
lemn. Aceasta ne îndreptăţește 
să afi rmăm că localitatea de 

astăzi continuă o veche așezare 
omenească. De-a lungul timpului, 
localitatea Starchiojd a benefi ciat 
de o atentă cercetare știinţifi că din 
partea unor personalităţi marcante 
ale istoriei și culturii românești, 
printre care: savantul Nicolae Iorga, 
acad. Constantin Giurescu (1875 - 
1918) – care s-a născut la Chiojdul 
Mic, Constantin C. Giurescu, 
Dinu C. Giurescu, prof. emerit 
Nicolae Simache, prof. Constantin  
Râpeanu, Stelian Florescu – Pânece 
fi i ai satului. În prezent o amplă 
cercetare a realizat Cristian Mușa 
– fi u al localităţii.

Deși este una dintre cele mai vechi 

așezări umane din zona noastră, 
documentar localitatea apare 
târziu, respectiv la 10 iulie 1418, 
când domnitorul Ţării Românești, 
Mihai I – fi ul lui Mircea cel Bătrân, 
dă moștenitorilor Starchiojdului 
moșia Chiojdul.

Cu privire la formarea satului 
Starchiojd, circulă și o legendă 
cunoscută de toţi locuitorii zonei, 
amintită și în Marele Dicţionar 
Geografi c al României, de renumiţi 
oameni de știinţă Ion Gh. Lahovari 
și Grigore Tocilescu… De la 
legendă la realitate, susţine autorul 
comunicării, prof. Gârbea 
Constantin, moșia Chiojdului 
cuprindea teritoriul satelor 
Starchiojd, Bătrâni și Chiojdul Mic 
(afl at pe teritoriul jud. Buzău). 

Manifestările omagiale dedicate 

în acest an împlinirii a 6 secole de 
la prima atestare documentară, a 
început în ziua de 7 iulie a.c., ora 
10.00, în generosul spaţiu al Liceului 
Tehnologic din comuna Starchiojd. 
Moderatorul simpozionului: 
Starchiojd 600. Vatră românească, 
identitate și cultură naţională, a fost 
directorul instituţiei școlare, prof. 
Fofi rcă Sorin. 

Potrivit programului pus 
la dispoziţia publicului, după 
cuvântul de bun venit rostit de 
primarul comunei, dl Gârbea 
Ahmed Cornel și directorul școlii, 
au prezentat comunicări: prof. 
de geografi e Moraru Constantin, 
prof. Mugur Diana, Gârbea 
Constantin, dr. Constantin 
Manolache, Cioc Constantin, 
Sorin Fofi rcă, Cristina Stan, Ion 
Bocioacă, dr. Cristian Mușa, 
conf. univ. dr. Ioana Ruxandra 
Fruntelată de la Facultatea de Litere 
a Universităţii București, prof. 
Sebastian Ștefănucă, Anișoara 
Ștefănucă – director al Centrului 
Judeţean de Cultură Prahova, dr. 
Georgiana Onoiu – de la Muzeul 
Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti” București, prof. dr. Al. I. 
Bădulescu, prof. Liliana Ţenescu, 
inspector general adjunct, prof. 
Marioara Stoicescu, preot paroh 
Vâlcea Marius (Parohia Starchiojd 
I), dr. Constantin Secară de la 
Institutul de Etnografi e și Folclor 
„Constantin Brăiloiu” ș.a.

După amiază, începând de la 
ora 17.00, în generosul spaţiu din 
faţa clădirii Liceului Tehnologic, a 
avut loc un emoţionant spectacol 
folcloric, la care și-au dat concursul 
soliștii: Moisică Ţeavă (fl uier, 
cabal, cimpoi), Andrei Chelba 
și Bianca Milu și ansamblurile 
folclorice de copii coordonate de 
profesoarele Adriana Diaconu 
și Mariana Mușa, „Bucuria” din 
București, Plaiuri Tulgheșene din 
Harghita, Periniţa din comuna 
Bătrâni, Poeniţa Juniori din 
localitatea Drajna, Chiojdul – de 
la școala Chiojd din judeţul Buzău 
și Ciobănașul din comuna gazdă – 
Starchiojd.

Publicul și oaspeţii au răsplătit 
prin binemeritate aplauze talentul 
și performanţele artistice ale 
tuturor interpreţilor la această 
neuitată sărbătoare a cântecului, 

dansului și portului popular.
A fost o impresie cu totul 

neașteptată, că atât toate cadrele 
didactice – deși afl ate în vacanţă 
au participat la această sărbătoare 
a comunei în cele mai superbe 
costume naţionale – în frunte cu 
directorul școlii Sorin Fofi rcă, dar 
și cei mai mulţi dintre oamenii 
satului, care poartă cu mândrie 
costumul popular din bătrâni. O 
dovadă în acest sens o constituie 
și expoziţiile din sălile liceului, 
precum și tot mai mulţi oameni în 
vârstă care au venit la sărbătoarea 
satului. Printre cei prezenţi s-au 
afl at și două fetiţe de circa 2-3 
ani în costume naţionale realizate 
pentru vârsta lor de bunii lor 
părinţi și bunici.

În cea de a doua zi, duminică 
8 iulie a.c., manifestările cultural-
artistice au continuat în centrul 
localităţii, unde are loc și 
tradiţionalul târg săptămânal, 
începând de la ora 12.00 și până 
aproape de miezul nopţii (ora 
23.00). Pe scena special amenajată 
și-au dat concursul ansamblul 
folcloric Ciobănașul din localitate 
și din comunele: Bătrâni, Drajna 
și orașul Vălenii de Munte ș.a., 
precum și soliștii Mariana Mușa, 
Florin Vasilică din Teleorman, 
împreună cu vestitul grup, Claudia 
Catană, Roșca Adina, Grupul de la 
televiziune, Moisică Ţeavă etc.

Printre oaspeţii de onoare de 
la nivelul conducerii judeţului 
s-au afl at prefectul judeţului – 
Ioana Mădălin Lupea, Bogdan 
Toader președintele Consiliului 
Judeţean, Ludmila Sfârloagă – 
vicepreședinte, consilieri judeţeni 
și locali, primari din comunele 
vecine ș.a.

A fost o sărbătoare eveniment 
ce va dăinui multă vreme în 
inimile tuturor celor prezenţi, 
care constituie în același timp și 
un prinos de recunoștinţă pentru 
ctitorii și eroii acestei istorice 
localităţi.

Tuturor organizatorilor și 
realizatorilor, printre care s-au 
afl at în primul rând Primăria și 
Consiliul Local, Liceul Tehnologic 
și Căminul Cultural, sincere și 
călduroase felicitări.

La mulţi ani, Starchiojd!
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CELE MAI MARI INVENȚII ȘI CELE MAI MARI INVENȚII ȘI 
INOVAȚII, DE LA ROATĂ ÎNCOACE (II)INOVAȚII, DE LA ROATĂ ÎNCOACE (II)

Școlile britanice renunţă la ceasurile de 
tip analog din sălile de examen, din cauză 
că adolescenţii nu sunt capabili să citească 
ora, a anunţat Uniunea cadrelor didactice, 
citată de Th e Telegraph și news.ro.

Profesorii instalează acum ceasuri 
digitale, după ce elevii s-au plâns că, în 
timpul testelor, nu reușeau să citească 
ceasul în mod corect. Malcolm Trobe, 
de la Association of School and College 
Leaders (ASCL), a precizat că tinerii spun 
că s-au obișnuit cu dispozitivele digitale. 
„Generaţia actuală nu se pricepe la fel de 
bine la citit ceasul tradiţional ca generaţiile 
mai vechi”, a declarat el pentru Th e Daily 
Telegraph.

„Sunt obișnuiţi să vadă o reprezentare 
digitală a orei pe telefonul său pe 
calculatorul lor. Aproape orice aparat este 
digital, așa că tinerii sunt expuși la ceasuri 
electronice peste tot”, a adăugat Trobe.

Trobe, fost director de școală, a subliniat 
că profesorii vor ca elevii lor să fi e relaxaţi 
pe durata examenelor. Având un ceas 
tradiţional în clasă ar putea constitui o 
cauză de stres inutil. „Nu ne dorim ca elevii 
să ridice mâna și să întrebe cât timp mai au 
la dispoziţie”, a spus el.

Nu ne afl ăm la Raqqa, periculoasa 
capitală a Statului Islamic din Siria, 

ci în Bretania, în centrul Europei de vest, 
constată pe un ton sarcastic ziarul italian 
Il Giornale. Dar aici Consiliul de Stat din 
Franţa a decis că o cruce ridicată într-o piaţă 
publică încalcă principiul statului secular 
și, prin urmare, trebuie să fi e dărâmată. Cea 
mai înaltă instanţă administrativă franceză 
a decretat eliminarea crucii de pe un 
monument ridicat în 2006 în onoarea Papei 
Ioan Paul al II-lea la Ploermel, în Bretania.

VOR SĂ ELIMINE VOR SĂ ELIMINE 
CRUCEA DE PE CRUCEA DE PE 
STATUIA PAPEI STATUIA PAPEI 
IOAN PAUL AL IOAN PAUL AL 

II-LEAII-LEA

21 Telegraful 1837
A mărit spectaculos 

viteza cu care putea fi  transmisă 
informaţia; după cum 
spune Joel Mokyr (profesor 
de economie și istorie la 

Northwestern University), unul 
dintre participanţii la proiectul 
propus de Th e Atlantic, înainte 
de telegraf, informaţia nu putea 
merge mai repede decât un om 
călare.

22 Anestezia, 1846
Una dintre primele 

substanţe utilizate în acest 
sens de chirurgii occidentali a 
fost eterul, ale cărui efecte au 
fost prezentate în cadrul unor 
demonstraţii publice. După 
cum spune foarte plastic James 
Fallows, odată cu introducerea 
anesteziei, chirurgia a început 
să se deosebească de tortură.

23 Rafi narea petrolului, 
jumătatea secolului al 

XIX-lea
Economia mondială se 

bazează și azi în imensă măsură, 
pe petrol, prin prelucrarea 
căruia se obţin mii de produse 
de uz cotidian.

24 Fabricarea 
industrială a oţelului, 

anii 1850
A devenit fundamental 

industriei moderne și a rămas la 
fel de important azi ca și acum 
un secol și jumătate.

25 Instalaţiile de 
canalizare, mijlocul 

sec. al XIX-lea
Reprezintă una dintre cauzele 

majore ale creșterii duratei vieţii 
– noi, europenii, trăim azi, în 
medie, cu câteva decenii bune 
mai mult decât în 1880.

26 Refrigerarea, anii 
1850

A schimbat profund modul în 
care ne hrănim și a contribuit la 
îmbunătăţirea sănătăţii publice. 
Invenţia este importantă 
nu numai din perspectiva 
alimentaţiei; medicamente și 
vaccinuri pot fi  azi transportate 
la mari distanţe și păstrate mult 

timp, graţie acestei descoperiri, 
salvând milioane de vieţi, 
pretutindeni în lume.

27 Forajul petrolier, 
1859

Alimentează economia 
modernă, infl uenţează profund 
geopolitica și modifi că clima 
planetei.

28 Pasteurizarea, 1863
Una dintre primele 

aplicaţii practice ale teoriei 
germenilor infecţioși, eliberată 
de Pasteur, pasteurizarea 
– o metodă de conservare 
a alimentelor lichide, prin 
supunerea lor la temperaturi 
înalte, oprind astfel înmulţirea 
bacteriilor – este socotită 
una dintre cele mai efi ciente 
intervenţii umane în domeniul 
sănătăţii publice, în întreaga 
istorie a umanităţii.

29 Telefonul, 1876
A permis vocii 

umane să se audă de la 
distanţe de mii de kilometri, 
revoluţionând comunicarea.

30 Turbina cu abur, 1884
Deși mai puţin 

mediatizate decât motoarele 
cu aburi, turbinele cu abur 
reprezintă și azi unul dintre 
pilonii pe care se sprijină 
industria energetică, cca 80% 
din energia electrică produsă în 
lume este obţinută cu ajutorul 
lor.

31 Motorul cu ardere 
internă, sfârșitul 

secolului al XIX-lea
A înlocuit în modul cel mai 

avantajos motorul cu aburi, 
fi ind mai mic și mai efi cient 
decât acesta.

32 Automobilul, 
sfârșitul secolului al 

XIX-lea
A transformat viaţa de zi 

cu zi a oamenilor, culmea și 
civilizaţia umană.

33 Electricitatea, 
sfârșitul secolului al 

XIX-lea
Viaţa modernă este de 

neimaginat fără ea: nenumărate 
alte invenţii n-ar fi  apărut 
niciodată dacă nu ar fi  existat 
mai întâi electricitatea, ca o 
sursă de energie la îndemâna 
tuturor.

34 Avionul, 1903
A transformat 

profund economia, mărind 
enorm viteza cu care pot fi  
transportate persoane și bunuri; 
a transformat și modul în care 
este dus războiul, dar a schimbat 
și felul în care percepem lumea 
în care trăim.

35 Radioul, 1906
A fost o 

demonstraţie a capacităţii 
excepţionale a acestei categorii 
de dispozitive – mijloacele 
electronice de comunicare în 
masă – de a răspândi idei și de a 
uniformiza cultura.

36 Linia de montaj/
bandă rulantă, 1913

A transformat economia 
lumii – de la atelierele 
meșteșugărești, la uzinele ce 
produc în masă bunuri de larg 
consum.

37 Fixarea azotului, 1918
Este o invenţie 

pe cât de puţin cunoscută, pe 
atât de importantă: chimistul 
german  Fritz Haber a pus la 
punct un procedeu de sinteză 
a amoniacului care a permis 
fabricarea industrială (prin 
procedeul Haber-Bosch) a 
îngrășămintelor cu azot – unul 
dintre elementele determinante 
ale Revoluţiei Verziu, care a 
sporit impresionant recoltele și 
a salvat de la moarte multe sute 
de milioane de oameni.

38 Ameliorarea 
știinţifi că a solurilor 

de plante, anii 1920
Deși oamenii au început 

– conștient sau nu – să 
selecţioneze plantele încă de 
la începuturile agriculturii, 
abia în secolul XX oamenii 
de știinţă au redescoperit 
lucrările (datând din secolul al 
XIX-lea) botanistului George 
Mendel, „părintele geneticii”, 
și au început astfel să înţeleagă 
genetica plantelor, baza oricărui 
proces efi cient de ameliorare. 
Mai târziu, pe baza acestor 
descoperiri, a putut fi  întreprins 
și studiul geneticii umane, în 
care s-au înregistrat progrese 
atât de spectaculoase.

39 Racheta, 1926
Cu ajutorul 

rachetelor, am ajuns mai departe 
de Pământ decât prin orice 
alt mijloc; de fapt, după cum 
spune George Dyson, un alt 
participant la proiect (specialist 
în istoria tehnologiilor), racheta 
„este singurul mijloc prin care 
am putut părăsi planeta, până 
acum”.

40 Penicilina, 1928
Acest prim 

antibiotic sintetic fabricat de om 

a deschis o eră nouă în medicină: 
boli altădată incurabile au 
devenit cu ușurinţă vindecabile 
graţie antibioticelor.

41 Combina agricolă, 
anii 1930

A mecanizat muncile 
câmpului, dând oamenilor 
libertatea de a se ocupa de alte 
tipuri de activităţi.

42 Fisiunea nucleară, 1939
A înzestrat omul cu 

noi capacităţi de a distruge, dar și 
de a crea.

43 Televiziunea, prima 
jumătate a sec. XX

După o expresie deja 
cunoscută, a adus lumea 
întreagă în casele oamenilor.

44 Echipamentele 
electronice cu 

semiconductori, jumătatea 
secolului XX

Ele reprezintă fundamentul 
fi zic al lumii virtuale, fără ele, 
n-am fi  avut mijloacele de 
comunicare în masă de care 
dispunem azi.

45 Pilula 
anticoncepţională, 1960

A produs o adevărată 
revoluţie socială, una dintre cele 
mai puternice din istorie.

46 Internetul, anii 1960
Internetul – în 

sensul unei reţele de calculatoare 
care puteau să împărtășească 
și să prelucreze în comun 
informaţia – a apărut mai 
devreme decât cred mulţi dintre 
utilizatorii săi contemporani. 
Precursorul Internetului datează 
din 1965, când Agenţia pentru 
Proiecte Avansate de cercetare în 
domeniul apărării (DARPA), din 
cadrul Departamentului Apărării 
al SUA, a creat prima reţea 
de computere interconectate, 
denumită ARPAnet. Prin 
extinderea continuă a acestei 
reţele s-a ajuns la Internetul 
de azi – infrastructura ce stă la 
temelia erei digitale. 

47 Computerul 
personal, anii 1970

A sporit extraordinar 
capacitatea oamenilor de a 
comunica.

Încă o dată, aceste aprecieri 
sunt cu totul subiective, 

infl uenţate – inconștient, dar 
inevitabil – de naţionalitatea 
celor care le fac, de preferinţele 
fi ecăruia, de inspiraţia de moment 
chiar, precum și de vremuri: un 
sondaj de același gen ar fi  arătat 
cu totul altfel acum 100 de ani sau 
chiar acum 20 de ani.

Lipsesc din această listă 
multe alte izbânzi ale știinţei și 
tehnologiei, pe care alţii poate 
le-ar fi  inclus: de exemplu, 
sistemele GPS, de care depind 
atât de mult azi transporturile 
și comunicaţiile, conceptul 
numărului zero, pe care unul 
dintre participanţi, Padmasree 
Warrior, director responsabil de 
tehnologie și strategie la Cisco, 
l-a propus, de altfel, pe lista sa 
proprie, și multe altele.

Un alt punct care merită subliniat 
este caracterul… ambivalent, să 
zicem, al multora dintre aceste 
invenţii/inovaţii: pot face atât bine, 
cât și rău. Uneori, latura lor negativă 
nu se arată de la început, dar devine 
evidentă pe parcurs.

„Dacă te uiţi la antibiotice, 
insecticide, mijloace de transport 
– de fi ecare dată când rezolvă o 
problemă, apare apoi una nouă”, 
spune Joel Mokyr.

Dar asta creează – nu-i așa? – 
o permanentă nevoie de soluţii, 
care stimulează ivirea a noi și noi 
invenţii și inovaţii. Se numește 
progres.

NU MAI ȘTIU NU MAI ȘTIU 
SĂ CITEASCĂ SĂ CITEASCĂ 

ORA PE ORA PE 
CEASURILE CEASURILE 

DE TIP DE TIP 
ANALOGANALOG

Școlile britanice renunţă la ceasurile de

u ne aflăm la Raqqa periculoasa

Telegraful 1837 timp graţie acestei descoperiri
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ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂZiarul   Ploiestii

Republica Moldova pur și simplu Republica Moldova pur și simplu 
poate căd ea de pe agenda Occidentului

Europa Liberă: Serghei, bună ziua! Stăm 
de vorbă la Kiev și vreau să vă întreb, în 
primul rând, cum se văd de la Kiev evoluțiile 
de la Chișinău, în particular nerecunoașterea 
alegerilor locale?

Serghei Gherasimciuk:  În primul rând, 
trebuie să subliniez că nu a existat o refl ectare 
foarte amplă în presa de aici a acestor 
evenimente. Evident că cei care se ocupă 
de subiect au urmărit cu atenție alegerile 
și acești experți au subliniat că victoria lui 
Năstase a devenit o mărturie a faptului că în 
Republica Moldova în principiu sunt posibile 
alegeri în care nu va câștiga nici candidatul 
pro-prezidențial, nici cel pro-democrat, ci va 
câștiga un reprezentant al opoziției din afara 
sistemului, a opoziției extraparlamentare. 
Acest lucru nu a fost perceput ca un indicator 
pentru toată Republica Moldova, pentru 
că stările de spirit din capitală sunt adesea 
diferite de cele din restul țării. Dar totuși 
acest lucru a fost interpretat drept un semnal 
pozitiv. În ceea ce privește decizia instanțelor 
de judecată de anulare a alegerilor, aceasta 
a fost una neașteptată, atât pentru experții, 
cât și pentru diplomații noștri. Mai ales 
acum, după ce instanța supremă a spus că 
decizia este defi nitivă și rezultatele au fost 
anulate, cred că subiectului i se va acorda 
mai multă atenție, inclusiv în contextul 
faptului că Republica Moldova și așa este în 
vizor, având în vedere apropierea alegerilor 
parlamentare. În acest context, situația de 
la Chișinău va fi  urmărită cu atenție și de 
experții de la Kiev, având în vedere că e o 
situație de confl ict și tensionarea acesteia 
poate avea un impact negativ asupra 
alegerilor parlamentare care vor urma. Pe 
de o parte, vedem o linie clară de divizare 
dintre reprezentanții Partidului Democrat și 
opoziția care este reprezentată de Sandu și 
Năstase. Pe de altă parte, în cadrul acestor 
tensionări nu putem exclude consolidarea 
electoratului socialiștilor și a președintelui 
Dodon. Rezultatele alegerilor parlamentare 
viitoare și așa erau imprevizibile, iar acum 
cu atât mai mult – apariția acestei „lebede 
negre” a alegerilor pentru primăria Chișinău 
aduce și mai multă incertitudine.

Europa Liberă: Sunteți expert de 
politică externă. Din experiența Dvs. vă 
amintiți situații în care alegerile nu ar fi  fost 
recunoscute de către instanțele de judecată?

Serghei Gherasimciuk: Foarte de departe 
această situație amintește de Ucraina din 
2004, când președintele Iușcenko, în cel de al 
doilea tur al alegerilor, a pierdut inițial, dar 
au urmat procesele în instanța de judecată 
care a constatat că alegerile au fost falsifi cate. 
Și Curtea Supremă a Ucrainei a stabilit că 
va avea loc un al treilea tur de scrutin care 

nu este prevăzut nici de Constituție, nici de 
legea cu privire la alegerea președintelui. Dar 
totuși atunci instanța de judecată a considerat 
necesar să intervină. Însă în această situație 
decizia a fost în favoarea candidatului de 
opoziție. Adversarul acestuia, pe atunci 
prim-ministrul Ianukovici, era reprezentant 
al puterii.

Europa Liberă: Ieri, împreună cu colegii 
cu care am venit la Kiev, am trecut prin 
centrul orașului, pe Maidan, și ne aminteam 
de evenimentele care au avut loc acolo în 
2014. Cum credeți, la nivelul societății 
din Republica Moldova există potențialul 
protestatar care a existat la Kiev în 2014?

Serghei Gherasimciuk: Eu știu că de cele 
mai multe ori colegii din Moldova se tem 
să facă paralele cu situația din Ucraina și cu 
Maidanul, la fel cum se tem și colegii noștri 
din Armenia. În orice țară post-sovietică 
cuvântul Maidan este aproape tabu pentru 
că presupune un șir de evenimente care au 
urmat după Maidan. Dacă e să vorbim despre 
potențialul protestatar, mie îmi este greu 
să dau aprecieri în ce măsură acesta există 
sau nu în Republica Moldova. Dar aș vrea să 
vă spun despre alți câțiva indicatori pe care 
i-am analizat recent. În cadrul unei cercetări 
pe care am făcut-o, am comparat situația din 
Ucraina și din Republica Moldova la câteva 
capitole, pentru perioada 2010-2017. Am 
analizat curba indicatorilor economici, a 
indicelui satisfacției sociale a populației, am 
analizat curbele stabilității politice – sunt 
indicatori pe care le măsoară organizații 
internaționale importante precum Banca 
Mondială, organizațiile din cadrul ONU. Și 
dacă e să comparăm acești indicatori, putem 
vedea că aceleași curbe care erau specifi ce 
Ucrainei anului 2013 sunt practic copiate la 
indigo pentru Moldova anului 2017. Adică, 
dacă e să analizăm exclusiv în baza acestor 
grafi ce, vedem practic o situație identică, 
doar că deplasată în timp cu patru ani. 
Iată de ce pot spune, în baza acestor studii, 
că da, Moldova acum este într-o situație 
foarte vulnerabilă. Și nu atât din perspectiva 
situației politice interne, cât a riscurilor de 
interferențe politice externe. Pentru că toate 
aceste curbe au dus la faptul că Ucraina a 
dezvoltat niște puncte vulnerabile care au 
fost folosite de forțele rusești în sensul a ceea 
ce se numește metode neliniare de infl uență. 
Adică o populație nemulțumită din punct de 
vedere social este mai simplu de provocat la 
proteste, asupra unei țări slabe din punct de 
vedere economic este mai ușor de exercitat 
presiuni prin pârghii economice. Într-o țară 
politic instabilă este mai simplu de infi ltrat 
și de susținut fi guri politice loiale. În plus, 
un alt aspect care este acum, la fel ca și în 

2014, punctul vulnerabil al Ucrainei, dar și 
al Republicii Moldova, este nivelul corupției. 
Nu este un secret, nivelul corupției este 
unul mare. Iar un nivel ridicat al corupției 
permite nu doar politicienilor să corupă alți 
politicieni, acesta permite și forțelor politice 
externe să corupă politicieni și să-i aducă la 
putere. Iată de ce, dacă e să luăm în calcul 
tot acest complex de indicatori, vedem că 
Republica Moldova este acum într-o situație 
foarte delicată. Poate că până în 2014 nu aș fi  
riscat să vorbesc despre aceste lucruri pentru 
a nu fi  considerat paranoic. Dar anul 2014 
m-a învățat că e mai bine să fi i considerat 
paranoic decât să nu vorbești despre 
riscurile care ulterior se pot materializa. Iată 
de ce spun că acum în Republica Moldova 
există aceste riscuri. Ele există, și nu se știe 
cum va evolua situația, de aceea trebuie să 
se țină cont mereu și de contingentul rusesc 
care se afl ă foarte aproape de Chișinău, și de 
poziția pro-rusească a președintelui, care în 
cazul unor proteste de masă se poate adresa, 
așa cum a făcut la timpul lui Ianukovici, 
după sprijin și susținere Federației Ruse. Noi 
trebuie să ținem minte că dacă în Ucraina 
anexarea Crimeii s-a făcut în 2014, atunci 
Republica Moldova are deja de mulți ani 
un teritoriu anexat care de facto nu este 
controlat de Guvernul de la Chișinău. Și 
toți acești factori pun Republica Moldova 
într-un rând cu Ucraina. Iar alegerile vor 
fi  catalizatorul care va arăta dacă sistemul 
politic moldovenesc va putea face față 
tuturor acestor provocări.

Europa Liberă: Din punctul 
dumneavoastră de vedere, cum pot evolua 
relațiile dintre Republica Moldova și partenerii 
occidentali după acest episod cu anularea 
alegerilor? Chișinăul era în așteptarea unei 
asistențe fi nanciare și politice din partea UE. 
Anularea rezultatelor alegerilor schimbă ceva?

Serghei Gherasimciuk:  Uniunea 
Europeană și Occidentul în general s-a 
pomenit într-o situație destul de delicată. 
Pe de o parte, trebuie să luăm în calcul 
faptul că războiul comercial dintre UE și 
SUA ia amploare, sunt tensiuni între statele 
membre ale NATO și rezultatele neclare ale 
summitului NATO care se apropie – toate 
acestea vorbesc despre faptul că Republica 
Moldova acum nu este nici pe departe în 
centrul atenției. Iar anul 2019 va fi  și mai 
problematic, pentru că va avea loc rotația 
în Comisia Europeană, vor fi  alegeri în 
Parlamentul European. Pe acest fundal 
Republica Moldova nu va fi  în atenția 
colectivă și Occidentului, i-ar fi  mai comod 
dacă situația pur și simplu s-ar liniști. Dar, din 
păcate, potențialul politicienilor moldoveni 
este insufi cient pentru a satisface solicitările 
UE. Este evident că poziția lui Dodon din 
start vorbește despre faptul că el nu poate 
fi  privit drept politician pro-occidental. 
Rămâne Partidul Democrat de guvernare 
și opoziția extraparlamentară. Dar Năstase 
și Sandu nu sunt sufi cient de puternici din 
punct de vedere organizatoric, din câte 
înțeleg. Și nu este cazul să vorbim despre 
faptul că ar putea lua acum majoritatea în 
Parlament. O comparam la un moment 
dat, cumva huliganic, pe Maia Sandu cu 
Dayeniris Targarien (eroina principală 
din fi lmul  Urzeala Tronurilor – n. a.) care 
călărește dragonul – o persoană drăguță, 
un politician adecvat, dar care din păcate 
nu are resursele necesare. Plahotniuc se 
declară pro-occidental, dar ne putem îndoi 

atât de sinceritatea lui în ceea ce privește 
atașamentul față de valorile europene, 
cât și de stabilitatea pozițiilor lui, pentru 
că este foarte probabil că el, ca politician 
experimentat și care își urmărește propriile 
scopuri, va încerca să găsească orice fel de 
aliați pentru a se menține la putere. În plus, 
chiar dacă, teoretic, s-ar putea crea o coaliție 
dintre Plahotniuc, Sandu și Năstase, nu este 
clar cât de viabilă ar fi  aceasta. Iar dacă o 
astfel de coaliție nu va fi  viabilă și va exista 
și o opoziție dinspre președinte și fracțiunea 
socialiștilor, asta va aduce Moldova într-o 
situație de instabilitate. Ce este cel mai trist 
în asemenea situație e că lipsa perspectivelor 
de a avea o coaliție stabilă și propriile 
probleme ale Occidentului pot duce la faptul 
că Republica Moldova pur și simplu va cădea 
de pe agenda Bruxellesului, Berlinului, 
Washingtonului. 

Europa Liberă: Dar Ucraina? Și pe 
ucraineni îi așteaptă un scrutin prezidențial 
cu sufi ciente incertitudini…

Serghei Gherasimciuk: Ucraina, din acest 
punct de vedere, este totuși într-o situație 
ceva mai bună, pentru că, așa cum se spune 
în Occident,  „to big to fail”. Adică este prea 
mare pentru a fi  lăsată să eșueze. Este totuși 
o țară de 40 de milioane de locuitori și un 
teritoriu foarte mare, o țară prea mare pentru 
a nu i se atrage atenția. Pentru că o eventuală 
criză în Ucraina ar avea un impact negativ 
asupra tuturor vecinilor. În timp ce Republica 
Moldova poate fi  pur și simplu uitată, în 
speranța că cei doi vecini, Ucraina și România, 
vor amortiza cele mai negative scenarii.

Europa Liberă: În acest context cred că 
poate fi  amintit și scenariul unirii Republicii 
Moldova cu România. Se vorbește foarte mult 
despre acest scenariu mai ales în situații de 
criză, în sensul că unirea ar fi  o ieșire din 
situația creată.

 Serghei Gherasimciuk: Și în România se 
spunea la un moment dat că o soluție bună 
pentru România ar fi  încoronarea repetată 
a regelui Mihai și revenirea lui pe tron. Este 
o poveste frumoasă despre cum va veni 
cineva bun și puternic și va soluționa toate 
problemele noastre în locul nostru. Același 
lucru este și cu unirea. A se miza pe faptul că 
România va alipi Republica Moldova și astfel 
problemele moldovenești se vor soluționa 
este cel puțin naiv. În primul rând, nu este 
clar ce-i de făcut cu Transnistria. Pentru că 
eu nu împărtășesc optimismul președintelui 
Dodon care a spus că Transnistria va fi  fi e 
moldovenească, fi e ucraineană. Transnistria 
nu va fi  a Ucrainei, pentru că Ucraina nu are 
nevoie de această problemă. Dar este și puțin 
probabil ca în viitorul apropiat Transnistria 
să fi e reintegrată în Republica Moldova. În 
al doilea rând, uneori este comparată unirea 
dintre Republicii Moldova și România cu 
reunifi carea celor două Germanii. Dar 
România, din păcate, nu este acum în situația 
în care ar putea investi acele miliarde pe 
care le-a investit Germania de Vest pentru a 
putea aduce la nivelul său Germania de Est. 
Și în pofi da acestor investiții și a faptului că 
reunifi carea celor două Germanii a avut loc 
mulți ani în urmă, până în prezent se mai 
simte un anumit dezechilibru dintre cele 
două părți ale țării. Iată de ce eu nu sunt 
adeptul pedalării temei unirii. Înțeleg că în 
anul centenarului tema nu poate fi  lăsată 
fără atenție, dar mie mi se pare că aceasta nu 
este decât un mit frumos.

Pentru conformitate: Lina Grâu, reporter 
Europa Liberă Chișinău

atât de sinceritatea lui în ceea ce privește
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Invalidarea alegerilor pentru primăria capitalei Republicii Moldova a stârnit un val de îngrijorări și opinii deloc favorabile 
actualei guvernări de la Chișinău. Mai mult, în pofi da optimismului guvernanților; sunt destui experți care pun la îndoială 

viitorul Moldovei, în special parcursul ei european. Serghei Gherasimciuk, expert ucrainean în politică externă, îngrijorat și el de 
situația vecinului proxim și de securitatea Ucrainei la frontiera sa de sud-vest, într-un interviu oferit ofi ciului de la Chișinău al 
Europei Libere, atrage atenția asupra faptului că Republica Moldova intră pe o cale periculoasă, cea în care s-ar îndepărta tot mai 
mult de partenerii săi occidentali și ar putea fi  și ușor infl uențată de Federația Rusă.
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Ziarul   PloiestiiOCOLUL PĂMÂNTULUI

Tratatele erau deja fi nalizate 
la doar câţiva ani de la 

încheierea ultimei confl agraţii 
mondiale. Detaliile de înfi inţare 
a armatei europene erau cuprinse 
în aceste acorduri. Era prevăzut, 
de exemplu, să se poarte și 
uniformă unică, iar structurile de 
comandă erau clar defi nite. Franţa, 
Germania, Italia, Olanda, Belgia 
și Luxemburg urmau să pună la 
dispoziţie soldaţii necesari armatei 
europene. Un comisariat format 
din nouă reprezentanţi urma să 
trimită trupele pe front, acesta fi ind 
controlat de o adunare europeană a 
deputaţilor din statele membre.

În timp ce unităţile militare 
urmau să fi e compuse, la eșalonul 
inferior, din militari ai aceleiași 
naţiuni, la conducerea lor urmau 
să fi e numiţi ofi ţeri din mai 
multe state participante. Cel 
mai ambiţios proiect al istoriei 
postbelice europene, cunoscut sub 
denumirea „Planul Pleven” (după 
numele prim-ministrului francez 
Rene Pleven), a reușit să treacă cu 
bine numeroase obstacole, dar, în 
vara anului 1954, a fost blocat de 
Parlamentul Franţei.
COOPERAREA STRUCTURATĂ 

PERMANENTĂ
După eșuarea Comunităţii 

Europene de Apărare în 1954, 
planurile de creare a armatei 
europene au dispărut în sertare 
pentru câteva decenii. Dar, în 
prezent, sunt din nou scoase la 
lumină. Dezinteresul administraţiei 
Donald Trump pentru Europa, 
ameninţarea rusească și ieșirea 
Marii Britanii din UE, anunţată 
pentru martie anul viitor, au 
imprimat o dinamică nouă 
vechiului proiect.

Prima etapă în noiembrie 
2017, 25 de state membre ale 
UE au semnat acordul privind 
„cooperarea structurată perma-
nentă” în chestiuni militare 
(PESCO). Această cooperare 
aprofundată prevede proiecte 
comune de înarmare și o mai strânsă 
cooperare între armatele naţionale. 
Potrivit voinţei miniștrilor apărării 
din UE, PESCO ar putea pregăti 
înfi inţarea unei armate europene. 
În paralel, și la nivel naţional crește 
disponibilitatea pentru cooperare.

GERMANIA-FRANŢA
Pe post de posibil nucleu al unei 

armate europene a fost înfi inţat, 
deja din 1989, brigada franco-
germană. Brigada de infanterie 
care cuprinde aproximativ 6.000 
de militari este până acum singura 
unitate binaţională de amploare la 
nivel mondial. Ea are patru cazărmi 
în Germania și trei în Franţa. 
Batalionul de vânători 291 al 
armatei germane, parte a brigăzii, 
staţionat la Illkirch – Graff enstaden, 
în Alsacia, este singura unitate de 
luptă a Bundeswehr staţionată în 
permanenţă în afara Germaniei. 
Totuși, militarii celor două ţări 
nu execută misiuni comune decât 
în  batalionul de aprovizionare și 
în structurile de comandă. Toate 
celelalte unităţi sunt separate din 
punct de vedere naţional.

O altă trăsătură comună, de 
la înfi inţarea brigăzii, soldaţii 
germani și francezi folosesc aceeași 
armă de asalt. Dar tot restul dotării 
diferă și în ziua de azi. Brigada, 
în întregimea ei, nu a executat în 
acești 30 de ani de existenţă nicio 
misiune de luptă.

GERMANIA – OLANDA
La doar câţiva ani de la formarea 

brigăzii franco-germane, Germania 
și Olanda au înfi inţat, în 1995, 
corpul germano-olandez, căruia 
îi sunt subordonate în caz de 
necesitate câte o divizie germană 
și olandeză, însumând mai bine 
de 40.000 de militari. Din acest 
corp fac parte direct un batalion de 
transmisiuni și unul de sprijin, care 
sunt ambele unităţi binaţionale.

Dacă, la început, doar comanda 
acestei mari unităţi era asigurată 
de ofi ţeri din cele două ţări, acum 
și eșalonul inferior este alcătuit 
din militari ai ambelor armate. 
Astfel, de exemplu, batalionul de 
tancuri german 414 face parte din 
brigada mecanizată 43 a armatei 
olandeze. Totodată, din același 
batalion german face parte și o 
companie olandeză compusă din 
100 de militari, care sunt instruiţi 
să folosească blindatele germane.

Astfel, pentru prima dată 
sunt integrate trupe germane și 
olandeze, de la nivel de companie 
până la cel de divizie, în spiritul 
iniţiativei europene din anii 1950.

FORŢE SPECIALE OLANDEZE
Dar integrarea germano-

olandeză  nu este rezervată doar 
unităţilor de tancuri. Pe 1 ianuarie 
2014, brigada olandeză 11 de desant 
aerian, formată din aproximativ 
2.000 de militari, a fost integrată 
diviziei germane „Forţe rapide”. 
Astfel, trupe speciale germane și 
olandeze operează umăr la umăr.

COOPERARE MARITIMĂ
Cooperarea dincolo de 

frontierele naţionale nu este un 
scop politic în sine. Europenii vor 
să economisească fonduri și să-și 
asigure acces la capacităţi militare 
de care armata proprie nu dispune. 
De exemplu, în cazul marinei, a 
fost convenită în 2016 integrarea 
infanteriei marine germane în 
ansamblu (800 de militari) în 
marina olandeză. Această convenţie 
s-ar putea materializa încă în  acest 
an. Astfel, militarii germani ar avea 
dreptul să folosească și ei nava 
olandeză de aprovizionare și sprijin 
Karel Doorman, care se pretează 
pentru operaţiuni amfi bii.

În cele din urmă, pe lângă 
convingerile politice, nevoile 
militare accelerează cooperarea 
militară europeană tot mai strânsă. 
Este valabil și pentru ţări mai mici, 
cum ar fi  Olanda, dar și pentru 
puterile mari ale UE, Franţa și 
Germania.

După rapida intervenţie a 
armatei franceze în Mali, în 2013, 
Marele Stat Major de la Paris a 
constatat cu stupoare că Franţa 
nu face faţă singură unei misiuni 
de o asemenea amploare pentru 
o durată mai lungă de timp. 
Astfel că s-a văzut nevoit să ceară 
ajutorul aliaţilor imediat după 
debutul „Operation Serval”, atât în 
domeniul transportului, cât și al 
culegerii de informaţii.

La rândul ei, armata germană 
tocmai constată cât de dăunătoare au 
fost deceniile trecute de austeritate 
bugetară pentru capacitatea de 
luptă a unităţilor sale. Fiindcă 
toate submarinele germane se afl ă 
în reparaţii, echipajele fac exclusiv 
instrucţie teoretică. Abia peste o 
jumătate de an, cel mai devreme, 
la dispoziţia lor se va afl a iarăși un 
prim submarin.

O „societate O „societate 
secretă” a acţionat secretă” a acţionat 

împotriva împotriva 
preşedinteluipreşedintelui

Comisia de anchetă 
din Congresul SUA a 

descoperit dintr-un nou lot de 
mesaje text trimise între agenţi 
FBI anti-Trump că o „societate 
secretă” a oamenilor din cadrul 
Departamentului de Justiţie 
(DOJ) și al FBI s-ar fi  putut 
întâlni „imediat după”alegerile 
din 2016, pentru a-l submina 
pe președintele Trump, potrivit 
senatorului republican John 
Ratcliff e (R-TX), cel care a 
examinat mesajele. 

Noile mesaje text au fost 
incluse într-un document 
al DOJ de 384 de pagini, 
prezentat Congresului în data 
de 19 ianuarie a.c., scrisoarea 
de intenţie menţionând că cinci 
luni de mesaje text – din 14 
decembrie 2016, până în 17 mai 
2017 – au dispărut (numai NSA 
avea câteva copii).

Ratcliff e împreună cu 
senatorul republican Trey 
Gowdy (R-SC) au discutat 
ultimele evoluţii ale anchetei 
Congresului SUA, în cadrul 
unui interviu cu Martha 
McCallum de la Fox News. 
Senatorul Ratcliff e a declarat: 
„Ce am afl at astăzi din miile 
de mesaje text pe care le-am 
analizat este că probabil ei nu 
au făcut o verifi care a poziţiilor 
părtinitoare. Există cu siguranţă 
o bază factuală pentru a întreba 
cu temei dacă au acţionat sau 

nu cu părtinire (împotriva 
președintelui Trump). 

Știm despre poliţa de asigurare 
menţionată în încercarea 
de a-l împiedica pe Donald 
Trump să devină președinte. 
Am afl at astăzi informaţia că, 
imediat după alegerea sa, s-ar 
putea să fi  existat o societate 
secretă a unor oameni din 
cadrul Departamentului de 
Justiţie și FBI, care îi include 
pe Page și Strzok, societate 
secretă constituită ca să lucreze 
împotriva președintelui Trump”.

Senatorul republican 
Gowdy a menţionat 

„un mesaj despre a nu păstra 
mesaje text” și „o mai evidentă 
prejudecată împotriva 
președintelui Trump pe întreaga 
perioadă a alegerilor și în 
perioada de tranziţie”.  În cele 
din urmă, Gowdy a spus că a 
văzut un mesaj care spunea 
că „directorul Camey urma să 
informeze președintele Statelor 
Unite despre o anchetă” care ar 

fi  putut fi , a speculat Gowdy, 
despre echipa lui Trump.

Cu privire la „societatea 
secretă”, a declarat: „Aveţi această 
poliţă de asigurare în primăvara 
anului 2016, iar apoi, în ziua 
următoare alegerilor, ceea ce nu 
au vrut să se petreacă cu adevărat, 
există un schimb de mesaje între 
acești doi agenţi FBI, care în mod 
normal ar fi  trebuit să fi e orientaţi 
către fapte, care spune: „Poate că 
aceasta este prima întrebare a 
societăţii secrete. Așa că aș vrea 
să știu despre ce societate secretă 
vorbesc, deoarece ei ar trebui 
să investigheze în mod obiectiv 
persoana care tocmai a câștigat 
alegerile.”

Un alt fapt interesant este 
că FBI a „pierdut” cinci 

luni de înregistrări a mesajelor 
text dintre agenţii FBI anti-
Trump, Peter Strzok și Lisa Page. 
Explicaţia pentru această lipsă a 
fost: „Probleme de confi gurare 
legate de lansare, furnizare și 
actualizări soft ware care au 
intrat în confl ict cu capacităţile 
FBI de colectare”.

Mesajele dispărute se 
încadrează convenabil în 
perioada cuprinsă între 14 
decembrie (2017) și 17 mai 
(2017) – ziua în care Robert 
Mueller a fost numit pentru 
a prelua ancheta FBI privind 
presupusa colaborare dintre 
Trump și Rusia, și în perioada 
în care FBI-ul se pare că ar fi  
muncit din greu la „poliţa” 
de asigurare împotriva unei 
victorii a lui Trump – și în 
perioada în care „societatea 
secretă” ar fi  lucrat asiduu, 
potrivit senatorului Ratcliff e.

O controversă a apărut, de 
asemenea, în urma dezvăluirii 
„Textgate” (mesajele text 
„pierdute”) – și anume că 
unitatea de investigaţie internă 
a DOJ, Biroul Inspectoratului 
General (OIG) a scris o 
scrisoare, în decembrie anul 
trecut, în care afi rmă în mod 
specifi c că au obţinut mesaje 
text de la Strzok și Page care 
acoperă perioada „lipsă”.

După câte se pare, inspectorul 
general Michael Horrowitz 
a făcut această declaraţie din 
greșeală, procurorul general Jeff  
Sessions arătând că Horrowitz 
a fost de fapt cel care „a 
descoperit că sistemul FBI nu 
a reţinut mesajele text timp de 
aproximativ cinci luni”, după 
cum a informat Fox News.

„Un purtător de cuvânt al 
Departamentului de Justiţie a 
declarat pentru Fox News că 
Biroul Inspectoratului General 
nu are, de asemenea, niciun 
mesaj text dintre cei doi din 
perioada respectivă.”

Nu vă faceţi griji, DOJ, 
cunoscut pentru orientarea 
sa, nu va lăsa „nicio piatră 
neîntoarsă”.

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

Din discursurile festive ale politicienilor UE nu lipsește niciodată dorinţa înfi inţării unei 
armate europene. O mare iniţiativă în acest sens a eșuat lamentabil. Totuși, proiectul 

pare să prindă contur etapă cu etapă, apreciază Andreas Noll, pentru Deutsche Welle. 

Treptat, spre o Treptat, spre o 
armată europeanăarmată europeană
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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

PAȘI ÎN NOUL SEZON, 
ÎN „ORAȘUL AURULUI 

NEGRU”…
După promovările mult dorite 

și planifi cate în urma stagiilor 
din „L 4” și din „L 3” (în urma 
unui faliment „catastrofal”), 
mult îndrăgita echipă a „Lupilor 
Galbeni” – Fotbal Club Petrolul 
Ploiești (cu numele său de istorie, 
de glorie, neredobândit încă pe 
deplin…) a pășit miercuri 20 iunie 
2018, pe legendarul său – Stadionul 
„Ilie Oană”, din „Orașul Aurului 
Negru” – Ploiești (una din cele 
mai cochete și preţuite arene din 
ţara noastră acum, „Casă Bună” 
și pentru echipa României), pe 
drumul luminat de speranţe, al 
abordării cu succes al disputei din 
„L 2” - Liga 2 a fotbalului românesc.

SPRE ELITĂ…
Cu măreţul obiectiv, FC 

Petrolul Ploiești a abordat 
pregătirile (Ploiești, Strejnic, 
Brazi) sub bagheta unui reputat 
nou valoros antrenor – Leo 
Grozavu, căruia i s-a alăturat în 
staff -ul tehnic antrenorul secund 
Mugur Cornăţeanu, antrenorul 
cu portarii Vasile Șleam și 
preparatorul fi zic – Ovidiu 
Chiribici. În vederea cristalizării 
unui lot de jucători competitivi, 
FC Petrolul Ploiești și-a încetat 
colaborarea cu o serie de jucători, 
care, să apreciem cu preţuire, și-au 
adus contribuţia la promovarea 
reușită – Gabriel Frâncu, Cristian 
Andor, Alexandru Ichim, Tiberiu 
Niţescu, Raul Avram, Raul 
Botezan, Georgian Păun, Răzvan 

Catană, Daniel Cârjan, cât și a 
fostului căpitan Claudiu Tudor 
– ultimul retras din activitate. 
Apoi, în pregătirea antrenorului 
Leo Grozavu s-au afl at tineri 
jucători precum Alin Manea, 
Romeo Bănică, Dan Enescu, Alex 
Preda, Alex Trașcă, Paul Răzvan 
Mitrică, Vasile Constantin, 
performerii petroliști din sezonul 
trecut – Mirel Bolboașă, Jean 
Prunescu, Mihai Velisar, Alberto 
Olaru, Valentin Ţicu, Paul 
Antoche, Alexandru Ciocâlteu, 
Nini Popescu, Saim Alexandru 
Tudor, Marius Chindriș, Mario 
Bratu, Cosmin Lambru, Sergiu 
Arnăutu, dar și alţi jucători nou 
veniţi, de certă valoare precum 
Claudiu Herea, Lucian Cazan, 
Florin Plămadă, Antonio Cruceru, 

Cristian Danci, Sebastian Ghinga, 
Alexandru Ţigănașu, brazilianul 
Jean Th eodoro Sobrinho sau 
germano-albanezul Mergim 
Neziri, dar și tineri de perspectivă, 
ca Andrei Rus, Daniel Isvoranu, 
Leonard Petrișor, Ionuţ Gurău, 
Mihai Ene, Alexandru Eugen 
Nica. Însă „sita” va cerne…

PRIM TEST, VICTORIOS, 
LA STREJNIC 

* FC PETROLUL PLOIEȘTI – 
CS BALOTEȘTI 2-0 (1-0)

Util joc test (Stadion –
Strejnic, 7.VII.2018), între două 
competitoare din același eșalon 
(Liga 2)… Marcatori: Marciuc 
(31, autogol), Saim Tudor (65). 
Petrolul: Isvoranu (30 Bolboașă, 
60 Petrișor) – Olaru (60 Andrei 

Rus), Prunescu (30 Ţicu), Ghinga 
(60 Plămadă), Velisar (46 Neziri) – 
Antoche (46 Chindriș) – Cruceru 
(46 Danci), Herea (46 Ene) – N. 
Popescu (46 Saim Tudor), Nica (46 
Arnăutu), Ciocâlteu (46 Lambru). 
Menajaţi la acest joc, petroliștii 
Cazan  și Sobrinho.

STAGIU ÎN SLOVENIA 
ȘI „SUPER TESTE” 
INTERNAŢIONALE

Luni dimineaţă, Petrolul a 
plecat (pe calea aerului…) în 
Slovenia, unde pentru 12 zile (9-21 
iulie 2018) și-a instalat „cartierul 
general” la Hotel Toplice, din 
Terme Catez – Brezice.

În paralel cu intensifi carea 
pregătirii specifi ce (fi zice, tehnico-
tactice, moral-volitive), se va 
urmări cristalizarea unei echipe 
competitive.

De maximă importanţă 
vor fi  jocurile test (verifi care, 
omogenizare…) cu formaţii de 
valoare (toate de primă ligă – „L 
1”), în care FC Petrolul Ploiești a 
avut programate difi cile dispute 
cu: SK Sloga Simin  Han din Bosnia 
și Herţegovina (11.VII.2018, 
ieri, după închiderea ediţiei 
săptămânalului nostru…), NK 
Krsko din Slovenia (14.VII.2018), 
HNK Gorica din Croaţia (17.
VII.2018) și cu Locomotiva 
Zagreb, tot din Croaţia (20.
VII.2018), ultima „parteneră de 
joc” devenită indisponibilă, va fi  
înlocuită…

Pe scurt...
• Campionatul României la atletism 

(Juniori 1, Pitești 29-30.VI.2018), a 
prilejuit Prahovei, noi succese cu aur… 
CSM Ploiești (antrenori prof. Augustin 
Iancu și prof. Robert Munteanu) și-a 
adjudecat medalia de aur cu ștafeta de 4 x 
400 m prin atleţii Ovidiu Burcea, Eduard 
Stătache, Alexdandru Geamănu, Mihai 
Lazăr. 

• „Aur” și pentru CSȘ Ploiești (antrenori 
prof. Maria Andrei și prof. Florin Andrei) 
în proba de 400 m plat, câștigată de David 
Năstase. 

• Și CSȘ „C. Istrati” Câmpina (antrenor 
coordonator – prof. Nicolae Pavel) a 
obţinut în aceeași competiţie naţională 
de la Pitești, prin atleta Andreea Lungu 
(antrenoare prof. Mihaela Marin), 
medalia de aur în proba de aruncarea 
discului. 

• La Campionatul Europei de atletism 

(Cadeţi U 18, Gyor - Ungaria 1-5. VII. 
2018), România (și CSȘ „C. Istrati” 
Câmpina), a fost reprezentată cu onoare și 
de atleţii Andreea Lungu la disc și Marius 
Vasile la greutate și de antrenoarea 
Mihaela Marin. 

• Proba de 20 km – contracronometru 
din Campionatul României la ciclism 
(Juniori, Sadu – Agnita, Sibiu; 
29.VI.2018), a fost câștigată cu „aur” 
de Valentin Vasiloiu de la CS Petrolul 
Ploiești – pregătit de reputatul antrenor 

Constantin Ciocan. 
• Găzduit de Stadionul Aurora Băicoi, 

Turneul fi nal al Circuitului Naţional de 
Minirugby U 14 (29, 30.VI.2018), s-a 
încheiat cu Viitorul Pantelimon Ilfov – 
aur, RC Antonio Jr. București – argint și 
Aurora Băicoi – bronz, pe podium, urmate 
de celelalte competitoare – CSȘ Unirea Iași, 
Șoimii București, Flamingo București, 
CSȘ Tecuci, CSC M. Kogălniceanu – 
Constanţa, Bega Timișoara și Rugby Club 
Griviţa București.

Fotbal Club Petrolul Ploieşti, în pregătiri, în Slovenia… Fotbal Club Petrolul Ploieşti, în pregătiri, în Slovenia… 
         Pe drumul luminat de speranţe…         Pe drumul luminat de speranţe…

Imagini: fcpetrolul.roImagini: fcpetrolul.ro

Debut de sezon, pe „Ilie Oană”...Debut de sezon, pe „Ilie Oană”...

Pregătiri optime la Terme, cu suport Pregătiri optime la Terme, cu suport 
„Lupii Galbeni” şi Veolia...„Lupii Galbeni” şi Veolia...

„Cartierul General” - Petrolul, la „Toplice”„Cartierul General” - Petrolul, la „Toplice”
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