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„Propaganda violenţei este identică cu violenţa însăşi.”

- Culese de Tata

Andre Maurois (1885 - 1967) Diplomat şi scriitor francez

CINE CÂȘTIGĂ?

Marius MARINESCU
ună ziua, dragi radioascultători.
Bine ați venit la întâlnirea cu sportul
rege! Începe emisiunea „Fotbal-minut cu
minut”. De la microfonul ediției vă urează
audiție plăcută, al dumneavoastră, Ilieeeeee
Dobreeeee. Iată, așadar, partidele de astăzi:
FC Dinamo Pulanul Gazos joacă acasă cu
AS Rezistența Golanul Soroșist; FC Săgeata
Câș Galbenă întâlnește pe FC Mura Roșie;
FC Fortza De Nea primește pe propriul teren
pe FC Recording Achitarea, iar în ultimul
meci, AFC Belina Teldrum primește vizita
oaspeților de la nou promovata FC Avântul
Încet Her Man Stath. Pentru început dau
legătura în Capitală, la partida Dinamo
Pulanul Gazos cu AS Rezistența Golanul
Soroșist, colegului meu, Dan Culicovschi.
Dane, spune-ne care este atmosfera?
Mulțumesc, Ilieeeee, pentru legătură și
bună ziua tuturor. Iată că avem parte de o
zi cu soare, s-au anunțat peste un milion de
spectatori, dar până acum sunt pline doar
peluzele cu ultrași si cam patru autocare cu
suporteri veniți din afara țării. Se anunță un
spectacol pe cinste, iar la final, sperăm ca cel
mai bun să BATĂ! Bine zis, Dane...să trecem
acum la partida Săgeata Câș Galbenă- Mura
Roșie...Teoharie, ai legătura. Mulțumesc,
Ilieeee! Aici partida deja se apropie de final
deși abia s-a fluierat startul primei reprize.
De ce spui asta, Teoharie? Sunt semne de
blat? Ilie, nu știu ce să zic dar jumătate dintre
jucătorii ambelor echipe și-au schimbat
tricourile între ei și este greu să îi mai
distingem, care- unde joacă, iar arbitrul
se pare că nu vede...așa că ne îndreptăm
spre un rezultat spectaculos de...egalitate.
Multumesc, Teoharie! Dau legătura la,
cândva derbiul etapei, FC Fortza De NeaFC Recording Achitarea. Sandu, te ascultăm!
Multumesc, Ilieeee! Aici partida este oprită
de ceva timp, din cauza unor accidentări
multiple în ambele tabere, dar mai ales la
Fortza De Nea, unde căpitanul echipei a fost
scos pe targă și alți 8 jucători acuză lovituri
la picioare dar și la ficat și în dinți, în timp
ce câțiva jucători de la Recording se tăvălesc
pe gazon si țipă ca din gură de șarpe: „fault!
fault!”. Sandu, îndrăznești un pronostic? Da
Ilieee, sunt toate premisele unui rezultat
surpriză...poate chiar decis la loviturile de la
11 metri. Multumesc! Iar acum dăm legătura
la colegul nostru, Dinicu. Dinicu, ai legătura.
Multumesc, Ilieeee...am legătura dar nu am
ce să fac cu ea pentru că partida BelinaAvântul Încet încă nu a inceput. Motivul?
Ambele echipe se acuză de furt si coruperea
arbitrilor, așa că, deocamdată, se numără
mingiile, ghetele, primele de victorie, cele
de participare, tricourile, casele, suporterii și
sperăm, ca până la finalul campionatului, să
aflăm și noi cine a furat. Multumesc, Dinicu...
iar acum facem o pauză muzicală. Vă invit,
așadar, să îl ascultăm pe regretatul Ioan
Gyuri Pascu, cu melodia „Țara arde- babele
se piaptănă!”. Revenim după publicitate.
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Actualitate
Învățământul
liceal agricol-la
pământ!
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DE CE-ȚI VINE SĂ PLECI
ÎNVÂRTINDU-TE DIN ROMÂNIA!
V

ă prezentăm, astăzi, o singură cifră care ne arată câtă
inechitate a produs clasa politică în ultimele trei decenii:
pensiile speciale din România au crescut, în intervalul 20012017, de 15 ori, iar cele de stat, calculate în baza punctului de
pensie, de 8 ori. Această realitate aproape revoltătoare, dacă nu
cumva menită să ne facă să dezarmăm total, a fost publicată de
Consiliul Fiscal, care a prelucrat, pentru opinia publică, datele
Institutului Național de Statistică.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n anul 2001,
2001 pensia medie
de asigurări sociale de
stat a fost de circa 125 de lei,
iar pensia medie a militarilor,
polițiștilor, SRI, magistraților,
parlamentarilor etc., de 250 de

lei. În anul 2017,
lei
2017 pensia medie
de asigurări sociale de stat a
depășit ușor 1.000 de lei, în
vreme ce pensia medie specială
s-a situat între 3.750 lei și 7.731
lei! Pensiile speciale au fost

sistate de guvernul Boc în 2010,
dar odată cu reintroducerea
lor în 2015, au apărut multiple
derogări, legile adoptate recent
introducând condiții mai bune
de pensionare anticipată și
formule de calcul mult mai
generoase, bazate pe salariul
câștigat cu puțin timp înainte de

EUROPA COMASEAZĂ
COMUNELE, ROMÂNIA
PROCEDEAZĂ FIX PE DOS
Franța, Germania sau Spania au făcut
sau fac eforturi să reunifice mai multe
localități, pentru a diminua cheltuielile cu
administrația publică. România a procedat
exact pe dos și nu dă semne că ar dori să
schimbe situația, chiar dacă are sute de
sate cu mai puțin de 100 de locuitori și 110
comune, cu mai puțin de 1.000 de locuitori.
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Î

n 1989, România avea 56 de municipii,
204 orașe și 2.688 comune. La sfârșitul
anilor 2007-2008, date păstrate și astăzi,
numărul municipiilor crescuse la 103, cel al
orașelor-la 217 și al comunelor-la 2.861. Așa
se face că au apărut 197 de primării noi, cu
aparat și servicii proprii, care înseamnă tot
atâtea cheltuieli în plus. De fapt și trecerea
de la oraș la municipiu a presupus mărirea
numărului de salariați. Ca să vă faceți o
idee generală, în decembrie 2012, în cadrul
primăriilor locale lucrau 223.574 angajați,
iar în iunie 2018, 263.113 de angajați. În
1990, numărul acestora nu depășea 100.000
de persoane. Nu punem aici la socoteală
prefecturile, consiliile județene, locale,
orășenești sau municipale, direcțiile și
serviciile aflate în subordinea primăriilor
și consiliilor județene etc., ci doar salariații
care lucrează în cele 3.181 de primării.
Examinarea dimensiunilor și distribuției
localităților în teritoriu conduce la
semnalarea unor disparități puternice.

Actualitate
Maternitatea
Ploiești a rămas
fără bani
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România are 119 orașe cu o populație mai
mică de 10.000 de locuitori, din care 6 orașe
sub 3.000 locuitori și 15 orașe între 3.000 și
5.000 locuitori. Mai mari decât aceste orașe
sunt 30 de comune din România care numără
mai mult de 10.000 de locuitori (Florești,
Cluj-18.377 locuitori, Holboca, Iași-13.631
locuitori, Miroslava, Iași-12.715 locuitori
etc.). În România există, de asemenea, 110
localități cu o populație mai mică de 1.000
locuitori. De ce nu sunt acestea arondate
localităților vecine nu știm. Cert este că,
după mărirea salariilor, cheltuielile din
administrație au crescut amețitor, iar 25%
din primării ar pune lacătul pe ușă dacă
n-ar fi ajutate de Guvern să funcționeze.
Spre comparație, în Germania, chiar la
reunificare, numărul localităților a coborât
de la 30. 000, la 12.196, iar fuziunea s-a
realizat în mod autoritar, fără referendumuri
sau alte consultări publice. În Franța, în 2016
și 2017, au avut loc circa 200 de reunificări
între orașe sau comune.

Călător prin România
Schitul de la Berca
va fi restaurat cu
bani europeni
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pensionare. Trebuie menționat
însă că și sistemul unitar de
pensii aplicat în prezent prevede
condiții mai bune pentru unele
categorii de lucrători, cu scopul
de a compensa condițiile de
muncă deosebit de periculoase
și carierele profesionale mai
scurte.
Citiţi în pagina 6

BOGDAN TOADER, LA
DOI ANI DE MANDAT

B

ogdan Toader și-a prezentat activitatea
ca șef al Consiliului Județean Prahova,
pentru perioada 2016-2018, într-un videoclip
care sintetizează realizările instituției publice
județene. Printre investițiile cuprinse
într-un filmuleț distribuit în mediul online
și pe pagina de socializare a președintelui CJ
sunt enumerate: reabilitare și modernizare
Spitalul Județean Prahova; stația de tratare
mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile

Ploiești; reabilitarea termică și creșterea
eficienței energetice la Spitalul de ObstetricăGinecologie Ploiești; construirea și reabilitarea
centrelor de educație incluzivă de la Filipeștii
de Târg și Breaza; modernizarea drumurilor
județene; modernizarea ambulatoriului
integrat de la cele două spitale din gestiunea
CJ Prahova (Județean și maternitatea
ploieșteană); restaurare Biserica „Sf. Vineri”
Ploiești; amenajare sensuri giratorii Blejoi
etc. În videoclip sunt prezentate și lucrări care
sunt acum în desfășurare precum consolidare,
restaurare și punere în valoare a Centrului
Protoieria Nord Ploiești, Mănăstirea Zamfira.

Ocolul pământului
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Alegerile din
Ucraina, o „afacere”
ruso-americană

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

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Z

eci de persoane au ajuns la spital în urma unor accidente rutiere
produse pe șoselele din Prahova.

www.ziarulploiestii.ro
Roxana Tănase; www
ziarulploiestii ro
Accident la ieșire din Ciorani.
Intervenție a elicopterului
Smurd
Accidentul rutier s-a produs
la ieșire din Ciorani, după ce
un conducător auto a pierdut
controlul direcției și a intrat cu
mașina într-un copac. În accident
au fost implicate trei persoane.
La fața locului a fost solicitată
intervenția unui elicopter, care a
preluat un tânăr, în vârstă de 31 de
ani, care prezenta un traumatism
la umăr, iar o a doua victimă, un
bărbat în vârstă de 51 de ani, a
fost transportat cu o ambulanță la
Spitalul Județean Ploiești. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Patru victime într-un accident
produs la Comarnic
Accidentul rutier a avut loc
pe DN1, la Comarnic, la km
105+900, Gura Beliei, după ce
două autoturisme au intrat în
coliziune. În urma coliziunii, una
dintre mașini s-a răsturnat. Trei
tinere, cu vârste între 24 și 28 de
ani, și un copil au ajuns la spital.
Două dintre tinere și copilul, în
vârstă de 4 ani, au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești. Cea de
a treia victimă, o tânără în vârstă
de 26 de ani, a fost transportată la
Spitalul Orășenesc Sinaia. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs accidentul rutier.
Betonieră răsturnată pe DN1
Accidentul rutier s-a produs
în zona Câmpina, după ce
conducătorul mașinii de mare
tonaj ar fi pierdut controlul
direcției și s-a răsturnat cu
betoniera pe carosabil. Traficul în
zonă a fost blocat. La fața locului
au ajuns echipaje ale Poliției și
ale Serviciului de Ambulanță.
Din fericire, nicio persoană nu
a fost rănită. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident rutier pe Șoseaua
Vestului
Două autoturisme au intrat în
coliziune pe Șoseaua Vestului, din
Ploiești. Circulația tramvaielor a
fost blocată pe sensul către Gara
de Vest – Nord. La fața locului
au ajuns echipaje ale Poliției și
ale Serviciului de Ambulanță.
Un copil în vârstă de 7 ani a
fost transportat la spital. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.

2

Un autoturism a intrat într-un
autobuz parcat
Evenimentul rutier a avut loc
pe Șoseaua Vestului, în zona West
Mall. Potrivit primelor informații,
conducătorul unui autoturism ar
fi pierdut controlul direcției și ar fi
intrat într-un autobuz parcat. Din
fericire, accidentul nu s-a soldat cu
persoane rănite.
Cartuș găsit în grădină,
la Câmpina
O persoană a sunat la
112 și a solicitat intervenția
pirotehniștilor. Specialiștii ISU
Prahova s-au deplasat în Câmpina,
pe strada Trandafirilor. Ajunși
la fața locului, pirotehniștii au
constatat că este vorba despre un
cartuș descoperit într-o grădină,
pe timpul efectuării unor lucrări.
Tânăr din Lipănești, dat
dispărut. Apelul Poliției
IPJ Prahova a anunțat că un
tânăr în vârstă de 33 de ani, din
Lipănești, este dat dispărut după

ce a plecat de la domiciliu și nu
s-a mai întors. Persoană căutată
se numește Pahontu Ion Adrian.
Acesta are „înălţimea de 1,70 m,
greutate 60 kg, ochi verzi, ten
închis/bronzat, păr negru, tuns
scurt, fără calviție, are la nivelul
mandibulei, pe partea dreaptă
o cicatrice de aproximativ 2
cm, oblică, paralelă cu linia
nazală, șchioapătă de piciorul
stâng care e mai scurt decât
celălalt”, potrivit IPJ Prahova. La
momentul plecării era îmbrăcat
cu o salopetă tip combinezon
de culoare albastră. „Persoanele
care pot oferi informații despre
persoana dispărută sunt rugate să
sune la 112 sau să anunțe cea mai
apropiată unitate de poliție”, este
apelul lansat de IPJ Prahova.
Razie pe șosele, la Breaza
Polițiști din Breaza, în
colaborare cu un reprezentant al
R.A.R. Prahova, au acționat pe
raza orașului, pentru verificarea
stării tehnice a autovehiculelor. În
timpul controlului au fost verificate
14 autovehicule și au fost aplicate
șase sancțiuni contravenționale, în
valoare de 1.740 lei. În trei situații,
polițiștii au dispus retragerea

certificatelor de înmatriculare.
Acțiuni de combaterea
comerțului neautorizat în zona
drumurilor
Polițiști
specializați
în
investigarea
criminalității
economice, de siguranță publică,
rutieri din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Prahova
au organizat o acțiune pentru
combaterea actelor de comerț
stradal neautorizat în zona
drumurilor
publice.
Pentru
neregulile constatate, au fost
aplicate
177
de
sancțiuni
contravenționale în valoare de
156.910 lei, a anunțat IPJ Prahova.
Polițiștii au dispus confiscarea a
aproximativ 5 tone de legume și
de fructe, în valoare de aproape
13.000 de lei, de la comercianți
care efectuau acte de comerț în
zona drumurilor publice.
Incident cu un tânăr în centrul
Ploieștiului
Un echipaj al Poliției Locale
a depistat, la miezul nopții, în
zona pasajului pietonal “Nichita
Stănescu”, o persoană de sex
masculin ce se manifesta prin
strigăte și agitație nefirească.
„Polițiștii locali au procedat
la interceptarea și legitimarea
individului, respectiv a lui I.M.A,
de 27 de ani, cu domiciliul în
municipiul Ploiești, ce a declarat
că a fumat țigări cu iarbă. În
urma controlului corporal, asupra
bărbatului s-au găsit mai multe
foițe și filtre pentru țigări, un
grinder și două folii de staniol în
care se aflau substanțe solide de
culoare verde-brun”, se precizează
într-un comunicat al Poliției
Locale Ploiești. La fața locului
a fost solicitat și un echipaj al
Serviciului de Ambulanță Prahova,
însă tânărul a refuzat transportul
la spital. Acesta a fost predat
lucrătorilor Poliției Municipiului,
în vederea continuării cercetărilor.
Percheziții la persoane bănuite
că au spart mai multe site-uri ale
unor instituții publice
Poliţiștii Brigăzii de Combatere
a
Criminalităţii
Organizate
Ploiești, cu suportul de specialitate
al Direcției Operațiuni Speciale
din cadrul
Poliției Române,
sub coordonarea procurorilor
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești,
au efectuat două percheziții
domiciliare, în județul Prahova,
la persoane bănuite de infracțiuni
îndreptate împotriva sistemelor
informatice.
„Din cercetări a rezultat că,
în perioada 26 iunie – 10 august
2018, persoanele în cauză, folosind
programe informatice dedicate,
ar fi lansat atacuri informatice
și accesat ilegal mai multe website-uri aparținând unor persoane
juridice de drept public și drept
privat din România și străinătate,
alterând conținutul
web-siteurilor și perturbând funcționarea
acestora”, a precizat IPJ Prahova.
Persoanele bănuite sunt acuzate

că, în unele cazuri, ar fi solicitat
sume de bani, în monedă virtuală,
pentru
restabilirea
situației
anterioare. „În urma perchezițiilor,
au fost ridicate mai multe sisteme
informatice și mijloace de stocare
a datelor informatice. Polițiștii
au pus în aplicare două mandate
de aducere”, a mai precizat IPJ
Prahova. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de operațiuni ilegale
cu dispozitive sau programe
informatice, acces ilegal la un
sistem
informatic,
alterarea
integrităţii datelor informatice
și
perturbarea
funcţionării
sistemelor informatice
Tânăr în vârstă de 31 de ani, din
Măgurele, dat dispărut
Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova caută un bărbat de
31 de ani, care a plecat voluntar
de la locuința unchiului său din
Măgurele și nu a mai revenit.
Bărbatul se numește Sava Răzvan
Gheorghe și are 31 de ani. Acesta

a plecat voluntar de la locuința
unchiului său din Măgurele și nu a
mai revenit”, a anunțat IPJ Prahova.
În cauză au fost demarate, imediat,
toate activitățile procedurale,
polițiștii efectuând investigații
pentru găsirea persoanei în cauză.
Tânărul are constituție astenică,
înălțime 1,60-1,65 m, greutate
55-60 kg, ochii căprui, păr șaten,
tuns scurt, față ovală, ten deschis.
Tânărul are un tatuaj pe brațul
mâinii drepte, reprezentând un
cap de indian, sub care era scris
cuvântul «Papaie». La momentul
plecării voluntare era îmbrăcat
cu o bluză de trening de culoare
albastră cu dungi roșii, pantaloni
trei sferturi blue-jeans de culoare
albastră, șosete de culoare
deschisă, o șapcă de culoare verde,
iar în picioare avea pantofi sport
de culoare închisă, iar asupra lui
avea o geanta sport de culoare
neagră. „Persoanele care pot oferi
informații care pot conduce la
depistarea acestuia, sunt rugate
să anunțe cea mai apropiată
subunitate de poliție, sau să
apeleze 112”, este apelul lansat de
Poliție.
Operațiuni de salvare în Munții
Bucegi
Salvamontiștii, dar și jandarmii
montani din Prahova, au
participat la mai multe operațiuni
de salvare după ce turiștii au sunat
disperați la 112 și au solicitat
ajutorul. Numărul evenimentelor
a fost cu mult mai mare față de alte
perioade ale anului.
Salvamontiștii din Bușteni au
avut aproape zilnic câte două-trei
intervenții. Una dintre acestea a
fost pe Valea Albă. O persoană
a sunat la 112 și a anunțat că o
femeie a căzut în zona Săritorii

Carnului și nu mai răspunde la
telefon. Salvamontiștii au plecat
în căutarea femeii, însă, ulterior,
aceștia au fost anunțați că a fost
o alarmă falsă. Concomitent însă,
o altă echipă de salvamontiști a
intervenit, după ce un bărbat,
cu probleme cardiace, a încercat
să coboare de pe munte, însă
a ales să nu meargă pe poteca
turistică. După câteva sute de
metri, bărbatul a căzut și a suferit
o luxație de umăr, dar s-a lovit și
la picior. Persoana rănită a fost
coborâtă până în Bușteni, iar
intervenția a durat câteva ore.
Salvamontiștii au intervenit și
după ce doi tineri, în vârstă de 17
ani, respectiv 19 ani, care se aflau
pe Jepii Mici, au solicitat ajutorul,
pe motiv că sunt epuizați fizic.
Un alt bărbat, în vârstă de 67 de
ani, din Satu Mare, a avut nevoie
de ajutor după ce a început să se
simtă rău, în timp ce era în zona
platoului din Bucegi. Persoana a
fost coborâtă cu telecabina până la
Bușteni, iar de aici a fost preluată
de o ambulanță și transportată la
spital. O altă intervenție a avut
loc pe traseul Mălăești. Două
turiste din Republica Cehă au
avut nevoie de ajutor, în timp ce
încercau să ajungă în stațiunea
Bușteni, după ce au observat că
în zona adiacentă traseului era un
urs. De frica animalului sălbatic,
celor două turiste s-au urcat
într-un copac și au solicitat
intervenția jandarmilor. În zonă
s-a deplasat o patrulă din cadrul
postului de jandarmi montan
Bușteni. Cele două turiste, dar și
alți turiști care se aflau în zonă au
fost conduși de jandarmii montani
până în Bușteni. Jandarmii
montani au fost solicitați să
intervină pentru sprijinirea unui
grup format din trei persoane,
din județul Dâmbovița, în timp
ce coborau pe traseul Jepii Mari.
„La un moment dat aceștia s-au
întâlnit cu un urs, fapt pentru
care au apelat numărul unic de
urgentă 112, deoarece nu mai
puteau înainta pe traseu din
cauza ursului. Jandarmii au plecat
pentru căutarea și aducerea în
siguranță a celor trei turiști în
orașul Busteni”, a anunțat IJJ
Prahova. Jandarmii au intervenit
și după ce un turist aflat pe traseul
Jepii Mari împreună cu soția și cei
doi copii mici s-au rătăcit. Patru
subofiţeri au intervenit. Turiștii
au fost conduși pe traseu până în
orașul Sinaia.
La nivel național, în ultima
perioadă, salvamontiștii prahoveni
au fost solicitați să intervină şi în
alte operațiuni de salvare. Peste
80 de persoane au fost îndrumate,
dar au primit și ajutor medical
în cazul în care au sunat la 112.
Patru dintre turiști au fost predați
la elicopterele Smurd, iar 50 de
persoane au fost transportate la
spital.
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Învățământul liceal agricol-la pământ!
D

acă n-ar fi fost unitățile școlare din Iași, Alba și Galați, am fi putut spune
că învățământul liceal agricol din România este praf. Parcă niciodată
rezultatele la bacalaureat n-au fost atât de catastrofale ca-n 2018. Chiar licee cu
mare tradiție și rezultate excepționale altădată, cum ar fi Valea Călugărească, de
exemplu, au ajuns la o rată de promovare a examenului de maturitate de sub 10%!
Degeaba și-au luat, unele dintre ele, numele de colegii, termen care ar fi garantat o
oarecare ținută a învățământului; pe an ce trece, rezultatele sunt mai slabe!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
intre cele 20 de colegii și 45 de licee între 20 și 30% nu poate fi socotită un
tehnologice cu profil agricol din succes, în condițiile date remarcăm faptul
țară (inclusiv zootehnic și veterinar), doar că există, totuși, alte opt școli cu rezultate
patru au o rată de promovare de peste 50% medii. Chiar și-n aceste cazuri, este aproape
la examenul de bacalaureat. Două dintre incredibil ca, dintr-o serie, să ai doar 3 sau
ele au depășit și media națională, după 5 elevi cu note peste șase, dar nu mai mari
contestații, de 67,7%: Liceul Tehnologic de 7,50!
RATĂ DE PROMOVARE ZERO
„Ștefan Manciulea” Blaj, Alba- unde
promovabilitatea a fost de 90,4% și Colegiul
La polul opus, n-o să vă vină a crede, sunt
Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile 11 școli (un colegiu și 10 licee tehnologice)
Adamachi” Iași-78,94%. (vezi tabel 1.)
în care rata de promovare este zero! Cu alte
După cele patru unități, pe care le putem cuvinte, niciunul din 251 de elevi n-a fost
încadra într-o categorie de elită, atât cât se în stare să obțină o notă peste 6,00 sau nu
mai poate vorbi despre o elită în învățământul s-a prezentat la examenul de bacalaureat.
liceal agrar românesc, urmează o serie de Întrebarea care s-ar pune: ar mai trebui
alte șapte școli cu promovabilitate cuprinsă menținute aceste unități școlare cu rezultate
între 30 și 50%. De remarcat că toate provin atât de dezastruoase? (vezi tabel 3)
La fel de rău am putea socoti că se
din Moldova și Ardeal, regiuni în care s-ar
părea că învățământul nu a fost alterat de situează și alte 20 de colegii și licee din țară
atâtea prefaceri. Prefaceri în rău, vom vedea! unde candidații, fie că sunt absolvenți din
anul curent, fie din promoțiile anterioare,
(vezi tabel 2)
În fine, deși o promovabilitate cuprinsă au însumat o promovabilitate
Tabel. 1
Numărul
Numărul
PromoDenumire
Județul
total de
de elevi care
vabilitate
candidați
au promovat
(%)
Liceul Tehnologic „Ștefan
Alba
82
74
90,24
Manciulea” Blaj
Colegiul Agricol și de
Industrie Alimentară „Vasile
Iași
95
75
78,94
Adamachi” Iași
Colegiul Național de
Agricultură și Economie
Galați
242
142
58,67
Tecuci
Liceul Tehnologic
„Haralamb Vasiliu” Podu
Iași
79
46
58,22
Iloaiei

D

Notă: în formula noastră de calcul al ratei de promovare am ținut cont de numărul total al
candidaților și de numărul celor declarați admiși. Diferența înseamnă „nepromovați” sau
„respinși”, dar și cei care nu s-au prezentat la examen ori, în rare cazuri, au fost eliminați.

Denumire
Liceul Tehnologic „Georgeta
J.Cancicov” Parincea
Colegiul Agricol „Dimitrie
Cantemir” Huși
Colegiul Agricol „Traian
Săvulescu” Tg. Mureș
Liceul Tehnologic nr.1 Corod
Liceul Tehnologic Agricol „M.
Kogâlniceanu” Miroslava
Liceul Tehnologic Vladia
Colegiul Agricol
„D.P.Bariceanu” Sibiu

Tabel. 2
Nr. elevi
Promopromovabilitate
vați
(%)

Județul

Numărul
total de
candidați

Bacău

10

3

30

Vaslui

193

61

31,60

Mureș

154

50

32,46

Galați

9

3

33,33

Iași

55

19

34,54

Vaslui

14

6

42,85

Sibiu

133

64

48,12

de la 3,63%,
3 63% la 9,67%.
9 67% În această tranșă
de rezultate submediocre se înscriu, din
păcate, și licee cu mare tradiție, altădată
etalon la nivel național, cum ar fi Colegiul
Agricol „Gh.I.Șișești” Valea Călugărească,
Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu
Măgurele, Colegiul Agricol Poarta Albă sau
Liceul Tehnologic Odobești. La alte 15 licee,
promovabilitatea se încadrează în tranșa
cuprinsă între 10 și 20%. Vom remarca
prezența în acest tabel al liceului de la Jidvei,
altădată o unitate de referință în învățământ,
la fel, de altfel, ca școlile de la Beclean, Miniș
sau Dragomirești Vale.
ÎN LOC DE CONCLUZII
Dacă vă puneți cumva întrebarea de ce s-a
ajuns atât de jos, o primă explicație ar porni
de la media de admitere în aceste licee. De
exemplu, la Colegiul Agricol „Gh.I. Șișești”
din Valea Călugărească, ultima medie de
admitere este 2,22! Spre comparație, ultima
medie de admitere la Colegiul Agricol și de
Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași
este de 5,05! Sincer, cum să faci performanță
cu un elev care pleacă în clasa a IX-a cu o
notă de 2,22? Pe de altă parte, veți observa
Denumire
Colegiul „Dobrogea” Castelu
Liceul Tehnologic Făget
Liceul Tehnologic
Agroindustrial „Tamasi Aron”
Borș
Liceul Tehnologic „Nicolae
Istrățoiu” Deleni
Liceul Tehnologic „Iordache
Zossima” Armășești
Liceul Tehnologic „Ion
Ionescu de la Brad” Horia
Liceul Tehnologic „Ioan
Ossian” Șimleu Silvaniei
Liceul Tehnologic „Simion
Bărnuțiu” Carei
Liceul Tehnologic „Simion
Leonescu” Luncavița
Liceul Tehnologic „Cristofor
Nako” Sânnicolau Mare
Liceul Tehnologic „Emil
Racoviță” Roșiorii de Vede

Delir românesc în anul Unirii!
P

e numele președintelui Klaus
Iohannis au fost depuse mai
multe plângeri pentru incitare la
ură și discriminare. Acestea au
fost formulate de anumiți membri
PSD, după episodul din 10 august,
când Jandarmeria a intervenit
brutal împotriva a peste 100.000
de demonstranți, aflați la mitingul
Diaspora din Piața Victoriei,
București. Liviu Dragnea a anunțat
că mitingul a fost o încercare de
lovitură de stat eșuată, acuzându-l
pe șeful statului, SRI, SPP și
companiile multinaționale, de
mașinării împotriva guvernului.

Dragnea a mai afirmat că anul
trecut patru persoane trimise
de nu știm unde au încercat
să-l asasineze. Pe de altă parte,
consilierul premierului Dăncilă,
Darius Vâlcov, condamnat în
prima instanță la închisoare cu
executare, a ieșit public să spună
că și pe el au vrut să-l racoleze
KGB, dar a refuzat acest lucru.
Ce uită Vâlcov să spună este că
serviciul de spionaj rusesc cu
acest nume nu mai există din
1991, fiind transformat în FSK și
FSB! Fostul lor șef de partid și de
guvern, Victor Ponta, s-a arătat

că liceele cu rezultate bune la bacalaureat
și-au conservat cumva profilul, au ținut, cum
se spune, la blazonul lor. La cele mai multe
însă profilul horticol, agricol, zootehnic
sau veterinar s-a pierdut într-o mare de
găselnițe scuzate de cererea și oferta de pe
piață (agroturism, ecoturism, vânzători,
montanologie, mediu, industrie alimentară,
mecanic întreținere și reparații, industria
fermentativă, prelucrarea fructelor, brutar,
patiser, preparator produse făinoase etc.).
Aproape că nici nu mai există motive ca
școlile să păstreze în titulatură denumirea
de „agricol”! În fine, ar mai fi două aspecte:
pe de o parte, pentru a păstra catedrele
profesorilor, inspectoratele și Ministerul
Educației aprobă tot felul de profiluri care
nu au de a face cu agricultura; pe de altă
parte, trecând administrativ în subordinea
primăriilor, unitățile școlare au devenit
un fel varză, cu grădiniță, școală primară
și gimnazială la un loc cu liceul. Cu alte
cuvinte, administrațiile locale nu au făcut
niciun efort pentru a păstra profilul unui
liceu, preferând cantitatea în loc de calitate.

Județul
Constanța
Bacău

Tabel. 3
Numărul
Număr
Promototal de
elevi
vabilitate
candidați promovați
(%)
26
0,00
18
0,00

Bihor

4

-

0,00

Constanța

12

-

0,00

Ialomița

8

-

0,00

Neamț

18

-

0,00

Sălaj

43

-

0,00

Satu-Mare

6

-

0,00

Tulcea

12

-

0,00

Timiș

65

-

0,00

Teleorman

39

-

0,00

Pe ei cine îi ajută?
F

uziunea prin absorbție a liceelor
tehnologice „Ludovic Mrazek”
și „Anghel Saligny” a adus cu sine o
neplăcere de ordin social. Mai multe
familii care locuiau în căminele L.T.
„Ludovic Mrazek” au primit somații
să achite contravaloarea cazării și să
elibereze spațiile respective. Vestea nu
le-a picat deloc bine chiriașilor care
se văd, dintr-o dată, pe drumuri. Unii
dintre aceștia au depus de mai mulți
ani la Primăria Ploiești dosare pentru
acordarea unor locuințe sociale, dar
cum autoritatea publică nu a construit
nimic în ultimii ani, n-are soluții prea

multe pentru a rezolva problema
oamenilor. Ce se va întâmpla cu ei,
în afară de a îngroșa rândul cazurilor
sociale din oraș? Administrația locală
a răspuns evaziv că unele persoane
(familii cu copii) vor primi locuințe
sociale, fără însă a indica unde sunt
acestea. Pe de altă parte, cinismul și-a
făcut loc, apărând și întrebarea de ce
respectivele familii nu și-au rezolvat
de unele singure problema spațiului
locativ. Să le reamintim noi autorităților
locale că pică fix în sarcina lor să aibă în
vedere și aceste aspecte sociale?

aproape oripilat de felul în care
ex-camarazii lui, prin toate aceste
invenții halucinante, își bat joc de
oamenii care au votat acest partid.
•
ANUNȚURI
•
ANUNȚURI
Dragnea s-a exprimat și că ar vrea ANUNȚURI
să-l suspende pe președintele Pierdut Permis de Conducere, Carduri Bancare BCR, Card Sănătate pe
Iohannis pe motiv că împiedică numele Ştefănescu Mihai, în data de 15.08.2018. Ofer recompensă.
PSD să guverneze.
Tel. 0742208325.
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Mă
doare-n
băşcălie!
Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

stai ziua toată la televizor și să trăncăni verzi
și uscate? Sau cum să-l ai ca unic model pe
Jiji? Vorba lui: „o hahaleră nu se compară
cu cineva care... nu e hahaleră”. Deh, astea-s
modelele promovate de televizor! Mă mir
că n-au zis subiecții că doresc să fie Bianca
Drăgușanu sau Viorel Lis, Salam ori Liviu
Vârciu, Monica sau Irinel Columbeanu etc.
Ce Eminescu, ce Creangă, ce Racoviță...
Ăștia au fost niște sărăntoci!

P

riviți coalea hal de formulare într-o
hotărâre de consiliu local pentru
ocuparea posturilor în structurile de
conducere ale societăților și regiilor din
subordinea unei autorități locale: „HCL
privind aprobarea profilului candidatului
pentru funcția de membru în consiliul
de administrație și a matricei profilului
candidatului necesare în procesul de selecție
și evaluare a candidaților pentru ocuparea
postului vacant de membru în cadrul
CA...” Extraordinar! Auzi, matrice, profilul
candidatului... De ce nu spuneți, direct,
bre: să aiba ceafă groasă, burtă, pantofi
de lac și colier de aur? Că doar prin asta
creșteți voi calitatea managementului, prin
dimensiunea fălcilor și a pectoralilor, nu?
Ziceți, frate, pe românește, că omul ăla
trebuie să fie musai politician ori să aibă o
pilă la primar sau la majoritatea politică, ce
tot o dați ocolită cu matricea!

C

itim din presa locală: „Prognoză
meteo. Când vine toamna”? Și-mi
vine a zice: într-o joi, la orele 17,52. Dacă
nu, cu trenul de Satu-Mare sau cu avionul
de Moscova. Eventual la anul, dacă se urcă
într-un automobil și intră pe la vama Borș.
Cu drumurile astea din România nu se știe
niciodată! Mai mișto mi se pare răspunsul
plozilor decât întrebarea idioată a adulților:
toamna vine când e toamnă, iar iarna vine
când e iarnă.

U

n ziar din România scrie că
jurnalistul italian Enzo Bettiza, între
timp trecut la cele veșnice, a scris despre
Ceaușescu: „era un vampir transilvănean.
L-am văzut de trei ori, era prezent și
adevăratul șef al României, soția sa, Elena,
o femeie haină, cu privirea ascuțită”. Mda,
dar să-l fi văzut tu, Enzo, pe Mussolini al
tău, ce înger era când și-a măcelărit propriul
popor ori când i-a jucat sub tancuri, ca pe
niște gândaci, pe civilii somalezi și etiopieni.
Asta ca să nu mai zic de cea mai „frumoasă”
mișcare banditească din lume, născută pe la
tine, prin Sicilia. Știi cum zice o vorbă de la
noi? „Râde hârb de oală spartă”...

D

irectorul
Filarmonicii
Oltenia
din Craiova, Gabriel Zamfir, care
recomanda, deunăzi vreme, „un glonț
în cap mamelor care au ieșit cu copiii
la proteste”, cică se poartă nasol și cu
muzicienii, spunându-le ba „îmi permit să
dau cu pumnul“, ba „ieși afară, că te bat”.
Normal, mă, de fapt așa se face muzică în
România, cu ciomagul! Cică lui Zamfir nu
i se trage răutatea din fire, dar a citit și el
că Johann Sebastian Bach a compus „Tocata
și fuga în re minor” și de atunci toacă și
el cu gura sau cu pumnul pe cine prinde,
după care fuge la partid, să-l apere. Nu știe
însă cum arată fuga în re minor, dar el își
ia călcâiele la spinare și pe-aci ți-e drumul!
Când se întâmplă chiar să lovească mai tare,
susține că l-a învățat unul, Georg Friederic
Handel, să cânte Aleluia.

M

ai mulți români au semnat o petiție
online prin care cer excluderea pe
viață, din medicină, a doctoriței rezidente
din Borșa, Sorina Petrușan Dunca, nevastă
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J

andarmeria a făcut o demonstrație
cu armele folosite la protestul din
10 august pentru a arăta că ele nu sunt
periculoase. Un jandarm cică a stat, la
propriu, să ia gazele lacrimogene în față,
pentru ca oamenii să înțeleagă că acele
substanțe cu care au fost parfumați în Piața
Victoriei nu-ți fac niciun fel de rău. Cobaii
jandarmeriei au prezentat grenadă de mână
corp cauciuc, armă lansator calibru 38 și
pulverizatorul de gaze de 7 litri, susținând
că toate sunt neletale. Mda, s-au întâlnit
hoțul cu prostul: cu ce-ai dat bre, în colegul
matale, cu spray pentru conjunctivită? Pe de
altă parte, normal că gazele nu-s letale, adică
nu te omoară pe loc, ci așa, cu picătura...
Sau...ce să zic, uite o rețetă: nițel astm+ gaz
lacrimogen =sufocare sută la sută. Bravo,
băieți, făceți-vă în continuare de râs!

C

C

onform unui sondaj realizat de
Institutul Român pentru Evaluare
și Strategie (IRES), la întrebarea „care este
personalitatea publică din România cu care
v-ar plăcea să semănați?”, cei mai mulți
dintre români au răspuns Gigi Becali (5%),
Andra, Monica Tatoiu și Andreea Marin. Ca
Simona Halep ar vrea să fie doar 1% dintre
cei intervievați de IRES (institut patronat
de Vasile Dâncu). Oau, cum să vrei să fii,
muică, în această viață, Monica Tatoiu, să

de jandarm care le-a scris pe facebook
protestatarilor din Piața Victoriei: „să beți
cu paiul câte zile mizerabile mai aveți de
trăit, că sunteți proști și e păcat să trăiți;
să vă omoare jandarmii în bătaie”. Sorino,
fato, dar de ce să-i bată haidamacii ăia, că
s-ar putea să nu de-a ortul popii mitingiștii.
Pentru o moarte sigură n-ar fi mai bine
să vină să-i tratezi tu ori să-i internezi
în spitalul ăla de stat, că sigur vor primi
în dar câte o e-coli? Cât despre speranța
revoltaților, bre, glumiți? De așa medici are
nevoie clasa politică de azi: cine scapă de la
gazare, îi băgăm la spital și, gata, am rezolvat
și cu bugetul de pensii, și cu opoziția din
stradă!

onsilierul
premierului
Viorica
Dăncilă, Darius Vâlcov, băiatul ăla
care a fost condamnat în prima instanță la
niței ani de pușcărie, a lansat un atac extrem
de dur la adresa Realitatea TV. El susține
că postul TV „nu a plătit un leu la bugetul
de stat în ultimul an și acuză faptul că nu
poate intra în direct la Realitatea TV din
cauză că nu are grade pe umăr”. La sfârșit,
Darius triumfă: „# gata cu escrocii”. He-he,
vorba șefei tale Veorica, râde hârb de ciob și
prostul de neghiob. Darius, zău, îți ședea
mai mișto în bancul ăla pe care chiar tu
l-au spus, la televizor: „doi morți, în cimitir,
speriați. Ce se aude, strigă unul? E Darius,
ascunde niște tablouri. Uf, slavă Domnului,
credeam că e Dragnea, să ne ia la vot”. Așa
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că... mai bine mucles, nu vorbi tu de funie în
casa spânzuratului!

J

ubilează presa aservită politic:
„Lovitură pentru # Fărăpenali.
Ce a hotărât ONU”. În text însă se face
următoarea referire: „comitetul pentru
drepturile omului al ONU a cerut Braziliei
să-i permită fostului președinte Luiz Inacio
Lula da Silva, închis pentru corupție și
spălare de bani, să participe la alegerile
prezidențiale din octombrie atâta timp cât
apelurile sale în instanță nu au fost încă
judecate”. Mda, ce să zic, ăsta a fost visul
nostru dintotdeauna de emancipare, să fim
ca Brazilia. Ce bine ne-ar mai prinde nouă
la vot ghetourile alea din Rio de Janeiro sau
niște sate precum triburile alea din Amazon.
Mănușă ne-ar pica o mare de analfabeți și
săraci lipiți-pământului. Nu că nu i-am avea
pe-ai noștri... La proști mă refer. Pe de altă
parte, băi, jurnaliștii lui pește prăjit, una e să
fii condamnat definitiv, alta cu dosar în curs
de judecare; dacă nu pricepeți cum vine asta,
e cam cum ar fi un măgar în comparație cu
un bou...

C

ică Justiția de la noi e independentă.
Îhi, cum să nu, este, dar o intimidăm
noi din când în când. Procurorii militari Ionel
Corbu și Bogdan Pârlog, cei care lucrează la
dosarul „Jandarmeriada”, vor fi verificați de
Inspecția Judiciară, la sesizarea ministrului
Dorel 27 (27.000 lei/lună pensie specială),
care a zis că Ionel Corbu s-a antepronunțat
spunând că „actele de agresiune exacerbate
nu se justificau”. A naibii independență,
neh? Când nu ne convine, dăm cu bau-baul
de Inspecție Judiciară, instrument politic
pus la dispoziția Guvernului, prin ministrul
Justiției, care să-i sperie pe tăntălăii care
au de gând să facă dreptate. Niet, băieți,
adevărul e numai la Dorel, ce n-ați priceput?
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• tipar policromie - 12,5 RON/cm2 + TVA
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- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de interior
EDITOR: SC Sprinten Infomar SRL
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MATERNITATEA PLOIEȘTI A RĂMAS FĂRĂ BANI
SALARIILE REPREZINTĂ 85% DIN TOTALUL CHELTUIELILOR!

S

pitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești a rămas fără bani. Luna trecută, Consiliul Județean a
suplimentat fondurile unității sanitare cu 200.000 de lei, iar acum este nevoie de o altă rectificare
de buget, undeva, la 300.000 lei. Dificultățile financiare ar fi cauzate de alocările mult prea mici în
baza contractului cu CAS. Sau poate nici Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate n-a trimis
suficienți bani pentru acoperirea creșterilor salariale!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

L

a începutul anului, Spitalul
Obstetrică-Ginecologie
Ploiești și-a propus un buget
anual de venituri în sumă totală
de 67. 336,10 mii lei și un buget de
cheltuieli în cuantum de 67.488,67
mii lei, deficitul urmând să fie
finanțat din excedentul din 2017.
La venituri, cele mai consistente
sume proveneau din contractele
încheiate cu casele de asigurări
sociale de sănătate (28.237,54
mii lei ) și din subvenții de la
bugetul Fondului Național Unic
de Asigurări de Sănătate pentru
acoperirea creșterilor salariale
(32.024,00 mii lei). La capitolul
cheltuieli, ponderea cea mai mare

era deținută de salarii- 57.375,01
mii lei, ceea ce reprezenta 85,01%
din totalul cheltuielilor. Execuția
bugetară la șase luni, aprobată în
ședința CJ Prahova din 30 iulie
2018, arată acest neajuns de ordin
financiar. În materialul justificativ
se arată: „veniturile secțiunii de
funcționare pe semestrul I au
fost stabilite la 32. 847,97 mii
lei, realizându-se 19.576,70 mii
lei, în procent de 59,60%. Pentru
cheltuielile secțiunii de funcționare,
pe semestrul I s-a stabilit un
program de 33.000,54 mii lei,
realizându-se 18.761,89 mii lei, în
procent de 56,85%. Veniturile și
cheltuielile secțiunii de dezvoltare

au fost stabilite la 3.000,00 mii lei,
realizându-se încasări, respectiv,
plăți în sumă de 1.723,32 mii lei,
în procent de 57,44%.” Ce vedem
însă la secțiunea de funcționare?
Că veniturile din contractele
încheiate cu casele de asigurări
sociale de sănătate au fost realizate
în proporție de 56, 07% (8.135,44
mii lei dintr-un planificat de
14.509,97 mii lei), iar cele de la
Fondul Național Unic de Asigurări
de Sănătate pentru acoperirea
creșterilor salariale, în procent de
50,68% (8.111,56 mii lei, față de
un planificat de 16.004,00 mii lei).
Se pare că angajații nu și-au luat
nici lefurile convenite de vreme ce,

personal, au fost
la cheltuielile de personal
plătite 15.841,20 mii lei, față de un
planficat de 28.770,75 mii lei (55%).
Probabil că lucrurile se vor regla
pe parcursul anului, dar în clipa
de față, situația în sine vorbește
despre niște goluri financiare fie la
CAS, fie la Fondul Național Unic

PRIMĂRIA VREA TARIFE MAI MARI
PENTRU LOCUITORII CARE NU AU
CONTRACTE DE SALUBRITATE

S

unt câțiva ani de când legea permite perceperea unei
taxe speciale de la toate persoanele fizice și juridice care
nu au încheiat contracte de prestări servicii cu operatorii de
salubritate. La Ploiești, Consiliul Local a votat de două ori
astfel de taxe, dar de fiecare dată, hotărârea nu a fost pusă în
practică. Și în acest an s-a întâmplat același lucru; după ce taxa
specială a fost fixată la 5,24 lei/lună/persoană, s-a luat decizia
ca un nou proiect să fie lansat în dezbatere publică. Se pare
că socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg așa că,
potrivit unei note de fundamentare elaborată de Serviciul
Public Finanțe Locale Ploiești, ar mai trebui adăugați câte 6
83 lei/tonă
TVA Mai mult,
mult inițiatorii proiectului
196,83
lei/tonă, fără TVA.
bani/persoană/ lună, astfel încât tariful să permită acoperirea de 196
integrală a cheltuielilor, eventual, și realizarea unui mic profit. vorbesc despre o plată diferențiată a tarifelor până în 2024
Pentru utilizatorii noncasnici, taxa specială este în cuantum (prețul rezultat nu are la bază o logică limpede):
Tarife lei fără TVA
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Utilizatori caznici (lei/locuitor/lună)
5,29
7,50
8,37
8,44
8,39
8,36
8,32
Utilizatori noncasnici (lei/tonă)
191,50
269,73 296,73
295,82 294,98 294,01
293,01

de Asigurări de Sănătate.
Sănătate Ajutorul
dat de CJ Prahova va rezolva
temporar problemele financiare;
sumele alocate (în total 500 mii
lei) sunt mult prea mici pentru a
acoperi enormul deficit înregistrat
la jumătatea anului.

CONTRACT
REZILIAT DE
CJ PRAHOVA

C

onsiliul Județean Prahova a reziliat contractul
cu firma care ar fi trebuit să construiască sediul
Școlii speciale nr. 1 Ploiești. Motivul ține de faptul că,
deși investiția trebuia finalizată în septembrie 2018,
stadiul fizic de execuție este de doar 7% din întregul
volum de lucrări. Autoritățile pregătesc decumentația
pentru o nouă achiziție publică. Reamintim că CJ
Prahova a votat încă din 2015 un proiect de hotărâre
pentru realizarea unității speciale de învățământ,
lângă sediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului. Banii ( 4,5 milioane de lei) au
fost asigurați prin Programul Națonal de Dezvoltare
Locală, desfășurat de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice. Numai că
firma căștigătoare a licitației nu a respectat, potrivit
autorităților județene, graficul de execuție, astfel
că a fost nevoie să se ia decizia finală de reziliere a
contractului.

MAESTRUL BOTGROS, PE SCENA FESTIVALULUI
„PRAHOVA IUBEȘTE BASARABIA”
Î

Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

ncepând de mâine 24.08.2018
și până duminică, pe
esplanada din fața Palatului
Culturii, din Ploiești, va avea loc a
patra ediție a Festivalului folcloric

„Prahova iubește Basarabia”.
Manifestarea,
organizată
de
Centrul Județean de Cultură al
Consiliului Județean Prahova,
sub semnul Centenarului Unirii,

EDITURĂ

va reuni, ca de fiecare dată, artiști
din Prahova și vechea Basarabie.
Anul acesta, sunt invitate formații
artistice din raioanele Leova,
Hâncești, Cimișlia, Cahul, Strășeni,
Glodeni, Călărași, din Republica
Moldova și Cernăuți, din Ucraina.
În fiecare seară din cele trei zile de
festival vor concerta nume mari
ale folclorului, iar printre invitați
figurează Orchestra „Lăutarii”, a
maestrului Nicolae Botgros și cel
mai în vogă interpret din Moldova,
Ion Paladi. Programul acestui
spectacol maraton este următorul:
-vineri, 24 august, scena
amplasată la Palatul Culturii:
17.30 - 17.45, deschiderea oficială
a festivalului (Fanfara „Prahova”
și alocuțiuni ale gazdelor);
17.45-21.00, spectacol folcloric
al ansamblurilor folclorice din

Republica Moldova și județul
Prahova; 21.00-22.00, concert
susținut de Ion Paladi și Orchestra
„Lăutarii”, dirijor Nicolae Botgros;
-sâmbătă, 25 august: 17.0017.30, parada portului popular
pe traseul Statuia Domnitorului
Mihai Viteazul - Bulevardul Republicii - Palatul Culturii; 17.30
-21.00, Palatul Culturii, spectacol
folcloric susținut de ansambluri
folclorice; 21.00-22.00, concert
Florin
Vasilică
și
Grupul
„Teleormanul”;
-duminică, 26 august: 17.3021.00, Palatul Culturii, spectacol
al ansamblurilor folclorice și
21.00-22.00, concert Mioara
Velicu. Inițiatorii au prefațat
acest moment spunând, printre
altele: „succesul edițiilor anterioare
ale acestui festival, impactul

puternic asupra publicului, vorbesc
despre necesitatea cunoașterii și
promovării valorilor tezaurului
etnofolcloric, ca elemente de
identitate etnoculturală. Aducerea
unor elemente de folclor și
tradiție din Republica Moldova
în județul Prahova, în Anul
Centenarului, reprezintă apelul
la un filon autentic, mai puțin
alterat, mai apropiat de rădăcinile
etnice și naționale. Schimburile
interculturale dintre localitățile
prahovene înfrățite cu localități
din raioanele Republicii Moldova
au o contribuție semnificativă la
consolidarea conștiinței și unității
naționale. Promovarea în rândul
publicului a acestor valori culturale
și spirituale nealterate, trebuie să
fie unul dintre obiectivele noastre
principale”.

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

0244.546.501
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INUNDAȚII AVEM. PLANURI PE HÂRTIE-CU MIILE.

CU PRACTICA O DUCEM MAI PROST!

R

omânia este plină de programe de apărare împotriva
inundațiilor, de gestionare a situațiilor de urgență,
de hărți de risc și sisteme de alarmare etc. Fiecare primărie
din țară are astfel de planuri. Dar de fiecare dată inundațiile
ne iau prin surprindere! Într-un fel, an de an se intervine
punctual post-calamitate, dar la următoarele viituri,
apele-și fac loc prin alte zone vulnerabile, așa că aproape nu
avem niciodată protecție pe de-a-ntregul într-o localitate
sau un bazin hidrografic.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

ă spunem altfel: în România,
lungimea totală a râurilor
cu curgere permanentă este de
cca 115.000 km, cu o densitate
medie pe fiecare teritoriu de
0,49 km/kmp. Rețeaua cea mai
puțin densă, sub 0,30 km/kmp,
corespunde regiunilor de câmpie
și de dealuri, iar cea mai densă,
unităților montane, unde atinge
valori de 1-1,2 km/kmp. Ca

dispunere geografică, România
are 28% munte, 42% zone colinare
și de podișuri și 30% câmpie. Cel
mai des fenomen hidrologic cu
trimitere directă la inundații îl
reprezintă viiturile, cu o frecvență
mai mare în lunile martie-iunie.
În ultimii ani, la fiecare ploaie
mai puternică, râurile de munte
și deal înalt produc calamități
(inclusiv în aval, prin creșterea

debitelor râurilor și ieșirea lor
din matcă). Specialiștii (nu doar
cei angajați la instituțiile statului)
au emis o serie de cauze pentru
producerea inundațiilor (acestea
au fost mereu, dar cu o intensitate
mai scăzută): încălzirea globală,
care ar cauza fenomenele meteo
extreme; defrișarea necontrolată
a pădurilor; neîntreținerea și
nerealizarea, în ultimii 20-30 de
ani, a captărilor de apă (împotriva
eroziunii solului); neîntreținerea
și nerealizarea, acolo unde era
necesar, a lucrărilor de îndiguire;
lipsa lucrărilor de amenajare a
albiilor râurilor, ziduri sau alte
apărări de maluri.
INVESTIȚII MINORE DE
LA BUGETUL STATULUI,
OARECUM PROMIȚĂTOAREDIN FONDURI EUROPENE
(DACĂ PROIECTELE VOR
FI ACCEPTATE SPRE
FINANȚARE!)
Nu mai este un secret pentru
nimeni că România n-a avut
timp sau chef ori bani să întrețină
lucrările de hidroameliorații
existente; despre realizarea altora,
la un volum care să țină pasul cu
vremea și vremurile din urmă,
nici nu poate fi vorba. Ministrul
Ioan Daneș a publicat, deunăzi
vreme, un raport al muncii depuse
de domnia sa și de ministerul
pe care-l reprezintă (Apelor și
Pădurilor) pe primele șase luni ale
anului. Dacă ar fi să ne uităm la o
singură cifră, avem deja imaginea
ineficienței (nu o ineficiență de
astăzi sau de ieri, ci din ultimii 30
de ani): lucrări finalizate în 201832,26 km amenajări de albie, 27,72

km consolidări de mal și 27,79 km
de diguri. Știți cât înseamnă? Sub
0, 016% din necesarul de lucrări la
nivel național! În ritmul acesta e
limpede că ne vor trebui pesemne
câteva sute de ani ca să efectuăm
și noi o primă intervenție asupra
cursurilor de apă cu risc de
inundații. Tot în această perioadă
s-au efectuat intervenții de
prevenire sau înlăturare a efectelor
inundațiilor la aproximativ 200 de
obiective, pentru care s-au achitat
74 mil. lei (sursă de finanțarebugetul statului, credite BDCE și
bugetul propriu al ministerului).
Pentru alte investiții mai mari,
abia acum se pregătesc instituțiile
statului să obțină finanțarea
prin Programul Operațional de
Infrastructură Mare (POIM). Iar
ministrul Daneș le-a enumerat pe
cele mai importante (valorile nu
conțin TVA): mărirea gradului de
protecție împotriva inundațiilor
în Bazinul Hidrografic (BH)
Mureș prin ridicarea clasei de
importanță
a
infrastructurii
existente de apărare, în valoare
de 11.630.000 euro; amenajarea
complexă a râului Jiu în vederea
apărării împotriva inundațiilor a
municipiului Craiova-8.450.000
euro;
amenajarea
râurilor
Jiul de Vest și Est în vederea
apărării împotriva inundațiilor a
localităților riverane și punerea în
siguranță a barajului Valea de PeștiHunedoara-11.574.000
euro;
reducerea riscului la inundații în
BH Ialomița, aval de acumularea
Pucioasa, componentele Ialomița
Superioară și BH Prahova,
valoare
cumulată-65.390.000

euro; amenajarea afluenților
Oltului de pe ramura nordică a
munților Făgăraș cu potențial
de risc la inundații din viituri
rapide-17.901.600
euro;
managementul
riscului
la
inundații în bazinul râului
Suceava, jud. Suceava-28.000.000
euro; reducerea riscului la
inundații pentru municipiile
Bârlad și Tecuci- 4.800.000 euro;
reconectarea, restaurarea luncii
inundabile
și
remeandrarea
cursului de apă Jijia-9.150.000 euro;
amenajare râu Bârzava și afluenți
pe sector Bocșa-Gătaia-Denta, pe
teritoriile județelor Caraș-Severin
și Timiș-10.245.000 euro; apărare
complexă a localităților situate în
Delta Dunării pentru minimizarea
riscului inundațiilor-17.640.000
euro. Pentru alte trei investiții abia
se realizează, în prezent, studii de
fezabilitate: amenajarea Crișului
Repede
(apărare
împotriva
inundațiilor
a
municipiului
Oradea și a localităților din
aval)- 6.506.130 euro; amenajarea
Crișului Negru în vederea
apărării împotriva inundațiilor
a localităților riverane pe cursul
superior și mijlociu-25.524.662
euro;
apărare
împotriva
inundațiilor a localității Babadag,
jud.Tulcea-13.529.412 euro. Alt
proiect, început în urmă cu 10
ani- lucrări pentru reducerea
riscului la inundații în bazinul
hidrografic Prut-Bârlad, în valoare
de 1.438.070 euro, fără TVA- abia
acum este în curs de finalizare, dar
a fost nevoie de intervenții la CE,
pentru acceptarea trecerii plății în
noul exercițiu financiar european.

DE CE-ȚI VINE SĂ PLECI ÎNVÂRTINDU-TE DIN ROMÂNIA!
continuare din pagina 1

C

onform raportărilor INS, în anul
2017, pensia medie de asigurări
sociale de stat s-a ridicat la 1.026 lei, iar
cea a agricultorilor a fost de 422 lei. Pensia
medie specială s-a ridicat la 3.756 lei în
cazul militarilor și peste 7.000 lei, în cazul
civililor, fiind mai mare cu 23,12% decât
în anul 2016. Pe de altă parte, potrivit
„Economica.net”, pensiile speciale au costat
bugetul de stat peste 6,94 miliarde de lei în
anul 2017, cu 28% mai mult decât în 2016.
Aproape 150.000 de oameni au încasat
pensie specială în luna decembrie 2017,
imensa majoritate fiind militari și polițiști.
Bugetul de stat, din care se plătesc integral
pensiile speciale, este alimentat din taxele și
impozitele plătite de toți contribuabilii din
România.

P

ensii speciale de la 3.700 lei, la
7.731 lei/lună!
În 2017, pentru pensiile speciale din
MApN și din alte instituții din sistemul
național de apărare, ordine publică și
siguranță națională, România a plătit peste
2,82 de miliarde de lei. Pensia specială
medie brută din Apărare a depășit 3.730
de lei lunar, în 2017; aceasta a crescut cu
15,20% față de nivelul din 2016, adică s-a
majorat cu aproape 500 de lei. De aceste
venituri beneficiază aproape 65.000 de foști
militari. Pentru pensiile speciale acordate
în Ministerul Afacerilor Interne, statul a
plătit 2,85 de miliarde de lei, rezultând o
pensie specială medie brută de 3.924 de
lei pentru cei peste 65.000 pensionari MAI
(polițiști, jandarmi, pompieri ISU, dar și
alți profesioniști din cadrul ministerului).
Cei 10.307 de pensionari SRI au încasat o
medie de 5.175 lei/lună, bugetul total fiind
de 585 milioane de lei. Pensiile speciale

0372.032.313
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ale civililor (foști procurori, judecători,
grefieri, personal civil navigant din aviația
civilă, auditori publici externi ai Curții de
Conturi, personal diplomatic și consular,
parlamentari și funcționari parlamentari)
au costat bugetul de stat 695,84 milioane
lei în anul 2017, cu 26% mai mult decât în
anul 2016. Rezultă așadar o medie, pentru

cei aproximativ 9000 de pensionari cu
statut special, de 7.731 lei/lună! Comparați
aceste venituri cu 1.026 lei, pensia medie a
tuturor celorlalte categorii de vârstnici și
judecați singuri halul de inechitate pe care
clasa politică din România l-a provocat
prin legile pe care le-a votat în Parlament!

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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CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII NU
SCHITUL DE LA
BERCA VA FI
GĂSEȘTE, DE 10 ANI, UN LOC
CARE SĂ ADĂPOSTEASCĂ MUZEUL RESTAURAT CU
BANI EUROPENI
VĂMII MEDIEVALE DIN BRAN
C

ât de curând, Muzeul Vămii Medievale Bran nu va mai putea fi vizitat. În iunie 2018, autorităție
brașovene au avertizat că e posibil să urmeze evacuarea din spațiul muzeistic de azi, la solicitarea
actualilor proprietari. De fapt, despre acest lucru se știe de zece ani, dar Ministerul Culturii n-a găsit
încă o soluție. După cum se cunoaște, retrocedarea din 2009 a castelului, cu tot cu clădirile vămii, a
complicat statutul acestui așezământ. Inițial se spunea că muzeul va fi închis în 2013, odată cu finalizarea
procedurilor de schimbare a proprietarului, dar lucrurile au trenat încă, pesemne din clemența
proprietarilor, dar nimeni nu știe cât va mai ține răbdarea acestora.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

N

oi însă, cât muzeul mai
poate fi vizitat, vă vom
spune istoria acestui loc, care începe
undeva, în 1175, când cavalerii
teutoni, care au primit Țara Bârsei
de la regele Andrei al II-lea al
Ungariei, ridică o fortăreață la Bran
(în turcă, „poartă”), căreia îi conferă
rol de pază până în 1226, când
aceștia sunt alungați din regiune.
În 1377, cancelaria regelui maghiar
Ludovic cel Mare acordă locuitorilor
Brașovului, în majoritate sași veniți
în sec. al XII-lea, privilegiul de a
construi un castel la Bran, pe locul
aceluia vechi, cetatea fiind terminată
un deceniu mai târziu, primind rol
de fortăreață și promisiunea de a fi
și vamă. Aceasta a fost adusă de la
Rucăr la Bran, dar nu de brașoveni,
ci de Mircea cel Bătrân, care a primit
cetatea de la aliatul său, Sigismund
de Luxemburg, până în 1419.
Timp de patru secole, punctul de
vămuire, plimbat între Brașov, Bran
și Fundata, a fost disputat între
regii unguri și austrieci, principii
transilvani, cetățenii Brașovului și
domnii Țării Românești. Bătălia
asupra controlului acestui punct
de trecere, cu rol de circulație a
mărfurilor înspre și dinspre vestul
Europei și sud-estul continentului,
era determinată de veniturile
obținute din vămuire, așa-numita
tricesima,
reprezentând
3,3%
din valoarea produselor. Drumul
comercial trecea prin Brașov,
ajungea la Câmpulung, vechea
capitală domnească, iar de aici urma
două trasee, unul prin TârgovișteGherghița -Buzău- Brăila, unde
făcea joncțiunea cu drumul
Moldovei, celălalt prin PiteștiSlobozia-Craiova-Calafat -Vidin, cu
destinație înspre Orient. Apropo de
vameșii hapsâni, în timpul celei de-a
doua domnii, Vlad Țepeș, supărat de
taxele din ce în ce mai mari percepute
de sași și de faptul că oponentul său
avea sprijinul principelui transilvan,
atacă Brașovul, episodul de luptă
sângeros fiind la originea mitului
„vampirului” care „bântuie” și azi
castelul... În 1836, când granița
dintre Transilvania și Valahia se
mută în munți, Branul pierde
întreaga importanță militară și
comercială, astfel că, în 1888, cetatea

intră în administrarea ocolului silvic.
silvic
erioadă de înflorire sub
patronaj regal
În 1920, după ce Transilvania
revine la patria mamă, cetățenii
Brașovului oferă castelul reginei
Maria a României, care-l va restaura
și transforma în reședință regală
de vară. Planurile de extindere
sunt continuate, după moartea
celei mai iubite dintre reginele
pe care le-a avut România, de
fiica favorită, Principesa Ileana,
căsătorită cu Arhiducele Anton de
Austria, cea care și moștenește, prin
testament, clădirile. După cedarea
Cadrilaterului,
inima
reginei
Maria, păstrată într-o casetă de
argint și-ntr-o alta ornată cu pietre
prețioase, înfășurată în drapelele
României și Angliei natale, este
adusă de la capela Stella Maris a
castelului Balcic, la Bran. În 1948,
la instalarea guvernului comunist,
familia Principesei Ileana este
trimisă în exil. În 1956, Castelul
Bran este transformat în muzeu de
istorie și artă feudală, inclusiv cu un
departament al vămii medievale,
în 1987 este pusă în valoare, prin
expoziția „Pasul Bran”, importanța
instituției vamale, în 1998 au
început lucrările de restaurare a
complexului arhitectural „Vama
Medievală Bran”, finalizate în 2009,
când se deschide muzeul. În 1990,
Principesa Ileana, care între timp s-a
dedicat vieții monahale, devenind
Maica Alexandra, își vizitează fosta
proprietate, dar moare un an mai
târziu. În 2009, castelul și incintele
revin
definitiv
moștenitorilor

P

arhiducesei Ileana de Austria:
Dominic
Habsburg-Lothringen,
Maria-Magdalena Holzhausen și
Elisabeth Sandhofer.
um arată, astăzi, muzeul
Vama Medievală, parte
a Muzeului Bran, care deține peste
6.000 de piese din perioada 12901930, expune doar câteva sute de
obiecte (n.n. - restul sunt ținute
într-un depozit) în mai multe
încăperi: dormitorul reginei Maria
a României, dormitorul regelui
Ferdinand I al României, o expoziție
de ceramică, un salon Biedermeier,
o sufragerie în stil neobaroc, un
salon neorococo, expoziția „Arta
metalului între Occident și Orient”,
o sufragerie de la începutul secolului
al XX-lea și o sală cu mobilier din
fosta sufragerie regală a castelului
Bran. Dormitorul regelui Ferdinand
I al României -și o să folosim
descrierile specialiștilor, ci nu
impresii de vizitator neavizat- este
dominat de un pat cu baldachin în
stil baroc, lucrat manual din lemn
de tei, arin, nuc, molid și stejar, cu
două scene religioase sculptate pe
tăblie, „Nașterea Domnului Iisus
Hristos” și „Închinarea magilor”,
dăruit familiei regale de actrița
Marioara Voiculescu. Dormitorul
reginei Maria contopește elementele
Art-Nouveau cu cele renascentiste,
baroce, brâncovenești și orientale:
măsuțe hexagonale cu un decor
Art-Nouveau ori cu rozete
românești, scăunelul rustic, jilțul
neobrâncovenesc
cu
vulturul
bicefal, divanul acoperit cu perne
decorative, biroul cu elemente
renascentiste engleze târzii etc. În
celelalte încăperi mai puteți admira:
vasele persane cu ornamente
geometrice, piese de Talavera din
serviciul de ceai al reginei Maria,
o candelă de argint datată în
1697, realizată de Georg May, la
comanda domnitorului Constantin
Brâncoveanu, sfeșnice din argint,
o colecție de picturi și sculpturi,
piese europene și orientale realizate
începând din secolul al XV-lea până
în secolul al XX-lea etc.

C

C

omuna Berca, din județul Buzău, a intrat pe harta
turistică grație vulcanilor noroioși și, poate, este
cunoscută și pentru specialitatea culinară a locului, cârnații
de Pleșcoi. Curând, agenda va fi completată cu alt obiectiv,
Ansamblul Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”,
mai ales că lăcașul a intrat într-un program de restaurare,
un proiect european în valoare de 21,26 milioane de lei.

P

isania bisericii vorbește nu
despre un schit, ci despre
o mănăstire cu rol de cetate:
„cu vrerea Tatălui, cu ajutorul
Fiului și cu sporirea Duhului
Sfânt, ziditu-s-a din temelie
această sfântă și dumnezeiască
monastire, întru slava și lauda
Atotțiitorului Dumnezeu, de
A
robul lui Dumnezeu Mihalcea vel
Stolnicu și de roaba lui Dumnezeu
Alexandrina Cantacuzino (...) și
A
s-au zidit în zilele blagocestivului
domn I. Constantin Basarab
Voievod, la anul 7202 (1694),
iunie, 6.” Așadar, așezământul
datează din urmă cu 324 de ani,
unele surse indicând existența
unei biserici pe cel mai înalt deal
din Berca chiar de la începutul
anilor 1600. Documentele îi
rețin însă ca ziditori pe stolnicul
Mihalcea Cândescu, împreună
cu soția sa, Alexandrina
Cantacuzino și cu fiii lor,
Șerban, Mihalcea și Moise.
Mănăstirea a fost ctitorită în
timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, cam în vremea
când, la Râmnicu Sărat, se înălța
o altă bijuterie arhitecturală,
Mănăstirea
„Adormirea
Maicii Domnului”. Istoricii

bolta lor din cărămizi, o casă
egumenească. În 1825, se
afirmă că stăreția avea cinci
camere și un foișor cu stâlpi din
piatră, înlocuiți, la consolidarea
dintre anii 1832-1834, cu alții
din lemn. Alte documente
din 1860-1864 amintesc că
mănăstirea mai deținea o altă
clădire cu cinci camere, o
pâinărie, o cuhnie, un șopron,
o cămară, o velniță, un grajd
etc. În acel secol, așezământul
a găzduit o serie de instituții de
învățământ: școala elementară
pentru copiii din sat; școala
pregătitoare pentru seminarul
teologic (școala de gramatici sau
școala candidaților de preoți);
școala
destinată
pregătirii
monahilor și tinerilor săraci).
În 1865, aici a fost instalat
sediul subprefecturii Plaiului
Pârscov, iar în 1871, o cazarmă
a unității de dorobanți. În Al
Doilea Război Mondial, fiindcă
la mănăstire și-a instalat armata
sovietică un post de observație,
lăcașul a fost bombardat de
trupele germane, fiind distruse
aproape în întregime zidurile de
împrejmuire și alte clădiri anexă.
Biserica, devenită între timp de

presupun că mănăstirea avea
și rol de observare și apărare.
De fapt, otomanii interziseseră
boierilor din țările române să
ridice cetăți fortificate, așa că
valahii le-au înșelat vigilența
prin tipul de mănăstiri-cetate,
unde clopotnița avea rol de
supraveghere
a
mișcărilor
de trupe și tot de acolo se
bătea clopotul a alarmă. Un
alt element ar fi zidul de
împrejmuire, caracteristic tuturor construcțiilor din perioada
brâncovenească. Inițial, biserica de la Berca avea trei turle,
fiind pictată la interior și la
exterior. Pe latura sudică au
fost construite pivnițe și, peste

mir, a fost consolidată în anul
1980, iar după 1990, a redevenit
schit de maici. În biserică sunt
reprezentate mai multe școli
de pictură și artă bisericească,
de la Pârvu Mutu și Gheorghe
Tattarescu, la restauratorii din
ziele noastre. În 2004-2005, a
fost scoasă la suprafață pictura
originală a renumitului Pârvu
Mutu. Broderia în piatră,
coloanele și portalul sunt de
la 1694, catapeteasma este o
operă de secol XIX, pictată de
Nicolae Teodorescu și Gheorghe
Tattarescu, iar înăuntru se mai
află trei icoane realizate între
anii 1740-1750.
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Bianca Georgiana
Enache

PROVERBE
SAU METAFORE
UȘOR DE
ȚINUT MINTE
ÎN LIMBA
ENGLEZĂ

N

u numai că sunt vorbe
pe care le spunem în
fiecare zi, dar este aproape
imposibil să nu le rețineți,
pentru că sunt formulate întrun mod interesant.
1. „Plouă cu găleata.”
Mai ales pentru că a plouat
mult la noi în ultima vreme,
cred că ar fi util să știți că se
spune „it rains cats and dogs.”
Spre amuzamentul meu, nu,
nu plouă cu câini și pisici încă.
2. „Distracție plăcută!”
Poate că nu v-ați gândit
cât de simplu este de fapt
să spuneți această frază în
engleză. Este „have fun!”
3. „A duce cu preșul.”
Această expresie se traduce
în mai multe moduri: „to get
the better end of somebody”
sau „to pull one’s leg”.
4. „A face capul calendar.”
Este o expresie uzuală
a limbii române, „to take
somebody’s head off.”
5. „Povestește p
pe scurt.”
Îmi place să povestesc, dar
de cele mai multe ori mă pierd
în detalii sau o dau din una în
alta, așa că „make a long story
short!”
6. „Ce ție nu-ți place, altuia
nu face.”
Încă o expresie uzuală
a limbii române, „do unto
others as you would have them
do unto you.”
„Spune-mi că nu poți și apoi
privește-mă străduindu-mă de
două ori mai mult pentru a-ți
dovedi că te-ai înșelat.” („Tell
me I can’t and then watch me
work twice as hard to prove
you wrong.”)
Chiar
dacă
expresiile
sunt puțin mai complicate la
început, dacă le alegeți pe cele
care vă plac cel mai mult sau
pe cele care vi se par ușoare,
sigur veți reuși să le rețineți. Și
nu ezitați să căutați traducerile
altor expresii care vă plac în
dicționar sau pe internet.
„Mintea ta este ceva
puternic. Când o umpli de
gânduri pozitive, viața ta va
începe să se schimbe.” („Your
mind is a powerful thing.
When you fill it with positive
thoughts, your life will start to
change.”)
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u câteva zile în urmă, respectiv vineri, 17
august a.c., în jurul prânzului, la Centrul
Cultural din renumitul oraș prahovean Vălenii
C
de Munte, s-au încheiat, cu brio, Cursurile
d
ttradiţionale ale Universităţii Populare de Vară
„„Nicolae Iorga” – Ediţia 2018, cursuri înfiinţate
de nemuritorul savant acum 110 ani (2 iulie
d
11908).
Întrerupte după groaznica ucidere a
sstrălucitului istoric și cărturar român de renume
mondial (28 noiembrie 1940), cursurile acestei
m
iinstituţii au fost reluate, cu deosebit succes, la
finele lunii august 1968, cu prilejul aniversării a
660 de ani de la înfiinţare - sub egida Ministerului
Culturii (Comitetul de Stat pentru Cultură și
C
Artă) și a forurilor de conducere judeţene și
A
llocalităţii Vălenii de Munte.
Cu două regretabile pauze (1973 și 1974), și
11979-1989), începând din 1990, cursurile au fost
rreluate la iniţiativa și întreaga responsabilitate a
ssemnatarului acestor modeste rânduri, reușind
prin susţinute eforturi, să obţin sprijinul direct
p
aal Ministerului Culturii, Academiei Române și
fforurilor de conducere ale judeţului și orașului
Vălenii de Munte.
V
La unison cu întreaga suflare românească
din ţară și străinătate, cursurile din acest an, ca
d
șși din cel precedent, au avut ca temă generală a
programului sărbătorirea istoricului eveniment
p
de la 1 Decembrie 1918 – Centenarul Marei
d
Uniri.
U
La realizarea întregii manifestări și-au dat
cconcursul: Academia Română, Ministerul
Culturii și Identităţii Naţionale, Consiliul
C
JJudeţean Prahova, Prefectura judeţului,
Primăria și Consiliul Local Vălenii de Munte,
P
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova,
D
Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Muzeul
C
JJudeţean de Istorie și Arheologie Prahova,
Muzeul Judeţean de Artă Prahova, Biblioteca
M

Năstase – fost prim ministru al României,
Teodor Meleșcanu ministrul Afacerilor
Externe, Virgil Niţulescu – consilier din partea
ministrului Culturii George Ivașcu, prof. univ.
dr. ing. Ecaterina Andronescu, fost ministru al
Educaţiei Naţionale ș.a.
Au urmat apoi patru excepţionale prelegeri
din primul ciclu dedicat Marei Uniri: Unirea
Basarabiei cu ţara – acad. Valeriu Matei, 1
Decembrie în istoria românilor, Finalizarea
procesului de unificare al României – acad.
Ioan-Aurel Pop – președintele Academiei
Române, România nu a încheiat războiul pe 11
noiembrie 1918 – acad. Răzvan Theodorescu –
vicepreședinte al Academiei Române, Nicolae
Titulescu – Politica externă a României, prof.
univ. dr. Adrian Năstase.
În după-amiaza acelei zile – duminică 12
august a.c., acad. Valeriu Matei a prezentat
importanța expoziţie documentară România
Centenar, realizată de Institutul Cultural Român
din Chișinău, și spectacolul de muzică și poezie
Ţara mea de glorii, Ţara mea de dor, susţinut de
actori ai Teatrului Poetic Alexei Mateevici din
Chișinău, regia Nicolae Jelescu.
Seara, în jurul orei 19.00, la Biserica Sf.
Nicolae Tabaci din localitate, a fost oficiată
o slujbă de pomenire a eroilor căzuţi pentru
realizarea Marei Uniri, cu participarea preotului
paroh Georgică Borniceanu.
În zilele următoare noi și alese teme din
ciclul dedicat Marei Uniri au fost susţinute de
ambasador Radu Boroianu – fost președinte al
Institutului Cultural Român, generalul Mircea
Chelaru, prof. univ. dr. Petrișor Puiu, prof. dr.
Georgeta Filitti, dr. Sergiu Iosipescu și Raluca
Iosipescu, prof. univ. dr. Petre Ţurlea, prof. Ion
Bocioacă, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prof. univ.
dr. Ion Constantin, prof. univ. dr. Cornel Mihail
Lungu, acad. Eugen Simion, prof. univ. dr.

„„N. Iorga”, Centrul Cultural al orașului Vălenii
de Munte etc.
d
Deschiderea oficială a cursurilor a avut loc
îîntr-o atmosferă de aleasă sărbătoare a culturii
rromânești contemporane, duminică 12 august
aa.c., la ora 10.00, cu un moment omagial dedicat
marelui savant Nicolae Iorga, prin depunere de
m
flori la bustul istoricului, pe un fond muzical
aadecvat, susţinut de fanfara Consiliului
JJudeţean, din partea Parlamentului României,
Academiei Române, Ministerului Culturii,
A
Prefecturii și Consiliului Judeţean, Primăriei
P
șși Consiliului Local din localitate, Centrului
Cultural Judeţean și Local etc.
C
După ocuparea locurilor în sala de
sspectacole, numeroasa asistenţă a fost
îîntâmpinată cu un frumos cuvânt de bun-sosit
din partea prof. Constantin Stere – directorul
d
Direcţiei de Cultură Judeţean – coordonatorul
D
îîntregului program și Florin Constantin –
primarul orașului Vălenii de Munte. Au rostit
p
eemoţionante alocuţiuni: Bogdan Andrei Toader
– președintele Consiliului Judeţean Prahova,
IIoana Mădălina Lupea – prefectul judeţului
Prahova, acad. Ioan–Aurel Pop, președintele
P
Academiei Române, prof. univ. dr. Adrian
A

ing. Ecaterina Andronescu, scriitorul Nicolae
Băciuţ, prof. univ. dr. Gavril Preda ș.a.
Păstrând tradiţia, în structura programului
au fost înscrise și deplasări la obiective culturalartistice de importanţă deosebită, printre care:
Castelul Peleș – marţi 14 august, cu care prilej
în sala de concerte a avut loc o masă rotundă
cu tema 27 martie 1918 – O zi pentru istorie, cu
participarea acad. Ioan-Aurel Pop, președintele
Academiei Române, acad. Valeriu Matei,
ambasador Radu Boroianu, prof. dr. Georgeta
Filitti, dr. George Iosipescu. O deplasare a
cursanţilor a fost programată în după-amiaza
zilei de 13 august și în cunoscuta localitate
Nucșoara din comuna Posești, unde s-a născut
eminentul om de știinţă și cultură, arhimandritul
Eufrosin Potecă. Au rostit aici alocuţiuni preot
protopop Ilie Vasile, prof. dr. Al. I., Bădulescu și
prof. dr. C. Manolache. Ansamblurile artistice
din comunele Posești și Drajna au prezentat un
spectacol folcloric, unanim apreciat de întreaga
asistenţă. La bustul ilustrului cărturar Eufrosin
Potecă – amplasată în faţa căminului cultural
Nucșoara a fost oficiată o slujbă de pomenire a
eroilor din Primul Război Mondial, în soborul
de slujitori aflându-se și protopopul Ilie Vasile

de la Parohia Drajna de Jos.
În acest context se înscrie și momentul
oferit cursanţilor de către organizatori în dupăamiaza zilei de joi 14, august a.c., în Municipiul
Ploiești, unde la maiestosul Palat al Culturii a
fost vernisată Expoziţia de pictură: Dar din
Basarabia, cu lucrări de reală valoare artistică
realizate de pictorii Iurie Matei, Radu Negru,
Victor Frimu, Florina Breazu, Inga Edu și
Marina Șendrea.
În cinstea cursanţilor, superba corală Ioan
Cristu Danielescu a Centrului Judeţean de
Cultură Prahova, a prezentat sub bagheta
ilustrului dirijor prof. univ. dr. Valentin Gruescu
un splendid program, cu lucrări semnate de
vestiţii compozitori români și de peste hotare:
Teodor Teodorescu, Gavriil Musicescu, G.
Puccini, Gheorghe Cucu, Gordon Young, Vasile
Timiș, Mihai Măniceanu, Gh. Danga și Sabin
Păutza.
În programul cursurilor au fost înscrise și
teme privind spaţiul cultural românesc – cu
participarea criticului de artă Pavel Șușară,
conf. univ. dr. Doina Ișfănoni și cercetătorul
dr. Rusaslin Ișfănoni, prelegerea „Pagini de
referinţă ale iluștrilor compozitori români
dedicate Marei Uniri, în perioada interbelică –
susţinută de prof. dr. Al. I. Bădulescu, iar poeta
Dunia Pârlăgeanu Expoziţia documentară
„Bisericii Românești Restaurate” cu participarea
arhitectului Călin Hoinărescu, Conferinţele
Centenarul Energeticii românești – 19182018 – prof. univ. dr. ing. Victor Vaida, George
Coșbuc un altfel de centenar – scriitorul Nicolae
Baciuţ, precum și participarea cursanţilor la
slujba de Sf. Maria la Biserica Adormirea Maicii
Domnului din Vălenii de Munte, oficiată de un
sobor de peste 20 de preoţi, parada portului
popular și Târgul tradiţional de Stă’Măria Mare.
Festivitatea de închidere a cursurilor a avut
lloc vineri 17 august la Centrul de Cultură al
orașului Vălenii de Munte. Au rostit alocuţiuni
dna Ludmila Sfârloagă, vicepreședinte a
Consiliului Judeţean Prahova, Constantin Stere,
directorul Direcţiei pentru Cultură judeţul
Prahova și primarul orașului, Florin Constantin,
care a înmânat celor mai buni gospodari
ai orașului Diplome de onoare (așa cum se
obișnuia și în perioada cursurilor conduse
de savantul N. Iorga). Întreaga manifestare
a acestei ediţii s-a încheiat cu un formidabil
moment literar-muzical susţinut de membrii
m
Cenaclului Lumină lină, din Municipiul Sibiu.
Și-au dat concursul preoţii Cătălin
Dumitrean, Doru Gheaja și Alexandru Dănilă,
Nelu Ivan, Marius Catalan, Romica Harsanyi și
N
Sorin Popa.
Programul a cuprins versuri de Mihai
Eminescu (Doina), Domenique Simionescu
(Lacrima limbii noastre) și Luca Vasile (
Socoteala ei de viaţă), precum și o seamă de
bijuterii corale din tezaurul muzicii clasice
și contemporane: Deșteaptă-te, române, Ne
vedem de ale noastre, Clopotul reîntregiri, Din
Ţara Moţilor, Ne-au călcat străinii, Trăiască
duhul lui Iancu, Trăiască România, Treceţi
batalioane Carpaţii.
A emoţionat până la lacrimi momentul vocalinstrumental susţinut de preotul Doru Gheaja,
care a interpretat la cote artistice înalte: Ducem-aș și m-aș tot duce, Așa-i românul, Marșul
lui Iancu, Cântecul lui Ștefan, Tu, Ardeal, Veniţi
români, Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal.
Numeroasa asistenţă – printre care mulţi
cursanţi din Basarabia au aplaudat minute în șir,
aflându-se în picioare acest excepţional moment
literar-muzical, o nemaiîntâlnită lecţie de istorie
prin graiul artei sonore, o adevărată apoteoză a
întregii sărbători a culturii și educaţiei naţionale,
care a fost și rămâne în istoria culturii române
Universitatea Populară de Vară „Nicolae Iorga”
din Vălenii de Munte.
Sincere
felicitări
organizatorilor
și
realizatorilor.
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ÎNTRE MIT ȘI REALITATE:

ROLUL FEMEII ÎN
INTELLIGENCE (V)
„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)

SANTUZZA OFELIA
ROMANO (1900 – 1972)
Era descendentă dintr-o familie
boierească de origine rusă, stabilită
după 1821 în orașul Slatina. Născută
în 1900 în Slatina, Santuzza s-a
măritat în 1916 cu avocatul Ion
Vlădescu, dintr-o familie boierească
din Câmpulung Muscel. Nu a rămas
mult timp măritată cu avocatul Ion
Vlădescu. S-a înfiripat o legătură
între ea și Gabriel Marinescu, prefect
al poliţiei capitalei și apoi ministru
de interne. Prin această relaţie
a început colaborarea discretă
cu SSI, care-l avea în frunte pe
Mihail Moruzov. În legătură cu
ea s-a aplicat un principiu de bază
în munca de informaţii – acela al
menţinerii agenţilor sub acoperire.
La sugestia lui Eugen Cristea, a trecut
la supravegherea colonelului Octav
Vorobchievici, fost atașat militar în
Portugalia, Spania și Germania. A
luptat în ambele războaie mondiale,
a publicat peste 20 de volume
dedicate artei militare, diplomaţiei,
dramaturgiei și literaturii. A
fost în bune relaţii cu SSI atunci
când acesta era condus de Mihail
Moruzov. În ianuarie – septembrie
1940, fiind atașat militar la Berlin,
l-a avertizat pe ministrul de Externe
român Grigore Gafencu despre
posibilitatea invadării Basarabiei de
către Rusia. Santuzza Ofelia Romano
a fost folosită pentru a se stoarce de
la el toate informaţiile suplimentare,
deţinute în afara rapoartelor scrise.
Cea mai mare parte a relatărilor ei
au fost de mare folos Biroului 2 al
Marelui Stat Major. Din fericire,
Santuzza avea protecţie, căci ea nu
semna rapoartele pe care le scria la
mașina de scris. Rapoartele scrise de
ea, ca majoritatea actelor provenite
de la Mihail Moruzov, au fost
distruse, fiind incendiate de oamenii
SSI. După încheierea războiului,
Santuzza Ofelia Romano s-a bucurat
de oarecare protecţie. Putea fi utilă
prin informaţiile deţinute din trecut.
Santuzza este un model de spioană
discretă, care nu a atras atenţia
asupra sa.

ELENA CONSTANTINESCU

(1925-2005)
Printre alţi români faimoși,
Elena Constantinescu este o
figură feminină celebră în Londra,
distrugătoare de politicieni și
amfitrioană a unuia dintre cele mai
cunoscute cluburi de lux londoneze,
implicată în scandaluri celebre de
spionaj și politice în Anglia în anii
’60-’70.
Povestea Elenei Constantinescu,
devenită Helen O’Brien, începe
în România. Elena era nepoata
fostului ministru de finanţe
Mircea Cancicov, fiica unui mare
proprietar de imobile din București
și a unei ducese rusoaice de origine
germană. Toată adolescenţa a fost
fascinată de cluburile de noapte din
București și de atunci visa să aibă o

astfel de afacere
numai a ei. Despre
tinereţea
Elenei
Constantinescu
se spune că a fost
una care a stat sub
semnul aventurii.
S-a căsătorit foarte
devreme, în 1946,
cu Kenneth Archer,
un ofiţer aviator în Royall Air Force.
A rămas văduvă după numai o lună
de căsătorie. Moartea lui Kenneth
Archer a fost una controversată. El
a fost împușcat în timp ce se afla
la braţul soţiei, de un soldat englez
care a tras prin ușă, crezând că de
partea cealaltă se afla un rus.
Descendenţa ei aristocratică
nu a fost acceptată niciodată în
România de după război, iar în
1947 Elena a devenit refugiat,
având în bagaje drept singură
avuţie cunoașterea câtorva limbi de
circulaţie internaţională, un corp
de dansatoare și o minte ageră.
Ajunsă la Londra, Helena a apelat
la calităţile sale fizice pentru a-și
găsi un job. La început a lucrat ca
vânzătoare de ţigări, apoi s-a angajat
ca animatoare și dansatoare într-un
local. A ajuns hostess într-un club de
noapte din cartierul londonez Soho.
Proprietarul, Jimmy O’Brien, s-a
îndrăgostit de frumoasa româncă și
a luat-o de nevastă. Blonda și-a văzut
astfel visul din copilărie, devenind
patroană de club.
În 1953, la cinci ani de la căsătorie,
Elena Constantinescu, devenită
între timp Helen O’Brien și soţul
ei au deschis celebrul club Eve’s. În
curând localul a devenit renumit
în toată Londra, nu numai pentru
spectacolele tip Follies Bergere,
scena modernă din sticlă, calitatea
serviciilor și discreţie, cât, mai ales,
pentru frumuseţea animatoarelor
pe care Helen însăși le selecţiona cu
atenţie și le pregătea pentru dans,
amor, discuţii discrete și „legături
primejdioase”. Timp de mai bine de
39 de ani, cât a funcţionat, clubul Eve’s
a fost locul preferat al politicienilor,
oficialităţilor londoneze, vedetelor
de cinema, dar și al ofiţerilor de
contrainformaţii britanici.
De numele lui Helen și al clubului
ei se leagă scandaluri de răsunet din
Londra. Printre obișnuiţii clubului
erau și o mulţime de funcţionari
de la ambasadele ţărilor din
blocul comunist. Din informaţii
neconfirmate reiese că în 1958,
Helen a fost contactată de un ofiţer
român de contrainformaţii care
lucra sub acoperire diplomatică
la ambasada Republicii Populare
Române din Londra. Acesta i-a
propus să lucreze ca spion și i-a
promis că, în schimbul serviciilor ei,
îi va aduce părinţii la Londra. Helen
a refuzat, localul fiind supravegheat
îndeaproape de MI 5 (agenţia
britanică de contrainformaţii și
securitate internă). Nu după mult
timp primește o scrisoare care

APARAT FOTO
LEICA, VÂNDUT
PENTRU O
SUMĂ RECORD

U

n aparat foto Leica
datând din 1923 a fost
vvândut în cadrul unei licitaţii
organizate recent la Viena
pentru suma record de 2,4
p
milioane de euro. A devenit
astfel cel mai scump aparat foto
din lume, potrivit brokerului
llicitaţiei, citat de AFP. Suma
de pornire a licitaţiei pentru
acest aparat foto a fost de
4400.000 de euro. Cumpărătorul
este un colecţionar privat de
origine asiatică, care dorește
începe așa: „Dacă aveţi timp și să rămână anonim, a indicat
sunteţi amabilă să veniţi la o discuţie
la Ministerul de Război…” În urma
acestor discuţii, Helen a acceptat
să furnizeze informaţiile pe care
le obţineau animatoarele ei de la
oamenii importanţi care îi frecventau
clubul. Astfel, clubul „Eve’s s-a
transformat
într-un
adevărat
„borcan cu miere” pentru spionaj, în
condiţiile în care membri ai clasei
politice de la guvernare și ofiţeri de
poliţie cu grad înalt i s-au confesat galeria vieneză Westlicht – una
lui Helen. Primul înalt demnitar dintre cele mai renumite din
englez care a devenit membru al lume – care organizează regulat
clubului a fost ministrul apărării, vânzări ale unor modele vechi
John „Jack” Profumo, implicat mai și celebre.
Aparatul face parte dintr-o
târziu într-un celebru scandal sexual
(„afacerea Profumo”), cu Christine serie de 25 de prototipuri
Keeler, fostă angajată a clubului lui
Helen. Scandalul a luat amploare
când s-a dovedit că domnișoara
Keeler avea o relaţie amoroasă și cu
adjunctul atașatului pe probleme
navale al ambasadei sovietice din
Londra, Evgheni Ivanov, existând
posibilitatea ca Profumo, chiar
femeie de afaceri din
involuntar, să „scape” informaţii
Statele Unite a cumpărat
confidenţiale către domnișoara o insulă europeană, în luna
Keeler pe care aceasta să le transmită septembrie 2017, pe care a
mai departe lui Ivanov.
transformat-o într-o destinaţie
Se spune că Helen a jucat un de vacanţă permisă doar
rol important și într-o acţiune a femeilor.
MI 5 de îndepărtare de la putere a
Kristina Roth a povestit,
dictatorului ugandez Idi Amin Dada. pentru Newsweek, că ideea a
Ca să afle informaţii importante pornit de la dorinţa sa de a
despre dictator, serviciul secret construi un loc în care femeile
englez a apelat la o metodă veche pot depăși stresul din viaţa de zi
de când lumea; i-au băgat pe gât o cu zi, generat și de sexul opus.
„Femeile nu petrec suficient
frumoasă blondă platinată, iar Clubul
Eve’s” a fost ales pentru întâlnirea timp împreună. Au existat
„întâmplătoare” între cei doi. mereu cluburi destinate exclusiv
Printre clienţii de la „Eve’s” au fost și
„tovarășii” ruși. Unul dintre cei mai
importanţi oaspeţi ai lui Helen era
un anume Rajkov, care s-a dovedit a
fi colonel KGB, fiind mai apoi arestat
în Hong-Kong pentru spionaj. Un alt
client de la „Eve’s”a fost celebrul spion
ceh Frolic, a cărui fugă în SUA a
zguduit spionajul blocului comunist;
el a dat către MI 5 o listă cu 102 nume
ale unor agenţi acoperiţi KGB din
Marea Britanie. După ce și-au închis
afacerea în 1992, Helen și soţul ei
s-au retras în Franţa. În 1994, Jimmy
O’Brien a murit .
Helen a revenit în România după
1989 cu o asociaţie de caritate, iar
ultimii ani din viaţă i-a petrecut
aproape de satul în care s-a născut. bărbaţilor, cluburi unde joacă
S-a stins din viaţă la vârsta de 79 de golf, unde pun la cale planuri. Dar
ani, în 2005. poveștile trăite și le-a când aduni laolaltă un grup de
mărturisit în memoriile adunate în femei puternice, se pot întâmpla
cartea „Regina nopţii: Cabaretul Eva” lucruri magice”, a spus ea.
Astfel, și-a cumpărat o insulă
Colonel (r) Liviu GĂITAN
situată
pe coasta Finlandei,
(va urma)

fabricate în 1923, cu doi ani
înainte de comercializarea
faimoasei mărci germane, și
este unul dintre cele trei din
această serie păstrate „în starea
lor iniţială”.
Recordul anterior pentru
un aparat foto data din 2012,
atunci când un Leica din 1923 a
fost adjudecat pentru suma de
2,16 milioane de euro, potrivit
galeriei Westlicht.
Austriacul
Andreas
Kaufmann a cumpărat în
2005 afacerea producătorului

german, afl
flată în pragull
falimentului, și a reușit să
relanseze comercial această
marcă cult, apreciată de
pionieri ai fotojurnalismului
cum ar fi Robert Capa și Henri
Cartier-Bresson.

INTERZIS
BĂRBAȚILOR!

O

pe care a transformat-o într-o
destinaţie exclusiv pentru
femei. „Am simţit că vine un
moment al zeiţelor după marșul
femeilor din 2017. Dar 2018 este
un an tematic, care va mobiliza
femeile din întreaga lume. Ele
cred în propriile forţe și în ale
celorlalte femei mai mult decât
înainte și își folosesc aceste
puteri ca să producă schimbări
semnificative”, a mai spus
Kristina Roth.
Astfel, pe această insulă din
Arhipelagul Finlandez, femeile
sunt așteptate să „se bucure de o

gură de aer proaspăt”.
Dincolo de dorinţa de a
schimba ceva la comunitate,
doritoarele vor trebui să
plătească aproximativ 3.500 de
dolari pentru o săptămână de
relaxare.
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PPDA ȘI IGOR DODON
AU UN DUȘMAN COMUN –
JANDARMUL ROMÂN?

A

cum doi ani, socialistul Igor Dodon își găsise un slogan de campanie
prezidențială: „Jandarmul român nu va fi la noi stăpân!”. Iată că
astăzi „proeuropenii” de la PPDA au ajuns să-i țină isonul. Adepții lor au
strigat duminică din toți bojocii în fața Ambasadei României la Chișinău:
„Jandarmeria apără hoția”. Ce și-a dorit PPDA prin această manifestare?
CE A CĂUTAT PPDA LA
BUCUREȘTI?
Câteva media de la Chișinău
relatează că activiști ai Partidului
„Platforma
Demnitate
și
Adevăr” (PPDA), care au mers la
București să se alăture mitingului
antiguvernamental al diasporei,
au fost gazați de jandarmi. Noroc
că nu au fost și bătuți. Pentru
prima oară PPDA a participat, în
mod organizat, la o demonstrație
împotriva Guvernului României.
Și este clar de ce. Pentru 26 august
în Chișinău sunt anunțate proteste
și opoziția extraparlamentară
speră să atragă de partea sa
diaspora românească din Europa.
Oricum, în pofida interesului
meschin, implicarea PPDA în
protestele de dincolo de Prut este
o experiență politică. O practică
de luptă extraparlamentară.
Atâta doar că Andrei Năstase și
ortacii săi, judecând după reacțiile
lor pe marginea mitingului din
Piața Victoriei, în zadar s-au
expus gazelor lacrimogene ale
Jandarmeriei Române. Ei nu
au înțeles nimic din acțiunea
diasporei românești.
O PLEDOARIE PENTRU
DEMOCRAȚIE SAU GURĂSPARTĂ DE PARTID?
Astăzi este limpede că
manifestația de la 10 august din
Piața Victoriei a fost deturnată.
Au existat provocatori care au
instigat la violențe. Persoane
preponderent mascate au aruncat

în polițiști și jandarmi cu sticle,
bețe de steaguri, pietre și alte
obiecte contondente, forțele de
ordine ripostând cu spray-uri cu
piper. Când situația s-a complicat,
Jandarmeria Română a folosit
tunuri de apă și gaze lacrimogene.
Unii comentatori dau vina pe
huligani sau pe galeriile de fotbal,
alții consideră că în mulțime
s-a infiltrat în mod deliberat un
grup de instigatori cu cagulă care
ar reprezenta niște forțe politice
oculte sau chiar provocările sunt o
conspirație a guvernării Dragnea.
Așa ori altfel, acum ancheta are
datoria să afle cine a provocat
violențele.
Până una-alta, un lucru este
cert. S-a urmărit compromiterea
protestului prin nesăbuite acte de
violență. Unii experți nu exclud
implicarea unor state ce-și doresc
destrămarea României. Nu încape
îndoială că, în aceste împrejurări,
intervenția Jandarmeriei, până
la un punct, a fost justificată.
Este vorba de o reacție în forță
legitimă a oricărui stat de drept,
pentru că democrația trebuie să
aibă capacitatea de a se apăra în
cazul în care un protest pașnic
degenerează în violențe. Tunurile
de apă și grenadele cu gaze
lacrimogene sunt arme neletale
folosite de forțele de ordine
din toate țările democratice.
Rămâne de văzut dacă acțiunea
defensivă a jandarmilor a fost și
proporționată. Se știe deja că s-a
dat cu gaze lacrimogene și acolo

unde nu erau protestatari violenți,
iar atacul asupra fruntașilor PPDA
vine să confirme acest fapt o dată
în plus.
Pe de altă parte, și replica PPDA
ni se pare disproporționată. Poate
chiar mai exagerată și nejustificată
decât cea a Jandarmeriei Române.
Andrei Năstase, de exemplu,
scrie că
a „urmărit îngrozit
scenele de violență din Piața
Victoriei, din seara zilei de 10
august”. Concluziile pe care le
trage sunt însă ilogice. Potrivit
lui, ar fi vorba despre „o execuție
publică a democrației, de către o
guvernare profund antieuropeană.
Iar pentru asemenea crime
demisia e insuficientă într-un stat
european”.
Îmi dau seamă că liderul PPDA
este în opoziție și are o gură mai
slobodă decât politicienii aflați
la guvernare. Dar nici chiar așa.
Asta-i din cale afară. Forțele de
ordine, deși au gafat la București,
în linii mari au acționat în limitele
legii, reușind să evacueze fără
victime din Piață Victoriei circa
100.000 de persoane.
În această situație, oricum ai
suci-o, flashmob-ul organizat de
PPDA duminică în fața Ambasadei
României la Chișinău, dacă nu-i
o diversiune premeditată, e o
sclifoseală regretabilă. Ca să nu
mai spun că scandările împotriva
forțelor de ordine ale României
par un deja vu stalinist. Sloganul
„Jandarmeria
apără
hoția!”
trădează multă nesimțire și nu
mai puțină ipocrizie. Orice ar
spune fruntașii PPDA, demersul
lor se constituie de fapt într-un
atac nu împotriva mafiei, după
cum pretind Andrei Năstase și
compania, ci asupra instituțiilor
fundamentale ale statului român.
De altfel, nu țin minte ca PPDA
să fi protestat cândva în fața
ambasadei Federației Ruse la
Chișinău. Nici ocupația militară

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
a Transnistriei, nici amestecul dialoga oare cu niște „criminali”
Kremlinului în afacerile noastre și „antieuropeni”, după cum îi
interne, nici asasinarea la califică astăzi pe social-democrați?
De unde și câteva lecții de
Moscova a rivalilor lui Putin nu
au sensibilizat vreodată partidul învățat pentru PPDA. Prima. Să
fraților Năstase. Iată că și-au găsit nu scuipe, metaforic vorbind, în
acum să înjure reprezentanța fântâna unor importante forțe
diplomatică a Bucureștiului. Mai politice românești. S-ar putea ca
lipsește doar ca Andrei Năstase, în mâine să le ceară ajutor frățesc și să
vreun interviu pentru presa rusă, bea din puțul pe care l-au batjocorit
să invoce jandarmul român ca mai ieri. A doua. Să nu condamne
statul român pentru măsurile
argument împotriva Unirii.
pe care le ia împotriva celor care
PPDA DENIGREAZĂ
caută să discrediteze prin acțiuni
ROMÂNIA ȘI DEMOCRAȚIA
violente manifestațiile de stradă.
Și mie nu-mi plac nici baronii din
Nu-i exclus ca și la mitingurile
PSD, nici Dragnea și nici Dăncilă.
PPDA să apară niște provocatori
Actuala guvernare de la București
care vor căuta să-i compromită
poate fi acuzată de egolatrie,
protestele. A treia. Să nu defăimeze
de incompetență, de abuz, de
instituțiile fundamentale ale
corupție și de multe alte vicii.
României de dragul unor interese
Nu putem însă să o taxăm drept
politice efemere. Calomniindu„criminală” și „antieuropeană”.
le astăzi, PPDA își pregătește
Sunt de acord că istoria Partidului
prăbușirea morală și politică de
Social Democrat din România mâine. A patra. Să nu încerce a
nu-i deloc glorioasă. Prestația sa confisca o luptă ce nu-i aparține.
lasă de dorit. Actuala guvernare Demonstrațiile de stradă din
ar vrea să-și subordoneze justiția, București sunt o inițiativă populară,
iar nemulțumirea unui segment protestele fiind organizate de
semnificativ al populației este societatea civilă sau de diasporă,
pe cât de explicabilă, pe atât de
nu o stratagemă, ca la Chișinău,
îndreptățită.
Totuși, PSD, cu toate defectele a interlopilor ascunși în spatele
unor partide cu origini oligarhice.
sale, este o forță politică intrinsecă În fine, să nu caute în tentativa
a sistemului pluralist românesc de a transforma niște proteste
de la căderea comunismului legale într-o lovitură de stat. Întrîncoace. Chiar dacă merită să fie un regim parlamentar, chiar și
apostrofată, formațiunea condusă unul defectuos, cum ar fi cel din
de Liviu Dragnea constituie o Republica Moldova, succesiunea
piesă de bază în jocul democratic la putere este asigurată prin
al Țării. Orice încercare de alegeri, nu prin vărsări de sânge și
a
o
diaboliza
echivalează răsturnarea guvernului în stradă.
cu o denigrare a sistemului Oricine încalcă această regulă
politic românesc, cu o negare a se transformă într-un inamic al
caracterului lui democratic. De democrației cu toate consecințele
aceea, Andrei Năstase și adepții ce decurg de aici. Altminteri, prea
săi trebuie să fie mai cumpătați seamănă cu socialistul Dodon
la vorbă când se pronunță asupra – și în calificările Jandarmeriei
situației din România. Să ne Române, și în amenințările la
imaginăm că mâine vin ei la adresele guvernărilor care nu le
putere la Chișinău și se văd nevoiți aparțin sau la care nu sunt parte.
să aibă de a face cu guvernarea
Petru BOGATU, jurnalist,
PSD de la București. Cum vor
Chișinău

DACA NU CEREM UNIRE, DE CE SĂ MAI IEȘIM LA PROTEST?
A

m văzut ieri câteva zeci de persoane care s-au adunat
în fața monumentului lui Stefan cel Mare și Sfânt
pentru a-și manifesta solidaritatea cu protestatarii de la
București. Între timp, citisem explicațiile lui Vasile Năstase
care a declarat că nu va avea cum să îndemne la repetarea
violențelor de la București în PMAN pe 26 august. Vorba
e că postarea acestuia pe contul său de Facebook a fost
efectuată mult mai înainte de a începe altercațiile dintre
jandarmi și protestatari. Deci, mitingul din 26 august de
la Chișinău, urmat de unul „Centenar” pe 1 septembrie,
trebuie să fie pașnic, întocmai ca și alte manifestări de acest
gen cărora marile publicații internaționale le-au rezervat
tradițional deja rubrica Proteste.
Dodon, care a plecat din nou pe muntele Athos, încă nu a
început a amenința, dar la protestul din 26 august el trebuie
vizat direct, deoarece a promulgat pachetul de legi cu privire
la amnistia fiscală, demonstrând clar că este antieuropean
convins. De fapt, el trebuie demis pentru faptul că-și
permite mereu să atace organismele internaționale așa ca
FMI, UE, ONU, statele vecine ca România și Ucraina, care
sprijină vrerea noastră de Libertate.
Nu trebuie să uităm că Andrei Năstase și Maria Sandu
se opun ideii de promovare a Unirii ca stație terminus
pentru neamul nostru românesc. Credeam că echipa
lui Vasile Năstase (fratele lui Andrei Năstase și practic,
purtătorul de cuvânt al PPDA – n. r.) care s-a deplasat la
București va formula această revendicare. Nu a fost să fie. Și
la manifestația de la monumentului domnitorului au venit
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iarăși cu niște slogane neclare, „uitând” că deja Dodon,
fostul lor aliat de proteste și colector de semnături pentru
alegerea directă a președintelui, de care a beneficiat din plin,
este principalul pericol pentru Republica Moldova.
Liderul PL, Mihai Ghimpu, spunea la începutul anului
curent că dacă Plahotniuc declară că susține Unirea, îi
iartă toate păcatele. Are dreptate. Dacă Plahotniuc susține
cererea de demitere a lui Dodon, formulată de către liberali,
acceptă să semnăm un acord Snagov 2 pentru Basarabia al
partidelor de orientare europeană și cele unioniste, acord
ce ar avea ca finalitate imediată Unirea, modifică articolul
13 din Constituție concomitent cu legiferarea vectorului
strategic european de dezvoltare, dacă îi eliberează pe toți
deținuții politici, putem iniția negocieri pe termen scurt
pentru a depăși profunda criză politică ce a cuprins cele
două state românești.
Noi trebuie să înțelegem că principalul pericol pentru noi
acum îl reprezintă filorusul Dodon. Dacă Plahotniuc este cu
adevărat pro-european și pro-american, dacă se pronunță
pentru aderarea Republicii Moldova la Intermarium în
toamna curentă, putem fi gata să-l iertăm. Dar, totodată, să
nu uităm că și Mircea Snegur l-a iertat pe Iurie Roșca. Ca
mai apoi acesta să-l trădeze. Așa că la negocierile privind
un Snagov 2 basarabean vom invita și reprezentanții
formațiunilor politice-surori de la București. Ei vor fi
garanții acestui acord.
Amintesc că Declarația de la Snagov, care viza Strategia
națională de aderare a României la Uniunea Europeană,

a fost semnată de toate partidele
partidele, atât de la guvernare
guvernare, cât
și din opoziție, de șefii Guvernului, Senatului și Camerei
Deputaților, demonstrând, în pofida unor animozități
existente, o coeziune națională în numele unui ideal
național. Și că în perioada ianuarie – iunie 2019 România
va fi președintele Consiliului UE, fapt ce se poate solda în
mod cert cu acceptarea depunerii cererii de aderare la UE
de către Republica Moldova. Ceea ce ar fi inimaginabil fără
un asemene document-cadru al partidelor pro-europene și
unioniste de la Chișinău.
Vom reuși să ne demonstrăm nouă înșine că suntem
capabili de o asemenea coeziune, fie în contextul depunerii
cererii de aderare la UE, fie cel al Unirii în anul Centenarului?
Altminteri, de ce să mai ieșim la proteste?
Iurie CHIRINCIUC, blogher
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Alegerile din Ucraina, o
„afacere” ruso-americană
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

L

iberalizarea treptată a economiei
ucrainene sub presiunea instituţiilor
financiare internaţionale, a SUA și UE a dus
la creșterea preţurilor la combustibil și la o
rată a inflaţiei de 14% în 2017.
Pe acest fond, actualul președinte Petro
Poroșenco s-a prăbușit în sondaje, iar
alegerile prezidenţiale și parlamentare sunt
programate în 2019. Poroșenco ar mai fi
votat de nici 10% din electorat, în timp
ce în fruntea unui sondaj, conduce Iulia
Timoșenko (24,6%), urmată de populistul
Iuri Liașko (15,5%) și de Anatoli Griţenko
(12,5%), considerat a fi un reformator.
2019 este și anul în care Rusia a anunţat
că va sista transportul gazelor către Europa
via Ucraina, privând economia acestei ţări
aflate în criză de miliarde de euro în taxe de
tranzit. Pentru regimul Poroșenko, afectat la
nivel de imagine de refuzul de a renunţa la
compania Roshen, de apariţia sa în dosarul
Panama Papers, de vacanţele de sute de mii
de euro în Maldive, conflictul din Estul
Ucrainei și continuarea tranzitului gazelor
ruse sunt vitale pentru menţinerea la putere.
Prin conflictul din Donbas și alimentarea
sa cu arme defensive letale americane,
Poroșenko poate menţine imaginea unui
regim asediat ce apără limesul Occidentului.
Prin presiunile SUA asupra Germaniei de a
nu construi gazoductul germano-rus Nord
Stream 2, ce ar ocoli Ucraina, camarila lui
Poroșenko ar putea supravieţui economic.
UCRAINA, PE „LISTA SCURTĂ” A
NATO
Poroșenko lansează acum noi teme de
campanie. Pentru că liberalizarea vizelor
UE este deja îndepărtată temporal de
alegeri, Poroșenko a lansat ideea aderării
Ucrainei la NATO în următorii zece ani,
aducând în sprijinul acestei idei faptul
că ţara a intrat pe „lista scurtă” a NATO
(cu Bosnia și Herţegovina, Macedonia
și Georgia). Cea mai profitabilă mișcare
electorală a președintelui este încercarea
de a obţine autocefalia Bisericii Ortodoxe

Niciunul
din cei
nouă copii
nu e al lui

Ucrainene
din
partea
Patriarhului
Ecumenic Bartolomeu. Ucraina are trei
biserici ortodoxe: Biserica Ortodoxă a
Ucrainei supusă Patriarhiei Moscovei
(singura recunoscută de Patriarhia de la
Constantinopol), Biserica Ortodoxă a
Ucrainei ce ţine de Patriarhia de la Kiev și
Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală.
Surprinde declaraţia purtătorului de cuvânt
al Kremlinului, care a arătat că Rusia ar
putea sprijini acest demers de autocefalie.
Își dorește regimul Putin o continuare
a regimului ucrainean care a anunţat că
dorește să adere la NATO sau acest din urmă
plan este doar praf în ochii electoratului și al
Vestului?
REVENIREA LUI TIMOȘENKO
Lupta electorală a lui Poroșenko se duce
și împotriva potenţialilor contracandidaţi,
în special a Iuliei Timoșenko. Aceasta din
urmă, lider al așa-zisei Revoluţii Portocalii
din Ucraina, de două ori premier, „prinţesă
a gazelor” condamnată la închisoare
de regimul pro-rus pentru contractele
păguboase semnate chiar cu Moscova, a
renăscut din propria-i cenușă. De unde, în
2014, în momentul alungării președintelui
pro-rus Ianukovici, apărea în cărucior cu
rotile în faţa ucrainenilor, în postura de
victimă a unui proces considerat politic
de mai toate cancelariile vestice și CEDO,
Timoșenko și-a revenit ca prin minune.
În cercurile conservatoare din Occident,
Timoșenko trece acum drept populistă,
pentru că dorește majorarea pensiilor
și salariilor. Mai grav, ea a declarat că
dorește înlocuirea actualului format de
reglementare a conflictului separatist din
estul Ucrainei.
În acest context, regimul Poroșenko, care
a împiedicat deseori parchetul anticorupţie
și a refuzat să creeze un tribunal anticorupţie
solicitat de Vest, a descoperit că anticorupţia
îi poate fi și utilă. Citând informaţii apărute
la momentul oportun într-o publicaţie
pan-arabă cu sediul la Londra, un deputat

al Blocului Poroșenko a cerut
investigarea Iuliei Timoșenko pentru
primirea a patru milioane de dolari
din partea fostului dictator libian
Muammar Gaddafi, bani folosiţi
în campania electorală din 2010 (o
acuzaţie adusă și fostului președinte
francez Nicolas Sarkozy).
RĂZBOIUL CONSULTANŢILOR
POLITICI
Timoșenko a răspuns printr-o
altă mișcare de PR, apelând la serviciile
unei firme de consultanţă politică din
Washington reprezentată de Barry Bennett,
fost consilier de campanie al președintelui
Donald Trump. Contractul, care nu este
încheiat în numele partidului Patria, al lui
Timoșenko, se ridică la circa 800.000 de
dolari pe an. Or declaraţia ei de avere arată
că nu și-ar permite cheltuiala. Interesant
este și reprezentantul lui Timoșenko în SUA,
Marlen Krujkov, care a reprezentat de multe
ori interesele oligarhilor ruși în America, în
special în această perioadă în care Moscova
este supusă sancţiunilor economice.
Strategii americani sunt din nou în
centrul atenţiei la Kiev. Fostul președinte
pro-rus Ianukovici a apelat la Paul
Manafort, fost șef al campaniei lui Trump,
pentru a o discredita pe „pro-occidentala”
Iulia Timoșenko, în 2010. Ulterior, plăţile
în paradisuri fiscale făcute în contul lui
Manafort au dus la singura inculpare
importantă în dosarul implicării Rusiei
în alegerile din SUA din 2016, o parte
din informaţii fiind oferite de regimul
Poroșenko care s-a plasat eronat în tabăra
anti-Trump. Acum, Timoșenko încearcă
să-l înlăture de la putere pe Poroșenko,
mizând tot pe PR american, furnizat tot de
un fost consilier de campanie al lui Trump,
plasându-se însă clar în tabăra președintelui
SUA.
UCRAINA, UN ALIAT CAPRICIOS
Nu puţini analiști consideră noua

DEPENDENŢA DE RUSIA

U

n bărbat din Maroc a suferit
șocul vieţii lui după ce a aflat
că niciunul dintre cei nouă copii pe
care îi are cu soţia sa nu sunt ai lui.
El își acuză soţia de trădare și a cerut
cercetarea acesteia sub acuzaţia de
adulter. Se pare că bărbatul din Rabat,
învăţător de profesie, a descoperit
adevărul în urma unui control
medical urologic, din cauza unui chist
pe care îl avea de o viaţă pe unul dintre
testicule, dar care a început să-i dea
recent probleme.
Adevărul a ieșit la iveală în urma
analizelor efectuate. Medicul l-a
informat pe tatăl a 9 copii că este steril.
Bărbatul a primit un buletin de analize
din care rezultă acest lucru.
În baza analizelor administrate ca
dovezi, bărbatul cere divorţul de soţie
și o acuză de adulter – faptă considerată
infracţiune în Maroc. Bărbatul a cerut
în instanţă și delimitarea sa de sub
tutela celor nouă copii.

Ucraină post-Euromaidan drept prima
linie de apărare a UE și NATO în faţa
resurgenţei Rusiei. Totala lipsă de apetenţă
a regimului Poroșenko pentru privatizarea
economiei și pentru instalarea nu numai a
unei procuraturi anticorupţie, ci și a unui
tribunal special și chiar ușurinţa cu care
Rusia pare să accepte autocefalia Bisericii
Ortodoxe din Ucraina nu indică însă că
președintele-oligarh Poroșenko este aliatul
ideal al Vestului, ci mai degrabă adeptul unei
politici mult-vectoriale deghizate. În plus,
regimul Poroșenko a greșit în 2016, alegând
tabăra democrată a lui Hillary Clinton. De
partea cealaltă, Iulia Timoșenko vrea să
semnaleze că este de partea președintelui
Trump în lupta politică internă de la
Washington, însă trecutul său de „prinţesă
a gazelor” nu o recomandă nici pe ea ca aliat
ideal.
Cu ce bani va plăti Timoșenko pentru
consultanţa americană, cu cei furaţi din
averea ţării prin contractele cu Rusia din
2009, pentru care a fost condamnată „politic”
sau cu cei primiţi de la defunctul Gaddafi?
Este Timoșenko datoare oligarhului prorus Viktor Medveciuk, care a susţinut-o
constant până la prăbușirea sa din 2010?
Loialităţile politice și oligarhice anterioare
ale liderilor ucraineni vorbesc mai mult
decât contractele din America, declaraţii și
fotografiile ce s-ar afla în birourile lor, fie al
lui Donald Trump, fie al lui John McCain
sau Hillary Clinton.

Putin și Erdogan au pus piatra de temelie a primei centrale nucleare din Turcia. Din
perspectiva Moscovei, proiectul are un obiectiv clar, este de părere Rainer Hermann,
jurnalist al publicaţiei Frankfurter Allgemeine Zeltung.
La recenta reuniune de la Ankara a
președinţilor Turciei, Federaţiei Ruse și
Iranului, implicarea celor trei state în
conflictul sirian a fost principalul punct
de pe agenda întâlnirii. În afara summitului Erdogan și Putin au mai pus la cale
consolidarea relaţiilor între cele două state,
sporind astfel dependenţa Turciei de Rusia.
Cu doar câteva zile înainte, devenise
evident faptul că Turcia este una dintre
puţinele ţări membre ale Alianţei Nord
Atlantice care nu s-au alăturat acţiunii de
solidaritate împotriva Rusiei după atacul cu
gaz neurotoxic asupra fostului dublu-agent

Skripal. Nu s-a pus problema ca Ankara să
expulzeze diplomaţi ruși.
Desprinderea Turciei de NATO
Dimpotrivă, relaţiile între Turcia și Rusia
au devenit și mai strânse. Astfel, Turcia devine
primul stat NATO în care va fi instalat sistemul
rusesc anti-rachetă 5400 care va fi livrat chiar
mai devreme cu un an decât era prevăzut, în
iulie 2019. Turcia este prima ţară NATO în
care Rusia construiește o centrală nucleară.
Achiziţionarea sistemului 5400 ar putea face
ca SUA să nu mai livreze în Turcia avioane de
luptă. Iar centrala nucleară Akkuyu sporește
dependenţa Turciei de Rusia, fiindcă rușii

sunt singurii care pot asigura aprovizionarea
cu barele de combustibil nuclear potrivite.
Compania rusească Rosatom va construi
instalaţia și va asigura funcţionarea acesteia
pentru multă vreme. Pentru președintele
Erdogan este un proiect atât de important,
încât a fost de acord cu preţul de achiziţie al
energiei electrice furnizate, de trei ori mai
mare comparativ cu preţul mediu la nivel
mondial. Pentru Rosatom este o afacere bună.
În prezent, compania construiește 34 de
centrale în 12 ţări. Însă cea din Turcia este cea
mai importantă pentru politica președintelui
Putin: de a desprinde, pas cu pas, Turcia
de NATO. De aceea s-a dus personal să
inaugureze șantierul, împreună cu omologul
său turc.
Pârghiile rușilor
Liderul de la Ankara are un argument de
partea sa: consumul de curent electric crește
anual cu 9%, iar Turcia nu poate asigura decât
26% din surse proprii. În timp ce Europa
caută să-și reducă dependenţa energetică
de Rusia, Turcia depinde tot mai mult de
Kremlin. La situaţia aceasta contribuie și
construirea gazoductului Turkish Stream din
Rusia în Turcia. Putin a subliniat la Ankara
că Turkish Stream va spori securitatea
energetică în regiune. Simultan însă se vor
înmulţi și pârghiile prin care Rusia își va
exercita controlul asupra partenerilor săi mai
mici.
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CS Petrolul Ploieşti, Campioana României la patinaj viteză – rotile
Triumf, cu 46 medalii, 11 aur, 11 argint, 24 bronz…

„Petroliştii de aur”, după triumf, lângă
microbuzul lor „Frăţia Ortodoxă”

O

importantă disciplină sportivă olimpică, patinajul viteză, după o lungă perioadă amară,
de șase ani, a revenit în legalitate, Federaţia Română de Patinaj (prin structura sa de
conducere recent aleasă, președinte Cornel Gheorghe, secretar general Eugen Imecs) fiind
recunoscută și validată de Ministerul Tineretului și Sportului, de Justiţia României și evident
și de Clubul Sportiv Petrolul Ploiești. După șase ani este recunoscut și Campionatul României
la patinaj viteză pe rotile („probe”, „poliatlon”, „echipe”), desfășurat recent (9-12.VIII.2018) la
Cluj Napoca (pe moderna pistă de 400 m, din Parcul Sportiv Gheorgheni) și în care sportivii
de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești (pregătiţi de admirabilii antrenori Ion Opincariu și Dorin
Zărnescu) au triumfat.
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
„LAURI” PE ECHIPE…
CS Petrolul Ploiești cu 68 de puncte acumulate
de patinatorii săi (la diferite categorii de vârstă și
probe) a devenit Campioana României, urmată în

Imagini: cspetrolul ploieşti.ro

Mureșul Târgu Mureș 1p.
M
BILANŢ STRĂLUCITOR…
Patinatorii de la CS Petrolul Ploiești,
lla diferite categorii de vârstă, probe, la
poliatlon sau pe echipe au „recoltat” 46
p
de preţioase medalii, 11 de aur, 11 de
d
aargint și 24 de bronz. Cele 11 medalii
de aur le-au cucerit patinatorii: Fabian
d
ȘȘoptăreanu – 2 (la 1500 m, 2000 m), la
JJuniori II; Andrei Harabagiu – 2 (500
m și în clasamentul general, la Copii II;
Alexandru Mereuţă – 3 și Irina Felea – 3
A
((ambii în probele de 300 m, 500 m și cl.
ggen.), la copii III și CS Petrolul Ploiești –
1 (pe echipe). Medaliile de argint (11) au

Cu onoare au luptat și au punctat
pentru Petrolul Ploiești și ceilalţi tineri
patinatori ai marelui nostru club –
Ștefan Stoica, Sabina Stanciu, Maria
Vălinescu, Andreea Moise, Ecaterina
Felea, Bianca Moise, Luca Șerban,
Costin Mărgăritaru, Maria Brândău,
Ana Vălinescu, Carmen Mănescu,
David Mereuţă, Ilinca Zaharia, Theea
Mocescu, Maria Arsene.
SUPORTUL PERFORMANŢELOR
Admirabila activitate instructiveducativă și competiţională și rezultatele
Secţiei de Patinaj Viteză a Clubului
Sportiv Petrolul Ploiești au fost și sunt

Teodora Pârvu, spre
sosire, impulsionată de
antrenorul Ion Opincariu

ordine de celelalte structuri sportive participante
– CSȘ Sibiu 59p, Corona Brașov 42p, CSU Brașov
31p, CSM Ploiești 30p, Viitorul Cluj Napoca 9p,
CSM Brașov 7p, Universitatea Cluj Napoca 1p,

COMUNICAT DE PRES
Ploiesti, 23.08.2018

“ÎnfiinƜarea unei unitĉƜi noi: crearea unui laborator de analize tehnice în
industria farmaceuticĉ"
1. Numĉr referinԑĉ: Contract de finanԑare 2879/07.08.2018, cod SMIS 114435
2. Data publicĉrii anunԑului: 23.08.2018.
3. Programul: Programul Operational Regional 2014-2020: Axa prioritarĉ 2 - Îmbunĉtĉԑirea competitivitĉԑii
întreprinderilor mici Ɣi mijlocii; Prioritatea de investiƜii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism
Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia.
5. Alte informaԑii: S.C. CROMATEC PLUS S.R.L., cu sediul social in localitatea Snagov, Str. PETRE ISPIRESCU nr
1, sector/ judetul Ilfov, Romania, anunԑĉ demararea proiectului “ÎnfiinƜarea unei unitĉƜi noi: crearea unui
laborator de analize tehnice în industria farmaceuticĉ", incepand cu data de 07.08.2018.
6. Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea competivitatii economice a S.C. CROMATEC PLUS
S.R.L., prin realizarea unei investitii initiale ce vizeaza crearea unei noi unitati, achizitionand echipamente
performante urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea pentru efectuarea de testari si analize
tehnice capacitatii de promovare a serviciilor.
7. Valoarea totala a proiectului este de 7.384.132,03 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de
4.400.103,16 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 3.740.087,69 lei si valoarea
finantarii nermbursabile din bugetul national de 660.015,47 lei.
8. Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, loc de implementare Municipiul Ploiesti, str. Valeni,
nr. 141, Corp C3, jud. Prahova
9. Obiective specifice ale proiectului:
x OS1 – Cresterea Profitului din Exploatare cu peste 10% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata
de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de
testari si analize tehnice in cadrul intreprinderii S.C. CROMATEC PLUS S.R.L.
x OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane,dintre care o persoana facand parte din
categoriile defavorizate, fata de numarul scriptic de angajati din anul 2016
x OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin dezvoltarea unei
noi activitati, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de
imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea
echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara
activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate.

Date de contact: telefon: 0721667367, fax: -, poƔtĉ electronicĉ: oana.bobica@cromatec.ro.

Patinatorii de la Petrolul Ploieşti, la Cluj Napoca,
în bucurie, mândrie, onoare…
rrevenit petroliștilor: Edward Iancovschi
– 2 la Seniori, Damian Panait – 1 la J
II, Fabian Șoptăreanu – 3 (J II), Darius
Bodor – 3 (C I), Andrei Harabagiu 1 și
B
Alexandru Oblu – 1 (C II), iar cele de
A
bronz (24) colegilor de club, Edward
b
IIancovschi – 1 (S), Damian Panait – 4,
Vanessa Hagiu 5 (J I), Rareș Iacov – 5
V
(J II), Sebastian Mihalache – 4 (J III),
Teodora Pârvu – 3 (C I), Alexandru
T
Oblu – 2 (C II).
O
O menţiune aparte merită tripla
medaliată cu aur, petrolista Irina
m
Felea – 8 ani, mobilizată exemplar
F
antrenamente
și
competiţii,
lla
efortului
fiindu-i
ggenerozitatea
rrecompensată la Cluj și printr-un nou
Record al României la Copii III, în
R
proba de 500 m, cu timpul de 56,60
p
ssecunde, cu cinci secunde mai bun ca
precedentul…
p

Pe scurt
P

posibile prin implicarea optimă și
benefică a conducerii structurii sportive
(director – prof. Eduard Crîngașu, expert
sportiv – prof. Liviu Panait, contabil șef
– ec. Elena Mihăilă), datorită pasiunii
și competenţei bravilor antrenori
Ion Opincariu și Dorin Zărnescu, a
principalilor susţinători – Mobel Auto
Dealer Skoda Ploiești (manageri Mircea
Cioată și Jana Cioată) și Frăţia Ortodoxă
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
purtătorul de biruinţă (fratele Dan
Ciprian Grăjdeanu), a celorlalţi, în timp,
generoșii sponsori (Kauf Electromeister,
Philips România, Romconsult Tech,
Modpack Sistem, Contour Global, Tihe,
Ana Market, Provisco, Avalon Ploiești,
Decathlon – România) și nu în ultimul
rând datorită părinţilor și bunicilor
performerilor.

PETROLUL, DIN NOU,VICTORIE...
Liga 2, Etapa 3 (Stadion „Ilie Oană”, 17.VIII.2018):
FC Petrolul Ploiești – Pandurii Târgu Jiu 2-1 (2-0)
În clasamentul celor 20 de competitoare conduc singurele neînvinse,
Chindia Târgoviște, punctaj maxim, 9p, (golaveraj 5-1), Sportul Snagov 7p (51), FC Argeș Pitești 7p (5-1), FC Petrolul Ploiești 7p, (5-1).
Vineri 24.VIII.2018, de la ora 18.00, pe Stadionul Juventus Colentina din
Capitală, este programat jocul: Metaloglobus București – FC Petrolul Ploiești.
HAI PETROLUL!
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