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CE S-A ALES DE INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
În 1989, România producea, în cele 11 combinate, 2,805 milioane de tone de îngrășăminte chimice (Anuarul
Statistic din 1990), iar în 1990 (Institutul Național de Statistică), utiliza în agricultură 1.103.075 de tone. Diferența
mergea la export. Ce mai avem astăzi? O industrie fie ruinată, fie în insolvență, fie parțial funcțională. Datele
sunt oarecum neclare; ceea ce se cunoaște sigur este că, în 2017, România folosea în agricultură 581. 470 tone de
îngrășăminte chimice. Nu se știe însă ce cantitate provine din industria autohtonă și câtă din import.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ÎÎn 1989,
1989 industria
i d
i socialistă
i li ă d
deținea
i
11 combinate chimice la Craiova,
Arad, Bacău, Făgăraș, Victoria,
Năvodari, Slobozia, Târgu Mureș,
Piatra Neamț, Valea Călugărească și
Turnu Măgurele. Potrivit Anuarului
Statistic din 1990, în România anului
1989 se produceau 2,805 milioane de
tone de îngrășăminte chimice, adică
7.684 tone de îngrășăminte zilnic.
Din această cantitate, 2 milione de
tone erau îngrășăminte azotoase, iar
648.000 de tone-fosfatice, diferența
constituind-o îngrășămintele cu
fosfor și cele pe bază de calcar.
Mai mult de jumătate din cantitate

il
mergea lla export șii numaii 11, 103 mil.
de tone se foloseau în agricultura
românească.

• Trei combinate au fost
vândute la fier vechi
Ce s-a ales din toată această
industrie considerată înfloritoare
după 1989? S-a menținut cum a
putut până prin anii 1996- 2000,
când România încă era un jucător
important pe piața exportului de
îngrășăminte chimice. O istorie
aproximativă postdecembristă a
acestei industrii, care utiliza, în 1990,
3 miliarde de mc de gaze pe an, ar

începe cu Combinatul chimic din
Arad, închis în chiar primul an al
mitului „mormane de fier vechi”.
Așadar, Combinatul chimic din
Arad, rebotezat temporar Archim,
fost inaugurat în 1977, odată cu
deschiderea secției de îngrășăminte
complexe, iar în 1985 au fost
inaugurate fabrica de amoniac, cu o
capacitate de 900 tone/zi și fabrica de
uree, cu capacitate de 1.300 tone/zi.
La 1 noiembrie 1990 s-a luat decizia
închiderii combinatului pentru
salvarea Azomureș, iar 2.000 de
oameni au fost trimiși în șomaj. În
1996, combinatul, purtând numele
de Archim și aflat în proprietatea
FPS și FPP, a intrat în lichidare.
La 10 decembrie 1999, capacitatea
industrială și toate terenurile (40
ha) au fost cumpărate de compania
Siatra Prod, cu suma de 47 miliarde
lei vechi (4.700.000 lei noi). În cele
din urmă, cele mai multe clădiri au
fost demolate, iar combinatul s-a
vândut, bucată cu bucată, la fier
vechi. Printre acționarii Siatra Prod
se afla și fostul prezidențiabil Ninel
Potârcă, între timp condamnat la 6
ani de închisoare cu executare.

SCUMPIRI ÎN LANȚ,
LA PLOIEȘTI

M

ai multe instituții din subordinea Consiliului
Local Ploiești, printre care SC Transport
Călători „Express” SA, Societarea de Gospodărire
Urbană, Parcul Municipal Vest, au solicitat majorări
ale prețului serviciilor pe care le prestează către
municipalitate. Consiliul Local a fost chemat să voteze
inclusiv noile prețuri pentru dezinsecție, deratizare
și dezinfecție, rezultate în urma ofertei cu care o firmă
din Ploiești a câștigat licitația. În afară de TCE, care a
solicitat majorarea biletelor de călătorie, celelalte tarife
au fost avizate de consilierii locali în ședința de marți.
Majorările au fost justificate de către inițiatori prin
creșterea inflației, prețul combustibilului, creșterea
salariilor minime și creșterea lefurilor în sistemul public,
în general.
Citiţi în pagina 6

VENIȚI PE 10?

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro

ntrebarea nu este pentru voi. Cu voi mi-am făcut părerea.
Î
M-ați dezamăgit. Mai sunt ei. Și tare mă tem că mă vor
dezamăgi și ei. O să vină plini de entuziasm și...Și? Nimic. O să

fie un nimic. Nici măcar nu o să fie un nimic mare. De ce cred
asta? În primul rând pentru că o să dea de voi. Și voi ați făcut
un mare nimic. Așa că, mai bine stați acasă și vă uitați la ei. Cu
mare curiozitate...și speranță. Pe 10 ei sunt „vedetele”. Și n-au
nevoie de soliști în deschidere. Datorită voturilor lor ne-am ales
cu Băsescu și cu Iohannis? Nimic mai fals. Din cauza noastră au
ieșit ei. Iar acum am ajuns de râsul curcilor. Să ne vină rudele din
străinătate să ne facă curat în casă. Îmi este rușine. Nu pentru că
rudele mele sunt oameni săraci, umili în fața străinilor, ușor de
excrocat sentimental de cei de acasă și folosiți (în vacanța și așa
scurtă, în care vor să respire, să mănânce și să bea românește)
Citiţi în pagina 3 pe post de sperietoare pe cal în fața mașinăriei perfide de partid,
ci pentru că o să îi facem de râs în fața lumii întregi, ca fiind
neputincioși. Și spun asta pentru că se aud destule voci din

PRIMĂRIA PLOIEȘTI
PREGĂTEȘTE „PRIMUL GHIOZDAN„
A
coperte A5, creioane colorate (un
pachet), penar neechipat și o riglă.
Pachetele nedistribuite elevilor de
clasa I din anul școlar 2018-2019
vor fi redirecționate către copiii
familiilor beneficiare de servicii/
prestații sociale din evidența ASSC
Ploiești. În anii anteriori, au fost
alocate următoarele sume: câte
160.000 lei-în 2017 și 2016; 156.700
lei-în 2015; 150.000 lei-în 2014; câte
200.000 lei-în 2013 și 2012.

leșii locali au stabilit că pot
aloca, în acest an, suma
de maximum 160.000 lei pentru
programul de rechizite școlare
acordate copiilor de clasa I, cunoscut
sub numele de „Primul ghiozdan”.
Conținutul este cel deja cunoscut
din anii anteriori: un ghiozdan, câte
un creion și un stilou, 9 caiete (2
simple, 2 de tip I, 2 de tip II și câte
unul de matematică, dictando și cu
foaie velină), 1 set de acuarele, 4

Actualitate
Prahovenii trimit
în Rep. Moldova
106.000 euro
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Actualitate
Investiții slabe în
Prahova, în primele
șase luni ale anului
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Ocolul pământului
Războiul
Mondial
al gazelor
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bi t l opoziției
iți i cum căă manifestația
if t ți diasporei
di
i este
t singura
i
cabinetele
ocazie prin care se mai poate face ceva cu țara asta. Prostii! Este
adevărat că puterea a învățat să joace “ca la carte”: folosește
„jocul democratic” amestecat cu tupeul și, mai nou, cu forța
noii justiții, încât miile de cetățeni de bună credință, care vor
veni în piață, o să fie un soi de gladiator cu mușchii lucrați la
sala de forță, cu armură de firmă, dar cu gândul la noua lui
iubită numită altfel decât România, însă, nu uitați!...ultimul
glonț de pe țeavă este al fiecăruia. Cu el poți schimba ceva în
țara asta la vot sau...ți-l tragi în cap! Până atunci însă, să ne luăm
bilete în primele rânduri la spectacol. Sper să fie măcar autentic
pentru că, repet, de al vostru m-am convins...am plătit degeaba!
PS. Pentru toți cei care susțin mitingul diasporei din 10 august
cu mesaje de genul celui folosit de „nevinovatul” suedez cu
numărul la mașină M_IEPSD, fie ei ziariști, blogheriști, useriști
sau băștinași, am o mare rugăminte: STAȚI ACASĂ!... pentru
că o puteți lua și din fața televizorului...Cum ce?...

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Zeci de persoane au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere produse pe șoselele din
Prahova, iar pompierii militari au fost în alertă din cauza inundațiilor care s-au produs
în mai multe localități din județ.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident rutier grav pe DN1A,
la Corlătești
Patru persoane au ajuns la spital în urma
unui accident rutier care s-a produs pe DN1A,
la Corlătești. În accident au fost implicate două
autoturisme și o motocicletă. La fața locului
au ajuns mai multe echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Doi bărbați, cu
vârste de 52 de ani, respectiv 55 de ani, o femeie
în vârstă de 50 de ani, dar și o tânără în vârstă
de 28 de ani au fost transportate la Unitatea de
Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești,
cu diverse traumatisme. Traficul rutier în zonă
a fost blocat. Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.

Accident pe DN1, la Sinaia
Două tiruri, încărcate cu rapiță și cu
colete, o autoutilitară și un autoturism au fost
implicate într-un accident pe DN1, la Sinaia.
La fața locului au ajuns mai multe echipaje
ale Poliției, ale Serviciului de Ambulanță
și ale Inspectoratului pentru Situații de
Urgență. Pompierii militari au intervenit cu
o autospecială de lucru cu apă și spumă și o
ambulanță Smurd. În accident au fost implicate
cinci persoane, dintre care una a avut nevoie de
transportul la spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili modul cum s-a produs
evenimentul rutier.

Incendiu la un service auto
din Păulești
Pompierii militari au fost în alertă după
ce o persoană a sunat la 112 și a anunțat că
a izbucnit un incendiu la un service auto din
Păulești. Șase autospeciale cu apă și spumă au
intervenit pentru stingerea focului care s-a
manifestat violent și cu degajare mare de fum.
Timp de mai multe ore, pompierii militari s-au
luptat cu flăcările. Potrivit ISU Prahova, în
timpul incendiului a fost afectată o construcție
pe o suprafață de 600 mp. Flăcările au cuprins
și opt autoturisme, iar alte trei au fost avariate.
Pompierii militari, potrivit ISU Prahova,
au salvat alte opt autoturisme. Din fericire,
incendiul nu s-a soldat cu victime. Potrivit
ISU Prahova, cauza probabilă de izbucnire a
focului ar fi fost un scurtcircuit electric.

întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracţiunii de tăinuire.
doi mecanici aparţinând GFR și operatorul
instalaţiei aferente Rampei Negoiești”, a precizat
ISU Prahova. Dar acesta a fost numai o parte
din scenariul, care a continuat cu o intervenție
în caz de accident rutier soldat cu numeroase
victime. „Urmare a incidentului produs pe
amplasamentul rafinăriei, în jurul orei 10.10,
pe drumul județean DJ 104 P, care face legătura
între localitatea Negoiești și centura de vest a
mun. Ploiești, la aproximativ 120 m de limita
rampei CF Negoiești, din cauza exploziei și a
suflului produs, un autocar care tranzita DJ 104
P și transporta 15 persoane, a intrat în balans,
răsturnându-se în afara carosabilului. De
asemenea, tot în acel moment un autoturism
aflat în spatele autocarului, încercând să evite
impactul cu autocarul, a intrat pe contrasens
lovindu-se frontal cu un alt autoturism care
circula din sens opus. Datorită frecării cu
carosabilul, rezervorul de combustibil se
perforează iar motorina scursă se aprinde,
existând riscul exploziei acestuia”, a fost cel deal doilea scenariu care a stat la baza exercițiului.
Pompierii militari au simulat și intervenția
pentru salvarea a încă patru persoane care erau
încarcerate și grav rănite.

Operațiune de salvare în
munții Bucegi
Salvamontiștii din Bușteni și jandarmii
montani de pe Valea Prahovei au fost în alertă
după ce trei persoane, printre care se afla și o
femeie în vârstă de 72 de ani, nu au mai reușit să
coboare pe Jepii Mici. Turiștii au plecat în jurul
orei 17.00 de la Cabana Caraiman și au ales să
coboare în Bușteni pe Jepii Mici. Numai că, la
lăsarea întunericului s-au speriat și au sunat la
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Cele șase persoane sunt acuzate că pe durata
mai multor luni din 2018 ar fi comis 14 furturi,
prin care au sustras catalizatoare și filtre de
particule de la autoutilitare. Polițiști din cadrul
Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra
Patrimoniului și Grupări Infracționale au stabilit
faptul că, „în perioada lunilor februarie – iunie
2018, pe raza județelor Prahova, Dâmbovița,
Bacău și a municipiului București, șase persoane
(patru bărbați și două femei), în diferite forme
de participație, sunt bănuite că ar fi săvârșit 14
acte materiale la infracțiunea de furt calificat
având ca obiect sustragerea de catalizatoare și
filtre de particule de la autoutilitare, pe timpul
nopții și prin efracție, prin care au cauzat
persoanelor vătămate un prejudiciu estimat
la 100.000 de lei”. Pentru trei persoane a fost
dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24
de ore, urmând să fie prezentați judecătorului
de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei
Ploiești, cu propunere de arestare preventivă, a
anunțat IPJ Prahova.

112 după ajutor. După aproape o oră, salvatorii
montani i-au găsit pe cei trei turiști care erau și
epuizați din punct de vedere fizic. Operațiunea
de salvare s-a terminat după mai multe ore.
Turiștii au fost conduși de salvatorii montani
până în Bușteni. Salvamontiștii atrag atenția că,
în această perioadă, în care ploile torențiale sunt
la ordinea zilei, turiștii ar fi bine să evite traseele
montane cu un grad mare de dificultate.

Un bărbat din Ploiești, cercetat
pentru tăinuire
Serviciul de Investigații Criminale a fost
sesizat, potrivit IPJ Prahova, de către o societate
comercială din Marea Britanie, prin reprezentant
convențional, despre faptul că un autoturism ce
a făcut obiectul unui contract de leasing al cărui
titular a fost un bărbat din municipiul Ploiești
nu a fost returnat către societate, având în vedere
că persoana în cauză nu a mai achitat ratele de
leasing. „În urma verificărilor efectuate, s-a
stabilit faptul că persoana în cauză figurează ca
având în posesie autoturismul indicat, care a fost
înmatriculat în România în luna martie 2017.
Polițiștii serviciului au identificat autoturismul
într-o parcare din municipiu”, a anunțat IPJ
Prahova. Polițiștii au stabilit faptul că bărbatul
este plecat în Marea Britanie. În cauză a fost

Mal surpat la Mislea
La Scorțeni, în satul Mislea, un stâlp de
curent electric s-a rupt din cauza unei alunecări
de teren care a dus la surparea unui mal al râului
Telega. În urma incidentului, două locuințe
au rămas fără curet electric, fiind necesară
intervenția echipajelor Electrica pentru
remedierea problemelor.

Val de inundații
Pompierii militari au fost solicitați să intervină

Razie la piața Halelor Centrale
Polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești
au desfășurat o razie în zona pieței Halele
Centrale, pentru identificarea și sancționarea
persoanelor care efectuează acte de comerț ilicit.
Polițiștii au verificat 62 de agenți economici și
cinci producători agricoli, au controlat 25 de
autovehicule, iar pentru neregulile constatate
au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale,
în valoare de 14.680 lei. Polițiștii au dispus și
confiscarea de bunuri de 26.386 lei (articole
vestimentare, legume, fructe etc). Pe durata
raziei, polițiștii au depistat și patru infracțiuni
de comercializare de produse purtând o marca
identică sau similară cu o marcă înregistrată.

Operațiune de salvare pe
Valea Cerbului

Plan roșu activat.
Exercițiu ISU Prahova
Zeci de pompieri militari din Prahova au
participat la un amplu exercițiu de pregătire.
Scenariul a inclus un incendiu, dar și un grav
accident rutier soldat cu numeroase victime.
Exercițiul a avut loc la Rafinăria Petrobrazi și a
avut drept scop stabilirea gradului de pregătire
al pompierilor militari în cazul unui accident
major. Conform scenariului, prima intervenție
a avut loc la Rampa CF Negoiești, fiind
declanșat planul roșu de intervenție. „Conform
situației tactice simulate, în jurul orei 10.00, la
Rampa CF Negoiești, aflată pe amplasamentul
SC OMV Petrom Rafinăria Petrobrazi, se
află garată o garnitură de vagoane cisternă
cu etanol, în vederea descărcării și pompării
produsului către parcurile de rezervoare”, este
numai o parte din scenariul care a stat la baza
exercițiului, potrivit ISU Prahova. Conform
aceluiași scenariu, din cauza unei erori de
utilizare a instalației, unul din furtunurile
extensibile care aspira etanolul se sparge, o
cantitate de aproximativ 10 m3 de etanol
scurgându-se la nivelul solului. „În continuare,
datorită volatilităţii foarte mari, vaporii de
etanol întâlnesc o sursă de aprindere și se aprind,
producând o explozie, urmată de incendierea
vagonului cisternă și a produsului deversat la
nivelul solului pe o suprafaţă de aproximativ
400mp. Explozia vaporilor de etanol rănește
grav trei persoane aflate în zonă, respectiv

Șase persoane acuzate de furturi
din autoutilitare

produs numeroase pagube. De departe însă,
cele mai afectate localități au fost Bertea, Valea
Doftanei, Bătrâni, Starchiojd, Gornet Cricov,
Drajna și Cerașu. Mai multe drumuri județene,
poduri și podețe au fost afectate. La Bertea, din
cauza precipitațiilor abundente și a viiturilor au
fost distruse apărările de mal pentru protejarea
DJ 101 T, în trei zone. Probleme au apărut și pe
DJ 231, din comuna Gornet, dar și pe DJ 102
N, pe raza localității Gornet Cricov. Pe lista
drumurilor județene afectate de alunecările
de teren mai figurează DJ 235 (Lapoș), DJ 219
(Predeal Sărari), DJ 230 (Drajna), DJ 101 S
(Secăria) și DJ 102 I (Valea Doftanei).

Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din
București, a sunat noaptea la 112, după ce s-a
rătăcit pe munte, în timp ce încerca să coboare
pe Valea Cerbului. Bărbatul a povestit că a
coborât de la Vârful Omu pe Valea Cerbului, iar
la un moment dat s-a întâlnit cu un urs și din
cauza sperieturii a pierdut marcajul traseului
montan și s-a rătăcit. Jandarmii montani de pe
Valea Prahovei au plecat imediat în căutarea
bărbatului. Acesta a fost găsit și ajutat să
coboare în Bușteni. Turistul, desi era obosit și
deshidratat, nu a solicitat îngrijiri medicale. Cu
siguranță, data viitoare când va ajunge la munte,
turistul se va gândi de două ori în momentul în
care va alege traseul pe care vrea să îl parcurgă,
dar și ora la care intenționează să coboare de pe
munte.

Blestemul inundațiilor bântuie
Prahova. Pagube estimate la 30 de
milioane de lei
Prahova s-a aflat sub cod galben de ploi
torențiale aproape zilnic, iar pompierii militari
au fost solicitați să intervină după ce, în mai
multe localități, s-au produs inundații. Pagubele
produse de ploile torențiale au fost estimate, la
finele lunii iulie, la peste 30 de milioane de lei.
Vara 2018 este considerată una atipică. Lunile
iunie și iulie au fost marcate de numeroase
perioade de instabilitate atmosferică. A plouat
aproape zilnic, iar efectele nu s-au lăsat așteptate.
Din cauza ploilor torențiale și a alunecărilor de
teren în mai multe localități din Prahova s-au

după ce, din cauza ploilor torențiale, mai multe
gospodării și curți au fost inundate. Astfel de
intervenții au avut loc în localitățile Vălenii de
Munte, Băicoi, Măgureni, Dumbrăvești, Bănești,
dar și la Gura Vitioarei și în Cornu. Probleme din
cauza ploilor au reapărut și în sensul giratoriu
de la Bărcănești, unde pompierii militari au
fost solicitați să intervină și pentru evacuarea
apei din două gospodării. Tot din cauza vremii,
un copac a căzut pe DN1, în satul Românești,
fiind avariate patru autoturisme. Din fericire,
incidentul nu a fost soldat cu victime.

Operațiune de salvare în
comuna Posești
Pompierii militari au fost în alertă și la
Posești. O persoană a sunat la 112 și a solicitat
ajutorul după ce patru bărbați au fost surprinși
de o viitură în satul Târlești, din comuna Posești.
Cei patru bărbați au fost surprinși de o viitură
și au rămas blocați pe un mal. Ajunși la fața
locului, pompierii militari au reușit să-i ajute pe
cei patru bărbați să treacă pe celălalt mal al apei,
astfel încât să nu rămână izolați din cauza apelor
învolburate.

Ploi și frig la începutul lunii august
Meteorologii au anunțat că perioadele de
instabilitate atmosferică nu vor lipsi nici în luna
august. Cel puțin până pe 12 august, perioadă
pentru care deja a fost emisă o prognoză meteo.
Prahovenii trebuie să se pregătească și de
temperaturi mai scăzute față de cele normale.
Chiar la începutul lunii se va înregistra o scădere
a mercurului în termometre, media regională
fiind de 17 – 18 grade Celsius, potrivit ANM.
Probabilitatea de ploaie se va menține și în
perioada următoare. Ploi, descărcări electrice,
dar și căderi de grindină vor fi înregistrate și
la munte, în special la altitudini de peste 1800
de metri. Aici, temperaturile minime vor avea
tendința de scădere la 10 – 11 grade Celsius,
potrivit ANM.
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CE S-A ALES DE INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

continuare din pagina 1

Combinatul de la Valea Călugărească
a fost închis în 1997. De fapt, a fost furat,
vândut, revândut, iar furat sau cărat cu
totul la fier vechi, iar în cele din urmă,
pe un munte de pirită, a apărut un parc
fotovoltaic. Uzina, ale cărei baze s-au
pus către sfârșitul secolului al XIX-lea, a
început să producă „piatră vânătă” în 1902.
După 1960, s-a pus accent pe fabricarea
superfosfatului, fiind unul dintre cei mai
mari producători de profil din România.
Redenumit Romfosfochim, combinatul s-a
târât cum a putut până prin 1997, când a fost
definitiv închis. În 2000, FPS a desemnat un
lichidator care a vândut activele unei firme
care-i avea printre acționari pe creatoarea
Rita Mureșan și un oarecare Ion Șerban.
În 2004, noua firmă Romfosfochim Active
SA a intrat în insolvență, iar în 2005, a
fost vândută unei companii italiene (sic!),
Euromedia, care și-a propus să construiască
aici un parc industrial. Alte active au ajuns la
VIR Company International (tot companie
cu acționariat peninsular), iar terenul de sub
haldele de pirită-la firma americană Mega
Company. Din fostul combinat n-au mai
rămas decât munții de
deșeuri de la procesul
de
fabricație
de
altădată.
Combinatul de la
Craiova
(Doljchim),
înființat
în
1961,
producea îngrășăminte
chimice
minerale,
de
metanol
și
intermediari. Ulterior a
devenit printre cei mai
importanți producători
de uree din România.
În 1998 a fost cumpărat
de compania PetromOMV. De fapt, a intrat
în patrimoniul acesteia, odată cu vânzarea
Petrom către OMV, în timpul Guvernului
Năstase. În anul 2010, deși funcționa chiar
bine, fabrica s-a închis, iar toate clădirile au
fost demolate pentru decontaminarea zonei.
Partea metalică, evident, a mers la fier vechi.

Două unități au scăpat cu bine
din privatizare
Azomureș Târgu Mureș (fostul Combinat
de Îngrășăminte Azotoase) a ajuns, astăzi, cel
mai important producător de îngrășăminte
pentru agricultură din România, furnizând
fermierilor îngrășăminte minerale cu Azot
(N) și complexe de tip NPK. Combinatul
a fost construit în 1962, iar astăzi ocupă o
suprafață de 100 ha. Unitatea a fost preluată
de la statul român în anul 1998 de cel mai

mare producător de îngrășăminte din
Turcia, Transworld Fertilizers Holding, iar
în 2012, a intrat în posesia elvețienilor de
la Ameropa Holding AG, prin intermediul
Pelican Fertilizers, care deține 75,8 % din
acțiunile Azomureș. Producția este masiv
exportată în Europa, Africa, America de
Sud, China, Japonia și Statele Unite. Cu
alte cuvinte, Azomureș este un exemplu
de succes, acest lucru fiind posibil și
grație investițiilor masive. De exemplu, în
2013, elvețienii au infuzat 13 mil. euro în
modernizarea instalațiilor, iar în 2014, au
semnat un acord de finanțare de 66 de mil.
euro pentru modernizarea fabricii de uree.
Combinatul de la Năvodari (CICh)
asigură, în prezent, 5% din nevoia de
îngrășăminte chimice pe bază de azot și
fosfor din România. Uzina a fost închisă
în 1990, iar în 1996, statul a vândut-o unor
italieni. Firma a fost fragmentată în trei,
multe capacități industriale fiind vândute
la fier vechi. O altă parte a rămas în
picioare, devenind ulterior CICh Năvodari,
în producție efectivă intrând în 2002.
Italienii au realizat până acum investiții în

retehnologizare de 4 mil.
mil euro,
euro iar în 2018
au anunțat o nouă infuzie de 1 milion de
euro. De reținut este însă altceva: în trecut,
combinatul avea 2.000 de angajați, astăzi
numără puțin peste 100!

Șase combinate au ajuns la Ioan
Niculae; două funcționează la cote
de avarie, patru sunt în insolvență
Șase combinate (Bacău, Făgăraș,
Săvinești, Slobozia, Victoria și Turnu
Măgurele) au ajuns, cum-necum, la omul
de afaceri Ioan Niculae, aflat în top 10 al
celor mai bogați români. În clipa de față,
în afară de baza de la Victoria și parțial
Slobozia, ele sunt într-un soi de conservare,
având în vederea starea de insolvență în
care a intrat holdingul Interagro în urmă

cu doi ani. De fapt, de-a lungul timpului,
fabricile au funcționat cu un oarecare
profit dacă statul român livra graze ieftine
cu destinație specială pentru un anumit tip
de industrii; cum gazele erau cumpărate
la prețul pieții, cum patronul amenința
că închide combinatele și lasă oamenii
pe drumuri. Cert este că toate
unitățile sunt funcționale, dar nu
la capacitatea din 1990. Mare parte
din ele sunt câmpuri în care te
mănâncă șerpii!
• Combinatul chimic de la
Victoria (azi, Viromet, producător
de uree, amoniac) a fost construit
în 1937, de un grup investițional
ceh. Unitatea trece în proprietatea
Germaniei, după ce naziștii au
ocupat Cehoslovacia, iar după Al
Doilea Război Mondial, devine
societate mixtă sovieto-română
(Combinatul Stalin). După destanilizare,
ilizare
uzina și-a luat nume românesc, iar în jurul
acesteia, în 1954, a fost construit realmente
orașul Victoria (fostul cătun Ucea Roșie).
În 1990, combinatul avea 4.200 de angajați.
Până în 1997, a
P
funcționat
bine,
fu
cchiar pe profit,
dar lucrurile s-au
d
degradat
teribil
d
ccând s-a liberalizat
prețul gazelor. În
p
22002, a fost vândută
prin
negociere
p
directă
unicului
d
ofertant, Interagro.
o
•
Combinatul
de la Bacău (SC
d
Amurco
SRL
A
Bacău),
botezat,
B
la un moment
dat, Sofert, a fost
d
1975. Dup
După 1990 aici a fost
construit în 1975
un jaf general, iar prima firmă la care a
fost vândută fosta capacitate industrială
comunistă, aparținând lui Ion Nicolae, a
falimentat. Amurco a preluat ce a mai
rămas din activele Sofert, iar de câțiva ani,
compania a fost închisă.
• Unitatea de la Târgu Măgurele (anul
înființării-1962), denumită intermediar
SC Turnu, a devenit, astăzi, Donau Chem,
producător de îngrășăminte chimice
minerale (simple, complexe și lichide)
și produse intermediare (amoniac, acid
azotic). Până în 2004, a aparținut statului,
FPS vânzând-o apoi către Viromet Victoria.
Aici au existat foarte multe probleme legate
de poluare, Ministerul Mediului obligând
firma la numeroase retehnologizări. În 2016,
Donau Chem intră în insolvență, având
datorii numai către statul român în valoare

de peste 125 mil. lei.
• Nitramonia Făgăraș (fostul combinat
chimic) a fost divizată, în 2006, după
devalizări repetate și închiderea activității,
în cinci societăți, toate fiind cumpărate de
la lichidator de Ioan Niculae, în 2007, cu
33 mil. lei. În 2009, cele cinci companii au

fost reunite înfi
iințând combinatul chimic
înfiiințând
Nitroporos, iar în octombrie 2009, acesta
și-a reluat activitatea. Grupul Interagro
a anunțat, în 2014, că închide unitatea.
Astăzi, pe cele 600 de hectare, nu toate
aparținând lui Niculae, e un dezastru total.
•
Combinatul
chimic
Slobozia
(Chemgas), înființat în 1969, a fost unul
dintre cei mai mari producători de uree
din România. La un moment dat s-a numit
Amonil, acționari fiind mai multe firme
cu sediul prin Belize (firește, patronii sunt
români). În 2010, firma a fost executată
silit, ajungând să fie adjudecată de același
Ioan Niculae. Acesta spune că unitatea
„a fost salvată de la dezmembrare și
valorificare, sub forma fierului vechi, prin
cumpărarea acesteia de grupul Interagro.
Circa 37 de milioane de euro a fost infuzia
de capital pentru modernizarea, repornirea
și funcționarea unei platforme chimice
aflată, la momentul cumpărării, într-o fază
avansată de degradare.” În 2015, combinatul
a fost închis, iar în 2017 a fost repus în
funcțiune. Chemgas Holding are în prezent
datorii de peste 80 de milioane de euro.
• Combinatul Azochim Săvinești
(Neamț), construit între anii 1956-1962,
a fost prima fabrică din România pentru
producerea îngrășămintelor azotoase. În
decembrie 1997, a fost cumpărat la pachet
de către Interagro, împreună cu Sofert
Bacau. La preluare, la Azochim lucrau
circa 1700 de salariați. După privatizare,
Azochim a întâmpinat mari dificultăți, mai
ales pe fondul creșterii prețului gazului
metan. Unitatea s-a închis și redeschis
repetat, numărul angajaților oscilând
între 300 și 700. În prezent, acționari sunt
Interagro și SC Ga Pro Co Chemicals
(ambele ale lui Niculae). Combinatul este
închis.

Prahovenii trimit în Republica Moldova 106.000 euro
Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

L

ocuitorii Prahovei, din banii cărora
se realizează bugetul județului (taxe
și impozite), vor contribui la realizarea
unor obiective în trei raioane din
Republica Moldova. Reprezentanții lor în
Consiliul Județean Prahova (președinte,
vicepreședinți și consilieri) au hotărât să
aloce 36.000 de euro pentru repararea
Secției de Internare și Consultație a
IMSP Spitalul Raional Călărași. Investiția
totală este de 90.000 euro, dar contribuția
prahovenilor se rezumă la acoperirea a
40% din cheltuieli. Alți 35.000 de euro vor
pleca înspre Cimișlia, pentru realizarea

etapei a doua a investiției de reabilitare/
modernizare a blocului expozițional nr. 5
al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie
și Artă. Anul trecut, Consiliul Județean
Prahova a cofinanțat proiectul menționat
mai sus cu suma de 40.000 euro, conform
HCJ nr.122/25.07.2017 și a acordului de
finanțare nr. 15352/03.08.2017, din care
Consiliul Raional Cimișlia a cheltuit doar
5.000 euro, deoarece au existat contestații
la procedura de licitație. În fine, tot 35.000
de euro vor fi expediați la Hâncești, pentru
reconstrucția secției de geriatrie a Spitalului
raional Nemțeni.
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Mă doare-n băşcălie! Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

C

armen
Dan,
despre
tragedia din Grecia: „orice
om are destinul lui pe care nu îl
poate evita”. O, da, e ca la noi: și
în destinul nostru a fost să avem o
ministreasă ca tine, care să emită
platitudini expirate acum 2.300
de ani. Dar ia zi-mi, unde ai găsit
filosofeala asta măruntă, în puțul
ăla în care afundați voi România?

1918 nu-i 1848 și că Alba Iulia
nu-i Blaj. Știi, aia cu pașoptiștii nu
merge ca la Guvern, ce mi-e baba
Rada, ce mi-e Rada baba, adică ce
mi-e Dăncilă, ce mi-e Vâlcov!

D

upă ce a respins toate cele
patru candidaturi pentru
șefia DNA, Todorel Toader a
declarat că așteaptă de la ei un plan
managerial care să conțină starea
actuală a DNA-ului, măsurile
de îmbunătățire a activității
și un grafic privind realizarea
măsurilor. Și care e, bre, starea
actuală a DNA, aia pe care o vezi
tu sau pe care te obligă politicienii
s-o vezi, cu statul paralel ori Soros

Vorbind serios
serios, cucoană
cucoană, oamenii
ăia chiar ar fi putut evita să fie arși
de vii, dacă autoritățile îl prindeau
la timp pe incendiator. Și uite
iar similitudini cu noi: și noi am
putea evita dezastrul, dacă ați
pleca, afonilor în guvernare, la voi
acasă!

N

icio zi fără ploaie,
nicio zi fără Veorica.
După ce a confundat Pristina
(Kosovo) cu Podgorica (capitala
R. Muntenegru) și macedon
(machidon, adică aromân) cu
macedonean (locuitor al R.
Macedonia), Dăncilă a făcut
varză, de Ziua Imnului, istoria
României. În mesajul transmis,
ea a vorbit despre faptul că imnul
„i-a mobilizat pe cei care, la 1
decembrie 1918, s-au adunat pe
Câmpia Libertății de la Alba-Iulia”.

Ok li
b română-niet,
â ă i t geografi
fieOk,
limba
niet, guvernare-niet, dar chiar n-ai
niciun tăntălău lângă tine care să
se uite pe Goagălu` lui Marean?
Așa ai fi aflat că, na, Câmpul lui
Horea nu-i Câmpia Libertății, că

băgat în ADN-ul procurorilor? Și
ce plan managerial ai vrea, unul în
care DNA să jure că n-o să le mai
facă dosare politicienilor? Dorele,
dacă-i pe-așa, de ce nu numești tu
un slugoi de-al tău la șefia DNA,
unul care să le țină alor tăi de șase
când fură?

C

ică locuitorii și turiștii din
Azuga au ajuns să evite
plimbările pe străzi din cauza
urșilor. Primarul s-a plâns că
„urșii circulă pe străzi și ziua.
Umblă prin oraș, la cimitir,
prin curți. Au ajuns să facă
pagube. Vin la tomberoane, după
mâncare. Sunt hârtii făcute către
Garda Forestieră, Direcția Silvică
Prahova, la minister. Am făcut și o
petiție, am strâns semnături... Pun
preț mai mult pe animale decât
pe viața de om. Nu ne ascultă
nimeni, nu se ia nicio măsură”.
Se aude că-n fondul cinegetic
din perimetrul Bucegilor sunt
aproximativ 70 de urși, iar
optimul ar fi de 25 de exemplare.
Măi, dragă, n-ai priceput nimic!
Aștia intenționat lasă moș
Martinii prin oraș, să nu mai zică
nimeni, apropo de programul
de guvernare, că vând pielea
ursului din pădure... Ei, și-acum
v-ați trezit și voi să vă plângeți
că sunteți mâncați de urși, să le
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stricați lor socotelile! N-ai auzit-o
pe ministreasa Carmencita?
„Orice om are destinul lui pe care
nu îl poate evita”. Destinul vostru
ăsta este, să fiți haliți de urși...

B

rigada Rutieră a Capitalei
a reținut, luni, numerele
de înmatriculare cu mesaj antiPSD ale mașinii înregistrate în
Suedia, permisul de conducere al
șoferului, întocmindu-i acestuia,
rapid, și un dosar penal, sub
motivația că mașina cu numărul
„M..EPSD” nu are drept de
circulație în România. Polițiștii
au invocat o informare transmisă
de Biroul Interpol Stockholm (că
mașina ar avea dreptul să circule
doar în Suedia) și o prevedere
europeană invalidă, de fapt,
din 2016. Ambasada Suediei la
București susține că autoturismul
are drept de circulație în Uniunea
Europeană, deci și în România,
singura condiție fiind ca șoferul
să dețină documentele oficiale
pentru ambele seturi de numere
-personalizate și oficiale. Pe noi ne
frământă altceva: dacă cetățeanul
român stabilit în Suedia scria
pe plăcuțe „VIVAT PSD” îl mai
amendați, i-ați mai fi făcut dosar
penal, era ilegal să circule astfel în
România? Apropo, dar când voi,
polițiștii, îi strigați președintelui
Băsescu „ieși afară, javră ordinară”,
cum era, nu tot un fel de „M..
EPSD”?

D

oi vicepreședinți ai PSD
Dâmbovița, Fănuț Costea
și Constantin Ana, au semnat
petiția „Fără penali în funcțiile
publice”. Șeful lor, Adrian
Țuțuianu, s-a supărat foarte tare

l ii săi
ăi șii a anunțat
ț t o analiză
li ă
pe colegii
urgentă în partid: „acțiunile celor
doi vor face obiectul analizei în
forurile statutare de conducere
ale partidului în perioada imediat
următoare. Gestul este unul de
natură a crea confuzie în interiorul
partidului și electoratului PSD,
lucru pe care îl considerăm

speriat, era cât pe-aci să cred că ai
luat-o pe arătură... Faptul că te lupți
în continuare cu nălucile îmi arată
că totul e-n ordine cu tine!

O

mamă l-a întrebat pe un
preot din Valea Plopului cum
să-și convingă fiica să poarte fustă,
în loc de pantaloni. Acesta i-a spus
că „fetele care poartă pantaloni riscă
să rămână nemăritate pentru că nu

inacceptabil ”. Țuțule, deci e
inacceptabil să vrei „fără penali”,
dar e acceptabil să ai parlamentari
condamnați, neh? De fapt, n-ați
vrea voi să mutați Jilava la Casa
Poporului?

U

n consilier local din
Podenii Noi a fost
sancționat cu excluderea de
la două ședințe pentru faptul
că n-a votat ori se abține să
voteze majoritatea proiectelor de
hotărâre supuse dezbaterii, pentru
că a filmat ședințele, deși acestea
sunt oricum publice și pentru că
vorbește neîntrebat, perturbând
ordinea sau dezordinea din
întrunirile aleșilor locali. Hait!
Dar ce, bre, acolo s-a reinstalat
comunismul?
Doar
atunci
n-aveai voie să votezi împotriva
a ceea ce găvărea mult iubitul și
stimatul tovarăș secretar general
al partidului.

sunt atrăgătoare pentru bărbații
normali la cap”. Părinte, iartă-mă,
asta înseamnă că 99% dintre bărbații
de pe glob nu sunt zdraveni la cap,
asta pentru că toți au soții/amante/
iubite care, la un moment dat, pun
pe ele și câte o izmană?

P

resa afirmă că generalul
Dumitru
Dumbravă,
secretarul general al Serviciului
Român de Informații (SRI), a plagiat
iderul ALDE, Călin Popescu aproape integral teza de doctorat
Tăriceanu, a negat că ar fi pe care a susținut-o în 2012, la
A
Academia
Națională de Informații
„Mihai Viteazul“. Se spune că
D
Dumbravă
ar fi copiat din rezumatul
u
unei
alte teze de doctorat, dintr-o
l
lucrare
de masterat, una de licență și,
a
atenție,
dintr-un discurs al fostului
m
ministru
Relu Fenechiu. Adicătelea,
M
Mitică,
pe bune, vrei să zici că alt
f călăuzitor în afară de Relu n-ai
far
g
găsit
în toată România? Na, dacă ai
fi copiat de la Iliescu, treacă-meargă,
d
dar
tu ți-ai găsit idol în fostul
c
condamnat
Reluțu-Pârnăiuțu`?
V
Văleu,
m-am lămurit și cu SRI, dacă
e condus de unul care nici pe cine să
n
negociat cu Blaga și Ponta pentru copieze n-are idee!
ccrearea unei noi majorități: „De
ccâteva săptămâni, circulă intens
u
un fake news care este reluat
p
periodic, în ciuda faptului că nu
eexistă niciun argument pentru a îi
d
da crezare. Ultimul zvon lansat ar
fi că aș fi negociat cu Vasile Blaga
șși cu Victor Ponta și că urmează
d
destrămarea coaliției de guvernare
șși formarea unei noi majorităţi.
N
Nimic mai fals și doresc să pun
punct acestei campanii de fake
news”. La sfârșitul mesajului,
liderul ALDE dă asigurări: „în
final, vreau să le transmit tuturor
celor care își doresc să vadă
stopată lupta contra statului
paralel că nu le va merge cu tactica
fake news”. Ptiu, Căcăline, m-ai

L
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ORAȘE ȘI SATE CARE NU ÎNDEPLINESC INDICATORII MINIMALI
PENTRU A FUNCȚIONA CA LOCALITĂȚI DE SINE-STĂTĂTOARE
D
acă ar fi să ne luăm după Legea 351 din 6 iulie 2001 privind
d
aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național
- Secțiunea a IV-a, Rețeaua de localități”, Prahova are câteva orașe
care nu îndeplinesc principalii indicatori cantitativi și calitativi
minimali de definire a localităților urbane. Și mai multe comune se
află în aceeași situație, asta ca să nu mai vorbim despre sate, unde
zeci de cătune nu îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile specifice
localităților rurale de rang V, descrise în actul normativ.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.roo

n lege, un criteriu de bază în ierarhizarea
Î
localităților îl constituie numărul de
locuitori. Astfel, pentru municipiul de rangul

I, așa cum este Ploieștiul, minimul populației
este de 50.000 de locuitori, pentru așezările
urbane de rangul II (Câmpina)- de minimum
25.000 de locuitori, iar pentru cele de rangul
III (restul de 12 orașe din județ)- de minimum
5.000 de locuitori. Vorbind despre Prahova,
județul a atins un nivel maxim al populației
rezidente în 1992, când județul a avut 874.349
de locuitori. De atunci începe însă declinul
demografic cauzat de emigrare și sporul natural
negativ (mai multe decese decât nașteri).
Potrivit recensământului general din 2011,
Prahova avea o populație rezidentă de 762.886
de locuitori și o populație după domiciliu (care
locuiește efectiv) de 767.214 de locuitori. Pentru
anii 2017-2018, potrivit Institutului Național
de Statistică, județul are o populație rezidentă
de 732.837 de locuitori și una după domiciliu
de 799.012 de locuitori, cifră oarecum curioasă,
dată fiind creșterea față de 2011, în condițiile în
care populația rezidentă a scăzut totuși.
Populație rezidentă Prahova:
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31 2% di
• Declin
din
comunele României
În România, în perioada 1966-1968,
populația a scăzut între 30-50% în 704 comune,
iar peste 50%-în 134 de unități administrativteritoriale (UAT). Cele mai drastice depopulări
s-au înregistrat în județele:
Cluj-48 de comune, Teleorman-42, Dolj41, Alba-35, Buzău și Mureș- câte 35 fiecare,
Botoșani și Sălaj-câte 33 fiecare, Vaslui-32,
Caraș-Severin, Mehedinți și Timiș-câte 31
fiecare, Hunedoara-29. Raportat la numărul
total de UAT-uri din țară, procentul de comune
depopulate mai mult de 30% se ridică la 31,2%,
iar la nivelul județelor nominalizate, la 40-50%.

C

Știați că...

astă
În Prahova, în 2001, în această
unele
categorie se încadrau comunele
diștea,
Ariceștii-Zeletin, Boldești-Gradiștea,
g
Călugăreni, Sălciile, Tătari și Jugureni.
al de atunci
Datele s-au modificat substanțial
rte în ce fel.
încoace și vom vedea mai departe
une, sub
• Azuga și alte nouă comune,
văzut de lege
standardul de locuitori prevăzut
dică un anumit
Cum spuneam, Legea 351 indică
număr de locuitori pentru ca o localitate
mună să poată
să fie declarată oraș sau o comună
ător. Din acest
avea acest statut de sine-stătător.
punct de vedere, se pare că singura așezare
urbană care se situează sub cifra recomandată
(5.000 de locuitori) este orașul Azuga, a
cărui populație a scăzut la 4.479 de locuitori.
Dintre comune, Prahova are nouă localități
cu un număr mai mic de 1.500 de locuitori
(normă reglementată prin lege): Jugureni-606,
Tătaru-959, Cosminele-1.054, Talea-1.069,
Salcia-1.160, Lapoș-1.200, Ariceștii Zeletin
1.206, Secăria-1.231 și Călugăreni-1.260 de
locuitori. Altele opt au o populație sub 2.000
de locuitori: Vadu Săpat-1.612, Surani-1.630,
Cărbunești-1.638,
Chiojdeanca-1.719,
Boldești
Gradiștea-1.770,
Sălciile-1.908,
Fântânele-1.915 și Gherghița-1.934.
• Orașe și sate care nu îndeplinesc indicatorii
minimali obligatorii
La începutul acestui articol afirmam că,
exceptând populația, există o serie de indicatori
minimali calitativi și cantitativi de definire a
localităților urbane. În afară de Ploiești (oraș de
rangul I), Câmpina (rangul al II-lea) și câteva
orașe (rangul III), restul nu întrunesc toate
criteriile citate de lege. De exemplu, un oraș
trebuie să aibă minimum 50% din lungimea
străzilor acoperite cu rețea de canalizare. Ori, în
urmă cu un an-și nu credem că sunt modificări
esențiale de atunci încoace- existau un oraș
fără canalizare (Comarnic) și cinci sub nivelul
recomandat: Băicoi-14% (urmau investiții
pentru un grad de 70% acoperire), Boldești
Scăeni și Urlați- sub 50%, Slănic-30% și Vălenii

Banii de la Guvern au plecat înspre
nouă comune afectate de inundații
onsiliul Județean Prahova a primit,
de la fondul de intervenții aflat la
dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea
pagubelor produse de inundațiile din lunile
iunie-iulie, suma de 14,485 milioane de lei.
Autoritățile din Prahova estimaseră necesarul
la 30 de milioane de lei. Consiliul Județean
a stabilit că ajutorul va merge cu prioritate
înspre comunele Bertea, Gornet, Gornet Cricov, Lapoș, Predeal Sărari, Drajna, Măgureni,
Secăria și Valea Doftanei. Vor fi efectuate
următoarele lucrări de reabilitare a drumurilor afectate de ploi și alunecări de teren:
apărări de mal pentru protejarea DJ 101 T, în
trei zone, comuna Bertea-5.063.000 lei; consolidare și refacere DJ 231, pe o distanță de
400 m, în comuna Gornet- 886.000 lei; refacere DJ 102 N, pe o lungime de 800 m, în satul
Țărculești, comuna Gornet Cricov-1.649.000
lei; consolidare DJ 235, pe o porțiune de
200 m, în comuna Lapoș-421.000 lei; consolidare și refacere DJ 219, pe o lungime de
150 m, în satul Bobicești, comuna Predeal
Sărari- 3.060.000 lei; apărare mal pentru protejare DJ 230, în comuna Drajna-672.000 lei;
refacere patru podețe pe DJ 145, în comuna

rurale din Prahova îndeplinesc cele mai multe dintre condiții,
singurele lacune ținând de asigurarea serviciului de pompieri și
puncte controlate pentru depozitarea deșeurilor. Cât despre sate
(rangul V), sunt trei condiții mari și late de îndeplinit: școală
primară, punct sanitar și magazin pentru comerț alimentar
și nealimentar. Aici lucrurile sunt mai complicate: jumătate
dintre satele Prahovei nu au un punct sanitar, cât despre școli,
chiar statul a încălcat această normă obligatorie, închizând
o mulțime de școli pentru motivul că nu se asigură
populația școlară!

Măgureni-120.000 lei; consolidare și refacere
DJ 101 S, pe o lungime de 200 m, în punctul

„Carieră”,
C i ă” comuna SSecăria-1.529
ă i 1 529 000 llei;i consolidare și refacere DJ 102 I, în două puncte,
în comuna Valea Doftanei- 1. 085.000 lei.
Din bugetul propriu al județului, consilierii
au aprobat să aloce suma de 430.000 de lei
pentru lucrări de expertizare, reparații și consolidare a podului peste pârâul Prahova și CF
pe DJ 101R, care face legătura între Breaza și
Comarnic și pentru repararea și consolidarea
podețului de pe DJ 101T, din comuna Bertea.

de Munte-48%. Un alt criteriu se referă la
numărul de paturi de spital la 1000 de locuitori
(șapte, în cazul orașelor de rangul III). În cazul
nostru, avem câteva orașe fără unități sanitare
de acest fel: Slănic, Plopeni, Boldești Scăeni,
Breaza, Comarnic și Bușteni. În ultimul caz,
neștiind dacă este vorba despre spital de stat
sau privat, am avut în vedere doar amănuntul
că nu există, la nivelul orașului, unitate de
primiri urgențe, iar la Breaza, de asemenea,
funcționează un spital de boli pulmonare, nu
însă și unul generalist. Alte condiții: locuri în
hoteluri -50, condiție neîndeplinită de Plopeni,
Mizil, Băicoi, Boldești Scăeni și Urlați; străzi
cu reţele de hidranți exteriori pentru stingerea
incendiilor (% din lungimea totală a străzilor)normă neîndeplinită la Urlați, Boldești Scăeni,
Breaza, Comarnic etc.
În cazul comunelor (rangul IV), dotările
minime obligatorii necesare în vederea servirii
tuturor satelor din cadrul UAT sunt: sediu
de primărie, grădiniță, școală primară și
gimnazială, dispensar medical, farmacie sau
punct farmaceutic, poștă, servicii telefonice,
sediu de poliție și de jandarmerie, cămin
cultural cu bibliotecă, magazin general, spații
pentru servicii, teren de sport amenajat,
parohie, cimitir, stație/haltă C.F. sau stație de
transport auto, dispensar veterinar, sediu al
serviciului de pompieri, puncte locale pentru
depozitarea controlată a deșeurilor, alimentare
cu apă prin cișmele stradale. Cele 90 de localități

•Orașul Plopeni este printre cele mai
mici din țară, cu o suprafață de 4,73
kmp?
•Comuna cu cea mai mare populație,
după domiciliu, este Bucov, cu
11.338 de locuitori?
•Comuna cu cel mai mic număr
de locuitori este Jugureni, cu 606
locuitori?
•Valea Doftanei este singura comună
care nu are un sat component cu
această denumire?
•Cea mai mare comună, ca suprafață,
este Valea Doftanei, cu 28. 630 ha,
aceasta fiind urmată de Măneciu, cu
23.643 ha?
•Comunele Secăria și Sălciile sunt
singurele din Prahova formate dintrun singur sat?
•Comuna Valea Călugărească are
cel mai mare număr de sate (Valea
Călugărească, Rachieri, Valea Popii,
Radila, Coslegi, Pantazi, Dârvari,
Arva, Valea Largă, Valea Nicovani,
Valea Mantei, Vârfuri, Valea Poienii,
Schiau, Valea Ursoii)?
•Orașul Urlați are în componență, în
afară de orașul propriu-zis, alte 15
sate, pe care le denumește cartiere sau
străzi (Arioneștii Noi, Arioneștii Vechi,
Cherba, Jercălăi, Mărunțiș, Orzoaia
de Sus, Orzoaia de Jos, Schiau, Valea
Bobului, Valea Crîngului, Valea
Mieilor, Valea Nucetului, Valea
Pietrei, Valea Seman și Valea Urloii)?

Toată revolta românilor furați și umiliți se
exprimă azi prin două cuvinte: Fără Penali.
Dacă ești unul dintre acești români care
s-au săturat ca banii pe care îi dai statului
prin taxe și impozite pentru școli, spitale
sau autostrăzi să fie furați, semnează și
tu inițiativa cetățenească #farapenali! Nu
punem lupul stăpân la stână și nici hoțul
stăpân peste banii noștri!
Peste 400.000 de cetățeni au semnat
inițiativa „Fără penali în funcții publice”,
în mai puțin de patru luni de la startul
campaniei. Printre ei se află artiști
respectați, actori și muzicieni, intelectuali
importanți, vedete de televiziune sau
sportivi de renume.
Campania continuă până în 25 august,
iar voluntari și membri USR din toată ţara
vor strânge semnături în continuare şi
în judeţul Prahova, unde în perioada 1-3
august vom colinda judeţul împreună cu
Caravana #fărăpenaliînfuncţiipublice.
Mesajul „Fără penali în funcţii
publice” este cel mai puternic semnal pe
care românii îl transmit politicienilor.
#Fărăpenali a cuprins toată țara, îl vedem
proiectat în concerte, scris pe clădiri și
pe străzi. Sunt cuvintele care conțin furia
noastră dar și dorința de schimbare. Neam săturat să fim furați și umiliți de niște
baroni politici și vrem o societate modernă

condusă de oameni cinstiți și competenți.
Asta înseamnă #fărăpenali”, a declarat
președintele USR, deputatul Dan Barna.
Nu uitați că în trecut părinții și bunicii
noștri rezistau şi se luptau în condiții
mult mai grele şi prin metode mult mai
dificile. Ei nu au acceptat abuzurile şi nu au
rămas indiferenţi. Astăzi putem face cu o
semnătură tot ce generaţiile de ieri făceau
prin trudă şi riscuri care azi pot părea greu
de imaginat. Azi e rândul nostru să nu
rămânem indiferenţi!
Mai avem aproape o lună. Intrați pe
farapenali.ro, descărcați lista județului
dumneavoastră, mergeți cu familia,
prietenii, colegii și vecinii dvs, din județele
care nu au atins pragul de 20.000 de
semnături. #FărăPenali este o miză mare
pentru România. Printre județele în care
avem mare nevoie de semnături se numără:
Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Buzău, Dolj,
Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov,
Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova,
Suceava, Tulcea și Vaslui.
Dacă doriți să semnați #fărăpenali sau
aveți o listă de semnături gata completată,
vă rugăm să veniți la adresa Ploieşti, Piaţa
Mihai Viteazul, nr.4, bloc 11B2, etaj 1, sau
sunaţi-ne la 0735765366.
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SCUMPIRI ÎN LANȚ, LA PLOIEȘTI
continuare din pagina 1

• Administrația Parcului Vest
majorează tarifele de închiriere a
terenurilor de sport

noapte. Există acum posibilitatea procurării
abonamentelor anuale pentru terenul de
fotbal, iar acesta costă 30 de lei dacă este
utilizat ziua și 50 de lei, pentru nocturnă.
Pentru un semestru, prețul este mai mare,
oscilând între 35 (zi) și 55 lei (nocturn). Iată
și celelalte tarife propuse: închiriere teren
fotbal- 45 lei/h ziua și 70 lei/h noaptea;
teren tenis de câmp-10 lei/h ziua și 20 lei/h
noaptea; teren de handbal și baschet- 18
lei/h ziua și 30 lei/h noaptea; teren pentru
tenis cu piciorul- 20 lei/h ziua și 30 lei/h
noaptea.

• SGU are pretenții la bani, dar
poate lucra mai bine?
Consilierii
C
ili ii municipali
i i li și-au
i
dat
d seama
că, în 2016, prin HCL 268/30 august, s-au
aprobat niște tarife de închiriere a terenurilor
de sport din Parcul Municipal Vest prea
mici pentru a scoate măcar cheltuielile
de întreținere. De fapt, la acea vreme,
neștiind prea bine cum va funcționa imensa
zonă de agrement, aleșii chiar spuneau
că „veniturile din închirierea terenurilor
nu au ca scop producerea de profit, ci se
dorește doar recuperarea costurilor de
întreținere și operare a acestora”. Pentru
cele 10 terenuri de baschet, handbal și tenis,
municipalitatea a estimat 788 de ore de
închiriere, cu un tarif de 18 lei/oră. Acum,
se vede treaba că lucrurile nu funcționează
bine în acest fel, administratorul parcului,
Primăria Ploiești adică, sugerând o altă
grilă de tarife, cu prețuri diferite de zi și de

Întrebarea pe care am fi tentați s-o adresăm
este următoarea: vă place cum arată spațiile
verzi din Ploiești? În ceea ce ne privește,
răspunsul este fără echivoc: Nu! În afară de
veșnicele scandaluri de la SGU, chiar este
de neînțeles ce s-a întâmplat în 2018 (poate
și-n 2017), fiindcă Ploieștiul arată cam fără
stăpân, dezolant, pe alocuri chiar urât. Din
câte ne dăm seama, este limpede că SGU
nu prea-și face treaba. N-a fost în stare nici
măcar să toaleteze trandafirii din scuarurile
de pe Bdul Republicii, asta ca să nu vorbim
despre spațiile de la periferie, neîntreținute
de ceva vreme. Dar vedem bine că societatea
solicită majorarea tarifelor! N-o să intrăm
în amănunte; spunem doar că aleșii au
votat ora de manoperă directă unitară pe
societate la 14,21 lei/oră, la care se adaugă
contribuția asiguratorie pentru muncă.

Până acum, tariful era de 10,90 lei/oră.

• Prețuri noi pentru DDD

• TCE cere bilete de 2,5 lei
SC Transport Călători Express SA a
înaintat o solicitare către Regia Autonomă de
Servicii Publice privind majorarea prețului
biletelor pe mijloacele de transport în comun.
Propunerea TCE vizează următoarele

Poate că noi, ploieștenii, am fi dispuși să
achităm oricât pentru dezinsecție, numai să
nu mai avem situația din acest an și de anul
trecut, cu un oraș invadat pur și simplu de
țânțari. Nici măcar scuza cu ploile nu poate
fi invocată; datoria autorităților este să ofere
celor în slujba cărora lucrează și pentru
care primesc niște salarii mai mult decât
confortabile un minim confort și sub acest
aspect. Așa că, e-n ordine, plătim oricât, cu
condiția esențială să nu mai fim năpădiți
de lighioane! Tarifele sunt aparent mici:
0,0146 lei/mp de spații verzi și 0,0119 lei/ creșteri
creșteri: un bilet de călătorie
călătorie- de la 2,0
2 0 lei,
lei
mp pentru aliniamentul stradal. Calculând la 2,5 lei; bilet cu două călătorii-4,5 lei;
abonamentul pentru o zi-creștere de la 4,0
lei, la 6,0 lei. Celelalte tipuri de abonamente
ar urma să rămână neschimbate. Conducerea
TCE a invocat creșterea prețului motorinei,
cu 17,8%, și a inflației, precum și tarifele
mai mari, practicate în alte orașe. Ultima
majorare a avut loc în iulie 2017, când prețul
unui abonament a crescut de la 63 de lei/
lună, la 122 lei/lună. Vă oferim câteva tarife
practicate în țară de societățile de transport
în comun: Iași-2,5 lei, de la 1 septembrie
2018; Cluj Napoca- 2 lei; Oradea și Arad- 3
lei; Buzău-2 lei; Piatra Neamț-2 lei; Craiova2 lei cumpărat de la tonetă, 2,50 lei-bilet
însă 220.000 m total spații verzi (mai puțin cumpărat în autobuz; Pitești-2 lei; Sibiu-2 lei;
cimitirele), la o singură acțiune se câștigă Constanța-1,50 lei; Brăila-1,5 lei; Bacău-2 lei;
Botoșani-2 lei.
ceva bani, nu?

CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA
ARE DE CE SĂ SE SUPERE: INVESTIȚII FOARTE SLABE
ÎN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI!
După primele șase luni ale anului 2018, la nivelul Consiliul Județean
Prahova, fie că vorbim despre bugetul propriu, fie de cel al instituțiilor aflate
în subordinea sa, investițiile (secțiunea de dezvoltare) sunt realizate în
procentaje minore. Sau, ca să fim mai exacți în exprimare, sunt nerealizate
la cuantumul propus prin bugetul de venituri și cheltuieli (funcționare și
dezvoltare). Cel puțin așa ne arată execuția bugetară prezentată în ultima
ședință din luna iulie.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Acum a rămas din nou un
disponibil de 19, 435 mil. lei, la
care adaugă, evident, sumele de
anul trecut.

Investiții în drumuri
-2,76% grad de realizare-

V

eniturile secțiunii de
funcționare
pentru
semestrul I-2018 au fost stabilite
la suma de 217, 596 milioane
de lei, realizându-se, în acest
interval, 211,252 mil. lei, în
procent de 97,08%. Cheltuielile
aceleiași
secțiuni
au
fost
programate în sumă de 237, 932
mil. lei, realizându-se 204,743
mil. lei, în procent de 86,05%.
Rezultă un disponibil de 6, 508
mil. lei, care va fi reportat pentru
semestrul următor. La secțiunea
de dezvoltare, veniturile au fost

6

stabilite la 60,348 mil. lei (31,41%
din veniturile de funcționare),
realizându-se
53,237
mil.
lei, în proporție de 88,22%.
Cheltuielile acestei secțiuni care
înseamnă, de fapt, investiții, au
fost stabilite la 139,744 mil. lei
(58,73% din nivelul cheltuielilor
de funcționare), realizându-se
33,801 mil. lei, în procent de
24,18%. Atenție, diferența dintre
venituri și cheltuieli înseamnă
excedent din 2017, an în care,
de asemenea, autoritățile nu au
cheltuit banii pentru dezvoltare.

În articolul de față ne vom referi
numai la cheltuielile secțiunii de
dezvoltare. La cealaltă secțiune
de funcționare, care înseamnă
inclusiv cheltuieli de personal,
dotări, întreținere, am văzut,
autoritățile știu să folosească

foarte bine banii
banii. Noi stăm mai rău
când este vorba despre investiții. Și
să vedem în ce fel:
• La Spitalul Județean de
Urgență Ploiești, banii pentru
secțiunea de dezvoltare au fost
cheltuiți în proporție de 23,68%
(2,35 mil. lei, față de un programat
de 9,943 mil. lei). Asta înseamnă
că instituția nu a realizat decât în
această proporție investițiile pe
care și le-a propus în acest an;
• La Spitalul de Obstetrică
și Ginecologie, investițiile s-au
realizat în procent de 57,44%.
Atenție, este vorba despre sumele

programate doar pentru primele
șase luni, nu ne referim la investiții
pe total an; cu alte cuvinte, spitalul
va trebuie să realizeze în al doilea
semestru și restanțele din perioada
ianuarie-iunie și proiectele incluse
în intervalul iulie-decembrie;
• Muzeul Județean de Artă
„Ion Ionescu Quintus” n-a mișcat
un pai la dezvoltare, procentul
de realizare a investițiilor fiind
de 0,09%. Nu stau mai bine nici
Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie (2,51%) și nici Muzeul
de Științele Naturii (1,17%);
• Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecție a Copilului
de asemenea a fost incapabilă să
pornească investițiile pe care și
le-a propus, gradul de realizare
fiind de 6,97%!
Nici Consiliul Județean nu stă
mai bine la capitolul transporturi,
care înseamnă modernizarea și
reabilitarea drumurilor județene.
Procentul de realizare este de
2,76% ( 1,358 mil. lei cheltuiți,
față de o sumă programată de
49,133 mil. lei)!
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ACTUALITATE

ANOMALII METEOROLOGICE PE GLOB:

MAI CALD LA CERCUL POLAR DECÂT ÎN ROMÂNIA!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Specialiștii oferă explicații punctuale privind
fenomenele meteo extreme. Dar în lume se petrec o serie de
anomalii pe care încă nimeni nu le asociază cu încălzirea
globală. Chiar și desprinderea uriașului ghețar din calota
glaciară Larsen C (Antarctica) nu are vreo legătură, în
opinia oamenilor de știință, cu încălzirea globală. La noi,
în România, luna iulie este cea mai rece din ultimii 34 de
ani, iunie-cea mai ploioasă din ultimii 50, iar aprilie a
fost considerată cea mai călduroasă lună de când se fac
măsurători. Pe glob s-au întâmplat multe ciudățenii, de
pildă, temperaturi de peste 30 de grade Celsius acolo unde
nu s-a întâmplat asta în ultima sută de ani sau incendii de
vegetație considerate catastrofe biblice.
JAPONIA: este situată la limita
nord-estică a zonei climatice aflate sub
influența musonului asiatic, care aduce o
cantitate mare de precipitații pe teritoriul
țării. Vremea are o dublă influență:
una a sistemului climatic siberian și a
doua a tipului climatic din zona sudică
a Pacificului. Umiditatea este destul de
ridicată tot timpul anului, cu precipitații
ce variază, în medie, de la 1000 la peste
2500 mm. Temperatura medie variază de
la 17°C, în porțiunile sudice, la 9°C, în
extremitatea nordică. În urmă cu câteva
săptămâni, inundațiile și alunecările de
teren provocate de ploile torențiale din
vestul Japoniei s-au soldat cu circa 220

d victime.
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ă tă â i un vall de
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De ttreii săptămâni,
căldură cum nu s-a mai pomenit în istoria
țării, cu temperaturi constante de 35-41
grade Celsius și o umiditate de 80%, a dus

la moartea a 80 de persoane. Alte 35.000 au
fost transportate la spital. Japonezii cred că
este cel mai mare val de căldură din ultimii
100 de ani.
GRECIA: la sfârșitul lunii iulie, a fost
cod roșu de vremea rea și stare de urgență

t inundații
i
d ții catastrofale.
t t f l Astăzi,
A tă i suntt
pentru
incedii de pădure în jurul Atenei, cu 74 de
morți și 187 de răniți. Autoritățile spun
că este o tragedie de dimensiuni biblice.
Acestea sunt cele mai grave încendii din
ultimii 11 ani. În august 2007, 67 de oameni
au pierit într-o singură zi în Peloponez. Ca
o caracteristică generală a climei, în Grecia
sunt ierni blânde și umede și cu veri uscate
și călduroase în sud, iar în zona muntoasă
din centru, precum și în nord-vest, sunt
ierni reci și umede și cu veri calde și uscate,
marcate de furtuni frecvente.
CANADA: iernile sunt aspre în multe
zone ale țării, mai ales în preerii, unde

temperatura medie zilnică este sub −15
°C. Excepția este British Columbia, care
se bucură de un climat temperat, cu ierni
ușoare și ploioase. Media temperaturilor
maxime în timpul verii pe coastele estică
și vestică este între 21 și 24 °C. Timp de
mai bine de 2 săptămâni de la începutul
lunii iulie, termometrele au urcat la 34 de
grade Celsius la Montréal, cu un factor
de umiditate care a făcut ca temperatura
reală resimțită să fie de peste 40 de grade.
Mercurul termometrului a depășit 30 de
grade și la sud de Quebec, cu un factor de
umiditate care a urcat temperatura resimțită
la 44 de grade. Peste 70 de persoane și-au
pierdut viața numai la Quebec. Ultima dată
când un val de căldură a durat o perioadă
atât de lungă a fost în 1946.
MAREA BRITANIE: are o climă
temperată, cu multă ploaie în timpul anului,
deși anotimpurile sunt foarte variate în
temperatură. Oricum, temperaturile rar
scad sub -5 grade C sau se ridică la 25 grade
C. În prezent, Marea Britanie se confruntă
cu cea mai gravă secetă din ultima jumătate
de secol. Meteorologii locali menționează
că, de la începutul verii, au căzut, în medie,
doar 47 de litri de precipitații pe metru
pătrat pe întreg teritoriul Regatului Unit,
în timp ce regimul obișnuit de precipitații
este între 2-3000 mm/an. În Scoția, în luna
iunie, s-au înregistrat 30 de grade Celsius,

în condițiile în care verile sunt întotdeauna
ploioase și reci.
PENINSULA
SCANDINAVĂ
este
caracterizată, în zona cercului polar, de
temperaturi medii anuale de 0,2 °C. Ei
bine, zilele trecute, în întreaga peninsulă,
temperaturile au urcat aproape de 30 de
grade Celsius, inclusiv în zona cercului polar.
Norvegia, Suedia și Finalda se confruntă cu
temperaturi-record pentru această perioadă.
Luni, au fost înregistrate temperaturi de 29,2,
respectiv, 28,3 grade Celsius în nordul Suediei
și Norvegiei, mai mari ca în sudul Scandinaviei,
unde maximele s-au situat în jurul valorii de 2728 de grade Celsius, mai scăzute pe alocuri. În
mod normal, în această perioadă, temperatura
medie înregistrată în țările scandinave este de
aproximativ 18 grade Celsius. În luna februarie,
oamenii de știință au tras un semnal de alarmă
privind modificările climatice care au loc în
apropiere de Polul Nord, acolo unde, la acea
vreme, era mai cald cu 20 de grade decât în
România, de exemplu. În cel mai nordic punct
al Groenlandei au fost înregistrate 61 de ore de
temperaturi peste pragul de îngheț, numai de
la începutul acestui an, lucru care nu s-a mai
întâmplat de când se efectuează măsurători.
ROMÂNIA: a bătut record după record, în
acest an: am avut cel mai călduros aprilie de
când se fac măsurători, cu temperaturi de 30 de
grade; cel mai ploios iunie din ultimii 50 de ani,
când au căzut 160 de litri pe metru pătrat; cea
mai friguroasă lună iulie din ultimii 34 de ani.

Gaze mai scumpe
Reducerea vârstei de
pensionare pentru cei care au de la 1 august 2018
lucrat în subteran sau aviație

L

egea nr.
nr 221/2018 care reduce vârsta de
pensionare pentru anumite categorii de
salariați a intrat în vigoare începând de astăzi. De
noile prevederi vor beneficia: personalul navigant
pe avioanele clasice de transport public; însoțitorii
de bord din aviație; parașutiștii profesioniști;
instructorii de zbor; cei care au lucrat în subteran,

la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii
și de centrale electrice subterane, la exploatări
din cariere prin tuneluri și galerii sau au realizat
lucrări subterane de construcții, întreținere și
reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, dar
și la galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de
8m; mecanicii de la metrou; cei care au lucrat pe
platforme marine ori care au lucrat în exploatări
forestiere. Noile reguli vor introduce o reducere
unică a vârstei standard de pensionare, respectiv,
de 13 ani, pentru persoanele care au lucrat cel
puțin 25 de ani în condiții speciale. Stagiul
complet de cotizare este de 25 de ani în condiții
speciale, dar limita de vârstă obligatorie este de
50 de ani în cazul femeilor, respectiv, 52 de ani
-bărbații. În lipsa unui stagiu complet de cotizare
personalizat, stagiul complet standard este de 35
de ani de vechime în câmpul muncii.

EDITURĂ

C

omitetul
it t l de
d Reglementare
R l
t
al Autorității Naționale de
Reglementare în domeniul Energiei
a acceptat cererea furnizorilor de
a majora prețul gazului pentru
consumatorii casnici cu 5,83%,
începând cu 1 august 2018. Creșterea
este pusă pe seama faptului că,
începând cu data de 1 aprilie 2017,
prețul de achiziție a gazelor naturale
din producția internă s-a liberalizat,

producătorii
d ăt ii având
â d libertatea
lib t t
săă
vândă gazele naturale la un preț care
nu mai este reglementat, adică pe
piața liberă, pe baza cererii și ofertei.
Totuși, pentru a evita o escaladare
a majorărilor, situație posibilă din
cauza monopolului, statul român
ar putea plafona prețul maxim
de vânzare a gazelor naturale din
producția internă la producători la
55 lei/Mwh, până la 30 iunie 2021.
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Amintiri despre Cosminele și profesorul Nicolae I. Simache
Octavian Onea; www.ziarulploiestii.ro

Văzând titlul Flacăra pământului,
dat cărţii sale de D-na Elena Oprea,
nu mi-aş fi închipuit în niciun fel,
dacă n’aş fi fost avertisat de însăşi
autoarea sa, că sunt, de fapt, amintiri
despre Cosminele şi Profesorul
Nicolae I. Simache. Surpriza mea a
fost cu atât mai mare, citind, cu cât
aflu, acum, că D-na Oprea – pe atunci,
Ion – a fost colegă de serie cu mine,
amândoi absolvind şcoala în acelaşi
an, 1962, în Ploeşti, la două licee care
funcţionaseră, multă vreme, în aceeaşi
clădire de pe imemoriala Cale a Oilor,
vechiul drum al transhumanţei, ca
altădată Drumul Mătăsii, Drumul
Chihlimbarului sau Drumul Sării,
D-sa la Nr. 2, „A. Toma” (nume
uzurpat; acum, Colegiul Naţional
„Mihai Viteazul”), eu, la Nr. 1,
„I.L.Caragiale”, rămas în fostul Palat al
Şcolilor Comerciale. Numai că, exact
în anul în care D-sa a intrat la liceu,
1959, în clasa a VIII-a – eu venisem
încă dintr’a V-a, când „Caragiale” era
numai „de Băeţi” – vechiul Liceu de
Fete, „Despina Doamna”, mixtat şi
el, din 1956, se mutase pe Bulevard,
în clădirea Liceului „Sfinţii Petru şi
Pavel”, în care se aflase actualul Colegiu
Naţional „Caragiale”. (O brambureală
specific sovietică, învăţată nemijlocit
şi aici, şi aplicată de Stalin după
răpirea din 1940 a Basarabiei, când a
rupt Nordul şi Sudul jumătăţii acesteia
de pământ din pământul lui Ştefan cel
Mare şi le-a dat Ucrainei.)
Numele Profesorului Simache
era familiar în mediile şcolare, până
dincolo de Dunăre, în Dobrogea.
Mutându-ne în Prahova şi vrând
să’l necăjesc odată pe unchiul meu,
Nicuşor M. Gheorghe, învăţător
la Degeraţi, căsătorit cu sora mai
mare a mamei, şi ea învăţătoare,
tanti Marioara, unchiu, un muntean
hâtru, din Cândeşti Vale, s’a amuzat,
corectându-mă, totodată: „Nu, Sinicu.
Îl cheamă Simache, şi este Profesor
la Liceul Caragiale din Ploeşti. Ai
să’l cunoşti, când ai să te duci şi tu
acolo, după Mugur” (vărul meu). Şi,
într’adevăr, aveam să-l văd în Liceu,

şi chiar la Muzeul Regional de Istorie,
Istorie
care se deschisese chiar în acel an,
1955 (aveam să aflu asta mult, mult
mai târziu), şi pe care l-am visitat
de mai multe ori, la îndemnul bunei
noastre Profesoare de Istorie, D-na
Maria Negrea, care ne preda limpede,
curgător şi frumos şi, în plus, într’o
şcoală cu profesori foarte severi, se
purta cu noi ca o mamă.
Aş putea să vorbesc încă mult
despre Domnul Simache, coborîtorul
din oamenii înalţi ai culturii şi
ai poporului nostru, căci fusese
elevul lui D. Munteanu-Râmnic, al
martirului (omorît în închisoarea
de la Sighet) Munteanu-Râmnic, la
Liceu, şi al martirului Nicolae Iorga,
la Facultate. Dar, mă opresc aici, căci
nu fac un studiu ci, doar un semnal.
Fiind timpul de a vă spune că am
intrat în atmosfera cărţii D-nei Oprea
şi, deşi ştiu atâtea despre Domnul
Simache, în apropierea căruia am stat
o viaţă de muzeograf, ba încă am scris,
întâi împreună cu Dumnealui, după
care am continuat singur, Muzeele
Prahovene în perioada directoratului
Profesorului Nicolae I. Simache, ştiu
atâtea, zic, şi tot am aflat noutăţi.
Noutăţi pentru mine, dar cunoscute

foarte bine de alţii, în primul
rând de D-na Elena Oprea, care le
povesteşte. De pildă, că oamenii din
sat îi spuneau Profesorului: Neculăiţă
Simache. Că D-na Oprea n’a fost
rudă cu Profesorul Simache, aşa cum
crezusem, atunci când devenisem
coleg, la Muzeul memorial „B. P.
Hasdeu” din Câmpina, cu soţul ei,
Titi, regretatul şi talentatul muzeograf
Gheorghe Oprea. (Deşi, chiar în
carte este un facimil cu dedicaţia:
„Cu multă simpatie şi cele mai calde
urări consătenilor, colaboratorilor,
rudelor şi prietenilor mei El. Oprea
şi Gh. Oprea – N.I. Simache / 2. VI.
1969”.) Nu, nu’mi spuseseră de vreun
grad de rudenie, dar prea vorbeau cu
familiaritate despre Dumnealui. Se
vede însă că toate intervenţiile pe care
le făcuse, pentru ca o consăteancă
să înveţe la cel mai bun liceu de fete
din Ploeşti, era modul său firesc de
a se comporta cu ai lui. (D-na Oprea
spune undeva, spre finalul cărţii: „Sunt
foarte mulţi cosmineni care au învăţat
carte la şcoli «înalte», fiind îndrumaţi
de mentorul şi profesorul meu.”) Că,
pentru toate, primea cu plăcere o
ulcică de pământ, cu frăguţe, culese
de copilă „la începutul verii, când
apăreau primele frăguţe în pădure”.
Că Profesorul Simache preda cursuri
suplimentare de istorie la muzeu,
duminica dimineaţa, pe înţelesul
tuturor. Că grija sa, faţă de absolventa
liceului, în casul de faţă, mergea şi mai
departe, sfătuind’o să ia o suplinire
în învăţămînt – îi spune şi ce acte îi
trebuesc şi îi duce chiar Dumnealui
dosarul la Inspectoratul şcolar – şi
să’şi continue cursurile superioare
la fără frecvenţă; că telefonează
directorului şcolii de la Aluniş, unde
Elena Ion suplinea ca învăţătoare,
să’i comunice să’şi facă dosarul şi să’l
depună la Facultate, apoi, tot acestuia,
că suplinitoarea a reuşit la admitere cu
media 8 (opt). Când studenta îi spune
că se prezintă numai la trei obiecte,
pentru că nu prea a găsit „materiale
pentru examene mai multe”, o trimite
la Bucur Chiriac, asistent la catedra

de folclor. „Spui că te-am trimis eu” şi
„îi spui să te ajute cu cărţi”. Şi i-a dat şi
un tablou, pentru pictoriţa Margareta
Sterian. „Cine este?”, a întrebat aceasta,
când i s’a bătut la uşă. „Sunt trimisă la
Dumneavoastră de Profesorul Simache
de la Ploeşti.”
Cuvîntul „Simache” era ca un
fel de „sesam” magic, care descuia
instantaneu toate încuetorile. Mi
s’a’ntâmplat şi mie, căutând’o pe soţia
lui Iuliu Dragomirescu, moştenitorul
lui B.P. Hasdeu, în carul cu fân de pe
Calea Plevnei, din Bucureşti, când leam spus celor două Doamne, apărute
în fereastra ce s’a deschis la parter,
într’un bloc de peste drum de Teatrul
„Bulandra”, că sunt de la Muzeul
Hasdeu. „A!, de la Domnul Simache”,
s’au înseninat Dumnealor. Şi mi-au
deschis îndată. Aşa şi Doamna Sterian:
„Îţi deschid acum! Poftiţi!” Musafirei
i s’a desvăluit deodată „o aglomeraţie
de tablouri, înşirate peste tot”. I l-a
dat maestrei pe cel adus. „Spune’i
Profesorului că tabloul a ajuns teafăr
la mine şi că’l servesc.” Care tablou?
Curiera n’a fost curioasă să îl descrie.
Bucur Chiriac a fost autorul
memorialist al cărţii Trecător grăbit
prin timpul nostru. Evocări despre
profesorul N. I. Simache, apărută în
1998 la Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova şi Editura Mectis
din Ploeşti. A fost muzeograf principal
la Muzeul Regional de Istorie Ploeşti,
timp în care a urmat, la fără frecvenţă,
Facultatea de Istorie de la Universitatea
din Bucureşti. Din 1958 a trecut la zi,
la Facultatea de Filologie, pe care a
absolvit’o în 1963. N’am ştiut niciodată
că a fost şi asistent la această Facultate.
Autoarea l-a găsit la catedră. El a rugat’o
să vină după examenul următor, şi i-a
dat „nişte cursuri de la studenţii de la
zi”, pentru care „nu a vrut să primească
nimic”. Şi a adăugat: „Dacă găseşti şi
alte materiale, e bine, dacă nu, să vii
mai din timp la Bucureşti, să mergi
la Biblioteca Universităţii, unde poţi
studia şi alte cărţi.” Cu alte cuvinte,
adaug: să nu mă mai cauţi! Dar, l-a
căutat şi în sesiunea de primăvară. Şi

a primit „cursurile pentru examenele
din sesiunea de vară”. Şi l-a căutat şi
în sesiunea din vară, şi la sfîrşitul lui
Septembrie (1963), când s’a înscris în
anul II de Facultate, iar el i-a mai „dat
nişte cărţi” şi i-a transmis Profesorului
Simache „salutări şi sănătate”.
Înainte de începutul anului II de
suplinire, Profesorul Simache i-a
transmis, printr’un consătean, că a
fost „repartizată ca profesoară de
Limba română la Şcoala Generală nr. 2
Aluniş”. La „Şcoala din centru, catedra
fusese ocupată de un profesor titular
din Proviţa de Sus”, Titi Oprea, cu care
se va împlini destinul său de femee.
„În anul şcolar 1964-1965, Titi
s’a mutat cu catedra la Proviţa de
Sus (unde avea familia).” În luna
Octombrie ’65, după „o şedinţă mare
la Ploeşti, pentru învăţămînt pe linie
de partid”, i l-a prezentat Profesorului
Simache. Apoi au plecat la Proviţa,
unde urmau să se căsătorească, la 28
Decembrie. „Am fost întâmpinaţi de
soacra mea, apoi de Viorica, Silvia şi
Filareta, surorile lui Titi.” Şi de „socrul
meu, [de] fratele cel mic, Nelu, care
era elev la şcoala din sat, şi Marian –
soţul Vioricăi, cumnatul meu”. Titi
plănueşte să se mute la Câmpina şi
să’şi apropie şi catedrele. Au trecut,
normal, pe la D-l Simache. Acesta
i-a sfătuit să închee anul şcolar, şi să
revină la începutul vacanţei. Atunci i-a
propus lui Titi să vină la Muzeul „B.P.
Hasdeu”, promiţându’i că are să ceară
să i se rezerve şi catedra, la şcoală.
Titi a devenit muzeograf la Câmpina,
„unde a lucrat mulţi ani împreună cu
domnişoara Ana Iordache, apoi cu
domnul Octavian Onea”. Astfel, pe
D-l Simache l-au văzut mai des, fie la
Ploeşti, fie la Câmpina, ultima dată „la
Spitalul din spatele Poştei din Ploeşti”.
L-au condus şi pe ultimul drum, la
Cosminele. Din când în când, D-na
Elena, rămasă singură, mai trece pe la
mormîntul de lângă vechea şi modesta
bisericuţă a satului...
Dar câte şi mai câte, le puteţi afla
înşi-vă, în funcţie de răbdarea şi
curiositatea fiecăruia.

Ziua Imnului Naţional al României, sărbătorită la Muzeul
Memorial „Paul Constantinescu” din Ploieşti
D

upă cum se ştie, de două decenii,
în baza unei hotărâri a Senatului
României din 1998, în calendarul anual al
memorabilelor manifestări de rezonanţă, se
înscrie şi ziua de 29 iulie, dedicată sărbătoririi
Imnului Naţional al României „Deşteaptă-te,
Române” – simbol fundamental al statului,
identităţii şi unităţii naţionale, întrucât
în această istorică zi, la 29 iulie 1848, în
focul pregătirii şi desfăşurării revoluţiei
din acel memorabil an, când toată suflarea
românească era într-o fierbere creatoare, în
minunatul parc Zăvoi din oraşul Râmnicu
Vâlcea s-a cântat, pentru prima dată în
public, cântecul „Deşteaptă-te Române”, care
din luna aprilie 1990, a devenit oficial Imnul
Naţional al României şi în primii ani a fost
adoptat şi de Republica Moldova (pentru
scurt timp).
În ordine cronologică Imnul „Deşteaptăte, Române” este al cincilea cântec din istoria
ţării, după Imnul Regal aprobat în 1884
şi cele trei variante ale imnului de stat al
României din perioada 30 decembrie 1947 –
22 decembrie 1989.
Textul cântecului paşoptist „Deşteaptăte, Române” a fost scris de către renumitul
poet ardelean Andrei Mureşeanu (18161862), la numai câteva zile după Marea
Adunare Naţională de pe Câmpia Libertăţii
de la Blaj 3-15 (15-17) mai 1848 şi publicat
la Braşov în revista „Foaie pentru minte,
inimă şi literatură” nr. 25/21 iunie 1848,
pe aceeaşi pagină cu vestita Proclamaţie
de la Izlaz (din 9 iunie 1848) şi la numai o
lună după ce, la 24 mai 1848, văzuse lumina
tiparului excepţionala poezie Deşteptarea
României de Vasile Alecsandri. Pentru a nu fi
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confundată cu această creaţie literară, poetul ale „Creaţiei noastre populare”, de unde au
Andrei Mureşeanu şi-a intitulat poezia sa cu pătruns – prin notaţia muzicală psaltică a
următorul titlu: „Un răsunet – Marşul anului vremii, în lucrările vestitului compozitor şi
revoluţionar 1848”.
dascăl de muzică psaltică Anton Pann (1796Dacă în privinţa originii textului literar 1854), dar şi în partiturile pentru pian de la
al cântecului „Deşteaptă-te, Române” nu au începutul secolului al XIX-lea sub genericul
fost niciodată discuţii, în legătură cu partea creaţiei naţionale.
muzicală şi obârşiile acesteia s-au ivit de-a
3. Muzicianul Anton Pann, deopotrivă
lungul timpului, nenumărate comentarii. În literat şi folclorist, „cel isteţ ca un proverb”,
acest sens, au fost întreprinse ample cercetări după cum afirma marele istoric şi critic
şi studii de către personalităţi marcante ale literar George Călinescu, a îmbinat melodia
ştiinţei istorice româneşti – Nicolae Bălcescu cunoscutei romanţe cu evident caracter
şi Nicolae Iorga, de către vestiţii istorici şi patriotic „Din sânul maicii mele”, cu textul
critici literari: Titu Maiorescu şi George poeziei „Adio, La Târgovişte”, semnată de
Bariţiu, precum şi de o seamă de iluştri scriitorul Grigore Alexandrescu, tipărită
oameni de ştiinţă muzicală: compozitori pentru prima dată în ziarul Curierul Românesc
şi muzicologi români, printre care: Gavriil nr. 52 din 4 august 1832, iar mai târziu de către
Musicescu, Iacob Mureşieanu, Mihail Anton Pann în volumul „Spitalul amorului”.
4. Protopsaltul, profesorul, compozitorul şi
Poslujnicu, Ion Popescu-Pasărea, George
Breazul, Gheorghe Ciobanu, Viorel Cosma, folcloristul Gheorghe Ucenescu (1830-1896),
Octavian Lazăr Cosma, Petre Brâncuşi, cel mai renumit elev al lui Anton Pann, dascăl
Vasile D, Nicolescu, Romeo Ghircoiaşu, de muzichie între anii 1844-1850 la Biserica
Vasile Vasile, Sterie Stinghe, Ilarion Cocişiu, Tocilo din Braşov şi în perioada 1853-1896
la vestita Biserică Sf. Gheorghe din Scheii
Mircea Ştefănescu ş.a.
Din numeroasele documente publicate, Braşovului, a contribuit direct la cunoaşterea
melodiei de către poetul ardelean Andrei
rezultă următoarele note dominante:
1.Cântecul „Deşteaptă-te, Române” s-a Mureşeanu şi la învăţarea şi răspândirea
„Deşteaptă-te, Române” în
născut în focul pregătirii Revoluţiei Române cântecului
din 1848 din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania (cu textul scris de poetul Andrei
Transilvania, ca şi celelalte lucrări: „Sfântă Mureşeanu).
5. Cântecul „Deşteaptă-te, Române” a
zi de libertate”, „Apelul moldovenilor de la
’48”, ambele de Alexandru Flechtemacher fost iniţial intonat de Gheorghe Ucenescu
sau „Marşul lui Iancu”. După cum a afirmat la Braşov – la o întâlnire amicală în grădina
scriitorul Iosif Vulcan, cântecul „Deşteaptă- preotului Pitiş Boniface (parohul Bisericii
te, Române” – a devenit „Evanghelia naţională Sf. Nicolae). Printre invitaţi s-au aflat poetul
ardelean Andrei Mureşeanu şi patru dintre
a vremii sau Marseilleza poporului român”.
2. Rădăcinile melodiei cântecului conducătorii Revoluţiei de la 1848 din Ţara
Deşteaptă-te, Române se află în vechile tradiţii Românească ce participaseră la Marea

Adunare Naţională de la Blaj (3/15 – 5/17
mai 1848): Nicolae Bălcescu, Ion C. Brătianu,
Cezar Boliac şi Gh. Magheru (care se pregăteau
să plece în Ţara Românească). 6. Interzis de
autorităţile austro-ungare ale vremii – până
la 1 decembrie 1918, cântecul „Deşteaptă-te,
Române” a trecut destul de repede cu noul text
în Ţara Românească, printre care şi în oraşul
Râmnicu Vâlcea. Cu ocazia sfinţirii steagurilor
naţionale şi aprobării Constituţiei ce a avut
loc în ziua 29 iulie 1848 în parcul Zăvoi
din localitate, de faţă cu profesorul Anton
Pann, care cu câţiva cântăreţi a interpretat
în public „o muzică vocală cu nişte versuri
prea frumoase, puse pe un ton naţional care
nu putea fi altul decât noul imn revoluţionar,
„Deşteaptă-te Române”.
7. Unul dintre bunii colaboratori şi prieteni
ai muzicianului Anton Pann, IPS Iosif
Naniescu, mitropolitul Moldovei între anii
1875-1902, a dus vibranta melodie în Moldova
a cărei partitură o avea personal din 1839
de la Anton Pann şi a oferit-o eminentului
muzician Gavriel Musicescu, fondatorul
corului mitropolitan din Iaşi.
8. Compozitorul, profesorul şi dirijorul
Gavriel Musicescu (1847-1903), a introdus în
repertoriul corului mitropolitan din Iaşi acest
cântec cu care a efectuat răsunătoare turnee
artistice în Ardeal, Banat şi Ţara Românească
(inclusiv în Ploieşti şi Sinaia), pretutindeni
fiind apreciat şi elogiat.
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ÎNTRE MIT ȘI REALITATE:

ROLUL FEMEII ÎN INTELLIGENCE (II)
„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, m2011-2016)

MARTHA BIBESCU (1889 – 1973)
Martha Bibescu s-a născut la 28 ianuarie
1889 și a murit la Paris la 28 noiembrie 1973.
Martha Bibescu a fost fiica lui Ion Lahovary,
fost ministru plenipotenţiar al României la
Paris și ministru al Afacerilor Externe, și a
Smarandei Mavrocordat. Descindea din cele
mai vechi și mai ilustre familii românești de
tradiţie politică, diplomatică și culturală,
din ramura domnitorului moldovean
Constantin Mavrocordat și dintr-o familie
grecească, cea a tatălui. Prinţesa a fost
una din cele mai distinse personalităţi ale
aristocraţiei europene a secolului al XX-lea
și s-a remarcat ca scriitoare, om politic și
gazdă a fastuoaselor întâlniri de la Palatul
Mogoșoaia. Se spune că a avut toate atuurile:
frumuseţe deosebită, inteligenţă, eleganţă,
real talent artistic, poziţie socială și avuţie.
S-a făcut plăcută și apreciată atât printre
familiile domnitoare cât și printre oamenii
de rând, cu care păstra dialogul și pe care
deseori îi ajuta. Multiplele sale calităţi au
atras invidia femeilor din înalta societate,
dar mai ales admiraţia bărbaţilor care o
considerau o prezenţă plăcută atât fizic, cât
mai ales spiritual.
În 1905, George Valentin Bibescu, un
pasionat al automobilului, pornește într-o
expediţie spre Persia, având și sarcini
diplomatice, iar Martha îl însoţește.
La întoarcere, aceasta scrie „Cele opt
paradisuri”, impresionată fiind de cele văzute
în călătorie. Cartea, scrisă la doar 22 de ani,
a fost premiată de Academia Franceză și
a propulsat-o pe prinţesă în rândul celor
mai apreciaţi scriitori ai vremii. A fost de
asemenea, una dintre primele femei-mason
ale României.
În contextul din ce în ce mai tensionat
al perioadei interbelice, România, care
prezenta un interes deosebit datorită poziţiei
sale geo-strategice și a rezervelor de materii
prime, a trebuit să treacă la modernizarea
serviciilor sale de informaţii pentru a putea
face faţă provocărilor datorate activităţii din

ce în ce mai intense a spionajului străin.
Serviciul de informaţii civil a funcţionat
sub diverse titulaturi, pentru ca, din 1939
să poarte denumirea de Serviciul Special de
Informaţii, cuprinzând Secţia I Informaţii
Externe (condusă personal de Mihail
Moruzov și apoi de Eugen Cristescu și Secţia
a II-a Contrainformaţii). Mihail Moruzov a
fost promotorul unor metode eficiente între
care recrutarea și exploatarea unei reţele de
informatori.
Printre colaboratorii săi s-au numărat
diplomaţi acreditaţi în România, pe care
i-a atras prin mijloace pecuniare sau
„contraservicii”. Între persoanele care
au acceptat să colaboreze cu serviciul de
informaţii s-au aflat și unele personalităţi
politice și culturale, cum a fost Martha
Bibescu, care, fără a fi fost agentă
profesionistă, a acceptat să se implice în
procurarea de informaţii importante pentru
statul român . Prin relaţiile ei la curţile regale
din Europa și cu oameni de stat influenţi,
Martha Bibescu avea posibilitatea să intre
în posesia unor informaţii importante.
Astfel, în anii 1939-1940 a călătorit frecvent
în Turcia, Grecia, Italia și Franţa, pentru
a se informa despre evoluţia conflictului
european, oferind SSI rapoarte verbale și
scrise. Palatul Mogoșoaia va reprezenta cea
mai puternică și constantă iubire a prinţesei
Martha Bibescu, iar aceasta își va demonstra
aici simţul pentru lux și rafinament. Ca loc în
care se puteau culege informaţii și influenţa
politicienii ţării, salonul Marthei a avut o
valoare inestimabilă, mai ales în perioada
de neutralitate din Primul Război Mondial.
Ruși, greci, francezi, englezi, români treceau
pragul casei Marthei, indiferent de tabăra
politică din care proveneau. „Bucureștii
păreau un bâlci la care se scosese la mezat
neutralitatea României” – avea să-și
amintească Martha Bibescu atmosfera anului
1915. Era, cu siguranţă, printre martorii cei
mai avizaţi. La palatul ei de la Mogoșoaia
treceau câteodată chiar și Regele Ferdinand
sau Regina Maria. Gazdă perfectă, Martha
Bibescu știa să-i facă pe toţi să se simtă bine.
De-a lungul vieţii, Martha Bibescu a
avut nenumăraţi amanţi, culeși cam din
aceeași lume aristocratică. Era extrem de
mondenă –și căuta să-și etaleze necontestata
ei frumuseţe. În primul sfert al secolului
XX a fost una din marile frumuseţi ale
Europei. Cea mai aprinsă aventură a ei a
fost cu Christopher Birdwood Thomson,
colonel și atașat militar al Marii Britanii la
București, pe care l-a întâlnit la un concert
la Cotroceni, puţin înainte de declanșarea

primului război mondial. El era ofiţer de
informaţii și avea misiunea să convingă
liderii de la București să intre în război
alături de Antantă. Era celibatar, se apropia
de 40 de ani. Se îndrăgostise de Martha
Bibescu, căsătorită de 17 ani (acum avea 30)
cu prinţul George Valentin Bibescu. Cei doi
soţi aveau fiecare aventurile lor amoroase,
arhicunoscute în lumea bună bucureșteană.
Între Martha Bibescu și colonelul englez a
urmat o idilă având ca decor aleile palatului
Mogoșoaia. De la relaţia cu ofiţerul britanic
i s-au tras prinţesei acuzaţiile de spionaj. S-a
speculat că ar fi făcut în vremea războiului
un joc dublu, pentru nemţi și pentru englezi.
În septembrie 1915, colonelul Thomson a
rugat-o pe Martha Bibescu să-l ajute să pună
la adăpost niște documente importante care
trebuiau ferite de priviri indiscrete. Thomson
era convins că acestea nu erau în siguranţă în
interiorul Misiunii britanice de la București.
Martha i-a propus să le ascundă la cealaltă
reședinţă a Bibeștilor, de la Posada. În ziua
de 15 septembrie 1915, colonelul Thomson
împreună cu Frank Rattingen – prim
secretar al Misiunii Britanice de la București
– soseau la Posada într-un automobil
încărcat cu cutii de carton. Acestea au
fost descărcate și depozitate în mansarda
corpului principal al castelului, chiar
deasupra bibliotecii. Zece zile mai târziu, un
incendiu devastator izbucnește la Posada.
Când sosesc în grabă, din Capitală, soţii
Bibescu nu pot decât să constate dezastrul.
Splendida lor proprietate era o ruină. Sosit
la faţa locului, colonelul Thomson notează:
„violenţa focului și coloraţia flăcărilor lăsa să
se creadă că este vorba despre un incendiu
criminal, aprins fără îndoială pentru
distrugerea documentelor…” Un an mai
târziu, în 1916, guvernul britanic, de comun
acord cu autorităţile române, decidea
distrugerea puţurilor petroliere din Valea
Prahovei. Germanii trebuiau împiedicaţi
cu orice preţ să pună mâna pe petrolul
românesc. Londra îl însărcinase să rezolve
problema pe colonelul Thomson. Acesta va
coordona un grup de sondori, secondaţi
de un detașament al armatei române aflat
sub comanda prinţului George Valentin
Bibescu. Era o misiune foarte periculoasă,
din care era puţin probabil să scape viu.
Ironia istoriei, soţul și amantul Marthei
Bibescu, colonelul Thomson, au participat
împreună la riscanta misiune, reușind să
incendieze sondele și apoi să fugă.
În timpul ocupaţiei germane, Martha
Bibescu a rămas o vreme la București să
îngrijească răniţii de la spitalul militar pe

Este regina Marii Britanii descendenta
Profetului Mahomed?
R

egina Elisabeta a II-a a Marii Britanii
este urmașă a Profetului Mahomed,
potrivit istoricilor, iar subiectul a fost reluat
recent de un ziar din Maroc, care a publicat
arborele genealogic al reginei din care reiese
acest lucru, potrivit The Economist.
Publicaţia Al-Ousboue a creat arborele
genealogic al Reginei Elisabeta a II-a până
la 43 de generaţii în urmă și a descoperit că
aceasta este descendentă a fiicei Profetului
Fatima, prin intermediul unui conte englez
din secolul al XIV-lea.
Această conexiune a fost făcută pentru
prima dată în 1986 de Burkie’s, o autoritate
în genealogia familiei regale și a mai fost
confirmată între timp și de Ali Gomaa, fostul
șef al juriștilor din Egipt. Astfel, Regina
Marii Britanii este o verișoară îndepărtată
a regilor Abdullah al II-lea al Iordaniei și

Mohammed al VI-lea al Marocului.
Legăturile familiei regale britanice cu
profetul Mahomed încep de la prinţesa
musulmană Zaida care, în secolul al XI-lea,
a fugit din Califatul Spaniol în urma unui
atac al berberilor asupra Seviliei și a ajuns
în Castilia creștină, condusă de Alfonso
al VI-lea. Potrivit istoricilor, aceasta și-a
schimbat numele în Isabella, s-a convertit
la creștinism și a devenit amanta regelui
Alfonso al VI-lea. Cei doi au avut un
copil, Sanmcho, a cărui urmașă a devenit
soţia Contelui de Cambridge cu care este
înrudită regina.
„Originile Zaidei sunt discutabile. Unii
spun că este fiica lui Muatamid bin Abbad,
un calif iubitor de vinuri, descendent al
Profetului. Alţii spun că a intrat în familie
printr-un mariaj”, notează The Economist.

Reacţiile
R
iil lumii
l ii arabe
b la
l aceastăă veste sunt
împărţite. Un titlu pe forumul Arab Atheist
Network (Reţeaua Ateilor Arabi, n.r.)
transmitea în glumă că „Regina Elisabeta

care îl organizase în incinta Automobil
Clubului Român din faţa palatului regal.
George Valentin Bibescu, pe capul căruia
germanii puseseră o mare recompensă, s-a
refugiat la Iași odată cu frontul din Moldova.
Se vor revedea abia la sfârșitul războiului.
Christopher Thomson a revenit la București
pentru o ultimă întâlnire cu ea, înainte de a
pleca să lupte în Orientul Mijlociu. Totul s-a
terminat când el a murit tragic. Era ministru
al aerului în guvernul laburist de la Londra.
Avea un vis – să lege provinciile Imperiului
Britanic cu curse de zeppelin. La primul
zbor de încercare, spre Karachi, în 1930, s-a
prăbușit la Louvain, deasupra Franţei. A fost
o catastrofă aeriană cu mulţi morţi și răniţi
care a impresionat toată Europa. A ocupat
multă vreme prima pagină a ziarelor.
Sfârșitul perioadei interbelice se
dovedește a fi unul dificil și dureros pentru
Martha, deoarece mulţi dintre apropiaţii
ei mor sau se sinucid, începe cel de-al
Doilea Război Mondial, iar palatul cade
victima percheziţiilor legionare. Deși sunt
vremuri grele, Mogoșoaia rămâne aceeași
gazdă primitoare pentru elita europeană.
Frumuseţea locului nu piere nici sub focul
bombardamentelor, dar Martha presimte
sfârșitul șederii sale acolo. După 33 de ani,
pleacă doar cu câteva lucruri personale
și fără să gândească la faptul că nu va mai
reveni vreodată. Prinţesa părăsește palatul
abia după venirea comuniștilor la putere și
când se asigură că după confiscare, clădirea
va fi trecută pe lista monumentelor istorice.
În 1954, Academia Franceză îi conferă
Marele Premiu de Literatură pentru întreaga
operă, iar un an mai târziu, Academia
Regală de Limbă și Literatură Franceză a
Belgiei o alege ca membru. Anul 1962 este
cel în care primește Legiunea de Onoare. Pe
28 noiembrie 1973 moare la vârsta de 87 de
ani, lucrând încă la cartea „Nimfa Europei”,
marea lucrare în care prezenta personalităţile
pe care le-a cunoscut direct.
Martha nu a fost perfectă, a fost altceva.
Pentru a o cunoaște mai bine pe ea și pentru
a-i descoperi lumea ne stau la dispoziţie
cele 65 de volume de jurnal, scrise de
însuși Martha între 1908 și 1973. Pe piatra
de mormânt epitaful sună ca o sentinţă:
scriitoare franceză. Franţa i-a oferit mai
multe decât România, dar prinţesa a iubit
ambele ţări și nu și-ar fi părăsit plaiurile
românești dacă nu ar fi fost forţată de
circumstanţele istorice.
Colonel ( r) Liviu GĂITAN
(Va urma)
trebuie să își revendice dreptul de a
conduce musulmanii”, în timp ce alţii sunt
de părere că aceasta este doar o încercare a
britanicilor de a-și recăpăta supremaţia din
urmă cu o sută de ani.
Nu toate părerile despre conexiunea
dintre Regina Elisabeta și Profetul
Mahomed au fost negative. Abdelhamid
Al-Aouni, autorul articolului din publicaţia
marocană, este de părere că această legătură
este punte între cele două religii și regate”,
iar mulţi au numit-o pe regină sayyida sau
sherifa, titluri rezervate descendenţilor
Profetului.
Potrivit The Economist, Prinţul Charles,
moștenitorul coroanei, este intrigat de
religia islamică și și-a asumat rolul de
protector al Centrului Oxford pentru
studiul Islamului. De asemenea, Charles
și-ar dori să aibă parte de o încoronare
multireligioasă în care să fie numit
„apărător al credinţei” și nu „apărător al
creștinilor”, precum în cazul încoronărilor
celorlalţi monarhi europeni.
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La Chișinău, parlamentarele din acest an... la anul
În sfârșit, mult disputata dată a parlamentarelor din acest an în Republica Moldova a devenit cunoscută – legislativul de la Chișinău a stabilit, pe 27 iulie
2018, în ultima ședință plenară din sesiunea primăvară-vară, că următoarele alegeri parlamentare la termen vor avea loc …la anul viitor. Adică în ultima
duminică a celei de-a doua luni a anului, care cade pe 24 februarie 2019. „Domnule președinte, mulțumesc. Întrebări nu-s, tăt îi clar!”, a rezumat informația
și motivația raportorului vicespicherul Vladimir Vitiuc, cel care a preluat atribuțiile de conducere a ședinței cât timp Andrian Candu s-a aflat la tribuna
parlamentară, prezentând proiectul de hotărâre.
Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

E

ventualitatea anunțării datei
scrutinului a fost făcută
publică în ajun, ceea ce i-a sedus
pe unii comentatori să considere
că este o pușcă a PDM. Semnat
de democrații Andrian Candu și
Sergiu Sârbu, proiectul de hotărâre
însă a apărut pe ordinea de zi pe
neașteptate, în ultimul moment,
și a fost votat de o majoritate
incognito, dat fiind că numărul
deputaților prezenți în sală nu a
fost precizat. Or, cu o zi înainte,
deputații comuniști, socialiști,
liberali și liberali democrați
părăsiseră plenul legislativului,
nemulțumiți că solicitările lor de
a audia unii miniștri, procurorul
general, conducători de agenții,
fiecare fracțiune cu revendicările
ei, nu au fost acceptate pe ordinea
de zi. Iar a doua zi, în ultima
ședință, mulți își continuau
protestul.
Cu toate acestea, data
alegerilor a fost aprobată
de legislativ. Anunțul a
fost făcut public chiar de
președintele Parlamentului,
Andrian Candu, chipurile
după
consultările
din
interiorul
majorității
parlamentare. Cum ultimele
alegeri parlamentare au avut
loc la 30 noiembrie 2014,
oficial mandatul actualului
legislativ expiră la sfârșitul lui
noiembrie-începutul lui decembrie.
bi
Spicherul Candu însă a stăruit să
convingă că, potrivit legii, alegerile
pot avea loc în decursul a trei luni
de la expirarea pe 1 decembrie 2018
a mandatului actualului Parlament
și astfel, ultima zi când ar putea
avea loc acestea, este data de 28

februarie. Duminica premergătoare
acestei date este ziua de 24 februarie
2019. „Alegerile parlamentare vor
avea loc în baza sistemului mixt
de vot. Astfel, Comisia Electorală
Centrală are nevoie de timp pentru
a desfășura campanii de informare
peste hotare și în republică. De
asemenea, Guvernul și Parlamentul
vor avea timpul necesar să-și
desfășoare activitatea deplină, până
la expirarea actualului mandat”,
a precizat spicherul. În stilul său
ironic, de manelist politic, Candu a
motivat că în felul acesta și opoziția
extraparlamentară va avea timp
să se pregătească „cât mai bine”
de scrutin. „Vrem să oferim timp
suplimentar, de ce nu, și opoziției,
mai
ales
extraparlamentare.
Să se pregătească de alegerile

parlamentare
p l
t în
î așa ffell îîncât
ât absolut
b l t
toți să fie bine pregătiți și să nu fie
niciun fel de acuzație sau blamare
că încercăm să organizăm alegerile
cât mai repede, să-i luăm pe
nepregătite pe toți”, a mai conchis
președintele legislativului.
Liderii
opoziției

extraparlamentare sunt însă de altă
părere. Considerând că scrutinul
putea să aibă loc și pe 2 decembrie
2018, Andrei Năstase a declarat
că actuala guvernare, președintele
Igor Dodon și Ilan Shor vor avea
timp suficient până la 24 februarie
„să ne mai dea câte un cârnăcior
și să ne cânte Katiușa”. Și că, după
ce au fost adoptate legile cu privire
la amnistia capitalurilor, după
decizia guvernului de a scoate
la vânzare Companiile de stat
„Termoelectrica”, „Air Moldova”,
„Moldovagaz” (ultimele două fiind
în capul listei celor mai ineficiente
întreprinderi), guvernarea mai
are nevoie de a-și rezolva anumite
probleme pe ultimele sute de metri.
E drept că democrații au avut
grijă să adopte la finele actualei
sesiuni
câteva
modifi
cări la legea
m
pensiilor
(pentru
p
persoanele
care
p
s-au
pensionat
s
până
la 1999 și au
p
lucrat
după pensie
l
15 ani, pensia se va
dubla)
și la schema
d
de
salarizare a
d
pedagogilor
și
p
personalului
p
tehnic
din
t
învățământ.
Cum
î
aceste
modificări
a
intră
în vigoare
i
de
d lla 1 octombrie
t b (sporul salarial
pentru angajații din învățământ)
sau 1 ianuarie (pensiile), democrații
speră să convingă că actuala
guvernare le poartă de grijă și că
merită încrederea acestor segmente
ale populației. Vor reuși să convingă
sau să cumpere, rămâne de văzut.

Cea mai „aprigă”
aprigă” critică însă
a venit din partea președintelui
Igor
Dodon.
„Lovită
de
opoziția
parlamentară
și
extraparlamentară, criticată dur de
partenerii externi, fără susținere
în societate, guvernarea și-a găsit
ultimul refugiu în amânarea datei
alegerilor parlamentare. Prin
decizia de a fixa data alegerilor
tocmai în februarie anul viitor, în
loc de noiembrie sau decembrie
curent, guvernarea democrată și-a
trădat frica de rezultatul alegerilor
și disperarea politică în care se
află”, a declarat acesta. Totodată,
Dodon pare să nu mai fie atât de
încrezut cum îi raportează de
fiecare dată lui Putin și nu exclude
ca PSRM să obțină o majoritate
parlamentară insuficientă și să
fie nevoită a coopta (a se citi
cumpăra) și câțiva deputați aleși
în circumscripții electorale. Iar
dacă nu vor găsi limbă comună,
socialiștii vor insista asupra
alegerilor parlamentare anticipate,
repetând scenariul comuniștilor
din aprilie 2009, doar că sperând
la o majoritate calificată. Mai mult,
președintele Dodon nu exclude ca

ar putea fi cap de listă la PSRM în
scrutinul din 24 februarie 2019:
„Președintele țării nu are vreo
interdicție în acest sens”. Nici chiar
să scoată în toamnă susținătorii
PSRM la „proteste masive”, ce
vor fi îndreptate împotriva celor
care „au fost în ultimii nouă
ani la guvernare”. În opinia lui,
actualii guvernanți vor lupta unul
împotriva altuia, iar socialiștii nu
trebuie să lupte împotriva nimănui,
ci să explice, în cadrul protestelor,
cât rău a adus populației în ultimii
ani actuala guvernare.
Iar până să declanșeze
protestele de „iluminare politică a
populației”, președintele Dodon a
mai tras o raită în Rusia. De astă
dată în orașul Volgodonsk, ca să
inaugureze câteva monumente,
inclusiv unul dedicat lui Petru
cel Mare și domnitorului
moldovean Dimitrie Cantemir. Și
să amintească căzăcimii de acolo
că „acum doi ani, în iulie 2016,
aflându-mă în acea perioadă în
postul de președinte al Partidului
Socialiștilor, am pus piatra
de temelie al monumentului
respectiv”.

De ce Partidul Democrat destabilizează propria stabilitate?
Nicolae NEGRU,
editorialist,
Ziarul Național

S

e pare că în ultima vreme ceva s-a
dereglat în mașinăria Partidului
Democrat din Moldova, căci s-a pus foarte
rău să destabilizeze propria „stabilitate”,
cu care s-a mândrit foarte mult într-o
perioadă foarte scurtă de timp. Guvernul
Pavel Filip reușise cât de cât, nu fără ajutorul
împrumutului acordat de România, să
mențină finanțele publice, economia pe
o linie de plutire oarecum satisfăcătoare,
să încheie un acord cu Fondul Monetar
Internațional și, într-un final, să îmbuneze
Bruxelles-ul supărat pe guvernarea de
la Chișinău. Protestele organizate de
Platforma Civică „Demnitate și Adevăr”
(ulterior Partidul Politic Demnitate și
Adevăr”), susținute de tandemul PSRM și
„Partidul Nostru”, se stinseseră treptat și
nimic nu părea să mai tulbure „mandatul”
guvernamental obținut cu atâta greutate și
mare tămbălău de PDM, când deodată...
Prima mișcare mai puțin așteptată,
chiar bruscă și riscantă, a fost decizia de
schimbare a sistemului electoral. Logica
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acesteia încă mai putea fi înțeleasă: chiar
dacă PDM avea șanse de a accede în
Parlament pe liste de partid, planurile lui
Vlad Plahotniuc erau și sunt mult mai
ambițioase: să rămână la guvernare și să
conducă Guvernul. Acceptarea votului mixt,
ca versiune a PSRM, după ce o vreme a făcut
o publicitate cam acerbă propriei versiuni, a
trezit suspiciuni de conjurație cu socialiștii.
Ceea ce a stârnit nemulțumirea Uniunii
Europene, care la rândul ei a amânat ajutorul
macrofinanciar de 100 de milioane de euro.
Ei bine, nici nu s-au potolit bine spiritele,
opoziția abia se împăcase cu gândul că
viitoarele alegeri parlamentare se vor
desfășura în condițiile sistemului mixt, că
a urmat arestarea și suspendarea lui Dorin
Chirtoacă, Primarul General al Chișinăului.
Din motive care până la urmă nici în
prezent nu mai par deloc convingătoare,
provocând și ieșirea Partidului Liberal de la
guvernare. Apoi „deșanțarea” Silviei Radu
la Primărie, operațiune care a culminat cu
alegeri anticipate în municipiul Chișinău,
cu victoria lui Andrei Năstase și cu …
invalidarea alegerilor. De altfel, cu trei zile
înainte ca Uniunea Europeană să debușeze
prima tranșă a ajutorului macrofinanciar
promis, Parlamentul European a reacționat
iarăși cu o rezoluție distrugătoare și ajutorul
financiar a fost suspendat din nou, existând
riscul să fie oprită și finanțarea suportului
bugetar.

Nu s-a stins ecoul invalidării alegerilor și
Consiliul național al monumentelor istorice
decide să dea undă verde construcției unei
clădiri monstruoase cu 10 etaje în locul
cafenelei „Guguță” din Grădina Publică
„Ștefan cel Mare” a capitalei, înghesuind
Aleea Clasicilor Literaturii Române.
Aproape concomitent are loc la Chișinău,
nu la Orhei, „prohodul” hoțului Ilan Shor
(chiar el însuși a recunoscut că a furat 250
de milioane de euro din sistemul bancar)
și atacul dobitocesc la adresa liderilor PAS,
PPDA și a jurnaliștilor.
Iar pe final de sesiune parlamentară
deputații democrații scot de la naftalină,
și votează, legea amnistierii capitalurilor
furate, lăsând-i perplecși nu numai
pe cetățeni, ci și pe toți „partenerii de
dezvoltare”. Din „stabilitatea” care se făcuse
țăndări după invalidarea alegerilor, nu a
rămas nici amintirea.
Cu toate acestea, liderii PDM nu par să se
ogoiască – o patimă agresivă o fi pus stăpânire
pe ei, căci caută și strică în continuare orice
ciob de „stabilitate” promisă, care li se mai
nimerește întâmplător în cale. În ultimul
timp nu e posibil ca cineva să organizeze o
manifestație de protest în vreo localitate fără
ca să nu apară mercenari ai democraților,
care încearcă să-i împiedice pe cetățeni să
se folosească de dreptul lor constituțional
de a critica guvernarea și de a protesta
împotriva abuzurilor ei, reale sau imaginare.

În duminica din 22 iulie lucrul acesta s-a
întâmplat la Ungheni. Reacții „catifelate” la
adresa opoziției neparlamentare au avut loc
și la Nisporeni, unde liderii PAS și PPDA au
fost tratați cu suficiente gesturi dușmănoase.
Care e rostul contramanifestațiilor puse
la cale de PDM? Amintindu-ne de strategia
criminală a lui Ianukovici în Ucraina, ele
nu vor descuraja protestele, ci, dimpotrivă,
vor contribui la extinderea acestora, ațâțând
spiritele, înrăindu-i pe cetățeni, pornindu-i
pe unii împotriva altora, făcându-i să
înalțe baricade, în loc să demonteze orice
animozități în preajma alegerilor.
Confruntările dintre cetățeni „de
dragul PD-ului” nu sunt deloc în interesul
Partidului Democrat. Instabilitatea lucrează
împotriva actualei guvernări, iar acțiunile
antidemocratice o compromit tot mai mult.
Chiar dacă ar am accepta că sunt niște
inițiative locale, nu excludem faptul ca unii
primari sau președinți de raioane să dea
dovadă de exces de zel, să vrea să demonstreze
că în localitatea lor nimic nu mișcă vără voia
lor, premierul Pavel Filip și Procuratura ar
trebui să intervină și să-i pună la punct pe
cei ce destabilizează și compromit dramul
de democrație din Republica Moldova. O
guvernare care nu asigură ordinea publică,
pacea și înțelegerea civică, care dezbină
cetățenii în loc să-i unească, își taie propria
creanga – electorală – pe care se leagănă.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Războiul Mondial al Gazelor
Când grupul de la Shanghai se
împrietenește cu BRICS
Luând în considerare faptul că Rusia este
cel mai mare producător și procesator de
gaze naturale din lume, iar China cel mai
mare consumator de gaze și aceste două ţări
au o graniţă comună, ar fi cumva logic să
credem că există deja o conductă între cele
două. Doar că logica și geopolitica arareori
se amestecă una cu cealaltă, iar tensiunile
dintre cele două foste state comuniste
(oricum ar caracteriza cineva sistemul
politic și economic actual al Chinei) au
rămas încă de când disputele de graniţă
au dus Moscova și Beijingul în prag de
război deschis în anii 60 din secolul trecut.
Realizarea unei conexiuni la gaze ar fi astfel
o confirmare și un semnal solid al faptului
că Ursul Rusesc și dragonul Chinezesc
vor să-și construiască împreună viitorul,
mai degrabă decât să intre într-o alianţă
sprijinită de NATO, cu atât mai mult cu cât
Pactul Nord-Atlantic încercuiește și izolează
treptat aceste două mari puteri euroasiatice.
Amintind de logică, dacă se va
semna până la urmă acest acord, actul
în sine va fi expresia logică a tuturor
măsurilor și eforturilor de cooperare și
apropiere dintre Rusia și China la care
am asistat în ultimii ani. Apropo de
asta, am avut ascensiunea organizaţiei
pentru cooperare de la Shanghai, for
internaţional care cuprinde ţări precum
China, Kazahstan, Kirghizstan, Rusia,
Tadjikistan și Uzbekistan, în timp ce
Afganistanul, India, Iranul, Mongolia și
Pakistanul așteaptă pe tușă din postura
de ţări observatoare, iar Belarus, Sri
Lanka și Turcia au deja statutul de „parteneri
de dialog” în cadrul acestei mari organizaţii.
Din postura iniţială a „semnatarilor celor
cinci din Shanghai”, în anul 1996, până la
Tratatul privind Parteneriatul militar din
zonele de graniţă, acest grup și-a aprofundat
și apropiat continuu legăturile militare, de
securitate și de servicii de informaţii, având
exerciţii și aplicaţii militare comune încă
din 2003, iar simulări de apărare comună
în caz de război, cum sunt cele rusochineze, încă din 2005. de asemenea, în
cadrul Organizaţiei pentru cooperare de la
Shanghai, ţările semnatare au făcut, în 2004,
o înţelegere pe bază de acord cu privire
la stabilirea unei Structuri antiteroriste
regionale.
Grupul de la Shanghai – cum se mai
spune – a mers chiar mai departe de
atât, căci, în 2006, a semnat un acord de
cooperare cu CSTO, organizaţia militară
care concurează și contrabalansează NATO
în întreaga regiune euroasiatică.
Apoi, Occidentul pare să ignore voit
și ascensiunea BRICS. Aceasta, de la un
contract teoretic, pe hârtie apărut în 2001,
a ajuns astăzi la o asociaţie geopolitică
reală care ţine summituri anuale și întâlniri
între miniștri. Astfel, ascensiunea grupului
BRICS din ultima decadă este un fapt ce
nu poate fi tăgăduit de nimeni. Deși zilele
în care economiile ţărilor din BRICS
creșteau cu 10% pe an, iar presa de profil
titra articole de tipul „Ţările BRICS vor
prelua lumea” au trecut, această organizaţie
rămâne importantă pentru capacitatea sa
de a ţine laolaltă ţări diverse, cu economii

în curs de dezvoltare, cum sunt Brazilia,
Rusia, China, India și Africa de Sud. Iată
cum BRICS-ul a ajuns să contrabalanseze
așa-numitul „consens Washington” dintre
Banca Mondială și FMI. În timp ce China
este indiscutabil liderul BRICS, accesul
pe care cele cinci naţiuni îl obţin în zone
îndepărtate ale planetei duc la relaţii
simbiotice interesante precum cele dintre
Brazilia și China. Iar genul acesta de relaţii
simbiotice, pe bază de cooperare economică
și nu numai, va duce în cele din urmă la
apariţia Băncii de Dezvoltare a BRICS.

Euroasia schimbă lumea
Peisajul geopolitic actual se îmbogăţește
și cu apariţia Uniunii Euroasiatice ce ia
naștere în ajunul Anului Nou 2015, uniunea
economică și militară dintre Rusia, Kazahstan
și Belarus înfiinţată pe modelul nimeni
alteia decât a Uniunii Europene, completat
cu o „Comisie Economică Euroasiatică”
bazată la rândul ei pe modelul Comisiei
Europene. Comisia respectivă va coordona
integrarea pe rezolvarea problemelor de

ordin vamal, macroeconomic, de energie,
a politicilor financiare, migrarea forţei de
muncă și a altor puncte cheie. În final, va
rezulta o structură supranaţională cumva
asemănătoare cu UE. Ţări precum Armenia,
Kirghizstan și Tadjikistan așteaptă deja
cu nerăbdare, de pe margine, să devină
membre ale acestei uniuni. Într-un exces
de zel, Kirghizstan a decis chiar să închidă
Baza aeriană americană de la Manas (despre
care gurile rele spun că era folosită pentru
a transporta droguri din Afganistan spre
întreaga lume) și pe de altă parte a extins
baza aeriană rusească de pe teritoriul ţării,
ca un gest de bunăvoinţă arătat Moscovei.
Apropo de Moscova, teoria că Rusia
caută cooperare politică, economică și
militară cu vecinii săi regionali este una
perfect logică și previzibilă odată ce SUA și
NATO pun presiune pe flancul său vestic.
Și aici nu este vorba de sancţiuni recente
la adresa Rusiei, ci de ani îndelungaţi din
perioada Războiului Rece și de după 1989,
perioadă de timp în care se construiesc
sisteme antirachetă din Europa de Est odată
cu înghiţirea treptată și sigură a ţărilor din
fostul pact socialist de către NATO și UE.
Pentru cei care mai cred că mișcările
de pe tabla de șah a geopoliticii mari sunt
unele pur întâmplătoare, cu naţiuni care se
mișcă precum bilele de biliard, se impune
o întrebare revelatoare: de ce ar vrea aliaţii
NATO să împingă Rusia într-un colţ, astfel
încât singura variantă de scăpare a Moscovei
să fie tocmai întărirea alianţei acesteia cu
ţările asiatice. La urma urmei, cu cât Rusia
se îndreaptă mai mult spre noii săi aliaţi
regionali, cu atât va renunţa la sistemul

Știrile și rapoartele de la Moscova indică faptul că Rusia
este pe cale de a semna „Sfântul Graal” – cum îl numesc
specialiștii – al contractelor de gaz cu China. Afacerea dintre
compania rusească de stat Gazpetrom și Beijing prevede ca,
în decursul anului 2018, aproximativ 38 miliarde de metri
cubi de gaz natural să treacă dinspre Rusia spre China, prin
intermediul primului mare gazoduct construit între cele
două puteri. Acordul respectiv a fost în lucru timp de câţiva
ani, dar evenimentele recente din flancul vestic al Rusiei,
adică situaţia din Ucraina, aveau să decaleze serios acest
proiect, ultimul detaliu sensibil fiind preţurile. Dacă acordul
va fi semnat, acesta va fi un eveniment semnificativ nu doar
economic, ci mai ales geopolitic.

din economia
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
și diplomaţia
sa, prin care
dezvoltare și cercetare de pe locul 30 pe
NATO găsea când avea nevoie punctele de locul 11.
presiune politice, economice și diplomatice.
Lista corporaţiilor multinaţionale care
Cu alte cuvinte, de ce NATO pare că-i și-au început activităţile în China în anii
ajută pe rivalii săi geopolitici să se alieze 90 cuprinde toate marile companii aflate
între ei atât de bine? Încearcă cumva să-și sub aria protectoare a consiliului pentru
construiască astfel noul dușman de care are Relaţii Externe: Du Pont, Ford, General
nevoie pe scena mondială actuală?
Motors, IMB, General Electric, Intel, Lucent
Judecând din aceste unghiuri, se pare că Tehnologies, Microsoft, Motorola și Rohm
da!
and Haas, toate au avut un interes major în
China până la începutul secolului 21.
Ce se va întâmpla cu organizaţia BRICS
Cum se bagă banii într-un viitor
despre care toţi economiștii de prestigiu
Război Mondial
avertizau că va deveni un pericol pentru
neoliberalismul
economic
occidental
Cei care mai au nevoie și de alte condus de celebra bancă Goldman Sachs, ca
argumente înainte de a ajunge la o concluzie un plan pe hârtie suficient de convingător,
nu au decât să cerceteze mai profund încât să le facă pe cele patru ţări fondatoare
fenomenul. Căci există multe evenimente (pe atunci organizaţia se chema BRIC) să
despre cum Rusia, China și „aliaţii din înceapă procesul prin care planul de pe
blocul de rezistenţă” au fost ajutaţi, conștient hârtie să se transforme în realitate.
sau nu, de Occident să se apropie între ei.
În faţa acestor realităţi se pare că, pe
Sancţiunile impuse în ultima vreme Iranului măsură ce intrăm voit sau nu în lumea
au obligat această ţară să intre în acorduri „Noului Război Rece”, descoperim prezenţe
de schimb bilaterale, care nu doar că occidentale în spatele fiecărui detaliu al
d
ocolesc sancţiunile impuse de Vest, dar noilor rivalităţi de pe scena geopoliticii
o
aajută ţara și partenerii ei comerciali să actuale. Și iată cum mult aclamatul Război
sscape treptat de dependenţa de dolar. Rece 2.0 pare a se autoîmplini sub ochii
A fost, iată, barterul „gaze contra aur” noștri.
dintre Iran și Turcia, înţelegerile care au
d
Decizia Chinei de a se abţine de la votul
ocolit eficient sancţiunile americane și din Consiliul de Securitate al ONU privind
o
eeuropene. A fost apoi schimbul „gunoaie anexarea Crimeei a fost în sine un mare
șși reziduuri pentru petrol”dintre Iran, punct de cotitură. Dacă se iau în considerare
China și India. Să nu fie uitat nici și problemele Chinei din regiunile sale de
C
Acordul bilateral denominat în ruble graniţă (Tibet, Urumqi), faptul că nu a votat
A
ssemnat între Rusia și Iran în 2012. Pe pentru o rezoluţie care condamnă dreptul
termen lung, Occidentul a reușit să unei naţiuni de a face rapt teritorial dintr-o
te
șubrezească
economia iraniană, dar a reușit altă ţară, spune de asemenea multe despre
b
de asemenea să determine Teheranul să-și cooperarea crescândă dintre Rusia și China
construiască relaţii economice care evită în privinţa diferendelor de ordin geopolitic.
dolarul în regiune și care vor slăbi la modul
Concluzia inerentă este că NATO și-a
eficient viitoarele sancţiuni.
creat voit noii săi dușmani. Le-a furnizat
Un alt cui important bătut în coșciugul acestora arme, tehnologii și finanţe, apoi i-a
dominării lumii de către Occident este provocat să aibă diferite reacţii. Ca și cum ar
creșterea ameninţării militare navale și vrea ca pe mai departe să-și legitimeze orice
aeriene a Chinei. Iar această creștere a atac.
ameninţării militare chineze se datorează
Când ne vom mai gândi pe viitor la „Noul
mult tehnologiei americane livrate nu numai Război Rece” ar trebui să ne aducem aminte
direct (după cum a demonstrat Lawrence și de începuturile sale, precum și de ceea ce
Livermore de la National Laboratory că au făcut toţi actorii implicaţi.
a făcut administraţia Clinton cât a stat la
putere), ci și prin transporturi indirecte
și cumva ilegale dinspre Israel. Recent,
o investigaţie a Congresului american a
descoperit dovezi și documente conform
cărora guvernul american se pregătea
să livreze Rusiei tehnologie militară de
ultimă generaţie, pentru a fi folosită în
antrenamentul trupelor sale, ca parte din
bugetul FY pe anul 2015, chiar în momentul
în care Obama vorbea despre sancţiuni dure
și consecinţe pe măsură, pentru că Rusia
anexase Crimeea.
Pe de altă parte, nici colosul industrial
chinezesc nu a apărut peste noapte,
infrastructura pentru așa-numitul „miracol
economic chinezesc” din ultima decadă
a fost construită în decada precedentă
acesteia. În perioada celor șapte ani dintre
1994-2001, investiţiile directe în China
ale companiilor multinaţionale cu sediile
în SUA aveau să crească de patru ori, de
la 2,6 miliarde dolari, la 10,5 miliarde. În
aceeași perioadă de timp, China a crescut în
clasamentul investiţiilor americane pentru
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„SĂGEATA ÎNARIPATĂ”, SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ ÎN PARCUL TINERETULUI…
Patinatorii pe role de la CS Petrolul Ploieşti, din nou triumfători
Î

ntr-un minunat decor natural, pe care Parcul Tineretului din Ploieşti îl oferă (şi în care se află Sala Sporturilor Olimpia cât şi alte utile baze sportive), pista de
patinaj viteză pe role (dăruită sportului de Primăria şi Consiliul Local Ploieşti), a găzduit sâmbătă, 28 iulie 2018, tradiţionala competiţie de interes naţional la
patinaj viteză pe role „Săgeata Înaripată”, aflată la a XI-a ediţie.
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

A

dmirabila sărbătoare sportivă,
„Săgeata Înaripată” a fost organizată
graţie animatorilor de vârf în Prahova,
pasionaţii antrenori Ion Opincariu şi

Corona Braşov – 69p, CSU Braşov 33p,
CSM Ploieşti 31p, CSM Braşov 18p,
Mureşul Târgu Mureş 10p şi Societatea de
Patinaj Sibiu 5p.

„Speranţele”, cu bucuriile sportului
- imagini: Florin Zărnescu –Ploieşti

L

Patinatorii petrolişti şi bravii lor antrenori

Dorin Zărnescu, cât şi implicării benefice
a conducerii Clubului Sportiv Petrolul
Ploieşti (director prof. Eduard Crîngaşu,
expert sportiv prof. Liviu Panait), a
Direcţiei pentru Sport şi Tineret Prahova
(director prof. Laurenţiu Nicolescu), dar
şi a SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti, cât şi a Jandarmeriei şi Poliţiei

a triumful Clubului Sportiv Petrolul
Ploieşti au contribuit în special
patinatorii medaliaţi: „aur” – Sebastian
Mihalache (Juniori II), Andreea Moise, Darius
Bodor (Copii I), Andrei Harabagiu (C II), Irina
Felea, Alexandru Mereuţă (C III), Eufimia
Felea (4, ani…), Mihai Enescu (speranţe);
„argint” – Teodora Pârvu (C I), Alexandru

Bianca Moise (J III),
III) Carmen Mănescu,
Mănescu
Maria Brandan, Ana Valinescu, Costin
Mărgăritaru, Luca Şerban, Bruno Ilie,
Teodor Vişinescu (C II), Eva Vişan, Maria
Arsene, Theea Mocescu, Ilinca Zaharia,
Ana Pleşa, Alessia Avramescu, Matei

Locale Ploieşti.
upă disputele pasionate, la diferite
probe şi categorii de vârstă,
patinatorii de la Clubul Sportiv Petrolul
Ploieşti (antrenori Ion Opincariu şi Dorin
Zărnescu), cu 104 puncte acumulate
au triumfat şi în această ediţie „Săgeata
Înaripată”, urmaţi în ordine de cei de la

Oblu (C II), Adela Pleşa (speranţe);
„bronz” – Edward Iancovschi (J I), Sabina
Stanciu (J III), Ecaterina Felea (C I), Ştefan
Tănăsescu (speranţe). Alături de medaliaţi,
aproape de „podiumuri” sau la prima lor
experienţă competiţională s-au mai aflat
patinatorii petrolişti: Rareş Iacov, Damian
Panait, Ştefan Stoica (J II), Maria Valinescu,

Pârvu, David Gheorghe, Mihai Bârsan,
David Mereuţă (C III), dar şi „speranţele”
petroliste, Veronica Cotan, Carla Fabian,
Teodora Boştină, Andrada Cernea, Ioana
Dascălu (6 ani, la primul concurs, „Loc
9, la speranţe”, spre bucuria bunicului –
preţuitul om de fotbal Nicolae Pelmuş
„conploieştean din Vest”, animator sportiv

D

în Apostolache – legendara sa localitate
natală…), Andreea Vasilescu, Sara Vişan,
Vlad Popescu Canari, David Ciureanu,
David Muşat, Axel Neagu.
ezultatele şi activitatea Secţiei de
Patinaj Viteză a Clubului Sportiv
Petrolul Ploieşti, stagiile şi competiţiile
pe gheaţă din Germania (Inzell şi Erfurt,
p
113-25.II.2018), dar şi reuşita de la actuala
„„Săgeata Înaripată” au fost posibile şi prin
ggenerozitatea unor societăţi mereu aproape
de tinerii sportivi – Mobel Auto Dealer
d
SSkoda Ploieşti (manageri Mircea Cioată şi
JJana Cioată), Kauf Electromeister Ploieşti
((Cristian Mărgăritaru), Philips România
((Alexandru Popescu), Roconsult Tech
((Costin Păun), Modpack Sistem (Valentin
Mălăescu), Contour Global (Sorin
M
IIonescu), Tihe Ploieşti (Romeo Staicu),
Frăţia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe”, purtătorul de biruinţă (Fratele
Dan Ciprian Grăjdeanu), SC Ana Market
(Gabriel Purcăroiu), Provisco Ploieşti
(Cristian Vişoiu), Avalon Ploieşti (Emil
Şelaru), Decathlon – România şi bineînţeles
prin cea a părinţilor şi bunicilor tinerilor
patinatori performeri.

R

„Profesorii” de patinaj, sub semnul prieteniei…

PE SCURT
Fotbal – „Amical de Lux”” (Stadion „Ilie Oană”,
28.VII.2018, 6000 de spectatori): • FC Petrolul Ploieşti –

0372.032.313
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Rapid Bucureşti 1-0 (1-0). Marcatori: Sergiu Arnăutu (22).
FC Petrolul (antrenori Leo Grozavu): Tordai (87/Isvoranu) –
Olaru, Plămadă, Cazan, Ţigănuşu (70 Neziri) – Ghinga (cpt;
73 Chindriş) – Danci (46 Ciocâlteu), Cl. Herea (46 Cruceru,

80 Ene) – N. Popescu, Arnăutu (88 Lambru), Grecu (65 Saim).
• Sâmbătă 4.VIII.2018, de la ora 15.30, pe Stadionul „Ilie
Oană”, „start” în Liga 2: FC Petrolul Ploieşti – Sportul Snagov
Ilfov! Hai Petrolul!

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!”

