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DOSARE PENALE PENTRU VIOLENȚELE
LA MITINGUL DIN PIAȚA VICTORIEI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rocurorii au arestat
pentru 30 de zile
două persoane acuzate că
d
aau lovit-o pe jandarmulfemeie,
la
mitingul
fe
Diaspora de vineri, 10
D
aaugust, unde au participat
1110.000 de manifestanți
numai în Capitală. Mai
n
mulți protestatari au depus
m
șși ei plângere împotriva
jandarmilor sub acuzația că
ja
aau fost maltratați de forțele

de ordine. Reamintim că
Parchetul Militar București
a deschis un dosar penal
în legătură cu modul de
intervenție al jandarmilor
și incidentele care au avut
loc în timpul manifestației
din Piața Victoriei. Vineri,
protestul pașnic al zecilor
de mii de manifestanți a
fost perturbat de câteva
grupări de huligani, lucru
care a generat evacuarea

brutală a manifestanților,
printr-o
intervenție
unică, până acum, în țară.
Evenimentele i-au îngrijorat
însă pe partenerii noștri
externi. Comisia Europeană
a promis că va urmări cu
interes evenimentele de la
noi, dat fiind faptul că, de
la anul, România va prelua
președinția
Consiliului
Uniunii
Europene,
sugerând că s-ar putea

DESPĂGUBIRI MINORE PENTRU INUNDAȚII
D

eși numai județul Prahova,
mai
puțin
lovit
de
inundații ori viituri, a estimat la
100 de milioane de lei pagubele
produse de fenomenele meteo
extreme, Guvernul a alocat
doar 108,6 milioane de lei drept
ajutoare financiare de urgență
pentru refacerea infrastructurii
locale în 25 de județe afectate de
calamitățile naturale din martieiulie 2018. Alte 51 milioane de lei

au fost distribuite, punctual, pentru
intervenții pe cursul râului Cracău,
județul Neamț. Uniunea Națională
a Societăților de Asigurare
și Reasigurare din România
(UNSAR) a anunțat că, urmare a
inundațiilor, au fost deschise 2.500
de dosare de daună, în valoare
cumulată de 15 milioane de lei, cu
mult mai puține decât anul trecut,
când numai din vestul țării au fost
depuse 6.000 de dosare.

să nu fim capabili de o
asemenea responsabilitate.
Vera Jourova, comisarul
european pentru justiție,
a declarat: „este clar că din
ianuarie România nu va mai
fi responsabilă doar pentru
propria soartă, ci pentru
întreaga Uniune. Trebuie să
fie credibilă, cu atât mai mult
în ceea ce privește justiția,
unde separația puterilor în
stat a devenit artificială.”

...CA “AFARĂ”!
Marius MARINESCU

N

U! Nu sunt imagini de la noi. Sunt
din Franța, Spania, Italia, Austria,
Germania și Rusia. Vă întreb, vedeți vreo
diferență față de ceea ce se întâmplă,
acum, în București? Sigur, nu. Și vă spun
și de ce? Oamenii ăștia în uniforme sunt
instruiți să fie violenți. Nu fac diferența
între copii, bătrâni, huligani, manifestanți
pașnici și provocatori. Ei ascultă ordinul
și îl execută. Nu au timp și, mai ales, nu
au deprinderea să gândească în astfel de
momente. Funcționează pe principiul:
ori eu/ ori ei. Și nu, nu e nici pe departe
o scuză. Pentru ei răspunde, în primul
rând, cel care dă ordinul. Și va răspunde!
Fie că îi cheamă Dăncilă, Dan sau
Dragnea, aceștia vor trebui să dea, mai
otrivit
Strategiei
Integrate
de mp. În Ploiești, cel mai mare deficit de spații devreme sau mai târziu, socoteală (cel
Dezvoltare a Polului de Creștere verzi se înregistrează în cartiere construite puțin electoral), pentru sutele de răniți.
Ploiești, în 2013, municipiul dispunea de în perioada comunistă și intens populate
302 ha de spații verzi, iar în 2020, suprafața (Malu Roșu, Enăchiță Văcărescu, Vest etc.).
ar trebui să crească la 433 ha. În momentul Deși acestea beneficiază de numeroase
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro de față, dacă s-ar adăuga Parcul Municipal spații verzi interstițiale, de mici dimensiuni,
inisterul Muncii, dacă nu cumva Vest (55 ha), suprafața de spații verzi ar multe sunt ocupate cu autovehicule parcate
o echipă strict politic, a elaborat ajunge la 357 ha. În inventarul bunurilor care neregulamentar sau sunt necorespunzător
proiectul noii legi a pensiilor, care se pare alcătuiesc domeniul public al municipiului amenajate, nefiind accesibile publicului
că va ține cont de principiul egalității și Ploiești se regăsesc: 87,7 ha de parcuri, 15 larg. Cea mai populară zonă de agrement,
mai puțin de cel al contributivității. Între ha grădini publice, 37,3 ha zone verzi, 10,4 deși nu se află pe teritoriul administrativ
noi fie vorba, nu poate fi în întregime nici ha scuaruri și 108,2 ha- intravilan. Suprafața al municipiului Ploiești, rămâne Parcul
egalitate, de vreme ce avem, pe de o parte, de spații verzi raportată la numărul de Memorial „Constantin Stere”-Bucov, cu
Cum trebuie
t b i săă răspundă
ă
dă șii ceii care, îîn
privilegii acordate diferitelor categorii locuitori (229.641) nu depășește 15,54 mp/ o suprafață de peste 100 ha, o grădină C
de pensionari, cum ar fi parlamentarii, locuitor, mult sub normele europene, de 26 zoologică de 16 ha, un lac de agrement etc. În numele democrației, atacă cu pietre și
interiorul orașului, parcurile importante sunt bâte “bieții” giboni cu scut și cască. Cert
primarii și viceprimarii, iar pe de altă
Tineretului, Aurora, Nichita Stănescu, Mihai este că, atâta timp cât folosești galeriile
parte, discriminarea generată de modul
Viteazul, Sud.
pe post de steag, nu te poți aștepta la o
diferit de calcul al pensiilor, respectiv, 80La acestea se adaugă o serie de scuaruri, manifestație civilizată. Cum nici nu poți
85% din veniturile realizate în ultimul an
cele mai extinse fiind cele din zona centrală face revoluție, anunțând-o cu o lună
sau ultimii cinci ani- magistrații, militarii,
(Halele Centrale-Piața Centrală-Piața Toma înainte. Iar acum avem dovada că nu
aviatorii,
diplomații,
funcționarii
Socolescu, Esplanada Centrului Civic, Piața și sunt coapte condițiile unei adevărate
parlamentari și alte pensii speciale, față
Scuarul I.L. Caragiale), locuri de promenadă revoluții. Este foarte adevărat că suntem
de punctul de pensie realizat în toți anii
consacrate pentru localnici și vizitatori, mulți cei care nu mai suportăm hoția,
în care au lucrat-profesorii, medicii,
precum și cele din jurul unor obiective de impostura, mafia, prostia și golănia, dar
inginerii,
muncitorii,
economiștii,
interes public (de ex. scuarurile de la Gara de românului se pare că încă nu i-a ajuns, cu
agricultorii etc.
Citiţi în pagina 7
Sud, de Vest și de Nord).
adevărat, cuțitul la os. Ne-am învățat să
îndurăm mult...din păcate. Iar asta o știu
pagina 8
pagina 10 și ei. Pentru final am și eu o întrebare:
pagina 5
“diaspora” la ce oră termină programul
vinerea și la ce oră îl începe lunea? Și,
Primăria Ploiești este foarte darnică cu
Acum 100 de ani ...
In memoriam
dacă totul este ok, ne vedem vinerea
viitoare, la ora 17 și 14 minute, în piață.
gratuitățile acordate pensionarilor
și
astăzi,
într-o
sută
Viorel Cosma
Iar daca nu ajungeți, ne vedem la vot.
pe mijloacele de transport în comun
de rânduri
Care “ne”? Noi, “diaspora”

OLGUȚA VASILESCU PLOIEȘTIUL, CU MULT SUB MEDIA EUROPEANĂ
PROMITE PENSII
A SPAȚIILOR VERZI/CAP DE LOCUITOR
BAZATE PE
P
PRINCIPIUL
EGALITĂȚII

M

Actualitate

Minte, trup, suflet

România 100

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

eria accidentelor rutiere a continuat pe șoselele din Prahova, iar din Constanța, căreia i-a venit
mai mulți turiști care s-au aflat pe munte au sunat disperați la 112 rău pe munte. Femeia a fostă
pentru a solicita ajutor.
găsită și a fost adusă în siguranță
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
la Telecabina Bușteni, de unde a
fost preluată de un echipaj Smurd,
pe DN1, la Comarnic, unde un pentru acordarea de îngrijiri
Accident pe DN1, la ieșire din
autoturism a acroșat o femeie medicale. Acestea nu au fost însă
Ploiești
Accidentul rutier s-a produs în vârstă de 32 de ani. Potrivit singurele intervenții pe munte.
pe DN1, la intersecția din primelor cercetări, se pare că ar Jandarmii montani de pe Valea
zona benzinăriei LukOil, km fi fost vorba despre o traversare Prahovei au intervenit după ce
6, potrivit IPJ Prahova, după neregulamentară. La fața locului șase persoane, patru tinere și doi
ce trei autoturisme au intrat în s-au deplasat echipaje ale Poliției tineri, din București, au solicitat
coliziune. O persoană a sunat la și ale Serviciului de Ambulanță. ajutorul în timp ce coborau pe
112 și a anunțat că o persoană este Poliția continuă cercetările pentru traseul Poiana Costilei – Bușteni.
rănită. La fața locului au ajuns a stabili cu exactitate modul cum Turiștii au povestit că, în timp ce
coborau, s-au întâlnit cu o ursoaică
mai multe echipaje ale Poliției, s-a produs accidentul rutier.
cu doi pui. Din cauza animalelor
Bărbat dat dispărut de la
ale Serviciului de Ambulanță și
sălbatice, nu au mai putut înainta.
domiciliu
ale Inspectoratului pentru Situații
„Jandarmii au plecat pentru
de Urgență Prahova. În accident
Polițiștii Secției Rurale nr.1
au fost implicate opt persoane, Apostolache au fost sesizați cu căutarea și aducerea în siguranță
respectiv șase adulți și doi copii. privire la dispariția de la domiciliu în orașul Bușteni a turiștilor”, a
Potrivit ISU Prahova, o persoană a numitului Ion Năstase, în vârstă anunțat IJJ Prahova.
a fost rănită. Este vorba despre o de 67 de ani, din comuna Gornet
Grenadă găsită la o ghenă din
tânără în vârstă de 28 de ani, care Cricov, satul Țărculești. Rudele
Ploiești
prezenta un traumatism la mână. au observat plecarea acestuia, iar
Pompierii militari au fost în
Persoana rănită a fost transportată ulterior bărbatul ar fi fost văzut
la Unitatea de Primiri Urgențe a prin localitatea de domiciliu
Spitalului Județean Ploiești.
îmbrăcat în pantaloni scurți de
culoare verde, tricou cu mânecă
Accident rutier la Albești –
scurtă de culoare gri cu dungi albe
Paleologu
Două autoturisme au fost și verzi, fiind încălțat cu papuci
implicate într-un accident rutier pe verzi, cu bretea in partea din spate.
DN1D, pe raza localității Cioceni, Bărbatul, potrivit IPJ Prahova,
comuna Albești – Paleologu. are 1,70 m înălțime, 75 kg, păr
Mai multe echipaje ale Poliției, scurt, ochi căprui, fără semne
ale Serviciului de Ambulanță și particulare. „Persoanele care pot
ale ISU Prahova s-au deplasat la oferi informații ce pot conduce
l tă după
d ă ce o persoanăă a sunatt
locul accidentului. Potrivit ISU la identificarea dispărutului sunt alertă
rugate
să
apeleze
la
112
sau
să
la
112
și a anunțat că, la o ghenă
Prahova, în accidentul rutier au
de
pe
strada Aleea Prislop, din
fost implicate șase persoane, dintre
Ploiești, este o grenadă. Ajunși
care doi erau copii. O femeie, în
la fața locului, pompierii militari
vârstă de 44 de ani a fostă rănită.
au constatat că informația se
Victima prezenta un traumatism
confirmă. Se pare că a fost vorba
la picior și a necesitat transportul
despre o grenadă din cel de-al
la Unitatea de Primiri Urgențe
Doilea Război Mondial, care nu
a Spitalului Județean Ploiești,
era în stare funcțională. Obiectul a
pentru investigații amănunțite.
fost preluat de pirotehniști.
Poliția continuă cercetările pentru
Incendiu la o casă din Provița
a stabili modul cum s-a produs
de Sus
evenimentul rutier.
Focul
a
izbucnit
la o casă din
Accident pe DJ 720, la Filipeștii
satul
Plaiu,
comuna
Provița de
de Pădure
Sus. O persoană a sunat la 112
O femeie în vârstă de 67 de ani a
și a anunțat incidentul. La fața
ajuns la spital, după ce a fost lovită
locului s-au deplasat echipaje ale
de scara unei autobasculante pe
DJ 720, la Filipeștii de Pădure. O informeze de îndată cea mai ISU Prahova, o ambulanță Smurd,
persoană a sunat la 112 și a anunțat apropiată unitate de poliție”, a precum și un echipaj al Serviciului
de Ambulanță Prahova. Potrivit
evenimentul rutier. La fața locului precizat IPJ Prahova.
au ajuns echipaje ale Poliției și Incendiu la o casă din Comarnic primelor informații, un bărbat
în vârstă de 64 de ani s-a ales cu
ale Serviciului de Ambulanță.
Pompierii militari au fost
Femeia rănită a fost preluată de o solicitați să intervină după ce un arsuri de gradul II și III, în zona
ambulanță și transportată la spital. incendiu a izbucnit la o casă din mâinilor. Din cauza flăcărilor au
Microbuz acroșat de un
Comarnic, pe strada Ghioșești. ars bunuri de uz casnic dintr-o
autoturism pe DN1, în zona
La fața locului s-au deplasat trei încăpere. După localizarea și
Câmpina
autospeciale de lucru cu apă și stingerea incendiului, pompierii
Accidentul rutier s-a produs spumă. Potrivit ISU Prahova, mai militari au stabilit și cauza care a
pe DN1, în zona Câmpina, la multe bunuri de uz casnic dintr-o condus la izbucnirea focului. Se
pare că de vină ar fi „fumatul în
km 92+300. Potrivit primelor încăpere au ars.
informații, microbuzul, în care se Operațiuni de salvare în Munții locuri nepermise sau neprotejate
aflau sportivi de la Secția de Judo,
corespunzător”.
Bucegi
legitimați la CSM și CSS Ploiești, a
Salvamontiștii și jandarmii au Un bărbat s-a urcat la volan deși
fost acroșat de un autoturism. La fost în alertă după ce mai multe
nu mai avea permis
fața locului s-au deplasat echipaje persoane au sunat la 112 după
Polițiștii din Măneciu au oprit
ale Poliției, ale Serviciului de ajutor. Primul incident a avut
pentru verificări un autoturism, la
Ambulanță și ale ISU Prahova. loc pe Jepii Mici. Doi turiști, un
volanul căruia se afla un localnic
IPJ Prahova a anunțat că traficul, bărbat și o femeie, din București,
în vârstă de 49 de ani. „În urma
pe prima bandă, pe sensul către au solicitat ajutorul pe motiv că
cercetărilor, s-a stabilit că persoana
Brașov, a fost restricționat. Din au fost surprinse de întuneric și
în cauză fusese depistată, tot pe raza
fericire, nicio persoană nu a fost au pierdut traseul marcat. Cei
comunei, conducând sub influența
rănită. Poliția continuă cercetările doi turiști au fost găsiți și aduși
alcoolului, fiindu-i reținut permisul
pentru a stabili cu exactitate modul în siguranță în orașul Bușteni. O
de conducere, sens în care i-a fost
cum s-a produs evenimentul rutier. altă intervenție a fost pe traseul
eliberată dovadă înlocuitoare fără
Accident rutier pe DN1, la
Urlătoarea – Bușteni. De data drept de circulație”, a precizat IPJ
Comarnic
aceasta, jandarmii montani au fost Prahova. Polițiștii au întocmit
O persoană a sunat la 112 și a solicitați să intervină în găsirea dosar penal pentru infracțiunea de
anunțat că a avut loc un accident unei femei, în vârstă de 51 de ani, conducere fără permis.
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Intervenție în Cartierul
Bereasca. 900 de kilograme de
PET-uri ridicate
Grupa de Intervenție Rapidă
și cinci echipaje din cadrul
Serviciului
Ordine
Publică
aparținând Poliției Locale Ploiești
au desfășurat o acțiune în Cartierul
Bereasca, pentru a asigura măsuri
de liniște și ordine publică.
„Prezența polițiștilor locali a

fost necesară pentru însoțirea și
protecția lucrătorilor operatorului
de salubritate, care au ridicat peste
900 kilograme PET-uri depozitate
pe domeniul public de către
persoanele ce le strâng în mod
ilegal din sistemul centralizat de
colectare a deșeurilor menajere”,
a anunțat Poliția Locală Ploiești.
La fața locului s-au strâns mai
mulți locuitori din zonă. Poliția
Locală Ploiești a anunțat că, pe
timpul acțiunii de igienizare a
domeniului public, a fost încheiată
fără evenimente.
Razii pe șosele
Polițiști ai Biroului Drumuri
Naționale și Europene au
desfășurat o serie de acțiuni pentru
prevenirea și combaterea cauzelor
generatoare de accidente, în
special a vitezei neregulamentare.
Oamenii legii au aplicat 86 de
sancțiuni contravenționale, dintre
care 49 pentru viteză excesivă, în
valoare de 37.075 lei, și au reținut
șapte permise de conducere.
Acțiuni de acest gen au existat și
în alte localități. Oamenii legii
au verificat, în Vălenii de Munte,
27 de autovehicule, legitimate
31 de persoane și s-au aplicat 11
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 2.140 lei. Totodată,
polițiști din cadrul Poliției Plopeni,
în colaborare cu un reprezentant
al R.A.R. Prahova, au acționat pe
raza orașului pentru verificarea
stării tehnice a autovehiculelor.
14 autovehicule au fost controlate.
Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
2.610 lei (patru certificate de
înmatriculare retrase). Acțiuni
de verificare au fost efectuate
și pe DN1, pentru combaterea
vitezei nelegale și a comerțului
ilicit. Astfel, polițiștii Biroului
Drumuri Naționale și Europene
au continuat seria acțiunilor
pentru prevenirea și combaterea
cazurilor de conducere cu viteza
neregulamentară.
Oamenii
legii au aplicat 94 de sancțiuni
contravenționale, dintre care 70
pentru viteză peste limita legală,
în valoare totală de 41.870 lei.
Polițiștii au reținut șase permise
de conducere.
Amenzi de 100.000 de lei
Polițiști de investigare a
criminalității economice din
cadrul serviciului de profil,
împreună cu 12 specialiști din
cadrul DSVSA, DSP, AJPIS și
ISU, au efectuat o acţiune pe raza
stațiunilor Sinaia și Bușteni, având

ca scop prevenirea şi combaterea
activităților ilicite din domeniul
turismului și alimentației publice.
„Cu acest prilej, au fost verificați
doi agenţi economici și legitimate
64 de persoane, iar pentru
neregulile depistate au fost aplicate
12 sancțiuni contravenționale,
a căror valoare a fost de 97.500
lei”, a anunțat IPJ Prahova. Pe
durata controalelor, inspectorii
au retras de la consum bunuri în
valoare de 655 lei. „De asemenea,
polițiștii din Sinaia au depistat un
bărbat de 49 de ani care circula
cu auto prin stațiune, fără a avea
acest drept. El deținea permis de
conducere eliberat de autoritățile
din Canada, în acest caz fiind
necesară obținerea unui permis de
conducere internațional. Astfel, au
fost încălcate prevederile art. 83
alin.2 din OUG 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice.
Tot ieri, un echipaj din cadrul
aceleiași subunități a depistat un
ploieștean de 41 de ani care circula
cu autovehiculul pe raza stațiunii,
având o concentrație alcoolică
de 0,93 mg/l în aerul expirat”, a
anunțat IPJ Prahova.
Dosar penal pentru evaziune
fiscală
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au efectuat cercetări
într-un dosar în care este cercetat
penal un ploieștean de 54 de ani,
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de omisiunea evidenţierii, în actele
contabile ori în alte documente
legale, a operaţiunilor comerciale
efectuate sau a veniturilor
realizate, a precizat IPJ Prahova.

„Din cercetările polițiștilor s-a
stabilit că, în perioada septembrie
2012 – martie 2016, inculpatul, în
calitate de administrator al unei
societăți comerciale, ar fi prestat
servicii în domeniul ignifugării
și realizării de termoprotecții la
foc pentru un număr de 28 de
clienți, ocazie cu care ar fi emis
100 facturi și ar fi realizat venituri
în valoare de 1.237.281 lei, fără a
le înregistra în evidența contabilă
proprie, cu scopul de a se sustrage
de la îndeplinirea obligațiilor
fiscale, creând astfel un prejudiciu
bugetului de stat în valoare de
418.613 lei”, a anunțat IPJ Prahova.
Dosarul penal a fost înaintat
unității de parchet cu propunere
de sesizare a instanței competente
să soluționeze cauza.
Prins la tăiat de arbori
Agenți din cadrul Postului
Comunal Jugureni au depistat
un localnic care ar fi tăiat fără
drept cinci arbori esență stejar
de pe o pășune. „S-a procedat
la măsurarea lemnelor tăiate
ilegal din afara fondului forestier
national, bărbatul fiind sancționat
contravențional cu o amendă în
valoare de 1.000 de lei”, a precizat
IPJ Prahova. Materialul lemnos a
fost ridicat în vederea confiscării și
predat Ocolului Silvic Verbila.
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PNDL II a decontat doar 6% din bugetul total aprobat

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Î

n cadrul Programului
Național de Dezvoltare
Locală 2017-2020, finanțat
exclusiv de la bugetul statului,
primăriile din țară au depus, în
anul 2017, 13.000 de solicitări a
căror valoare totală a depășit 67
miliarde lei. Cum însă fondurile
pentru PNDL II au fost limitate
la 30 de miliarde lei, Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice
a
selectat 6.732 de proiecte. Ce
criterii s-au utilizat la alegerea
investițiilor nu se spune, dar
aceasta este o altă discuție.
În prezent, au fost semnate
contracte de finanțare pentru
98% dintre proiecte ( 6.621).

Suma totală contractată este de
28, 893 de miliarde lei. În 2017
s-au alocat 797,08 milioane
lei, iar în 2018, din totalul
alocării de 1 miliard de lei, au
fost aprobate plăți de 585,43
milioane lei. Rezultă că, în doi
ani, a fost cheltuit un procent
de 6% din bugetul aprobat.
Cele mai multe proiecte
vizează drumurile (1.950 de
proiecte admise), construirea,
reabilitări și modernizări creșe
și grădinițe (870), reabilitare
școli și licee în vederea obținerii
autorizațiilor de funcționare
(796), unități sanitare (579),
sisteme de alimentare cu apă
(547), reabilitare unități de

învățământ (540) și introducere
rețele de canalizare (509). În
cadrul PNDL I 2013-2019,
au primit finațare 5.506 de
obiective, valoarea totală a
proiectelor ridicându-se la
18,081 miliarde lei. Dintre
acestea, 2.782 obiective au fost
finalizate, iar 2.724 se află în
diverse stadii de execuție. În
perioada 2013-2018 au fost
decontate 12,199 miliarde de
lei (67,4%). În 2018, PNDL
I a primit fonduri de 1,353
miliarde de lei, la ora acestea
fiind plătite 997,26 milioane lei.
În Prahova, au primit finanțare
prin PNDL II 153 de proiecte.

Tabără de sculptură la Unicat în România:
Primăria Brazi
Parcul Municipal Vest acordă bani pentru
fertilizarea in-vitro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

U

na dintre cele mai bogate
comune din România iese
din nou din tipar, acordând un ajutor
unic în România, cel puțin în mediul
rural, dacă nu cumva chiar în orașe,
pentru familiile care nu pot avea copii
și pentru femeile gravide. Consilierii și
executivul Primăriei Brazi au hotărât
să folosească bugetul generos nu doar
pentru infrastructura școlară, de
sănătate, socială, de servicii și rutieră,
ci și pentru celula de bază a societății,
familia. Astfel, autoritatea locală va
aloca, în anumite condiții, în trei
tranșe, suma de 10.800 de lei cuplurilor

P

rimăria și Casa de Cultură „Ion Luca
Caragiale”, în parteneriat cu Uniunea
Artiștilor Plastici -filiala locală, va organiza,
în premieră, la Parcul Municipal Ploiești Vest,
în perioada 1-31 octombrie 2018, Tabăra
națională de sculptură monumentală-România
100, manifestare inclusă în seria de evenimente
dedicate Centenarului Marii Uniri. Potrivit
Regulamentului de organizare aprobat prin HCL
306/9 august, sculptorii care doresc să participe
la această tabără trebuie să se înscrie până la data
de 15 septembrie, depunând o scurtă biografie,
fotografii cu cele mai recente cinci lucrări de
artă monumentală din alte tabere, două sau trei
schițe ale modelului propus pentru lucrarea ce ar
urma să fie realizată în tabăra de la Ploiești. Vor
fi selectați șapte artiști de renume internațional

care vor și nu pot avea copii, pentru o
fertilizare artificială realizată în clinicile
de specialitate. Acest sprijin va fi primit
nu numai de cuplurile infertile, ci și de
cei în cazul cărora unul dintre parteneri
sau amândoi suferă de o boală genetică
ce ar putea fi transmisă mai departe
fătului. Consilierii au decis să acorde
și gravidelor cu venituri mai mici
de 4.162 de lei/membru de familie,
pe timpul sarcinii, suma de 2.000 lei
pentru monitorizarea corespunzătoare
a sarcinii, decontarea analizelor și a
tratamentelor.

de către o comisie specializată în artă, sculptorii
aleși urmând să primească invitația oficială
de participare din partea Casei de Cultură
„Ion Luca Caragiale” Ploiești. Cazarea va fi
asigurată și plătită de organizatori. Tot în sarcina
autorităților pică și plata marmurei românești de
Rușchița și transportul acesteia până la Ploiești,
prezența a trei cioplitori pentru degroșarea
sculpturilor, onorariul sculptorilor, reprezentând
contravaloarea drepturilor de autor, în cuantum
de 10.000 de lei brut/ participant impozabili, plus
remunerarea comisarului de tabără. Fiecărui
artist îi vor fi asigurate accesoriile de lucru (16
dulapi de lemn) și maximum 2,5 metri cubi de
marmură. Lucrările realizate în timpul taberei
vor fi cedate Primăriei Ploiești.

„Lapte și corn”, cu întârziere
D

eși ar mai fi doar o lună
până la începerea școlii,
autoritățile județene abia acum
au trimis la Agenția Națională de
Achiziții Publice documentația
necesară pentru licitația în
vederea achiziționării de produse
alimentare oferite preșcolarilor și
elevilor în anul școlar 2018-2019.
Motivul acestei întârzieri ține de
lipsa surselor de finanțare de la
bugetul de stat. În clipa de față,

programul din Prahova dispune
de 7 milioane de lei pentru anul
2018, însă nu sunt îngrijorări pe
această temă, fiindcă totul se va
rezolva printr-o simplă rectificare
a bugetului, la nivel național.
Consilierii județeni au aprobat,
în luna iunie, lista produselor
care vor fi incluse în pachetul
alimentar: lapte UHT, iaurt, corn,
biscuți și mere. Timp de două zile
pe săptămână se va distribui lapte

UHT și corn, în alte două zile
se livrezeză iaurt și biscuiți, iar
într-una din zile, preșcolarii și
elevii vor primi mere. În bugetul
județului, suma rezervată pentru
„lapte și corn” se ridică la 10,99
mil. lei. Din experiențele trecute,
pentru că procedura de achiziție
publică durează mult mai mult
de 30 de zile, anticipăm că școala
va începe fără ca elevii să aibă pe
bancă și pachetul alimentar.
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Mă
doare-n
băşcălie!
Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

P

rotestul Diaspora, de la București,
soldat cu violențe inimaginabile
pentru România anului 2018. Cam acesta
a fost tabloul (trist, cumplit
p de trist tablou)

cu care puterea politică și-a întâmpinat, cu
ajutorul uneia dintre instituțiile statului,
fiicele și fiii întorși acasă, să spună doar
atât, că vor o Românie curată, fără corupție
și corupți, un fel de Ciuleandra în versiune
actualizată (sau dragnizată):
Foaie verde siminoc,
Diaspora ține-o pe loc
Și-ncă-odată, măi, flăcăi,
Rupeți bastonul pe ei!
Țineți-o, jandarmi, așa,
Piața toată oți gaza,
Și-ncă-odată, măi, băieți,
Dați la rând, nu vă temeți.

Huligani, să dăm bătăi!
Hei, hei...
I-auzi una, i-auzi două,
I-auzi 49!
Nu lăsa cordon să rupă,
Ia de-aci, golan, o bâtă,
Bate-i bine, nu-i lăsa,
Să se ducă pomina
Până în Austria.
Să se-audă-n munți și văi
Că suntem golani de soi.

C

olonelul
Mircea
Dogaru,
președintele Sindicatului cadrelor
militare disponibilizate, cel care, în 2012,
cerea desființarea CCR, DNA, ANI și
CNSAS, crede că protestele de la București
au fost gândite de americani, ruși, nemți și
francezi: „aici nu se bat românii cu românii
decât ca papagali. Aici se bat, pe de o parte,
serviciile franco-germano-olandeze, iar în
tabăra cealaltă americano-ruse, miza fiind
proiectul BRUA, gazul bulgaro-român din
Marea Neagră, și E4- Constanța, să ia locul
Amsterdamului și așa ar pierde Germania 12
miliarde de euro pe lună”.
-Ce americani și nemți,
Olandezi, ruși sau francezi?
Colonele, ești naiv,
Ăștia de pe Marte vin!
La chip par a fi români,
Dar îți spun, ei sunt lah’mu
De pe planeta Eadu,
Androizi din Steaua Morții
Să se sperie netoții.
Te întreb, totuși, Dogare,
Ai stat cu țeasta la soare?

M

aria Grapini: „mă duc cu groază
în 28 (august - n.r.) la Bruxelles,
pentru că nu dă bine. Eu sunt și în Comisia
de libertăți civile și justiție, vom fi puși clar
pe ordinea de zi. Nu dă bine nici pentru
pregătirea președinției (Consiliului UE n.r.), pentru că nu mai devenim credibili.
Noi apărem acum, deși este un Guvern cu o
majoritate în Parlament, ca o țară instabilă”.

Întăriți-o niteluș
Cu grenade, la apus,
Ș-înc-odată, măi, jandarmi,
Că vă dăm atâția bani.
Mai întăriți-o de-un pas,
Că-n picioare au rămas
Cam prea mulți diasporeni...
Și-ăștia nu sunt cetățeni.
Tot așa, nu vă lăsați,
Dați cu apă, să-i udați,
Și-ncă-odată, tot așa,
Până n-or mai răsufla!

S

au (inspirație Maria Lătărețu),
cu referire la huliganii strecurați,
premeditat sau nu, printre protestatari:
Ține rândul, dă-i bătaie,
N-o lăsa să se-nmoaie!
Și la stânga și la dreapta,
Rupe-le, băiete, fața!
Hop, una, ș-aide două,
Crapă-le oasele-n nouă,
Hop, două, ș-aide trei,

Păi,
dacăă nu
Pă Marițo,
M
ffată,
ă nu te mai îîntoarce, d
dă bine! Stai acasă, că și-așa n-ai făcut nimic
pe-acolo pentru țară, eventual s-au uitat ăia
la tine ca la altă creatură, când ai deschis
gura. Pe de altă parte, știi și tu chestia aia, că
doar tu ne-ai spus-o: „fără certificat de prost
nu puteți participa la miting”. Așa și tu, dacă
o ții cu lovitura de stat pusă la cale de cei
110.000 de protestatari: „fără certificat de
prost nu te poți întoarce la Bruxelles”.

Ș

i tot de la Grapini citire: „din punctul
de vedere al regulilor europene,
intervențiile jandarmeriei din Piata Victoriei
au fost normale”. Mda, soro, ai dreptate,
Austria e-n Belarus, nu-i așa? De-aia nu
îl luăm în seamă pe cancelarul acestei
țărișoare, care a cerut clarificări României

EDITURĂ
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pentru că niște jurnaliști de-ai lor au fost
alergați și bătuți de forțele alea de ordine
care au intervenit normal, nu?

L

udovic Orban anunță că PNL acordă
asistență juridică persoanelor care
au participat la protestul din 10 august și
au fost victime ale abuzurilor: „începând
de luni, vom forma o echipă de avocați care
va sta la dispoziția cetățenilor care vor să
formuleze plângeri penale împotriva forțelor
de ordine care le-au vătămat corporal sau
care au comis abuzuri”. Orbane, ce-i cu
tine, te-ai îmbolnăvit de dănciloză și tu?
Cum vine asta „forțelor de ordine care le-au
vătămat corporal pe cetățeni”? E cam ca 2020 sau imunoglobina, frate, nașpa rău!

P

OVESTEA URSULUI. Ministrul
Mediului, Grațiela Gavrilescu, a
spus, în cadrul unei vizite la Băile Tușnad,
că atacurile urșilor au la bază o serie de
cauze, precum încălzirea globală, culegerea

pădure,
necontrolată a fructelor de pădure
neîntreținerea și împădurirea pășunilor,
care a apropiat habitatul lighioanelor de
localități, dar și guvernarea tehnocrată
Cioloș, care nu a făcut nimic în cele 400
de zile cât a orbecăit la Palatul Victoria.
Grațioaso, m-am decis, ție ți se cuvine
Nobelul, bre, specialisto. Care va să zică
încălzirea globală... Ia să vedem cum îi
afectează asta pe urși la cap:
-După ce, de prin pădure,
Culesese fragi și mure,
Stătea el, moș Martin,
La un pahar de vin,
Cu puii și cu nevasta:
-Zi, femeie, ce e asta?
Mi-a venit o amețeală...
-Cred că-i de la burta goală,
Fiindcă fraga ce ai adus
La niciunul n-a ajuns.
-Mor, mor, mor...
Nu se poate, puișor,
Cumătra Vulpe mi-a spus
C-amețeala e de...Sus!
-Dă-ți cu laba peste gură
Sau servește-te c-o mură.
Dac-aude Grațiela...
O să-ți ia, bărbate, pielea!
-Ei...eu nu zic de ea, muiere,
Și nici de vreo tăiere
De păduri cvasivirgine
La unul mare, cu pile.
Tu ascultă, la cap bagă,
Încălzirea planetară...
N-ai auzit-o cum vine?
-Măi, bărbate, tu ești bine?
Moș Martin, mai cu năduf:
-Uite-o, pică din văzduh!
Se uită mama ursoaica...
Nu văzu nimic, săraca!

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

-Mor, mor, mor...o fi vreun fel
Cam ca statul paralel?

G

rațioaso... apoi, soro, cum zici că
e aia cu... stai, am uitat...culegerea
necontrolată a fructelor de pădure? Și ai

tu vreo propunere să le culegi controlat?
Mura asta da, mura aia nu... În fine, e tare
de tot și teoria aia cu „neîntreținerea și
împădurirea pășunilor, care a apropiat
habitatul lighioanelor de localități”.
-Moș Martin, zise o cioară,
Oarecum superioară:
Te jelești, asta ți-e firea,
Că ți-au retezat pădurea.
Ce să cred acuma, zău,
Ai pădure căcălău,
De atârnă peste sate
Și te duci, Martine, frate,
Să îi furi omului oaia...
-Cine zice, moșul Daea?
-Cra-cra-cra, cred că glumești,
Grațiela, să trăiești!
-Aaa, păi... draguța de ea,
Este, da, prietena mea,
N-a urcat în veci pe munte,
Spune vrute și nevrute,
Dar pe mine nu mă-ncurcă...
Fiindca doamna nu mă-mpușcă!

D

e departe însă, coană ministreaso,
mi-a plăcut aia că urșii atacă din
cauza guvernului tehnocrat. Deci... Cioloș
a făcut și a dres, mai exact, nu a făcut și
nu a dres...Zi, madam, i-a dresat ăla pe
urși să atace lumea, ca să te discrediteze
pe tine ori te-a ținut hipnotizată, să nu faci
nimic din 2016 încoace? Nu zău, pe bune,
tu vrei voturi chiar și de la urși? Păi, ca s-o
lămurești, n-ai vrea să bagi la tine în partid
și fiarele pădurilor?
-Mor, mor, mor... ba n-o să mor,
Toarnă, nevastă, lichior,
Nu face pe mofturoasa,
Frige oaia, pune masa!
-Dar cu ce prilej ospățul?
-Păi... încep amu` negoțul:
Gata, eu m-am săturat
Să mai fiu calomniat,
Să îmi spună lumea toată
Că nu-s urs ca altădată,
Că n-aș fi aristocrat,
Ci un biet urs tehnocrat,
Că umblu după mâncare
Prin oraș, la tomberoane.
Cu atâta critică...
Intru în politică.
Grațiela mi-a promis
Că-mi dă carnet de aldist...
Să vedeți atunci, copii,
Trai lejer și bucurii,
Ne dau vreo 100 de sate
Să le atacăm pe toate,
Zilnic vom mânca berbeci...
Acum, nevastă, pricepi?
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DEȘI DISPUNE DE UN BUGET MAI MIC,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI ESTE FOARTE DARNICĂ CU
GRATUITĂȚILE ACORDATE PENSIONARILOR
PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

P

loieștiul se află printre municipiile reședință de județ cele mai darnice cu pensionarii atunci când
este vorba despre facilitățile acordate pe mijloacele de transport în comun. Doar primăriile din
București, Timișoara și Oradea sunt mai generoase decât noi, dar acestea au, nesocotind Capitala, și
bugetul de venituri și cheltuieli substanțial mai mare. Dacă e să ne raportăm la numărul de locuitori,
indicator important pentru stabilirea secvenței de vârstă beneficiară de subvenții, Ploieștiul se află pe
locul al nouălea, la nivel național, dar a plătit pentru transportul gratuit cam cât Iașiul, care ocupă
poziția secundă în topul orașelor cu cea mai mare populație.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Iași:
primesc
gratuități venituri și persoanele peste 70
nul trecut, Primăria Ploiești
a subvenționat transportul persoanele cu pensii de până la de ani, indiferent dacă au sau nu
în comun cu aproximativ 39,6 1.500 lei inclusiv. Potrivit datelor venituri, chiar și mai mari decât
milioane de lei, inclusiv TVA, Casei Județene de Pensii, numărul limita de 1.450 lei.
Timișoara: Primăria este mult
suma însemnând gratuități totale celor care se încadrează în această
sau parțiale pentru toate categoriile limită ajunge la 51.202 persoane, mai generoasă, acordând gratuități
de persoane beneficiare prin lege respectiv 71% din totalul tuturor pensionarilor, indiferent
de venituri, dar și celor care au
sau hotărâri ale consiliului local pensionarilor ieșeni.
Cluj: toate persoanele vârstnice peste 70 de ani, dar nu sunt încă
de anumite facilități. Anul acesta,
prevederile bugetare sunt mai și pensionarii cu domiciliul stabil pensionari.
Călărași: primesc această
mici, de 25,2 milioane de lei, însă în municipiul Cluj-Napoca, cu
cum numărul beneficiarilor nu a vârsta peste 70 de ani, indiferent de facilitate vârstnicii cu pensie
scăzut și nici schema de facilități veniturile lunare sau cuantumurile lunară de maximum 1.200 lei, care
nu a fost modificată, probabil că înregistrate pe cuponul de pensie, vor beneficia însă de un număr de
totul se va regla printr-o rectificare precum și persoanele vârstnice numai 12 călătorii;
Sibiu: regia de transport a
pozitivă de buget. Altfel, pesemne și pensionarii cu vârsta sub 70
că va fi nevoie de o regândire de ani, cu veniturile lunare sau introdus un card personalizat,
a sistemului de acordare a cuantumurile înregistrate pe valabil pentru toți pensionarii
transportului gratuit. Din această cuponul de pensie sub 1.700 din sistemul asigurărilor sociale
sumă, decontul pentru gratuitățile lei, beneficiază de gratuitate de stat. Pentru alte case de pensii,
acordate pensionarilor reprezintă la transportul în comun. De Primăria acordă un tarif social de
toate
persoanele 20 lei/persoană/lună.
probabil 60-70%. În prezent, în asemenea,
Craiova: se acordă subvenții de
Ploiești, beneficiază de transport vârstnice și toti pensionarii
subvenționat 100% pensionarii cu cu vârsta sub 70 de ani, cu 100% pe toate liniile pesionarilor
domiciliul în Ploiești, cu pensie de domiciliul stabil în municipiul cu vârsta mai mare de 70 de
până la 2.100 lei și persoanele cu Cluj-Napoca, cu veniturile lunare ani, indiferent de cuantumul
domiciliul în Ploiești, fără venituri, sau cuantumurile înregistrate pe veniturilor. Cei cu vârsta sub 70
care au vârstă mai mare de 70 cuponul de pensie cuprinse între de ani, beneficiază de transport
ani bărbații și 65 de ani femeile. 1.701 și 1.900 lei, beneficiază de gratuit dacă au veniturile mai mici
Reamintim că, în anii 2014-2016, gratuitate la transportul în comun de 1.350 lei.
Oradea: s-a acordat transport
au circulat gratuit pensionarii cu pe o singură linie.
total
gratuit pentru toate categoriile
Brașov:
benefi
ciază,
lunar,
venituri de până la 3.000 lei.
de 15 călătorii gratuite pe toate de pensionari cu domiciliul stabil
FACILITĂȚI ACORDATE
liniile R.A.T. Brașov, cu excepția în Oradea sau persoanele care au
PENSIONARILOR ÎN ȚARĂ traseului înspre Poiana Brașov, împlinit vârsta de pensionare, dar
Să vedem cum stau celelalte orașe pensionarii, indiferent de vârstă și nu au venituri.
Suceava: pensionarii suceveni
din țară, alese absolut aleatoriu de categoria pensiei (invaliditate,
în această analiză, din punctul de de urmaș-numai în caz soț/soție, plătesc, indiferent de veniturile
vedere al modului în care au gândit anticipată, anticipată parțială, pe care le au, 50% din valoarea
de
călătorie,
beneficiile (gratuitățile totale limită de vârstă) și cu venituri nete abonamentelor
sau parțiale) pentru persoanele sub 1.200 de lei, dar și bătrânii de valoarea acestuia fiind de 37,50 lei.
Pitești: schema de subvenții
vârstnice, pensionari sau nu. Și peste 65 de ani, lipsiți de venituri.
Constanța:
dispun
de înseamnă gratuitate 100% un
vom vedea clar că, deși au buget
mai mare decât al Ploieștiului abonament lunar gratuit pe toate abonament lunar pentru o linie de
(vezi tabel), unele administrații liniile pensionarii cu venituri transport, pentru persoanele care
au fost mai reținute: Craiova, Iași, de până la 1.450 lei, persoanele au împlinit 65 de ani, cu domiciliul
cu vârsta de peste 60 de ani fără în Pitești și 50 % abonamente
Constanța etc.

A

Oraș
O

P
Populație
l i Buget
B
venituri
i i
(mil. lei)
Ploieș
229.641 358,174
Iași
373.507 558,467
Cluj-Napoca 323.484 828,016
Brașov
289.878 444,128
Constanța 314.816 488,239
Timișoara
330.014 887,000
Călărași
76.380
102,200
Sibiu
169.177 310,514
Craiova
302.783 435,433
Oradea
221.796 549,299
Suceava
122.231 323,649
Piteș
175.047 332,739
Bucureș
2.104.967 5.707,728
Galați
303.069 350,858
Arad
177.464 374,544

pentru una sau două linii de
transport, pentru pensionarii de
până la 65 de ani, cu venituri din
pensie mai mari de 800 lei și 90%
abonamente pentru pensionarii de
până în 65 de ani, cu venituri mai
mici de 800 lei/lună.
București: toate categoriile de
pensionari cu domiciliul stabil în
București circulă pe baza talonului
de pensie și a actului de identitate,
indiferent de veniturile realizate,
iar pensionarii din provincie
plătesc 50% din valoarea unui
abonament lunar.
Galați: autoritatea publică
a hotărât că persoanele fără
venituri, cu vârsta peste 65 de
ani și pensionarii care cumulează
venituri din pensie de până la
1.900 lei brut/lună beneficiază de o
reducere cu 98% a prețului pentru

Buget cheltuieli
B
h l i li (mil.
( il lei)
l i)
428,261
621,640
1.193, 636
793,827
758,549
1.376,000
102,200
665,930
437,213
551,146
323,721
332,739
6.267,728
350,858
555,867

un abonament pe o linie sau pe
două linii. Pensionarii cu venituri
din pensie între 1.901 și 2.500 lei
brut/lună, primesc o reducere de
75% a prețului pe abonament, iar
cei cu venituri din pensie între
2.501 și 3.000 lei brut/lună, plătesc
50% , adică 25 de lei, pentru un
abonament pe o linie.
Arad: persoanele cu vârsta
peste 70 de ani se legitimează doar
cu C.I./ B.I. (domiciliul in Arad) pe
mijloacele de transport în comun,
având așadar gratuitate 100%.
Tot sută la sută se subvenționează
transportul și pentru pensionarii
cu un venit lunar mai mic de 800
lei, dar aceștia trebuie să obțină o
legitimație de călătorie eliberată de
societatea de transport în comun.

A AJUNS PRIMUL AUTOBUZ
NOU LA PLOIEȘTI
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

A

ajuns, la Ploiești, primul
autobuz din seria celor
10 care vor fi cumpărate, în acest
an, pentru a reînnoi flota auto a
SC Transport Călători „Express”.
Reamintim că acordul-cadru încheiat
cu producătorul român, cu patroni
turci, SC BMC Truck& Bus, din
Ciorogârla, vizează achiziția a 50
de mijloace de transport, în valoare
totală de 38.282.325 de lei, fără TVA
(765.646,50 de lei/bucata, fără TVA).
Zilele trecute, primarul Adrian Dobre
a semnat primul contract subsecvent
pentru cumpărarea autobuzelor
Diesel Euro VI. Noul mijloc de

transport, pe care apare inscripționat,
cu litere mari, „Produs în România”,
va fi primul din flota TCE dotat cu
aer condiționat. Dacă vă întrebați la
ce preț și ce mărci au cumpărat alte
primării din țară, vă oferim câteva
exemple: Cluj Napoca - autobuze
Mercedes, cu 144 de locuri, din care
39 de scaun, preț-1,5 mil. lei bucata. În
2018 au intrat în circulație 15 bucăți,
dintr-un contract de 60. Primăria Cluj
a achiziționat și primele 11 autobuze
electrice și urmează un contract
pentru tramvaie și troleibuze noi;
Timișoara- autobuze Mercedes de
mare capacitate, prevăzute cu rampă

pentru persoane cu handicap, aer
condiționat, patru uși, conexiune GPS
și GPRS (300.000 euro/bucata); SibiuPrimăria a semnat contractul în 2018
pentru a cumpăra 65 de autobuze
noi marca Isuzu (marcă japoneză,
fabricată în Cipru) și Menarinibus
(Italia); Iași- a achiziționat 88 de
autobuze Isuzu, la prețul de 770.800
lei/bucata; Constanța- s-a semnat, în
2018, contractul de achizție pentru
cumpărarea a 104 autobuze de la
compania turcească Anadolu Isuzu
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ș.
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MODIFICĂRI LA CODUL SILVIC

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

C

odul silvic a fost modificat, la
propunerea Ministerului Apelor
și Pădurilor. Noua legislație prevede
obligativitatea asigurării lemnului de
foc pentru populație și instituții publice,
respectiv la școli, grădinițe și la licee, dar și
la preluarea în pază a pădurilor și la evitarea
situațiilor de blocaj în care lemnul rămânea
neexploatat în pădure. „Potrivit noilor
prevederi, asigurarea pentru populație a
lemnului de foc din pădurile proprietate
publică a statului constituie o prioritate,
iar ocoalele silvice de stat au obligația ca,
prin intermediul primăriilor în raza cărora
își desfășoară activitatea, să publice și să
aducă la cunoștință cetățenilor oferta de
lemn de foc disponibilă. Totodată, pentru
procurarea lemnului de foc, populația
trebuie să se adreseze primăriilor de
reședință sau ocoalelor silvice care
administrează fondul forestier aflat în
proprietatea publică a statului”, se arată întrun comunicat de presă al Ministerul Apelor
și Pădurilor. Totodată, ocoalele silvice au
obligația să asigure acest tip de servicii
pe bază de contract. „În situația în care
proprietarul fondului forestier nu poate fi

identificat (de exemplu, și-a abandonat, din
diferite motive, proprietatea) ocolul silvic
nominalizat va prelua în pază pădurea,
în baza actului de constatare întocmit de
reprezentanți ai Gărzii Forestiere. Noua
formă a Codului silvic stabilește și procedura
care trebuie aplicată în situația în care
exploatarea forestieră nu poate fi realizată
de către administratorii de păduri. Această
măsură are ca drept scop valorificarea
integrală a masei lemnoase și punerea
acesteia la dispoziția consumatorului final
(populație sau industrie). În acest sens,
acolo unde nu există capacitate proprie de
exploatare și nici posibilitatea efectuării
exploatării prin prestări servicii, după
îndeplinirea procedurilor legale, respectiva
masă lemnoasă pusă în valoare în pădure
(prin act de punere în valoare - APV) va fi
scoasă la licitație pentru a fi achiziționată de
operatorii economici specializați. Astfel, se
va evita blocarea în pădure a unor cantități
importante de lemn și neexploatarea
acestei resurse, prin nepunerea ei la
dispoziția populației și industriei”, se arată
în comunicatul de presă al Ministerului
Apelor și Pădurilor.

ROMÂNIA NU SE DĂ
55% DINTRE ROMÂNII
PESTE CAP SĂ CHELTUIE
APȚI DE MUNCĂ VOR
BANII EUROPENI PENTRU
SĂ LUCREZE
REPUBLICA MOLDOVA
ÎN STRĂINĂTATE
eși statistica arată că România
ar trăi nu știu ce euforii
economice, 55% dintre români
și-au exprimat dorința de a lucra
în străinătate, relevă un studiu
internațional realizat de una dintre
cele mai importante platforme de
recrutare online (BestJobs) și cel
mai mare consultant de business
din lume (The Boston Consulting

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
căror cetățeni ar vrea să lucreze în
Israel, Coreea de Sud, Turcia, Ghana,
Nigeria, Egipt, Norvegia, Grecia sau
Qatar. La nivel global, topul celor
mai atractive țări în care candidații
ar dori să lucreze este condus de
Statele Unite ale Americii, Germania,
Canada, Australia și Marea Britanie.
Motivele invocate de români pentru
a pleca să lucreze oriunde, numai

Group), citat de Agerpres. Cei mai
mulți dintre aceștia au sub 30 de
ani și studii superioare. Românii
și-ar dori să lucreze în Germania,
Marea Britanie, Franța, Elveția,
Statele Unite, Canada, Austria,
Spania, Belgia și Italia. O dorință de
mobilitate a forței de muncă atât de
mare ca la noi o mai au cetățenii din
Austria, Germania, Italia, Irlanda,
Belgia sau Danemarca. România a
mai fost citată într-un top 5 state ai

în țară nu, țin de dorința de a avea
un trai mai bun, accesul la servicii
guvernamentale și sociale mai bune,
oportunități multiple de dezvoltare
a carierei etc. Realizatorii studiului
spun că, în România, climatul politic
și social determină fundamental
decizia de mobilitate a forței de
muncă, în contextul în care angajații
vor nu doar siguranță financiară, ci și
un mediu stabil și predictibil în care
să trăiască.

D

C

omisia
ii E
Europeanăă a aprobat,
b t pe d
data
t
de 17 decembrie 2015, prin decizia nr.
9155, Programul Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, finanțat prin
intermediul Instrumentului European de
Vecinătate (ENI). Aria de cooperare este
reprezentată de județele de la graniță (Botoșani,
Iași, Vaslui, Galați) și întregul teritoriu al
Republicii Moldova. Bugetul programului
este 89,1 milioane euro, din care 81 milioane
finanțate de UE prin Instrumentul European
de Vecinătate și 8,1 milioane euro cofinanțare
asigurată de statele partenere. Domeniile de
aplicare a proiectelor țin de cercetare și inovare,
investiții în școli, promovarea culturii locale și

protejarea
patrimoniului
dezvoltarea
t j
ti
i l i istoric,
it i d
lt
infrastructurii de transport transfrontalier și a
infrastructurii TIC, dezvoltarea serviciilor de
sănătate și a accesului la sănătate. Primul apel
de propuneri de proiecte trebuia să fie lansat la
sfârșitul anului 2016. Acest lucru s-a întâmplat
însă abia un an mai târziu, la 20 decembrie
2017, însă până la această dată nu a fost semnat
niciun contract de finanțare. Abia în luna mai
autoritatea de management a anunțat închiderea
apelului de proiecte Soft. Dar investiții pe care
să le vedem efectiv pe teren nu sunt nici măcar
în anul Centenarului, deși toată lumea se dă de
ceasul morții să-și arate dragostea pentru frații
de peste Prut.

0372.032.313
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Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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OLGUȚA VASILESCU PROMITE PENSII
BAZATE PE PRINCIPIUL EGALITĂȚII
lei, iar pensia netă- de 4.256 lei.” Vom vedea
mai clar care va fi maniera de calcul după ce
legea va fi în dezbatere publică și explicată
cum se cuvine de specialiști. Olguța
Vasilescu a insistat însă pe un principiu al
egalității, ci nu al contributivității: „unul
dintre principiile pe care se bazează noul act
normativ este egalitatea. Astfel, prin noul
proiect se introduce o nouă formulă de calcul,
prin care se urmărește ca, din 2021, pensiile
femeilor și ale bărbaților, cu același stagiu
realizat și care provin din aceleași categorii de
muncă, să fie egalizate.” Bineînțeles, în toată
această ecuație nu intră și pensiile speciale;
beneficiarii acestora se vor bucura în
continuare de un statut aparte în România,
care n-are legătură nici cu egalitatea, nici
cu contributivitatea la sistemul public de
pensii.
PENSIA MINIMĂ VA ȚINE CONT DE
VECHIME
continuare din pagina 1

Î

n primul rând, a explicat ministrul
Muncii, Olguța Vasilescu, punctul de
pensie se va majora, în 2021, la 1.875 lei.
În programul de guvernare din 2016, PSD
anunța un punct de pensie de 1.770 lei,
începând cu octombrie 2018. Planul s-a
schimbat între timp, astfel că majorările
vor fi efectuate etapizat: 1.100 lei punctul
de pensie în 2018, 1.265 lei-în 2019 și
1.875 lei-în 2021. Formula de calcul va fi
însă fundamental schimbată. Operăm cu

explicația inițiatorilor: „punctul de pensie
din 2021, care va fi de 1.875, se împarte la
25 (25 reprezintă vechimea medie de ani din
sistemul de pensii, rezultată în urma aplicării
ultimelor patru legi ale pensiilor ) și rezultă
un VPR (Valoarea Punctului de Referință) de
75 de lei, care se înmulțește cu numărul total
de puncte. De exemplu, dacă un beneficiar
a acumulat 40 de puncte în toată perioada
lucrată, înmulțit cu 75, rezultă o pensie de
3.000 de lei”. Pe de altă parte, Liviu Dragnea
a avansat o altă valoare: „cu formula din
noua lege, în 2021, pensia brută va fi de 4.507

SALARIUL MINIM
OBLIGATORIU AR PUTEA
DISPĂREA DIN MEDIUL PRIVAT

D

upă ce ministrul
Finanțelor, Eugen
Teodorovici,
s-a
exprimat că ar trebui
eliminată obligativitatea
menținerii unui salariu
minim brut obligatoriu
în mediul privat, oamenii
de afaceri au prins din
zbor ideea, dar pentru
că au sesizat nervozitatea
angajaților,
vin
cu
altă propunere, cea a
adoptării unui salariu minim orar
obligatoriu, și nu lunar. Ei spun că această
soluție ar corespunde realității unei
economii marcate de variații ale cererilor
de pe piața internă și internațională.
Reprezentanții Asociației Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR) apreciază că
specializarea și dezvoltarea serviciilor care
asigură o valoare adăugată crescută poate
fi stimulată prin introducerea aplicării
legale și nu prin calcule aritmetice (salariu

lunar
împărțit la 160
lu
ore)
o a salariului minim
orar,
permițând astfel
o
o flexibilizare normală
a costurilor cu forța
de
d munca și o creștere
a
competitivității
companiilor.
Intr-un
c
comunicat
de presă
c
se
arată:
„AOAR
s
solicită
Guvernului să
s
înțeleagă
dificultățile
în
cu
c care se confruntă
mediul de afaceri, urmare și a unor decizii
guvernamentale, ceea ce face ca realitatea
pieței muncii din România să fie una
defavorabilă creșterii durabile a economiei
românești (...) În contextul diferențelor
salariale existente între diversele regiuni
ale țării, eliminarea salariului minim ar
putea fi un factor ce poate stimula crearea
de noi locuri de muncă în zone mai puțin
atractive, în principal din cauza lipsei
infrastructurii.
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Din 2021, pensia minimă ar putea fi
acordată în funcție de vechime. Dacă astăzi,
pensia minimă este de 640 lei, indiferent
dacă omul are 15 sau 30 de ani de vechime,
peste trei ani, pensiile vor avea valori diferite:
un pensionar cu 13 ani vechime va încasa
1.032 de lei, unul cu 19 ani vechime- 1.176
de lei, iar cel cu 35 de ani de vechime- 1.560
de lei. Formula de calcul s-ar baza pe nivelul
salariului minim brut pe economie din anul
respectiv: „persoanele cu vechime mai mare
de 15 ani primesc 45% din salariul minim
brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime
în plus se adaugă câte 1% din salariul minim

brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10
ani și 15 ani, aflate la pensie la data intrării
în vigoare a legii, primesc 40% din salariul
minim brut pe țară, iar pentru fiecare an
de vechime în plus se adaugă câte 1% din
salariul minim brut pe ţară. În cazul în care,
din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare,
atunci persoana o va primi pe aceasta.”
INDEMNIZAȚIA SOCIALĂ MINIMĂ
Pensionarii cu un stagiu de cotizare sub
15 ani pot opta pentru indemnizația socială
minimă, în loc de pensie: „pensionarii aflați
deja în plată, care au stagiul de cotizare
sub 15 ani, vor putea opta între pensie și
indemnizația socială minimă, cu 3 luni
înainte de aplicarea efectivă a legii. Cei care
au realizat stagiul de cotizare mai mic de
15 ani beneficiază de recalculare pe noua
formulă, iar dacă suma rezultată este sub
indemnizația socială minimă, ei pot opta
pentru aceasta din urmă. Pensionarii care nu
optează în termenul de 3 luni amintit rămân
în plată cu suma rezultată din calculul
pe baza contributivităii. Sunt exceptați
pensionarii care beneficiază de pensie de
limită de vârstă și au realizat stagiul minim
cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației
în vigoare, la data stabilirii dreptului la
pensie”. Atenție, aici este o capcană: cei care
nu optează pentru indemnizația socială,
completată de stat la 640 lei, pot rămâne,
dacă aleg varianta sistemului de pensie, cu
200-300 lei, nu și cu diferența asigurată de
stat.

GUVERNUL A TRIMIS
BANI LA PRIMĂRII
PENTRU SALARII
D

upă ce primarii din
țară s-au plâns că nu
mai au bani de salarii și alte
cheltuieli de funcționare,
Guvernul
Dăncilă
a
suplimentat
bugetul
acestora cu 1,126 miliarde
de
lei,
administrațiile
publice fiind astfel cele
mai avantajate la prima
rectificare bugetară din
acest an. În ce județe și
la ce primării va pleca cu
prioritate această sumă nu
se știe prea bine, cert este
că Executivul a asigurat că va avea grijă ca
bugetele locale să fie la nivelul din 2017, asta
după ce ele au fost diminuate ca urmare a
micșorării impozitului pe venit de la 16%,
la 10%. Din acest total, 916,5 milioane de
lei sunt destinate echilibrării bugetelor
locale, iar 209,4 milioane de lei vor susține
Programul pentru școli al României. Afară
de acest miliard, alte 300 de milioane de
lei au mers înspre Programul Național de
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Dezvoltare Locală. După primării, Guvernul
a mai suplimentat fondul de pensii cu 852
mil. lei, cel de sănătate-cu 891 mil. lei, iar
înspre educație și agricultură au plecat 178
mil. lei, respectiv, 185 mil. lei. Pentru a face
posibilă alocarea de mai sus, Guvernul a
tăiat cu până la 20% bugetele altor instituții:
Administrația Prezidențială, SRI, SIE, STS,
SPP și ministerele Economiei, Energiei,
Afacerilor Externe, Turismului și Apelor.
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VIOREL COSMA:

IN MEMORIAN

MUZICOLOG, LEXICOGRAF, CRITIC MUZICAL ȘI PROF. UNIV. DR., DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢILOR DE
ARTE DIN CHIȘINĂU ȘI IAȘI, PERSONALITATE ENCICLOPEDICĂ A MUZICII ROMÂNEȘTI ȘI CULTURII ROMÂNE
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

P

e 15 august a.c. s-a împlinit
un an de când a plecat
fulgerător din această lume
într-un lung și nesfârșit turneu
artistic în lumea astrelor,
strălucitul om de știinţă muzicală
Viorel Cosma, muzicolog, critic
muzical, lexicograf, prof. univ.
dr. la Universitatea Naţională de
Muzică București, Doctor Honoris
Causa al Universităţilor de Arte
din Chișinău și Iași, veteran în
cel de-al Doilea Război Mondial,
înaintat cu câţiva ani în urmă la
gradul de general de brigadă (r).
Ilustrul om de știinţă muzicală
Viorel Cosma a văzut lumina
zilei în vestitul oraș de pe Bega
(Timișoara), în ziua de 30 martie
1923, într-o familie în care marea
și adevărata muzică era la ea acasă.
Dovedind din anii copilăriei o
evidentă vocaţie pentru studiul
artei sonore, între anii 1929-1931,
începe pregătirea de specialitate
(vioara),
la
Conservatorul
Municipal din Timișoara, pe care
o continuă, cu deosebit succes, la
Universitatea Naţională de Muzică
din București, în perioada 19451950, beneficiind de îndrumarea
celor mai prestigioase personalităţi
ale creaţiei și artei interpretative
din acea vreme: acad. Mihail
Jora, Marţian Negrea, Constantin
Silvestri, George Georgescu, Paul
Constantinescu, Ion Dumitrescu,
Dimitrie Cuclin, Zeno Vancea,
Leon Cleper ș.a. În anul 1998
a obţinut titlul de Doctor în
Muzicologie
al Universităţii
Naţionale de Muzică din Capitală.
Timp de aproape șapte decenii,
maestrul Viorel Cosma, urmând
exemplul înaintașilor săi, s-a
dedicat, în primul rând, nobilei
activităţi didactice, în calitate de
profesor de istoria muzicii la cele
două renumite licee de muzică din
Capitală: Liceul „George Enescu”

și Liceul „Dinu Lipatti”, după care,
din 1951 și până în anul 1999, se
numără printre cadrele didactice
din
învăţământul
muzical
universitar din București – catedra
de istoria muzicii și muzicologie.
În paralel, se preocupă
constant cu o uriașă forţă de
muncă activităţii de cercetare
știinţifică a fenomenului muzical
românesc – în context european
și internaţional, începând din cele
mai vechi timpuri. Rezultatele
acestei vaste activităţi știinţifice
sunt prezentate în numeroase
eseuri, studii, articole – cronici
muzicale, interviuri, recenzii –
peste 5000, care au văzut lumina
tiparului în importante publicaţii
de specialitate din România, din
Europa, America de Sud, America
de Nord, Africa și Asia. A participat
la zeci de simpozioane, conferinţe
și alte reuniuni știinţifice naţionale
și
internaţionale,
susţinând
comunicări știinţifice de un
excepţional interes pentru publicul
și specialiștii din ţară și străinătate.
O importantă parte din
rezultatele activităţii știinţifice a
văzut lumina tiparului și în 113
volume tipărite la Editura Muzicală
din Capitală și la alte instituţii de
profil, fiind unanim apreciate de
presa de specialitate și zecile de mii
de cititori din rândul studenţilor și
cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar
și
universitar
muzical. Din cele peste o sută de
volume tipărite – unele și în limbi
de circulaţie internaţională, 14 sunt
dedicate celui mai mare muzician
român George Enescu, difuzate în
ţară și străinătate.
Iată numai câteva titluri din
această uriașă activitate editorială:
Ciprian Porumbescu, Cântăreaţa
Elena Teodorini, Ion Vidu –
un maestru al muzicii corale,
Nicolae Filimon critic muzical și

folclorist, Două milenii de muzică
pe pământul României, România
muzicală, Enescu azi – 1981, 40
de ani în fotoliul de orchestră,
Dirijorul George Georgescu,
Eminescu - Un veac de nemurire,
Sergiu Celibidache – Concertul
de adio, Eminescu în Universul
muzicii, Portrete sentimentale
– Petre Ștefănescu Goangă,
București, Citadela seculară a
lăutarilor români, Dirijorul Marin
Constantin – Portret eseistic ș.a.
Un loc special în această
complexă
activitate
revine
preocupării
de
lexicograf:
Volumele
Muzicieni
români
(1970), Muzicieni din România
Lexiconul Volumele I-XI (19892017), Enciclopedia muzicii – o
monumentală lucrare gândită
pentru 15 volume, din care au
apărut numai două – literele A și B,
Lexiconul Interpreţi din România
Volumul I (literele A–F), Istoria
muzicilor militare, 100 portrete
sentimentale (Volumul I). În urma
unei scurte dar grele suferinţe,
în plină putere de muncă, pe
neașteptate, în ziua de 15 august
2017, în jurul orei 11.00, a trecut în
lumea cea veșnică, îndoliind pentru
multă vreme nu numai familia dar
și muzica și cultura română. La
adunarea de doliu ce a avut loc în
ziua de 17 august, în superba Aulă a
Palatului Cantacuzino – acolo unde
timp de peste 70 de ani, nemuritorul
muzician a rostit cele mai
remarcabile alocuţiuni, expuneri,
comunicări știinţifice și referate
despre probleme majore ale creaţiei
și artei interpretative românești –în
context internaţional, au ţinut să
aducă un ultim omagiu: prof. univ.
dr. Adrian Iorgulescu – președintele
Uniunii
Compozitorilor
și
Muzicologilor
din
România,
dirijorul Mădălin Voicu – secretar
de stat în Ministerul Culturii și

3 MODURI SIMPLE
DE A PRACTICA
ENGLEZA

V

reți să vă mențineți nivelul și să
exersați limba engleză, dar nu vă
bucură ideea culegerilor și a cărților de
gramatică? Aici sunt trei metode simple
și distractive prin care să o faceți.
1. Uitați-vă la filme! Watch movies!
Vă puteți exersa limbă străină
într-un mod relaxant uitându-vă la
filme sau seriale cu subtitrări (subtitles).
Ar exista un beneficiu mai mare dacă
nu ați activa subtitrarea, pentru a nu fi
tentați să o citiți astfel încât să nu mai fiți
concentrați asupra englezei. Eu mă uit la
filme cu subtitrările activate (în primul
rând pentru că nu le pot dezactiva: nu mă
lasă ai mei!) și în al doilea rând pentru că
învăț expresii și cuvinte noi. De cele mai
multe ori nu le citesc și încerc să îmi dau
seama de întâmplări, din context.
2. Citiți
ț cărți!
ț Read books!
În regulă, poate că unii din voi nu
adoră cărțile la fel de mult ca alții. Dar
dacă vreți să progresați cu engleza,
cărțile sunt materialul perfect. Alegețivă câteva rânduri / paragrafe pe care să
le citiți în fiecare zi și de fiecare dată când
întâlniți cuvinte / expresii necunoscute,
notați-le și căutați-le. Autoarea mea
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preferată
pentru cărți
în
engleză
este Rainbow
Rowell. Are
Bianca un stil simplu
Georgiana
de a scrie
și folosește
Enache
o
engleză
ușoară.
3. Scrieți... „ce vă vine în minte”!
Write... whatever crosses your mind!
Poate că nu vă pricepeți la compuneri
sau la poeme nici măcar în română. Dar
asta nu contează deloc. Pe lângă citit,
asta este o metodă foarte bună pentru
a
p
vă exersa engleza. Încercați să descrieți
o priveliște sau ceva ce conține multe
adjective. Țineți dicționarul aproape și
nu ezitați să îl folosiți.
Altă metodă prin care puteți exersa,
dacă nu vă place să scrieți din imaginație,
este să alegeți câteva rânduri dintr-o carte
și să le traduceți (din română în engleză
sau invers).
„Întotdeauna pare imposibil până când
reușești.” („It always seems impossible
until it’s done.” - Nelson Mandela)

Identităţii Naţionale, muzicologul
Nicolae Gheorghiţă – prof. univ.
dr. și prorector al Universităţii
Naţionale de Muzică București,
pianista Lavinia Coman, prof. univ.
dr. la Universitatea Naţională de
Muzică București și muzicologul
Cristina Andrei, director general
al Muzeului Naţional „George
Enescu”.
Un moment de rugă și pomenire
a fost oficiat de preot prof. univ.
dr. Nicu Moldoveanu, membru
al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România.
Slujba religioasă a avut loc
în aceeași zi, începând cu ora
15.00, la Biserica din Cimitirul
Andronache din Capitală, unde a
avut loc și înhumarea.
A participat un sobor de
9 preoţi din Capitală, care au
colaborat de-a lungul timpului
cu marele om de știinţă muzicală
Viorel Cosma. Un grup din
celebrul Cor Naţional de Cameră
Madrigal, dirijat de Emanuel
Pecingine, a dat glas frumoaselor
cântări religioase specifice acestei
slujbe, emoţionând până la lacrimi
întreaga asistenţă.
Despre viaţa și opera de excepţie
a maestrului Viorel Cosma, au
vorbit preot. prof. univ.dr. Nicu
Moldoveanu, dirijorul Emilian
Pecingine, prof. și muzicologul
Al. I. Bădulescu, conf. univ.
dr. Laura Manolache ș.a. Au
prezentat mesaje de compasiune
eminenta pianistă concertistă
Ilinca Dumitrescu, personalitate
de excepţie a artei interpretative
din România.
O interesantă gardă de onoare
alcătuită din 40 de militari
a realizat, cu brio, onorurile
militare proprii unei asemenea
ceremonii dedicată uneia dintre
cele mei remarcabile personalităţi
emblematice ale știinţei muzicale

Remedii de casă simple şi eficiente:

gurilor proeminente
românești și fi
figurilor
ale veteranilor de război, cu gradul
de general de brigadă.
Fie ca aceste modeste dar
sincere gânduri, să constituie un
binemeritat omagiu de stimă,
recunoștinţă și preţuire pentru tot
ce a înfăptuit o viaţă neîntreruptă
de peste șapte decenii în drumul
spre mai bine al muzicii românești
și culturii române, al promovării
constante în plan internaţional a
valorilor perene pe care creatorii
români le-au realizat graţie
talentului și muncii lor neobosite.
Sperăm ca în anii ce vin, să
putem aplauda dezvelirea unor
plăci omagiale pe casele în care
a trăit și creat vestitul muzician
român Viorel Cosma, a unor
busturi monumentale dezvelite în
cadrul celor două licee de muzică
din Capitală și nu în ultimul
rând la Universitatea Naţională
de Muzică, iar imensul material
muzical aflat în arhiva familiei
– salvat cu eforturi uriașe de la
eventualele situaţii critice, care
ar fi dus la distrugerea acestor
documente fără de care istoria
muzici românești nu poate fi scrisă
în mod complet și corect.
Se impune deci, ca acest
patrimoniu să stea la baza unui
viitor Muzeu Memorial Viorel
Cosma, pe care instituţiile
de învăţământ și cultură sunt
datoare să-l realizeze în cinstea
Centenarului nașterii sale.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pomenirea sa să fie
veșnică din neam în neam!

CE FRUCTE SUNT POTRIVITE PENTRU DIABETICI

Cămara cu plante
Caracterizat printr-un exces de zahăr
în sânge, diabetul poate apărea din cauza
unor factori genetici ori imunologici sau în
urma unui stil de viaţă nesănătos. Un regim
echilibrat și o dietă adecvată sunt importante
pentru prevenirea și controlul evoluţiei bolii.
În cazul diabeticilor, cunoașterea indicelui
glicemic al alimentelor este esenţial. Astfel,
fructele pot fi clasificate în alimente cu indice
glicemic mare, moderat sau scăzut.
Afinele
Zmeura, murele și afinele sunt bogate
în vitamine și au un conţinut redus de
carbohidraţi, ceea ce le face ideale pentru
diabetici. Numite și „insulina verde”, afinele
reduc nivelul de zahăr din sânge și au un
indice glicemic mic, 25.
Merele
Potrivit specialiștilor, merele sunt cele mai
bune fructe pentru diabetici, deoarece au
indicele glicemic scăzut, 38. Conţin vitamina
C, fibre solubile, precum pectina, care ajută la
detoxifierea organismului și reglează nivelul
zahărului din sânge. Este recomandat un măr
de mărime medie pe zi.
Cireșele
Indicele glicemic al cireșelor este 22,
ceea ce înseamnă că pot fi incluse în dieta
diabeticilor. Se recomandă aproximativ 200 g
pe zi, de preferat proaspete sau congelate.

Perele
Sursă bună de vitamine, minerale și fibre,
perele sunt recomandate persoanelor care
suferă de diabet de tip 2. Având indicele
glicemic 38, perele menţin normal nivelul de
zahăr în sânge și pe cel al colesterolului. Este
bine să mâncăm o pară pe zi.
Grepfrutul
Bogat în vitamina C, dar și în fibre solubile,
grepfrutul are indicele glicemic 25, fiind
indicat diabeticilor. Fructul contribuie la
menţinerea colesterolului la un nivel normal
și previne diabetul zaharat de tip 2. Poţi
consuma o jumătate de grepfrut pe zi.
Portocalele
Conţin fibre, vitamina C precum și B1,
care este implicată în metabolizarea glucozei.
Au indicele glicemic scăzut, 40. Se recomandă
o portocală de mărime medie pe zi.
Indice glicemic scăzut (55 sau mai puţin)
Mere, Afine Cireșe, Grepfrut, Pere, Mango,
Nectarine.
Indice glicemic mediu (56-69)
Caise, banane, vișine, struguri negri, kiwi,
papaia, ananas.
Indice glicemic ridicat (70 sau mai mult)
Pepene galben, pepene verde.

Ziarul Ploiestii

INEDIT

ÎNTRE MIT ȘI REALITATE:

ROLUL FEMEII ÎN INTELLIGENCE

MARIA
TĂNASE

Despre Maria Tănase și relaţiile
ei cu serviciile secrete se speculează
de multă vreme. Nimeni nu se
încumetă încă să dea un răspuns
clar. Dar poveștile și legendele
despre ea rămân și merită spuse.
Pe lângă succesul nebun înregistrat
de Maria Tănase în lumea muzicii
românești. Interpreta a avut și o
existenţă secretă, legată de medii
foarte suspecte, de colaborare
cu serviciile de spionaj ale
aliaţilor împotriva Germaniei lui
Hitler, potrivit unui documentar
prezentat de Realitatea TV în
cadrul emisiunii lui Stelian
Tănase „București, strict secret”.
Suspiciunile privind viaţa dublă
a Mariei Tănase pornesc de la
legăturile intime ale acesteia cu
Maurice Negre, corespondentul
de la București al agenţiei Havas
și rezidentul pentru România,
apoi pentru Sud-Estul Europei,
al spionajului francez. Istoricul
Mihai Pelin, în lucrarea sa „Un
veac de spionaj, contraspionaj
și poliţie politică”, povestește că,
la sfârșitul anilor ’30 artista era
foarte apropiată de Maurice Negre.
Franţa avea nevoie de informaţii
din România, în contextul în care
atmosfera în Europa se încingea
și ne îndreptam cu viteză către al
Doilea Război Mondial. Activitatea
sa informativă era cunoscută și
tolerată chiar de șeful Serviciului
secret de informaţii la acea vreme,
Mihai Moruzov. „în mai 1939,
corespondentul a fost surprins
de poliţie în timp ce fotografia
obiective militare din zona de
graniţă Turtucaia. Maria Tănase,
care se bucura de influenţă în
epocă, a intervenit imediat la
poliţie și la Direcţia Presei ca
să se aplaneze scandalul”, scrie

Mihai Pelin în „Dame
Dame și ziariști”.
ziariști”
În momentul în care sistemul de
alianţe al României s-a schimbat,
Negre a fost arestat și condamnat
la ani grei de închisoare. Maria
Tănase a făcut tot posibilul să îi
obţină eliberarea: a apelat la toţi
admiratorii ei, a bătut la toate ușile,
și-a vândut bijuteriile, blănurile ca
să corupă diverși funcţionari.
Sunt indicii conform cărora
doamna cântecului românesc ar
fi fost ajutată de Eugen Cristescu,
numit în 1940 la conducerea SSI,
în demersurile întreprinse pentru
eliberarea lui Maurice Negre din
închisoare. Oare a intervenit între
Eugen Cristescu noul șef al SSI și
Maria Tănase, o înţelegere? Oare
în schimbul libertăţii iubitului ei, a
acceptat să fie agenta SSI? Este un
fapt stabilit, chiar documentar, că
Maria Tănase a furnizat serviciilor
de informaţii o serie de date,
unele importante, în condiţiile
de insecuritate în care se găsea
România în acea perioadă.
Istoricii vremii s-au contrazis
mereu în informaţiile conform
cărora Maria Tănase ar fi fost sau
nu agent secret. Cert este că Maria
Tănase era un personaj destul
de important pentru agenţie. În
1940, în plin război, Maria Tănase
face un prim turneu la Istanbul și
Ankara, orașe care erau și în acea
vreme locuri de întâlnire favorite
ale celor mai importanţi agenţi
secreţi. Artista are ocazia să cânte
în faţa președintelui ţării Mustafa
Ismet (Inouu), dar are și multe
întâlniri care rămân învăluite în
mister. Se spune că tot în anii 40,
Maria Tănase a fost curtată, în
mod aproape firesc, de Serviciul
Secret al armatei germane Abwehr,
care a încercat să o recruteze.
Conform arhivelor Serviciului
Secret de Informaţii din România,
condus de Eugen Cristescu, artista
refuză. Varianta unei vieţii duble

este susţinută și de întâlnirile pe
care Maria Tănase le-ar fi avut la
Istanbul cu Alfred de Chastelain,
rezidentul spionajului britanic
în România. În februarie 1941,
Alfred părăsește România și preia
la Istanbul conducerea filialei
Special Operations Executive
(SOL) ce includea și România.
În Turcia, De Chastelain avea
să-i propună Mariei să nu se mai
întoarcă în România, oferindu-i
un post la radio Londra. Artista
însă refuză oferta și se întoarce în
ţară, unde e arestată. Este acuzată
că ar fi conlucrat cu reţeaua de
spionaj britanic. Probele sunt
insuficiente și, la intervenţia lui
Eugen Cristescu, este eliberată.
Istoricul Cristian Troncotă este
de părere că Maria Tănase l-a
ajutat pe Cristescu în munca
sa… Maria Tănase nu era agent
de culegere de informaţii, ci de
legătură și influenţă. a ţinut ca
un adevărat profesionist legătura
și cu serviciile secrete americane,
și engleze, iar marea artistă
i-a facilitat astfel de contacte”.
Nici după 23 august 1944 viaţa
tumultoasă a Mariei Tănase nu
s-a schimbat prea mult, fiind în
preajma unor oameni catalogaţi
fără tăgadă de serviciile secrete
ca fiind spioni. Securitatea
comunistă a urmărit-o pe Maria
Tănase,
considerând-o
„un
element ce manifestă dușmănie
faţă de regimul nostru”. Totuși,
acţiunile Securităţii împotriva
ei nu au trecut dincolo de filaj,
inclusiv pentru simplul motiv că
Maria Tănase era o personalitate
iubită de public. Eugen Cristescu
le-ar fi sugerat noilor autorităţi
despre capacităţile Mariei Tănase.
A fost o iscusită agentă, reușind
să obţină informaţii din diverse
medii pentru România și Aliaţi,
reamintește, pe scurt, Alexandru
Popescu în cartea sa „Frumoasele
agente. Femeile și spionajul. O
istorie universală”.

(IV)

„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)

Cum mamă nu mai
avea, Ecaterina a
fost crescută de
bunicul pe linie
maternă. Gheorghe
Grigore Cantacuzino era primministru la data la care și-a regăsit
nepoata furată. S-a ocupat ca fata
să primească o educaţie aleasă.
Prinţesa s-a școlit la instituţii de
prestigiu din Anglia și Franţa.
La încheierea studiilor, tânăra
prinţesă cunoștea cinci limbi
străine. Întoarsă în ţară, și-a legat
destinul de prinţul Constantin
Caradja. A avut două fete: Irene
Mathilde Catherine și Marie
Constance Lucie. Primul război
mondial a prins-o în ţară. A reușit
să ajungă la Moscova, unde s-a
angajat ca voluntar la un spital
pentru bolnavi de tifos. S-a întors
în ţară după război, și s-a dedicat
acţiunilor caritabile.
Cel de-al Doilea Război
Mondial a găsit-o pe prinţesă în
România. A acţionat ca agentă
pentru „Oficiul pentru Servicii
Strategice” (OSS) al Statelor
Unite în România în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial.
În august 1943, când câmpurile
petroliere de la Ploiești au fost
bombardate, Ecaterina a cazat în
spitale sute de soldaţi și mai apoi
i-a ajutat să fugă din România.
Pe terenurile prinţesei au aterizat
forţat, cu parașuta, sute de piloţi
americani. Prinţesa i-a salvat și
i-a îngrijit. De aici, americanii

căci, potrivit informaţiilor puse
în circulaţie ulterior de directorul
FBI, J. Edgar Hoover, ea ar fi avut
o relaţie personală cu agentul OSS
Frank Wisner (1909-1965), șef
al operaţiilor OSS în Europa de
sud-est. În România, principala
sarcină a lui Frank Wisner a fost
coordonarea acţiunilor de spionaj
împotriva trupelor sovietice
și penetrarea informativă a
Partidului comunist.
Instituţiile de caritate ale
prinţesei au ajuns pe mâinile
comuniștilor după 1949. A reușit
să părăsească România în 1952,
ajutată de fiica sa Alexandra, care
era stabilită la Paris. Aceasta i-a
facilitat ieșirea din România cu
un vas petrolier pe Dunăre. Opt
săptămâni de aventură a trăit
prinţesa până a ajuns în Austria,
la Viena. Din 1955, Ecaterina
Caradja s-a stabilit în Statele Unite
ale Americii. Ca expatriată în
Statele Unite, timp de mai mult de
35 de ani a locuit în statul Texas.
America a fost patria în care și-a
găsit casă mai bine de trei decenii,
câtă vreme România se afla sub
regimul comunist. S-a implicat
și aici în acţiuni de caritate și a
ajuns un nume cunoscut mai
ales în rândul luptătorilor din
cel de-al Doilea Război Mondial.

i-au dat numele de „Îngerul
de la
Î
Ploiești”. I s-a mai spus și „Mrs.
Blue Cross”, datorită uniformei de
asistentă în culorile albastru și alb,
cu care era îmbrăcată la spitalul la
care îngrijea soldaţi. Richard W.
Britt și William J. Fili, doi dintre
piloţii salvaţi de prinţesa româncă,
n-au uitat-o niciodată. Au povestit
cele petrecute în România în
cărţi publicate în America, în
care au prezentat personajul
Catherine Caradja drept un
exemplu de eroism și altruism.
Se pare însă că și cea de-a treia
fiică a acesteia Alexandra „Tanda”
Caradja, născută în 1920, soţia
industriașului Bragadiru, și-a avut
rolul său în aceste împrejurări,

La iiniţiativa
L
i i i eii a avut loc
l prima
i
reuniune de peste 500 de rezerviști
dintre foștii prizonieri pe care i-a
cunoscut și i-a ajutat în România.
De atunci, reuniunea a devenit
tradiţie care se ţine anual în SUA. În
august 1976, prinţesa a inaugurat
Monumentul pentru Pace de la
Valley Forge National Historical
Park. Pentru faptele ei și pentru
ajutorul dat soldaţilor americani,
în ianuarie 1977, prinţesa
româncă a fost recompensată
cu Medalia de Onoare „George
Washington”. Revenită în ţară, s-a
stabilit în vechiul orfelinat „Sfânta
Ecaterina” unde a și murit în 1993.
(Va urma)
Colonel (r) Liviu GĂITAN

CATHERINE
OLYMPIA
CARADJA
(1893-1993)
Despre viaţa prinţesei s-au
scris cărţi în America, Catherine
Caradja ajungând un cunoscut
personaj de roman și o vedetă
peste ocean. Povestea fabuloasă
a prinţesei Caradja a început în
secolul trecut. Ecaterina Olimpia
Creţulescu s-a născut la București,
pe 28 ianuarie 1893. A fost fiica
prinţesei Irina Cantacuzino și
a prinţului Radu Creţulescu.
Părinţii au divorţat când prinţesa
avea doar trei ani. Tatăl a răpit-o
în Anglia, unde a înscris-o într-un
orfelinat, sub un nume fals pentru
ca mama ei să nu o mai găsească
niciodată. Irina Cantacuzino a
încercat în zadar să-și regăsească
copilul. Fetiţa a fost descoperită,
întâmplător, de o mătușă, în 1908.
Aceasta a găsit-o la o mănăstire
franceză și a reușit să o aducă
în România, unde a predat-o în
custodia familiei Cantacuzino.
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ROMÂNIA 100
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Acum 100 de ani ...
ȘI ASTĂZI, ÎNTR-O
SUTĂ DE RÂNDURI
Pagină coordonată de Mircea MATEI
1914:
Europa
cunoștea
o perioadă de prosperitate
nemaiîntâlnită;
oamenii
și
mărfurile circulau în siguranță
între Sankt Petersburg, Viena,
Paris, Londra, Berlin; știința
promitea că va oferi cheile
Universului și tehnologia estompa
distanțele: telegraful, telefonul,
radioul și trenul, automobilul și
(încă) timidul aeroplan întăreau
convingerea că o lungă eră de pace
și de dezvoltare urmează să ducă
omenirea într-o adevărată epocă
de aur... Nimeni nu credea că
războiul mai poate fi posibil într-o
lume rațională și că, oricum, chiar
dacă ar izbucni un conflict, acesta
ar fi repede stins. Cu toate acestea,
tensiunile între imperiile vremii
(Țarist, Austro-Ungar, German,
Britanic și Francez), temerile
unora față de ceilalți, conceptul de
onoare și de afirmare națională,
fierberea naționalităților din
Balcani precum și un extrem de
rigid program de mobilizare care, o
dată pornit practic era imposibil de
oprit, au făcut ca inevitabilul să se
producă, într-un efect de domino
care uimește și astăzi istoricii. În
august 1914, Europa deja pusese
mâna pe arme și începea ceea
ce avea să rămână în memoria
colectivă drept Marele Război –
cauza tuturor nenorocirilor pe
care avea să le cunoască Europa
și lumea în secolul al XX-lea.
România rămâne inițial neutră:
deși exista un tratat de alianță
militară cu Austro-Ungaria iar
presiunile Kaiserului german
asupra regelui Carol I (din dinastia
germană de Hohenzollern) au
fost imense, năzuința românilor
către întregirea țării cu Ardealul
aflat sub stăpânire austro-ungară
a fost principalul motiv pentru
care Regatul României a rămas
deoparte,
așteptând
ocazia
favorabilă pentru împlinirea
dezideratelor sale. Practic, poate
pentru prima dată în istoria ei,
România avea de ales: Antanta ne
promitea Transilvania și Bucovina
de Nord, Puterile Centrale
Basarabia (pe atunci...ca și astăzi
dealtfel, sub cizma rusească).
1915-1916:
În
afara
demersurilor diplomatice care să-i
asigure României cele mai bune
condiții de intrare în război și
cele mai mari recompense la masa
victoriei, efectuate de Brătianu,
din păcate nu s-a făcut mai nimic
pentru instruirea și modernizarea
armatei; o turmă de politicieni
veroși, o pletoră de afaceriști venali
au transformat acțiunea de dotare
a armatei într-o sursă inepuizabilă
de câștig. Generali incompetenți,
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de operetă, asigurau opinia
publică de puterea armatei noastre
și mai aveau puțin să promită că
intrăm în Viena! August 1916:
România intră în război de
partea Antantei, cu obiectivul de
a căpăta Ardealul. După o primă
lună de ofensivă victorioasă,
datorată în cea mai mare măsură
reacției întârziate a Germaniei,
ocupată pe celelalte fronturi, a
urmat coșmarul: armata română
este zdrobită pe toate fronturile,
trupele germane și austro-ungare
afluiesc spre București, bulgarii
și turcii (încadrați de trupe
germane și conduși de generalul
Makensen) trec Dunărea. Regele
Ferdinand,
Regina
Maria,
Guvernul, rămășițele Armatei și
un puhoi de civili într-o bejenie
cruntă se refugiază la Iași.
Foamete, boli, frig cumplit – se
părea că supraviețuirea statului
român, într-un colț de Moldovă,
este îndoielnică. Tezaurul este
trimis în Imperiul Țarist și
Guvernul face calcule cu privire
la funcționarea în exil. Doar iarna
pune capăt operațiunilor militare
și-i împiedică pe nemți să ajungă
la Iași. Frontul se stabilizează pe
Siret.
1916-1917: Totuși, Aliații
aveau nevoie de România activă
din punct de vedere militar
și, la insistențele unor oameni
care credeau în capacitatea de
regenerare a poporului român,
aceștia fac toate eforturile pentru
reechiparea și instruirea armatei –
prin Misiunea Militară Franceză
condusă de către Generalul
Berthelot. S-a dovedit cu asupra
de măsură că ostașul român,
dacă este bine echipat, înarmat
și instruit, nu este cu nimic mai
prejos decât inamicii săi. În vara
lui 1917, încercarea germană de
rupere a frontului de pe Siret se
încheie cu o usturătoare înfrângere
pentru Puterile Centrale, în speță
pentru germani. Din păcate,
victoriile românești nu au putut
fi fructificate deoarece izbucnise
Revoluția în Imperiul Țarist. Rușii
refuzau să mai lupte, unități întregi
dezertau sau se predau inamicului.
Începuse haosul care avea să
continue cu Revoluția Bolșevică
și cu 4 ani de război civil, de haos
și de cumplite atrocități – cui nu-i
este clar încă, să știe că Uniunea
Sovietică s-a născut din fraudă,
teroare și crimă. România – redusă
la o bucată de Moldovă, se afla
acum în postura de a lupta practic
pe două fronturi: cu inamicul
german și cu fostul aliat țarist, mai
precis cu hoardele de soldați ruși
care jefuiau, fugeau, se predau și

care amenințau să răspândească
haosul și în România. Este meritul
Regelui, în fapt al Reginei și al
sfătuitorilor acesteia că reforma
agrară a fost ferm promisă
soldaților români, lucru care a lipsit
propaganda bolșevică de cea mai
importantă armă prin care încerca
coruperea țăranului român. Este
evitată o revoluție comunistă dar
România ciopârțită și înconjurată
acum doar de dușmani nu are
cum să facă față. Se semnează un
armistițiu și apoi încep tratativele
de pace cu Puterile Centrale.
1918: în prima jumătate a
anului, se părea că Germania
va câștiga războilul. Bolșevicii,
disperați să-și conserve puterea
ilegitimă, încheie o pace rușinoasă
prin care Lenin cedează Ucraina
nemțior. Frontul de Est fiind astfel
închis, rezerve importante erau
disponibile pentru o ofensivă
finală în Vest. România încheie –
dar nu ratifică – pacea de la Buftea,
fiind obligată să cedeze teritorii
importante (linia Carpaților

reprezentativ.
Acțiunea
Guvernului Marhiloman a dat
prilej mai târziu Uniunii Sovietice
să nu recunoască alipirea. Totuși,
patru ani de război epuizaseră
și Germania; Austro-Ungaria
se dezmembra sub presiunea
naționalităților, Turcia era cuprinsă
de revolte național-religioase
iar Statele Unite au aruncat în
balanță copleșitoarea lor putere
militară și economică. Ofensiva pe
frontul de Vest eșuează. Spre finele
anului devine clar că Antanta
câștigă războiul iar România,
în ultimul ceas, rupe tratatul și
declară din nou război, fiind astfel
putere beligerantă în ceasul în
care armele au tăcut, ceea ce i-a
asigurat locul la masa tratativelor.
La 1 Decembrie 1918, Transilvania
se unește cu țara. În urma unor
suferințe și pierderi extraordinare,
de pe buza prăpastiei, într-un ceas
fast al Istoriei, România iese din
război ca România Mare, întregită
cu Transilvania, Basarabia și
Bucovina.

către Austro-Ungaria, Dobrogea
și Cadrilaterul Bulgariei) și să se
înfeudeze economic Germaniei
pentru multe zeci de ani. Puterile
Centrale, pentru „îndulcirea”
condițiilor dure impuse României,
sunt de acord însă cu revenirea
Basarabiei
la
patria-mamă,
în martie 1918. În căutare de
capital politic și de legitimitate,
Guvernul filogerman condus
de Marghiloman acceptă circul
cu Sfatul Țării de la Chișinău,
compus în mare parte din
oportuniști alogeni dornici de a-și
conserva o putere nemeritată, în
loc să alipească militar provincia
(de facto oricum ocupată de
trupele române care au asigurat
viața și avutul oamenilor față de
atacurile bolșevice) dar, după
pace, să organizeze un referendum

1919-1920: este perioada în
care România trebuie să apere
încă odată, cu arma în mână,
independența și voința națională;
Ungaria bolșevică (izbucnise și
acolo Revoluția comunistă) atacă
spre Transilvania, mizând pe
sprijinul Armatei Roșii, sprijin
care nu a mai venit din cauza
războiului civil. Trupele române
resping atacul maghiar și intră
în Budapesta, unde înăbușă
răzmerița bolșevică și acordă
Ungariei 20 de ani de libertate.
Să nu uităm (că prea uităm!) nici
faptul că regimentele românești
din fosta armată austro-ungară
asigură Vienei ordinea și
siguranța în clipele de anarhie
dintre prăbușirea Imperiului și
proclamarea Republicii Austria. Pe
de altă parte, pe frontul tratativelor

de pace de la Paris, România
se confruntă cu o poziție dură
din partea foștilor aliați în ceea
ce privește recunoașterea Marii
Uniri. Rolul primordial, chiar dacă
desfășurat în umbră, în succesul
diplomației românești, îi revine
Reginei Maria, personalitate de
prim rang a istoriei noastre și
o suverană foarte populară în
toată lumea. Până la urmă, jertfa
românilor este recunoscută și
România Mare devine puterea cea
mai importantă în Balcani. Din
nefericire, momentul acesta astral
al istoriei a condus la o euforie
care a făcut uitate răspunderile
pentru bună parte din suferințele
războiului. Trădătorii, cei care
au devalizat țara în detrimentul
înzestrării armatei, incompetenții
dovediți, cu toții au fost nu
numai iertați dar și-au făcut loc,
cu cinism și nesimțire, în viața
politică românească postbelică.
Metehnele au continuat în același
stil, orgoliile mărunte au prevalat,
politicianismul a înlocuit politica.
Toate la un loc au pavat drumul
spre prăbușirea din 1940. Cumulat
cu situația internațională, generată
și ea tot de tratatele de la Paris,
prin care i s-a impus Germaniei
o pace de fier dar cu mijloace
coercitive de catifea, dezastrul
intern avea să conducă direct la
pierderea Basarabiei și Bucovinei
de Nord și la bolșevizarea
României. Astăzi, la 100 de ani de
la momentul fast al Marii Uniri și
la peste 70 de ani de la încheierea
celui de-al doilea război mondial,
România este singurul stat din
Europa pentru care consecințele
tratatului Molotov – Ribbentrop
sunt încă valabile, Basarabia și
Bucovina de Nord nerevenind
în hotarele țării; România este
astăzi așezată pe o temelie șubredă
din punct de vedere al dreptului
(abolirea monarhiei în 1947 și
proclamarea republicii s-au făcut
fără consultarea națiunii, prin acte
samavolnice impuse de o putere
străină); România are aceeași clasă
politică măruntă, fără viziune,
fără simțul istoriei și al neamului,
obedientă și, pe deasupra, incultă
(să-mi spuneți dumneavoastră
care sunt politicienii de vârf ai țării
pe care-i suspectați că au citit mai
mult de 10 cărți în viața lor, că eu
nu-i știu); România este o colonie
și se poartă ca atare. Așadar, cu
rațiune și cu responsabilitate,
2018, anul Centenarului, este an
de sărbătoare sau de comemorare
a ceea ca am fost și iată, astăzi nu
mai suntem?!
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De
la
New
World
Order,
la
No
World
Order
„Haosul din lume nu se naşte din etosul popoarelor, al raselor sau al religiilor, ci din apetitul insaţiabil al celor puternici”.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

P

uterea hegemonică americană
Un președinte al Statelor Unite,
fie el și Donald Trump, nu este în măsură
să-și impună punctele de vedere în
materie de politică externă anturajului său,
instituţiilor militare și industriale, celor 17
agenţii de informaţii, precum și împotriva
a ceea ce se numește „Statul profund”.
Amintiţi-vă, în timpul campaniei sale,
abordase totuși subiectul unei potenţiale
apropieri de Rusia… Dar, contrar temerilor
unora, politica externă americană nu s-a
schimbat prea mult. Aceasta se bazează de
foarte mult timp pe același principiu: „Israel
First”, primul și cel mai important motiv
ce determină politica SUA, continuarea
confruntării cu Rusia, cu prezenţa NATO în
estul Europei și în ţările baltice, aceasta în
ciuda repetatelor mesaje postate pe Twitter
de Donald Trump, care se întreabă „când
oare își vor da seama detractorii și idioţii
ăia că este bine să ai relaţii bune cu Rusia?”,
izolarea Chinei, susţinerea regimului
autocratic din Arabia Saudită.
Instinctele greșite ale președintelui
american l-au făcut să aleagă ostilitatea
deschisă faţă de Iran, opţiune pe care
europenii nu o împărtășesc. În rest, cei
doi piloni ai Americii au fost dintotdeauna
controlul neproliferării nucleare și al
resurselor de petrol. Se va observa totuși
că, odată cu Donald Trump, Statele
Unite ale Americii, ale democraţiei și
ale drepturilor omului, care s-au afirmat
ca „naţiunea indispensabilă” după ce au
dominat istoria secolului XX, par să devină
mai puţin atrăgătoare și din ce în ce mai
izolate. Președintele american a mărit
imprevizibilitatea ambiantă și a transformat
Statele Unite în factor de incertitudine,
crescând riscurile globale.

C

onfruntarea Arabiei Saudite cu
Iranul
Prinţul Mahommed bin Sultan (MBS),
în vârstă de 32 de ani, ar dori să se prezinte
ca un reformator liberal în politica internă,
dar se dovedește tiranic și impulsiv în
politica externă, unde nu a cunoscut decât
eșecuri usturătoare, ce nu îl pun într-o
lumină prea bună. A provocat în Yemen
o catastrofă umanitară fără precedent. În
Siria, angajarea sa financiară în războiul
civil alături de unităţile rebele cele mai
islamiste, cu scopul mărturisit de a debarca
regimul Bashar al-Assad, reprezintă un
regres semnificativ. Embargoul impus
Qatarului începând din iulie 2017 este o a
treia aventură externă contraproductivă.
MBS este lipsit de prudenţă, de experienţă
și de cultură istorică privind ţările vecine și
rivale. Este obsedat de Războiul Rece dintre
regatul său sunnit și iranienii șiiţi.

C

riza din Orientul Mijlociu
Riadul tocmai a decis să deschidă
un al patrulea front contra Iranului,
răpindu-l pe prim-ministrul libanez și
repunând în cauză statu-quo-ul care garanta
stabilitatea Libanului. Arabia Saudită arată
că nu va accepta ca Libanul să sufere soarta
Irakului și a Siriei de acum „iranizate”…
sigur de susţinerea lui Donald Trump în ce
privește această linie dură contra Iranului și
a grupării Hezbollah, cât și de cea discretă
a Israelului. MBS nu se preocupă de
consecinţele actelor sale asupra Libanului.
Secretarul de stat american, Rex Tillerson,
a pus imediat în gardă împotriva oricărei
folosiri a Libanului ca teatru de conflict
„prin procură”. Este vocea inţelepciunii.
E vorba de o linie roșie care nu trebuie
depășită, conform unei înţelegeri tacite
între toţi beligeranţii din războiul sirian.
Va fi oare auzit? Nu trebuie uitat, de altfel,
faptul că, fără susţinerea financiară a Arabiei

Saudite, Libanul s-ar trezi rapid
în faliment. Băncile libaneze
trăiesc din depozitele saudite
și din banii trimiși acasă de cei
400.000 de libanezi care lucrează
în Golf și care reprezintă, ei
singuri, 20% din economia
libaneză… Dacă la aceasta
adăugăm sancţiunile americane
aplicate grupării Hezbollah
începând din octombrie 2017,
ne putem imagina impactul
acestei măsuri asupra modelului
financiar libanez, calificat deja în
mod obișnuit ca de nesusţinut.
Tel Avivul are în mod sigur
nervii întinși la maximum. MBS
pare decis să meargă până la
capăt în confruntarea privitoare
la Liban: ministrul Apărării nu a
declarat oare că simpla prezenţă
a partidului Hezbollah în sânul
guvernului libanez echivalează
cu o declaraţie de război făcută
Arabiei Saudite?
Prin urmare, Israelul își vede problema
iraniană agravându-se de la lună la lună.
Consolidarea influenţei iraniene în Levant
este considerată, la Tel Aviv, ca o schimbare
fundamentală a contextului. În cazul unui
nou război împotriva grupării Hezbollah,
Israelul va trebui să înfrunte Iranul pe două
fronturi: sudul Libanului și Înălţimile Golan.
Israelul acuză Iranul de faptul că profită
de războiul din Siria pentru a-și desfășura
forţele în sudul ţării. Or, miliţiile șiite
construiesc actualmente baze permanente
în regiunea Damascului, la mai puţin de 30
km de frontiera israeliană.
Alt subiect de îngrijorare pentru
israelieni: consolidarea axei ruso-iraniene,
căsătorie din interes, dar și strategică,
implicând nu numai legături militare, ci și
economice. Israelul nu poate face „munca
murdară a întregii lumi” și își caută aliaţi
împotriva Iranului.
Pe lângă Statele Unite ale Americii, există
Arabia Saudită, ţările arabe din Golf și
Egiptul, o alianţă oarecum contra naturii…
trebuie să recunoaștem. Bineînţeles,
odată cu înfrângerea militară și teritorială
a Statului Islamic, Iranul, susţinut de
Hezbollah, se impune ca forţă principală
în regiunea pe care rușii nu au nici ei nici
cea mai mică intenţie de a o abandona. De
ce-ar face-o? Statele Unite au astăzi 13 baze
militare în Siria, în timp ce Washingtonul
asigură lumea că „there would be no boots
on the ground”!!!Axa Moscova-Teheran este
principalul câștigător în urma prăbușirii
califatului. A umplut locurile goale lăsate de
retragerea strategică americană din timpul
lui Barack Obama, de neputinţa europeană
și de cea franceză, în mod special. Arcul
șiit merge de acum încolo de la Teheran la
Mediterana, trecând prin Yemen, Irak, Siria
și Liban. Nu există nicio îndoială că Iranul
vrea să redevină o putere hegemonică.
Rusia nu visează decât să restaureze lumea
bipolară a Războiului Rece, fiecare cu propria
„clientelă”. Să mai spunem că germenii
războaielor viitoare există și pe teren kurd,
în Siria și în Irak, cu o Turcie total ostilă
oricărui compromis…!!! Rezistenţa sa faţă
de proiectul politic al kurzilor din nordul
Siriei mărește riscul unei noi insurecţii.

C

reșterea puterii Chinei
Sub conducerea lui Xi Jimping,
China începe în mod din ce în ce mai
făţiș să conteste influenţa americană în
Asia. Presa chineză se arată tot mai critică
în privinţa sistemului politic american.
Până astăzi stăpânii Chinei au urmat o
strategie potrivit căreia, din punct de vedere
strategic, Statele Unite ale Americii erau
esenţiale pentru modernizarea Chinei sub

aspectul tehnologiilor, pentru modernizarea
industriilor și ca piaţă pentru exportul
produselor acestora.
De acum înainte, economia chineză
renunţă oarecum la exporturi și se
concentrează asupra inovării produse din
interior. Și apoi, China a înţeles că ambiţiile
sale globale renăscute necesită o dovadă
de antiamericanism. Xi Jimping vorbește
deschis despre eforturile din toate direcţiile
asupra cărora urmează a se decide, pentru a
putea practica o „diplomaţie de mare putere”
în stil chinezesc ! Acesta dorește să plaseze
China și mai „în centrul scenei”.
Abraham Lincoln spunea că „SUA sunt
ultima și cea mai bună speranţă a planetei”.
Curând va fi rândul Chinei să facă o astfel
de afirmaţie. Xi vorbește deja despre noi
căi pe care ţările în curs de dezvoltare ar
trebui să se angajeze, oferind înţelepciune
și abordarea chineză pentru rezolvarea
problemelor. Democraţia luminată de
model chinez pune modelul occidental
autodistrugător în umbră, se poate citi în
presa chineză și în discursurile oficiale.
Se merge direct la „clash of civilisations”,
opunând două sisteme de valori politice
și economice. Argumentul principal fiind
că modelul chinezesc conduce la unitate
socială, în timp ce democraţia liberală
occidentală are drept consecinţă inevitabilă
disensiunile politice și inegalităţile sociale și
economice…, adică propria autodistrugere.

C

oreea de Nord și proliferarea
nucleară
Paranoia lui Kim Jong-un își găsește
echivalentul în declaraţiile devastatoare ale
președintelui american. Totuși, este foarte
dificil să ne imaginăm o acţiune preventivă
a Americii în Coreea de Nord, pe care
Coreea de Sud nu o dorește, iar China nici
atât. Costul acesteia ar fi incalculabil pentru
trupele americane staţionate la sudul liniei
de demarcaţie și pentru Seul. Situaţia
actuală se va prelungi și nu va merge mai
departe de sancţiuni și schimburi oratorice.

R

usia
După 17 ani de la prima alegere a
lui Vladimir Putin în funcţia de președinte
al ţării, influenţa acestuia asupra Rusiei este
mai puternică decât a fost vreodată. De altfel,
modelul de regim autoritar personificat
s-a răspândit în toată lumea în acest ultim
deceniu. Președintele rus se bucură de un
procent de susţinere de care nu beneficiază
nici un lider occidental și i-a convins pe
majoritatea rușilor că, dacă nu ar fi existat
Putin, nu ar mai fi existat astăzi nici Rusia.
Le-a încredinţat economia tehnocraţilor
liberali, iar politica foștilor membri KGB.

Occidentul comite eroarea de a privi
Rusia exclusiv în termeni postsovietici
și de a practica o politică ofensivă (prin
NATO) chiar până la frontierele Rusiei,
Putin, prin acţiunile sale, le-a demonstrat
rușilor puterea ţării după umilinţele din
anii 1990. Anexarea Crimeii și campaniile
din Ucraina și din Siria sunt prezentate
pe un ton triumfalist. Economia rusească
nu și-a revenit, dar Rusia și-a recâștigat
mândria. Va trebui să se conteze pe aceasta
în Orientul Mijlociu.

C

oncluzie 2017: Catastrofismul
luminat și principiul „mini-max”
Conflictele internaţionale sau perspectiva
deflagraţiilor viitoare, în mod special
în Orientul Mijlociu, nu sunt singurele
pericole care ameninţă societăţile noastre
moderne. Iar acestea din urmă conţin
și germenii unor numeroase conflicte.
Devenite din ce în ce mai inegalitare. Din ce
în ce mai victime ale șomajului, cu valoarea
forţei de muncă într-o puternică diminuare.
Omul este înlocuit cu roboţi și de algoritmi.
Va trebui, prin urmare, să facem faţă
unor perturbări tehnologice și ecologice
(climatice), terorismului de toate genurile
și de toate provenienţele, cât și migraţiilor
masive.
Și, cu toate acestea, dovedim o naivitate
deconcentrată. Marile „înfrângeri” ale
umanităţii au avut întotdeauna trei actori
simultan: o miopie/prostie colectivă, pe
fondul dificultăţilor economice și sociale,
un salt în gol al responsabililor politici și
adaptările dificile la rapiditatea progresului
tehnic. Practicăm un catastrofism luminat”,
în sensul că suntem perfect conștienţi de
gravele pericole ce ne ameninţă, fie acestea
politice, economice, financiare, de mediu,
fie tehnologice – care necesită soluţii pe
termen lung. Or, lumea noastră politică
trăiește între parantezele pe termen scurt
dictate de perioadele legislative pe care le
cunosc statele naţionale, împiedicându-i
pe conducătorii noștri să-și ducă la capăt
acţiunile pe termen mediu și lung și mai
ales pe plan global, adică la scara planetei.
Un singur principiu care dictează întreaga
lor atitudine: un principiu pe care un autor
francez, Jean-Pierre Dupuis, l-a definit, încă
din anul 2000, ca „mini-max”, ceea ce ar
însemna a fi dispus la un minimum de
sacrificii și de eforturi, pentru a împiedica
un maximum de consecinţe negative.
Atunci, e din ce în ce mai sigur că se va
întâmpla ce poate fi mai rău? Lumea noastră
este în mod sigur periculoasă și din ce în ce
mai imprevizibilă. Va trebui cu siguranţă
să alegem între adevăr și minciună, între
lașitate și curaj.

11

SPORT

Ziarul Ploiestii
„Tinereţe, fără bătrâneţe”

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Dragostea de fotbal, mereu fierbinte, la Dârvari – Valea Călugărească…
D

intotdeauna, dragostea pentru fotbal persistă și în cea mai mare comună a Prahovei – Valea Călugărească (primar – Vasilică Neacșu), cu peste zece mii de locuitori populaţie
stabilă și cu 15 sate în componenţă (Valea Călugărească – reședinţă, Arva, Coslegi, Dârvari, Pantazi, Rachieri, Radila, Schiau, Valea Lungă, Valea Mantei, Valea Nicovani,
Valea Poienii, Valea Popii, Valea Urșoii, Vârfurile), nu numai prin echipele sale afiliate (Sportul Valea Călugărească, CS Dârvari-Coslegi, Progresul Coslegi, Viitorul Pantazi) ci și
datorită adepţilor „fotbalului pentru toţi”.

Sub semnul prieteniei…

Foto: Georgiana Andrei – Dârvari

F

Comunicat de presă
Data: 02.08.2018

Sesiuni formare antreprenorialČ în regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului
„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ Ɂi sustenabil în Sud Muntenia”
Camera de Comerĩ Ɂi Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. Ɂi Camera de Comerĩ Ɂi
Industrie Prahova, implementeazČ in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848
„SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ Ɂi sustenabil în Sud Muntenia”, ce se va desfČɁoarČ pe o perioadČ de 36
de luni calendaristice, în perioada 15.01.2018 – 14.01.2021.
În prezent, în cele 7 judeĩe ale Regiunii Sud Muntenia se desfČɁoarČ cursurile de formare antreprenorialČ prin
intermediul cČrora sunt instruite in domeniul competentelor antreprenoriale, 570 de persoane, cu vârsta peste 18 de
ani, care doresc sa iniĩieze o afacere.
Formarea antreprenoriala are drept obiectiv dezvoltarea Ɂi consolidarea competentelor necesare in vederea cresterii
spiritului antreprenorial si a celui managerial, astfel incat prin demararea unei activitati independente sa se poata
face fata noilor provocari aparute in domeniile: mediu, culturČ, societate informaĩionalČ – economie.
Cursul „Competente antreprenoriale”, avand o importanta componeta practica, se centreaza pe metodologia de
elaborare a unui Plan de afaceri eficace, si se finalizeaza cu Certificat de absolvire ANC ( cu recunoastere nationala).
ÎÎnscrierile
nscrierile în proiect încČ se pot realiza pe website-ul proiectului www.antreprenormuntenia.ro sau prin contactarea
echipei de proiect.
Inscrierile in vederea participarii la cursurile de formare antreprenorialČ, dar si la celelalte activitati ale proiectului,
continuČ pânČ în luna septembrie, inclusiv.
Camera de Comerĩ Ɂi Industrie a României
tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro
Camera de Comerĩ Ɂi Industrie Prahova
Persoane de contact:
Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro,
Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru judeĩele: Ialomiĩa Ɂi CČlČraɁi.
Diana Deloreanu, tel: 0751.315.311, e-mail: diana.deloreanu@ccia-arges.ro, pentru judeĩele: ArgeɁ Ɂi Dâmboviĩa.
OTP Consulting Romania
Persoana de contact - Daniela Stanciu, tel: 0740.276.699, e-mail: danielastannciu@gmail.com.
Proiectul are o valoarea totalČ de 18.121.660,84 lei, din care finanĩarea nerambursabilČ este în sumČ maximČ de
18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totalČ eligibilČ a proiectului. Obiectivul general al proiectului
presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial Ɂi generarea unui numČr crescut de locuri de muncČ Ɂi de afaceri cu
profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesionalČ, dezvoltarea de competenĩe
antreprenoriale Ɂi manageriale, precum Ɂi sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc sČ iniĩieze
o activitate independentČ în aceastČ regiune. Astfel, vor fi înfiinĩate Ɂi finanĩate 72 de afaceri Ɂi vor fi create 144
de locuri de muncČ.
Proiect co-finanĩat din Fondul Social European prin Programul Operaĩional Capital Uman 2014 – 2020

Proiect co-finanĩ
co-finanĩat
ĩat din Programul Operaĩional
Operaĩĩional Capital Uman 2014 – 2020
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l
lacăra
„sportului
l rege”” – ffotbalul
b l l
este, parcă, mai puternică în
Dârvari – Valea Călugărească în care
animator pasionat este fostul meu coleg
din structura de conducere a Asociaţiei
Judeţene de Fotbal Prahova (președinte
prof. Silviu Crîngașu, vicepreședinte
– Tudor Negoiţă), statornicul prieten
Alexandru Vasile. Deși recent (6.VII.a.c)
a împlinit 71 de primăveri, „Nea Sandu”
își demonstrează încă, și pe teren,
abilităţile de fost fotbalist legitimat.
Sub semnul prieteniei, în arc peste
timp, fotbaliștii din Dârvari, din
dragostea pentru sportul lor preferat, se
întâlnesc deseori, uneori, tradiţional…
După ce anul trecut, cam în aceeași
perioadă (17.VII.2017), am urmărit pe
o ploaie mocănească, jocul, abilităţile
și calităţile moral-volitive ale celor
călăuziţi de „Tinereţea fără bătrâneţe”,
am avut și recent (duminică, 5 august
2018, până-n prânz) privilegiul să-i
văd, pe de acum „prietenii mei” din
Dârvari, cu mingea fermecată, în luptă
și cu canicula…
e cocheta Baza Sportivă Dârvari
(situată într-un frumos decor
natural, lângă Căminul Cultural, în
apropiere de Pădurea Radila, între un
modernizat drum intercomunal și
bogatele lanuri de porumb, cu dealurile
Valea Călugărească „pe fundal”), bine
îngrijită prin gospodarii Irinel Axente
și Stelian Andrei, pe terenul de fotbal
cu gazonul proaspăt tuns, „Albaștrii”
(cu „Nea” Sandu Vasile, în foto, sus,

P

all patrulea
din
l
d dreapta)
d
) și „Roșii””
au terminat la egalitate (3-3), un joc
spectacol, fără „cartonașe” și fără
lovituri de departajare, dar cu „Repriza
a III-a” (pe care n-am urmărit-o…), cu
siguranţă, plină de depănarea multor
amintiri fotbalistice dragi.
lături de „oficialul – jucător”,
venerabilul Alexandru Vasile
pe gazon s-au mai aflat partenerii de
fotbal, din diferite generaţii – Nicolae
Ivașcu din Pantazi (un fost mare talent,
de-o fermecătoare abilitate tehnicotactică pe care i-am admirat-o deseori
din tribuna Stadionului „Lucian Titi
Iordănescu” din Valea Călugărească,
fotbalist demn de prima ligă, de
Petrolul, artist cu mingea și acum, la 61
de ani…), Laurenţiu Mocanu, Damian
Boroș, Nicolae Niţă, George Năstase,
Nae Constantin, Stelian Andrei, Irinel
Axente, Marcel Șerban, finul lui „Nea
Sandu” – Doru Andrei și fiul – Kelemen
Andrei, cât și fraţii săi Aurel Vasile și
Gheorghe Vasile acesta și cu fiul său
Gigi Vasile, Lucian Pârvu, Cătălin
Niţă, Gelu Boroș, Aurică Ungureanu,
Claudiu Vintilă, Ilie Anatase, Ionuţ
Ginea. Absent de la această ultimă
reuniune fotbalistică de suflet, din
motive profesionale – Vasile Cârstea
din Radila, în prezent preţuit inginer
și director general (Sucursala Ploiești
SNGN Romgaz), mândrie a foștilor
coechipieri fotbaliști.
LA DÂRVARI, DRAGOSTEA DE
FOTBAL, MEREU FIERBINTE…

A

Pe scurt
PETROLUL, VICTORIE!
CS Balotești – FC Petrolul Ploiești 0-3 (Liga 2, Etapa 2, Cheajna,
10.08.2018). Marcatori: Lucian Cazan (3, 41), Claudiu Herea (34).
În clasament (Liga 2, 20 echipe) s-au detașat neînvinse: Energeticianul
Petroșani 6p (golaveraj 6-1), Chindia Târgoviște 6p (3-1), FC Petrolul Ploiești 4p
(3-0), FC Argeș Pitești 4p (3-1), Sportul Snagov 4p (2-0), Ripensia Timișoara 4p
(4-3), Pandurii Tg. Jiu 4p (2-1).
Vineri, 17.VIII.2018, de la ora 18.00, pe Stadionul „Ilie Oană” este
programat jocul (Liga 2, Etapa 3): FC Petrolul Ploiești – Pandurii Târgu Jiu.
HAI PETROLUL!

