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,
„Mai proşti ca proştii şi mai orbi ca orbii sunt aceia ce nu şi-au educat copiii.”

- Culese de Tata

SĂ ÎȚI GHICESC
NOROCU’?
Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
ună ziua! Bună să fie, dacă zici tu,
frumosule! Hai să îți ghicească
“țiganca”! Mulțumesc, dar n-am timp
de ghicit...sunt de la televiziune și am
venit să o cunosc pe vedeta satului
dumneavoastră. Aaaa, păi jarteaua aia dă
Bucuria e la două străzi dă aici...da’, ai grijă
că e plină dă boli, panarama! Nu, femeie,
am venit că am auzit că aveți în sat o
mamă eroină. Noi n-avem domnu’ nicio
heroină, că eram la pușcărie dacă făceam
d’astea. Nu, nu, nu, aveți o femeie care
are 13 copii și voiam să fac un interviu
cu dumneaei, să văd cum se descurcă,
dacă are grijă de ei, îi dă la scoală!?...în
fine, să fac un reportaj. Aaaa, păi zi așa,
frumosule...e mămica. Excelent! Și unde
o găsesc? E plecată, da’ vă zic io tot...am
șapte frați și cinci surori. Și vă descurcați?
Cel mai bine e dă alegeri, că ne facem

B

descurcăm...
provizii și,
și în rest,
rest ne descurcăm
mai un ajutor dă la primărie, ba mai
și muncim... Ce? Mama ie stuardeză.
Ce este? Stuardeză...adică face ce zice
căpitanu’...Care căpitan, femeie, că m-ai
năucit!? N-ai văzut în filme!? Căpitanu’...
șefu’ dă post. Am înțeles. Să revenim la
frați...cum îi cheamă, sunt bine...? E bine
toți, domnu’ reporter...cel mai bine e ăla
mare, Bombonel, a fost răcit o perioadă
da’ acu’ e bine; mai ie Pontică, care și el a
avut ceva probleme dă guturai, da’ e bine
și el; Șovică... Ce este cu el? Bietu’ Șovică
e la spital...are boală grea și-l mai ține...
sper să scape; al patrulea e Cioloșel...ăsta
e mai mutulică da’ își revine când o pleca
la școală; al cincilea e Tăricel; al șaselea
e Drăgnel, iar cel mai mic ie și cea mai
mare minune a lu’ mămica...De ce? Știe
totu’ ca un om mare. Puteți să îmi dați
un exemplu? Normal! Știe programu’ dă
guvernare a lu PSD, pă dărost. Excelent...
și cum îl cheamă? Vâlcovel. Nu se poate!?
Ba să poate...da’ tare mi-e frică că răcește
și el vreo câțiva ani și își pierde talentu’.
Fetele? Astea e următoarele: Nuțica, cam
umblăcioasă, Bicuța, care ie fricoasă,
Firuța ie cam certăreață, Olguța, la care
îi place...pardon!, m-am înecat, să să
plimbă cu căruța, și asta mică, care ie mai
tălâmbă, îi zice Viorica. Foarte frumos...
Iar dumneavoastră? Io sunt aia mare și
ghicesc, fac, dreg...orice... Am înțeles,
dar cum vă numiți? Numele meu ie
Amnistia! Mulțumesc!
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DOCUMENTELE TCE, PUSE LA SECRET
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

fost
finalizat
auditul
activității SC Transport
Călători „Express” SA pe ultimii
ani. O sinteză a raportului va
fi prezentată și analizată în
Consiliul Local Ploiești, în
calitate de unic acționar, dar
documentul în întregime nu va
putea fi consultat decât de anumite
persoane din administrație, sub
angajamentul
confidențialității.
Decizia menținerii unui oarecare
secret într-o companie de interes
public, finanțată integral din banii
contribuabililor, este cel puțin
discutabilă, ca să nu spunem,
direct, aiuritoare. Dar la TCE se

întâmplă tot felul de lucruri ciudate.
De exemplu, primarul Adrian
Dobre zice că a intrat în posesia
unui contract colectiv de muncă
în care s-ar fi prevăzut o majorare
a salariilor cu 5%, începând cu 1
august. Dar această majorare n-ar
fi fost analizată în Consiliul de
Administrație al TCE... Atunci,
cine să fi negociat, cine să fi semnat
contractul? Evident că nu vreo
armată a extratereștrilor, de vreme
ce directorul unității confirmă că
negocierile salariale au început
din martie. De unde o singură
concluzie: neînțelegeri în paradis,
tovarăși?

AMNISTIE FISCALĂ
PENTRU RĂU-PLATNICI
M
inistrul Finanțelor, Eugen
Teodorovici și consilierul
guvernamental
Darius Vâlcov au vorbit
g
intens
despre o amnistie fiscală ce ar
in
putea
șterge datorii de 98 de miliarde
p
de
d lei pe care statul oricum nu le mai
poate
recupera. Vâlcov a sugerat că
p
nu
n are nevoie de consultări pentru o
decizie
de acest fel: „astfel de lucruri
d
se
s fac, nu se discută”. Teodorovici a
afi
a rmat că amnistia îi vizează pe cei

INVESTIȚIE PRIVATĂ CU TEHNOLOG
TEHNOLOGIE JAPONEZĂ

PROIECT DE REALIZARE
A UNUI CENTRU DE
TRATARE A CANCERULUI ÎN
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Î

n Ploieşti se doreşte ca investiţia să fie
considerată una dintre cele mai moderne
şi performante clinici de tratare a cancerului
din România şi din Europa de Est. Clinica
urmează a fi realizată printr-o investiţie privată
în valoare de aproximativ 30 de milioane
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de euro, ce cuprinde achiziţia terenului,
construirea şi amenajarea clădirii precum şi
echiparea cu aparatură şi echipamente, dar şi
pregătirea personalului de specialitate.
Investiţia ar urma să fie demarată începând
cu luna noiembrie 2018, deocamdată fiind
stabiliţi primii paşi în acest sens. Finalizarea
lucrărilor se estimează a fi in interiorul unei
perioade de 2 ani, pe un teren cu o suprafaţă
de 5.000 mp, proprietate privată. Centrul va
avea o suprafaţă construită de aproximativ
9.000 mp şi va dispune, între altele, de cele
mai moderne şi complete echipamente
tehnologice pentru investigaţii şi tratament în
domeniu, aduse din Japonia.
Citiţi în pagina 7

Ocolul Pământului
Actorii internaţionali
ai războiului civil din
Siria
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care aveau datorii la 31 decembrie 2017,
persoane juridice și fizice deopotrivă,
ultima categorie având debite de 3
miliarde de lei. Printre cei mai mari
datornici
se numără chiar unele
companii ale statului român, iertate și
anterior de aceste ponoase financiare
(CFR, companii din minerit sau din
domeniul hidroenergeticii etc.), dar și
nume răsunătoare, cum ar fi primarul
Sectorului 3 sau avocatul poporului.

CONSILIUL LOCAL
INTRODUCE,
PENTRU A TREIA
OARĂ, TAXE
SPECIALE DE
SALUBRITATE

Î

n 2015, prin HCL 504/15 decembrie,
Consiliul Local Ploiești a introdus o
taxă specială pentru ploieștenii care nu
au încheiat contracte cu operatorul de

salubritate pentru ridicarea gunoiului
menajer. Nivelul acesteia era de 3,94 lei
fără TVA/persoană fizică/lună și 46,54 lei/
mc/fără TVA pentru persoanele juridice.
Aceste prevederi nu s-au pus niciodată în
practică. În 2017, prin HCL 237/28 iulie,
consilierii au majorat aceste tarife la 5,24
lei fără TVA/lună pentru persoanele fizice
și la 196,83 lei (fără TVA)/tonă pentru
utilizatorii non-casnici. Nici această
hotărâre nu a fost aplicată.
Citiţi în pagina 5

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a
continuat în Prahova, iar
mai multe persoane au ajuns
la spital. La Bucov, un tânăr în
vârstă de 17 ani și-a înjunghiat
mortal tovarășul de băutură.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accident pe DN1, în zona Metro
Două autoturisme au fost
implicate într-un accident care s-a
produs pe DN1, în zona Metro. La
fața locului au ajuns rapid echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. În urma impactului
dintre cele două autoturisme, două
persoane au fost rănite. Traficul
rutier în zonă a fost îngreunat.
Victimele, o tânără în vârstă de 23
de ani și o femeie în vârstă de 53 de
ani, au fost transportate la spital.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Trei victime într-un accident pe
DJ 101 E
Accidentul rutier a avut loc
pe DJ 101E, pe raza localității
Poienarii Apostoli, după ce
două autoturisme au intrat în
coliziune. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției, ale
Serviciului de Ambulanță, precum
și pompieri militari din cadrul
ISU Prahova. În accidentul rutier
au fost implicate cinci persoane.
Doi copii, un băiețel în vârstă de
4 ani, respectiv o fetiță în vârstă de
5 ani, precum și o femeie în vârstă
de 37 de ani, au ajuns la spital.
Poliția continuă cercetările pentru

a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Accident la Cerașu
Un motociclist, în vârstă de 35
de ani, a avut nevoie de asistență
medicală, după ce a fost implicat
într-un accident rutier, care s-a
produs pe raza localității Cerașu.
Tânărul a fost transportat la
spital, după ce a fost diagnosticat
cu traumatism cranio-cerebral,
traumatism la coloana lombară
și un traumatism la mâna stângă.
Poliția a demarat cercetări pentru
a stabili modul cum s-a produs
accidentul rutier.
Accident pe DJ102K, în Urlați
Accidentul rutier a avut loc
pe DJ 102 K, în Urlați, în zona
Mărunțiș. Conducătorul unui
autoturism a pierdut controlul
direcției, iar mașina a derapat în
decor. În urma accidentului, două
persoane au fost rănite. Este vorba
despre o tânără în vârstă de 33 de
ani și un copil în vârstă de 6 ani,
ambii fiind transportați la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești.
Accident pe DJ 100B, la
Gherghița
Două autoturisme au intrat în
coliziune, iar potrivit primelor
informații evenimentul rutier a
avut loc pe fondul neacordării
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de prioritate. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și
ale Serviciului de Ambulanță.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili modul cum s-a produs
evenimentul rutier. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
Bărbat dat dispărut, după ce
a plecat dintr-un centru din
Poenarii Burchi
Bărbatul, în vârstă de 34 de ani,
din comuna Poienarii Burchii, a
plecat voluntar dintr-un centru

din localitate și nu s-a mai întors.
Bărbatul are o înălțime de 1,79,
greutate 64 kg, ochi căprui, păr
șaten, iar ca semne particulare
are o aluniță în zona bărbiei și
o cicatrice in zona frunții. „La
momentul plecării era îmbrăcat
cu pantaloni de culoare gri, tricou
de culoare albastră si papuci de
culoare neagră”, a anunțat IJP
Prahova. Persoanele care pot
oferi informații despre bărbat
sunt rugate să sune la 112 sau să
anunțe cea mai apropiată unitate
de politie.
Doi tineri au încercat să fure
bani dintr-un bancomat din
Ploiești
Politiști din cadrul Secției nr.
1 Ploiești, în timp ce acționau în
zona străzii Ștefan Greceanu, au
observat un dispozitiv suspect la
un bancomat din zonă. La scurt
timp, au apărut doi tineri care
aveau un comportament suspect.
Politiștii au trecut la interceptarea
lor, iar unul din ei a fost imobilizat,
dar celălalt a reușit să fugă. Cel
retinut, eliberat de curând din
penitenciar, a fost condus la
sediul poliției pentru audieri și
dispunerea măsurilor legale. „Din
cercetari au rezultat indicii că cei
doi ar fi încercat să fure bani din
bancomat, prin montarea unei guri
false de eliberare a bancnotelor”, a
precizat IJP Prahova.
Adolescentă în vârstă de 16 ani,
dată dispărută
Polițiștii caută o minoră în
vârstă de 16 ani, din București,
după ce a plecat voluntar din Azuga
și nu a mai revenit. Adolescenta
are înălțimea de 1,6o - 1,65,
greutatea de 60 de kg, constituţie
astenică, ten deschis, păr negru
lung, faţa ovală. „La momentul
plecării era îmbrăcată cu maiou de
culoare neagră, blugi de culoare
neagră, cămașă de culoare roșie cu
carouri de culoare albă, pantofi
din lac de culoare neagră”, a
anunțat IJP Prahova. Persoanele
care pot oferi informaţii despre
persoana dispărută sunt rugate să
sune la 112 sau să anunţe cea mai
apropiată unitate de poliţie.
Prins după ce a furat lemne de
pe izlazul comunal
Polițiști din cadrul Postului
comunal Aluniș au depistat un

localnic care debita la domiciliu
material lemnos de esență fag.
„Din primele cercetări efectuate
a rezultat că bărbatul ar fi sustras
materialul lemnos de pe izlazul
comunal Mițurca. La fața locului
s-a prezentat un pădurar care
a măsurat materialul lemnos,
rezultând cantitatea de 3,08 m3”,
a precizat IJP Prahova. Bărbatul
a fost sancționat contravențional
cu o amendă în valoare de 4.000
lei, iar materialul lemnos a fost
confiscat și lăsat în custodia
Primăriei comunei Aluniș.
Razie în Obor. Sute de
kilograme de fructe confiscate
Polițiști din cadrul Secției
nr. 1 Ploiești au desfășurat o
acțiune în oborul din municipiu,
pentru prevenirea și combaterea
comerțului ilicit. Cu ocazia
controlului,
polițiștii
au
verificat activitatea a 12 agenți
economici, iar pentru neregulile
constatate au aplicat 19 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală
de 8.700 lei și au confiscat bunuri
de 3.725 lei, a anunțat IJP Prahova.
Totodată, un bărbat din orașul
Mizil a fost depistat în timp ce
comercializa 217 kg banane, fără a
deține documente de proveniență.
Bărbatul a fost sancționat, iar
fructele în cauză au fost ridicate
în vederea confiscării. Alte cinci
persoane au fost depistate în timp
ce comercializau cantitatea de 25
litri palincă și 100 litri vin, fără a
deține documente de proveniență.
Și aceștia au fost sancționați
contravențional pentru încălcarea
prevederilor Legii nr. 12/1990, iar
bunurile în cauză au fost ridicate
în vederea confiscării.
Paznici, în stare de ebrietate, în
timpul orelor de serviciu
Polițiști din cadrul Secției nr. 3
Ploiești au desfășurat controale la
22 de societăți comerciale, fiind
verificați și instruiți 27 de agenți
de securitate. Polițiștii au acordat
opt sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 1.590 lei.
„Polițiștii au constatat că doi
agenți de securitate s-au prezentat
în serviciu de pază aflându-se sub
influența băuturilor alcoolice,
unul dintre aceștia fiind găsit
dormind într-o magazie. Ambii
au fost sancționați contravențional
cu amenzi de 300 de lei fiecare”, a
precizat IJP Prahova.
Amenzi rutiere pe drumurile
naționale
Polițiști ai Biroului Drumuri
Naționale și Europene au
desfășurat o acțiune pentru
prevenirea și combaterea cauzelor
generatoare de accidente, în
special abaterile comise de
bicicliști. Polițiștii au aplicat 93
de sancțiuni contravenționale,
cele mai multe fiind pentru viteză
excesivă (27) pentru bicicliști
(23), iar opt pentru neutilizarea
centurii de siguranță. Amenzile
aplicate au fost în valoare de
16.435 lei, iar polițiștii au reținut și
trei permise de conducere. O altă
acțiune a polițiștilor s-a desfășurat
pe raza comunelor Poseşti, Drajna,
Cerașu și Izvoarele. Polițiștii au
controlat 54 de autovehicule,
cinci atelaje hipo și șase bicicliști,
fiind legitimate 67 de persoane.
În acest caz, polițiștii au aplicat 17

sancţiuni în valoare de 3.175
3 175 lei.
lei
Autoturismele cu defecțiuni
tehnice depistate în trafic
Polițiști din Boldești-Scăeni
au desfășurat, în colaborare cu
reprezentanți R.A.R. Prahova, o
acțiune rutieră în vederea depistării
vehiculelor cu defecțiuni tehnice.
Echipele mixte au verificat 18
autovehicule, iar opt șoferi au fost
testați cu aparatul etilotest. În urma
controlului, polițiștii au aplicat
14 sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.480 lei. Ca măsuri
complementare, au retras trei
certificate de înmatriculare pentru
defecțiunile tehnice constatate.
Controale au fost efectuate și de
polițiștii din Bălțești, inclusiv
pe raza comunelor Măgurele și
Șoimari, fiind verificate 45 de
autoturisme. Polițiștii au aplicat
15 sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.190 de lei.
Minor în vârstă de 13 ani, dat
dispărut în Ploiești
Minorul are 13 ani și a plecat
voluntar de la domiciliu și nu s-a
mai întors. Dispariția a fost sesizată
de mama băiatului. Polițiștii au
demarat, imediat, toate activitățile
procedurale, aceștia efectuând
investigații
pentru
găsirea
persoanei în cauză. Minorul are
1.50-1.60 m înălțime, aproximativ
35 Kg, constituție astenică, față
rotundă, păr șaten și ochii căprui.
„La momentul dispariției era
îmbrăcat cu pantaloni de trening

de culoare bleumarin, geacă de
culoare albastră, teneși din pânză,
de culoare bleumarin”, a precizat
IJP Prahova. Persoanele care pot
oferi informații care pot conduce
la depistarea acestuia, sunt rugate
să anunțe cea mai apropiată
subunitate de poliție
Unități turistice fără autorizație.
Pompierii militari, în control
în Sinaia
Exploatarea
instalaţiilor
electrice cu defecţiuni sau

improvizaţii,
neobţinerea
autorizaţiei de securitate la
incendiu sau nefuncţionarea
iluminatului de securitate pentru
marcarea căilor de evacuare sunt
doar o parte din deficiențele
constatate de pompierii militari.
Inspectoratul pentru Situații
de Urgență Prahova a derulat,
începând din luna iulie, o serie
de acţiuni de control pe linia
respectării măsurilor de apărare și
stingere a incendiilor la obiective
cu domeniul de activitate turism
din orașul Sinaia. În timpul
acțiunilor, pompierii militari
au efectuat 66 de controale la
operatori economici, unde au fost
constatate 397 deficienţe, dintre
care 212 au fost înlăturate pe timpul
verificărilor. „În urma acţiunilor
de control preventiv, pompierii
militari au aplicat 397 sancţiuni
contravenţionale, respectiv 320
avertismente și 77 amenzi, în
cuantum de 141.500 lei. Din cele
66 de obiective controlate, 12 nu
dețin autorizație de securitate la
incendiu”, a precizat ISU Prahova.
Campanie pentru prevenirea
furturilor din autoturisme
Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova desfășoară până
la sfârșitul anului o campanie
de prevenire a furturilor din
autovehicule în municipiul Ploiești
și în zona centrelor comerciale
din vecinătate. „Campania este
fundamentată de constatările
polițiștilor cu privire la faptul
că există numeroase persoane
care, prin neglijarea unui minim
de reguli de siguranță, se expun
riscului de a fi victima furturilor
din autovehicule. Aceste riscuri
survin îndeosebi ca urmare a
lăsării bunurilor la vedere, în
interiorul autovehiculelor, precum
și a lăsării neasigurate (chiar
și pentru foarte scurt timp) a
portierelor autoturismelor”, se
arată într-un comunicat al IJP
Prahova. Astfel, spun polițiștii, au
loc cele mai multe infracțiuni de
acest gen, hoții apelând la metode
precum
spargerea
geamului
lateral,
forțarea
butucului
încuietorii portierei, sau, de ce nu,
deschiderea portierei neasigurate.
Bunurile sustrase sunt, în general,
telefoane mobile, portofele cu bani
și acte, genți, poșete, laptopuri,
obiecte vestimentare ori alte genuri
de bagaje. Au existat însă situații în
care bunul vizat de infractori era
de valoare mică, respectiv o geantă
sau portofel gol, mai însemnat
fiind prejudiciul provocat prin
avarierea autovehiculului decât
prin furtul obiectului propriu zis.
Inspectoratul Județean de Poliție
Prahova a anunțat că activitățile
polițiștilor în cadrul campaniei se
vor axa îndeosebi pe o atitudine
responsabilă față de siguranța
autovehiculelor pe care le folosesc
și a bunurilor personale, precum
și în ceea ce privește eficiența
mijloacelor tehnice de protecție.
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Î

n bugetul
b t l pentru
t anull 2018,
2018 Primăria
P i ă i Ploiești
Pl i ti a promis
i căă va rezerva îîn
jur de 21,8 mil. lei pentru lucrări de asfaltare sau modernizare străzi și
10 mil. lei pentru reparații curente a căilor rutiere. Alte câteva milioane de
lei au fost alocate pentru reabilitarea Parcului Andrei Mureșanu (3,8 mil.
lei), renovare paviment Galerii Comerciale (1,3 mil. lei), reabilitare locuri
de joacă etc.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

L

a nivelul orașului,
Direcția
TehnicInvestiții, prin Serviciul
reparații
și
investiții
drumuri, spune că 60% din
rețeaua stradală se află într-o
stare
necorespunzătoare
desfășurării în siguranță a
traficului rutier. Ca urmare,
în 2018, Primăria s-a angajat
să aloce suma de 10 mil. lei
pentru reparațiile curente,
capitol la care sunt propuse
pentru reabilitare 57 de
străzi + parcări, plombe,
limitatoare
de
viteză,
ridicări cămine la cote.

tehnice, devize de execuție,
documente de avizare a
lucrărilor de intervenții
etc.),
pentru
investiții
curente sau viitoare. În lista
de lucrări sunt incluse și
sumele aferente pregătirii
proiectelor care ar urma
să fie finanțate din fonduri
europene (POR 2014-2020):
reabilitare str. Cantacuzino
și lărgire la patru benzi
a pasajului rutier, plus
terminal
multimodal-44
mil. lei; legătură Gara
de Vest-Gara de Sud, cu
modernizarea piețelor-74,4

LOCURI DE
NEPRIVIT, ÎN PLOIEȘTI
Că Primăria s-a apucat
de treabă ați văzut. O serie
de străzi din oraș au fost ori
sunt în curs de asfaltare (Gh.
Gr. Cantacuzino, Rudului,
Mărășești, Trei Ierarhi, Vlad
Țepeș, Dumbravei, Pomilor,
Anul 1907, Văleni, Găgeni,
Diligenței). Dar întrebarea
este alta: pietonii contează
în acest oraș? Pentru că,
pe majoritarea arterelor,
e-adevărat, a fost așternut
covor asfaltic, dar trotuarele
au rămas rupte, pline de

Rețea stradală, starea tehnică

Suprafață (mp)

Asfalt nou/relativ nou
Asfalt vechi/relativ vechi
Balast și pământ
Beton
Pavaj
TOTAL STRĂZI 888+22 poduri și pasaje
(296 km)

1.025.205,00
1.006.787,50
486.754,30
94.993,00
30.982
2.644.721,8

Pentru investiții, suma
pe care Primăria a promis
s-o aloce se ridică la 21,8
mil. lei. Aici vor fi incluse
atât lucrări propriu-zise
de reabilitare a străzilor,
cât și cele de pregătire a
documentațiilor
(studii
de fezabilitate, proiecte

mil. lei; terminal multimodal
Spitalul Județean-44,6 mil.
lei. De asemenea, vorbind
despre domeniul public,
administrația are în vedere
și reabilitarea parcurilor
de joacă ori a altor spații
(domeniu public sau privat)
din oraș.

Procente (din
total)
40%
38%
18%
3%
1%
100%

gropi și de noroi (atunci
când plouă). Acestea sunt
oare în vreun program
de investiții? Am înțeles,
apoi, că 26 de locuri de
joacă, din cele scoase din
funcțiune anul trecut, vor fi
reabilitate cu începere din
acest an (deocamdată s-au

Aleea Parc Galerii
epuizat fazele de pregătire a
documentației). Am văzut,
de asemenea, că Primăria a
cheltuit ceva bani și pe un
proiect pilot de montare a
unor bolarzi sferici, acțiune,
din punctul nostru de
vedere, total neinspirată,
dat fiind aspectul oarecum
banal spre stupid al acestor
„guguloaie” care împânzesc
Ploieștiul. Sunt însă o serie
de locuri în oraș care arată
jalnic; despre acestea nici
măcar nu știm dacă mai
aparțin domeniului public
sau privat al orașului,
dacă intră sau nu în vreun
program de modernizare sau
dacă Primăria îi va obliga pe
proprietari să modernizeze
spațiile respective. Este
vorba despre latura vestică
a Galeriilor Comerciale,
trotuarele și scările de

Alee Galerii

Bulevardul Republicii, colț cu Văleni
Republicii,
pe
Bdul
Republicii
dreapta, între Catedrală și
Parcul „Mihai Viteazul”,
despre trotuarele rămase
neasfaltate pe anumite străzi
modernizate etc. Pe de altă
parte, e o senzație că nu prea
mai mătură nimeni prin
oraș. În weekendul trecut,
tot spațiul din zona zero a

orașului era plin de hârtii,
hârtii
frunze, mucuri de țigară
și coji de semințe. Asta ca
să nu mai vorbim despre
periferii, Bdul Petrolului, de
exemplu, tronson cuprins
între Bdul București și str.
Râfov. Și exemplele ar putea
continua.

Primăria ne pune să plătim 15 mil. lei
în plus pentru frații care locuiesc la bloc
V

eolia Energie Prahova a hotărât că,
că
din 2016 încoace, a suferit pierderi
importante cauzate de creșterea prețului
combustibilului. Paguba calculată pentru
perioada ianuarie 2016-aprilie 2018 ar fi
de 47,33 lei fără TVA (56,32 lei/Gcal cu
TVA) pentru fiecare gigacalorie produsă
și livrată în sistemul de termoficare a
orașului. Ca urmare, operatorul francez a

solicitat Primăriei Ploiești să recupereze
această diferență de tarif. Suma totală de
recuperat este de 18.771.760,72 lei. Această
componentă de 47,33 lei va fi inclusă în
tarif pentru o perioadă de opt luni, între 1
septembrie 2018 și 30 aprilie 2019, interval
de timp în care Veolia estimează că va
vinde către populație și agenți economici
396,612,74 gigacalorii. În consecință, prețul
energiei termice livrată de Veolia Energie
Prahova, în perioada menționată, va crește

la 234,30 lei/Gcal, fără TVA ( 278, 817 lei/
Gcal, cu TVA), tarif format din: 186,97 lei/
Gcal fără TVA (222,49 lei/Gcal, cu TVA)
prețul local al energiei termice stabilit
în baza Contractului de Delegare nr.
2776/5246/29.04.2004 și aprobat prin HCL
nr. 129/ 27.04.2011; 47,33 lei/Gcal, fără TVA
(56,32 lei/Gcal cu TVA)-valoarea diferenței
unitare de recuperat ca urmare a modificarii
prețului combustibilului in perioada
ianuarie 2016-aprilie 2018. Nu vă alarmați

însă: abonații casnici nu vor plăti nimic
din buzunar! Primăria Ploiești s-a angajat
să achite toată diferența de 15.735.105,00
lei, fără TVA, aferentă cantității estimate
a fi facturată populației municipiului, de
332.455,21 Gcal. În bugetul de cheltuieli
pentru anul în curs, la capitolul energie
termică, Primăria Ploiești a prevăzut suma de
54, 27 mil. lei, bani pe care toți contribuabilii
îi plătesc pentru a plăti subvenția la încălzire
pentru populația care locuiește la bloc.
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doare-n
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C

ălin file de neveste povestește că
ministrul Dorel de la Justiție a vrut să
scoată abuzul de serviciu cu totul din Codul
Penal. Ascultați și vă închinați: „A fost o
discuție, la un moment dat, cu ministrul

Codruța Kovesi la Parchetul General:
„Decizia pe care a luat-o de a o numi pe
Kovesi într-o funcție la Parchetul General
este un gest de aroganță, de sfidare. Adică,
este revocată pentru niște motive foarte
serioase, printre care două decizii clare, fără
niciun echivoc, ale Curții Constituționale
care o priveau direct, plus alte motive și tu
o numești în altă funcție”. Da, băiatule?
Dar asta, să ne pui în fruntea Camerei
Deputaților un condamnat definitiv la
închisoare, cum e, nu tot aroganță? Dar
când vă faceți voi pipițele secretari de stat
sau directori, deși nu știu nici măcar unde
ține vaca ugerul, ce să mai zic de 2X2, aia
cum se numește? Sictir!

Ș

i tot de la Tări citire, că omul a fost în
formă maximă, cum a deschis gura,
cum a scos... păsărica: „Unii protestatari
sunt manevrați din străinătate. Au fost
învățați cum să procedeze la mitinguri, cum
să provoace jandarmii. Unii participă fără să
știe. Altceva în afară de pagina de Facebook
nu citesc, li se pare adevărul absolut”. Căline,
tu știi că un curvar își acuză întotdeauna
nevasta că are amanți, crezând că astfel își
acoperă el escapadele? Care va să zică, dacă
tu ești învățat de ruși cum să bagi România
în gard, crezi că toată lumea face la fel? Nene,

Toader, nu spun nimic din culise, care să nu
fie cunoscut public. Ministrul a spus că n-o
să se termine complet aceste abuzuri, dacă
nu scoatem din Codul penal acest articol”.
Genială treabă, breee! Deci atenție la mine:
dacă scoatem violul din Cod, România nu o
să mai aibă niciun caz de hăndrălăi acuzați
că au distrus vreo viață prin mărăcini, deși
ei fac asta. Dacă scoatem crima din Cod,
pot să-și dea tâmpiții cu toporul în cap toată
ziua, că nu-i mai acuză nimeni, iar noi o
să devenim țara cu zero omoruri. Buuun,
dacă-l scoatem pe Tudorel Toader din
evidența populației, înseamnă că individul
ăsta n-o să mai existe, nu-i așa? Hai, Căline,
nu fii supărat, că te ștergem și pe tine, să
dispari, naibii, din peisaj!

T

ot Tăriceanu s-a scandalizat că
Augustin Lazăr a numit-o pe Laura

cce acesta a atras atenția că recomandările
Comisiei de la Veneția sunt obligatorii: „Păi,
C
domnule Zegrean, dacă e recomandare cumva
d
ssă fie obligație? Apoi, dacă deciziile luate
îîntr-un stat membru sunt constituționale
ccum poate cineva din afară să ne oblige să
le schimbăm?” După care Grapini anunță:
„„Eu îmi iau zborul spre America!” Oau,
Marghioalo, și te mai întorci, nu rămâi
M
definitiv acolo? Fată, uite cum e în UE-ul
d
ăăsta de unde iei tu bani gârlă și n-ai învățat
nimic-nimic: acolo „recomandare” e un fel
n
politicos de a spune „obligație”, iar dacă tu
p
nu respecți asta, out din UE! Vezi, noi ți-am
n
rrecomandat să înveți gramatică, iar dacă tu
n-ai făcut asta, ești printre falfabeți, ai...out
n
dintre intelectuali, pricepi?
d

noi,
parte, zău,
noi neh? Pe de altă parte
zău tu mai faci
mulți purici la Consiliul Județean Arad?

V

ictor Ciutacu a citit o listă cu
inamicii țării, ăia manevrați de
Soros, care nu-i lasă pe Ghiță și Văranu săși bage ei picioarele în el de popor român
cum și când au chef. Printre dușmani i-am
regăsit pe Oana Pellea, Tudor Chirilă,
Victor Rebengiuc, Cristian Tudor Popescu,
Liiceanu, Pleșu, Cărtărescu, Șora, Moise
Guran, Vlad Petreanu, Ana Blandiana etc.
Victoraș pe făraș, dar tu ce ești, agentul
statului paralel sau statului mintea în loc de
lighioană de ești? Știi povestea cu strugurii,
nu? Cam așa și cu tine, unde nu poți ajunge
cu mintea, dai cu șmecheria...Brotacule,
chestia asta ținea acum 30 de ani, între timp
lumea s-a mai deșteptat, așa că i-ați zborul
la Calafat și ia-ți locul cuvenit în căruța aia
care s-a răsturnat...

I

oan Ghișe și-a angajat secretară pagina
de socializare. Aceasta anunță ora și
secunda la care nenea apare ba la RTV,
ba la A3. Bre, bag seamă că nu-ți ajunge
pensia aia specială de 10.000 lei de vreme
ce mănânci tot felul de chestii la televizor.
Apropo, întreb, nu dau cu barda: ție ți-a
pe bune, ăia din piață sunt cu șapte clase
peste aldiștii tăi, chiar crezi că trebuie să-i
împingă cineva să se scandalizeze pentru
faptul că faceți voi legi să vă scăpați unii pe
ceilalți de pușcărie? Cât despre citit... mda,
o fac ai tăi mai mult, cu imunoglobine, HEHE, 20-20, genunche, pamblică, almanahe,
succesuri și eșece...
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arius Vâlcov, flăcăul ăla care
ascundea tablourile scumpe prin
cimitir, cu vreo două dosare penale de
corupție la activ, luat de Dăncilă s-o
consilieze pe probleme economice fix din
moțul Guvernului României, a gavarit că e
bine să se șteargă toate furăciunile din țară:
„un moment zero în anul centenar este un
moment potrivit pentru toată lumea, pentru
că în acel moment zero poate se vor putea
spune multe lucruri, care poate astăzi nu se
pot spune. Asta e părerea mea, separat de cea
de consilier de stat”. Să mori tu, Vâlcoave?
Păi... atunci lasă-ne și nouă timp să prăduim
țara, dacă tot e să fie dreptate până la capăt.
Ce ți-ar conveni ție! Care va să zică, v-ați
făcut saci de bani din șterpeleli publice și
acum vreți amnistie, să rămâneți și cu banii
și să nu faceți nici pușcărie, nu? Și vreți apoi
să vă dați cinstiți...

Ș

i tot Darius Vâlcov a susținut că
economia României a crescut cu 24 %
de când PSD-ALDE a preluat guvernarea,
el spunând că țara noastră a depășit Grecia,
iar în acest an va întrece Cehia și Portugalia.
Dar cum făcuși asta, bre, i-ai pus țaic și s-a
făcut dodoloață? Vezi să nu dea peste, să
crăpăm de-atâta economie umflată din pix!
Uite care e povestea, deșteptule: grecii au
pensii
medii de peste 800 de euro, româniip
sub 300 de euro; Cehia are 31.549 dolari
PIB/cap de locuitor, noi am rămas la 20.787
dolari/cap de locuitor; cehii sunt la 88% din
puterea
de cumpărare a UE, noi am rămas la
p
58%. Așa că mergi și cântă la altă masă, pe la
noi nu țin gogoșile tale...

P

Ș

eful Consiliului Județean Arad s-a
supărat că presa a scris că-n spitalul
județean sunt purici și i-a chemat pe
toți să bage gunoiul sub preș: „Vă cer,
reprezentanților presei, să fiți alături de noi.
M-a deranjat foarte mult articolul cu puricii.
Purici avem și acasă. Nu știu dacă vă dați
seama cât rău faceți spitalului. Șansa noastră
e să fim uniți toți, să închidem ochii când se
mai întâmplă așa ceva.” Pe bune, draghe? Să
fim uniți în purici și-n prostii? Ptiu, dacă tot
am închis ochii ca niște fraieri până când
ne-ați tras România de sub picioare, lăsaține măcar niște purici să-i deconspirăm și

D

rămas în sânge faptul că te-a adus cioara
(berzele erau în țările calde) în regiunea
Stalin? Nu de alta, dar ai atâta doctrină în
tine că mă gândesc că nici n-ai nevoie de
îmbălsămare când o fi să fie...

E

uroparlamentarul Maria Grapini
s-a lansat în critici la adresa fostului
președinte al CCR, Augustin Zegrean, după
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e de altă parte, trezirea, Vâlcoave, vezi
că nu mai suntem în comunism...
Știi povestea cu scroafa și purcelușii? Bun,
o scroafă a fătat 4 purceluși. Fermierul
s-a lăudat că are 5, președintele de CAP
a raportat la județ 6, județul a umflat la
București 7, Bucureștiul i-a șoptit lui
Ceușescu 8... Și-atunci, Ceușescu a ordonat:
4 porci să meargă la export, 4 păstrați
pentru România. Din cauza asta românii au
mâncat scaieți atâta amar de vreme! Exact
așa faci tu acum! Oamenii mănâncă ce au în
buzunar, nu cât le spui tu că ar avea... Bagi
la cap chestia asta sau nu te duce dovlecelul!
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A

dministratorii
municipiului au hotărât
ca, din acest an, să interzică
definitiv circulația căruțelor prin
Ploiești, dar și a cărucioarelor

împinse sau trase cu mâna,
utilizate pentru transportul
deșeurilor de orice natură.
Excepție vor face atelajele purtate
cu animalele care vor participa

la anumite manifestări cultural
artistice, cu condiția obținerii
unor aprobări speciale. În
Ploiești a mai existat o decizie de
acest fel în 2007, numai că atunci
restricția nu viza întreg teritoriul
orașului, circulația căruțelor fiind
permisă pe anumite artere. De
data aceasta, încălcarea conduce
și la sancțiuni, între 500 și 1.000
lei amendă, pentru circulația
cu căruța și 1.000 și 1.500 lei,
pentru transportul deșeurilor de
orice fel cu căruțul sau atelajul.
Amenda se reduce la jumătate
dacă este achitată în 48 de ore.
Sancțiunile sunt și mai aspre de
atât în sensul în care se ajunge la
confiscarea vehiculelor. Acestea
vor fi ridicate de pe stradă și duse
la platforma aparținând S.C.
Servicii de Gospodărire Urbană
Ploiești S.R.L și depozitate în
str. Mircea cel Bătrân, nr. 81 sau

str. Ghighiului nr.9, în spatele
Hipodromului Ploiești. Căruțele/
cărucioarele pot fi ridicate în
termen de 10 zile, iar dacă nu se
întâmplă acest lucru, acestea vor
fi valorificate de SGU. În cazul în
care proprietarul refuză să plece
cu calul de la locul săvârșirii
contravenției, acesta va fi
ridicat și transportat de către
angajații Parcului Memorial
„Constantin Stere” în locația
amenajată în incinta parcului.
Dacă în 10 zile lucrătoare calul
nu este revendicat, se consideră
abandonat și intră în posesia
parcului, care îl poate păstra sau
valorifica. Tariful de ridicare al
căruței/căruțului tras este de 150
lei, iar taxa de depozitare, de
10 lei/zi, iar tariful de ridicare
și transport al cailor, de 5 lei/
km, iar cel de cazare/hrană, de
40 lei/zi.

UN SINGUR 10 LA EXAMENUL DE
TITULARIZARE, ÎN PRAHOVA

S

-au afișat rezultatele de la examenul de titularizare la
sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul titularizare.
edu.ro. Contestațiile au fost depuse marți și miercuri, iar
rezultatele finale vor fi din nou afișate pe 24 iulie. La nivel
național, 47,40% dintre profesori au luat note peste 7, înainte
de contestații; în Prahova, procentul este de peste 50%!
Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

Î

n Prahova, s-au înscris la concurs
1.109 de candidați pentru a ocupa unul
dintre locurile vacante: pentru perioadă
nedeterminată-191 de locuri; pentru perioadă
determinată-690 de locuri; posturi vacante/
rezervate incomplete -890 de locuri. La proba
scrisă însă au participat doar 728 de candidați:
85 dintre aceștia au obținut note între 1,00
și 3,99, iar 255 au fost notați cu medii între
4 și 6,99. Cu alte cuvinte, 46,70% dintre cei
care aspirau să devină profesori nu au fost
capabili să ia minimum nota 7,00. Puțin peste
jumătate (53,13%), respectiv, 387 de candidați,
au înregistrat medii cuprinse între 7,00 și
9,99. O sigură profesoară din Prahova a fost
notată cu 10,00. La nivel național, 47,40%
dintre profesori au luat note peste 7, rezultat
cu 1,67 puncte procentuale mai bun decât
anul trecut. Ministerul Educației anunță că
„au fost transmise spre evaluare lucrările

a 21.460 de candidați,
fiind notate 21.429 de
lucrări. 31 de lucrări au
fost anulate în centrele
de evaluare din motive
legate de nerespectarea
metodologiei de concurs”.
Rezultatele probei scrise
la examenul de titularizare 2018, pe tranșe de
note, sunt următoarele:
-121 de candidați (0,56%) au obținut nota
10;
-10.037 de candidați (46,84%) au obținut
note între 7 și 9,99;
-7.229 de candidați (33,73%) au fost notați
cu note cuprinse între 5 și 6,99;
-4.042 de candidați (18,78%) s-au situat pe
segmentul de note cuprins între 1 și 4,99.
Din promoția curentă, 46,83% de candidați
au obţinut note peste 7, iar 32,93%, note între

5 și 6,99.
6 99
Cel mai ridicat procent de note peste 7
(interval 7- 9,99) s-a înregistrat în județul Dolj
(58,7%), iar cel mai scăzut, în Caraș-Severin
(30,04%). La examenul scris de titularizare
s-au prezentat 24.070 de candidați: 2.531 s-au
retras din concurs „din motive personale sau
medicale”, 61 de candidați au fost eliminați
(27 pentru fraudă, iar 34 pentru lipsa
documentelor de identitate, adeverințelor de
absolvire etc.), iar lucrările a 18 candidați au
fost anulate la centrele de concurs din motive
legate de nerespectarea metodologiei.

ȚARA CRAPĂ, BABA CONSILIUL LOCAL INTRODUCE,
PENTRU A TREIA OARĂ, TAXE
SE PIAPTĂNĂ!
SPECIALE DE SALUBRITATE
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

T

ocmai vorbeam de puhoaiele care au măturat
zeci de localități din România! Ce-or face
autoritățile locale și centrale pentru a-i ajuta pe
oameni nu știm precis, dar un lucru e sigur: liderii
politici ai partidelor care compun guvernul ori
conduc ministere, prefecturi și consilii județene,
Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, își bat
capul cum să-l suspende musai pe președintele
țării. Chiar dacă șeful statului a semnat decizia
de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi,
singurul argument care ar fi putut sta la baza unei
eventuale suspendări, șefii coaliței de guvernare
caută nod în papură pentru a scăpa de Klaus Iohannis
de la Cotroceni în orice condiții. Dragnea a invocat
faptul că președintele împiedică oarecum activitatea
Guvernului prin faptul că nu promulgă legile cât ai
bate din palme, ci le retrimite, pe unele, la Parlament,
iar pe altele la Curtea Constituțională, ambele
chestiuni fiind, totuși, absolut constituționale, ba
chiar fac parte din obligațiile președintelui, pentru
bunul mers al țării.

continuare din pagina 1

C

a urmare, în 2018, Consiliul Local
și Primăria Ploiești vin cu o nouă
hotărâre prin care schimbă din nou
tarifele, asta pentru faptul că orașul face
parte acum din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deșeurilor Prahova”, iar
Anul 2 Anul 3
2018 2019
Utilizatori casnici urban 5,29
7,50
(lei/locuitor/luna)
Utilizatori noncasnici
191,50 269,73
(lei/tona)

acest organism are propriile sale reguli, în
fine, în conformitate cu legislația națională
în vigoare.
În urmă cu două săptămâni, primarul

Adrian Dobre s-a arătat foarte deranjat de
faptul că aproximativ 50.000 de ploieșteni
nu au încheiat cu Rosal contracte de
ridicare a gunoiului, iar acest lucru s-ar
vedea pe străzi, prin creșterea numărului
de locuri unde ploieștenii aruncă resturile
din gospodărie. Marți, tot Dobre a
amenințat că va rezilia contractul cu
operatorul, dacă Veolia nu-i va prezenta
Tarife lei fara TVA
Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8
2020
2021
2022
2023 2024
8,37
8,44
8,39
8,36
8,32
296,73 295,82 294,98 294,01 293,01

o listă cu locuitorii care nu au contracte
de salubritate, în funcție de care Primăria
să introducă taxele speciale începând cu
acest an.

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

Ș

tiu despre Darius Vâlcov că a
fost primarul orașului Slatina,
parlamentar, ministrul Finanțelor,
inculpat în mai multe dosare penale,
că a ascuns niște tablouri rare sub pat
și, ca recompensă de partid probabil,
a devenit consilier al premierului
Dăncilă. Despre el, Dragnea a spus
că este eminent specialist în finanțe.
Dar Dragnea nu reprezintă pentru
mine un etalon pentru a mă raporta
sau a ține cont de părerile sale. Vâlcov
este absolvent al ASE București, a
studiat Dreptul la „Spiru Haret” și are
un doctorat în economie, tot la ASE
București. În mediul privat a lucrat
doar patru ani; din 2004 încoace sau
de la vârsta de 27 de ani se învârte
prin sistemul bugetar, dar nu în funcții
obscure, ci direct în cele de vârf.
Cunosc, din neinspiratele mele lecturi,
că geniile în economie la nivel planetar
au făcut altceva, adică au lucrat în
mari corporații sau au preocupări
universitare de lungă durată. Nu
mă pronunț, deci, cât de capabil sau
mai puțin capabil este Vâlcov. Dar
mă pronunț când omul bate câmpii.
De exemplu, a afirmat că economia
României a crescut cu 24 % de când
PSD-ALDE a preluat guvernarea, el
spunând că țara noastră a depășit
Grecia, iar în acest an va întrece
Cehia și Portugalia. Asta m-a scos din
sărite! Din care burtă a scos creșterea
de 24% nu înțeleg fiindcă, chiar și
pe adunarea de clasă pregătitoare,
p
7% din 2017 și 5,1-6% preconizat
în 2018 nu fac în veci 24%! Și apoi,
care creștere, aia desenată cu pixul pe
hârtie, din artificii bugetare și fiscale,
din consum, care nu a ajuns și nu va
ajunge în buzunarele salariaților din
mediul privat (nu din multinaționale,
vorbim
despre
micile
afaceri
românești, plătite cu salariul minim,
cel mult mediu pe economie)? Și cum
naiba îî învârte el pe degete pe români,
spunându-le că am depășit Grecia, ba
chiar, în 2018, dacă ne luăm avânt,
întrecem Cehia și Portulagia? La ce,
Darius? Haide să-ți dau câteva cifre
ale INS, Eurostat și Banca Mondială:
grecii au pensii medii de peste 800 de
euro, românii-sub 300 de euro; Cehia
are 31.549 dolari PIB/cap de locuitor,
noi am rămas la 20.787 dolari/cap de
locuitor; cehii sunt la 88% din puterea
de cumpărare a UE, noi rătăcim pe
la 58%. Și m-a mai scos din sărite o
afirmație a „geniului” deocamdată
inculpat: acel moment zero la care
ar trebui să ajungă România, prin
ștergerea condamnărilor ori a
dosarelor penale. Care va să zică,
TelDrum, c-o fi sau nu o fi a lui
Dragnea, ar trebui iertată și de Olaf, și
de instanțele românești, dar să rămână
cu Belina la purtător, nu? Ștergem
apoi chiar pentru Vâlcov dosarele,
dar el să rămână cu milioanele dosite
în portofel și tablourile sub pat (l-o
duce mintea să le agațe pe pereți). Îi
aducem pe Ghiță, Bica, Udrea și pe
Mazăre acasă, îi facem eroi c-au fost
surghiuniți, dar le radiem drăciile,
ba le mai oferim și niscai milioane
despăgubiri pentru defăimare. Și așa
mai departe...Recunosc aici oarece joc
al șmecherului de cartier, dacă mi-e
permis. Doar un asemenea individ nu
are stofă încât să se bage sub pământ
de rușine fie și că a luat un leu mită,
darămite să se mai cocoațe, moț, într-o
funcție guvernamentală, de unde să
dicteze mersul României... Încotro,
Darius, încotro?
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SĂ NE PREFACEM CĂ LUCRĂM:

GUVERNUL REPARĂ PE HÂRTIE
BLOCURILE CU „BULINĂ ROȘIE”
Î

n ședința din 12 iulie 2018, Guvernul României a alocat 20 de milioane de lei și a aprobat
Programul de acțiuni pe anul 2018 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție
pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajată,
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol
public. Lista cuprinde 93 de blocuri din București, Prahova, Bacău, Iași, Tulcea, Suceava,
Covasna.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

L

a nivel național, doar 20
de județe și Bucureștiul au
depus, la Ministerul Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice, liste cu blocurile
expertizate tehnic. La clasa I
de risc seismic (risc imediat de
prăbușire, la un cutremur major)
au fost încadrate 36 de blocuri în
Botoșani, 6 Bacău, 30 în Brăila,
11 în Brașov, 9 în Caraș-Severin,
9 în Constanța, 69 în Galați, 6 la
Iași, 41 în Prahova, 3 în Tulcea și
câte unul în Covasna, Mehedinți
și Teleorman. În București, 372 de
clădiri sunt încadrate în clasa I de
risc seismic, 283 în clasa a 2-a de
risc, 55-în clasa a 3-a și 1.908 în
categoria de urgență.
GUVERNUL REPETĂ
ACEEAȘI LISTĂ DE PATRU
ANI
Din cele 93 de clădiri, câte sunt
aprobate, anul acesta, în program,
pentru 40, spun guvernanții, se
vor executa lucrări de consolidare:
30 în București, 5 în Bacău, 2 în

după ce au declanșat-dacă le-au
declanșat!-procedurile
legale:
proiectare, licitație, desemnare
constructor, asigurarea locuințelor
pentru cei ale căror apartamente
sunt renovate etc. Cele mai multe
semnale indică faptul că e tot o
paralizie de colo până colo. Mă rog,
chiar dacă s-au consolidat câteva
locuințe, tot nimic înseamnă că
este, la numărul uriaș de locuințepericol public.
ÎN 24 DE ANI, AU FOST
CONSOLIDATE 26 DE
CLĂDIRI, CAM UNA PE AN,
AȘADAR!
În 1994, acum 24 de ani
așadar,
Guvernul
României
a emis Ordonanța 20 privind
măsuri pentru reducerea riscului
seismic al construcțiilor existente
și încadrate, prin raportul de
expertiză tehnică, în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol
public. Facilitățile sunt un fel de
mură-n gură și pentru locatari,
și pentru autorități: finanțarea

Tulcea
și câte un bl
bloc în Câmpina,
l
Suceava și Sfântu Gheorghe. Pentru
alte 53 de blocuri se vor proiecta
lucrările de intervenții: 31 de
blocuri în București, 7 în Ploiești,
6 în Iași, 5 în Bacău, 3 în Câmpina
și un bloc în Suceava. Problema
ar fi că suma-20 de milioane de
lei-este foarte mică; practic, ar
reveni fiecărui bloc de locuințe
câte 215.053, 76 lei, cuantum
total insuficient. Dar aflăm că
Executivul nici nu și-a propus să
repare clădirile într-un singur an,
ci în etape. Că lucrurile stau astfel
o dovedește faptul că lista este
aproape identică din 2015 încoace.
Se pare însă că nu din cauză că
s-ar fi început șantierele se repetă
lista, ci pentru simplul motiv că,
poate cu o excepție sau două, din
2015 încoace nu s-a mișcat un
băț! Nici nu știm dacă Guvernul
a avut banii de-adevăratelea (pe
hârtie e ușor să-i treci) sau dacă
autoritățile locale au cerut sumele,

integrală,
bugetare,
l din
d alocații
l
b
a expertizării tehnice a cladirilor
de locuit, cu prioritate a celor
multietajate, cu mari aglomerări
de persoane, construite înainte
de 1977; finanțarea integrală,
pentru blocurile de locuințe
încadrate în clasa I de risc seismic
și care prezintă pericol public,
a lucrărilor de proiectare și
execuție lucrări de consolidare;
restituirea în rate lunare egale,
fără dobândă, eșalonate pe 25
de ani, a contravalorii execuției
lucrărilor de consolidare finanțate
din alocații bugetare; exceptarea
proprietarilor, persoane fizice,
care realizează venituri medii
nete lunare pe membru de familie
sub câștigul salarial mediu net
pe economie, de la restituirea
contravalorii execuției lucrărilor
de consolidare; scutirea de taxă
pentru eliberarea autorizației
de construire pentru lucrări de
consolidare. Ei bine, cu toate
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acestea, în 24 de ani, în București
și în țară au fost consolidate 26
de clădiri (1.012 apartamente)
mari și late: 19 blocuri (693
apartamente) construite înainte de
1940, în București și câte un bloc
în Bacău (48 de apartamente),
Brăila (36 de apartamente), Galați
(60 de apartamente), Ploiești (60
de apartamente), Roman (45 de
apartamente), Târgu Mureș (20
de apartamente), Hârșova (60 de
apartamente).
PRAHOVA ARE 41 DE
CLĂDIRI ÎNCADRATE LA
RISC SEISMIC RIDICAT
În Prahova, potrivit listei
depuse la MDRAP, au fost
expertizate 74 de clădiri: 41 au fost
încadrate la clasa de risc seismic
I, 23-la clasa de risc seismic II și
8 la risc III. Pe localități, situația
se prezintă în felul următor: 6 din
blocuri sunt la Boldești Scăeni
(133 de apartamente), din care
2 sunt încadrate la risc seismic
I; 3 din Vălenii de Munte (72
de apartamente); 6 la Mizil (48
de apartamente); 1 Urlați (30
de apartamente); 9 la Câmpina
(456 de apartamente), din care
7 la clasa de risc I; 49 la Ploiești
(2.568 de apartamente), din care
32 la risc seismic I. În municipiul
reședință de județ sunt trecute
la această categorie cu „bulină
roșie” blocurile 9 și 10 din str.
Crizantemei, 2,3 și 5 din str.
Brebenei, A2 din str. Târnavei, 1,4
și 11 din Șoseaua Nordului, 1, 2 și 4
din str. Mihai Eminescu, 3 din str.
Erou Călin Cătălin, Centrul Civic
latura Vest I, II, III și IV, blocurile
33, 39, 113, 24, 53, 42, 43, 45 și 59
de pe str. Cameliei, 13 și 15 din

str. Scorușului
Scorușului, bloc A și C din str
str.
str
Jianu și nr. 8 din str. Crizantemei.
AUTORITĂȚILE DIN
PLOIEȘTI ȘI CÂMPINA N-AU
MIȘCAT UN BĂȚ DIN 2015
ÎNCOACE
În 2004, prin Hotărârea
Guvernului nr. 353/2014, un
singur bloc din Ploiești a fost inclus
în lista clădirilor care urmau să fie
consolidate: str. Târnava nr. 4, bl.
A4. Începând cu 2015, după cum
veți remarca în tabelul alăturat,
un bloc din Câmpina și 7 din
Ploiești sunt trecute în programul
de consolidare sau proiectare
în vederea consolidării. După
cum foarte bine știți, nu s-a făcut
nimic nicăieri. Din 2017, alte trei
clădiri din Câmpina au fost listate
pentru program și în niciunul
dintre cazuri nu s-a întreprins
vreo măsură. Cum presa titrează
în fiecare an că „statul oferă bani
pentru renovarea imobilelor” s-ar
putea crea senzația că lucrurile
merg foarte bine. În realitate, din
1994 și până astăzi, un singur
bloc din Ploiești a fost consolidat,
respectiv, cel de pe str. Cibinului,
cu 60 de apartamente. (vezi tabel)
O LEGE DE... POMANĂ
Pentru că autoritățile au motivat
permanent că nu pot trece la treabă
din cauza locatarilor (aceștia
n-ar vrea să lase spațiul liber), în
2016, Cabinetul Cioloș a pregătit
un proiect de lege destul de dur

privind consolidarea imobilelor
încadrate în risc seismic ridicat,
iar în 2017, Guvernul Grindeanu
părea foarte hotărât să-i forțeze
pe locatari să evacueze casa silit,
pentru a fi refăcute structurile de
rezistență ale blocurilor. Legea
prevedea că locatarii din blocurile
cu „bulină roșie” vor fi obligați
să permită intrarea în casă a
autorităților pentru expertizare
și măsurători cadastrale necesare
înregistrării imobilului în cartea
funciară, precum și pentru
proiectare.
După
expertiza
tehnică, dacă imobilul necesită
consolidare, legea le dădea voie
primarilor să semneze decizia
de evacuare temporară a unui
locatar dintr-un bloc încadrat în
clasa I de risc seismic pe perioada
execuției lucrărilor de intervenție,
dacă acesta nu eliberează locuința
după ce a fost notificat de două
ori. Locatarilor li se vor asigura
locuințe provizorii. Banii pentru
mutare și plata chiriei vor fi alocați
din bugetul local. Altfel spus, în
locuințele de necesitate, locatarii
vor achita costul întreținerii,
dar și chiria. Cât despre costuri,
proprietarii vor rambursa banii
pentru consolidare în rate întinse
pe o perioadă de 25 de ani. Se
pare însă că primăriile nu le-au
putut asigura evacuaților locuințe
temporare, acesta fiind motivul
principal pentru care lucrurile
sunt cumva blocate și astăzi.

SPECIFICAȚIE
ACT NORMATIV
EXECUȚIE
LUCRĂRI DE
INTERVENȚIE

2015
HG 227
Câmpina: str.
Schelelor nr.3, bloc
A6, 176 apartamente

2016
HG 217
Câmpina: str.
Schelelor nr.3, bloc
A6, 176 apartamente

2017
HG 356
Câmpina: str.
Schelelor nr.3, bloc
A6, 176 apartamente

Câmpina: str.
Schelelor nr.3, bloc
A6, 176 apartamente

PROIECTARE
LUCRĂRI DE
INTERVENȚIE

-

-

Ploiești: str.
Brebenei 1, bloc 2
(30 apart.); Șoseaua
Nordului nr. 3,5,7,
blocurile 4,11,12
(180 apart.); str.
Târnava, blocurile
A2, A4, A5 (180
apartamante).

Ploiești: str.
Brebenei 1, bloc 2
(30 apart.); Șoseaua
Nordului nr. 3,5,7,
blocurile 4,11,12
(180 apart.); str.
Târnava, blocurile
A2, A4, A5 (180
apartamante).

Câmpina: str. Mihai
Eminescu, blocurile
6,8,10 (80 de
apartamente)
Ploiești: str.
Brebenei 1, bloc 2
(30 apart.); Șoseaua
Nordului nr. 3,5,7,
blocurile 4,11,12
(180 apart.); str.
Târnava, blocurile
A2, A4, A5 (180
apartamante).

Câmpina: str. Mihai
Eminescu, blocurile
6,8,10 (80 de
apartamente)
Ploiești: str.
Brebenei 1, bloc 2
(30 apart.); Șoseaua
Nordului nr. 3,5,7,
blocurile 4,11,12
(180 apart.); str.
Târnava, blocurile
A2, A4, A5 (180
apartamante).
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CHELULUI TICHIE DE
100 DE
MĂRGĂRITAR ÎI TREBUIE! MILIOANE DE
LEI PENTRU A
ȘTERGE URMELE
LĂSATE DE PLOI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

N

u știm dacă statul chiar nu are ce face cu banii de vreme ce a
inventat, pentru anul viitor, tichetele culturale pentru toți bugetarii
din România! Ca drăcovenia să pară neutră, actul normativ se referă și la
salariații din mediul privat. Pe de altă parte, totul ar putea fi o formulă
mascată prin care firmele să disimuleze câștigul mediu al salariaților, după
ce trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a diminuat sever leafa
netă. Oricum ar fi, pare absurdă această acțiune de culturalizare forțată a
maselor, un soi de variantă capitalistă a Cântării României. Era ceva dacă
tichetele s-ar fi acordat doar pentru producțiile instituțiilor de cultură ale
statului (ar fi crescut veniturile muzeelor, teatrelor și filarmonicelor), dar
legiuitorul a inclus aici și vizionarea de filme (nu se știe de care, sperăm că
nu pentru adulți!) în malluri.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

T

ichetele culturale au fost
introduse prin Legea nr.
165/2018 privind acordarea biletelor
de valoare, începând cu 1 ianuarie
2019, pe care angajatorii pot să le

acorde propriilor salariați. Astfel,
pe lângă tichetele de masă, tichetele
cadou, tichetele de creșă și voucherele
de vacanță, ce există și în prezent, au
apărut și tichetele culturale. Acestea vor

avea o valoare lunară de maximum 150
de lei (sau de 300 de lei, dacă se vor
acorda doar ocazional) și vor putea fi
folosite la plata bunurilor și serviciilor
culturale. Prin „bunuri și servicii
culturale” se înțelege abonamente/bilete
la spectacole, concerte, muzee, târguri,
expoziții, parcuri tematice, proiecții
cinematografice și festivaluri, precum
și de cărți, manuale școlare, albume
muzicale și filme. Valoarea individuală
a unui tichet cultural va fi de 10 lei sau
multiplu de 10, însă de maximum 50
de lei. Acestea vor fi valabile numai
dacă includ, printre altele, prenumele,
numele și codul numeric personal ale
salariatului îndreptățit să le folosească.
Potrivit legii, angajatorii pot fi:
instituțiile publice centrale și locale,
operatorii economici, regiile autonome,
societățile și companiile naționale,
societățile, indiferent de forma
juridică de organizare și de forma de
proprietate, instituțiile financiare și
de credit, organizațiile cooperatiste,
societățile
agricole,
organizațiile
nonprofit etc. Singura șansă ca statul să
nu se aventureze în a toca banii-fiindcă
firmele în niciun caz nu vor face asta,
exceptând companiile care au deja
pachete de acest gen-ar fi mențiunea
de la sfârșitul documentului, respectiv,
„angajatorii nu sunt obligați să acorde
astfel de bonusuri angajaților”.

P

rahova
ar
avea nevoie
de
aproximativ
100 de milioane de
lei pentru a șterge
urmele lăsate de
ploile din lunile
iunie și iulie, au
decis
autoritățile
județului:
38,5
milioane de lei ar putea proveni din
d fondul
f d l de
d intervenție
aflat la dispoziția Guvernului României, iar 70 de
milioane de lei -din fondul de solidaritate al Uniunii
Europene. Până acum, Consiliul Județean Prahova a
primit 14,485 mil. lei pentru a reface infrastructura
rutieră afectată de alunecările de teren la Bertea, Gornet,
Gornet Cricov, Lapoș, Predeal Sărari, Secăria, Valea
Doftanei, Drajna și Măgureni. Dar pagubele sunt mult
mai mari de-atât, fie că vorbim despre rețelele de utilități
publice afectate (captările de apă din Valea Doftanei,
de exemplu), fie de terenurile agricole inundate (345
ha) sau pagubele produse în gospodăriile populației
(inundații la Bărcănești, alunecări de teren în zonele
de deal). Pentru acestea din urmă, autoritățile așteaptă
fonduri de la Uniunea Europeană, dacă și când vor
ajunge în România.

INVESTIȚIE PRIVATĂ CU TEHNOLOGIE JAPONEZĂ

PROIECT DE REALIZARE A UNUI
CENTRU DE TRATARE A CANCERULUI
ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI
continuare din pagina 1

U

n rol important în realizarea acestui
proiect îl are ROCCIJA - Camera de
Comerţ şi Industrie a României în Japonia, cu
sediul la Tokyo, prin reprezentanţii instituţiei
Excelenţa sa Dr. Fumiya Sakow - Ambasadar
onorific al Misiunii Diplomatice Americane
în Relaţii Internaţionale cu Japonia, ADMIR,
organizație
internațională
umanitară
interguvernamentală organizată în Statele
Unite ale Americii, al cărei președinte onorific
este Președintele Statelor Unite ale Americii

Donald J. Trump, precum și Vicepreședintele
ROCCIJA - Dl. Stan Cristian - Ștefan,
co-fondator și investitor în cadrul proiectului
prin intermediul companiei pe care o
conduce.
Invitat în Japonia în noiembrie 2017, în
perioada vizitei Președintelui Statelor Unite
ale Americii Donald J. Trump, dl. Stan Cristian
Ștefan a participat la discuţii de afaceri și la
dineul oficial oferit de către președintele APA
Group, dl. Toshio Motoya, proprietarul celui
mai mare lanţ hotelier din Japonia, un viguros

suporter al Partidului Democratic Liberal și
al Primului Ministru japonez Shinzo Abe.
Rezultatul diligentelor efectuate va putea fi
văzut prin prisma investiţiilor în domeniul
turistic, prin deschiderea unui complex
hotelier destinat turismului medical, având
strânsă legatură cu implementarea centrului
de tratare a cancerului.
Conform reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Prahova, o astfel de investiţie privată,
“va schimba standardul domeniului medical
nu numai la nivelul Municipiului Prahova dar

şi la nivelul României şi al Europei de Est
Est, va
crea noi locuri de muncă, va avea un impact
benefic asupra dezvoltării turismului medical
în zona Prahova, şi nu în ultimul rând va
deveni o sursă de venituri la bugetul local.”

ROMÂNIA, UN JUCĂTOR IMPORTANT PE
PIAȚA DE MIERE A UE

A

picultura este un
domeniu în care
România
a
progresat
R
substanțial
în ultimii ani.
s
În
Î 1990, efectivul era de
1.091.000
de familii de
1
albine,
iar în 2016, ultimul
a
luat
în evidențe de INS,
l
acesta
a ajuns la 1.437.394
a
familii
de albine. Cel mai
f
mare
regres al apiculturii s-a
m
înregistrat
în 1999, când se
î
ajunsese
la un total național
a
de
d 614.326 de stupi, an
din
d care sectorul a început
să-și
revină, 2009 fiind primul
s
în
î care s-a depășit milionul
de
d familii. Astăzi, cel mai
mare
producător este Vâlcea
m

(87.411 de familii), urmat, la
mică distanță, de Mehedinți
(87.072 de familii). Pe regiuni
de dezvoltare, cele mai mari
efective sunt în Sud-Vest
Oltenia (294.144 de stupi) și
Sud-Muntenia, cu 215.928
de familii. Urmează regiunea
Centru-203.706 de familii,
Nord-Est- 199.880, NordVest-184.130, Vest-177.884,
Sud-Est-147.063 și București/
Ilfov-14.659. Potrivit MADR,
în 2015, 22.930 de români
aveau afaceri în apicultură,
iar 1.545 dintre aceștia
dispuneau de mai mult de
150 de stupi. În același an,
producția de miere a fost

de 34.999 tone. Peste 12.000
de tone au fost exportate,
principala destinație fiind
Germania și Italia. Dacă ne
încălzește cu ceva, trebuie
să mai aflăm că, în 2017,
conform datelor centralizate
la nivel continental, România
este țara cu cea mai mare
producție de miere din
Uniunea Europeană (35.000
tone), beneficiind totodată
de 10% din fondurile alocate
în domeniu de comunitatea
europeană.
Pe
locurile
următoare se situează Spania,
cu 32.200 tone și Ungaria, cu
30.700 tone.

• ANUNȚURI • ANUNȚURI •

VÂND LOC DE VECI
în Cimitirul Mihai
Bravu:
Panciu Elena
- parcela 2, rând 55,
loc 19.
Relaţii la tel.:
0775305717
Pierdut legitimaţie de
transport pe numele
Ciucă Gabriel Mircea,
eliberată de UPG
Ploieşti. O declar nulă.
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
CELE MAI BUNE REMEDII PENTRU
DETOXIFIEREA ORGANISMULUI
Corpul nostru este înzestrat în mod natural cu
sistem de detoxificare propriu. În plus, poţi apela la
anumite plante, care pot fi de ajutor în procesul de
„depoluare” a organismului.
Ideal este ca detoxifierea să se facă la schimbarea
anotimpurilor sau de 2 ori pe an, pentru a ajuta
ficatul, rinichii, tractul intestinal, precum și pielea,
în acţiunea lor de protejare a organismului împotriva
toxinelor.
Ajutoare pentru tractul gastrointestinal
Afinul detoxifică tractul
intestinal prin eliminarea florei
in
de fermentaţie și putrefacţie.
d
De
asemenea,
menţine
D
cconcentraţia normală a acidului
uric în sânge. Prepari o infuzie
u
din 1 lingură de frunze la 250
d
mil de apă clocotită și lași la
m
infuzat 15 minute. Strecori și
in
bei pe stomacul gol 3 căni pe
b
zi, cu 30 de minute înainte de mese.
Lemnul-dulce are acţiune diuretică, curăţă colonul,
combate infecţiile virale și contribuie la regenerarea
celulelor intestinale. Se ia 1/2 linguriţă de pulbere de
lemn-dulce, de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol, maximum
7 zile, deoarece poate crește tensiunea.
Leacuri pentru curăţarea ficatului și rinichilor
Lucerna alcalinizează și detoxifică organismul,
acţionează ca diuretic și antifungic. Datorită fibrelor din
compoziţia sa, are capacitatea să absoarbă și să elimine
reziduurile toxice din organism. Combate retenţia de
apă din ţesuturi. Infuzia de lucernă stimulează funcţiile
ficatului și purifică sângele. Pui 1 linguriţă de plantă
uscată în 200 ml de apă fierbinte și lași la infuzat 10-15
minute. Bei de 2-3 ori pe zi.
Păpădia este un diuretic eficient, curăţă ficatul,
stimulează producţia de bilă, ajută la refacerea
echilibrului acid/alcalin din sânge. Reduce nivelul
colesterolului și al acidului uric. Ceaiul se prepară ca
infuzie, din 1-2 linguriţe de plantă mărunţită la 250 ml
de apă fiartă și se beau 2-3 cești pe zi.
Armurariul are în compoziţie silimarină, care o
face eficientă pentru eliminarea toxinelor de la nivelul
ficatului, reglează funcţia vezicii biliare, a rinichilor și
splinei și, de asemenea, inhibă stresul oxidativ cauzat de
razele ultraviolete ce pot provoca boli de piele. Prepară
o infuzie din 1 linguriţă de
armurariu la 1 cană de apă
fierbinte.
Măceșele au efect diuretic,
contribuind astfel la eliminarea
toxinelor prin urină. Ceaiul
se prepară din 2 linguri de
fructe zdrobite, care se fierb 10
minute în 1/2 litru de apă. Faci
o curăţ de 1 lună și jumătate.
Soluţii naturale care curăţă sângele
Rădăcina de brusture ajută la detoxificarea sângelui.
Prepară un decoct din 2-4 linguri de rădăcină mărunţită
la 500 ml de apă. Lasă să fiarbă în vas acoperit, 15-20 de
minute, iar când s-a răcit, adaugă 1 linguriţă de miere și
bea câte puţin toată ziua.
Știaţi că…
… pe lângă beneficiile nutriţionale, coriandrul este
un puternic agent de purificare? Ajută organismul să
elimine metalele toxice acumulate.
Spirulina are rol antioxidant
Pe lângă faptul că asigură necesarul zilnic de
proteine, vitamine și minerale, spirulina intervine în
reglarea funcţiilor organismului. Ajută în procesul de
detoxificare, are important rol antioxidant și regenerant,
accelerează procesul de vindecare, fortifică sistemul
imunitar, crescând rezistenţa organismului la infecţii.
Cura de deparazitare – o detoxifiere intestinală
Manifestările infestării cu paraziţi pot fi diverse:
dureri abdominale, oboseală fizică și psihică, scăderea
imunităţii cu posibilă apariţie de alergii, tuse iritativă și
multe altele.
O cură anuală de deparazitare cu un produs natural
vă poate feri de aceste neplăceri, iar la nevoie, în cazul
apariţiei bolii, poate fi o primă opţiune, ca tratament
natural. În colaborare cu academicianul Ovidiu Bojor,
s-a realizat produsul Giardinophyt, care asigură
eliminarea paraziţilor intestinali și favorizează refacerea
florei intestinale.
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MINTE, TRUP, SUFLET

SAVANTUL
CONSTANTIN
BRĂILOIU
Etnomuzicolog, compozitor, critic muzical și profesor
universitar (13.VIII.1893, București – d. 20.XII.1958,
Geneva).
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Î

n programul actualei ediţii a
X-a a prestigiosului Festival
Internaţional de Muzică Clasică și
Contemporană„Ţintea
Muzicală”
(2-9 iulie 2018), sub interesantul
generic CENTENARE, dedicat în
primul rând sărbătoririi a 100 de ani
de la Marea Unire și reîntregire a
neamului românesc la 1 Decembrie
1918 și deopotrivă, aniversării sau
comemorării unor personalităţi de
excepţie ale muzicii românești și
europene din acea vreme, organizatorii
festivalului au înscris lucrări de referinţă
în programele celor patru concerte
programate în Ploiești (Muzeul
Memorial „Paul Constantinescu”
și Biserica Catolică „Cristos Rege”),
București – Universitatea Naţională de
Muzică, Câmpina - Parohia „Sfântul
Nicolae”, lucrări muzicale semnate de
opt nume sonore ale creaţiei muzicale
românești din preajma anului 1918:
Tiberiu
Brediceanu,
Constantin
Brăiloiu, George Enescu, Grigoraș
Dinicu, Alfonso Castaldi, Augustin
Bena, Liviu Comes și Ion Scărlătescu.
Ilustrul
muzician
Constantin
Brăiloiu a început studiile muzicale
în perioada 1901-1907 în Municipiul
București, cu vestitul compozitor,
dirijor și profesor D. Georgescu Kiriac,
pe care le-a continuat, cu brio, la Viena
(1908-1909), Lausanne (1909-1911) și
Paris (1912-1914).
Revenind în ţară s-a afirmat în calitate
de secretar (1920-1927) și secretar
general (1927-1947), în cadrul Societăţii
Compozitorilor Români – instituţie
înfiinţată în 1920 în București; fondator
și conducător (1928-1943) al Arhivei
de Folclor a Societăţii Compozitorilor,
profesor de Istoria Muzicii (1923-1948),
de folclor (1932-1948), și prodirector
(1942-1943) la Conservatorul de
Muzică și Artă Dramatică din Capitală,
rector și profesor universitar la
Academia de Muzică Religioasă din
București (1929-1933); consilier tehnic
la Legaţia Română din Berna (19431946), fondator și conducător între anii
(1944-1958) al Arhivei Internaţionale
de Muzică Populară din Geneva;
lector (1948-1950) și conferenţiar
universitar (1951-1958) la Centrul
Naţional Știinţific de Etnomuzicologie
de la Institutul de Muzicologie al
Universităţii din Paris.
Pentru prestigioasa sa activitate
știinţifică și didactică universitară a fost
ales membru al Societăţii Franceze de
Muzicologie din Paris (1927), membru
în Consiliul de Administraţie al Operei
Române din București (1929), în
Comisia pentru Arhiva Fonogramică
a Ministerului Cultelor din România
(1932), în Consiliul de Administraţie
și în Comitetul de Lectură la Opera
Română din București (1937), consilier
la Fundaţia Culturală „Principele
Carol” din București (1934); membru
în Consiliul de Administraţie și în
Consiliul de Lectură la Opera Română
din Cluj (1934-1937); consilier cultural

pe lângă Ministerul Afacerilor Externe
din București și consilier tehnic în
Ministerul Propagandei Naţionale
(1940), membru și vicepreședinte –
1942 în Consiliul de Administraţie
al Casei Compozitorilor, Pictorilor și
Sculptorilor de pe lângă Ministerul
Muncii; membru în Comitetul Artistic
al Societăţii Corale „Carmen” și
Societăţii Simfonice „Muzica” din
Capitală.
A susţinut numeroase și documentate
comunicări știinţifice la diverse
simpozioane, conferinţe și congrese
din ţară și străinătate (Praga, Paris,
Londra, Budapesta, Bratislava, Geneva,
Berna, Loussane, Wegimont, Veneţia,
Palermo) etc. A publicat zeci de studii,
articole, recenzii, note în prestigioase
reviste de specialitate din România și de
peste hotare: Lousanne, Geneva, Zurich,
Basel, Barcelona, precum și în presa
cotidiană din București și principalele
centre culturale ale României.
A colaborat efectiv la realizarea de
enciclopedii, dicţionare și lexicoane
străine; a semnat pictură pe sticlă,
istorie literară; a întreprins, în mod
constant, culegeri din folclor în diverse
localităţi din judeţele României –
inclusiv în Prahova și peste hotare,
Franţa, Elveţia etc, imprimând numai
în România aproape 6000 de melodii
populare, precum și 851 de discuri cu
1784 de melodii. Nemuritorul muzician
Constantin Brăiloiu a pus bazele școlii
românești de folclor și etnomuzicologie,
printre colaboratori și discipolii săi
numărându-se nume importante ale
știinţei muzicale românești: Tiberiu
Brediceanu, Tiberiu Alexandru, Ilarion
Cocișiu, Matei Socor, Emilia Comișel,
Harry Brauner, Mihai Pop, Achim Stoia,
Tatiana Gălușcă, Paula Carp, Constantin
Bugeanu, Gheorghe Ciobanu, Ioan R.
Nicola ș.a; a redactat importante prefeţe
și studii introductive pentru culegeri de
folclor și cântece pentru copii.
Pentru ampla sa activitate a fost
distins cu Ordinul Naţional al Legiunii
de Onoare Franceze în grad de Cavaler
(Paris 1929), cu Ordinul Odradznic
Polski (Varșovia, 1932), iar cel mai înalt
for știinţific și cultural al României, în
anul 1946, Academia Română la ales
membru corespondent.
Opera știinţifică a muzicianului
Constantin Brăiloiu cuprinde în
primul rând remarcabile volume de
etnomuzicologie și folclor. Iată numai
câteva titluri: Folclor din Dobrogea
– 4 volume, Editura Minerva, în
colaborare cu prof. Emilia Comișel
și Tatiana Gălușcă. Opere. Ediţie
critică – 5 volume de Emilia Comișel,
Ed. Muzicală (1967, 1981), Studii de
etnomuzicologie și folclor (1930, 1958),
la diverse reviste din ţară și străinătate,
cu deosebire în Franţa);
Studii de Muzicologie în reviste
românești și din importante ţări
europene; Culegeri de folclor: 30 cântece
populare alese din culegerile premiate
sau menţionate cu prilejul concursului

instituit de Societatea Compozitorilor
Români în 1925; Colinde și cântece
de stea (1931), Cântece bătrânești
din Oltenia, Muntenia, Moldova și
Bucovina (1932); Bocete din Oaș
(1938), Poeziile soldatului Tomuţ din
Războiul 1914-1918 (1944) ș.a.
În domeniul creaţiei muzicale
compozitorul Constantin Brăiloiu a
semnat o seamă de opusuri în domeniul
muzicii de cameră (începând din
1907), muzicii corale (Cântec de nuntă
– pentru cor mixt, versuri populare
(1942), Imnul tineretului extrașcolar
(1943), cor pentru voci egale etc.).
De un real succes s-au bucurat și
lucrările pentru voce și pian semnate pe
versuri ale poeţilor francezi și români
(Șt. O. Iosif), Versuri populare, din
culegerile lui Anton Pann.
Un loc special în acest domeniu îl
ocupă și apariţiile editoriale dedicate
studiului muzicii în învăţământul
secundar pentru clasele I-IV împreună
cu compozitorul Ion Croitoru. În acest
context se înscriu o seamă de traduceri
și discografie dintre care Antologia
sonoră a muzicii populare românești.
Referindu-se la locul și importanţa
operei
nemuritorului
muzician
Constantin Brăiloiu, eminentul om de
știinţă muzicală Viorel Cosma – prof.
univ. dr., DHC al Universităţilor din
Chișinău și Iași, notează în Lexiconul
muzicienilor din România vol. I. 1989;
pag. 166, 174.
„Personalitate știinţifică și artistică de
prestigiu mondial, posedând o cultură
generală și muzicală excepţionale,
Constantin Brăiloiu române tipul
de savant muzical singular al școlii
muzicale românești din prima jumătate
al veacului 20.
Dispunând de un cumul de calităţi
umane și profesionale – inteligenţă
sclipitoare, forţă de muncă uriașă,
capacitate unică de analiză și sinteză,
spirit fin de observaţie, imaginaţie
creatoare remarcabilă, dăruire de sine,
pasiune faţă de adevăr, erudiţie și
rigoare știinţifică, isteţime și fantezie
organizatorică Constantin Brăiloiu a
lăsat o moștenire exemplară prin metoda
(geniu al metodei, concizie originalitate).
Personalitate novatoare, multilaterală
– etnomuzicolog, compozitor, critic
muzical, sociolog, pedagog etc –
Constantin Brăiloiu a deschis căi artistice
și de cercetare, uneori surprinzătoare,
luptând, afirmând și împrumutând idei
și teze românești de valoare universală”.
În anul 1993, cu ocazia centenarului
nașterii sale, a fost sărbătorit pe plan
mondial de către Academia Română
și Ministerul Culturii printr-o suită
de manifestări omagiale organizate
în Capitala ţării, iar Institutul de
Etnografie și Folclor al Academiei
Române îi poartă cu cinste numele.
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INEDIT

PAPA BENEDICT AL XVI-LEA, FORȚAT SĂ DEMISIONEZE!

U

n grup de personalităţi
catolice din Statele Unite,
bazându-se
pe
dezvăluirile
WikiLeaks și alte informaţii,
îi solicită lui Donald Trump
declanșarea unei investigaţii
privind implicarea administraţiei
Obama în „schimbarea de regim”
de la Vatican.
În februarie 2013, Papa
Benedict al XVI-lea a fost primul
suveran pontif care a demisionat,
după Papa Grigorie al XII-lea în
1415, și primul care a demisionat
din proprie iniţiativă, după gestul
similar al Papei Celestin al V-lea,
în 1924.
Dar a demisionat Benedict
de bună voie? Demisia sa a șocat
lumea, iar Ratzinger nu și-a
explicat niciodată pe deplin gestul.
Pe 20 ianuarie 2018, mai
multe personalităţi americane au
publicat în revista catolică The
Remnant o scrisoare deschisă
adresată lui Donald Trump în
care îi cer acestuia să investigheze
implicarea lui Barack Obama,
Hillary Clinton, George Soros și a
altora în debarcarea forţată a lui
Benedict și declanșarea a ceea ce
ei numesc „Primăvara catolică” ,
o aluzie la catastrofala Primăvară
arabă, care a adus haos în Orientul
Mijlociu.
„Avem nevoie să credem că
la Vatican a fost orchestrată o
„schimbare de regim” de către
administraţia Obama”, scriu
semnatarii scrisorii. Aceștia,
bazându-se
pe
telegrame
WikiLeaks și alte informaţii date
publicităţii în ultimii ani, susţin că
administraţia Obama și asociaţii ei
au folosit mașinăria diplomatică,
forţa politică și puterea financiară
pentru constrângeri, mituiri și
șantaj, provocând un adevărat
„puci” în Biserica Catolică.
Conservatorul Papă Benedict,
adept al liniei tradiţionale a
catolicismului, a fost înlocuit
cu actualul Papă Francisc, un

exponent al stângismului,
stângismului care
a declanșat în lumea catolică o
revoluţie progresistă. „Am fost
îngrijoraţi să descoperim că, în
timpul celui de-al treilea an al
primului mandat al administraţiei
Obama, fosta dvs oponentă,
secretarul de stat Hillary Clinton, și
alţi oficiali guvernamentali cu care
s-a asociat au propus o „revoluţie
catolică care să ducă la dispariţia
finală a ceea ce a mai rămas din
Biserica Catolică în America”, se
arată în scrisoarea către Trump.
„DICTATURA DE EV MEDIU”
DIN BISERICA CATOLICĂ
Semnatarii își însoţesc epistola
cu link-uri către documente
și relatări de presă care să
demonstreze afirmaţiile. Ei atrag
în primul rând atenţia asupra
faimosului schimb de e-mailuri
care îl are ca protagonist pe John
Podesta, eminenţa cenușie din
stafful lui Hillary Clinton, în care
acesta discută despre o „schimbare
de regim”, pentru a elimina ceea
ce descrie drept „dictatura de Ev
Mediu” din Biserica Catolică.
În legătură cu acest subiect,
publicaţia The New American
nota, în octombrie 2016: „Podesta,
un vechi consilier și confident al
lui Clinton și unul dintre preferaţii
finanţatorului stângii, George
Soros, dezvăluie, într-un e-mail
din 2011, că el și alţi activiști
lucrează la punerea în practică a
unei revoluţii de tip „Primăvara
catolică” în interiorul Bisericii
Catolice, o referire evidentă la
catastrofalele lovituri de stat din
cadrul Primăverii arabe, organizate
în același an de echipa ObamaClinton-Soros, care au destabilizat
Orientul Mijlociu și au adus la
putere în regiune regimuri radicale
și grupări teroriste”.
E-mailul lui Podesta reprezintă
un răspuns la un mesaj al altei
importante figuri din anturajul lui
Soros – Sandy Newman, fondatorul

organizaţiei stângiste Voices of
Progress Newman i-a scris lui
Podesta cerându-i sfatul privind
cele mai potrivite metode de a „sădi
seminţele unei revoluţii” în Biserica
Catolică, pe care o descria ca o
„dictatură a Evului Mediu”.
În scrisoarea către Donald
Trump, semnatarii notează: „La
aproximativ un an de la această
discuţie pe e-mail, care nu trebuia
să devină publică, am descoperit
că Papa Benedict a demisionat în
circumstanţe foarte neobișnuite și
a fost înlocuit cu un papă a cărui
aparentă misiune este să ofere o
componentă spirituală agendei
ideologice radicale a stângii
internaţionale”. Și personalităţile
semnatare adaugă: „Rămânem
perplecși din cauza acestui Papă
cu sarcini ideologice, ale cărui
misiuni par să formeze una dintre
cele mai avansate agende seculare
ale stângii, în loc să călăuzească
Biserica Catolică în misiunea sa
sacră”.
CELE OPT ENIGME ALE
DEMISIEI LUI BENEDICT
Partea cea mai importantă a
scrisorii adresate lui Trump o
reprezintă cele opt puncte pe care
investigaţia noii administraţii ar
trebui să le elucideze.
1.În ce scop Agenţia Naţională
de Securitate (NSA) a monitorizat
conclavul care l-a ales pe Papa
Francisc?
Într-adevăr, la sfârșitul lunii
octombrie 2013, revista italiană
Panorama
(proprietatea
lui
Silvio Berlusconi) scria că NSA
a monitorizat 46 de milioane de
telefoane din Italia, în perioada
10 decembrie 2012-8 ianuarie
2013, inclusiv apeluri în și dinspre
Vatican. Cardinalul Bergoglio
însuși, cel care avea să fie ales
Papă, ar fi fost una dintre ţintele
interceptărilor.
Potrivit
Panorama,
monitorizările erau grupate de
NSA pe trei categorii: „intenţiile
liderilor”, „ameninţări la adresa
sistemului financiar” și „drepturile
omului”.
Legat de aceste dezvăluiri,
Al-Jazeera scria, tot în octombrie
2013: (Cardinalul Bergoglio) „a
prezentat interes pentru serviciile
secrete americane din 2005, potrivit
WikiLeaks”.
În aceeași perioadă, pe
baza dezvăluirilor făcute de
Edward Snowden, fost angajat
CIA și colaborator NSA, presa
internaţională scria că Agenţia
Naţională de Securitate spionase
și telefonul Angelei Merkel și chiar
supraveghease numeroși cetăţeni
francezi.
2. Ce alte operaţiuni sub
acoperire au mai fost desfășurate
de lucrătorii operativi ai
guvernului Statelor Unite în
legătură cu demisia Papei
Benedict sau cu conclavul în care
a fost ales Papa Francisc?
3.
Lucrători
operativi
guvernamentali au avut contacte

cu Mafia cardinalului Danneels?
Cardinalul belgian Godfried
Maria Jules Danneels este
considerat unul dintre liderii
taberei „progresiste” din Biserica
Catolică, autor între altele al
unei scrisori către guvernul de la
Bruxelles, în care se pronunţa în
favoarea căsătoriilor homosexuale,
pentru a pune capăt „discriminării
LGBT”. În 1990, Danneels
l-a sfătuit pe regele Belgiei să
promulge legea proavort.
Cu ocazia lansării biografiei
sale oficiale, în septembrie 2015,
cardinalul Danneels a declarat
fără înconjur că a fost membru al
clubului secret de cardinali care
i s-au opus lui Benedict, numit
chiar de Danneels „mafie”. Acest
„club” milita ca Biserica să fie
condusă de Bergoglio și să devină
„mult mai modernă”.
4. Tranzacţiile financiare cu
Vaticanul au fost suspendate
complet în zilele de dinainte de
demisia lui Benedict. Au fost
implicate agenţii ale guvernului
Statelor Unite?
5. De ce au fost reluate
tranzacţiile financiare pe 12
februarie 2013, în ziua următoare
celei în care Papa Benedict al
XVI-lea și-a anunţat demisia? A
fost oare doar o pură coincidenţă?
Într-adevăr, începând cu 3
ianuarie 2013, Italia a blocat
utilizarea cărţilor de credit și de
debit ale Vaticanului, motivând
lipsa de transparenţă financiară
a cetăţii papale, care s-a trezit cu
toate posibilităţile de efectuare a
plăţilor și a încasărilor electronice
blocate. Vaticanul a fost practic
deconectat de la sistemul SWIFT,
de compensări interbancare, din
care fac parte 10.000 de bănci
din întreaga lume, ajungând
astfel în aceeași situaţie cu Iranul,
în perioada în care era supus
sancţiunilor internaţionale. Așa
a ajuns Cetatea Papilor pusă
pe picior de egalitate cu in stat
terorist!
Pe 11 februarie 2013, Papa
Benedict anunţă că va demisiona,
demisia fiind efectivă din 28
februarie. Pe 12 februarie, sistemul
bancar al Vaticanului era repus în
funcţiune.
În cele 39 de zile cât a durat
criza, Vaticanul pierduse 1.170.000
de euro. La vremea respectivă
numeroase voci au afirmat că
această stranie criză bancară
apărută din senin a fost de fapt un
șantaj pentru a forţa demisia Papei
Benedict al XVI-lea.
6. Ce acţiuni – dacă acestea au
existat – au fost întreprinse de John
Podesta, Hillary Clinton și alte
persoane legate de administraţia
Obama care au fost implicate în
discuţia despre provocarea unei
„Primăveri catolice”?
7. Care au fost scopul și natura
întâlnirii secrete dintre Joe Biden
și Papa Benedict al XVI-lea la
Vatican, pe 3 iunie 2011 sau în
jurul acestei date?
La jumătatea lui iunie 2011,

Casa Albă a dat publicităţii o
fotografie cu vicepreședintele Joe
Biden, discutând cu Papa Benedict
la Vatican. întâlnirea nu fusese
anunţată înainte de a se produce pe
nici un canal și a luat toată lumea
prin surprindere, scria revista
Time pe 16 iunie 2011. Nicio
altă explicaţie privind conţinutul
discuţiilor nu a fost oferită. Presa
italiană a descris întâlnirea ca pe
un „strict privat”.
Biden este primul vicepreședinte
al SUA de confesiune catolică,
dar are vederi foarte liberale,
sprijinind avorturile, căsătoriile
homosexuale etc. I-a cerut Biden
lui Benedict să transpună în sânul
Bisericii catolice această linie
stângistă?
8. Ce rol au jucat George Soros
și alţi finanţatori internaţionali
care ar putea locui astăzi pe
teritoriul Statelor Unite? Soros
Files informa înaintea conclavului
din martie 2013, în care urma să
se aleagă succesorul lui Benedict,
că George Soros, prin mai mulţi
interpuși, a finanţat promovarea
candidaturii cardinalului african
Peter Turkson, un ghanez cu
vederi socialiste.
Acum, Turkson se ocupă
la Vatican de problematica
schimbării climei mondiale și a
măsurilor de combatere a acesteia.
PAPA FRANCISC, UN
EXPONENT AL STÂNGII
PROGRESISTE
Gesturile și afirmaţiile Papei
Francisc au fost salutate în repetate
rânduri de presa de stânga. Pe
bună dreptate. Iată câteva mostre
de stângism papal:
1. În mai 2015, Papa Francisc
respingea piaţa liberă. „Nu ne mai
putem încrede în forţele nevăzute și
în mâna invizibilă a pieţei”.
2. În iulie 2015, Papa a trimis
o scrisoare de felicitare autorului
cărţii pentru copii Piccolo Uovo,
în care apar personaje animale
homosexuale.
3. Despre homosexuali: „Cine
sunt eu să judec o persoană
homosexuală care îl caută pe
Dumnezeu?” (iulie 2013).
4. Biserica ar trebui să le ceară
iertare homosexualilor: „Biserica
trebuie să spună că-i pare rău
pentru felul cum s-a comportat în
multe rânduri… faţă de persoanele
gay pe care le-a ofensat”.
5. Tot în iulie 2013, aflat în vizită
în Bolivia, a primit încântat din
partea președintelui Evo Morales
un crucifix în care Hristos era
răstignit pe o seceră și un ciocan.
6. A criticat familiile cu mulţi
copii: „Unii cred că, pentru a fi buni
catolici, trebuie să fim ca iepurii”.
7. A vizitat Cuba în septembrie
2015, unde a slujit liturghia în faţa
unui uriaș portret al comunistului
anarhist Che Guevara.
8. Francisc a lansat nenumărate
apeluri la primirea imigranţilor în
număr nelimitat și a criticat ceea
ce a numit „exacerbarea globală a
retoricii anti-imigraţie”.

NICIUNUL DIN CEI NOUĂ COPII NU E AL LUI

U

n bărbat din Maroc a suferit şocul
vieţii lui după ce a aflat că niciunul
dintre cei nouă copii pe care îi are cu soţia
sa nu sunt ai lui. El îşi acuză soţia de trădare
şi a cerut cercetarea acesteia sub acuzaţia

de adulter. Se pare că bărbatul din Rabat,
învăţător de profesie, a descoperit adevărul
în urma unui control la medicul urolog, din
cauza unui chist pe care îl avea de o viaţă pe
unul dintre testicule, dar care a început să-i

facă recent probleme.
Adevărul a ieșit la iveală în urma analizelor
efectuate. Medicul l-a informat pe tatăl a
9 copii că este steril. Bărbatul a primit un
buletin de analize din care rezultă acest lucru.

În baza analizelor administrate cu dovezi,
bărbatul cere divorţul de soţie și o acuză
de adulter – faptă considerată infracţiune
în Maroc. Bărbatul a cerut în instanţă și
delimitarea sa de sub tutela celor nouă copii.
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Un nou emisar rus la Chișinău, mai periculos ca Rogozin

M

oscova nu uită de Republica Moldova nici măcar pe timpul campionatului
mondial de fotbal. În chindiile marelui eveniment sportiv președintele Vladimir
Putin a „onorat” guvernarea de la Chișinău cu o nouă surpriză: printr-un decret semnat
recent de președintele rus, Dmitrii Kozak a fost numit în funcția de „reprezentant special al
Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova”.
Este un semn bun, mai puțin bun sau rău de tot? se întreabă acum, nu fără înfrigurare,
experți, comentatori politici și jurnaliști de la Chișinău și Kiev. Este un nou cadou pentru
Igor Dodon, o replică de răspuns la decizia ONU privind retragerea trupelor militare ruse
de pe teritoriul Republicii Moldova sau o nouă mutare strategică a Kremlinului în vederea
federalizării, în noile condiții, a Moldovei? ne întrebăm noi.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
Președintele Putin la a doua (re)venire
a lui …Kozak?
Oficial, actuala numire este operată
după ce funcția de „reprezentant special
al președintelui rus pentru Transnistria”
a devenit vacantă datorită faptului că
celălalt Dmitrii, binecunoscutul zeflemist
Rogozin, a fost exclus din guvernul rus și
coborât din funcția de vicepremier în cea
de șef al Corporației „Roskosmos”. Textul
decretului, publicat și pe site-ul oficial al
Kremlinului, spune că Dmitrii Kozak va
prelua împuternicirile lui Dmitrii Rogozin
în ceea ce privește relațiile economice dintre
Chișinău și Moscova. Dar să credem că cea
de-a doua latură a funcției – de reprezentant
special al președintelui rus pentru
reglementarea transnistreană – va rămâne
vacantă sau noul reprezentant va îndeplini
aceleași funcții ca și Rogozin, decât că
purtând o altă „pălărie” diplomatică?
Însă coroborată și cu desemnarea noului
ambasador al Rusiei la Chișinău, Oleg
Vasnețov, această numire este interpretată
de mai mulți experți ca un semnal de atenție
sporită a Moscovei, care se va manifesta cu
noi presiuni ale Rusiei asupra Moldovei în
preajma și nemijlocit în timpul scrutinului
parlamentar.
Dmitrii Kozak a devenit cunoscut
Republicii Moldova prin elaborarea în
2003 a Memorandumului cu același
nume „Kozak”. Un document de pomină,
ce prevedea o formulă de federalizare
a Republicii Moldova, echivalentă cu
transformarea acesteia practic în colonie.
Memorandumul fusese parafat în primă
instanță de președintele Vladimir Voronin
și de liderul separatist de atunci de la
Tiraspol Igor Smirnov. Ulterior, Voronin
s-a răzgândit și a renunțat să-l semneze
în ultimul moment, supărându-l rău pe
Vladimir Putin, care se îndrepta spre trapul
avionului ce urma să zboare către Chișinău.
După cincisprezece ani e greu de
afirmat cu certitudine ce l-a determinat pe
comunistul Voronin să-l înfrunte pe Putin
– conștiința faptului că memorandumul
„Kozak” va transnistriza întreaga republică
sau sugestiile raționale și insistente ale mai
multor ambasadori occidentali la Chișinău.
Or, documentul urma să transforme
Moldova într-o federație în care cele
două regiuni separatiste, Transnistria și
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Găgăuzia, căpătau forme de autonomie
din cale afară de extinse, inclusiv drepturi
de a bloca deciziile Chișinăului în materie
de politică externă. Același document mai
statua menținerea trupelor militare ruse pe
teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă
de circa treizeci de ani sau în general pe o
perioadă nedeterminată.
La un deceniu și jumătate, deja deputatul
Vladimir Voronin pare că și-a schimbat din
nou opțiunea – este singurul „expert” de la
Chișinău care tratează numirea lui Kozak
în funcția respectivă dintr-o perspectivă
optimistă: „Eu cred că numirea noului
ambasador, dar și a domnului Kozak în
funcția dată demonstrează că Federația
Rusă își dorește îmbunătățirea relațiilor
bilaterale cu statul nostru”.
Cine e adevăratul ambasador al
Federației Ruse la Chișinău?
Se va ocupa de aici încolo Dmitrii Kozak
de „dezvoltarea relațiilor economicecomerciale” (după cum „prevede” decretul
lui Putin) sau Rusia pregătește un nou plan
de reglementare a conflictului transnistrean,
care se va chema de-acum „Kozak-2”?
Sau sub caftanul preocupărilor comerciale
și economice se ascund mai degrabă noi
scenarii de surmontare a puterii politice la
Chișinău? Kremlinul mai este în căutare de
formule, dar mai ales cozi de topor pe care
ar putea miza în intenția de deturnare a
parcursului european. Cum Renato Usatîi și
alții au fost scoși din ecuații, rămâne doar
Dodon. O victorie a socialiștilor în alegerile
parlamentare de la finele anului ar deschide
o nouă șansă de realizare a acestui plan.
Unde mai pui că președintele Dodon declara
anul trecut la Moscova că este hotărât să
nu repete „greșelile trecutului”, adică ale
fostului său mentor comunist. Iar Tamara
Guzenkova, director-adjunct al Institutului
de Cercetări Strategice (instituție creată de
Vladimir Putin) titra deschis în cunoscuta
publicație moscovită „Izvestia”, imediat
după prima vizită a lui Dodon la Moscova, în
calitate deja de Președinte ales al Republicii
Moldova: „Igor Dodon poate să spună și să
promită multe, dar singurul interes al Rusiei
în Moldova este Transnistria. Și dacă cumva
se va repeta scenariul din 2003, atunci
Republica Moldova ar trebui să se aștepte
la situații asemănătoare celor din Ucraina și
Georgia”. Or, Guzenkova nu scrie versuri, ea

șștie ce vorbește.
Altminteri, noua mișcare a Kremlinului
eeste mai degrabă o lovitură sub centură
aaplicată actualei guvernări, ea intervenind
îîntr-un moment foarte dificil pentru
puterea politică de la Chișinău – aproape
p
iimediat după ce Uniunea Europeană a sistat
finanțarea Republicii Moldova și cu mai
puțin de jumătate de an înaintea alegerilor
p
parlamentare. În condițiile păstrării votului
p
mixt, previziunile sondajelor de la Chișinău
m
prorocesc PSRM-ului o victorie absolută.
p
Cu toate acestea, se pare că Moscova nu
C
mai are destulă încredere în președintele
m
Dodon și-și trimite un emisar mult mai de
D
îîncredere care să tragă sorții unei noi coaliții
de guvernare, convenabile Rusiei. Este
d
ccunoscut faptul că imediat după anexarea
Crimeii, Kozak a fost reprezentantul
C
președintelui rus pentru noile regiuni ale
p
Federației Ruse. Iar revenirea lui în Moldova
F
nu poate fi interpretată altfel decât o
pregătire mai temeinică „în teren” pentru o
eventuală ajungere la putere a președintelui
Igor Dodon, care nu a lăsat hățurile PSRM.
Și astfel, probabil, Rusia va promova după
alegeri principiile pe care le-a promovat în
Memorandumul eșuat din 2003. Ori Dodon
s-a declarat deschis ca federalist.
Nu mai puțin îngrijorat de actuala mutare
a Rusiei pe tabla de șah a Chișinăului este și
Kievul. Experții de aici nu au nici un pic de
îndoială că preocuparea lui Kozak pentru
comerț și economie va fi una formală. Ei
avertizează Chișinăul că Dmitrii Kozak
cunoaște în detalii regiunea și problemele

eii șii acestt llucru îl va ajuta
j t săă facă
f ă față
f ță uneii
noi sarcini. Din 2003 s-au schimbat multe
în Moldova (ca și în țările învecinate),
dar Kozak este văzut de Kiev nu numai
ca un „supraveghetor” al scrutinului
parlamentar, dar și ca ambasadorul de-facto
al Rusiei, Vasnețov fiind cel de-jure. Prin
el, Kremlinul va avea contacte importante
cu elitele moldovenești, funcția lui de bază
va fi promovarea și asamblarea elementelor
pentru un nou pact sau memorandum,
îndreptat spre schimbarea relațiilor dintre
Tiraspol și Republica Moldova într-o
formulă care ar avantaja Federația Rusă.
Motivul pentru care apare un al doilea
ambasador al Rusiei este mai degrabă
dovada accelerării unor noi acțiuni și
intenții ale Moscovei în raport cu Republica
Moldova. Această schimbare ar putea să
însemne încurajarea unor partide să accepte
anumite concesii politice, ceea ce ar putea
conduce la o răsturnare în politica externă
a Chișinăului, iar acest lucru, la rândul lui,
ar vrea să însemne o confirmare a „puterii
blânde” a Rusiei și o înfrângere simbolică
a Vestului condiționat, a modelului politic
și economic european, consideră Kievul. În
plus, comentează experții ucraineni, nu este
exclus că Rusia pregătește un nou plan de
reglementare, care va fi numit „Kozak-2”.
Și nu atât victoria socialiștilor, cât mai ales
o eventuală coaliție dintre democrați și
socialiști – Kievul admite și un asemenea
scenariu – va crea condiții favorabile
pentru realizarea acestui plan. Ținând cont
de amplasarea geografică a Moldovei și
ultimele configurații politice internaționale
(Chișinău – Kiev – Tbilisi), în cazul în
care Federația Rusă va izbuti să impună
Moldovei propria viziune de reglementare

a diferendului transnistrean (un oarecare
statut de autonomie al Transnistriei sau
transformarea Moldovei într-o federație),
acest gest pare a fi și un răspuns mai ferm
al Moscovei la schimbările care se întâmplă
pe plan regional, el oferind Moscovei noi
ași și pentru Ucraina, și pentru Georgia.
Astfel că numirea lui Dmitrii Kozak ca
reprezentant al președintelui rus în noua
arie de la periferiile Federației este un pas
strategic cu o bătaie mult mai lungă decât
doar reconfigurarea puterii politice de la
Chișinău.
Demnitatea statelor mici și onoarea
Chișinăului
Numirea simbolică a lui Dmitrii Kozak
în calitate de reprezentant pentru relațiile
comerciale și economice în Moldova
a fost decisă fără nici o argumentare
din partea Federației Ruse de ce este
nevoie de o asemenea „reprezentare”.
Este o nouă acțiune cu caracter abuziv
în direcția Chișinăului, un nou gest
sfidător al Moscovei. Or, desemnarea unui
reprezentant pentru relația cu oricare stat
trebuie coordonată și cu țara gazdă. Este o
nominalizare contraproductivă, un semnal
deloc bun pentru Chișinău. Numirea
lui Kozak este un afront inadmisibil de
suportat la adresa Chișinăului, un act de
violență diplomatică nedisimulată. Poate
mai mare decât desemnarea de altădată a
lui Dmitri Rogozin, un revanșard limbut
și agresiv, care a luptat în conflictul din
1992 împotriva forțelor legale ale Republicii
Moldova.
Moscova adesea își bate joc de țările
mici. Dar nu chiar în halul în care o
m
fface cu Republica Moldova. Kremlinul
îîși șterge acum picioarele de Chișinău în cel
mai grobian mod cu putință. Oare numai
m
pentru că acesta ar fi slab, mic și neajutorat?
p
ȘȘi Letonia nu e un stat mare, ca și Lituania,
Estonia, dar au știut să-și apere independența
E
llibertatea până în pânzele albe. Acum ele
ssunt state membre ale Uniunii Europene, a
unei civilizații democratice. Dar Chișinăul,
u
ccu toată „istoria lui de succes”? Și Georgia
e un stat mic, dar Tbilisi a răspuns cu mai
multă bărbăție agresiunilor Moscovei.
Toate aceste capitale sunt mici, dar au fost
și rămân pline de demnitate și curaj, nu
permit niciodată să fie înjosite în asemenea
hal, cum acceptă Chișinăul. Numai elitele
politice moldovenești (dacă le mai putem
numi elite) au dat dovadă de-a lungul anilor
de o lașitate crasă, fără margini, de lipsa
unei coloane vertebrale drepte, când rușii
li s-au urcat în cap și au jucat cazaciocul
pe spatele lor. Mai ales în ultima perioadă,
când guvernarea este tot mai des suspectată

de o conjurație gen Plahotniuc-Dodon.
Nu-i exclus ca Dmitri Kozak să fie un
profesionist de excepție, un diplomat
subtil, un interlocutor agreabil, un familist
exemplar. Toate acestea însă contează
pentru Chișinău? Da, în sens negativ.
Pentru Republica Moldova el este un
paria. Respingerea trimisului lui Putin e
o chestiune de onoare și pentru putere,
și pentru opoziție. Nimeni nu poate sta
deoparte. Deocamdată nici Ambasada
Republicii Moldova la Moscova, nici
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene de la Chișinău nu a cerut careva
clarificări privind această nominalizare
necoordonată cu autoritățile moldovenești.
Să însemne oare că Chișinăul nu mai evită
să se încovoaie spre azimuturile estice?
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Actorii internaţionali ai războiului civil din Siria
de
d o sută de atacuri asupra
convoaielor
de armament
c
pentru
Hezbollah asupra
p
unor
fabrici de armament
u
și
ș a poziţiilor iraniene.
SUA:
IMPLICATE FĂRĂ
S
PLAN
Învăţăturile trase din
dezastrul
intervenţiilor
d
americane
în Irak și Libia
a
au
a marcat politica reţinută
fostului
președinte
a
n războiul din Siria nu decid doar președintele Assad
d șii grupările
ă il de
d opoziţie.
iţi Multe
M lt ţări
ţă i suntt iimplicate,
li t fiecare Obama faţă de Siria.
având contribuţia sa în conflict: militară, religioasă, economică sau de securitate. Iată un tablou al jocurilor Când în 2012, Assad
s-a aflat în faţa eșecului
de interese la zi, schiţat de Matthias von Hein, DW.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro militar, Obama a refuzat
o implicare mai complexă,
sau chiar libere ale kurzilor
militar regimului sirian. Teheran.
IRAN: CEL MAI
deși condamna vehement
De la începutul revoltelor de la graniţele turcești, chiar acţiunile regimului de la
Scopul oficial al Rusiei: lupta
IMPORTANT
împotriva
terorismului. în 2011, Arabia Saudită dacă intră în conflict cu Damasc. În schimb, Rusia
SUSŢINĂTOR AL LUI
În realitate, ţinta nu a fost a sprijinit masiv opoziţia aliaţii săi din NATO, Statele a intervenit în războiul civil
ASSAD
de partea lui Assad.
La
prima
vedere, numai Statul Islamic, ci și siriană. Ţelul a fost de a-l da Unite.
În plus, Erdogan vrea să
La fel de ezitantă este și
regimul secular al Siriei și mulţi oponenţi ai lui Assad. jos pe Assad și de a instala la
Dar Moscova nu a fost putere un regim convenabil aibă un cuvânt greu de spus politica lui Donald Trump:
teocraţia Iranului nu au
multe în comun. Și, cu toate niciodată interesată numai Arabiei Saudite. S-au livrat în ceea ce privește ordinea ţelurile sale sunt distrugerea
Explicaţiile IS și slăbirea Iranului. De
acestea, tocmai Teheranul să-l sprijine pe Assad. După bani și armament chiar și postbelică.
a
împiedicat
căderea izolarea sa în urma crizei către grupările jihadiste. militare peste graniţă sunt aceea, prezenţa americană
președintelui Siriei, Bashar din Ucraina, președintele Pentru Arabia Saudită și desfășurate și în acest
al Assad. Cel puţin până la Vladimir Putin a vrut Iran, Siria a devenit terenul scop. Proiecţiile de putere
ale Turciei sunt gândite
implicarea directă a Rusiei, să-și readucă ţara pe scena însângerat al rivalităţii lor.
în ideea unei continuităţi
TURCIA: PE VREMURI
în toamna anului 2015, internaţională – și a reușit.
a
Imperiului
Otoman
Intervenţia
a
meritat
și
PRIETEN, ACUM
Iranul era cel mai important
–
și
anume
câștigarea
pentru
Assad:
președintele
DUȘMAN
aliat militar al regimului
hegemoniei în Orientul
Assad. Teheranul livrează Siriei a recucerit regiuni
Turcia, în general, și
armament, bani, informaţii însemnate din ţara sa. Cele președintele Erdogan, în Mijlociu.
ISRAEL: INAMICUL E
secrete și trimite consilieri mai mari victorii militare particular, aveau încă la
LA TEHERAN
militari și trupe în Siria. le-a avut Rusia în Alep și jumătatea anilor 2000 relaţii
Aceștia fac parte din gărzile Palmyra. Faţă de acuzaţiile excelente cu regimul Assad –
Cea mai mare grijă a
revoluţionare, din miliţiile referitoare la crimele de au apărut chiar și fotografii Israelului în războiul din
șiite sau din gruparea război asupra populaţiei cu cei doi președinţi la Siria este prezenţa constantă
teroristă
Hezbollah, civile, Kremlinul a rămas malul Mării Mediterane, a gărzilor revoluţionare
impasibil.
puternic susţinută de Iran.
în Turcia. Dar, odată cu iraniene și a miliţiilor loiale
ARABIA SAUDITĂ:
Faptul că războiul civil
izbucnirea războiului civil, Teheranului. Israelul se se limitează la trupe
RĂZBOI PRIN
primește o încărcătură
situaţia s-a întors pe dos: teme mai ales de faptul că speciale și la câteva atacuri
religioasă prin participarea INTERPUȘI ÎMPOTRIVA Turcia a susţinut căderea lui luptătorii Hezbollah își vor aeriene. SUA sunt implicate
IRANULUI
jihadiștilor suniţi îi conferă
Assad, sprijinind opoziţia întări prezenţa în Înălţimile în Siria, fără a avea însă un
Iranului posibilitatea de a se
Arabia Saudită este siriană. Prin teritoriile Golan de la graniţa siriano- rol decisiv. Recenta ofensivă
prezenta ca forţă protectoare îngrijorată
datorită turcești au trecut armament israeliană și vor lansa de turcă împotriva kurzilor
a șiiţilor. În rest, alianţa între influenţei
crescânde
a și luptători, deseori pentru acolo rachete spre teritoriul constituie o mare dilemă
Iran și Assad se bazează pe Iranului în zonă, de la grupările jihadiste și pentru israelian. Din acest motiv, pentru SUA: pe de-o parte,
trei ţeluri comune mai vechi: războiul din Irak, din 2003. ISIS. Între timp, Turcia pare forţele aeriene israeliene au Turcia este un important
dorinţa de a slăbi influenţa Riadul privește sceptic și să aibă un ţel anume: să declanșat, de la izbucnirea partener NATO, pe de alta,
americană în Orientul apropierea dintre Damasc și distrugă regiunile autonome conflictului în 2011, în jur Washingtonul are nevoie
de miliţiile kurde ca aliaţi
Mijlociu, diminuarea puterii
împotriva IS.
Israelului și îngrădirea
pretenţiilor Irakului în
GERMANIA: AJUTOR
zonă, încă de pe vremea lui
PENTRU AUTO-AJUTOR
Saddam Hussein. Între timp,
Guvernul de la Berlin
ambele ţări sunt împotriva
a declarat în nenumărate
Arabiei Saudite și a statelor
rânduri că o soluţie pașnică
din Golf. Din punct de
a războiului din Siria ar
vedere geostrategic, Siria
putea fi găsită numai într-o
este importantă pentru Iran
ecuaţie fără Assad.
ca legătură cu Libanul și
Din punct de vedere
organizaţia Hezbollah.
militar, Germania nu este
RUSIA: SALVARE
implicată direct în Siria și nu
PENTRU ASSAD
joacă, în consecinţă, un rol
central. Dar aviaţia germană
Când Assad a fost practic
participă cu avioane de
pus la zid, Rusia i-a sărit
luptă în operaţiuni de
în ajutor: în 2015, Rusia
recunoaștere
împotriva
a început să ofere sprijin

Î

bazelor IS. Avioanele sunt
staţionate în Iordania, după
ce Bundeswehr și-a mutat
baza de la Incirlik, din
Turcia.
În plus, armata germană
sprijină kurzii din nordul
Irakului, mai ales prin
antrenamente și arme.
Germania a jucat un rol
important în distrugerea
armelor chimice siriene.
În Germania au avut loc
dezbateri controversate în
ceea ce privește livrarea de
blindate către Turcia, după
ce președintele Erdogan a
folosit tancurile Leopold
în atacurile sale împotriva
kurzilor din Siria.
FRANŢA: MACRON
CAUTĂ SOLUŢIA
POLITICĂ
Franţa a preluat un rol
activ în războiul din Siria
și a livrat întâi echipament
medical rebelilor sirieni,

apoi și armament. La finele
lui septembrie 2015, Franţa
a început atacurile aeriene
împotriva IS, care s-au
intensificat după atentatul
terorist de la Paris, din
noiembrie 2015.
Conform
propriilor
declaraţii,
priorităţile
Franţei în Siria sunt
îmbunătăţirea
ajutorului
umanitar, lupta împotriva
terorismului și reluarea
negocierilor pentru pace.
Franţa susţine opoziţia
moderată în Siria și dorește
o soluţie politică. Macron a
declarat, în plus, că Franţa
nu
mai
condiţionează
negocierile de pace
cu
îndepărtarea lui Assad.
Cu câteva săptămâni în
urmă, președintele Franţei a
ameninţat cu un atac aerian
asupra Siriei, dacă va fi
dovedită folosirea armelor
chimice împotriva civililor.
Macron a făcut un astfel de
avertisment și anul trecut.

Naşterea El Petro, un succes total
V

enezuela a devenit primul stat care
emite o criptomonedă. El Petro,

susţinută de rezervele petroliere ale ţării,
în încercarea de a depăși criza economică
pe care o traversează . „Nașterea El Petro
înseamnă un succes total pentru bunăstarea
Venezuelei”, a declarat președintele Nicolas
Maduro.
Vicepreședintele
republicii,
Tarek
El Aissami, a deschis procesul de prevânzare a criptomonedei în primele
ore ale dimineţii. Din 20 februarie a.c.,
îndrumarele de achiziţie a monedei digitale
sunt disponibile și va începe și procesul de

vânzare a El Petro, care are 82,4 milioane de
unităţi disponibile.
El Petro, susţinut de 5.342 de milioane
de barili de petrol venezuelean, a fost creat
pentru a depăși sancţiunile financiare
impuse de Statele Unite, pentru a atrage
investiţii și pentru a genera un nou
mecanism de plată pentru bunuri și
servicii. Valoarea Petro va fi asociată cu
preţul petrolului venezuelean, iar statul
îl va accepta pentru plata impozitelor,
contribuţiilor și a altor obligaţii.

Presa americană privește cu scepticism
lansarea Petro văzută ca o măsură disperată
de atragere de lichidităţi, într-o ţară
care se luptă cu lipsa hranei (75% dintre
venezueleni spun că au slăbit), cu inflaţia,
estimată de FMI la 13.000%, în 2018, și
cu șomajul, care va atinge 32% în 2022,
conform CNBC.
La începutul anului, Departamentul
Trezoreriei SUA a emis un avertisment în
privinţa investiţiilor în Petro.
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Petrolul, în Slovenia, „încarcă bateriile”

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Petrolul, în roşu, în ofensivă, la Brezice…
OPTIME
PREGĂTIRI OPTIME,
MODERNE, INTENSE,
LA TERME CATEZ
Cu dorinţa abordării
noului sezon competiţional
(în care pentru eșalonul
secund
al
fotbalului
românesc
startul
se
apropie, 4 august 2018), cu
rezultate care să-i asigure
realizarea visului revenirii

în elita naţională a sportului
rege, Petrolul își „încarcă
bateriile”, în stagiul de
pregătire (9-21.VII.2018)
din Slovenia, de la Terme
Catez…
Cu
câte
două
antrenamente
intense,
zilnic, cu ședinţe de refacere,
inclusiv în moderne piscine,
cu analize video, Petrolul

Pregătire fizică…

și-a prevăzut și jocuri test,
cu formaţii de prim nivel,
pentru
cristalizarea
și
omogenizarea echipei.
TESTE DIFICILE, DAR
UTILE
În primul joc (11.
VII,.2018, la Brezice, din
apropiere de Terme Catez):
• FK Tuzla City (Liga 1
– Bosnia și Herţegovina,
promovată sub denumirea
de SK Sloga Simin Han)–
FC Petrolul Ploiești 2-1
(0-1. Marcatori: Mitrovic
(70), Kojic (89) / Samir (38,
autogol).
Petrolul (antrenor Leo
Grozavu): Mirel Bolboașă
(căpitan, în zi aniversară,
29 de ani… La mulţi
ani!; 63 Petrișor) – Olaru
(77 Rus), Antohi (67
Plămadă), Cazan (67 Ţicu),
Velisar (eliminat 55, fără
înlocuire…) – Chindriș (46
Danci) – Cruceru (60 Ene),
Ciocâlteu (70 Cl. Herea)
– N. Popescu (67 Saim
Tudor), Nica (36 Lambru,
70 Arnăutu), Neziri (75
Ţigănașu). Următorul test
(14.VII.2018, în nocturnă,
Stadion „Matije Gubca” din
Krsko, la 150 km de Terme
Catez): • NK Krsko (Liga
1 – Slovenia) – FC Petrolul
Ploiești 1-1 (0-0). Marcatori:
Streckovic 57 / Antoche
(86). Petrolul: Petrișor (60
Isvoranu) – Rus (60 Olaru),
Plămadă (60 Antoche), Ţicu
(70 Cazan), Ţigănașu (80
Danci) – Ghinga (căpitan;

Pro Prahova, pe scurt
Ploiești (antrenor prof.
prof Maria
Andrei), onorant pentru Prahova.
Performanţe și în judo, cu
contribuţia structurii sportive
de vârf, CSM CFR CSȘ Ploiești
(antrenor emerit coordonator
Gheorghe Savu, antrenori Mihai
Trandafirescu, Doru Munteanu,
Cosmin Slăveanu).
La
Campionatul
Europei
(Cadeţi, U 18, Sarajevo - Bosnia și
Herţegovina, 28.VI. – 1.VII.2018,

echipei
potenţialului
noastre, la finalul stagiului.
SPRE UN SEZON GREU,
ÎNTR-UN EȘALON DOI,
DE EXCEPŢIE…
Fără îndoială, ediţia 2018,
prilejuiește o Ligă a 2-a, a
fotbalului românesc extrem
de puternică, cu multe
echipe de tradiţie, inclusiv
„Campioane ale României”…
În prezent în componenţa
eșalonului se află: ACS Poli
Timișoara,
Geto-Dacica
București (fostă Juventus) –
ambele recent retrogradate
din „Liga 1”, Chindia
Târgoviște, FC Argeș Pitești,

Refacere, plăcută…
cucerirea unor onorante medalii
de argint și bronz la bob, aur și
argint, la skeleton, cu și pentru
România.
La Campionatul Europei la
ciclism (U 23, Brno, Zlin – Cehia,
38 ţări, 12- 15.VII.2018), România
a fost reprezentată, onorant, și de
prahoveanul (din Albești Muru)
Viorel Vasiloiu, de la Petrolul
Ploiești (antrenor Constantin
Ciocan). Tot în ciclism, „Livada
cu Cireși” (Mountain bike,
Păulești, 8.VII.2018), concurs

Foto: baschetprahova.wordpress.com

Recordmenii României şi antrenorii
lor, în bucurie, mândrie, onoare…

0372.032.313
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457 de sportivi din 42 de ţări), Paul
Onofrei a cucerit și pentru Prahova,
cu echipa României, „bronzul” ,
după Rusia și Olanda și înaintea
Franţei, iar la „Balcaniadă” (Juniori
3, U 15, Niksic – Muntenegru, 208
sportivi din 9 ţări, 6-9.VII.2018),
prahovenii noștri Rareș Arsenie și
Ștefăniţă Niţescu au cucerit medalii
de argint, respectiv de bronz.
În plină vară, „Festival de bob
și skeleton” (starturi, pe role…) la
Ilsenburg în Germania. Atletele
CSO Sinaia – Maria Constantin
și Teodora Vlad au contribuit la

Foto: csmploieşti.ro

Campionatul
C
Balcanic pentru
Ștafete – atletism (Erzurum –
Turcia, 14-15.VII.2018) a prilejuit
bravilor atleţi de la CSM Ploiești
și de la reprezentativa României
– Costin Homiuc și Daniel
Petre Rezmiveș ca împreună cu
colegii lor din Ștafeta 4x100 m a
României – Alexandru Terpezan
(de la CSM Onești) și Ionuț
Neagoe (dublu legitimat la Farul
Constanţa – CSU Pitești), nu
numai să cucerească „argintul”
balcanic, ci și să stabilească, cu
timpul de 39 secunde și 18 zecimi,
un excepţional nou record al
României. Și atletul CSM Ploiești
– Constantin Andonii a contribuit
la „bronzul” ștafetei 4x400 de m a
României. „Argint”, „bronz” și un
splendid record naţional și spre
meritul și onoarea antrenorilor de
la CSM Ploiești și de la „Naţională”
– prof. Augustin Iancu – secretar
general al Federaţiei Române de
Atletism și prof. Robert Munteanu
– antrenor federal pentru ștafete.
Din Ștafeta 4x400 m a României,
medaliată cu bronz a făcut parte
și atletul David Năstase de la CSȘ

77 Chindriș) – Ene (70
Cruceru), Cl. Herea (75
Ciocâlteu) – N. Popescu
(46 Neziri), Arnăutu (75
Lambru), Saim Tudor (90
Velisar).
Jocul test trei (17.
VII.2018, Velika Gorica,
Croaţia): • HNK Gorica
(Liga 1 Croaţia) – FC Petrolul
Ploiești 1 - 0 (1 - 0). Marcator:
Farouk Miya (31). Petrolul
(antrenor Leo Grozavu):
Isvoranu (60 Bolboașă) Olaru (82 Velisar), Plămadă
(46 Antoche), Cazan (68
Ghinga), Ţigănașu (60
Ţicu) - Danci (54 Chindriș)
- Ciocâlteu (80 Nica), Cl.
Herca (54 Cruceru) - Saim
Tudor (74 Ene), Arnăutu
(63 Lambru), Neziri (46 N.
Popescu).
Ultimul test, al patrulea,
cel mai dificil și important
(20.VII.2018,
Cvetkovec,
Croaţia): • Slaven Belupo
(Loc 6 în ediţia precedentă,
în Liga 1 – Croaţia) – FC
Petrolul Ploiești, va oferi
posibilitatea
evaluării

ABC Lynx Shooters Ploieşti, doar
victorii (opt!) la Mangalia

CS Afumaţi – Ilfov (retrasă
din Liga 2 și înscrisă în Liga
3, regulamentar înlocuită
cu retrogradată din Liga 2
– Metaloglobus București),
Academia Clinceni – Ilfov,
ASU Politehnica Timișoara,
Luceafărul Oradea, CS
Mioveni – Argeș, CS Snagov
– Ilfov, Ripensia Timișoara,
UTA Arad, CS Balotești –
Ilfov, Pandurii Târgu Jiu,
Dacia Unirea Brăila – toate
prezente în Liga 2 și în ediţia
precedentă, cât și Aerostar
Bacău, Farul Constanţa,
FC Petrolul Ploiești, ACS
Sirineasa – Vâlcea și
Universitatea Cluj Napoca
– promovate din Liga 3.
Programarea jocurilor de
campionat din Liga 2 se face
astăzi 19.06.2018 la Federația
Română de Fotbal.
Împreună cu „Lupii
Galbeni”, cu marea și
generoasa
„Veolia”,
cu
iubitorii echipei noastre, din
Ploiești – „Orașul Aurului
Negru” din Prahova și din
întreaga lume, îi adresăm
acesteia îndrăgitul îndemn:
HAI PETROLUL!

naţional de amploare, „reușită” a
internaţionalului ploieștean Adi
Niţu, iniţiator.
Onorantă promovare în elita
arbitrilor de fotbal ai României,
a
„Cavalerului
fluierului”
Valentin Dumitru din Malamuc
– Gherghiţa, cunoscut drept
„Colina”, în Prahova natală…
Festivalul juvenil de baschet
(Mangalia, 1-7.VII.2018) a avut
printre zecile de competitoare
echipele
prahovene
de
minibaschet (10-12 ani), fetele
de la CSȘ Ploiești (antrenoare
Loredana Munteanu) și băieţii de
la CSU 1 și 2 Ploiești Basketball
(antrenoare Elena Stan) și ABC
Lynx Shooters Ploiești (antrenori
Florin Creţu) – aceasta din urmă,
doar cu victorii în „Grupa G”
(în singura fază competiţională,
decisă de federaţie): 54-7 cu CS
Cuza Sport 2 Brăila; 58-40 cu U
BT Negru Cluj Napoca; 35-32 cu
LPS CSU 1 Pitești; 41-12 cu CSȘ 2
Sighetul Marmaţiei (Maramureș):
46-21 cu Olimpia București;
30-18 cu Starters Iași; 39-24 cu
ACS Juniors Craiova și 27-21 cu
Axiopolis Sport Cernavodă…

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

