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Pesta porcină africană a ajuns la granița Prahovei

DRAGĂ, NENEA
PRIMARULE! P

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
umele meu este Găzărică și îți scriu
pe această cale pentru că îmi este frică
pentru tine. Dar, să încep altfel. Părinții mei
m-au învățat că cele mai importante lucruri
în viață sunt primele care trebuiesc făcute. Și
anume, primul lucru, atunci când mă trezesc,
este să mă spăl pe față și pe dinți, asta ca să nu
fac carii și să nu îmi miroasă gurița, dar și să nu
am urdori la ochi, pentru că prima impresie pe
care o faci colegilor este una rea. Tot ei m-au
mai învățat că primul lucru pe care trebuie să
îl fac atunci când întâlnesc pe cineva este să
salut. Altfel o să zică lumea că sunt un neam
prost. Și pot să mai continui și cu alte exemple,
dar nu vreau să îți răpesc din timpul prețios
de primar, așa că mă opresc aici. Mai bine, să
revin la faptul că îmi este frică pentru tine. Și
nu glumesc. Dacă îl vezi pe tata, să fugi! După
mama, pe tine este cel mai supărată...și, abia
apoi urmează mamaia din partea lui mămica

N

ână luni, 6 august, în România au fost depistate 578 de
focare de pestă porcină africană (PPA) în șapte județe din
România. Autoritățile județene ar trebui să se afle în alertă de
vreme ce boala a ajuns în Ialomița, la granița de sud a Prahovei.
Dacă nu sunt aplicate corespunzător ori drastic măsurile
specifice, este o chestiune de timp până când PPA va migra și
înspre alte zone.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

reședintele Autorității Naționale
Sanitar-Veterinară
și
pentru
Siguranța Alimentelor, medicul-veterinar
Geronimo Răducu Brănescu, a afirmat
că PPA a intrat în România în urmă cu
un an, în luna iulie, în județul Satu Mare,
printr-un transport ilegal de porcine
din Ucraina, iar de acolo s-a răspândit
în Sălaj și Bihor. În estul României,
primul focar a fost depistat în Tulcea,
pe 10 iunie 2018, iar boala a fost adusă
de porcii mistreți din Ucraina (ați văzut
imagini devenite virale cu porci trecând
Dunărea înotând). Specialiștii afirmă că,
în nord-vestul țării, boala evoluează lent,
chiar staționar, confirmându-se în 14
localități din județele Satu-Mare, Sălaj și
Bihor. Au fost uciși 13 mistreți și 175 de
porci domestici. În zona de sud-est, evoluția
bolii este agresivă, fiind confirmată în 84
de localități din județele Tulcea, Constanța,

Brăila, Ialomița și Galați.
Au fost uciși 11.772
de
porci
domestici
din
gospodăriile
populației, iar în 3 ferme
comerciale, până în data
de 02.08.2018, au fost
exterminați 49.647 de porci. Pe județe,
situația se prezintă astfel: Satu Mare6 focare în gospodăriile populației și 9
cazuri la mistreți; Bihor-21 de focare în
gospodăriile populației și un caz la mistreț;
Sălaj-2 cazuri la mistreți; Tulcea-471 de
focare, din care 467 focare în gospodăriile
populației, un focar în exploatație
comercială de tip A, 3 focare în exploatații
comerciale industriale și 17 cazuri la porci
mistreți; Brăila-14 focare în gopodăriile
populației; Constanța și Ialomița-câte 16
focare în gospodăriile populației; Galați-un
focar într-o gospodărie. La nivel național,

până în urmă cu o săptămână, au fost
plătite 56 dosare de despăgubire, în valoare
de 148.140 de lei, iar alte 428 de dosare, cu
despăgubiri de 2.065.162 de lei, urmează să
fie date în plată. Pesta porcină africană este o
boala periculoasă, fără tratament sau vaccin
în momentul de față, care afectează speciile
domestice și sălbatice de porcine. Ea a fost
introdusă în Europa în anul 2007, printruun transport de deșeuri alimentare din sudestul Africii înspre Georgia. De aici boala
s-a răspândit rapid în restul Caucazului și
în Federația Rusă, ajungând anul trecut în
Ucraina, la granița UE și chiar în unele țări
din comunitare.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI NU
SINGURA BIBLIOTECĂ VERDE DIN ROMANIA ARE NEVOIE DE BANI
PREMIATĂ DE IFLA ÎN CADRUL COMPETIȚIEI GREEN LIBRARY AWARD 2018
PENTRU CONSTRUCȚIA
a sfârșitul lunii iulie 2018,
DE LOCUINȚE?!
Biblioteca Comunală Șirna, județul

BIBLIOTECA COMUNALĂ ȘIRNA, PRAHOVA

L

și cu mine. Tăticu a zis că, dacă te prinde, te
pune cu forța la el în mașină și te plimbă fără
scaun și amortizoare, ca să simți și tu ce simte
el, în fiecare zi, când intră și iese din oraș. Și
nu glumește! Tata când e rău...e rău! Aaaa...și a
mai zis că te dă prin toate gropile ca să îți rupă
fundul și că te învârte la sensul giratoriu de la
ieșirea spre Bucov până vomiți, iar dacă ți se
face rău o să te ducă la ieșirea spre rafinăria
Vega, printre gunoaie, poate faci hepatită...
Repet! Tata nu glumește! Așa că, ascultă-mă
și fă așa cum m-au învățat pe mine: “Cele mai
importante lucruri sunt primele care trebuiesc
făcute!”. Iar, după mintea mea de copil, primul
lucru care are legătură cu tine sunt intrările
în oraș. Și, dacă nu știai, sunt următoarele:
dinspre București, dinspre Lukoil, dinspre
Bucov, dinspre rafinăria Vega, dinspre Blejoila Județean, dinspre Blejoi-la KM 6, dinspre
Târgoviște și dinspre Strejnic-la Billa. Ca să te
ajut, ți-am făcut poze de pe bicicletă la toate
acestea. Și ai grijă să nu vomiți când o să le
vezi! Sper că ai prins ideea că, tot la ai mei am
auzit, prost nu ești!

Actualitate
România se laudă cu
cel mai mic preț la
gazele naturale
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Prahova, a ocupat un loc pe podium la
competiția internațională IFLA – Green
Library Award 2018, situându-se în
topul Bibliotecilor Verzi din lume. O
performanță care merită evidențiată.
IFLA – Federația Internațională a
Instituțiilor și Asociațiilor de Biblioteci
– este corpul internațional de conducere
reprezentând
interesele
serviciilor
de bibliotecă și ale utilizatorilor lor.
ENSULIB (Environment, Sustainability
and Libraries Special Interest Group),
o nouă secțiune a IFLA, a organizat
anul acesta a treia ediție a concursului
Green Library Award 2018. Premiul
acordat la acest concurs are ca obiectiv
sprijinirea și promovarea mișcării
Bibliotecii Verzi la nivel mondial și
dorește să încurajeze Bibliotecile Verzi
să își prezinte activitățile către o audiență
internațională. În urma declarației
IFLA privind bibliotecile și dezvoltarea
durabilă, Premiul promovează profesia
prin
punerea în lumină a rolului
bibliotecilor și bibliotecarilor în ceea ce
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Patru poduri de pe drumurile
naționale din Prahova vor fi
reparate... la anul

M

d d l d
bl
înseamnă standardele
de d
durabilitate
și
promovarea cunoștințelor de specialitate
în cadrul practicilor profesionale.
La această competiție, IFLA a invitat
toate tipurile de biblioteci să participe,
astfel că, din România a concurat
Biblioteca Comunală Șirna, județul
Prahova. Aceasta este unica bibliotecă
din țară care folosește energia solară,
fiind singura câștigătoare (din 4411
aplicanți din România) a unui premiu
în valoare de 20000 de Euro, constând
într-un sistem complet de captare a
energiei solare oferit de WWF România
și compania austriacă Fronius, cu ocazia
Orei Pământului, în 2014.
Citiţi în pagina 8
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unicipiul Ploiești este unul dintre
puținele localități din România,
unde chiriașii ANL - titularii de contracte de
închiriere a locuințelor pentru tineri încheiate
în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe nu au reușit, de peste 8 ani, prin
lipsa de implicare a factorilor de decizie din
administrația locală, să cumpere locuințele
în condițiile legii. Potrivit prevederilor art.
10 alin 1 din Legea nr. 152/1998 chiriașii au
dreptul de a cumpăra locuințele pentru tineri
pe care le-au închiriat în temeiul acestei
legi: „(1) Locuinţele pentru tineri destinate
închirierii, inclusiv cele construite și destinate
în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști
din învăţământ sau sănătate, repartizate în
condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după
caz, se pot vinde titularilor contractelor de
închiriere, numai la solicitarea acestora, după
expirarea a minimum un an de închiriere
neîntreruptă către același titular și/sau către
persoana în beneficiul căreia s-a continuat
închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea
să fie condiţionată de vârsta solicitantului.”
Citiţi în pagina 3
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Drumul lung spre UE –
prin mai multe scurtături
sau mai puține vămi?

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

ACTUALITATE
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Zeci de persoane au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere care au
avut loc pe șoselele din Prahova, iar salvamontiștii și jandarmii au avut
numeroase intervenții după ce mai mulți turiști s-au rătăcit pe munte ori
s-au speriat de urși.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
Accident pe DN1, la Puchenii
Mari
Accidentul rutier s-ar fi produs,
potrivit primelor informații, după
ce un autoturism ar fi vrut să
vireze la stânga și nu ar fi acordat
prioritate unui motociclist, în
vârstă de 24 de ani, care se deplasa
din sens opus. La fața locului
au ajuns mai multe echipaje
ale Poliției, ale Serviciului de
Ambulanță și ale Inspectoratului
pentru Situații de Urgență. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cum anume s-a produs
evenimentul rutier. Tânărul a fost
transportat cu un elicopter la un
spital din București.
Accident rutier pe DN1D
Accidentul rutier pe drumul care
leagă localitățile Albești și Ciorani.
În accident au fost implicate o
cisternă și un autoturism. Potrivit
primelor informații se pare că
accidentul s-a produs după ce
șoferul autoturismului s-ar fi
angajat în depășirea cisternei. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. Din fericire, nicio
persoană nu a fost transportată la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
O fetiță în vârstă de 12 ani,
lovită de un autoturism, pe
trecerea de pietoni
Accidentul rutier a avut loc în
Ploiești, pe Șoseaua Nordului,
după ce o minoră în vârstă de 12 ani
a fost acroșată de un autoturism.
Potrivit primelor cercetări, minora
se angajase în traversarea străzii pe
trecerea de pietoni. La fața locului
au ajuns echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Copila
a fost transportată la spital chiar
de către șoferul autoturismului
implicat în accident. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Tragedie la Pisculești. Copil de
numai un an, găsit spânzurat
O persoană a sunat la 112
și a anunțat incidentul. Din
păcate, medicii de la Serviciul
de Ambulanță nu au mai putut
face nimic pentru salvarea vieții
copilului, în vârstă de un an și trei
luni. Potrivit primelor cercetări,
într-un moment în care mama
copilului a ieșit din încăpere,
se pare că micuțul ar fi vrut să
coboare din pătuț, moment în care
s-a prins în cablul televizorului.
Poliția a deschis un dosar penal
și continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs tragedia.
Cinci tineri au sunat la 112,
după ce au fost fugăriți de o
ursoaică cu pui
Incidentul a avut loc noaptea,
pe traseul Vârful Omu – Gura
Diham. Unul dintre turiști a
sunat la 112 și a povestit că au
fost fugăriți de o ursoaică cu pui.
În sprijinul turiștilor au plecat
jandarmii montani, care au reușit
să dea de urma tinerilor. Potrivit

2

primelor informații, grupul a
fost format din tineri cu vârsta
cuprinsă între 15 și 25 de ani.
Aceștia s-ar fi deplasat în liniște,
numai că, la un moment dat, s-au

ttrezit
it cu animalele
i l l îîn llateral,
t l apoii
le-a ieșit în față. De frică, cei cinci
și-au abandonat bunurile, inclusiv
telefoanele și documentele, și
au început să fugă. Jandarmii
au reușit recuperarea acestora,
dar și a obiectelor abandonate.
Rucsacuri au fost rupte, cel mai
probabil în momentul în care
animalele au căutat hrană. Cei
cinci au fost coborâți în siguranță,
pe jos, până la Gura Diham, iar de
aici au fost conduși cu autospeciala
jandarmilor până în Bușteni. După
o astfel de peripeție, cu siguranță
tinerii se vor gândi de mai multe
ori dacă să meargă sau nu noaptea
pe cărări de munte.
Doi bărbați s-au ales cu dosar
penal pentru furt de curent
electric
Inspectoratul de Jandarmi
Judetean Prahova, în cooperare
și la solicitarea SDEE Muntenia
Nord Ploiești, a executat
o
acţiune pe raza municipiului
Ploiesti, în scopul verificării
respectării de către consumatori
a legislației privind furnizarea
energiei electrice. „În acest scop,
au fost verificate șase imobile
racordate la reţeaua de energie
electrică, majoritatea situate in
cartierele Radu de la Afumaţi,
Bereasca și Mimiu”, a anunțat
IJJ Prahova. Pe numele a doi
bărbați, în vârstă de 52 de ani,
respectiv 45 de ani, din Radu de la
Afumați, au fost întocmite procese
verbale de sesizare a organelor
de urmărire penală sub aspectul
savârșirii infracţiunilor de furt,
faptă prevazută și pedepsită de
art. 228 Codul Penal, respectiv
«Executarea sau folosirea de
instalaţii clandestine în scopul
racordării directe la reţea sau
pentru ocolirea echipamentelor
de măsurare», faptă prevăzută și
pedepsită de art. 92 al. 2 din legea
123/2002 a energiei electrice și
gazelor naturale, a mai precizat IJJ
Prahova.
Operațiune de salvare în Munții
Bucegi
Jandarmii și salvamontiștii
au fost alertați prin 112 că patru
persoane au rămas blocate pe
Valea Albă din Munții Bucegi.
Intervenția de salvare a fost una
extrem de dificilă, având în vedere
că s-a desfășurat pe timpul nopții.
Turiștii au fost preluați și aduși în
siguranță în Bușteni. Aceasta nu
a fost însă singura operațiune de
salvare. Salvamontiștii și jandarmii
au mai fost solicitați să intervină
pentru a oferi ajutor unei persoane

care era epuizată fizic și nu mai
putea să se deplaseze. La acțiune
au participat patru jandarmi
montani si patru salvamontisti.
„Acțiunea a fost una de durată din
cauza reliefului foarte accidentat,
în unele zone fiind un strat
consistent de gheață și zăpadă”, a
anunțat Inspectoratul de Jandarmi
Județean Prahova. Intervenția a
durat aproape opt ore.
Transport ilegal de persoane la
Bușteni
Un agent din cadrul Poliției
Stațiunii Bușteni a oprit pentru
control un autovehicul despre
care existau indicii că ar efectua
transport de persoane contra
cost. Potrivit IPJ Prahova, în
autoturism erau cinci pasageri
care au precizat că au plătit o sumă
de bani pentru a fi transportați
din oraș pe Platoul Bucegi și
retur. „Conducătorul auto a fost
sancţionat contravenţional cu
amendă în valoare de 1.000 lei”, a
anunțat IPJ Prahova.
Incendiu lângă o pădure din
Azuga
Pompierii militari și jandarmii
au fost în alertă după ce o persoană
a sunat la 112 și a anunțat că a
izbucnit un incendiu pe un fond
forestier din Azuga. Potrivit
primelor informații, incendiul
se manifesta între Valea Stevia și
Unghia, într-o zonă greu accesibilă
echipajelor de intervenție. „La
locul evenimentului au fost

mobilizate
treii autospeciale
bili
i l de
d
primă intervenție și comandă,
un autocamion de intervenție,
o șenilată și o motopompă”, a
anunțat ISU Prahova. Echipajele
și mijloacele s-au deplasat până la
Cabana Trifoi, iar apoi pompierii
au continuat pe jos drumul până la
locul intervenției. Totodată, a fost
constituit un Punct de Comandă
Avansat la Păstrăvăria din Azuga, a
mai anunțat ISU Prahova, la scurt
timp după ce o persoană a sunat la
112 și a anunțat incidentul. Pentru
că nu erau cunoscute date cu
privire la amploarea incendiului,
la acțiune au fost mobilizați zeci de
pompieri militari, jandarmi, dar și
lucrători din cadrul primăriei și
ai ocolului silvic. Cei prezenți la
locul incendiului au constatat că
focul se manifesta în 36 de locuri.
Pentru a avea o imagine clară cu
privire la amploarea incendiului,
ISU Prahova a solicitat intervenția
unui elicopter. Ulterior, după
localizarea și stingerea focului,
pompierii au ajuns la concluzia
că focul a fost făcut intenționat.
Separat, poliția a deschis un dosar
pentru infracțiunea de distrugere.
După ce au fost efectuate cercetări,
se pare că de vină pentru tot ar fi un
cioban de la o stână din apropiere,
care ar fi adunat vegetația uscată
cu intenția de a curăța pajiștea de
pe golul alpin. Apoi ar fi dat foc
resturilor vegetale. Ciobanul riscă
acum o amendă de cel mult 2.500

de lei, chiar dacă a pus pe jar zeci
de pompieri și jandarmi.
Bărbat lovit de un taur, lângă o
stână din Munții Cazacu
O persoană a sunat la 112 și
a solicitat ajutorul, după ce un
bărbat a fost atacat de un taur,
lângă o stână amplasată în Munții
Cazacu. Victima este un bărbat în
vârstă de 71 de ani. La fața locului
s-au deplasat jandarmii montani
din cadrul Detașamentului Sinaia,
precum și salvamontiști din
Azuga. Operațiunea de salvare
a bărbatului a fost una dificilă,
din cauza terenului accidentat.
Bărbatul rănit era în stare de
șoc și nu se putea deplasa.
Acesta prezenta mai multe
traumatisme la nivelul capului
și abdomeniului. Bărbatul a fost
transportat în orașul Azuga, de
unde a fost preluat de un echipaj
de la Serviciul de Ambulanță și
transportat la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești.
Bicicliști sancționați de Poliție
Polițiștii rutieri au depistat, în
comuna Ciorani, nu mai puțin de
14 bicicliști, cu toții localnici, care
circulau sub influența alcoolului.
„Fiind testați cu etilotestul, în cazul
a patru dintre aceștia au reieșit
concentrații cu valori cuprinse
între 0,06 – 0,11 mg/l alcool pur
în aerul expirat, însă restul de
10 persoane au fost depistate
cu concentrații între 0,66 – 1,29
mg/l alcool pur în aerul expirat”,
a anunțat IPJ Prahova. Toți cei
14 bicicliști au fost sancționați
contravențional.
Șoferi fără permis și sub
influența alcoolului, la volan
Polițiștii din Slănic au oprit
pentru verificări, un autoturism,
la volanul căruia au identificat un
ploieștean de 31 de ani. Tânărul a
fost testat cu etilotestul, iar aparatul
a indicat 1,06 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Culmea este că
acesta nici nu deținea permis de
conducere. Polițiștii au întocmit
dosar penal pentru săvârșirea celor
două infracțiuni rutiere. Aceasta
nu este singura infracțiune de
acest fel constatată de polițiștii
prahoveni. Astfel, polițiștii Secției
Rurale nr. 11 Drajna au depistat, în
comuna Măneciu, un localnic exact
în aceeași situație: conducea un
autovehicul fără să dețină permis de
conducere și, de asemenea, se afla
sub influența băururilor alcoolice
(0,91 mg/l). Bărbatul în cauză s-a
ales cu dosar penal. Un alt bărbat a
produs un accident la Blejoi, iar când
polițiștii au ajuns la fața locului au
constatat că evenimentul s-a soldat
doar cu pagube materiale, fără a
rezulta rănirea vreunei persoane.
„În urma cercetărilor, au constatat
că șoferul care s-ar face vinovat
de producerea acestuia se afla sub
influența alcoolului. Etilotestul a
indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul
expirat”, a precizat IJP Prahova. În
cauză a fost întocmit dosar penal
pentru infracțiunea de conducere
sub influența alcoolului, persoana
depistată fiind condusă la spital în
vederea recoltării probelor de sânge.
Razie pe șosele
La nivelul Poliției orașului
Vălenii de Munte au fost executate
trei acțiuni care au vizat prevenirea

și combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente rutiere.
Polițiștii au controlat 121 de
autovehicule, opt atelaje hipo și
șase bicicliști, pentru neregulile
constatate fiind aplicate 42 de
sancțiuni contravenționale (un
permis reținut). Acțiuni de control
au executat și polițiștii din Breaza.
Astfel, au fost verificate 37 de
autovehicule și șapte bicicliști
(17 testări cu aparatul etilotest)
și au fost aplicate 30 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
8.620 lei, fiind retras un certificat
de înmatriculare auto. O altă
acțiune a polițiștilor a avut loc la
Băicoi. De data aceasta, verificările
s-au derulat în colaborare cu
RAR. Polițiștii au controlat 22
de autovehicule și au aplicat 11
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.335 lei, fiind restrase
trei certificate de înmatriculare.
Percheziții la persoane bănuite
de proxenetism
Polițiști din cadrul Brigăzii
de Combatere a Criminalității
Organizate
Ploiești,
sub
coordonarea
D.I.I.C.O.T.
–
Serviciul
Teritorial
Ploiești,
cu suportul de specialitate al
Direcției Operațiuni Speciale
din cadrul Poliției Române, au
documentat activitatea unui grup
infracțional organizat specializat
în proxenetism. „Astfel, la data
de 1 august 2018, polițiștii au
efectuat 11 percheziții în țară, 10
în Prahova și una în Brașov, la
persoane bănuite că ar face parte
din grupul vizat. De asemenea,
alți doi polițiști au participat la o
percheziție pe teritoriul Austriei,
activitate desfășurată cu sprijinul
polițiștilor BKA Austria și LKA
Viena. Colaborarea cu autoritățile
austriece s-a derulat în baza unui
ordin european de anchetă”,
a anunțat IPJ Prahova. De la
imobilele percheziționate au fost
ridicate, în vederea continuării
cercetărilor, șase telefoane mobile,
o tabletă, 16 cartele SIM, înscrisuri
și 2.415 euro. „Din anchetă
au rezultat indicii că membrii
grupării ar fi racolat, prin metoda
,,loverboy”, și exploatat sexual
mai multe tinere, pe teritoriul
României și Austriei”, a precizat

IPJ Prahova.
Pe
P h
P numele
l a șapte
t
persoane au fost emise mandate
de arestare preventivă, acestea
fiind cercetate pentru săvârșirea
infracțiunilor
de
constituire
de grup infracțional organizat
și proxenetism. Mandatele de
percheziție au fost puse în aplicare
cu sprijinul Grupării Mobile de
Jandarmi Ploiești.
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI NU ARE NEVOIE DE
BANI PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE?!

continuare din pagina 1

S

pre exemplu, locuințele din Ploiești,
Aleea Arnăuți nr. 2 Bl. T1-T16, au
fost date în folosință începând cu luna
iunie 2004. Potrivit art. II alin. 1 din Legea
nr. 89/2008, „(1)Locuinţele pentru tineri
destinate închirierii, construite prin programe
de investiţii la nivel naţional, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu modificările și completările
ulterioare, care au fost recepţionate și
înregistrate ca mijloace fixe în proprietatea
publică a unităţilor administrativ-teritoriale
până la data intrării în vigoare a prezentei
legi, cu excepţia celor construite și destinate
în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști
din învăţământ sau sănătate, trec, în
condiţiile legii organice, în proprietatea
privată a statului și rămân în administrarea
consiliilor locale din raza administrativteritorială în care își exercită autoritatea.”
Prin urmare, Primăria și Consiliul Local
Ploiești erau obligate să facă demersurile
necesare, legale, pentru a asigura trecerea
acestor apartamente în proprietatea privată
a statului, pentru a putea fi vândute către
chiriași.
Îndeplinind condițiile legale prevăzute
de art. 10 alin 1 din Legea nr. 152/1998,
chiriașii care au depus cereri de cumpărare
au fost și sunt îndreptățiți a cumpăra aceste
apartamente.
UAT Ploiești a amânat aplicarea
prevederilor art. II alin. 1 din Legea nr.
89/2008 și ale art. 10 din Legea nr. 152/1998,
tergiversând în mod nepermis formalitățile
de trecere a acestor apartamente în

domeniul privat al statului, aplicând inexact
prevederile legale pentru determinarea
suprafețelor construite ale respectivelor
apartamente. În anul 2009 și până în prezent
Primăria Municipiului Ploiești a întârziat
sistematic finalizarea demersurilor necesare
pentru punerea în vânzare a locuințelor
ANL.
În tot acest interval de timp chiriașii
au depus o serie de memorii către U.A.T.
Ploiești și adrese către Agenția Națională de
Locuințe, solicitând sprijin.
Guvernul României, prin Agenția
Națională de Locuințe, s-a implicat în
rezolvarea acestei probleme, în ultimii 9 ani
între ANL și Primăria Municipiului Ploiești
desfășurându-se corespondență. Redacția
noastră este în posesia întregului set de
corespondență și în funcție de evoluția
situației își rezervă dreptul de a publica
documentele care atestă modul defectuos în
care reprezentanții primăriei au înțeles să-și
îndeplinească atribuțiile.
Este binecunoscut faptul că, aceste
apartamente au fost făcute cu resurse
limitate, în graba alegerilor din anul
2004, având grave carențe de calitate care
trebuie permanent corectate: tavane care se
prăbușesc peste locatari, țevi care se sparg
(aferente utilităților), canalizările care se
înfundă, acoperișurile prin care plouă – spre
exemplu acoperișurile de la blocurile T1T16 s-au înlocuit și după numai 2 ani sunt
foarte ruginite și depreciate, ușile de acces
în locuințe care sunt din carton presat!
Nu are rost să mai vorbim de calitatea
finisajelor, a gresiei, parchetului, faianţei și

de modul defectuos în care sunt montate
pardoselile interioare.
Locatarii au ajuns la o vârstă la care
accesul la creditare nu mai este atât de
facil, familiile acestora s-au mărit, copiii
au crescut. Aceste familii au nevoie de
siguranță, stabilitate, predictibilitate în viața
și activitatea lor profesională și trebuie să
aibă posibilitatea de a-și asigura confortul
în locuință – confort pe care însă nu-l
pot crește deoarece nu pot investi bani în
modernizarea apartamentelor fără garanția
că acestea le vor intra în proprietate,
conform legii.
Mai mult, prin vânzarea acestor locuințe,
conform legii, se obțin sume importante,
care vărsate la bugetul ANL permit
construirea altor locuințe și astfel apare
implicit dezvoltarea industriei pe orizontală,
iar prin locuințele nou construite care intră
tot în administrarea primăriei se pot rezolva
cererile solicitanților de locuințe sociale
care s-au strâns în număr foarte mare în

acești ani.
ani Acesta este unul dintre obiectivele
legii și tocmai de aceea intervalul în care
trebuia să existe contract de închiriere a fost
micșorat de la 5 ani la numai un an!
În urma adreselor primite de la ANL și a
memoriilor înaintate de chiriași, în ultimul an
administrația locală a făcut pași importanți
pentru rezolvarea acestei probleme, însă
nu au finalizat în totalitate procedurile
necesare, fapt care pune Guvernul României
în imposibilitatea de a aproba o Hotărâre
de Guvern prin care locuințele pentru
tineri vor trece din proprietatea publică a
statului în proprietatea privată a statului,
astfel încât Primăriei Municipiului Ploiești
să i se asigurare cadrul legal care să permită
vânzarea locuințelor
Pe această cale, fiind un ziar apropiat
de ploieșteni, semnalăm public această
situație și facem la rândul nostru un apel
către autoritățile administrației locale care
trebuie să adopte în regim de urgență toate
documentele necesare, care să asigure cadrul
legal pentru vânzarea acestor locuințe.

ROMÂNIA SE LAUDĂ CU CEL MAI MIC PREȚ LA GAZELE NATURALE
DAR CU SALARIILE CUM STĂM?

P

resa centrală, în general
o anumită parte a presei,
jubilează că România a înregistrat
în 2017 cel mai mic preț la gazele
naturale destinate consumatorilor
casnici, din rândul țărilor membre
ale Uniunii Europene, conform
datelor publicate de Oficiul
European de Statistică (Eurostat).
Și bineînțeles, chestiunea este pusă
pe seama politicii extraordinare
dusă de Guvernele socialdemocrate. În realitate, România
avea cel mai mic preț din UE și
în 2014, chiar și în 2010 ori mai
înainte sau după liberalizare, iar
tariful n-are nimic în comun cu
un guvern sau altul. Și tot presa
scrie că „Eurostat a publicat pentru
prima dată prețurile pentru gaze
naturale și electricitate comparabile
în rândul țărilor membre UE”. Nu

este nici pe departe o astfel de
premieră, Eurostat prezentând
astfel de statistici de cel puțin 10
ani.
Să revenim la prețul gazelor.
Eurostat a publicat o astfel de
statistică și pentru anul 2017,
iar din tabelul atașat se vede că
România are un preț scăzut al
gazelor naturale pentru populație,
de 0,033 euro/kWh, dar nu cel mai
scăzut, Bulgaria plătind chiar mai
puțin decât noi (0,031 euro/kWh),
iar Letonia exact cât noi (0,33
euro/kWh). Un tarif apropiat
practică Ungaria (0,036 euro/
kWh), Croația (0,037 euro/kWh)
sau Lituania (0,039 euro/kWh).
În general estul continetului este
mai avantajat din acest punct de
vedere. Cele mai mari prețuri
sunt în Suedia (0,112 euro/kWh)

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
și Spania (0,092 euro/kWh). În
rest, gazul este vândut cu tarife
care oscilează de la 0,042 euro, în
Luxemburg, la 0,086, în Italia. Pe
de altă parte, ar trebui nici să nu ne
comparăm cu alte țări, de vreme
ce veniturile românilor asigură o
putere de cumpărare de 58% din
media UE. Teoretic. Practic...
LA LEFURI SUNTEM PE
LOCUL AL TREILEA...DAR
DIN COADĂ!
Practic tot Eurostat ne spune
că lucrurile nu stau deloc bine
pentru noi nici în 2017 și nici
mai înainte. Dar noi vom lucra
cu datele din ianuarie 2018 și
nu cu salariul mediu, ci cu cel
minim, majorat de guvern la
1.900 lei/lună brut. În funcție de
nivelul salariului lunar minim
brut exprimat în euro, statele
membre UE cuprinse de această
colectare de date (n.n.-Austria,
Cipru, Danemarca, Finlanda,
Italia și Suedia nu au introdus
salariul minim obligatoriu) pot
fi împărțite în trei grupuri (n.n.țările terțe sunt prezentate ca grup
separat în figura alăturată):
-Grupul 1, în care salariile
minime la nivel național au
fost mai mici de 500 euro pe
lună în ianuarie 2018. Acest grup
este alcătuit din următoarele
state membre ale UE: Bulgaria,
Lituania, România, Letonia,
Ungaria, Croația, Republica Cehă

și Slovacia; salariile minime la
nivel național în aceste țări au
variat între 261 euro, în Bulgaria și
480 euro, în Slovacia. În România,
acesta a fost de 420 de euro;
-Grupul 2, în care salariile
minime la nivel național au fost de
cel puțin 500 euro, dar mai mici de
1 000 euro pe lună tot în ianuarie
2018: Estonia, Polonia, Portugalia,
Grecia, Malta, Slovenia și Spania;
salariile minime la nivel național
în aceste țări au variat între
500 euro, în Estonia și 859 euro,
în Spania;
-Grupul 3, în care salariile
minime la nivel național au fost de
cel puțin 1.000 euro pe lună:
Regatul Unit, Franța, Germania,
Belgia, Țările de Jos, Irlanda și
Luxemburg; salariile minime la
nivel național în aceste țări au

euro, în Regatul
variat între 1.401
1 401 euro
Unit și 1.999 euro, în Luxemburg.
Toate țările candidate la UE
au avut salarii minime similare
celor din grupul 1, variind între
181 euro, în Albania și 446 euro,
în Turcia. Nivelul din Statele Unite
(cu un salariu minim la nivel
național de 1.048 euro pe lună) s-a
încadrat în intervalul prezentat de
grupul 3.
Pentru statele membre UE din
afara zonei euro care au salarii
minime (Bulgaria, Republica Cehă,
Croația, Ungaria, Polonia, România
și Regatul Unit), precum și pentru
țările candidate la UE și Statele
Unite, nivelurile și clasificarea
salariilor minime exprimate în euro
sunt afectate de ratele de schimb
utilizate pentru conversia din
monedele naționale în euro.
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C

ristian Prescornițoiu a fost
declarat erou național. Cine
este cel pus pe picior de egalitate
cu ostașii care au murit la Mărăști,
Mărășești sau Oituz? Un etern
și bogat bugetar din Vrancea,
cocoțat de baronul Marean
Oprișan șef la Inspectoratul de
Stat în Construcții. Ce fapte
de eroism a comis individul?
I-a numit pe confrații lui din
diaspora care au anunțat că vin
la mitingul din 10 august „curve,
hoți și cerșetori”: „10 august, cea
mai mare sărbătoare europeană.
Se golește Europa de cerșetori, hoți
și curve din România. Oamenii
care muncesc nu vor veni la
miting; doar cei fără un loc de
muncă au timp de proteste”. Ptiu,
Pescornițoiule, gura păcătosului
adevăr grăiește! Care va să zică
tu recunoști că, la mitingul alb
al PSD, au ajuns cei care nu
muncesc, în frunte cu premiereasa
și tovarășul Liviu Stalin, ok? Bine,
noi știam, dar s-o spui chiar tu...
Pe de altă parte, pe bune, când te
uiți osânzos în oglindă, ai cumva
impresia că muncești? Aaa... tu
prescornițoiești prescornițoide să
te prescornițoiască prescornițoiu
cu o prescornițeaua.

U

n coleg
l all prescornițoiului
l
din Giurgiu, parcă Marin
Voinea, primar în Călugăreni, a
fost și mai mândru că e român:
„Nici eu și nici colegii mei din PSD
nu ne temem de căpșunari, lopătari,
curve, pești, hoți sau faimoasele
badante care spală moșii la fund!
Aceea este adevărata lor valoare,
eu fac în 2 saptămâni cât nu le face
tot neamu` la un loc! Pe 10 august
o să le arătăm proștilor care or să
behăie prin Bucure;ti că legea este
făcută să fie respectată! Poliția și
jandarmeria au primit undă verde
să folosească forța brută! Indiferent
că sunt bărbați, femei sau copii…
nu se iartă nimic!” Marinică
minte mică, te-a luat fleanca pe
dinainte! Normal, bre, că tu faci
„în 2 saptămâni cât nu le face tot
neamu` lor la un loc!” Una e să
fii primar, alta să speli Europa la

fund...Dar la fel de bine îți spun
că lopătarii, căpșunarii, curvele
și badantele n-ar pupa nici morți
unde țuci tu toată ziulica! Na, cu
pupăceala se face averea!

Ă

știa doi sunt nimic pe
lângă Aurelian Pavelescu,
care publică fantasmagoriile
unui oarecare deputat Ninel Peia:
„mitingul de protest organizat de
către românii din diaspora la 10
august va fi manipulat și folosit
pentru atacarea clădirii Guvernului
de către grupuri de mercenari,
unii veniți din afara țării-din
forțe paramilitare, excepțional
pregatiți fizic și psihologic, urmând
ca Guvernul să fie incendiat. În
același timp, ar fi puse la cale
acțiuni politice devastatoare pentru
destabilizarea României, inclusiv o
Declaratie de autonomie la Cluj!”
La așa elucrubații, ce să zic, maică,
voi aveți toate țiglele pe casă? Abia
acum pricep de ce România a ajuns
unde a ajuns: ăștia doi cică au fost
sau chiar sunt parlamentari! Cu
asemenea zdruncinături la cap...
Măi, Ninel-Aurel-Șorcodel, și dacă
ar vrea n-ar mai avea cineva cum
să destabilizeze țara, c-ați făcut-o
voi ca nimeni altcineva în toată
istoria asta de peste 2.000 de ani
a nemului nostru. Ia spuneți-mi,
când au mai fugit din țară 4-5
milioane de români? Vă asigur eu,
nici pe timpul războaielor n-a fost
un asemenea exod. Așa că, mai
dihai forțe oculte și incendiatoare
ca voi, toți mahării din preacurvia
asta a voastră politică, nu văd să
existe prin lume...

D

eși nu se mai uită nimeni
în gura ei, Alina Mungiu-
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Pippidi s-a băgat în seamă și a...
mungit niște lumpenpippidi la
televizor. Adică, deșteptăreasa zice
că diaspora noastră e o mahala,
dar o numește „lumpendiaspora”,
aluzie la „lumpenproletariat”,
concept marxist care definește
„o categorie socială formată din
elemente
declasate-cerșetori,
vagabonzi, aventuieri- proveniți
din diferite pături sociale și care pot
deveni masă de manevră în mâna
exploatatorilor”. Ea îi face proști pe
toți cei de acasă care s-ar înhăita cu
diaspora: „nu ne reprezintă pe cei
care am luptat decenii să civilizăm
PSD și să construim alternativa la
el, și nici pe noi, cei care suntem în
diaspora egalii occidentalilor, sau
mai buni când putem, nu adunăm
resturile de la masa lor ca să ne
grozăvim în țară cu mașini la mâna
a doua cu numere teribiliste. Vreți
să fiți cu ăștia? Atunci o să muriți
proști cu ei. Asta e tot ce vă mai
așteaptă la nivelul actual”. Oau,
Alinuța, și tu zici că ai civilizat
PSD-ul și, în general, politichia
noastră? Se vede, dragă, se vede!
Cu atâtea Genunche, Pamblici,
Bușoi-Păpușoi-Orbănoi, Veorici,
Ghiocei, Trândăvei, Călinei,
Drăgănei, Volguțe și Brănuțe,
Pleșoieni, Ciuvici și Bădici...
Bravo, ce să zic, de aceea, lasă-ne
morți în prostia noastră, că de tine
nu vrem să fim deșteptați.

L

iviu Dragnea a anunțat că
PSD, adică el, îî va întocmi
un dosar de înaltă trădare
națională președintelui Iohannis
pe motiv că a țipat la Veorica și a
trăncănit prea mult în afară despre
OUG 13 și alte nenorociri penale,
defăimând,
desigur, România, dar
d
mai
m ales Teleormanul. Hait! Dar
ce-a
c făcut, bre, neamțul, a furat de
la
l tine Belina și a dat-o românilor
sau
a șterpelit rețeta de tocană
s
(a
( limbii române) a Veoricăi,
dar
d întrebarea e cui a vândut-o,
că
c dăncileza nu se mai vorbește
nicăieri
în lume. Te pomeni că
n
afurisitul
ți-a luat ție vreun palat,
a
de
d necaz că a pierdut una dintre
casele
lui de la Sibiu... Nu? Nu
c

e nici asta? Să fie din cauză că
președintele nu vrea să fie supusul
tău sau a acaparat cimitirele și nu
mai poți aduce morții la vot? N-am
nimerit-o? Mă, bată-te să te bată,
să nu-mi spui că asta mică a ta i-a
făcut ochi dulci lui Iohannis...

O

vidiu
d
Munteanu,
purtătorul de cuvânt al
Brigăzii Rutiere, s-a supărat pe
români că i-au ținut parte ăluia cu
Puie MSD și i-a amenințat: „pentru
toți care jigniți și urâți Politia
Română, va rog ca data viitoare,
când aveți probleme, să apelați la
oricine altcineva, dar nu la poliție!
Când vă fură bunurile, când vă
agresează pe stradă, când cineva vă
înșelă, la accidentele rutiere, când
voi sau alții aveți nevoie de ajutorul
polițiștilor, vă rog să apelați la
vecini, la popi, la rude, dar nu la
poliție!” Merci, bre, purtătorule de
palavre, tu chiar crezi că noi nu
știm că, acum, după toată isprava
asta cu codurile penale, voi trebuie
să îi apărați pe hoți de noi? Așa că
ce-ar fi să îți ceri tu salariul de la
popi, că noi s-ar putea să nu mai
vrem să te plătim, dacă tu le ții de
șase ălora care ne dau M..E toată
ziua prin buzunar și prin casă...

D

e la Teodorovici cetire:
„prezența celor 10 milioane
de români în afara țării, am
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întrebat zilele trecute și atâți cică ar
fi, e foarte importantă pentru mine.
Să am o evidență cu toți acești 10
milioane de români, pe țară, pe
structuri, pe funcții, pe tot. Să pot
să comunic eu ei, să am o platformă
pe care toți să o poată accesa, să
dau anumite mesaje, să induc
anumite idei pe care ei mai departe
la locurile de muncă, în funcțiile pe
care le ocupă, pentru că au funcții
importante, unii poate sunt în
funcții
cheie...”. He-he, vorba șefei
f
tale, tu năzui să fii un fel de Mata
Hari, bre? Cred și eu, dar nu prea
te țin datele: no, curtezan ai fi în
alcovul PSD, dar nu cred să fii
sucit capul cuiva, dimpotrivă, ți
l-au sucit alții ție; frumușel ești,
dar nu se învârte soarele după tine,
mai degrabă se ascunde; deștept...
ei, aici e aici, Mata Hari avea o
minte strălucită, tu s-ar putea să
nici nu strălucești când... minți.
Aia cu indusul ideilor e colosală,
adică tu te vezi deja baba Vanga
sau mama Omida. Ok, ce zici,
dăm cu ghiocul, îi luăm banii lui
Ionannis sau lui Voiculescu?

C

ică Viorel Cataramă depune
plângere penală împotriva
lui Orban și a altor 15 liberali din
conducerea centrală a partidului
pe motiv că l-au dat afară din PNL
și au falsificat rezultatul votului
privind nominalizarea viitorului
premier. Comisia de arbitraj a
PNL București a decis deja că
excluderea ar fi fost nestatutară,
dar Cataramă vrea mai mult,
căpățâna lui Orban, se vede. În ceea
ce mă privește, puteți amândoi să
vă luați căpățânile, că la mintea pe
care o aveți... Deci nu vă ajunge să
sunteți vai steaua voastră, acum
vă mai și spintecați, să nu mai
rămână neam de PNL! Cât despre
premier, da, cred că Viorel e mai
bun. În primul rând, s-ar asorta cu
Viorica, iar în al doilea rând, dacă
face un joc piramidal cu România
(Safi Invest), e tot ce ne-ar mai
trebui ca să golim țara asta.
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI CUMPĂRĂ AUTOBUZE DE
LA O FIRMĂ TURCEASCĂ DIN CIOROGÂRLA
P

rimăria Ploiești a semnat
cu firma BMC Truck &
Bus SRL, din Ciorogârla-Ilfov,
acordul-cadru de furnizare a 50 de
autobuze noi, care să intre în flota
de transport în comun a orașului.
Valoarea totală a contractului
este de 38,28 milioane de lei, fără
TVA. În acest an este posibil să fie
livrate primele 10 bucăți, în limita
bugetului local prevăzut pentru
2018, dar și a ritmului de fabricație
de pe platforma de lângă București.

Costul unui mijloc de transport se
ridică la 765.646,50 de lei, fără TVA.
Autobuzele turcești fabricate
în România, sub marca Eurobus
Diamond, au o lungime de 12 metri,
sunt dotate cu aer condiționat,
au podea joasă și trei uși de acces.
Acestea circulă deja în Constanța,
Târgu Jiu, Caransebeș, Iași și
Sinaia. Potrivit Hotnews, compania
deținută de trei cetățeni turci a
început să fabrice autobuzele în
2013, iar până în februarie a produs

80 de bucăți și a vândut 28.
BMC Truck & Bus este însă pe
piața de vânzare a autovehiculelor
comerciale din 2002, până în 2008
fiind unic distribuitor în România
a autovehiculelor marca BMC,
produse în Turcia. După ce firma
din Izmir și-a încetat activitatea,
cei trei au hotărât să producă în
România propriul autobuz, care
n-ar avea, potrivit afirmațiilor
conducerii de la Ciorogârla, nicio
legătură cu BMC Turcia.

15.000 lei pentru Patru poduri de pe drumurile naționale
un... SF!
din Prahova vor fi reparate... la anul
P

Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

rimăria Ploiești pune la dispoziție 15.000 de
lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate
care să ofere soluția optimă pentru realizarea unei
linii de comunicații publice între mai multe instituții
subordonate Consiliului Local: Serviciul Public
Finanțe Locale, Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public
Local Comunitar de Evidență a Persoanelor și Poliția
Locală Ploiești. Să nu vă gândiți că este vorba despre
comunicații electronice, ci despre o simplă conexiune
telefonică directă între cele patru entități publice.
Caietul de sarcini vorbește despre montarea a 2 km
de fibră optică. Obiectul contractului se rezumă la
studiul topografic aprobat de OCPI, documentații
(avize/acorduri) pentru obținerea certificatului de
urbanism și studiul de fezabilitate, cel care oferă date
tehnice și economice pentru investiția în sine. Durata
de prestare a serviciilor este de maxim 30 de zile.
Întrebare: suma de 15.000 lei nu este prea piperată
totuși? Adică chiar atât să coste o soluție pentru o
conexiune telefonică între niște instituții situate pe o
rază de cel mult 1 km?

C

ompania
Națională
de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) a anunțat că va pregăti,
până la finalul acestui an, documentațiile
de avizare și proiectele tehnice necesare
consolidării a patru poduri aflate pe
drumurile naționale din Prahova.

E
Expertizele
tehnice
aau pus în evidență
fa
faptul că au nevoie de
in
intervenții următoarele
lu
lucrări: podul de la
ie
ieșirea din Ploiești spre
B
Bucov, de pe DN1B
(p
(peste Teleajen), aflat
în stare de degradare
aavansată; podul de la
B
Blejoi (Teleajen), de
p
pe DN1A, clasificat
în
starea
tehnică
IIII-stare
tehnică
ssatisfăcătoare,
cu
d
degradări puternice la
nivelul infrastructurilor și la nivelul căii,
cu infiltrații la intrados și elemente care
necesită lucrări de reparații; podul de
la Puchenii Moșneni, de pe DN1 (râul
Prahova), care are armătura corodată,
infiltrații soldate cu exfolierea betonului
și apariția crăpăturilor, lipsa bordurilor,

îmbrăcămintea asfaltică deteriorată;
podul de la Măneciu (9,5 metri
lungime), sever degradat. În această
lună, a anunțat CNAIR, se vor deschide
ofertele pentru procedura de achiziție
a serviciilor de proiectare pentru cele
patru lucrări, iar reparațiile propriu-zise
vor începe cel mai devreme anul viitor.
Reamintim că, în Prahova, rețeaua
de drumuri administrată de Secția de
Drumuri Naționale Ploiești cuprinde
un traseu de autostradă, în lungime
de 31 km și șase drumuri naționale, în
lungime de 293 km. Pe toate drumurile
de interes european sau național sunt 83
de poduri, în lungime cumulată de 4,6
km: DN 1 - 37 poduri (2,2 km); DN 1A
- 33 poduri (1,3 km); DN 1B - 11 poduri
(0,8 km); DN 71 - 1 pod ( 0,1 km); DN
72 - 1 pod ( 0,2 km). În perioada 20132014 s-au realizat lucrări de reparații
capitale la trei poduri de pe Centura de
Vest a Ploieștiului.

Campionat mondial de
Se caută un meșter pentru
ceasul turn de la Halele Centrale acrobație la Strejnicu
S

C „Hale și Piețe” a organizat, zilele
trecute, achiziție directă pentru
repararea
(curățire, înlocuire și degresare
r
rulmenți)
ceasului turn din Halele Centrale,
r
defectat
de câteva săptămâni. Un preț
d
aproximativ
pentru acest serviciu nu este
a
avansat;
se spune numai că banii vor fi
a
suportați
din bugetul propriu al societății.
s
Ceasul,
care va împlini venerabila vârstă de
C
83
8 de ani, face parte din ideea de arhitectură
promovată
de Toma T. Socolescu, cel cu care
p
a semnat proiectul emblematicei clădiri,
realizată
între anii 1929-1935. Întregul imobil
r
este
e considerat o capodoperă a arhitecturii
interbelice
românești și una dintre cele mai
i
moderne
hale agro-alimentare din întreaga
m
Europă
a acelor vremuri. Halele au fost
E
inaugurate
la 1 noiembrie 1935, în prezența
i
regelui
Carol al II-lea. Puțini știu însă că
r
Primăria
a semnat un contract cu arhitectul
P
Socolescu
în 1912, dar planul construirii
S
unei
hale acoperite a fost amânat din cauza
u
războiului.
Proiectul a fost reluat după 17 ani,
r
când
orașul a renăscut inclusiv financiar de
c
după
anii conflagrației mondiale. Orologiul
d
s-a
s defectat până acum de multe ori; de
fiecare dată însă s-a nimerit un ceasornicar
bun,
b care să dea de capăt mecanismului. Cum
însă
meseria nu prea mai are căutare, e din
î
ce
c în ce mai greu să se găsească un specialist
în
î Ploiești. Cel puțin așa susțin surse din
interiorul
conducerii companiei publice.
i

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rimul campionat mondial de
acrobație aeriană organizat în
România va avea loc, în perioada 1525 august, în Prahova, la Aeroclubul
„Gheorghe Bănciulescu”, din StejnicuTârgșoru Vechi. Competiția (World
Advanced Aerobatic Championship)
ajunsă la ediția a XIII-a se desfășoară
sub egida Federației Aeronautice
Internaţionale. La concurs s-au înscris
57 de performeri absoluți ai aerului
din 17 țări.
Așadar, opt piloți sportivi români,
opt ruși, câte șapte americani și
francezi, cinci britanici, patru
polonezi, patru ucraineni, patru
belaruși, doi sud-africani și câte un
australian, belgian, italian, olandez,

norvegian și un pilot din Emiratele
Arabe Unite se vor întrece în fața
unui juriu internațional, la manșa
unor aparate de zbor care le-au
adus, până acum, numeroase trofee.
Echipa românească este alcătuită din
Andrei Mihai Șerbu și George Florin
Rotaru, care vor pilota aparatele
Extra 330SC, Daniel Ștefănescu-aflat
la manșa Sukhoi 31, Lucian Pîntea,
ce va zbura pe un avion CAP 232,
Teodor Munteanu, Vlad Alexandru
Popescu și Alexandru Eparu- care au
ales pentru concurs aparatul Extra
300L. Cele zece zile de acrobație se
vor încheia cu premierea sportivilor
și cu un miting aviatic pe măsura
evenimentului.
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ROMÂNIA-PIAȚĂ DE MUNCĂ PENTRU TURCI,
VIETNAMEZI ȘI CHINEZI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

G

uvernul României a suplimentat cu
încă 8.000 contingentul de lucrători
străini pe piață românească a forței de muncă,
numărul total aprobat pentru 2018 ajungând
astfel la 15.000 de persoane. Decizia vine
după ce Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncăa constatat o creștere cu 55%
a numărului de avize de muncă eliberate și a
faptului că, în primul trimestru al anului 2018,
au rămas neocupate 31.464 de locuri de muncă
ofertate repetat. Din datele Inspecției Muncii
rezultă că, în prezent, sunt activi în România
17.089 de salariați non UE-SEE, cei mai mulți
provenind din Turcia (3.627), China (2.120),
Moldova (1.787) și Vietnam (1.554). Principalele domenii în care activează aceștia sunt
unități hoteliere și restaurante, construcția de
nave și structuri plutitoare, comerț cu ridicata, îmbrăcăminte și încălțăminte, lucrări

de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale. Reprezentanții Mnisterului
Muncii au precizat că, potrivit datelor înregistrate de către Inspectoratul General pentru
Imigrări, până în luna iulie 2018 au fost eliberate 4.395 de avize de angajare/ detașare, cele
mai multe pentru cetățeni din Vietnam (1.520),
Turcia (568), Nepal (358), Serbia (275), Sri
Lanka (261), China (253) și Moldova (181).
Deficitul forței de muncă vine pe fondul unei
migrații fără precedent a românilor în principal în statele UE. Un raport al Organizației
Națiunilor Unite arată că România este a doua
țară din lume, după Siria, în topul statelor care
au pierdut cei mai mulți locuitori din cauza
migrației. Numai în ultimii 10 ani, potrivit
ONU, 3 milioane de români s-au stabilit peste
hotare, principalele destinații fiind Italia,
Spania, Anglia, Austria și Belgia.

START-UP
AȚI MAI CĂLĂTORIT ÎN
ULTIMA VREME CU TRENUL? NATION A PRIMIT
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Gara de Vest - Ploiești, anul 1940

Î

n ultimii 28 de ani, în România,
au fost modernizați 406 km de
cale ferată, ceea ce reprezintă 2% din
totalul de 20.077 km administrați de
CFR SA! Cele trei mari investiții la
care feroviarii români s-au chinuit
vai și amar sunt: București Nord
- București Băneasa - Fetești Cernavodă - Constanța (225 km),
cale ferată dublă electrificată, cu
viteză maximă operațională, spune
CFR, de 160 km/h; București NordPloiești Vest-Câmpina-Predeal (140
km), cale ferată dublă electrificată,
cu viteză maximă operațională
de 140 km/h; Curtici FrontierăCurtici-Arad, 41 km, cale ferată
dublă electrificată, cu viteză maximă
operațională de 140 km. Odată cu
modernizarea căilor ferate, au fost
reabilitate și stațiile de pe traseu,
iar Gara de Vest Ploiești a intrat în
acest program prin anii 2006-2007.
Problema este că, în aproape 11 ani,
nu se mai cunoaște absolut nimic din
tot ceea ce s-a făcut bun în această
gară. Pereții clădirii sunt deteriorați,
scaunele din fața stației sau din sala
de așteptare sunt rupte, peste tot
este mare-mare mizerie, pasajul
de trecere dintre linii este o totală
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infecție. La Gara de Sud, e-adevărat,
nemodernizată, situația este identică.
Ce carte de vizită să ai așadar la cele
două mari porți de intrare în oraș?
Iar imaginea poate fi multiplicată
la aproape toate cele 1.700 de stații
deținute în țară de CFR SA. În ceea
ce privește Ploieștiul, Gara de Vest

arăta mult mai bine în urmă cu 78
de ani! E drept, atunci și românii
erau altfel, poate cu mai multă jenă
sau mai bine educați. Ori s-ar putea
ca salariații CFR ori compania în
sine să fi fost gestionată rezonabil,
nu ca acum, când auzim doar o
droaie de directori plângându-se de
lipsa investițiilor, dar tot ei nu-s în
stare să atragă fondurile europene
pentru modernizare infrastructurii
feroviare. La strategii însă nu-i
întrece nimeni. Iar pentru calea ferată
sunt prevăzute investiții de câteva
miliarde de euro în perioada 20162035! De exemplu, ați văzut cumva
că se lucrează pe tronsonul PredealBrașov? Fiindcă MasterPlanul pentru
Transporturi prevede o infuzie de
capital de 418 mil. de euro între anii
2017-2022. Sau cumva se lucrează pe
tronsonul București Ploiești, fiindcă
un șantier a început pe hârtie încă
din 2016 (32 mil. euro)! Cât despre
liniile secundare, gen Ploiești-Slănic,
Ploiești-Măneciu, Ploiești-Urziceni
ori Ploiești-Târgoviște nici nu e cazul
să mai vorbim, o reabilitare părând
aproape imposibilă în următorii 1015 ani.

Gara de Vest - Ploiești, azi

O SUPLIMENTARE
DE 1,3
MILIARDE DE LEI

L

a
prima
rectificare de
buget,
Guvernul
României a anunțat
că va aloca fonduri
suplimentare
de
1,8 miliarde de lei
pentru 7 programe,
printre care și StartUp Nation, ediția
2018. Acesta din
urmă va beneficia
de 1,3 miliarde
de lei credite de
angajament pentru
a permite semnarea de
contracte de finanțare pentru
10.000 de firme în ediția a doua
a programului de finanțare
nerambursabilă.
Această
sumă se va adăuga celor 700
de milioane de lei prevăzute
de la începutul anului, astfel
încât volumul creditelor de
angajament să crească la 2
miliarde de lei în 2018. Banii
vor permite Ministerului
pentru Mediul de Afaceri să
lanseze aplicația de înscriere
în ediția a doua a programului,
dar pentru plăți efective către
noii beneficiari va fi nevoie de
încă o rectificare bugetară. Sau
Guvernul are posibilitatea să
lase pentru anul 2019 plățile
către beneficiarii din ediția
2018 a programului, mai ales că
agențiile pentru IMM-uri din
subordinea ministerului sunt
ocupate în perioada aceasta
cu deconturile pentru cei
8.444 de beneficiari din ediția
2017 a programului Start-Up
Nation. La sfârșitul lunii iunie
2018, în programul pe 2017,
dintre cele 8.444 de contracte
semnate, 5.834 de aplicanți au
primit banii. Dintre aceștia,
1.116 au încasat plata direct
de la agențiile regionale, în
timp ce 4.718 au primit banii
prin credit punte de la băncile

Marșul Centenar
veghe la căpătâ
eroilor de la Tabla

partenere. În aceste condiții,
ministerul a amânat până în
toamnă deschiderea ediției
2018 a schemei de finanțare
pentru firmele mici și mijlocii
foarte noi. De altfel, ministrul
Radu Oprea a declarat într-un
interviu acordat Agerpres, în
luna iulie: „Start-Up Nation
2018 va începe imediat ce
capacitatea administrativă a
noastră și a băncilor partenere
ne-o va permite. De ce spun
lucrul acesta? Pentru că astăzi
suntem într-un proces accelerat
de a procesa cererile de plată
și de a reuși să facem plățile
imediat. Ne dorim ca lucrul
acesta să fie într-un termen
foarte scurt și serviciile pe
care le primesc aplicanții de
la Start-Up Nation de la noi,
de la băncile partenere, să fie
într-adevăr de calitate”. Oprea
a mai adăugat, de data aceasta
pentru „StartupCafe.ro”, că
vrea să simplifice procedurile:
„vreau să simplific mult
proiectul, pentru că birocrația
este imensă. Am clarificat deja
multe proceduri, referitoare la
domeniile de afaceri acceptate,
la achiziții, procedurile cu
băncile și am stabilit un
pachet minim de servicii pe
care trebuie să-l primească
aplicantul din partea băncilor
partenere”.
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Marșul Centenar, de
Duminică se
veghe la căpătâiul
deschid Cursurile
eroilor de la Tabla Buții Universității
Î
Populare de Vară
„Nicolae Iorga”

n urmă cu 102 ani, 880.000 de militari români și 275.000 de civili au murit în Primul
Război Mondial, cel numit de noi, astăzi, Războiul pentru întregirea neamului românesc.
Pretutindeni în țară- la Mărăști, Mărășești și Oituz, Turtucaia, Flămânda, Bran-Câmpulung,
București, Valea Oltului, Valea Prahovei și Valea Jiului, la Sibiu, Brașov sau Galați -eroii și-au
dat sângele pentru o idee, pentru onoare, pentru glie.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
și basarabeni care străbat pe jos
lungul drum de dor dintre Alba
Iulia și Chișinău. Fiindcă, ei
da, urmașii n-au putut păstra
România așa cum ne-au lăsat-o
ei, oștenii Armatei Române,
după Războiul de Întregire;
Basarabia întreagă a fost ruptă
din trupul țării, iar astăzi,
unioniștii speră să repete, prin
altfel de mijloace, e drept, fapta
de acum un veac a înaintașilor.

R
Î

de
ul
Buții

n bătălia pentru trecători
dintre armatele române
și cele germane, la Tabla Buții,
în Prahova, au avut loc lupte
grele în august-octombrie
1916. Prin grija preotului Ion
Vasilescu, din Slon, cei căzuți
la datorie, români și germani
deopotrivă, au fost îngropați
creștinește într-un cimitir
amenajat în 1922, iar mai târziu
a fost ridicat un memorial în
cinstea eroilor căzuți la datorie.
Tot din 1922, în fiecare zi de 6
august, atunci când creștinii
sărbătoresc Schimbarea la față,
s-au organizat pelerinaje la
trecătoarea Tabla Buții sau Pasul
Tătarilor, cum mai este denumit
vechiul drum comercial care
lega Muntenia de Transilvania.
După 1990, pelerinajele au fost
înlocuite cu un ceremonial
militar, religios și civil în
amintirea acelor evenimente
din inima Carpaților Orientali.
Anul acesta s-a întâmplat ca, la
100 de ani de la Marea Unire,
ideal pentru care au luptat
românii de altădată, în afară
de localnici, la ceremonialul
organizat de administrația
locală din Cerașu, să vegheze la
căpătâiul eroilor temerarii din
echipa Marșul Centenar, români

E M E M O R Ă R I
ISTORICE

Pasul Tabla Buții (1.340m),
trecătoare situată în Munții
Tătaru, mai este, astăzi,
loc pentru poteci turistice
și
drumuri
forestiere.
În antichitate și în evul mediu,
pe aici trecea o importantă
cale comercială care unea
centrul
Munteniei cu cel
al Transilvaniei, motiv pentru
care, în perioada medievală, s-a

construit și o cetate, iar mai tâziu,
o vamă. În documentele Țării
Românești ea a fost cunoscută
sub numele de „Cetatea
Buzăului” sau „Tabla Buții”,
ultima denumire provenind
de la tablele ștanțate aplicate
pe butoaiele cu marfă vămuite.
Se știe sigur că, în 1542,
a fost atestată trecerea pe
aici a lui Petru Rareș, iar în
octombrie 1599, a lui Mihai
Viteazul. Maghiarii îi spuneau
Cruceberg, susținând că a fost
ridicată de cavalerii teutoni.
De altfel, arhivele rețin că
năvălirile cumane ar fi produs

EDITURĂ

stricăciuni construcției, care
a fost renovată de cavalerii
teutoni, la ordinul regelui
maghiar, între 1211 și 1225. Mai
târziu, năvălirile tătarilor din
secolele al XIII-lea-al XVI-lea
spre Transilvania au produs alte
stricăciuni, o refacere de mare
amploare a cetății având loc în
deceniul trei al secolului al XVIIlea, probabil pe fondul creșterii
pericolului otoman (armatele
Imperiului Otoman au folosit
pasul pentru incursiunile lor în
teritoriile habsburgice). Zona a
încetat să funcționeze din punct
de vedere militar pe parcursul
ultimului sfert al secolului al
XVII-lea, până în 1916. Intrarea
României în Primul Război
Mondial face ca trecătoarea să
redevină teatru de operațiuni
militare începând cu 15
august 1916. Efectivele Corpului
III Armată alături de efective
din Divizia a 5-a și Regimentul

8 Infanterie (3 batalioane), cu
un total de 3.000 de oameni, au
format Grupul Tabla Buții, care
a intrat în ofensivă spre Țara
Bârsei și Brașov. Tabla Buții a
avut o importanță strategică
mai mică decât Predealul,
germanii alegând să dea în
acest loc o lovitură secundară,
menită să fixeze pe teren trupele
românești. În luna noiembrie
1916 au continuat duelurile
de artilerie și angajamente
minore
de
patrule
și
avanposturi, într-un context
în care ofensiva Corpului 39
german a fost oprită. Soldații
români s-au menținut în mare
pe aliniamentele inițiale de la
Tabla Buții până la retragerea
generală a armatei române spre
est de după 21 noiembrie/4
decembrie 1916, ca o consecință
a Bătăliei de pe Neajlov-Argeș.
Luptele purtate aici în augustoctombrie 1916 și al căror
apogeu a fost între 15-28
octombrie au opus Divizia a
6-a a Armatei a II-a române și
Divizia germană 89.

E

diția 2018 a Cursurilor de Vară ale Universității Populare
„Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte, ar trebui să fie, în anul
Centenar, un regal istoric. Pesemne că, în afară de ceea ce vedem la
televizor, nu avem personalități de marcă în România pentru a se fi
pregătit o gală în adevăratul sens al cuvântului. Nu că am nega valoarea
incontestabilă a numelor prezente în programul din acest an, dar
o idee ni se pare că agenda abundă de personalități dintr-o anumită
zonă politică, lucru pe care cărturarul Iorga l-ar fi dezavuat total, dacă
așa ceva s-ar fi întâmplat în timpul său. Dar gândim că nu ar fi fost cu
putință să comită așa ceva chiar creatorul manifestării care a dus faima
în țară orașului de pe Valea Telejenului.

D

e fapt, câteva nume sunt o
prezență constantă la ultimele
6-7 ediții: academicienii Eugen
Simion, Valeriu Matei și Răzvan
Theodorescu, istoricii dr. Maria
Filitti, dr. Sergiu Iosipescu, prof.
univ.dr. Ioan Scurtu sau prof.univ.
Petre Țurlea etc. Să spunem altfel: la
deschiderea celei de a LXV-a ediții,
Vălenii de Munte ar putea deveni un
fel de zonă cu securitate zero, având
în vedere că și-au anunțat prezența
nume importante ale politicii
românești precum Călin Popescu
Tăriceanu, președintele Senatului
României,
Teodor
Meleșcanu,
Ministrul Afacerilor Externe, MihaiViorel Fifor, Ministrul Apărării
Naționale, Ioan Vulpescu, senator,
fost ministru al Culturii, George
Ivașcu, Ministrul Culturii și Identității
Naționale. Alături de aceștia vor
susține alocuțiuni acad. IoanAurel Pop, președintele Academiei
Române, acad. Răzvan Theodorescu
și acad. Valeriu Matei, ultimul ca
reprezentant al Republicii Moldova.
Câteva zile mai târziu, galeria de
personalități politice și academice
va fi completată de senatorul prof.

univ. Ecaterina Andronescu (fost
ministru al Educației), prof. univ.
Adrian Năstase, fost premier al
României, col. prof. dr. Mircea
Dogaru, președintele Sindicatului
Cadrelor Militare Disponibilizate,
prof. dr. Petrișor Peiu, fost consilier
al premierilor Radu Vasile și Adrian
Năstase. Lista de invitați este
completată de profesorii universitari
Corneliu Bucur, Doina Ișfanoni, Ion
Constantin, Corneliu Mihail Lungu,
Victor Vaida, Radu Boroianu, fost
președinte al Institutului Cultural
Român,
generalii
Constantin
Degeratu și Mircea Chelaru,
profesorii prahoveni Constantin
Stere, dr. Alexandru Bădulescu
și Ion Bocioacă, poetul Nicolae
Băciuț, artiștii din Basarabia Iurie
Matei, Radu Negru, Victor Frimu,
Florina Breazu, Inga Edu, dirijorul
Valentin Gruescu. Deschiderea are
loc duminică, 12 august, la orele
10.00, prin depunerea de flori la
monumentul savantului, prezentarea
alegorică a Declarației de Unire
a Basarabiei cu România și o
ceremonie militară.

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
SITUAŢIILE ÎN CARE POŢI FOLOSI
CEARA DE ALBINE
Folosită extern, ceara de albine
are efect antiinflamator, fiind utilă
în tratarea unor probleme ale pielii,
unghiilor și părului.
• Susţine sănătatea pielii
Faţă de cremele hidratante și
loţiunile pentru corp din comerţ, care
au substanţe chimice, ceara de albine
conţine vitamina A și oferă hidratare
pe termen lung. Măștile cu ceară sunt
ideale pentru a combate problemele
tenului. Efectele acneei pot fi combătute
cu o mască realizată dintr-o linguriţă de
ceară încălzită, 1/2 linguriţă de miere și
1 linguriţă de propolis. Întinzi masca pe
faţă și o lași să acţioneze un sfert de oră.
Pentru pielea sensibilă, poţi face o mască
dintr-o linguriţă de ceară încălzită, 1/2
linguriţă de miere, 1 gălbenuș, 1 linguriţă
de glicerină și 1 linguriţă de ceai verde.
Aplică și lasă masca să acţioneze 20 de
minute.

• Tratează eczemele și cicatricele
Boală inflamatoare a pielii, eczema
se manifestă prin mâncărimi și roșeaţă,
care pot fi combătute cu ceară de
albine. Topește pe baie de aburi 7 g de
ceară, peste care adaugi 25 de picături
de ulei esenţial de trandafir și 20 g
migdale măcinate. După ce s-a topit
ceara, strecoară amestecul. Păstrează-l
într-un recipient opac pentru a-l aplica
pe zonele cu probleme. Tot datorită
proprietăţii antiinflamatoare pe care o are
ceara de albine, este utilă pentru a trata
rănile superficiale și pentru a estompa
cicatricele. Acestea se masează cu un
amestec făcut dintr-o linguriţă de ceară
de albine încălzită pe baie de aburi și 10
ml de ulei de migdale. Strecoară lichidul
și păstrează-l într-un borcănel de sticlă.
• Te scapă de problema unghiilor
casante
Unghiile își pierd aspectul sănătos,
devin fragile, se îngălbenesc, se exfoliază
sau prezintă cute? Este posibil ca aceste
simptome să semnaleze o tulburare
tiroidiană, o carenţă de fier sau de calciu.
Pentru a afla cauza, mergi la medic. Te
ajută și îngrijirea exterioară. Pe o perioadă
de 14 zile, aplică pe unghii, în fiecare
seară, o cremă obţinută din 2 linguriţe
de ceară de albine încălzită, 10 g drojdie
de bere, 2 linguriţe de ulei de măsline și
10 picături de vitamina A. Peste noapte,
acoperă mâinile cu o pereche de mănuși.
• Are efect antimătreaţă
Multe persoane au probleme cu
căderea părului și seboreea sau mătreaţa.
Ceara de albine, alături de miere și de ceai
de plante medicinale, este de ajutor dacă
este aplicată pe scalp și pe firele de păr.
Amestecă 30 g de rădăcină de brusture cu
70 g frunze de urzică. Peste 2 linguri din
acest amestec toarnă 500 ml de apă fiartă.
Lasă la infuzat, apoi strecoară și amestecă
infuzia cu 1/2 linguriţă de ceară de albine
și 2 linguri de miere.
• Reface părul degradat
După trecerea sezonului rece, este
posibil să observi că părul și-a pierdut
vitalitatea. Aplică la rădăcinile firelor de
păr o mască din ceară de albine, pe care
o lași să acţioneze o oră. Pentru hidratare,
prepară o mască dintr-o linguriţă de
ceară de albine topită, 2 gălbenușuri, 100
ml de votcă, 50 ml de apă și 2 linguriţe de
miere. O altă variantă de mască este cea
obţinută dintr-un gălbenuș, 1 lingură de
ulei de ricin, 1 linguriţă de ceară încălzită,
10 picături de tinctură de propolis și 2
linguriţe de miere.
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continuare din pagina 1

Bibliotecar, Iuliana-Camelia Pîrvu

D

eși pentru Premiul IFLA au fost
depuse 32 de aplicații de către
biblioteci mari din lume, (inclusiv din
Argentina, Brazilia, Bulgaria, China,
Columbia, Croația, Franța, Ungaria, India,
Indonezia, Iran, Coasta de Fildeș, Kazahstan,
Kenya, Letonia, Pakistan, Filipine, Spania,
Ucraina, SUA și Uzbekistan), biblioteca
noastră a ocupat un onorant loc trei pe
podium, plasând România între primele
țări, după China și Ungaria.
Aplicația ”Biblioteca Comunală
Șirna crește cetățeni implicați”, depusă de
Biblioteca din Șirna, are la bază ilustrarea
activităților de educare a tinerei generații în
scopul dezvoltării durabile. Dintre acestea,
amintim participarea bibliotecii, în luna
septembrie 2017, la ”Maratonul curățeniei
în județul Prahova”, cu 70 de voluntari,
utilizatori ai bibliotecii, alături de Fundația
Comunitară Prahova și JYSK România,
contribuind la ecologizarea mai multor
zone din localitățile Ploiești, Câmpina
și Valea Doftanei, strângând materialele
reciclabile și instruindu-i pe cei prezenți în
legătură cu importanța reciclării deșeurilor.
În octombrie 2017, Biblioteca Comunală
Șirna organizează și derulează la nivel local
acțiunea ”Curățenia de toamnă în comuna
Șirna”, în parteneriat cu școala din localitate,
cu Primaria, Politia Locală Șirna și Asociația
Let`s Do It, România, în județul Prahova,
acțiune la care participă aproape 100 de
voluntari. De asemenea, Biblioteca din Șirna
a devenit, din 2017, partener al Asociației
Tot Mai Verde, din Brașov, în proiectul ”Dă
viață cărții tale”.
Evaluarea aplicațiilor a fost făcută de
17 recenzori internaționali din Australia,
Franța, Finlanda, Kenya, Germania,
Pakistan / Noua Zeelandă, Portugalia,
Spania, Suedia și S.U.A., profesioniști din
biblioteci publice și academice, dar și din
alte domenii (arhitecți, studenți). Evaluatorii
au apreciat că au avut o grea misiune, dată
fiind varietatea bibliotecilor și diferențele
semnificative de buget cu ajutorul cărora
s-au
desfășurat
programele/proiectele
înscrise în competiție.
După multe deliberări a fost aleasă pe
primul loc Biblioteca Foshan („Foshan
Library’s Green Practice”), situată în
orașul nou Foshan, care este zona cheie de
construcție a orașului burete în provincia
Guangdong, China.
ENSULIB a felicitat următorii cinci

clasați, după cum urmează:
1. József Attila County and City
Library, Tatabánya
2. Biblioteca Comunala Șirna,
Prahova County
3. National Library and Archives
of Iran
4. United States International
University – Africa
5. National and University
Library in Zagreb
(A se vedea anunțul oficial IFLA:
https://www.ifla.org/node/60935)
Pentru România, evaluatorii
apreciază că eforturile bibliotecii
au fost uriașe. Ei menționează:
”Biblioteca Comunală Șirna, județul
Prahova, reprezintă un bun exemplu
al modului în care bibliotecile pot și
trebuie să se angajeze în comunitățile
locale pentru îngrijirea mediului, mai
ales cu generațiile tinere. Biblioteca
a realizat progrese semnificative cu o serie de
programe care au schimbat comunitatea – cu
un buget foarte mic, dar cu rezultate foarte
mari – copiii ca lideri pentru alții. Biblioteca
a dezvoltat parteneriate impresionante cu
organizațiile locale, regionale și naționale
pentru a oferi educație continuă în domeniul
practicilor sustenabile.”
De asemenea, se subliniază că Biblioteca
din Șirna, prin ”angajarea eficientă a tinerilor
și a comunității pe un buget și un personal
foarte limitat”, servește ca un model inspirator
pentru toate bibliotecile cu orice buget și nivel
de personal, ca un exemplu al posibilităților
nesfârșite ce pot fi obținute printr-un
angajament profund al unui bibliotecar, al unei
biblioteci mici, pentru o societate mai bună.”
De
asemenea,
menționăm
că,
sfârșitul lunii martie 2018, în contextul
implementării Agendei ONU 2030 pentru
Dezvoltare
Durabilă,
Iuliana-Camelia
Pîrvu, responsabilul bibliotecii din Șirna,
a fost selectată în urma unui concurs
organizat de ANBPR– Asociația Națională
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice
din România – și ABRM – Asociația
Bibliotecarilor din Republica Moldova –
alături de alți nouă bibliotecari români și
10 din Republica Moldova, să participe la
Workshopul ”Bibliotecile, Dezvoltarea și
Implementarea Agendei 2030 a Organizației
Națiunilor Unite”organizat la Chișinău, în

cadrul Programului Internațional IFLA de
Advocacy.
Biblioteca din Șirna a făcut cunoscute
Obiectivele Agendei ONU 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă și în cadrul Conferinței
Internaționale de la Bacău din luna mai
2018, unde Iuliana-Camelia Pîrvu a
susținut o lucrare în plen, aducând în
fața colegilor bibliotecari din România,
Republica Moldova și Ucraina conceptul de
bibliotecă verde și prezentând activitățile
desfășurate de biblioteca din Șirna în spiritul
sustenabilității mediului.
De asemenea, Biblioteca Comunală Șirna,
din România, a fost convocată de ENSULIB
să participe la Workshopul din perioada
27 iunie-16 iulie 2018 pentru realizarea
Raportului IFLA Library Global Vision
2018, și a participat cu idei la realizarea
acestuia, alături de specialiști cu experiență
în domeniul bibliotecilor din alte 11 țări:
Finlanda, Germania, Portugalia, Kenya,
Filipine, SUA, India, Suedia, Pakistan, Iran
și Australia.
Iuliana-Camelia
Pîrvu,
singurul
bibliotecar al Bibliotecii Comunale Șirna
de aproape trei decenii, susține: ”Doar
împreună putem ocroti Pământul! Nu trebuie
să ne înspăimânte imensitatea lui. E de ajuns
să respectăm și să iubim pământul pe care
îl străbatem zi de zi. E de ajuns să lucrăm
împreună cu oamenii de lângă noi! Doar așa
putem crește mai buni, mai implicați!”

Cum să înveți engleza repede și ușor
P

rima dată
când am
făcut cunoștință
cu
limba
engleză a fost
la grădiniță. De
atunci, tot învăț,
tot practic, nu
m-am oprit și
nici nu cred că
o să mă opresc
vreodată.
Engleza e limba
mea de suflet,
dar pe cât de
Bianca - Georgiana
ușor îmi este
Enache
mie să o vorbesc,
pe atât de greu le
poate fi celorlalți.
Nu sunt vreo profesoară sau academiciană
specializată în limba engleză. Sunt o fată
normală de 16 ani, și vreau să îmi împărtășesc
experiențele cu voi.
”Fă-o cu pasiune sau nu o face deloc.”

(”Do it with passion or not at all.”)
Dacă vreți să învățați o limbă străină,
trebuie neapărat să aveți o anumită afinitate
pentru aceasta. Eu am iubit engleza din
prima clipă.
”Nu te opri atunci când ai obosit. Opreștete atunci când ai terminat.” (”Don’t stop when
you’re tired, stop when you’re done.”) Pe
lângă pasiune, mai este nevoie și de motivație
și ambiție. ”Unde-i voință este și putință.”
(”Where there’s a will there’s a way.”)
Ce trebuie să știți prima dată înainte de
a începe practicarea limbii engleze sunt
bazele. Nu trebuie să vă complicați din prima
sau să vă chinuiți
ț să învățați
ț ț expresii
p
lungi
g
și obositoare. Începeți cu chestii ușoare,
”totul are un început.” (”Everything has a
beginning.”) Verbele principale, în număr de
trei (to be – a fi, to do – a face, to have – a
avea), numerele (one, two, three – 1, 2, 3),
momentele zilei (morning – dimineață sau
night – noapte), membrii familiei (mother
– mamă sau father – tată), componentele
unei case (basement – subsol sau rooftop –

acoperiș), sunt doar câteva dintre acestea. Nu
contează ce vârstă aveți, dacă vreți să învățați
limba engleză, puteți începe chiar acum!
Metodele ”simplu și ușor„ nu funcționează
întotdeauna deoarece este nevoie de timp
și dedicație în orice domeniu. ”Cu răbdarea
treci și marea.” (”All things come to those
who wait.”)
Engleza poate fi minunată (pe lângă faptul
că este cea mai ușoară limbă dintre toate),
dar dacă vă este greu să o vorbiți și nu sunteți
motivați pentru a o învăța, atunci nu merită.
Găsiți o limbă care să vă placă atât de mult,
încât să nu vă puteți sătura niciodată de ea.
Și încercați să consultați dicționarul cât
mai des, mai ales când nu înțelegeți un
cuvânt sau când nu știți să traduceți ceva din
română în engleză. (Preferatele mele sunt
dicționarele englez-române illustrate scrise
de Irina Panovf.)
”Toată lumea a început de undeva, dar
important este unde a ajuns.” (”Everybody
starts somewhere, what’s important is how
far they’ve got.”)

Ziarul Ploiestii
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ROLUL FEMEII ÎN INTELLIGENCE

(III)

„Femeile din serviciile secrete au marele avantaj de a fi multifuncţionale…, ele sunt dotate să simtă
situaţiile periculoase, iar capacităţile acestora în ceea ce privește stăpânirea teritoriului, evaluarea situaţiei
și orientarea în spaţiu sunt superioare celor ale bărbaţilor… Când sunt bune, sunt foarte bune!”
(Tamir Pardo, director Mossad)

Veturia Goga
(1883-1979)

Teribila poveste de dragoste
dintre Veturia și Octavian Goga
ascunde un adevărat roman
de spionaj cu iţe complicate de
uneltiri și trădări de ţară. Povestea
lor s-a înfiripat pe când aveau
fiecare în jur de 40 de ani, ambii
fiind căsătoriţi. În epocă, legătura
lor a reprezentat un subiect plin
de savoare, spre deliciul presei
de scandal. Veturia provenea
dintr-o veche familie românească,
a preotului Zevedei Mureșan, și a
avut o educaţie aleasă, în particular
sau la pensionul săsesc din Sibiu.
Avea serioase cunoștinţe de istorie
și artă. La 14 ani vorbea fluent
germana, franceza, maghiara și
se pregătea deja pentru o carieră
în domeniul artistic: muzică și
actorie. La 14 noiembrie 1900,
regele Carol I îi acorda medalia
„Bene Merenti” pentru realizările
în cultura muzicală românească,
iar în 1912 susţine mai multe
concerte, acompaniată de George
Enescu sau Cella Delavrancea.
Omul politic Octavian Goga,
ajuns, în mai multe rânduri,
după Unirea din 1918, ministru
al Instrucţiunii și Cultelor,
ministru al Cultelor și Artelor,
ministru de Interne și chiar
prim-ministru, ar fi reprezentant
un bun paravan pentru jocuri
de influenţe și spionaj. Veturia
Goga, care îl cunoscuse pe Adolf
Hitler cu ocazia prezenţelor
sale la festivalul de la Bayreuth,
era singurul translator român
acceptat de Hitler în discuţiile pe
care acesta le avea cu mareșalul

Ion Antonescu. Veturia Goga era
și prietenă cu Maria Antonescu,
soţia mareșalului. La aproape 30
de ani după moartea Veturiei,
Mircea Goga, profesor la Sorbona
și strănepotul din prima căsătorie
a poetului, a publicat „Veturia
Goga, Privighetoarea lui Hitler”,
o biografie a soţiei fostului primministru al României. Cele 700
de pagini au readus în prim-plan
carisma, ipotezele despre trădări și
spionaj ale controversatei cântăreţe
de operă. „Am scris povestea
vieţii ei mai ales dintr-un profund
sentiment justiţiar”, mărturisea
autorul. „Acela că românii trebuie
să înceteze a mai taxa memoria
lui Octavian Goga pentru faptele
săvârșite de văduva lui”. El crede
că Veturia Goga era agent al
Reich-ului și că, după 1944, a
devenit comunistă și a păstrat astfel
„castelul” de la Ciucea ce fusese
cumpărat și renovat de Octavian
Goga. Mircea Goga susţine că
mariajul cu Octavian Goga a fost,
de fapt, misiunea încredinţată
Veturiei de către serviciile secrete
germane care ar fi recrutat-o încă
din 1914. La rândul lor, legionarii
considerau că Veturia era agentă a
Intelligence Service-ului britanic și
că, făcând parte din anturajul intim
al generalului Ion Antonescu, a
contribuit hotărâtor la declanșarea
conflictului între acesta și Garda
de Fier.
Mulţi specialiști în muzică și
publiciști pasionaţi de istorie au
considerat că Veturia a fost mereu
acuzată pe nedrept și că prin
căsătoria cu Octavian Goga ea și-a
asumat un destin trist. După ce ar
fi abandonat, ca soprană, o carieră

artistică de excepţie, prin căsătoria
cu Octavian Goga, aceasta ar
fi acceptat și exilul voluntar la
Ciucea, pentru a administra
domeniul și castelul cumpărate de
prima soţie a poetului ardelean.
În replică, cercetătorul Dan
Brudașcu, cu un doctorat la Cluj
despre opera lui Goga, o apără
pe Veturia spunând că aceasta ar
fi spionat cu știrea autorităţilor
de la București, cu sprijinul
diplomaţilor români din capitalele
europene, exclusiv în interes
naţional. Capetele încoronate ale
Europei, marii bărbaţi de stat ai
lumii s-au înclinat în faţa ei, iar
ușile palatelor, castelelor și ale
Consiliilor de stat s-au deschis larg
la intrările-i triumfale. A întâlnit,
cunoscut și s-a împrietenit cu
cele mai mari spirite ale secolului
XX. Mircea Goga, însă, nu este de
acord. El spune că Veturia avea o
personalitate „neguroasă” și că tot
comportamentul ei și renunţările
au fost de fapt, instrumente ale
trădării și intrigilor. Ar fi putut să
urce în lumină, dar a preferat să
uneltească în umbră.
Metamorfozată în „Privighetoarea lui Carol II”, eminenţa
cenușie, și Marea Doamnă
a dictaturii antonesciene l-a
slujit pe Hitler, către care „și-a
ciripit”propriul soţ, pe Octavian
Goga, dar și pe Carol II, pe
Mareșal, ca, de altfel, pe toţi cei
din însuși staff-ul celui de-al IIIlea Reich și i-a condus cu sârg
la pierzanie. A traversat „ciuma
brună” (fascismul), „ciuma roșie”
(comunismul) și cinci dictaturi
(hitleristă, carlistă, antonesciană,
stalinistă și româno-comunistă), a

Imperiul Britanic, propulsat
de o alianță cu lumea arabă

R

egina Elisabeta I a căutat
relaţii
comerciale
și
militare cu liderii Iranului, Turciei
sau Marocului, potrivit The New
York Times. Anglia s-a îndreptat
către musulmani după ce în 1570,
când a devenit clar că Anglia
protestantă nu se va întoarce la
religia catolică, papalitatea a cerut
detronarea reginei, iar spaniolii
ameninţau că vor invada insula.
Anglia era izolată atât politic
cât și economic de statele catolice
din vestul Europei și se afla
pe punctul de a fi destrămată.

Elisabeta I s-a îndreptat
E
ccătre Imperiul Otoman,
marele oponent al
m
din
acele
SSpaniei
vvremuri, în speranţa
ccă va scăpa de invazia
ibericilor și că va stabili
ib
rrelaţii economice cu
statele din Est.
st
Problema principală
a reginei era că nu
aavea resursele pentru
a finanţa schimburile
ccu statele bogate din
Orient, însă a găsit o soluţie în
scurt timp. Sora sa a introdus
o inovaţie comercială la acea
vreme, societatea pe acţiuni,
care a scos Anglia din impas.
Capitalul provenit de la acţionari
era folosit pentru a finanţa
voiajele comerciale, iar profitul
era împărţit cu aceștia. „După
1580, regina a semnat un acord
comercial cu otomanii, care a
durat peste 300 de ani și prin care
le-a acordat comercianţilor acces
gratuit la teritoriile otomane.
A făcut o alianţă similară cu

Maroc, cu promisiunea tacită de
sprijin militar împotriva Spaniei”,
informează The New Times.
În timpul negocierilor cu
musulmanii, Elisabeta I s-a
folosit de adversitatea comună
faţă de Biserica Catolică. Religia
protestantă, la fel ca Islamul,
le interzice credincioșilor să se
închine la idoli și-i obligă să
urmeze cuvântul nemijlocit al lui
Dumnezeu, în timp ce catolicii au
preferat mijlocirea preoţească.
Zahărul, mătasea, covoarele
și mirodeniile au crescut nivelul
de trai al englezilor, care au
trimis la schimb arme și muniţii
musulmanilor, de care aveau
nevoie pentru a-și susţine
războaiele. În ciuda succesului
comercial al societăţilor pe
acţiuni, mediul economic nu a mai
susţinut schimburile cu statele din
Orient, din cauza distanţei foarte
mari pe care o aveau de parcurs
comercianţii. Astfel, imediat după
moartea Reginei Elisabeta I, în
1603, noul rege, Iacob I, a semnat
un tratat de pace cu Spania,
încheind exilul Angliei.

trădat doi soţi și o ţară,
ţară iar,
iar apoi,
apoi
pe rând, puterile străine în a căror
soldă s-a aflat, Germania și Anglia.
A înscris totuși o pagină de aur în
istoria muzicii românești și a creat
Ciucea, unica ei inocenţă, semn că
uneori și lumina poate fi malefică,
realizând totodată și uluitoarea
performanţă de a fi fost singura
castelană care, într-un regim
comunist, și-a păstrat intacte toate
privilegiile.
Octavian Goga s-a stins din
viaţă la Ciucea, la 7 mai 1938,
când avea 57 de ani, în condiţii
care ridică destul de multe semne
de întrebare. „Siguranţa Statului,
la ordinul lui Carol al II-lea i-a
introdus otravă în berea consumată
de Octavian Goga în vechiul
restaurant „New York” din Cluj.
Anunţat, în 6 mai, de starea gravă
a sănătăţii lui Goga, renumitul
medic Iuliu Haţeganu s-a deplasat
la Castelul de la Ciucea. După ce
l-a consultat pe bolnav, potrivit

locali, între
unor martori oculari locali
care și notarul Popa, el i-a reproșat
medicului local de ce nu și-a dat
seama că era vorba de otravă,
nicidecum de congestie cerebrală,
de ce nu a folosit un antidot
împotriva otrăvii imediat ce a fost
chemat la căpătâiul bolnavului,
dar și că l-a chemat mult prea
târziu” (Dan Brudașcu, „Goga
și francmasoneria”).Veturia a
supravieţuit încă 41 ani, până
în iunie 1979. A fost „o femeie
de o sălbatică vitalitate, care
și-a conspirat destinul anume
pentru a culege laurii puterii”,
afirma profesorul Mircea Goga.
Cunoscătorii spun că, în istoria
spionajului, Veturia Goga are o
contribuţie mai valoroasă decât
aceea a celebrei Mata Hari (!).
Controversele rămân deschise.
Dar povestea Veturiei este fără pic
de îndoială, excepţională.
Colonel ( r) Liviu GĂITAN
(Va urma)

Ultimul pod incas
continuă să existe
Î

n urmă cu 500 de ani, când
incașii își extindeau imperiul
peste Anzi, au dezvoltat o reţea
incredibilă de drumuri, pentru
a-și putea muta repede și eficient
armatele, oamenii și bunurile
peste munţi. Însă relieful era
unul deloc ușor de îmblânzit, cu
vârfuri înalte și văi adânci. Prin
urmare, era nevoie de poduri, și
deloc puţine. Practic, podurile au
ajuns să facă parte din reţeaua de
drumuri a incașilor, care se întinde
pe 40.000 de km, din Ecuador
până în Argentina. Aceste poduri
erau realizate din ce se găsea la faţa
locului: lemn, pietre și chiar un tip
de iarbă înaltă care crește în zonă
– qqoya.
Aceste poduri aveau o viaţă

scurtă și trebuiau refăcute la fiecare
câţiva ani. După ce și ultimii incași
au dispărut, la începutul secolului
al XVII-lea, la fel s-a întâmplat
și cu toate podurile. Unul singur
a supravieţuit, Q’eswachaka sau
Keshwa Chaca, graţie dedicării
locuitorilor zonei, care l-au refăcut
an de an, conform crviewer.com.
Anual, locuitorii din Huinchiri,
provincia Canas, din Peru, se
întâlnesc și, cu mic cu mare,
lucrează la refacerea podului
de peste râul Apurimac. Totul
culminează cu o sărbătoare care
încununează reușita și cinstește
memoria străbunilor incași.
Podul măsoară puţin peste 45
de metri, iar senzaţia, când treci
peste el, este ameţitoare. Sunt 30
p
de metri până la apă, iar balansul
d
fface pulsul să o ia la goană, după
ccum povestesc puţinii turiști care
aau ajuns în zonă.
Pe vremuri, cei care voiau să-l
ttraverseze erau nevoiţi să plătească
o taxă, un tribut. Aduceau de obicei
plante pe care cei responsabili cu
p
menţinerea podului le foloseau
m
pentru a-l întări.
p
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Drumul lung spre UE – prin mai multe
scurtături sau mai puține vămi?

„Drumul de ocolire de la Ungheni, pe care-l deschidem astăzi, va ușura conexiunea Republicii
Moldova cu Uniunea Europeană și cu frontiera UE. De asemenea va facilita schimbul de
bunuri și mărfuri și va reduce traficul intens și poluarea din Ungheni, spre beneficiul oamenilor
ce trăiesc aici. Cu eforturile comune ale tuturor partenerilor implicați, noi am reușit, prin
asistența UE, să aducem standarde europene de viață mai aproape de cetățenii Republicii
Moldova, ajutându-i să trăiască mai bine, mai ușor, bucurându-se de o nouă infrastructură”,
declara ambasadorul Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
pe 3 august curent, la ceremonia de inaugurare a tronsonului de aproape 8 km ce duce spre
punctul de trecere a frontierei Sculeni, ocolind orașul Ungheni.
Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
O SCURTĂTURĂ SPRE UE, CU 7
KILOMETRI ȘI UN SFERT DE CEAS
Cei 7,7 km de drum au „prilejuit” o
ceremonie de un fast mai mare decât
deschiderea tronsonului de drum Sărăteni
– Soroca de pe traseul național, dat în
exploatare în octombrie 2014 și reconstruit
în cadrul Programului „Compact”, cu
finanțare de la Guvernul SUA. Tronson de
șosea de circa 50 de km, dotat cu sensuri
giratorii, marcaje rutiere, canale de colectare
a apelor pluviale, iluminare stradală și stații
bine amenajate, ce a inclus și reparația a 14
poduri, construirea trotuarelor, instalarea
parapetelor din metal, a indicatoarelor
rutiere și a obiectelor reflectorizante
pe porțiunile periculoase. Dar și prima
intersecție denivelată (etajată). Tronson
construit în mai puțin de doi ani, costul lui
fiind de circa 100 milioane de dolari.
Drumul de ocolire a orașului Ungheni,
cu o lungime de numai 7,7 km, a fost
reconstruit în patru ani, cu finanțare
dintr-un grant de 8,62 milioane de euro
din partea UE și peste 40 de milioane de
lei alocați din Fondul Rutier al republicii.
Premierul Pavel Filip se disculpa la
ceremonia de inaugurare: „Au fost obstacole
și întârzieri. La fel este și drumul nostru
spre Uniunea Europeană – lung, complicat,
sinuos. Poate nu este cel mai ușor drum, dar
pentru noi este singurul drum. Noi nu avem
un drum de ocolire, noi mergem clar și ferm
pe acest drum spre Uniunea Europeană și eu
sunt sigur că într-o bună zi ne vom bucura
împreună de rezultate frumoase”.
Mai mulți oficiali locali au avut doar
cuvinte de laudă. Că drumul de ocolire vine
să îmbunătățească legătura dintre Chișinău
și frontiera UE, micșorând distanța cu…
tocmai 11 km, că va facilita comerțul dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană,
că va oferi o modalitate mai rapidă și sigură
de deplasare pentru cetățeni, că va diminua
numărul accidentelor rutiere și a victimelor
în trafic. Că municipiul Ungheni devine
din ce în ce mai atractiv pentru investitorii
străini, dacă se modernizează infrastructura
rutieră… E drept că noul drum va scoate,
zilnic, cel puțin 450 de vehicule grele
din centrul orașului Ungheni, ceea ce va
reduce numărul de ambuteiaje, va micșora
poluarea și deci va îmbunătăți calitatea vieții
pentru cei 35.000 de ungheneni și locuitori
din satele învecinate. Acum, ambulanțele
și autospecialele vor ajunge mai repede
la oameni când aceștia vor avea nevoie de
ajutor – cam cu 20 de minute, aprecia un
șofer de ambulanță.
Mă întrebam, ascultând mai ales
alocuțiunile oficialilor, cu cât va facilita
schimbul de bunuri și mărfuri această
porțiune de drum, chiar dacă în regiune
activează circa o mie de întreprinderi
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agricole, inclusiv 40 în Zona Economică
Liberă Ungheni, cât de mult va facilita
comerțul și businessul republicii? Șoseaua
de centură chiar „va face călătoria prin
frumoasele ținuturi basarabene mult mai
plăcută atât pentru cetățeni, cât și pentru
turiști”?
La o bătaie de suliță sau scurtătură de
binoclu, Prutul își ducea tăcut apele la vale,
suportând povara unui hotar absurd care
taie un neam, o națiune în două.
PRUTUL, OBIECT DE STUDIU
ȘTIINȚIFIC ȘI OBSTACOL ÎN CALEA
FERICIRII
Mi-a venit în gând Prutul nu pentru ca
să promovez încă o dată în plus Unirea, ci
pentru că îmi amintisem de un studiu realizat
de Programul pentru Reforme Structurale și
făcut public nu mult înainte de evenimentul
de la Ungheni. Finanțat de Agenția SUA
pentru Dezvoltare Internațională ( USAID),
studiul își propusese ca obiect de cercetare
coridoarele comerciale ale Republicii
Moldova. Cercetarea identifica unul dintre
principalele obstacole în traseul evoluției
economice a Republicii Moldova. Care
credeți că este acesta? Nu, nu e corupția
ajunsă la cote maxime la Chișinău, nici
justiția capturată și pusă sub călcâiul
politicului, nici chiar democrația croită pe
caftanele partidelor ori fracul oligarhului
number one. Da, sunt de acord, toate acestea
reprezintă, firește, piedici destul de serioase.
Există însă un impediment, mai drept un
obstacol, despre care nici un specialist
în probleme de comerț și economie nu a
pomenit niciodată și în fața căruia pălesc
toate cele menționate mai sus: Prutul! Mai
drept hotarul dintre cele două maluri ale
Prutului. „Nu starea drumurilor este cea mai
mare problemă pentru comerțul Republicii
Moldova”, a declarat Douglas Muir,
directorul Programului pentru Reforme
Structurale în Moldova din cartul USAID.
Datele studiului cu care a operat domnia
sa demonstrează incontestabil că problema
cea mai dificilă pentru comerțul extern
și, implicit, pentru economia Republicii
Moldova o constituie hotarul de la Prut. În
special, timpul de așteptare a autotrenurilor

cu marfă la frontieră, care depășește de
multe ori și 3 zile, până ajung să traverseze
punctul de trecere Leușeni-Albița. Punctul
p
de trecere Sculeni, chiar dacă nu e tot
atât de solicitat ca cel de la Albița, nu face
mare excepție. Și atunci cu cât va scurta
drumul de ocolire a orașului Ungheni calea
agenților economic spre piața europeană?
Dar a cetățenilor simpli spre democrația
vveritabilă a UE?
Despre prezentarea studiului s-a scris și
relatat cu un anumit lux de amănunte de către
mai multe mijloace de informare în masă,
preponderent portaluri media, esențial
însă fiind nu atât conținutul studiului, cât
prezența lui James Pettit, ambasadorul
SUA la Chișinău, la lansarea acestuia.
Chiar dacă diplomatul american s-a arătat
convins că cercetarea oferă mai multe
soluții pentru ameliorarea performanțelor
comerciale și economice, prea puțini
jurnaliști și-au dat seama că prezența
ambasadorului de astă dată certifica
valoarea și semnificația studiului, și nu doar
importanța evenimentului în sine. Așa încât
practic nimeni nu a sesizat că obiectul de
studiu științific al acestei cercetări inedite
și din cale-afară de explicite este granița
de pe Prut. Și în nicio relatare semnatarii
nu au stăruit asupra conținutului studiului,
nici de suprafață, măcar, nemaivorbind de
profunzime.
FRONTIERA DE VEST ÎNTRE CELE
DOUĂ STATE ROMÂNEȘTI – UN
ANACRONISM
Nimic nou atunci când autorii studiului
arată că relațiile economice externe se
desfășoară pe coridoare comerciale prin care
mărfurile sunt transportate pe cale terestră,
ferată, maritimă sau aeriană. Dar în această
ordine de idei, pentru Republica Moldova,
deficitul căilor de acces către Uniunea
Europeană și lumea largă se constituie
într-un handicap destul de serios. Calea
Ferată din Moldova este într-o criză
continuă nu numai de locomotive și trenuri
marfă, dar și de management eficient, idei
de modernizare a ei; lipsa unei ieșiri la mare
complică și mai mult lucrurile, semnalează
studiul. În aceste condiții, hotarul de la
Prut nu face decât să agraveze situația
comercial-economică și să încetinească
dezvoltarea social-economică celui deal doilea stat românesc. Astfel, frontiera
de vest a Republicii Moldova se constituie
în principalul obstacol în calea unei
ascensiuni economice durabile. Autorii
studiului spun acest lucru pe șleau, fără
reverințe sau ocolișuri diplomatice. Iar dacă
mai ținem cont de faptul că la est Chișinăul
se mai confruntă cu un cordon separatist,
care nici pe departe nu favorizează căi
comerciale cu Caucazul și Asia Mijlocie,
să zicem, iar Ucraina, chiar dacă în ultimii
ani e solidară cu eforturile de contracarare a
separatismului, cu toată bunăvoința actualei
guvernări de la Kiev, nu prea rupe cămașa în
a stabili cele mai bune relații comerciale cu
Chișinăul.
Concomitent, investigația mai propune
modalități de fluidizare a comerțului cu
Uniunea Europeană, de îmbunătățire a
stării de lucruri în domeniul infrastructurii,
transportului și logisticii. Dar cel mai
insistent însă studiul îndeamnă de fapt la

eliminarea barierelor de tot felul de
la granița moldo-română și recunoaște, fără
a menaja politicul, că menținerea ei în starea
actuală este un anacronism. În condițiile
în care cetățenii Republicii Moldova au
dreptul să călătorească în Europa fără
vize, cel de-al doilea stat românesc fiind
membru asociat al UE și făcând parte din
Zona de Comerț Liber și Aprofundat,
hotarul de la Prut nicidecum nu corespunde
nici noilor imperative internaționale,
nici spiritului timpului. Problema nu
rezidă
însă
numai
în
natură
economică a studiului. Acesta trădează
dimensiuni multiaspectuale. Instalată de
imperiul țarist și fortificată ulterior de
puterea sovietică, granița de la Prut constituie
nu doar o barieră pentru importuri și
exporturi. Este un anacronism, o piedică în
calea normalității. A identității și lucidității
naționale. A reintoarcerii noastre în spațiul
românesc și cel european. Așa încât, și după
sucombarea URSS, avem de a face mai mult
decât cu o frontieră de sorginte sovietică. E o
fosilă conservată cu bună știință de cei care
încearcă să perpetueze divizarea națiunii
române.
O POVESTE VECHE, DAR ȘI UN FLIRT
POLITIC PE UN PORTATIV MAI NOU
Scurt pe doi: chiar dacă studiul ne
vinde o poveste veche, ea încă nu e spusă
până la capăt. Că hotarul de la Prut e o
relicvă a pactului Ribbentrop-Molotov
știm cu toții. (Pentru mulți nu e o noutate
de asemenea că Washingtonul a avut
un scenariu de reunificare a celor două
maluri ale Prutului încă pe la 1990.)
Însă investigația susținută financiar de
USAID în anul Centenarului Unirii vine
de-acum cu fapte și argumente științifice,
care probează ceea ce puțini dintre noi
intuiau până la el apriori. Fiind centrată
pe coridoarele comerciale ale Republicii
Moldova, cercetarea scoate în evidență,
firește, caracterul perimat, prin prisma
relațiilor economice, al frontierei vestice.
Straniu, dar și după ce sârma ghimpată
a fost înlăturată de-a lungul celor două
maluri ale Prutului, hotarul de la Prut, chiar
dacă nu are limite și fixații geografice, este
mai răspândit decât pare. O bună parte a
populației din stânga Prutului este expusă,
oricum ai întoarce-o, efectelor sale nocive.
Ne lovim de frontieră la tot pasul. Nu doar
când călătorim în România sau în alte state
occidentale. Granița își pune amprenta
pe noi toți zi de zi. Ne afectează și viața
politică, și relațiile sociale, și comunicarea
interpersonală, transformând Republica
Moldova într-un tip anume de rezervație
geopolitică. Într-un bantustan în inima
Europei. Pe de altă parte, hotarul de la
Prut a devenit o obișnuință care, din
păcate, e o a doua natură a omului. De
aceea îl nesocotim și ne împăcăm totodată
cu el, tratându-l ca pe un rău banal.
În perioada când Republica Moldova
reprezenta „o istorie de succes”, fostul
secretar de stat al SUA John Kerry, ridicând
în onoarea gazdelor cupa la Cricova, a urat
Republicii Moldova să revină acolo unde
a fost înainte de cel de-al Doilea Război
Mondial și de unde a fost răpită. În ședința
solemnă a Parlamentului României din 27
martie curent Liviu Dragnea se adresa celor
doi lideri politici de la Chișinău, Andrian
Candu și Iurie Leancă, să adune, cuget de
la cuget, tot curajul care-l mai au ca să facă
unirea, să „fim împreună în Europa, dar
ca o singură națiune”. Că „România a fost
puternică atunci când a fost unită și, unită va
fi puternică”. Adevărat, dar încă mult curaj
și sinceritate ar trebui să adune politicienii
de la Chișinău și București pentru a le urma
exemplul înaintașilor de la 1918, încă multe
trebuie de întreprins pentru a atinge acest
obiectiv.
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O linie roşie pentru generalii americani
P

ână unde poate merge apropierea est-europenilor de SUA?

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

A

flată la un pas de suspendarea
dreptului de vot în Consiliul UE
din cauza reformei justiţiei, cu fondurile
de coeziune reduse, conform proiectului
de buget multianual prezentat de Comisia
Europeană şi cu securitatea energetică
ameninţată de proiectul ruso-german Nord
Stream 2, Polonia caută o apropiere de
Statele Unite.
O primă măsură luată de guvernul
conservator de la Varşovia a fost să susţină
decizia SUA de a abandona Acordul
Nuclear cu Iranul şi să înceapă un lobby
cu şanse minime de reuşită la Bruxelles,
pentru ca şi marile puteri UE semnatare
(Marea Britanie, Germania şi Franţa) să
urmeze calea americană. În al doilea rând,
Ministerul polonez al Apărării a venit cu
îndrăzneaţa propunere ca SUA să înfiinţeze
o bază militară permanentă în Polonia,
prima de acest fel, din Flancul Estic al
NATO. Mai mult, ministerul a anunţat că
Polonia va contribui cu două miliarde de
euro la acest proiect.
Există însă limite ale apropierii de SUA,
iar o bază militară permanentă în fostele
ţări socialiste pare să fie una dinte aceste
linii roşii. Ministrul polonez al Apărării
nu a prezentat planul pentru baza militară
guvernului american, ci unei delegaţii
a Senatului SUA care a vizitat Polonia
recent, alături de adjunctul comandantului
trupelor americane din Europa, generalul
Timothz McGuire. Senatorul James Inhoe,
care împărtăşeşte linia dură faţă de Rusia
a senatorului John McCain, a propus
ca Pentagonul să realizeze un studiu de
fezabilitate pentru baza permanentă din
Polonia. Însă, dincolo de acest nivel,
iniţiativa poloneză nu pare să fie bine privită
nici în SUA şi nici în UE, cu excepţia micilor

state baltice, care şi-au exprimat recent
sprijinul pentru proiectul polonez.
O primă distanţare a venit din partea
secretarului general NATO, norvegianul
Jens Stoltenberg, care nu a declarat nimic
despre acest plan la conferinţa de presă de
după întâlnirea cu preşedintele Poloniei,
spunând doar că este „o chestiune de
politică internă”. Publicaţia Politico mai
citează un oficial din domeniul Apărării
dintr-un stat vest-european, care arată că
europenii încearcă să evite subiectul unor
baze militare permanente ale SUA în Estul
Europei, în niciun caz să aducă în discuţie o
asemenea evoluţie.
Însă cea mai dură critică la adresa
iniţiativei poloneze a venit din partea
fostului comandant al trupelor SUA
din Europa, generalul Ben Hodges.
Într-un articol de opinie publicat de
Politico.eu, Hodges arată că o asemenea bază
a SUA în Estul Europei, „riscă să submineze
economia NATO și trebuie privită cu un
ochi foarte critic”. „O asemenea mișcare
trebuie luată doar cu consensul membrilor
NATO, iar aceasta cel mai probabil nu se
va întâmpla, din motive foarte clare”, scrie
generalul Hodges în articolul intitulat „Nu
deschideţi o bază militară SUA în Polonia”.

În primul rând
„O bază militară americană în Europa
sau oriunde în Europa Centrală și de Est
este necesară și provocatoare. Ar da un
motiv Moscovei să susţină că NATO este
un agresor și să răspundă cumva pentru a
proteja suveranitatea Rusiei”. Spre deosebire
de prezenţa prin rotaţie a trupelor SUA, o
bază permanentă poate fi interpretată ca o
încălcare a Actului Fondator NATO-Rusia
din 1997. „Și Rusia a încălcat acordurile
când a invadat Ucraina și a schimbat

mediul de securitate existent în momentul
semnării Actului Fondator, însă nu cred că
este înţelept să adoptăm o politică care ar
alimenta temerile rușilor. În plus, ar crea
fricţiuni între aliaţi, care sunt deja pe poziţii
opuse în privinţa retragerii SUA din acordul
cu Iranul și în privinţa tarifelor anunţate de
SUA pentru importurile de oţel și aluminiu”,
scrie Hodges.

În al doilea rând
Generalul american susţine că prezenţa
prin rotaţie a militarilor americani și din
alte state NATO are avantajul de a arăta
Rusiei nu numai hotărârea SUA, ci și a
altor state aliate de a apăra ţările estice. În
plus, prezenţa prin rotaţie îmbunătăţește
mobilitatea trupelor.

În al treilea rând
O prezenţă permanentă a unei brigăzi de
blindate în Estul Europei nu ar fi fezabilă.
Aceasta ar presupune mutarea unei brigăzi

Colorado,
de blindate din Texas,
Texas Kansas sau Colorado
iar congresmanii din aceste state se vor
opune. Actualul sistem rotaţional este mai
eficient, pentru că presupune detașarea
unor unităţi mari din statele americane
până în Texas, apoi cu vaporul către Europa
și cu trenul către destinaţia finală din Est.
Aceasta este o repetiţie pentru situaţia unui
conflict real, care presupune transfer de
trupe în Europa, susţine Hodges.
Totuși, propunerea Poloniei este de
înţeles. „Aliaţii estici cred că prezenţa
trupelor SUA va descuraja Rusia, care nu
ar risca o confruntare în care rușii ar putea
ucide americani”, scrie Hodges. „Dacă esteuropenii vor să sporească capacitatea de
descurajare a NATO, o prezenţă americană
care poate să producă sciziuni nu este calea
bună. Mult mai bine este ca est-europenii să
menţină coeziunea Alianţei și să se asigure
că există trupe antrenate și pregătite care să
vină în aceste ţări dacă este necesar”.

A patra bătălie pentru Atlantic

S

tatele Unite au reactivat Flota a II-a din Atlantic. După șapte
ani, când fusese ”pensionată” de administraţia Obama.
Știrea a fost oarecum trecută cu vederea, însă, din punct de vedere
geostrategic, are o importanţă capitală.

P

entru a evita o confruntare
cu Rusia, în contextul
încordării la maximum a relaţiilor
dintre Moscova și Washington,
marina americană a anunţat
reactivarea Flotei a II-a de
patrulare în Atlanticul de Nord.
Flota dizolvată în 2011 din raţiuni
bugetare și de reorganizare
militară, a jucat un rol capital în
perioada Războiului Rece. Acum,
centrul ei va fi în Norfolk și va avea
ca teatre de operaţii Atlanticul de
Nord și coasta de est a Statelor
Unite. În calitate de comandant

al operaţiunilor navale, amiralul
John Richardson a declarat:
„Acesta este un răspuns dinamic la
un mediu de securitate dinamic”.
Iar amiralul a arătat spre nordul
Atlanticului, ca fiind câmpul de
luptă al unui război de înaltă
tehnologie între marile puteri.
„Strategia noastră naţională de
apărare arată în mod clar că ne-am
întors la o eră de concurenţă între
marile puteri, în timp ce mediul
de securitate continuă să devină
tot mai dificil și mai complex”, a
declarat Richardson. „De aceea,

azi contăm pe Flota a II-a, pentru
a face faţă acestor schimbări, în
special în Atlanticul de Nord”.
O teză care se pliază pe deplin
în strategia definită de actualul
secretar al Apărării, James Mattis,
care a ales să dezvăluie noua
direcţie pe care o vor lua Statele
Unite: mai ușor cu lupta împotriva
terorismului și mai mult bazată
pe contracararea pe termen lung
a inamicilor cei mai importanţi
în acest moment. China și Rusia.
O teză care găsește de mult timp
teren fertil printre strategi. Și
asta pentru că ei susţin că Statele
Unite se află deja în război pentru
Atlantic, de cel puţin un secol.
Chiar dacă inamicii se schimbă,
strategia
americană
rămâne
aceeași. Iar astăzi am ajuns în plină
a patra bătălie a Atlanticului.
Statele Unite au un singur scop:
acela de a deţine controlul deplin
peste Atlanticul de Nord. Asta
înseamnă că vor să domine totul:
de la coasta de est a SUA, până la
coastele europene, mediteraneene
și baltice. Se subînţelege și că
nicio putere nu ar trebui să pună
în pericol dominaţia navală
americană.
După cum explică Institutul
naval,
prima
bătălie
a
Atlanticului a fost cea a Primului
Război Mondial. Imperiul german
a folosit submarinele, pentru a
impune o adevărată blocadă navală

asupra Marii Britanii și aliaţilor
săi, scufundând milioane de tone
de nave aliate. În cele din urmă,
Marina Regală a reușit să domine,
dar numai datorită unui număr
imens de resurse mobilizate de
toţi aliaţii și nu fără pierderi grave
pentru Regatul Unit.
A doua bătălie a Atlanticului
este reprezentată de comparaţia cu
U-boot-urile germane în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
Germanii au învăţat tactica
războiului anti-submarin de la
Aliaţi, din războiul precedent. Și
chiar și în acest caz, ani de zile
au avut un avantaj distinct faţă
de forţele aliate. Numai prin noile
tehnologii, tactici și cantităţi
uriașe de resurse investite în
Apărare, Statele Unite și Imperiul
Britanic au reușit să învingă
Marina germană.
A treia bătălie a Atlanticului:
provocarea pentru mări în timpul
Războiului Rece. În umbra
descurajării nucleare, mizele
acestei competiţii au fost foarte
mari. Flota Uniunii Sovietice a
avut avantaje tot mai mari, iar
SUA au trebuit să urmărească
în mod constant să încerce
să-și depășească rivalii în războiul
submarin. Adăugând de fiecare
dată noi tehnologii și noi arme
la submarinele lor, Statele Unite
au reușit să obţină tot mai mult.
Prăbușirea URSS a făcut restul.

A patra bătălie a Atlanticului.
Astăzi, provocarea nu s-a terminat.
Rusia a renăscut ca putere militară
și pune în pericol controlul
mărilor atlantice. Submarinele
rusești testează apărarea NATO
și „pregătesc terenul de luptă
submarin complex, pentru a obţine
un avantaj în acest conflict viitor”.
Așa crede amiralul James G. Foggo
al III-lea, actualul comandant al
forţelor Navale ale Statelor Unite
ale Americii – Forţele navale din
Africa și șeful Comandamentului
Forţelor Aliate din Napoli.
Strategii americani și britanici
cred că Marina rusă, în special
în ceea ce privește submarinele,
a atins un nivel tehnologic foarte
ridicat. Marina Moscovei a fost
redusă, însă s-a îmbunătăţit
calitatea forţelor sale. Și NATO
încolţește Rusia, pentru a
împiedica cele două ieșiri pe
Atlantic, adică Baltica și Marea
Neagră, să fie sub stăpânirea
rușilor.
Evoluţiile recente din NATO,
precum și redefinirea flotelor
americane au un singur obiectiv:
Marina rusă. Pentagonul dorește
să împiedice accesul Rusiei în
Atlantic și să-i compromită
interesele. Războiul este deja în
desfășurare, tăcut, dar complex,
la fel ca Războiul Rece. Și a patra
bătălie nu este o ipoteză: este deja
o realitate.
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ATLETISMUL PRAHOVEI, STRĂLUCITOR…
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Î

n ciuda unor condiţii de
activitate dificile, parţial
nefavorabile, fără nici o pistă
regulamentară de pregătire sau
competiţională, regulamentară și
omologată, în minunatul și marele
nostru judeţ, structuri sportive
de vârf ale Prahovei continuă să
obţină succese strălucitoare în
atletism – „sportul sporturilor”,
așa cum au făcut-o recent la
Campionatul României (Seniori și
Tineret – U23, Pitești – Stadionul
„Nicolae Dobrin”, 25-27.VII.2018,
220 de atleţi, 157 atlete, de la 99 de
cluburi din întreaga ţară).
CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL PLOIEȘTI,
SPLENDID BILANŢ
Sub „bagheta” profesorilor
Augustin Iancu – antrenor
coordonator și Robert Munteanu
– antrenor, atleţii CSM Ploiești
au „recoltat” la Piteștii, 13 medalii
din care 4 de aur, 4 de argint și

5 de bronz și spre meritul CS
Petrolul Ploiești, unde o parte din
performeri sunt dublu legitimaţi…
* Petre Daniel Rezmiveș cu 10.52
secunde la 100 m plat a cucerit
medalia de aur la Tineret U23 și
medalia de argint la Seniori, dar
și aur la 200 m (T) și în aceeași
probă și „bronz” (S). Ceilalţi
medaliaţi: * Cristian Radu 400 m,
„argint” (S + T); * Costin Homiuc
„bronz” la 100 m și 200 m (T); *
Marius Ionescu (dublu legitimat și
la CSM Craiova) bronz la 10.000
(S); * Costin Homiuc, Cristian
Radu, Bogdan Oprina, Petre
Daniel Rezmiveș cu Ștafeta 4x100
m – aur (T) și bronz (S); Marius
Licuţ, Mihai Lazăr, Ovidiu Burcea,
Alexandru Geamănu cu Ștafeta
4x100 m – argint (T); Alexandru
Geamănu, Constantin Andonii,
Sebastian Ursachi, Cristian Radu
cu Ștafeta 4x400 m – aur (S).

Atleţii CSM Ploieşti,
strălucitori…

Foto: csmploieşti.ro
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
PLOIEȘTI, MEDALII CU
JUNIORII…
Atleţii juniori ai CSȘ Ploiești
(antrenori – profesorii Maria
Andrei
și
Florin
Andrei)

reprezentând
prin
dublă
legitimare și CSM București, în
formaţia Florin Nica (J II), Andrei
Năstăsache, Alexdandru Săceanu,
David Năstase (toţi trei J I) în
proba de Ștafeta 4x400 m și-au
adjudecat „argintul” la „Tineret”

Foto: cssploieşti.ro

Foto: câmpinatv.ro/sport

Ştafeta 4x400 m CSŞ Ploieşti – spre „aur”…

Ioana, Mihaela, Andreea,
onoare pro Câmpina şi pro Prahova

și „bronzul”
bronzul” la „Seniori”,
Seniori” iar într-o
într o
altă componenţă – Florin Nica,
Nicolae Olteanu (ambii J II), Iosif
Năstase, Andrein Năstăsache (cei
doi – J I) au obţinut „bronz” (T) la
Ștafeta 4x100 m.
ÎN ELITĂ ȘI CLUBUL
SPORTIV ȘCOLAR
„CONSTANTIN ISTRATI”
CÂMPINA
În aceeași mare competiţie,
în elita naţională s-au situat și
atletele de la CSȘ „CS. Istrati”
Câmpina (antrenor coordonator
– prof. Nicolae Pavel) în probele
de aruncări. Astfel, cu o aruncare
de 46,26 m la disc, Andreea Lungu
(antrenare prof. Mihaela Marin) a
cucerit o medalie de aur (T) și alta
de argint (S), iar colega sa de club,
Ioana Plăvan (antrenor Nicolae
Pavel) la aruncarea suliţei (50,56
m) și-a adjudecat tot două medalii
– argint (S și T)…
Atletismul, onoare Prahovei…

PETROLUL, START GREȘIT, DEZAMĂGITOR…

DOAR EGAL, „ACASĂ”, LA „FLACĂRA GALBEN-ALBASTRĂ”!
C

u dorinţa revenirii în elita
fotbalului românesc, startul
mult îndrăgitei echipe a „Lupilor
Galbeni”, fanion al Prahovei,
„Fotbal Club Petrolul” Ploiești, în
ediţia 2018-2019 a Campionatului
Ligii a 2-a (4.VIII.2018, Stadion
„Ilie Oană” Ploiești, circa cinci mii
de suporteri…), a fost unul greșit,
fără victorie, cu doar un egal,
dezamăgitor…
*FC Petrolul Ploiești – Sportul
Snagov 0-0
Pe o vreme caniculară, la o oră
nepotrivită (15.30, programare
din interesele televiziunilor…),
de la care însă a jucat și formaţia
oaspete, Petrolul a luptat, și-a
dorit mult victoria, însă fără
putinţă, realizările tehnico-tactice,
colective și deseori și individuale,
lăsând de dorit. Putea fi și mai
rău, câteva din ocaziile de gol ale
oaspeţilor fiind și mai mari ca ale

noastre…
Doar egal, la debut, „acasă”, la
„flacăra galben-albastră”…
Petrolul (antrenor principal
– Leo Grozavu, antrenor secund
– Mugur Cornăţeanu, antrenor
portari – Vasile Șleam, preparator

Petroliştii, doar aproape de gol…

Foto: Răzvan
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avertismente, min. 87 și 89),
Antonio Cruceru (62 Claudiu
Herea) – Nini Popescu, Sergiu
Arnăutu, Alexandru Saim Tudor
(46 Robert Grecu). Din lotul
echipei noastre mai fac parte:
Mirel Bolboașă, Daniel Isvoranu,
Mihai
Velisar,
M
Paul Antoche,
P
Mihai
Ene,
M
Cosmin Lambru,
C
Alexandru
A
Nica,
Cristian
N
Daniel, Mergim
D
Neziri, Andrei
N
Rus și Valentin
R
Ţicu
(ultimii
Ţ
doi convocaţi în
d
aaceastă perioadă
România
la
U19…).
U
* În celelalte
jocuri
ale
jo
Păsărică/www.sportpictures.eu pprimei etape,

fizic - Ovidiu Chiribici): Arpad
Tordai – Alberto Olaru, Florin
Plămadă (58 Marius Chindriș),
Lucian
Cazan,
Alexandru
Ţigănașu – Sebastian Ghinga
(cpt) – Alexandru Ciocâlteu (89
– eliminat din joc, pentru două

multe rezultate favorabile unor
contracandidate la promovare,
unele, echipe de tradiţie în fotbalul
românesc: * Aerostar Bacău –
Pandurii Târgu Jiu 0-1 * CSM
Mioveni – Academia Clinceni 2-1*
Dacia Unirea Brăila – Ripensia
Timișoara 1-2 * Energeticianul
Petroșani – Luceafărul Oradea 4-0
* FC Argeș Pitești – CS Balotești
2-0 * Farul Constanţa – ACȘ Poli
Timișoara 4-1 * Universitatea Cluj
Napoca – Metaloglobus București
2-0 * Daco Getica București –
UTA Arad 2-0 * ASU Politehnica
Timișoara – Chindia Târgoviște
0-1.
Vineri, 10 august 2018, de la
ora 18.00, pe Stadionul Concordia
Chiajna este programat jocul (Liga
2, Etapa 2), CS Balotești – FC
Petrolul Ploiești.
Petrolul, victorie!...

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!”

