Ziarul Ploiestii
,
„Omul care în mijlocul veseliei nu se veseleşte, este fie bolnav,
fie are gânduri negre”
- Culese de Tata
Ekaterina a II-a (1729 - 1796) Împărăteasa Rusiei

XFactor la
Primăria Ploiești
Marius MARINESCU
-Bine ai venit! Cum te numești?
-Numele meu este Adrian Dobre și am
venit să vă cânt un cântec popular, de
dragoste.
-Bravo Adrian, cum se numește cântecelul?
-”Unde e Târgoviștea?”.
-Dă-i drumu’!
-La, la, la...
-Stop! Ai un Da si trei de X....din păcate ai
găsit răspunsul la întrebarea din cântec...
acolo să te duci!
-Tu, cum te numești?
-Cristi Ganea și am venit să vă cânt un
cântec cu tâlc.
-Perfect! Cine te recomandă?
-Vocea, parte din partid și talentul ascuns.
-Ascultăm!
-Do, do, do...
-Stop! Ce melodie este asta?
-”Pușca și cureaua lată lată”...
-Nu ne-am dat seama, deci ai doi de Da și
doi de X, așa că nu te-ai calificat, dar mai ai
timp până la anul să exersezi și te așteptăm
cu altă melodie, care să te avantajeze.
-Următorul concurent?
-Numele meu este Andrei Volosevici și o să
vă cânt melodia „Bun e vinul ghiurghiuliu
și mândruța pe târziu” și să nu mă opriți
până nu termin de cântat, că fac urât!...Si,
si, si...
-Multumim! Ai trei de Da si un X așa că teai calificat în etapa următoare. Mai avem o
întrebare, dacă vei câștiga marele premiu,
ce o să faci?
-Haha...o să azvârl pe cine știu eu afară din
casă, că m-am săturat să îmi spună ce să fac
și o să fac doar ce vreau eu, când vreau eu,
cu cine vreau eu...
-Stop, gata, ușurel...mulțumim...următorul
concurent? Cum te numești și ce ne vei
cânta?
-”O rățușcă stă pe lac” iar numele meu
este...
-Știm, Donald Constantin, te-am văzut în
culise și anii trecuți, dar nu ai apărut pe
șcenă, de ce?
-Mi-a plăcut să cânt mai mult prin parcuri
și pe străzi, că mie îmi plac oamenii și nici
n-am avut curaj...
-Bravo! Esti calificat! Îți știm calitățile.
Cânți foarte bine și cu formație și la ureche.
Te-ai calificat!
-Ultimul concurent...cum te numești?
-Ghici Apoliticescu și o să vă cânt melodia
„Sunt mai bun ca cel mai bun”...
-E manea?
-Nu, dar se poate transforma în orice dacă
nu îmi dați trei de Da.
-Îți dăm, numai să ne promiți că nu o dai și
tu pe manea.
PS: Orice asemănare cu persoane reale este
pur întâmplătoare iar firul acțiunii este
izvorât din imaginația bogată a autorului,
motiv pentru care, cine se supără-ăla e!
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AUTOSTRADA PLOIEȘTI-COMARNIC
-BRAȘOV, GATA ÎN 2043!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

ei care v-ați gândit că veți
circula în viața aceasta pe
autostrada
Ploiești-ComarnicBrașov luați-vă gândul de la așa ceva!
Un document adoptat de Guvern și
publicat în Monitorul Oficial arată că
magistrala, construită în parteneriat
public-privat (PPP), va fi gata abia
peste 25 de ani, adică prin 2043 și
va costa 1,39 miliarde de euro, în
varianta unei finanțări clasice și 1,21
miliarde de euro, în condițiile unui

PPP. Autorii noului studiu s-au gândit
însă de pe acum ce tarife să încaseze
statul sau privatul care va construi
drumul peste un sfert de secol: 6,3
euro/100 km pentru vehicule ușoare,
8,8 euro/100 km pentru vehicule
grele și 12,6 euro/100 km pentru
vehicule de pasageri. Bineînțeles
că autostrada va fi construită pe
bucăți, respectiv, Ploiești-Comarnic,
Comarnic-Predeal și Predeal-Brașov.

INS DĂ DE PĂMÂNT
Ă Â
CU LAUDELE GUVERNAMENTALE

ÎN 2017, 60% DINTRE MICII
INTREPRINZĂTORI NU ȘI-AU PERMIS
O VACANȚĂ, IAR 50% DIN POPULAȚIA
ȚĂRII A DUS-O PE BRÂNCI

C

hiar dacă Institutul Național de Statistică a trecut sub coordonarea prim-ministrului României din 2016, instituția face ce
face și scapă căruța în gard. Altfel nu ne explicăm cum a fost posibil să fie publicat studiul „Condițiile de viață ale populației
în 2017”, unde găsim date care se bat cap în cap cu lauda Guvernului României și a politicienilor, care spun că am avut creștere
economică record, iar aceasta se regăsește în buzunarul populației. Atât de bine se regăsește încât, iată, jumătate dintre români se
împrumută pentru a acoperi cheltuielile curente, iar o parte dintre patroni se vaită de foame!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

tudiul spune limpede că jumătate
dintre români fac față cu greu
cheltuielilor curente și tot mai mulți trebuie
să se împrumute pentru a le acoperi. Dintre
plățile pentru care s-au înregistrat restanțe
în cursul anului 2017, afirmă autorii, cele
mai frecvente cazuri au fost la energia

electrică (51% din gospodăriile cu restanțe),
întreținerea locuinței (50%) și abonamentul
telefonic (36,3%). Rețineți, acest lucru s-a
întâmplat în anul în care oficialii au susținut
că România a înregistrat a doua cea mai mare
creștere economică din lume, după China.
Și, de asemenea, tot anul trecut a coincis

cu creșteri salariale masive în sectorul
bugetar și majorarea punctului de pensie la
1.000 lei. Înseamnă că undeva se produce o
scurtcircuitare de vreme ce viața pentru unii
este tot mai grea, iar la nivel macro, cifrele
economice arată că în România s-ar fi creat
un paradis.
Citiţi în pagina 6

SE DISTRIBUIE FORMULARELE
PENTRU AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE

Î

ncepând cu data de 18 septembrie,
Primăria
Municipiului
Ploiești,
prin Administrația Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiești, a anunțat că se
va derula activitatea de distribuire a
formularelor de cerere si declarație pe
propria răspundere pentru acordarea
ajutorului de încălzire a locuinței, aferent
sezonului rece 2018-2019. Administratorii
asociațiilor de proprietari/locatari (încălzire
energie termică) pot procura formularele
de la sediul Administrației Serviciilor
Sociale Comunitare Ploiești, din Piața
Eroilor nr.1A și de la Uniunea Asociațiilor
de Proprietari Prahova, str. General
Vasile Milea nr.1, bl.A7, parter. Cei care
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze
naturale, lemne sau energie electrică, pot
prelua formularele din următoarele centre:
sediul ASSC (adresa de mai sus); Asociația
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România, printre țările
trimise de UE în instanță,
din cauza poluării

Județeană a Pensionarilor, str. Vasile Lupu,
nr. 26; centrele de informare pentru cetățeni
si recreere pentru pensionari din str. Mihai
Bravu nr.214, bl. 24B, parter, str. Înfrățirii
nr.5A, bl.67 bis, str. Măgurii nr.2, cartier 9
Mai (fosta Stație Hidrofor) și str. Cătinei
nr.17A. Depunerea formularelor pentru
acordarea ajutoarelor se va face începând cu
data de 02.10.2018, la sediul ASSC, de marți
până joi, între orele 8,30-16, 30 și vinerea,
între orele 8,30-14,30.
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Inedit
Napoleon
Bonaparte nu era
un pitic!

Ţara de dincolo de ţară
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Gata cu Uniunea
Europeană? PD se declară
un partid „Pro-Moldova”

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

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

eci de persoane au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere
care au avut loc pe șoselele din Prahova, iar mai muți turiști au
solicitat sprijinul salvamontiștilor după ce s-au aventurat pe munte.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident mortal la ieșire din
Ploiești
Accidentul rutier a avut loc
la ieșire din Ploiești spre Bucov,
după ce un biciclist, în vârstă
de aproximativ 50 de ani, din
municipiu, a fost accidentat mortal
de un autoturism. La fața locului
s-au deplasat echipaje ale Poliției
și ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Medicii ajunși la fața
locului nu au putut face altceva
decât să constate decesul.
Bărbatul rănit a suferit leziuni
incompatibile cu viața. Cadavrul
a fost transportat la Serviciul
de Medicină Legală pentru
efectuarea necropsiei. Potrivit
primelor cercetări, conducătorul
autoturismului este un tânăr în
vârstă de 24 de ani, care nu are
permis de conducere. În urma
testării cu aparatul etilotest a
rezultat o alcoolemie de 0, 83 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Poliția
a deschis un dosar penal pentru
ucidere din culpă, dar și pentru
conducerea unui autoturism fără
permis și în stare de ebrietate.
Trei autoturisme implicate
într-un accident, pe DN1
Accidentul rutier a avut loc
pe raza localității Băicoi, după
ce trei autoturisme au intrat în
coliziune, cel mai probabil ca
urmare a nepăstrării distanței
regulamentare între vehicule. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
Accident rutier pe DN, la
Românești
Două autoturisme au intrat în
coliziune pe DN, la Românești.
Potrivit primelor informații se
pare că accidentul rutier s-a produs
după ce unul dintre conducătorii
auto ar fi întors neregulamentar. O
persoană a fost rănită. Victima, o
femeie în vârstă de 64 de ani, care
prezenta un traumatism în zona
hemitoracelui și un traumatism
la picior, a fost transportată la
Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier în Ploiești
Accidentul rutier a avut loc pe
strada Măgurii din municipiu,
după ce două autoturisme au
intrat în coliziune frontală. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. O persoană a fost
rănită, dar nu a fost transportată la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Incendiu de furaje la Păulești
Pompierii militari au fost în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat că un incendiu
a izbucnit la o societate agricolă
din Păulești. Potrivit primelor
informații, focul a cuprins mai
multe furaje în satul Cocorăști,
comuna
Păulești.
Potrivit

2

ISU Prahova
Prahova, focul a cuprins
aproximativ 20 de tone de baloți
de rapiță. Patru autospeciale
cu apă și spumă au intervenit
pentru
stingerea
focului.
Pompierii
militari,
potrivit
primelor informații, au stabilit că
incendiul s-a produs ca urmare a
autoaprinderii baloților de rapiță.
Operațiuni de salvare pe Jepii
Mici
Salvamontiștii din Bușteni
au avut mai multe intervenții în
ultima vreme, după ce turiștii s-au
aventurat pe munte, pe trasee cu
un grad de dificultate mai mare.
Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul
a două femei, ambele în vârstă
de 72 de ani, din București. Cele
două femei au încercat să coboare
pe Jepii Mici însă la un moment
dat au fost nevoite să solicite
ajutor salvamontiștilor, din cauza
epuizării fizice. Operațiunea a fost
destul de dificilă, pentru că s-a
desfășurat pe timp de noapte, iar
traseul nu a fost unul ușor. După
mai multe ore, salvamontiștii au
reușit să le aducă pe cele două
persoane în stațiunea Bușteni.
O altă intervenție a avut loc tot
noaptea, după ce o tânără, în
vârstă de 22 de ani, din Galați,
care era însoțită pe munte de o altă
persoană, a avut nevoie de ajutor
din cauza unor probleme medicale,
dar și a epuizării fizice. După mai
multe ore, salvamontiștii au reușit
să o aducă pe tânără în Bușteni.
Două minore date dispărute la
Șoimari
Blebea Ana Maria, în vârstă de
12 ani, a plecat de la domiciliu,
potrivit primelor informații,
însoțită de un bărbat în vârstă de

39 de ani, motiv pentru care Poliția
a făcut apel la populație pentru
depistarea copilei. La distanță de
numai două zile, minora a revenit
la domiciliu, însă în momentul
în care familia a anunțat Poliția
cu privire la întoarcerea copilei,
aceasta a plecat din nou. Ana
Maria are înălțimea de 1,60 metri,
constituție astenică, păr negru
și ochii căprui. De data aceasta,
minora este însoțită atât de
bărbatul în vârstă de 39 de ani, cât
și de o altă minoră, în vârstă tot de
12 ani. „Minora Blebea Ana Maria
ar fi plecat din nou de la domiciliu,
împreună cu bărbatul de 39 de ani,
apropiat al familiei, fiind însoțiți,
se pare, și de minora Pitulice
Daniela Mihaela, de 12 ani, rudă
cu bărbatul în cauză. Mihaela are
înălțimea de 1, 35 m, 35 kg, păr
blond și ochi albastri. Bărbatul are
înalțimea de 1,65 metri, constituție
atletică, ochii căprui, păr negru și
ten de culoare inchisă. Persoanele
care pot oferi informații sunt
rugate să anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție sau să sune la
112”, este apelul Poliției.
Cinci bărbați acuzați de
braconaj și uz de armă fără
drept, la Șotrile
Polițiști din cadrul Serviciului
Arme Explozivi si Substanțe
Periculoase au efectuat cercetări
într-un dosar penal privind cinci
bărbați din Șotrile bănuiți de
braconaj în formă continuată şi
uz de armă fără drept în formă
continuată. „Din cercetări au
rezultat indicii că, în urma unor
planificări minuţioase și pe baza
unor înţelegeri prealabile, cei în
cauză ar fi comis infracţiuni de
braconaj prin folosirea armelor
letale cu destinaţia de vânătoare
pe raza fondurilor cinegetice
administrate de A.V.P.S. Câmpina,
în mare parte în extravilanul
localităţii Șotrile, activităţi care ar
fi dus la vânarea fără autorizaţie
legală de vânătoare a mai multor
exemplare din speciile mistreţ și
căprior, carnea și trofeele rezultate
de la vânat fiind transportate la
domiciliile persoanelor în cauză
după ce, în prealabil, ar fi fost
tranșate în fondul de vânătoare”,
a precizat IPJ Prahova. Potrivit
poliției, activitatea infracţională
s-ar fi consumat atât pe timp de zi,
dar și după lăsarea întunericului,
în locurile bine cunoscute și
verificate de aceștia. Prejudiciul,
potrivit primelor cercetări, se
cifrează la 4500 euro. Dosarul
a fost înaintat Parchetului de
pe lângă Judecătoria Câmpina
cu propunerea de terminare a
urmăririi penale și trimiterea în
judecată.
Produse alimentare expirate și
captură de țigări
Polițiști din cadrul Secției
1 Ploiești au acționat în zona
Halelor Centrale Ploiești, precum
și la magazinele de pe raza
cartierelor Boldescu și Radu de
la Afumați, pentru identificarea
și sancționarea persoanelor ce
efectuează acte de comerț ilicit,
cu preponderență comerț ilicit
cu alcool și țigări. În timpul
controlului, polițiștii au verificat
27 de societăţi și nouă producători
agricoli.
„Pentru
neregulile

constatate, au fost aplicate 33 de
sancțiuni contravenționale în
valoare de peste 9.000 de lei, au
fost confiscate bunuri în valoare
de 4.300 lei”, a precizat IPJ
Prahova. Polițiștii au constatat
și două infracțiuni flagrante. De
exemplu, în zona Halelor Centrale
au fost depistate angajatele
a două societăți comerciale,
care ofereau spre vânzare mai
multe produse alimentare având
termenul de valabilitate expirat.
IPJ Prahova a anunțat că în
cauză au fost întocmite dosare
penale sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de comercializarea de
produse alterate, bunurile fiind
ridicate în vederea continuării
cercetărilor. „În zona cartierelor
Boldescu și Radu de la Afumați,
a fost depistată o femeie care
oferea spre vânzare cantitatea de
4000 de țigarete, fără a respecta
condițiile stabilite prin lege. A
fost sancționata contravențional
conform
prevederilor
Legii
12/1990, bunurile fiind ridicate în
vederea confiscării”, a mai precizat
IPJ Prahova.
Peste 150 de kilograme de
pește confiscate de polițiștii din
Tomșani
Polițiștii din Tomșani, în timp ce
patrulau pe raza satului Loloiasca,
au observat un autovehicul
staționat, cu portbagajul deschis,
în care se aflau lăzi încărcate cu
pește. Oamenii legii au constatat
că șoferul oferea unei femei din
localitate pește spre vânzare, fără a
deține documente de proveniență
pentru acesta. Bărbatul avea
în portbagaj 155 de kilograme
de pește. „La fața locului s-au
deplasat un reprezentant din
cadrul D.S.V.S.A. Prahova care a
ridicat întreaga cantitate de pește
în vederea neutralizării de către
o unitate specializată. În cauză a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii
de deţinere, transport sau
comercializare fără documente
legale a peștelui și altor vieţuitoare
acvatice obţinute din pescuit”, a
precizat IPJ Prahova.
Dosar penal pentru excavări
ilegale pe râul Cricovul Sărat
Polițiști din Albești-Paleologu
au surprins, în Cioceni, un utilaj
care încărca o basculantă cu nisip
din albia și malul râului Cricovul
Sărat. „Din primele verificări
efectuate, a rezultat că șoferii celor
două autovehicule sunt angajați la
o societate comercială cu sediul
în localitatea Bănești și că, de
aproximativ două săptămâni,

desfășoară activități de excavare
pe albia râului Cricovul Sărat, fără
a putea prezenta documentația
necesară de exploatare în zonă”, a
precizat IPJ Prahova. În cauză a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii
de exploatarea sau întreținerea
lucrărilor construite pe ape fără

autorizație de gospodărie a apelor.
Activități de acvacultură, fără
licență
Polițiști din cadrul Serviciului
de Ordine Publică, în colaborare
cu colegi de investigare a
criminalității economice și un
reprezentant al A.N.P.A. au
efectuat controale la o societate
comercială și la administraţia unui
parc din Prahova. La societatea
comercială, polițiștii au constatat
că erau desfășurate activităţi
de acvacultură fără ca agentul
economic să dețină licenţă în acest
scop, și oferea spre vânzare băuturi
fără documente de provenienţă, a
precizat IPJ Prahova. În timpul
controlului, polițiștii au aplicat
trei sancțiuni contravenționale, în
valoare de 13.000 lei și au dispus
confiscarea băuturilor oferite spre
comercializare. De asemenea,
reprezentantul
societăţii
nu
a pus la dispoziţie analiza de
risc pentru securitatea fizică a
obiectivului, motiv pentru care
a fost invitat la sediul poliţiei, în
vederea luării măsurilor legale.
„Totodată, polițiștii au constatat că
administraţia parcului desfășoară
activităţi de acvacultură, fără a
deţine licenţă în acest sens. De
asemenea, au constatat nereguli
cu privire la modul de asigurare
a dispozitivului de pază, motiv
pentru care reprezentantul acesteia
a fost invitat la sediul poliției,
în vederea dispunerii măsurilor
legale ce se impun”, a mai precizat
IPJ Prahova.
Elev agresat de un coleg la o
școală din Ploiești
Incidentul a avut loc la nici o
săptămână de la deschiderea noului
an școlar 2018 – 2019, la Școala
Gimnazială „Profesor Nicolae
Simache”, din Ploiești. Jandarmii
care asigurau măsuri de ordine
în zona unității de învățământ au
fost sesizați cu privire la faptul

ani, a
că un elev,
elev în vârstă de 13 ani
fost agresat, pe treptele unității
de învățământ, de un alt coleg,
în vârstă de 14 ani, de la aceeași
școală. Elevul agresat a afirmat
faptul că a fost lovit de trei ori în
zona capului de către un alt elev al
scolii. „Împreună cu conducerea
instituției de învățământ au fost
vizionate imaginile înregistrate
de sistemul de supraveghere
video instalat în școală, confirmându-se cele afirmate de
către elevul agresat. Totodată,
agresorul a fost recunoscut și de
către directorul instituției. Elevul
lovit nu a avut nevoie de îngrijiri
medicale”, a precizat IJJ Prahova.
Patrula de jandarmi a întocmit
actele de sesizare cu privire la
săvârșirea infracțiunii de lovire și
alte violențe, documentele fiind
înaintate organelor abilitate în
vederea continuării cercetărilor.
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A fost lansat Ro-Alert pentru situații de urgență
Prahova, printre județele incluse în testarea sistemului
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

istemul de avertizare RO-ALERT,
care a costat statul 6 milioane de euro,
a fost lansat sâmbătă și va fi testat la nivel
național până pe 27 septembrie. Printre
județele unde se fac astfel de probe se află
și Prahova, astfel că locuitorii din anumite
zone ale județului pot fi primii care

beneficiază de această aplicație. Secretarul
de stat în MAI și șeful Departamentului
pentru Situații de Urgență, Raed Arafat,
a afirmat că scopul ro-alert îl reprezintă
avertizarea populației, prin telefonul
mobil, cu privire la situații majore, în mod
special acele cazuri în care viața și sănătatea

cetățenilor vor fi puse în pericol, cum ar
fi fenomene meteo extreme, inundații
amenințătoare, atac terorist sau alte
situații care amenință grav comunitățile.
Alertele nu vor fi transmise și în caz de
cutremur, pentru a evita panica. Sistemul
a fost implementat cu suportul tehnic al
Serviciului de Telecomunicații Speciale și
este operat de către structurile operaționale
cu funcționare 24 din 24 de ore ale
Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență și a structurilor subordonate
acestuia, iar mesajele sunt distribuite
către terminalele de comunicații mobile
din zonele afectate prin intermediul
interconectării
cu
infrastructurile
rețelelor operatorilor autorizați din
România. Mesajele RO-ALERT vor putea
fi recepționate, după testare, pe întreg
teritoriul României, acolo unde există
acoperire a rețelelor publice de comunicații
mobile, nefiind necesară instalarea
unei aplicații speciale pe telefoanele
mobile. Sistemul funcționează indiferent
dacă utilizatorul deține servicii de tip
abonament sau prepay, iar recepționarea
mesajelor nu va genera costuri sau taxe
suplimentare pentru utilizatori. Mesajul de
avertizare va putea fi transmis doar pentru
anumite zone amenințate de situații de
urgență și este particularizat în funcție de
tipul evenimentului produs ori prognozat.

ITALIENII VIN
ÎN AJUTORUL
BOLNAVILOR
DIN PLOIEȘTI
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
rimarul Ploieștiului, Adrian Dobre,
s-a întâlnit, săptămâna trecută, cu
reprezentanții asociației italiene InsiemeAte
(n.n.-Împreună cu tine), organizație specializată
în asistența la domiciliu a persoanelor care
și-au pierdut autonomia prin dobândirea unor
afecțiuni severe, care dorește să dezvolte, în
municipiu, cu ajutorul municipalității, un astfel
de program de asistență la domiciliu. Autoritățile
au manifestat disponibilitatea în susținerea
proiectului. În acest sens, Administrația
Serviciilor Sociale și Comunitare Ploiești ar
putea identifica potențiale cazuri de beneficiari,
dar mai întâi ar trebui să specializeze/califice
personal care să contribuie la derularea acestui
proiect. Dobre a reamintit implicarea Primăriei
Ploiești în inițiative care au drept scop protecția
și ajutorarea tuturor persoanelor care au grave
probleme de sănătate (Alzheimer sau alte
forme de demență ce conduc la invaliditate).
Proiectul italienilor ar viza următoarele
obiective: sensibilizarea opiniei publice cu
privire la problematica vârstnicilor, punerea în
aplicare a asistenței la domiciliu pentru păstrarea
autonomiei bolnavilor de Alzheimer sau alte
forme de demență, calificarea unui personal de
specialitate, implicarea deopotrivă a familiei
suferindului, menținerea autonomiei bolnavului
în propriul habitat, crearea unui centru de zi
specializat pe această patologie, unde bolnavul
își poate petrece timpul liber și, eventual, va
socializa cu alți suferinzi etc.
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RECORD DE PARTICIPARE LA
CAMPANIA „LET`S DO IT, ROMANIA”

A

junsă la a VI-a ediție,
campania „Let`s Do It,
Romania”, desfășurată pe 15
septembrie, a înregistrat un
record de participare, în toată țara
adunându-se, la o primă estimare,
338.000 de voluntari, care au
strâns 467.453 saci cu deșeuri. În
topul județelor cu cei mai mulți
voluntari s-au regăsit Maramureș
(32.142 de voluntari, cu 21.008
de saci), Botoșani (25.600
voluntari-21.000 saci), Bihor
(23.000 voluntari-30. 000 saci),
Gorj (21.540 voluntari-55.000
saci),
Suceava
(21.256
voluntari-23.381
saci),
Dolj
(20.000 voluntari-38.500 saci),
Vaslui (14. 040 voluntari-18.750
saci), Cluj (12.000 voluntari-13

000
saci),
Mureș
(11.453
voluntari-18. 730 saci), Giurgiu
(10.115 voluntari -14 000 saci).
La curățenie au participat peste
1.200 de primării și școli, instituții
județene, companii, ong-uri,
centre de plasament, soldați ai
Armatei Române, angajați ai
Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei,
penitenciarelor și deținuți. Din
cauza focarelor de pestă porcină
africană, Ziua de Curățenie
Națională a fost anulată în judetul
Ialomița, iar în județele Călărași
și Ilfov s-a desfășurat numai în
anumite zone. De asemenea,
inundațiile din lunile iunie și
iulie au afectat evenimentele de
cartare/identificare a mormanelor
de deșeuri. Cu toate acestea,

peste 2.000 de „focare” au fost
puse pe Harta Deșeurilor prin
aplicația World Cleanup. La nivel
internațional, 13 milioane de
voluntari din 155 de țări au luat
parte la cea mai mare mișcare civică
de curățare a deșeurilor organizată
vreodată-World Cleanup Day.
Echipele „Let’s Do It!” din toata
lumea s-au mobilizat exemplar,
în contextul în care mai mult de
15 dintre acestea au fost lovite de
cicloane tropicale, iar 5 țări au
organizat o acțiune de curățenie,
deși se află în război. În Prahova,
45 de administrații locale, inclusiv
Primăria Ploiești, au răspuns
pozitiv la această campanie,
la acțiunea de ecologizare a
diferitelor
zone
participând

între 7.500
7 500 și 88.100
100 de voluntari
(cifrele nu sunt definitive). „Let’s
do it, România!” face parte din
acțiunea internațională „Ziua de
Curățenie Globală-World Cleanup
Day”, realizată sub egida „Let’s
do it, World!” și a Programului
Națiunilor Unite pentru MediuUNEP. Mișcarea a debutat în anul

2008,
2008 când Estonia a organizat
prima Zi de Curățenie Națională
și a reușit să mobilizeze 50.000
de voluntari într-o singură zi.
România este parte din rețeaua
internaţională „Let’s Do It World!”
încă de la început, fiind a patra
țară care a organizat o acțiune
națională de curățenie.

Grevă spontană la SGU Ploiești
P

este 80 de angajați de la SC
Servicii Gospodărire Urbană
au protestat, în curtea societății,
a
nemulțumiți de întârzierile salariale.
n
Protestul a debutat chiar de la
primele ore ale dimineții, când, în
p
ccurtea societății s-au strâns peste
880 de angajați ai SGU Ploiești, de
lla Compartimentul Spații Verzi.
Principala nemulțumire a oamenilor
P
eeste că în ultimele două luni nu și-au
primit salariile, fiind onorate la plată
p
numai o parte din sumele aferente.
n

0372.032.313

Potrivit conducerii societății, oamenii
mai au de primit o diferență pe luna
iulie și tot salariul aferent pentru luna
august.
„Facem eforturi supraomenești ca
oamenii să-și primească banii. Fiecare
salariat a primit 900 de lei. Am făcut
toate demersurile posibile. Am făcut
o analiză financiară a societății. Nu
aș putea să estimez decât după data
de 25 septembrie, când se poate da
restanța pe luna iulie și avansul pe
luna august”, a precizat directorul SGU

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
Ploiești. Angajații de la SGU Ploiești au
protestat pe durata a mai multe ore în
curtea societății. Acesta este al doilea
protest spontan din luna septembrie,
când angajații de la spații verzi își cer
drepturile salariale. Primul protest
de acest fel a fost înregistrat pe 10
septembrie, chiar în timpul deschiderii
anului școlar, dată la care, pentru
câteva ore, angajații au refuzat să iasă
pe teren pentru efectuarea de lucrări de
întreținere a spațiilor verzi, invocând
neplata salariilor.

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

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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Mă
doare-n
băşcălie!
Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

D

an Bittman s-a înfuriat citind
comentariile de pe pagina sa de
socializare care satirizau atitudinea sa
oarecum slugarnică față de primarul
Sectorului 5, Daniel Florea, în timpul unui
eveniment la care artistul a concertat. Pe
cei mai obraznici dintre postaci i-a trimis
în Spania, la cules de căpșuni, îndeletnicire
tipică proștilor, în opinia solistului de la
Holograf. Mai pe urmă a dat-o pe alte
superiorități: „scrieti ce vreți, oameni buni,
niciodată n-o să-mi trăiesc viața în turmă și
n-o să stau drepți în fața ignoranței. Vărsațivă frustrările cât doriți, n-o să vă meargă
mai bine, vă garantez, mai bine învățați ce
e respectul și incepeți cu respectul de sine”.
Dănuțe, dacă ai mâncat vreodată căpșuni,
să-ți amintești că totuși ele sunt produse și
culese de nătărăii ăștia ai tăi. Vezi că uneori
prostia e molipsitoare... Pe de altă parte, ai
auzit de aia „mai bine un leu mort decât un
măgar viu”? Așa și căpșunarii, decât să stea
cu mâna întinsă la primari, după venitul
minim garantat, au plecat la muncă în
Europa. Apropo, cum ziceai că e cu turma?
Păi, dacă i-ai ridicat osanale unui primar
doar pentru că te-a chemat la spectacol și
ți-a dat niscai zeci de mii de euro, asta cum
se cheamă? Nu cumva te-ai înrolat benevol
fix în turma lingăilor?

în moțul partidului le face probleme din
cauză că România ar lua foc și s-ar vărsa iar
în stradă, ca la OUG 13. Adicătelea, dă-te
matale mai hăis, lumea se potolește și apoi
noi, pe ascuns, pac!, trântim aministia și
grațierea! Până se trezesc nătângii, aleluia,
scapă Dragnea, scapă baronii, scapă toată
floarea cea vestită a pârnăiașilor nu numai
de pușcărie, dar le și înălbim cazierele cât
ai zice... Stănescu! Bună poantă, bre, deci să
înțelegem că toată dihonia între Dragnea și
Firea, între Dragnea și puciștii din PSD, e un
plan de-al vostru, să-i adormiți pe români,
ca apoi să-i puteți omorî mai repede, neh?
Surse din PSD spun că Stănescu l-ar fi făcut
președinte de partid pe Dragnea și tot el o
să-l dea jos. Deci aici se aplică alt principiu,
ăla al familiei tradiționale românești, „eu team făcut, eu te omor”.

jelesc anticipat fătucile de la TV-uri. Dar
au devenit brusc nebune când au auzit că El
Nińo își va face simțită prezența mai dihai
ca până acum, poate chiar și-n România.
Oau, zice una, cum o fi Nińo ăsta, o avea
bani mulți, o fi în top 10 miliardari ai
lumii? O fi tânăr, o fi babalâc? De fapt, nu
contează, totul e să fim pe fază, să nu ne-o
ia înainte Cruduța sau Bianka lui Slav! Dar
cu ce se ocupă El Nińo, e cântăreț? a întrebat
o vedetuță. După nume pare fotbalist, îi
răspunse o alta...

C

Î

E

xperții care au elaborat studiul
preliminar
pentru
viitoarea
autostradă Ploiești-Comarnic-Brașov au
fixat deja o taxă de acces de 6,3 euro/100 km
pentru autoturisme, 8,8 euro/100 km pentru
vehicule comerciale grele și 12,6 euro/100
km pentru autocare. Ho, bre, că nu dau
turcii! Voi ați auzit de vorba aia veche, nu-ți
ridica poalele-n cap până n-ajungi la gârlă,
că rămâi cu șezutul gol? Nici măcar n-ați
construit autostrada și vă gândiți la taxe,
la câștig adică? Dar ar mai fi o chestie: ați
luat-o voi ardelenește- no, șezi ușor!- și v-ați
proiectat să gătați Ploiești-Brașov în 2043,
dar mai are cine să circule pe ea atunci?
Poate peste 25 de ani vine moda mașinilor
zburătoare...

de fraier
hotel
fraier, a cerut să fie
fie dus direct la hotel.
Guvernul și mai apoi televiziunile au sărit
s-o scoată pe premieresă basma-curată și au
dat totul pe seama unui complot al SPP, care
anume a provocat ca avionul să vină mai
devreme-n... gară, s-o facă pe ea de ocară.
Niii, bre, minți! Acilea e mâna nenorocitului
de Soros, a făcut bozgorul ce-a făcut și a
modificat orarul aeronavei... La care Soros:
Veorico, dacă știi să citești ceasul ca Euro
20-20...

ntrebat de jurnaliști, la protestul de
duminică, de pe scările Palatului
Justiției, din București, despre statul paralel,
judecătorul Cristi Danileț a dat un răspuns
năucitor: „politicienii ar trebui să înceteze
orice atac referitor la statul paralel. Dar
să nu existe acuze din cauza politicienilor
cu privire la statul paralel. Nu suntem mai
paraleli decât sunt ei”. E ca aia cu Geoană:
„Câți securiști mai sunt în România?” „Nu
știu, poate suntem 10.000”. Sau ca Veorica:
„Ieri, unul din miniștrii mei, un coleg pentru
care am girat, a fost făcut prost de către un
grup de tineri. Le transmit că acest coleg al
nostru nu este singur. Suntem cu toții alături
de el!” Deci cum e, Cristi, care stat e mai
paralel, al vostru sau al politicienilor? Dar
până una alta... ce făcuși, maică, ai băut
apă după Veorica și acum vorbești și tu
dăncileza?

a să vedeți îmbârligătura naibii:
un oarecare Sorin Paul Stănescu,
milionar, nașul de cununie al fiului
lui Dragnea și fost partener de afaceri
al președintelui ANSVSA, Geronimo
Brănescu, a câștigat 28 de milioane de euro
livrând substanțele de dezinfecție utilizate
în limitarea răspândirii pestei porcine
africane. În câteva luni, omul a pus mâna pe
5.200 de contracte publice cu statul român.
Alooo, a verificat cineva ce împrăștie omul,
apă chioară sau chiar virusul pestei porcine?
Nu de alta, dar și aviara la găini a trecut
mai repede, iar acolo știm că substanțele
au fost borș moldovenesc. Acușica se mai
întreabă cineva de unde a venit pesta? Dacă
laboaratoarele unde fac ăștia analizele sunt
tot ale lui nașu?

V

ai-vai, muică, ce nenorocire, cică
iarna asta va veni în noiembrie și
va pleca în martie! Ce ne facem, soro, se

C

ât de tare e asta! Vicepremierul Paul
Stănescu, baron de Olt, cică i-ar fi
reproșat lui Dragnea că Guvernul nu va
putea da ordonanță de grațiere și amnistie
atât timp cât el e șeful PSD, fiindcă opinia
publică asociază imediat demersul cu
interesul său personal-să scape de dosare.
Această OUG este cerută insistent de
liderii PSD din teritoriu, iar Stănescu s-a
angajat că planul va fi dus la bun sfârșit în
acest an, numai că prezența lui Dragnea
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propo de Veorica lu` Dăncilă, cică
s-a rugat de președintele CE, Jean
Claude Juncker, să-i acorde o întrevedere de
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L

iviu Pleșoianu s-a dezlănțuit: „Toți
sclavii Noii Securități care vor să
pună mâna pe PSD pentru a-l transforma
într-o anexă vor avea de a face cu mine!”
Văleu, bre, dar cine ești, Zmeul Zmeilor sau
balaurul cu șapte capete? Exclus, zice Firea,
dacă avea șapte capete, era imposibil să nu
se găsească măcar o urmă de neuron peacolo. Pleșoianu are altceva, o lungă Siberie,
luată-n dar de la Sputnik!
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ACTUALITATE

ROMÂNIA, PRINTRE ȚĂRILE TRIMISE DE CNIPMMR FACE
UE ÎN INSTANȚĂ, DIN CAUZA POLUĂRII PRAF NOUA LEGE
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Europeană, în fiecare a Sănătății și s-au cheltuit
A PENSIILOR
sunt înregistrate 400.000 de foarte mulți bani, fără efecte
Înan,Uniunea

decese premature provocate de factorii
poluanți, se arată în raportul Curții
de Conturi Europene, care mai spune
că toate acțiunile intreprinse de UE
privind protejarea sănătății umane nu au
produs impactul scontat. Raportul indică
limpede că particulele în suspensie,
dioxidul de azot și ozonul de la nivelul
solului constituie poluanții atmosferici
considerați răspunzători pentru cea mai
mare parte dintre aceste decese premature,
iar persoanele din zonele urbane sunt
deosebit de expuse la acest risc. Janusz
Wojciechowski, membru al Curții de
Conturi Europene responsabil de acest
raport, susține că, la nivelul UE, măsurile
adoptate au fost destul de permisive față
de recomadările Organizației Mondiale

pe măsură. Deși se observă
o diminuare a emisiilor de
poluanți atmosferici, majoritatea
statelor membre nu îndeplinesc
nici acum standardele UE de
calitate a aerului și nu au luat
măsuri eficace suficiente pentru
a îmbunătăți mediul. Există
riscul ca poluarea atmosferică
să fie subestimată deoarece
este posibil să nu fi fost monitorizată în
locurile potrivite. Curtea recomandă
schimbări ale directivei, informarea mai
exactă a cetățenilor, proiecte bine țintite
etc. Reamintim că, în luna mai, Comisia
Europeană a decis să trimită șase state
membre în instanță: Germania, Franța
și Marea Britanie, pentru faptul că nu

P

respectă limitele stabilite pentru emisiile
de dioxid de azot (NO2) care provin de
la țevile de eșapament și Ungaria, Italia
și România, pentru prezența ridicată
și persistentă în aer a particulelor fine
(PM10) și materii (praf, fum, funingine,
polen) prezente în aer și a căror
concentrație este sporită de poluare.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA SĂ NE IA DE LA
FRANCEZI ȘI SĂ NE DEA PE MÂNA RUȘILOR?
M

ass-media ploieșteană
susține că Primăria
Ploiești negociază cu Lukoil
pentru
predarea/preluarea
sistemului
de
producție
și distribuire a energiei
termice. Surse din cadrul
administrației locale spun
că rafinăria deținută de ruși
produce suficientă energie
termică pentru apă caldă
și căldură în Ploiești și că e
posibil ca, de la anul, Veolia
Energie (fosta Dalkia Termo

Prahova) să fie înlocuită
cu Lukoil Energy. Bănuim
totuși că zvonul ar putea face
parte dintr-o strategie care să
determine operatorul francez
să fie mai flexibil la negocieri;
până acum, conștientă de
statutul de monopol privat
pe piața energiei termice din
oraș, compania a făcut cam ce
a vrut cu diversele conduceri
ale
Primăriei
Ploiești,
crescând prețul gigacaloriei
când și cum a dorit.

Contractul cu Veolia expiră
în 2019 și pesemne se duc
tratative pentru prelungirea
înțelegerii, dar în niște
condiții impuse de Primărie.
În
prezent,
negocierile
vizează
tariful
energiei
termice, pe care operatorul a
dorit să-l crească, motivând
recuperarea
pierderilor
generate de majorarea prețului
combustibililor. Cam greu
să credem totuși că Veolia va
pleca având în vedere că deține

centrala de la Brazi,
Brazi unde s-au
s au
efectuat investiții achitate
până la urmă de ploieșteni, în
costul facturilor, iar Primăria
Ploiești și Consiliul Județean
sunt acționari minoritari în
această societate.

reședintele de onoare al Consiliului Național
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii
din România- CNIPMMR, Ovidiu Nicolaescu,
a afirmat că noua lege a pensiilor „subminează
stabilitatea economiei românești”, deoarece
„creșterea de 61% într-un an (la 1.777 de lei),
raportat la valoarea cuantumului punctului de pensie
de la 1 iulie 2018 (1.100 de lei), nu este sustenabilă”.
Nicolaescu apreciază că se vor produce patru
„deteriorări fantastice ale economiei românești: un
puseu inflaționist de 15%, valoare nemaiîntâlnită în
ultimii 10 ani; se va amplifica deficitul balanței de
plăți cu 5 miliarde de euro; se vor deteriora criteriile
de convergență; România n-o să mai poată intra în
zona euro.” Președintele CNIPMMR nu s-a ferit să
spună că totul face parte dintr-un plan de mituire
electorală: „În anul 2020, pentru că urmează alegeri
și pentru că se vor voturile celor 4 milioane și ceva
de pensionari, li se face un cadou electoral imens
necorelat cu realitățile economice-de producție, de
productivitate, de import, monetare și se dă peste cap
toată economia naţională. Este un cadou electoral
care va genera dereglări în economie, fiind ca o
bombă cu ceas.”

BIZZ.CLUB
SE LANSEAZĂ
LA PLOIEȘTI

M

âine, vineri 21.09. 2018 se va desfășura cel
dintâi eveniment de networking al toamnei,
ocazie cu care se va lansa Bizz.Club, noua denumire
sub care se va rebrendui Clubul de networking.

CEREMONIE MILITARĂ LA CRUCEA CARAIMAN
Î

n
perioada
14-16
septembrie,
Ministerul
Apărării Naționale a organizat,
la Bușteni, mai multe manifestări
prilejuite de împlinirea a 90 de
ani de la inaugurarea Crucii
Eroilor Neamului de pe Vârful
Caraiman și de Centenarul
Marii Uniri. Vineri, la Centrul
de pregătire pentru personalul
din industrie au avut loc
un simpozion și o expoziție
documentară dedicate Marii
Uniri, fiind lansat și Albumul
Monografic cu titlul „Cruceaslăvitul semn de biruință
în Războiul de Întregire a
Romaniei -100 de ani de

la înfăptuirea Marii Uniri”,
iar sâmbătă, s-au organizat
ceremonii militare și depunere
de coroane de flori la Crucea
Caraiman. La eveniment au
participat custodele coroanei
române, principesa Margareta,
principele Radu, ministrul
Apărării Naționale, Mihai Fifor,
șeful Statului Major al Apărării,
generalul
Nicolae
Ciucă,
reprezentanți ai autorităților
județene și locale, militari ai
Armatei României și foarte
mulți cetățeni, inclusiv români
din comunitățile istorice de
peste granițe.

Ploieștiul
Pl i ti l se alătură,
lăt ă astfel,
tf l celor
l cinci
i i orașe îîn care
acesta funcționează sub acest nume. Bizz.Club este
o comunitate ce reunește antreprenori ploieșteni în
cadrul unor reuniuni săptămânale, cu scopul de a
se sprijini reciproc pentru dezvoltarea afacerilor.
Tema aleasă pentru mâine se referă la „Beneficiile
și avantajele networking-ului pentru antreprenori”,
prezentată de Marius Ghenea, cel care deține
investiții de succes în multe țări din Europa de Est.
Vor mai susține prelegeri Laszlo Fodor și Călin
Iepure, proprietari Bizz.club România și Lorand
Soares Szasz.
ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI

• ANUNȚURI •

Pierdut Carnet de Student, emis de
UPG Ploiești, pe numele Ancuța Bogdan
Cosmin. Îl declar nul.

JUDEȚUL PRAHOVA, ÎNCONJURAT DE PESTĂ

C

u noul focar depisat
în Dâmbovița, județul
Prahova este înconjurat de

pesta porcină africană la est
(Buzău), sud (Ialomița și Ilfov)
și vest (Dâmbovița). În aceste

împrejurări, la maniera în care
se combate PPA la noi, este o
chestiune de timp până când
maladia va ajunge și în Prahova.
Iar DSVSA Prahova, ce să vedeți,
s-a apucat să distribuie pliante
șoferilor, care conțin informații
despre propagarea virusului și
durata de timp în care acesta se
păstrează în carnea deja infestată,
achiziționată de la cei care sacrifică
animalele bolnave. Ministrul
Agriculturii, Petre Daea, s-a dat
bătut, declarând, la Târgoviște,
că „pesta porcină se răspândește
foarte repede”, găsind și un vinovat
principal, „factorul uman care,
din nefericire, propagă acum acest

virus dintr-o parte în alta, prin
neînțelegerea fenomenului, prin
grija pe care o are față de neamuri,
să se ducă cu o bucată de carne de
acolo de unde a tăiat porcul, fără
să fie un control sanitar-veterinar
în prealabil”. Între timp, la câteva
luni de la depistarea primului
focar din acest an, Ministerul
Mediului a dublat cotele de
vânătoare. În Prahova, de pildă,
pot fi omorâți 2.400 de mistreți,
dintr-o populație totală estimată
la 3.900 de exemplare. Pe de altă
parte, comisarul european pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală,
Phil Hogan, a găsit și el explicația
pentru care situația PPA este atât

de dezastruoasă la noi: „75%
din porcii crescuți în gospodării
în Uniunea Europeană sunt în
România”. Ca urmare, țăranul
român ar fi vinovat de toate!
Oficialul european a confirmat
că, în sfârșit, autoritățile române
au cerut sprijin de la UE. Ar mai
trebui spus totuși ceea ce presa
centrală a aflat: patronul firmei
care livrează substanțele de
dezinfecție este fostul asociat al
președintelui ANSVSA și nașul
de cununie al fiului liderului PSD
Liviu Dragnea. Acesta ar fi încheiat
deja mii de contracte pentru suma
de 28 de milioane de euro! Bună
deci pesta porcină pentru unii!
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STUDIU DE CAZ

SCHIMBAREA ILEGALĂ A VICEPRIMARULUI
COMUNEI GURA VITIOAREI
Conf. univ. dr.
Mihai Apostolache

Î

n data de 12 septembrie 2018
2018,
Consiliul Local al Comunei
Gura Vitioarei a hotărât schimbarea
din funcție a viceprimarului cu
atribuții de primar, Gheorghe
Stănescu.
După
decesul
primarului
localității în luna mai a acestui
an, funcția de primar a devenit
vacantă, atribuțiile primarului fiind
exercitate, de drept, de viceprimarul
Gheorghe Stănescu, care a dobândit
statutul de viceprimar cu atribuții
de primar. Pentru că viceprimarul
exercită atribuțiile primarului,
legea permite delegarea de către
consiliul local a unui consilier
local care să exercite atribuțiile
viceprimarului. Astfel că, după ce
viceprimarul a început să exercite
atribuțiile primarului, consiliul
local a delegat un consilier local
ca să exercite temporar atribuțiile
acestuia.
Prin urmare, pentru că funcția
de primar este vacantă și trebuie
să se organizeze alegeri locale
parțiale,
viceprimarul
joacă
rolul primarului, iar atribuțiile
viceprimarului sunt exercitate de
consilierul local delegat în acest
sens.
Pentru că atât viceprimarul, cât
și consilierul delegat trec printr-un
vot al consiliului local atât în ceea
ce privește alegerea/schimbarea
în cazul viceprimarului, respectiv
delegarea/retragerea
delegării
în cazul consilierului delegat,
majoritatea consilierilor locali
din Gura Vitioarei au decis că
este momentul să fie înlocuit
viceprimarul
care
exercită
atribuțiile primarului și să aleagă
un nou viceprimar.
Mă veți întreba unde este
ilegalitatea
în
situația
în
care consiliul local schimbă
viceprimarul, atât timp cât acest
organism îl alege și îl și înlocuiește
din funcție?

Iată de ce întreg demersul
de schimbare a viceprimarului
Comunei Gura Vitioarei, Stănescu
Gheorghe, este ilegal:
Consiliul Local are dreptul să
schimbe viceprimarul, dar numai
în anumite condiții prevăzute de
lege.
A. Cu privire la procedura
de convocare:
1.
Ședința consiliului local
trebuie legal convocată. Potrivit
legii, primarul este singurul subiect
de drept căruia i s-a conferit
dreptul să convoace consiliul local
în ședință. Ședința extraordinară
a consiliului local din data de 12
septembrie a fost convocată de ⅓
dintre consilierii locali.
2.
Consilierii locali nu pot
convoca consiliul local în ședință,
ei pot cere primarului să convoace
consiliul local. Și prefectul are
dreptul să ceară convocarea
consiliului în ședință extraordinară,
iar cererea se adresează primarului.
3.
Convocarea consiliului
în ședință se face de către primar,
prin dispoziție, iar invitarea la
ședință se face prin intermediul
secretarului. Prin urmare, trebuie
făcută dinstincție între cererea
de convocare și convocarea în
sine, care este atributul exclusiv al
primarului.
4.
În cazul ședinței din data
de 12 septembrie, convocarea s-a
făcut prin “proiect de hotărâre
privind convocarea consiliului local
în ședință extraordinară “!!!! Pentru
a produce efecte juridice, un act
trebuie să treacă de la stadiul de
proiect la act juridic adoptat de un
for administrativ (în cazul nostru,
consiliul local) și să parcurgă și
celelalte etape ale procedurii postadoptare. Dar și așa, chiar dacă ar fi
fost adoptată o hotărâre de consiliu
local de convocare în ședință
extraordinară a consiliului local,
hotărârea respectivă nu ar fi avut
nicio valoare juridică, deoarece
consiliul local poate fi convocat în
ședință doar de către primar.
5.
Prin urmare, ședința
consiliului local a fost convocată de
un subiect de drept necompetent,
ceea ce atrage nu doar nelegalitatea

ședinței, dar și inexistența ei.
6.
Consiliul Local Gura
Vitioarei a fost convocat în ședință
extraordinară fără a se respecta
termenul de cel puțin 3 zile de la
momentul convocării și până la
întrunirea efectivă a acestuia. La
registratura Primăriei, “proiectul
de hotărâre de convocare …”
figurează înregistrat în data de 10
septembrie 2018, iar ședința a avut
loc în data de 12 septembrie. Pe
documentul transmis consilierilor
locali, data de 10 septembrie
a fost înlocuită cu data de 07
septembrie, aspect care poate fi
ușor sesizat dacă se analizează
respectivul document și dacă se
verifică la registratura Primăriei
Gura Vitioarei. Nerespectarea
termenului instituit de lege atrage
nelegalitatea ședinței respective.
7.
Ordinea de zi a ședinței
extraordinare a consiliului local
nu a fost adusă la cunoștință
locuitorilor comunei, așa cum
dispune art. 39 alin.6 din legea
administrației publice locale.
Pentru că nu s-a respectat
procedura de convocare a
consiliului local în ședință
extraordinară, toate hotărârile
adoptate în cadrul ședinței
sunt nu doar nelegale, dar și
inexistente.
B. Cu privire la desfășurarea
ședinței consiliului local:
1. Pe ordinea de zi a ședinței
extraordinare a consiliului local
nu a figurat schimbarea viceprimarului, acest punct a fost inclus
suplimentar pe ordinea de zi. Ori,
potrivit art. 43 alin.1 din Legea
administrației publice locale, “suplimentarea ordinii de zi se face
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la
ședința următoare…”. Mă întreb și
vă întreb unde era urgența schimbării din funcție a viceprimarului,
în condițiile în care Comuna Gura
Vitioarei nu mai are primar, iar viceprimarul exercită atribuțiile primarului? Fiind vorba de o situație
de excepție, cu atât mai mult nu se
justifica un asemenea demers.
2. Potrivit art. 57 alin.
4, schimbarea din funcție

a viceprimarului se face la
propunerea motivată a primarului
sau a unei treimi din numărul
consilierilor locali în funcție. Ori,
analizând documentele ședinței
consiliului local, se poate constata
că motivarea în cazul acestei
hotărâri este deficitară, aspectele
invocate neavând suport în
realitate.
Legiuitorul a impus condiția
motivării propunerii de schimbare
pentru a se evita schimbarea
viceprimarului ori de câte ori se
modifică majoritatea în consiliul
local. Deci nu este suficient ca
demersul de schimbare să fie
susținut de 2/3 dintre consilierii
locali în funcție, ci acest demers
trebuie să fie motivat. Obligaţia
autorităţii emitente de a motiva
actul administrativ constituie,
totodată, o garanţie împotriva
arbitrariului
în
conduita
administraţiei publice, menită, pe
de o parte, să permită destinatarilor
unei decizii administrative să-i
cunoască și să-i evalueze temeiurile
și efectele și, pe de altă parte, să facă
posibilă exercitarea controlului de
legalitate.
Conform jurisprudenței Curții
Constituționale, dar și a Înaltei
Curți de Casație și Justiție, o
motivare defectuoasă a actului
administrativ echivalează cu o lipsă
a motivării, aspect ce ne conduce
la concluzia că nu au fost întrunite
condițiile legale pentru schimbarea
din funcție.
C. Cu privire la procedura de
adoptare a hotărârii de schimbare
din funcție a viceprimarului
Hotărârea consiliului local de
schimbare din funcția de viceprimar
a domnului Gheorghe Stănescu s-a
adoptat cu încălcarea art. 45 alin.5
teza 2 din legea administrației
publice locale, potrivit căreia
“hotărârile cu caracter individual
cu privire la persoane vor fi luate
întotdeauna prin vot secret, cu
excepțiile prevăzute de lege”.
Cum legea nu stabilește niciun fel
de excepție în acest caz, hotărârea
respectivă trebuia aprobată prin
vot secret, nicidecum prin vot
deschis (ridicare de mână), cum

s-a procedat în ședința consiliului
local.
D. Cu privire la procedura de
alegere a unui nou viceprimar
și de delegare a unui consilier
local care să exercite atribuțiile
viceprimarului:
1.După aprobarea prin vot
deschis a schimbării din funcția
de viceprimar al Comunei Gura
Vitioarei a domnului Gheorghe
Stănescu, consiliul local a ales un
nou viceprimar și a delegat o altă
persoană care să preia atribuțiile
viceprimarului, în condițiile în care
aceste două proiecte nu au fost
incluse pe ordinea de zi.
Potrivit art. 49, coroborat cu
art. 48 alin.2 , hotărârile consiliului
local cu caracter individual devin
obligatorii și produc efecte
juridice de la data comunicării.
După adoptare, hotărârea trebuie
semnată și contrasemnată, trebuie
ștampilată, trebuie numerotată și
apoi comunicată (prefectului și,
apoi, persoanei în cauză). Ori, atât
timp cât hotărârea de schimbare din
funcția de viceprimar nu producea
efecte juridice la momentul
punerii în discuție a alegerii unui
nou viceprimar, este ilegal să se
aleagă, în aceeași ședință, un nou
viceprimar, în condițiile în care
funcția de viceprimar nu era
vacantă, fiind ocupată de domnul
Gheorghe Stănescu.
Totodată, persoana care a fost
aleasă în funcția de viceprimar
era delegată, prin hotărâre, să
exercite atribuțiile viceprimarului
pe perioada în care acesta exercită
atribuțiile primarului. Fiind ales
în funcția de consilier delegat să
exercite atribuțiile viceprimarului,
fără să se abroge hotărârea de
delegare, persoana respectivă
deține două calități în același timp,
situație, de asemenea, nelegală.
2. Alegerea unui nou viceprimar
și delegarea unui consilier care să
exercite atribuțiile viceprimarului
nu au fost cuprinse pe ordinea
de zi a ședinței. Neincluderea pe
ordinea de zi atrage inexistența
acelor hotârâri, chiar dacă ele au
fost dezbătute și aprobate.

INS DĂ DE PĂMÂNT CU LAUDELE GUVERNAMENTALE

ÎN 2017, 60% DINTRE MICII INTREPRINZĂTORI
NU ȘI-AU PERMIS O VACANȚĂ, IAR 50% DIN
POPULAȚIA ȚĂRII A DUS-O PE BRÂNCI
continuare din pagina 1

Explicația este cea pe care Guvernul
o ocolește mereu, dar pe care cei care
au habar măcar un pic de contabilitatea
primară o cunosc. În studiul INS, ea arată
așa: „După statutul ocupațional se observă
că gospodăriile de șomeri (categorie de
persoane active) se regăsesc în situația cea
mai dificilă, ponderea celor care nu și-au
putut plăti la timp sumele datorate fiind
de 62,7%. Urmează gospodăriile cu copii
și mai ales cele cu doi adulți și 3 sau mai
mulți copii în întreținere (42,9%), respectiv,
cele cu un părinte singur cu cel puțin un
copil (42,5%), cu adulți angajați la privat,
remunerați cu salariul minim pe economie”.
Potrivit INS, 2 din 5 gospodării (38,9%)
afirmă că suportă „cu dificultate” sau „cu
mare dificultate” cheltuielile curente ale
vieții, iar dacă se iau în considerare și cele
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care declară „o oarecare dificultate” în
acoperirea cheltuielilor de zi cu zi se ajunge
la 81,6% din totalul gospodăriilor. Aproape
pentru una din 5 gospodării cheltuielile
curente nu pun probleme deosebite, acestea
fiind depășite „destul de ușor”, „ușor” sau
chiar „foarte ușor”. Aproximativ o treime
din gospodării consideră că pot efectua
cheltuielile curente cu un venit bănesc net
lunar minim cuprins între 1.001 și 2.000
de lei, dar 3 din 5 gospodării au nevoie de
cel puțin 2.000 de lei pentru acoperirea
cheltuielilor lunare. 18,5% din gospodării
trebuie să apeleze la credite pentru plata
facturilor.
PATRONI MURITORI DE FOAME!
Și ca să fie dracul și mai negru, nu
doar șomerii și salariați plătiți prost o duc
greu, ci și patronii. Paradoxal, mai mulți
întreprinzători și patroni afirmă că nu-și

permit acoperirea cheltuielilor curente, că
sunt restanțieri la întreținerea casei și chiar
că nu-și pot asigura o masă consistentă! Ei
reprezintă însă o minoritate. Spre exemplu,
21,3% (16,9 din mediul urban și 24,4%
din mediul rural) dintre întreprinzători
au declarat, pentru INS, că nu-și permit
„consumul a cel puțin un fel de mâncare
cu carne sau pește o dată la două zile”.
În cealaltă „tabără” se regăsesc restul
de 78,7% dintre întreprinzători care nu
au probleme cu procurarea unei hrane
consistente. Referitor la cheltuielile casei,
32,4% din întreprinzători au declarat că
nu le pot acoperi la timp (27,2% în mediul
urban și 36% în mediul rural): 34% sunt
restanțieri la întreținere, 47,7% nu-și pot
plăti la timp factura la energie și 39,8%
rămân în urmă cu plata abonamentului la
telefon. Lucrătorii pe cont propriu, inclusiv

patronii,
patronii au fost întrebați și în ce condiții
locuiesc. Răspunsurile consemnate de
INS arată astfel: 12% din antreprenori
„nu pot menține o temperatură adecvată
în locuință”(8,2% din mediul urban și
14,6% din mediul rural); 20,4% dintre
locuințe sunt fără baie sau duș și 22,3%
sunt fără grup sanitar; 6% nu-și permit
achiziția unei mașini de spălat rufe;
10% nu au un calculator; 19,8% nu pot
achiziționa un autoturism. Pe ansamblu,
34,7% din întreprinzători au declarat
că acoperă „cu dificultate” și „cu mare
dificultate” cheltuielile curente, iar 28,3% le
acoperă „ușor” și „foarte ușor”. 59,6% din
întreprinzătorii chestionați de INS (52,2%
în mediul urban și 64,8% în mediul rural)
au declarat că nu-și pot permite „plata unei
vacanțe de o săptămână”.
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CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

FOSTUL SCHIT MEDIEVAL LESPEZI,
RENOVAT CU BANI EUROPENI

D

espre Biserica „Sf. Treime-Schitul Lespezi”, din cartierul Podul lui Neag,
Comarnic-Prahova, se spune că ar fi prima pictată de Pârvu Mutu. De fapt,
nu se cunosc foarte multe detalii despre această ctitorie întrucât documentele au
fost duse în apropiere, la Mănăstirea Poiana, iar acestea au dispărut în anul 1788,
când turcii au dat foc așezământului, în timpul războiului ruso-turo-austriac
(1787-1791). Primul care vorbește despre mai multe documente arse în incendiu,
inclusiv cele ale Cantacuzinilor, este domnitorul Dimitrie Alexandru Ghica, la data
de 19 august 1837.
Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

L

ăcașul, ridicat în special pentru
localnicii din Podul lui Neag, este
situat în mijlocul unei păduri de fag, la
poalele Muntelui Pleșuva Mică. Spătarul
Drăghici Cantacuzino a pus piatra de temelie
a bisericii prin anii 1661-1674, dar se pare
că n-a apucat să-și vadă ctitoria, pierzându-

și viața într-una din călătoriile sale înspre
Constantinopol. Lucrările sunt preluate de
fiul său, logofătul Pârvu Cantacuzino, care
le-a și finalizat în perioada 1674-1683, când
la domnia Țării Românești se afla unchiul
său, Șerban Cantacuzino. La pictura bisericii,
un alt colos al artei bisericești, Pârvu Mutu,

nevoiește vreme de șase ani, între 1687 și
1693, fiind considerată prima lucrare în
frescă a renumitului artist. De la înființare și
până în anul 1863, la secularizarea averilor
mănăstirești, așezământul funcționează
ca schit de călugări, iar după aceea și până
în zilele noastre, ca biserică de mir pentru
locuitorii-puțini, în urmă cu 150 de anirăspândiți prin această parte a Carpaților.
Lacașul, închinat Sfintei Treimi, este resfințit
în anul 1906, în vremea mitropolitului Iosif
Gheorghian. Se spune că regele Carol I
ar fi acordat o foarte mare atenție acestei
bisericuțe pe care o considera o bijuterie
a arhitecturii bizantine, cu ceva inspirații
sârbești. Construcția are forma unei cruci, iar
naosul este despărțit de pronaos printr-un zid
cu ușă de trecere. În interior sunt proiectate
arcade laterale și arcuri pe console, ferestrele
sunt înguste, iar pictura destul de încărcată.
Interesant este că la baza turlei, în zidul din
cărămidă, au fost montate oale din pământ,
pentru o acustică bună. Catapeteasma de
astăzi datează din anul 1911, fiind a treia pe
care biserica a avut-o. Clopotnița are peste
200 de ani, clopotul care bate și acum este
din 1744, iar construcțiile din curte, cum ar
fi casa parohială, au fost ridicate în anul 1906.
În vremea din urmă, așezământul a început
să se degradeze. Cum comunitatea locală
a ocolit mereu fostul schit de la finanțare,
într-un final, a fost semnat un contract de
renovare cu fonduri europene (POR 20142020). Valoarea lucrărilor (investiția este în
desfășurare), se ridică la 5,059 milioane de lei.

MUZEUL
MARIA
LĂTĂREȚU

N

imeni n-ar trebui să rateze
prilejul de a merge pe urmele
celei care ține pe umeri folclorul oltenesc
și românesc. Bengești-Ciocadia, Gorj.
Este comuna în care s-a născut, în urmă
cu 107 ani, uriașa Maria Lătărețu. În
satul natal al Măriei (Bălcești) am intrat
după ce am trecut Gilortul. Ce nume,
ce meleaguri! Jiu, Gilort, Olt, Olteț...
ape cântate. Pe un indicator scrie: „Casa
Memorială Maria Lătărețu”. Și nimic
altceva. Acolo e mereu multă liniște, de
parcă n-ar fi loc umblat. Și poate nici nu
este; oamenii or fi făcând altceva decât
să viziteze un muzeu...

O

casuță din lemn, un bust, lacăt,
câteva tufe cu crăițe... Muzeul nu e
casa în care s-a născut Maria Lătărețu, ci o
locuință ridicată prin meritul nepoatei Ioana
Lătărețu, care o recompune parțial pe cea
originală. Înăuntrul sunt însă obiecte care
i-au aparținut artistei. Dar muzeul este puțin
vizitat. Și nu are nici ghid. Așa că, în lipsă de
altceva, ca orice nehăruit într-ale cântului,

MUZEUL TROVANȚILOR DIN VÂLCEA

N

u e singurul loc din România
unde natura are astfel de
desfășurări neobișnuite, dar este
unicul din țară și din Europa, se spune,
amenajat ca muzeu natural în aer liber.
Vorbim despre trovanții de la Costeștii
de Vâlcea, locul unde minerii au fost
opriți din marșul lor spre Capitală, la
ultima grevă de amploare din 1999.
Adevărul este că un turist sau un
călător neavizat poate să treacă la vale
și la deal de sute de ori și să nu observe
această raritate geologică, poziționată
într-o curbă, la ieșirea din Costești, pe
drumul național care leagă Târgu Jiu
de Râmnicu Vălcea. Doar geologii și
geografii o știu.

tip concrețiuni grezoase, create în acumulări
de nisipuri legate între ele printr-un ciment
carbonatic, cu ajutorul apelor calcaroase.
Altfel spus, sunt gresii cu o textură mai
dură decât a stratului în care se dezvoltă”.
Specialiștii spun că procesul lor de formare
ar fi început în urmă cu 6,5 milioane de ani,
într-un bazin de sedimente, o deltă, de pildă,
gură de vărsare a râurilor de pe continent.
Ca rocă, trovanții sunt o gresie silicoasă,
de forme nodulare, sferoidale, elipsoidale,
discoidale, cilindrice sau dendritice cu
structură masivă, concentrică sau plană.
Firește că geologia n-a făcut față credinței în
supranatural a oamenilor locului. Localnicii
numesc trovanții ,„pietrele care cresc” sau
„pietre vii” și le atribuie origini extraterestre
sau măcar celeste. Pe marginea lor s-au țesut
povești care mai de care mai fanteziste. Unii
cred și astăzi că pietrele cresc după o ploaie,
văzând cu ochii. Sau că ar fi ouă de ființe
care au populat locul în urmă cu milioane de
ani. Se spune că marele sculptor Constantin
Brâncuși, născut în Hobița, aproape de

Costești, s-ar fi inspirat, în lucrările sale,
de aceste forme naturale misterioase. Chiar
dacă au fost subiectul unor narațiuni mai
mult sau mai puțin stranii, omul nu s-a
încurcat în mituri ori simboluri geologice
și a folosit trovanții cât se poate de practic,
în construcții, distrugând zeci de astfel de
exemplare rare. Abia în 1996, un colectiv
al Facultății de Geologie și Geofizică
București a înființat Muzeul Trovanților,
iar în 2005, perimetrul a fost declarat arie
protejată, iar muzeul- rezervație naturală
sau rezervație geologică. Actualmente se
află în administrarea Asociației Kogayon
și, potrivit voluntarilor, Muzeul Trovanților
din Costești este singurul organizat în acest
fel, deși astfel de formațiuni spectaculoase se
găsesc pe toate continentele lumii, „ouăle”
având dimensiuni și de 9 metri/diametru.
În România, se mai găsesc trovanți la Cluj
Napoca, pe Dealul Feleacului, la Ulmet, în
Munții Buzăului, în satul Cașolț-Sibiu, în
Hășdat-Hunedoara și la Călărași, pe malul
Dunării.

N

ecunoscătorul are parte de o
priveliște oarecum fascinantă: un
deal de nisip din care apar pietre sferice
de diferite dimensiuni, de la mici la foarte
mari și 10.000 mp de astfel de gresii uriașe,
lăsate în urma a ceea ce a fost o carieră de
nisip. Științific, ele se numesc trovanți. În
literatura de specialitate, în definiția lui Gh.
Murgoci, ei sunt „microforme de relief de

EDITURĂ

te lași frământat de căutări. Și cauți prima
dată în iarbă, în clipocit de apă, în dealuri,
în pământ, praf, pădure, miros, mărăcini,
flori să aflii de unde și-a luat Maria Lătărețu
vocea și dragostea de a cânta. Fiindcă
numai dragostea foarte mare sau durerea
foarte mare pot să așeze în melodie atâtea
inflexiuni rare... Pesemne că întâi a răscolit
într-un fel numai de ea știut prin ființa
ținuturilor Gorjului, i-a găsit rădăcinile
și apoi le-a ridicat într-un cânt mereu
tulburător; Maria Lătărețu e și ziditor, dar
și purtător al folclorului românesc adevărat.
Ea așa cum spunea Johnny Răducanu, un alt
mare dispărut: „Ca să atingi unde a atins ea
cântecul, trebuie să fii undeva deasupra, mult
deasupra spiritului obișnuit. Așa transmitea
Maria Lătărețu, dincolo de cuvinte, era
o forță a naturii. Cântecul ei era ca un
descântec vindecator...” În anii gloriei sale –
d
nu că acum nu i-ar trăi cele 1.500 de cântece
n
îîn aceeași glorie!- „Doina oltenească” era
cconsiderată, de radioul din Stockholm,
unde era difuzată aproape în fiecare zi, una
u
dintre cele mai frumoase melodii din lume.
d
Anul acesta, pe 27 septembrie, se împlinesc
A
446 de ani de la plecarea Mariei Lătărețu (n.
1911, d.1972). A trăit 61 de ani, a cântat vreo
50 și cântă mereu de-atunci încoace, fiindcă
vvocea și armoniile ei nu vor avea pieire-n
vveci. Viața Mariei Lătărețu? A fost ca în
ccântecul ei: „Mă usuc ca frunza-n vânt,/
Când cade jos, pe pământ,/O plouă și-o bate
vvântul,/ Se -amestecă cu pământul,/O suflă
vvântul pe toată,/Parcă n-a fost niciodată...”

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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ZILELE EUROPENE
ALE PATRIMONIULUI
EDIȚIA A XXVI-A,
14 - 15 SEPTEMBRIE 2018

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

C

u ceva ti
timp în
î urmă,
ă respectiv
ti îîn zilele
il l
de 14-15 septembrie a.c., în întreaga
ţară, instituţiile muzeale de toate categoriile și
profilele au sărbătorit pentru a XXVI-a oară
o manifestare devenită tradiţională – graţie
hotărârii Consiliului Europei și Uniunii
Europene de la începutul acestui secol, sub
genericul binecunoscut Zilele Europene ale
Patrimoniului. Europa un patrimoniu comun.
Începând din 1992, la această lăudabilă
iniţiativă a aderat și România. Din luna
septembrie – stabilită pentru această nobilă
activitate pentru întregul continent, fiecare
ţară a ales una, două zile. România a optat
pentru ultimele două zile din cea de a treia
săptămână a lunii septembrie, respectiv după
deschiderea noului an școlar, astfel încât și
elevii din învăţământul preuniversitar să
poată participa și beneficia de manifestările
știinţifice și cultural-artistice organizate de
muzeele din localităţile ţârii.
Pentru fiecare ediţie, instituţiile europene
au stabilit și o interesantă temă generală.
Pentru anul 2018, tema indicată a fost
următoarea: Locuri ale memoriei.
Ca și în anii precedenţi, Muzeul Judeţean
de Istorie și Arheologie Prahova, împreună cu
secţiile din Municipiul Ploiești și localităţile:
Brebu, Filipești de Târg, Urlaţi, Vălenii de
Munte, Valea Călugărească etc., au organizat
o suită amplă de activităţi specifice, printre
care expuneri, prelegeri, simpozioane, lansări
de carte, spectacole, concerte, recitaluri
vocal-instrumentale etc, la care și-au dat
concursul oameni de cultură și de artă, cadre
didactice, muzeografi, elevi de la Colegiul de
Artă „Carmen Sylva” Ploiești și alte instituţii
școlare din teritoriu.
Continuând această frumoasă tradiţie,
Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” din
Ploiești, a programat o manifestare complexă.
Despre istoricul și locul acestei activităţi cu
caracter european a susţinut o documentată
prelegere, prof. dr. Al. I. Bădulescu – membru
al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, prin
care a adus în prim plan o seamă de date și
momente din evoluţia istorică a constituirii
patrimoniului cultural european și românesc
și despre reţeaua de instituţii de renume
european și mondial, înfiinţate în diversele
ţări europene, începând din secolul al XVIIIlea. În acest sens, au fost amintite cele mai
prestigioase muzee ale lumii europene,
printre care: British Museum (1754), Galeria
Imperială Viena (Belvedere) (1779-1781),
Rijkmuseum Amsterdam (1808), Altes
Museum Berlin (1830), Pantechneion – Atena
(1834), Ermitage – Sankt Petersburg (1852),
Galeria din Dresda (852), Muzeul naţional
de Arheologie Atena (1874), Metropolitan
Museum New York (1880), Muzeul de Istorie
Naţională Paris (1895), Muzeul istoric din
Chișinău (1906), Muzeul de Artă Philadelphia

(1928), Muzeul de artă modernă – New York
(1939 SUA), Muzeul Luvru – Paris (1792).
Din România, vorbitorul a amintit numai
câteva instituţii înfiinţate îndeosebi după cel
de-al Doilea Război Mondial, când noile
organisme la nivel central ale culturii
românești s-au implicat direct și responsabil,
în înfiinţarea de instituţii muzeale în toate
orașele reședinţă de regiune și în unele din
marile raioane. Iată numai câteva nume din
vechile și noile instituţii: Bruckental – Sibiu
(1817), Muzeul Ion Kalinderu – București,
Muzeul Toma Stelian . București, Muzeul
Zambaccian – București, Acvariu Constanţa
(1957), Edificiul mozaic Constanţa (1964),
Muzeul pomiculturii și viticulturii Golești
(1964), Planetariu Constanţa (1968), Muzeul
judeţean de artă și etnografie Bacău (1970),
Delfinariu Constanţa (1971), Muzeul
judeţean „Ștefan cel Mare” – Vaslui (1972),
Muzeul Tropaeum Traiani Adamclisi (1974),
Muzeul Banatului Montan Reșiţa (1975),
Muzeul de artă Constanţa (1977), Muzeul
de artă veche al mănăstirii Putna (1978),
Complexul memorial „Mihai Eminescu” –
Ipotești (1979), Muzeul de știinţele naturii
Suceava – (1980), Muzeul memorial „Aurel
Vlaicu” (1982), Muzeul Satului București
(1936), Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane
(1995) ș.a.
Un capitol important al expunerii s-a
referit la istoricul muzeelor înfiinţate pe
teritoriul fostei regiuni Ploiești, în perioada
1950-1968 și judeţului Prahova (1968-2018).
Au fost amintite atât instituţiile muzeale:
Muzeul Regional de Istorie Ploiești (1955),
Muzeul Regional de Știinţele Naturii (1956),
Muzeul Regional de Artă (1949-1953),
Muzeul Naţional al Petrolului (1961-1962),
Muzeul Peleș (1953), Muzeul Republican al
Tiparului și Cărţii Vechi Românești (1967 Târgoviște), Muzeul Republican al Scriitorilor
Târgovișteni (1967 – Târgoviște), Muzeul
Memorial „Nicolae Grigorescu” – Câmpina
(1955), Muzeele Memoriale: I.L. Caragiale
(1962), B.P. Hașdeu – Câmpina (1965), N.
Iorga – Vălenii de Munte (1965), Cezar
Petrescu (1967) Bușteni, Muzeul Epocii
Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu
(1971) Brebu, Muzeul de Artă Breaza (1970),
Muzeul Memorial Nichita Stănescu (1980),
Muzeul Memorial Paul Constantinescu
(1993), precum și unităţi muzeale ale
localităţilor Valea Călugărească, Filipești de
Târg etc. Instituţii muzeale s-au înfiinţat în
acea perioadă și în orașele reședinţă de raion:
Buzău și Târgoviște (1955), Urlaţi (19541955), Vălenii de Munte (1955) etc.
Cu acest prilej, prof. dr. Al. I. Bădulescu
a evocat și personalitatea ctitorilor
principalelor instituţii muzeale înfiinţate
după 1950, printre care prof. emerit Nicolae
Simache - directorul Muzeului Regional
de Istorie în perioada 1953-1972, arheolog

Victor Teodorescu (1972-1984), prof. emerit
Moșneaga Margareta (director Muzeul
Regional de Știinţele Naturii 1956-1970), dr.
Zoe Stoicescu Apostolache (director 19701990), prof. Popa Dan – directorul Muzeului
Naţional Peleș - Sinaia (1965-1996), Maria
Creiţaru, Maria Rădulescu și Ruxandra
Ionescu – directori ai Muzeului Regional,
Judeţean de Artă (1953-2000) ș.a.
În această primă parte a manifestării, de
bun augur a fost și expunerea profesorului
Ion Ștefănescu – care timp de aproape trei
decenii s-a aflat la cârma Muzeului Naţional
al Petrolului din Ploiești.
Au fost reliefate importante date privind
constituirea acestei instituţii unice prin
profilul său în România și printre puţinele
în Europa și în lume, precum și despre
rolul muzeelor tehnice în dificilul proces
de cunoaștere și educaţie a publicului în
aceste domenii de reală importanţă pentru
progresul societăţii omenești.
Numeroasa asistenţă a audiat apoi, cu
același deosebit interes, un inspirat moment
poetic din lirica românească și universală,
susţinut de profesorul Nelu Stan și inginerul
Constantin Tudorache – membru al Uniunii
Naţionale a Epigramiștilor din România,
după care, în partea finală și-au dat concursul
în cadrul recitalului instrumental „Armonii
de toamnă”, elevul Gabriel Danu – solist
chitară plastică, elevele Andreea Ilie și Diana
Șerbănescu – clasa de fagot a profesoarei
Mariana Cojanu și pianistul Bogdan
Drăgănescu din clasa a XI-a Colegiul de
Artă „Carmen Sylva” Ploiești. În program
au fost înscrise lucrări de referinţă artistică
semnate de Carlo Domeniconi (variaţiuni
pe o temă anatoliană - folk, Joseph Bodin
de Boismortier – Allegro, Johannes Brahms
– Dans ungar nr. 5, Duo fagot: Andreea Ilie
și Diana Șerbănescu, C.A. „Carmen Sylva”
– Ploiești, clasa prof. Mariana Cojanu, Fr.
Chopin – Studiu, S. Rahmaninov – Moment
musical, solist pian Bogdan Drăgănescu, C.A.
„Carmen Sylva” – Ploiești.
Publicul ce a onorat această manifestare
de excepţie a aplaudat îndelung protagoniștii
programului inclusiv pe tinerii interpreţi de
la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, distinși
cu importante premii artistice la olimpiade
școlare și concursuri naţionale, organizate pe
teritoriul ţării – inclusiv la Concursul Naţional
„Paul Constantinescu”, care au dovedit și
de această dată temeinica lor pregătire de
specialitate și performanţe incontestabile în
interpretarea repertoriului amintit.
Sincere
și
călduroase
felicitări
organizatorilor și realizatorilor, precum și
conducerii Colegiului de Artă „Carmen Sylva”
– director prof. Rodica Rădulescu, care și de
această dată a răspuns, cu multă dragoste,
la invitaţia Muzeului Memorial „Paul
Constantinescu”.

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
BORȘUL, DE AJUTOR
PENTRU BILĂ
Deși de cele mai multe ori este
folosit pentru a da gustul specific
acrișor
ciorbelor,
borșul
are
numeroase beneficii pentru sănătate,
fiind de folos și ca leac pentru bila
leneșă, dar și în tratarea crizelor de
fiere.
Calmează crizele biliare
Dacă ai dureri abdominale, ţi-e
greaţă, te simţi balonat și ai senzaţia
de „gură amară”, este posibili să suferi
o criză de fiere. Poţi să scapi de aceste
simptome dacă bei borș de putină.
Mod de administrare: * bei pe
stomacul gol 250 ml de borș de putină,
cu 15 minute înainte de masă.
Elimină pietrele la fiere
Calculii biliari pot fi dizolvaţi tot cu
ajutorul borșului din tărâţe.
Mod de administrare: * bei 250 ml
de borș din tărâţe cu 15 minute înainte
de fiecare masă principală, 20 de zile.
Faci o pauză de 7 zile, după care repeţi
cura.
Sfecla roșie regenerează
Dacă ai probleme cu bila sau cu

ficatul, încearcă borșul de sfeclă roșie.
Are efect regenerant, depurativ și
fortifiant. Îl prepari acasă, simplu și
rapid, chiar dacă la o primă vedere
pare mai complicat.
De ce ai nevoie pentru borș
de sfeclă: * 1 kg sfeclă roșie tăiată
cubuleţe, 1 legătură pătrunjel, 1
legătură mărar, 1 legătură leuștean, 1
căpăţână usturoi, 1 lingură drojdie, 50
g mălai.
Preparare și administrare: *
amesteci toate ingredientele într-un
borcan de 5 l, torni apă până aproape
de buza borcanului și lași la macerat.
Când amestecul s-a acrit, îl strecori,
pui zeama în sticlă și umpli din
nou borcanul cu apă, turnată peste
ingredientele iniţiale. Borșul care
rezultă a doua oară este mai slab, dar
nu-și pierde calităţile terapeutice. Din
prima strecurare, bei 2 pahare pe zi,
din a doua, 4 pahare pe zi.
Leac împotriva greţurilor
Format în urma fermentaţiei
tărâţelor de grâu, borșul conţine
vitamina C, complexul de vitamine
B, minerale și are capacitatea de a tăia
greaţa.
Mod de administrare: * bei câte
o cană de borș ori de câte ori îţi
este greaţă, în special după mesele
principale.

TREBUIE SĂ CRESC ȘI EU

E

u sunt foarte
mică. Nu pot
face mai nimic fără
ajutorul mamei sau al
tatei, pentru că sunt
prea mică. Nu pot
ajunge la borcanul cu
dulceață, nu pot ajunge
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la bomboane, nu pot
ajunge la masă... Miaș dori să cresc așa de
mare, mare, mare. Atât
de mare, încât ei să
pară mici și să îi ajut eu
pe ei. Mă întreb, cum
au ajuns așa de mari?

Trebuie să cresc și eu.
Aștept în fiecare zi să
cresc, dar nu cred că o
să-i ajung vreodată. Și
în fiecare zi în care am
văzut că nu am crescut,
mi-am spus: “Trebuie
să cresc și eu.” Și acum

îmi tot repet chestia
aceasta, pentru că tot
sunt prea scundă. Și da,
știu că trebuie să cresc
și eu. Abia aștept să fiu
și eu mare, mare de tot.
Să nu mai fie nevoie
să chem pe cineva să

îmi dea borcanul cu
dulceață, să nu mai
fie nevoie să chem pe
altcineva să îmi dea
vreo bomboană dintrun loc mai înalt sau
dintr-un alt borcan pus

prea sus pentru mine.
Și știu, nu știu de unde
dar pur și simplu știu
că trebuie să cresc și
eu. O să cresc și eu.
Presupun că trebuie
doar să aștept.

Bianca - Georgiana
Enache
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NAPOLEON BONAPARTE NU ERA UN PITIC!
N

apoleon Bonaparte (1769-1821), cunoscut și sub numele de Napoleon I, a fost
un lider militar francez și împărat care a cucerit o mare parte a Europei la
începutul secolului al XIX-lea.

N

ăscut pe insula
Corsica, Napoleon
a urcat rapid în rândul
militarilor
în
timpul
Revoluţiei Franceze (17891799). După ce a pus mâna
pe puterea politică în Franţa
într-o lovitură de stat din
1799, el avea să fie încoronat
împărat în 1804.
Napoleon a abdicat de
la tron la doi ani după
campania
dezastruoasă
din Rusia (1812) și a fost
exilat pe insula Elba. În
1815, el a revenit la putere
în campania sa de 100 de
zile. După o înfrângere
zdrobitoare în bătălia de la
Waterloo, el a abdicat din
nou și a fost exilat pe insula
Saint Helena, unde a murit
la 51 de ani.
Unii oameni cred că
ambiţiile de cuceritor ale lui
Napoleon ar fi compensat
faptul că acesta era mic
din punct de vedere fizic.
Imaginile
vremii
ni-l
prezintă ca fiind mic de
statură. Numai că nu este
așa!
Într-adevăr,
Napoleon
Bonaparte era numit Le
Petit Caporal – „Micul
Caporal”, dar acest lucru nu
se referă la statura sa.
BĂTĂLIA DE LA LODI
Micul
Caporal
este
porecla
lui
Napoleon
Bonaparte (în acel moment
primul consul al Republicii)
pusă de către soldaţii săi,
în data de 10 mai 1796, în
Lombardia, în bătălia de
la Lodi. Aceasta a fost una

din bătăliile importante
ale generalului Bonaparte
în cadrul campaniei din
Italia, teritoriu aflat sub
ocupaţie austriacă. Acolo
s-au înfruntat 10.000 de
francezi contra a 17.000
de austrieci, conduși de
generalul austriac Johann
Peter Freiherr Beaulieu
von Marconnav, de origine
valonă. Datorită tacticii lui
Napoleon, armata franceză
a pierdut doar 1.000 de
oameni, în timp ce austriecii
au pierdut 3.000 de oameni,
2.000 de prizonieri și toată
artileria.
După această bătălie,
armatele austriece din
Lombardia s-au retras
succesiv, abandonând Italia.
DE UNDE-I VENEA
PORECLA?
La începutul războaielor
revoluţionare,
soldaţilor
francezi le-a fost dată
puterea de a-și alege ofiţerii
și subofiţerii în timpul
formării în 1791 și 1792 a
batalioanelor naţionale de
voluntari.
Aceste alegeri au avut
unele rezultate fericite,
iar altele mult mai puţin.
Destul de repede, această
regulă de alegere a tuturor
ofiţerilor până la gradul de
locotenent-colonel a fost
abandonată.
În 1796, soldaţii mai
aveau doar privilegiul de
a alege subofiţerii lor de
rang inferior, până la gradul
de caporal. De aceea, în
seara bătăliei de la Lodi, o

delegaţie de soldaţi, inclusiv
grenadieri, s-a prezentat
spontan
la
Bonaparte
pentru a-i acorda, în
semn de recunoștinţă din
partea soldaţilor, rangul de
„Caporal”. Expresia avea
să treacă prin istorie, iar
Napoleon Bonaparte să
rămână pentru toţi, „Micul
Caporal”.
Expresia a luat ulterior
un înţeles peiorativ: în
armată sau în administraţie,
„Micul
Caporal”
este
sinonim cu un mic șef și-l
desemnează pe cel care are
tendinţe autoritare, care are
pretenţia de a fi autoritar
(fără a avea întotdeauna
funcţia oficială).
CARE ERA ÎNĂLŢIMEA
LUI NAPOLEON?
Acesta avea, potrivit
măsurătorilor vremii, o
înălţime echivalentă cu 5
picioare și 7 inci – fiind în
media înălţimii francezilor
din secolul al XVIII-lea.
În acel secol, unitatea de
măsură folosită în Franţa era
echivalent cu 2,71 centimetri
actuali, în timp ce unitatea
de măsură imperială era de
2,54 centimetri.
Înălţimea lui Napoleon
a fost confirmată de trei
surse franceze (valetul
său Constant, generalul
Gourgaud și Francisco
Antommarchi,
care
a
participat la autopsia lui
Napoleon) care pe scara
franceză este egală cu 1,68
metri.
În schimb, două surse

engleze (Andrew Darling
și John Foster) au ridicat
înălţimea la aproximativ 5
ft 7 ins, echivalent, la scara
imperială, la aproximativ
1,70 metri.
Potrivit
măsurătorilor
vremii, Napoleon avea
peste înălţimea medie a
francezului vremilor sale.
Acest lucru l-ar fi făcut puţin
mai înalt decât francezul
mediu al vremii. El se
înconjura, de asemenea, cu
soldaţii gărzii sale de elită,
care erau de obicei mai înalţi,
spre 1,80 m. Cu alte cuvinte,
Napoleon Bonaparte avea
o înălţime de 1,68-1,70
m, ceea ce-l scoate din
categoria „piticilor”.
Cu toate acestea este un
mit care a rezistat în istorie!
NAPOLEON FLUIERA
ÎNAINTE DE A PLECA
LA LUPTĂ
Unul din valeţii lui
Napoleon, Louis Constant
Wairy, ne spune:
A fost pasionat de muzică,
în special de muzica italiană;

și ca toţi amatorii era foarte
greu de mulţumit. El ar fi
vrut să cânte dacă ar fi putut,
dar nu avea niciun fel de
ureche muzicală, totuși asta
nu-l împiedică să fredoneze
din când în când, melodiile
care îl impresionau. De
obicei, dimineaţa, aceste
reminiscenţe îl chinuiau și
mă trata cu astfel de melodii
în timp ce îl îmbrăcam.
Cântecul pe care l-am auzit
cel mai adesea masacrându-l
a
fost
„Marsellaise”.
Împăratul obișnuia de
asemenea să fluiere uneori,
dar nu prea tare. Dacă fluiera
„Malbrough” (Marlbrough
s’en va-t-en guerre), era
pentru mine un semn sigur
că armata va pleca în curând
la război. Îmi amintesc că
niciodată nu a fluierat atât
de mult acest cântec ca în
momentul în care începea
campania din Rusia.
NAPOLEON NU
DORMEA PREA MULT
Louis-Joseph Marchand,
valetul lui Napoleon, ne

spune:
Împăratul
dormea
puţin… Se scula de mai
multe ori în timpul nopţii.
Era atât de bine organizat
încât putea adormi când
voia. Șase ore de somn
au fost suficiente, luate
împreună sau în mai multe
rânduri. Cel de-al doilea
valet al lui Napoleon,
Louis Etienne Saint-Denis,
notează pe insula St. Helena:
Când împăratul se culca
târziu, valetul de serviciu
era aproape sigur că avea să
petreacă o noapte bună, dar
dacă se culca mai devreme,
se putea aștepta ca acesta să
sune la ora unu sau două, să
ceară să i se aducă lumină
și să înceapă să lucreze.
Uneori, la acea oră, ar fi
comandat o baie, pe care o
lua sau nu. Când dorea să
se culce din nou după ce
lucra, adeseori se străduia
să facă întuneric singur,
pentru a nu deranja valetul
de serviciu.

1968 - INVADAREA CEHOSLOVACIEI ȘI REACȚIA LUI CEAUȘESCU
P

entru conducerea de la București,
mai îngrijorătoare se dovedeau
informaţiile obţinute de Direcţia de
Informaţii Externe (DIE – serviciul de
spionaj al Securităţii). Generalul (r ) Neagu
Cosma, fost șef al Direcţiei de Contraspionaj,
împreună cu Ion Stănescu, președintele de
atunci al Consiliului Securităţii Statului,
dezvăluie că cele mai bune informaţii
fuseseră obţinute de la un ofiţer polonez.
Aflat în contact operativ cu colonelul Ion
Bichel, din DIE, ofiţerul polonez a solicitat,
la 20 iulie 1968, o întâlnire urgentă la

Varșovia, în cadrul căreia a transmis că
Brejnev personal, împreună cu Andropov
–șeful KGB – și comandanţi ai Armatei
Roșii au pregătit o invazie în Cehoslovacia,
România și Iugoslavia. O astfel de acţiune
se datora nemulţumirii Kremlinului faţă
de politica lui Dubcek, Ceaușescu și Tito.
Un colectiv restrâns din Statul Major al
Comandamentului Tratatului de la Varșovia
lucra la elaborarea planului de detaliu. Din
acel colectiv făcea parte și ofiţerul polonez,
ceea ce înseamnă că era bine informat.
Invazia urma să se desfășoare în etape, mai

L

a 21 și 28 martie 1969, echipa naţională de hochei pe gheaţă din Cehoslovacia
a învins echipa URSS la Campionatele mondiale de Hochei pe gheaţă din
1969 de la Stockholm. În întreaga Cehoslovacie, peste 500.000 de fani au ieșit pe
străzi pentru a sărbători.
întâi în Cehoslovacia, după care, la intervale
de două-trei săptămâni, urmau România și
Iugoslavia (…) Informaţiile erau furnizate
la 9 zile după ce cotidianul sovietic
„Pravda” comparase ameninţător situaţia
din Cehoslovacia cu cea din Ungaria anului
1956, și la cinci zile după ce statele membre
ale Tratatului de la Varșovia (cu excepţia
României) ceruseră ca în Cehoslovacia
să se reinstaureze cenzura, să fie potoliţi
intelectualii, iar liberalizarea instituţională
să se facă de jos în sus.
Mai mult, în ziua de 19 iulie, același
cotidian sovietic „Pravda”, publicase extrase
dintr-un așa-zis plan al CIA de sabotaj al
ţărilor socialiste, ca preludiu al eliberării
R.D. Germană și R.S. Cehoslovacia. În
realitate, astăzi știm că „planul” fusese
elaborat nu de americani, ci de Serviciul
A (dezinformare) din PGU (Direcţia
Întâi – Informaţii Externe) a KGB în scop
diversionist. La început, Nicolae Ceaușescu
a avut îndoieli în legătură cu veridicitatea
informaţiilor obţinute de DIE, considerând
că Securitatea română a căzut în capcana
unei acţiuni de dezinformare din partea

serviciilor secrete sovietice.
La 5 august 1968, Securitatea a întocmit
Nota-sinteză cu nr. 148, „privind unele
acţiuni ostile întreprinse de autorităţile
sovietice împotriva R.S. România”.
Documentul a fost redactat pe baza
informaţiilor obţinute de la o serie de
cetăţeni români care se înapoiaseră din
URSS și de la cetăţeni sovietici care vizitaseră
România. Din analiza informaţiilor
obţinute de la astfel de surse, precum și
din interceptarea reţelelor de radio militare
sovietice, s-a conturat concluzia că URSS
își întărea dispozitivul militar la graniţa cu
România. (…)
Revenind la episodul crizei cehoslovace
din august 1968, să menţionăm că
autorităţile de la București au reacţionat, la
data aceasta, fără ezitare. După cum se știe,
Ceaușescu a convocat în ziua de 21 august
„o mare adunare populară” în faţa sediului
CC al PCR, la care a rostit o cuvântare prin
care a „demascat” și „înfierat” actul de
agresiune asupra „unui stat socialist liber și
independent”.
Din acel moment, Ceaușescu a devenit
Eroul Occidentului!
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Ziarul Ploiestii

GATA CU UNIUNEA EUROPEANĂ? PD SE
DECLARĂ UN PARTID „PRO-MOLDOVA”

D

espre o eventuală ședință, extraordinară, a Consiliului Politic Național al PDM
se anunțase încă pe la începutul lui septembrie, când deputații reveniseră din
vacanță și se întruneau în primele ședințe ale legislativului. După ce avuse loc ședința
Consiliului Coordonator, care nu se întrunise cam demult. Decât că nu se știa ce subiecte
vor fi abordate. Persoane din vârful piramidei PD erau zgârciți (sau circumspecți ?!)
la declarații: se va discuta despre situația din țară și planurile partidului pe perioada
imediat următoare.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
DE LA CURSUL EUROPEAN LA „PROMOLDOVA”
Analiști politici, experți, jurnaliști ce
se cred liberi și mai multă lume căreia nu
i s-a lepădat de politică (mai zisă și opinia
publică) se lansase în tragere de bobi
privind subiectele ce urmau a fi discutate
la preconizata ședință extraordinară
(!) a partidului de guvernământ. Se va
schimba data alegerilor, pentru sfârșitul
lui noiembrie – începutul lui decembrie, se
va institui turul doi pentru mandatele pe
circumscripții, vor fi aprobate candidaturile
PDM pe circumscripții ș. a. Renato Usatîi,
liderul „Partidului Nostru”, anunțase din
exilul moscovit chiar o dată precisă: 16
decembrie 2018. O știa de la serviciile
secrete rusești sau de la cele din Moldova e
greu de presupus, precum e greu de spus și
dacă să i se dea sau nu crezare.
Surpriza, iar pentru unii deconspirarea,
s-a lăsat tot cu incertitudini. După mai
multe critici și dojeniri venite nu de la puțini
oficiali ai Uniunii Europene privind situația
din Republica Moldova, iată că PD (citește
liderul Vlad Plahotniuc) s-a „bosumflat”
și a declarat, ca și Lenin după executarea
fratelui său mai mare: „Noi vom merge pe
altă cale!”. Mai pe scurt, PDM s-a declarat
partid „Pro-Moldova”. Anunțul a fost făcut
chiar de liderul formațiunii Vlad Plahotniuc
în cadrul unui briefing anunțat din timp
pentru ora 18:30, dar la care jurnaliștii au
așteptat apariția la tribună a unui oficial
din PDM încă o jumătate de oră peste.
„PD va trece prin mai multe schimbări
privind modul prin care activează. Va
avea o poziționare mult mai concretă. În
27 de ani de la Independență, partidele în
Republica Moldova s-au dezvoltat pe teme
geopolitice. Iar oamenilor li s-a indus ideea
că problemele țării pot fi rezolvate doar
dacă ești pro-european, pro-rus, unionist
etc. Multe partide (și nicidecum PD?!) au
împărțit cetățenii pe astfel de categorii,
dar niciun partid nu a acționat pentru
moldoveni. Problemele moldovenilor nu se
rezolvă geopolitic, ci doar printr-o politică
internă făcută între moldoveni și pentru
moldoveni și deloc în afara țării. De aceea
… începând cu ziua de astăzi, Partidul
Democrat va fi pro-Moldova. Vom acționa
pentru toți moldovenii”, a declarat Vlad
Plahotniuc după ședința extraordinară a
Consiliului Politic Național al PDM din 14
septembrie curent.

O MOLDOVĂ DEMOCRATICĂ ȘI
PROSPERĂ CU „LEPĂDĂTURI” ȘI
„PRĂPĂDIȚI”?
Chiar dacă Președintele de Onoare
al Partidul Democrat, Dumitru Diacov,
încearcă să convingă opinia publică, prin
declarații confuze și contradictorii pe care
le-a făcut într-o postare pe pagina sa de
Facebook, că PDM, abandonând „într-o
oarecare măsură lupta geopolitică se va
axa pe problemele cetățenilor Republicii
Moldova”, în același timp va continua cursul
european (care de fapt reprezintă un vector
geopolitic!), puțini sunt cei care îl cred.
Diacov mai scrie că Pro-Moldova ar fi înainte
de toate „o reacție la isteria geopolitică din
ultimii ani”, prin care cel puțin două partide
zi de zi ne propun orientarea pro-estică,
iar alte 7 formațiuni „doresc să fericească
moldovenii cu Unirea” și că ambele tabere
ar fi una mai agresivă decât alta, că ele „rup
practic țară, o transformă în câmp de luptă,
care nu are nimic cu doleanțele cetățenilor”.
Și că „pro-Moldova” mai reprezintă
„realizarea angajamentelor noastre din
cadrul Parteneriatului Estic și a Acordului
de asociere cu UE”, dar și coagularea
tuturor cetățenilor în jurul acestei idei. Și
nu în ultimul rând, pro-Moldova înseamnă
revenirea la dezideratul anunțat la crearea
actualului PD, cine mai ține minte: „Pentru
o Moldovă democratică și prosperă”.
Ei bine, cei care „mai țin minte” acest
deziderat își amintesc că anume cu el PD
a pierdut lamentabil alegerile din 5 aprilie
2009 și și-a recâștigat accesul în parlament
doar cu venirea unei echipe a binomului
Marian Lupu – Vlad Plahotniuc în această
formațiune politică. Și că până la alegerile
din 2014 nu a fost nici pe departe un partid
cu cele mai multe mandate. Abia după
exilarea liderului cursului european, Vlad
Filat, din legislativ și practic anihilarea
PLDM, prin capturarea justiției și evidente
presiuni politico-administrative a devenit
în prezent un partid de guvernare. Cine ar
vorbi de divizarea societății și cum vede
PDM consolidarea ei? Printr-un parcurs,
hai să-i zicem ascendent (la numărul de
mandate sau simpatizanți în legislativ?!)
doldora de exemple de corupere și presiuni,
printr-un istoric pătat cu orchestrarea
furtului miliardului? Ne-am îndoi. Or,
anume cu sloganul „Pentru o Moldovă
democratică și prosperă” s-a orchestrat
furtul miliardului.
De altfel însuși liderul PDM se contrazice

în privința consolidări societății
societății. „Criticile
Criticile la
adresa partidului (care deloc nu sunt puține,
iar „simpatiile” abia de ating în sondaje cota
de 20 la sută – N.M.) trebuie privite ca o
competiție politică. PD este și va fi un partid
puternic. Eu sunt un om puternic. Iar cei
puternici sunt atacați. Unii mai prăpădiți
atacă, doar ca să-și facă carieră politică”.
Uite-așa! După „calificativul” de lepădături,
cu care ne-a „onorat” șeful statului Igor
Dodon pe cei care nu împărtășim „doctrina”
socialisto-comunistă a PSRM, acum ne
alegem cu un nou „calificativ”: prăpădiți.
Cei care nu avem în buzunarul de la piept
bilet de PDM. Uite așa se edifică „o Moldovă
democratică și prosperă”!
DE LA BRUXELLES SPRE MOSCOVA
SAU PE CINE-L CAUTĂ DE PRIETEN
VLAD PLAHOTNIUC?
Principala îngrijorare a opiniei publice
care a mai rămas în Republica Moldova
și nu a apucat calea migrației este ce vor
democrații prin noua turnură a politicii
PDM. Mai drept, ce vrea coordonatorul a
tot ce mișcă pe malul stâng al Prutului, Vlad
Plahotniuc? Un al doilea tur în alegerile pe
circumscripții, ca să egalizeze numărul de
mandate ale PDM cu cele ale PSRM, pentru
o coaliție comună după alegeri? Și dacă,
eventual, coordonatorului nu-i vor ieși
cifrele, va întoarce sistemul de vot pe făgașul
vechi? Așa ori altfel, la sigur că va alege un
scenariu care îi va garanta puterea pentru
următorii patru ani.
Actualul legislativ, actuala majoritate,
putem spune chiar PDM, este pe ultima
sută de metri de guvernare. E ultima
sesiune parlamentară, mai sunt câteva luni
în care actualul Guvern poate activa pe
deplin funcțional. Dar chiar și pe ultima
sută liderul PD, Vlad Plahotniuc, în cadrul
briefing-ului de după ședința Consiliului
Național, a anunțat schimbări în guvern.
„Trebuie să aducem oameni noi și în
structurile guvernamentale. Am discutat
cu domnul prim-ministru să sporească
performanța echipei pe care o conduce. Am
solicitat să schimbe componența echipei
Guvernului”, a mai punctat Plahotniuc.
Asta pentru ca problemele cetățenilor să
fie soluționate mai rapid, chipurile. Mă rog,

poate că la PDM și în ajun se îngrașă porcul
porcul.
Dar ce miniștri anume vor fi schimbați va
arăta dacă democrații vor îmbrățișa și ei,
alături de socialiști, doctrina statalismului
și moldovenismul primitiv sau noua
repoziționare nu e decât o lozincă provizorie
pentru perioada electorală, o nuanțarea a
mesajului politic înainte de alegeri. Căci un
alt fruntaș al democraților, vicepreședintele
Vladimir Cebotari, s-a scăpat cu vorba că
PDM are deja o listă, ce-i drept provizorie,
a candidaților pe circumscripții, dar care va
mai fi consultată cu colegii din teren și chiar
cu cetățenii.
Însă principalul test pe care are a-l
trece Partidul Democrat în toamna
aceasta, după cum susține unul dintre
partenerii de coaliție, Valeriu Ghilețchi,
este proiectul de modificare a Constituției
Republicii Moldova în care se va accepta
sau nu introducerea sintagmei ce prevede
obligativitatea cursului de integrare
europeană. Anume atunci grupul PPEM va
trage concluzii privind parteneriatul său în
continuare cu PD, anume atunci se va putea
evalua clar în ce măsură PD-ul rămâne fidel
parcursului european al Chișinăului, afirmă
Valeriu Ghilețchi, exponent al grupului
parlamentar PPEM.
În societate însă au prins picioare și alte
îngrijorări. Prea abitir se disculpă Andrian
Candu în privința celor șapte turci arestați și
expulzați-predați-vânduți (chiar spicherul
este pe zi ce trece tot mai confuz și se pierde
în calificarea acestei acțiuni) președintelui
Erdogan. Este asta prețul pe care l-a plătit
Dodon pentru reparația președinției
(care nu mai cere de la SIS „informații
concludente cu privire la expulzarea
cetățenilor ruși”) sau nu cumva e prețul în
avans pentru un serviciu de apropiere a lui
Vlad Plahitniuc de liderul de la Kremlin?
Or, după ce Turcia a doborât în noiembrie
2015 avionul de vânătoare Su-24, cei doi
președinți, Putin și Erdogan s-au împăcat
până la urmă și chiar se pare că au devenit
prieteni. Poate că și Vladimir Palhotniuc,
după ce nu și-a câștigat mari simpatii nici
peste ocean, nici printre liderii UE, încearcă
să ajungă prieten cu Vladimir Putin?
E așa sa nu, deocamdată nu avem pentru
ce ne bucura de noua poziționare a PDM.

NECROLOG PENTRU MOLDOVA
Î

n 2009 scriam un editorial care se numea „Moldova
– de vânzare”, la deja dispăruta revistă „Stare de
Urgență”. Au mai trecut nouă ani de atunci.
În 2009 ne imaginam cu toții o altfel de Moldovă
în 2018. Au fost deschise în acea perioadă mai multe
televiziuni, presa parcă începea să fie mai liberă, se auzeau
voci diferite și diverse, realitatea parcă o lua într-o direcție
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bună, oamenii se săturaseră de dictatorul Voronin și de
gașca lui. Se părea că Moldova alege democrația, că orice
formă de stagnare îi provoacă repulsie.
Dar acum, în 2018, pot scrie cu aceeași lejeritate
un editorial care să se numească Moldova – de
vânzare. Moldova, ca țară, fâlfâie continuu, cerșește
fonduri din stânga și din dreapta, dar odată primiți banii
– dispar în conturi obscure. Prea puține rezultate se văd.
Am putea da vina pe politicieni și am avea dreptate.
Da, ei sunt cei mai corupți, ei au furat până și speranțele
noastre, ca să nu mai vorbesc de scheme sofisticare prin
care nu lasă să le scape nici un bănuț venit din afară. Nu se
lasă până nu vând și ultimul depozit abandonat prin vreun
sat sau vreo brigadă de tractoare părăsită.
La fel ca în cazul Anului Centenar, Ziua Independenței
e mai mult un motiv de jale și de plâns. Zic de Anul
Centenar, pentru că e greu să serbezi reîntregirea țării din
afara ei. Și Ziua noastră a Independenței s-ar putea numi
Ziua Dependenței. Armata Rusă a ocupat Transnistria și
face manevre pe Nistru, un episcop separatist ca Marchel,

cu crucea la gât, dar cu secera și ciocanul în piept nu se
sfiește să țină conferințe de presă, iar toată Mitropolia
Moldovei de sub Patriarhia Rusă susține transparent toți
candidații Moscovei.
E și vina noastră, a alegătorilor. Suntem văzuți ca niște
oi și nu pot spune că percepția este greșită. E destul să te
uiți la Ilan Șor. Un fraier care a dus o țară în stare de criză.
A fost prins cu băncile în sac (eh, ce vremuri, cu mâța!),
iar ca rezultat a fost ales primar. Pentru niște firimituri e
elogiat de presă, de pensionari, de oricine.
Un respect aparte avem cu toții pentru veteranii
Războiului nostru de Independență, de pe Nistru. Acum
vedem că o parte din ei au cedat și l-au decorat pe Șor.
Ce înțelegem din asta? Că Moldova e de vânzare? Nu,
Moldova a fost deja vândută. Krasnoselski, liderul
separatist, se plimbă la Condrița la braț cu președintele
Moldovei Dodon. A mai rămas ceva de furat, de trădat, de
vândut? Vorba veche: vom trăi și vom vedea.
Alexandru VACULOVSCHI, editorialist
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

AUTORITĂŢILE DE LA
DIVERGENŢE
LONDRA SE TEM PENTRU
PUTERNICE
SOARTA LOR POLITICĂ (II) ÎNTRE ISRAEL
PPagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

Î

n contrapartidă
contrapartidă, ţările dezvoltate din UE își arată
„mărinimia” acceptând lucrători și specialiști
din ţările în curs de dezvoltare ale UE, în realitate
distrugându-le și mai mult și creând din ele colonii de
furnizare de sclavi și consumatoare de orice mărfuri, de
orice calitate.
Ca totul să fie bine pus la punct de către vestul
capitalist dornic de mai bine, dar nu pentru ţări ca
România, ci pentru ei înșiși, FMI și OMC promovează
„free trade”, încercând să convingă ţările în curs de
dezvoltare de pe întregul mapamond să reducă tarifele
și subvenţiile, fără ca aceste organizaţii criminale să mai
discute de mișcarea spre Vest a forţei de muncă.
Pe cine protejează aceste instituţii pentru care plătesc
și amărâţii de români și alte ţări în curs de dezvoltare?
Aceste instituţii sunt fie sub controlul total al SUA, fie
sunt localizate în SUA și implicate în reţeaua politică a
corupţiei capitaliste în general și americane în particular.
Aceste instituţii încearcă și reușesc să protejeze interesele
celor mai mari donatori, economiile așa-zis dezvoltate,
care au nevoie de forţă de muncă calificată de la cele în
curs de dezvoltare și au nevoie de aceste ţări, pentru a-și
vinde rebuturile, pentru că așa funcţionează sistemul
capitalist.
De când au intrat în UE, liderii britanici au compromis,
prin deciziile lor, drepturile clasei muncitoare, ale
lucrătorilor britanici, în scopul de a proteja interesele
bancherilor și corporatiștilor, deoarece comerţul cu
ţările UE a impulsionat exportul britanic. Însă lucrătorii
au suferit și au votat pentru Brexit. Mai mult, odată cu
distrugerea clasei muncitoare a Marii Britanii, britanicii
au trebuit să-și deschidă graniţele pentru ţările din estul
Europei, unde aruncau mărfurile nevandabile, pentru
a primi lucrători calificaţi din aceste zone declarate ca
fiind periferice din toate punctele de vedere. În acest fel,
criza s-a accentuat și acum se poate vedea în ce situaţie
au ajuns ţările est-europene.
Ce va face Marea Britanie după ieșirea totală din UE,
în cazul în care forţa de muncă est-europeană va trebui
să părăsească ţara? Cel mai sigur este că Theresa May
nu a gândit această variantă cu echipa ei de sforari de
proastă calitate.

Economiile dezvoltate din estul Europei nu vor
accepta niciodată condiţiile unei mișcări bidirecţionale
a forţei de muncă în cadrul UE, care ar fi împotriva
intereselor lor, ei nu vor accepta niciodată să trimită
în ţările est-europene de la periferia UE specialiști și
lucrători care să dezvolte proiecte reale, ci vor trimite
instituţiile financiare „prăduitoare” cu „specialiștii” lor
în distrugerea acestor ţări de la periferia UE. Este mai
mult decât evident faptul că, deși Theresa May conduce
un guvern conservator care este, după cum arată, în
favoarea Brexit, statul neoliberal britanic și stabilimentul
politic european condus de Franţa și Germania se opun
cu înverșunare ieșirii Marii Britanii din Uniune. Este mai
mult decât posibil ca acest stabiliment să fi angajat niște
„specialiști” care să deruleze întregul plan al asasinatului
agentului rus, pentru a direcţiona atenţia opiniei publice
către Kremlin.
Acești sforari ai UE au arătat de nenumărate ori că
pot crea probleme reale în calea Brexitului, iar acum se
pare că Theresa May acceptă cu zâmbetul pe buze acest
scenariu, benevol, văzând cât de incapabilă este ea și
grupul din jurul ei, și în acest fel i se oferă o „reabilitare”
a unui dezastru economic pe care ar putea să-l creeze
prin deciziile iresponsabile pe care le poate lua odată
cu Brexitul. În locul unei tranziţii ușoare spre un stat
independent, Marea Britanie este foarte aproape de
dezintegrare în efortul ei de a părăsi UE, într-un circ
greu de imaginat pentru ochiul omului de rând.
Practic, un nou Război Rece a început, în condiţiile
în care 25 din cele 28 de state membre ale UE au semnat
recent un acord pentru îmbunătăţirea cooperării,
denumit PESCO (Permanent Structured Cooperation),
a cărui primă sarcină este să integreze structural forţele
armate ale ţărilor din UE.
Marea Britanie, Danemarca și Malta sunt în afara lui
și UE nu are cum să fie de acord cu britanicii, atâta timp
cât în cazul unui conflict militar, armatele membrilor,
reunite în armata UE, vor trebui să-i apere pe britanici,
fiind cu toţii în NATO de această dată, dar Marea
Britanie nu va participa la finanţarea acestei armate a
UE.
Este un circ periculos, care poate aduce un dezastru
economic, social și militar. Theresa May încă mai crede
în veleităţile unui imperiu, chiar dacă nici măcar LIBOR,
una dintre cele mai criminale instituţii ale finanţelor
capitaliste, carte dictează dobânda băncilor naţionale la
nivel mondial, nu mai este la Londra, ci la New York,
cumpărată de americani.
Deci, Theresa May crede în continuare în
funcţionalitatea unui imperiu de nisip, un imperiu care
a văzut foarte clar că orice sancţiuni dictate Rusiei aduc
în plan global o Rusie și mai puternică și care nu va ceda
acestui simulacru britanic.

AR FI PĂCAT CA ACEŞTI
CHINEZI SĂ ÎNLOCUIASCĂ
CELELALTE RASE
M

ai multe jurnale de călătorie
conţinând însemnări private
ale lui Albert Einstein, publicate
recent, dezvăluie că fizicianul Albert
Einstein, avea concepţii rasiste și
xenofobe, informează agerpres.
ro. Scrise în perioada octombrie
1922 și martie 1923, jurnalele
documentează experienţele sale în
Asia și Orientul Mijlociu.
Einstein a călătorit din Spania
până în Orientul Mijlociu trecând
prin Sri Lanka, numită pe atunci
Ceylon, și a ajuns până în China
și Japonia. Fizicianul a descris
momentul când a acostat în Port
Sald din Egipt și a întâlnit „levantini
de toate nuanţele… de parcă ar fi fost
scuipaţi din iad” care urcau pe nava

sa, pentru a-și vinde bunurile. De
asemenea, el descrie timpul petrecut
în Colombo din Ceylon (Sri Lanka)
scriind despre oameni că „trăiesc în
pământ într-o mizerie și o duhoare
imensă și fac sau au nevoie de
puţine lucruri”. Însă cele mai tăioase
comentarii ale celebrului fizician
se referă la chinezi. Potrivit unui
articol publicat de The Guardian
despre aceste jurnale, el descrie
copiii chinezi ca fiind „lipsiţi de
spirit și obtuzi” și spune că „ar fi
păcat ca acești chinezi să înlocuiască
celelalte rase”. În alte pagini,
Einstein numește China „o naţiune
stranie, de tip turmă”, cu „oameni
mai degrabă roboţi”, apoi susţine
că „există o diferenţă foarte mică

între bărbaţii și femeile din China”
și se întreabă în mod ironic de
ce bărbaţii sunt „incapabili să
se ferească” de atracţia feminină
„fatală”.

ŞI TURCIA

M

inistrul israelian al informaţiilor, Yisrael Katz,
a declarat că guvernul de la Ierusalim trebuie
să susţină proiectul de lege prin care este recunoscută
exterminarea sistematică a 1,5 milioane de armeni de către
Imperiul Otoman la începutul secolului XX. Pe de altă parte,
el l-a acuzat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, că
masacrează minoritatea kurdă din Turcia și Siria.
ecizia Turciei de a-l este adeptul Fraţilor Musulmani
expulza pe ambasadorul și sprijină direct organizaţia
Israelului ca răspuns la teroristă Hamas. Dacă Erdogan
inaugurarea
ambasadei a avut posibilitatea să devină un
americane la Ierusalim și actor regional, a ratat-o, fiind
retorica ostilă a președintelui convins că este noul sultan și că
Recep Tayyip Erdogan va se află la conducerea Imperiului
încuraja Israelul să vorbească Otoman, care nu mai există
despre kurzi și alte probleme, demult.
După incidental din 2010
precum
recunoașterea
genocidului armean comis cu flotila turcă Mavi Marmara,
de turci. A revenit în atenţia care a încercat să forţeze
parlamentarilor
israelieni blocada navală legală impusă
un proiect de lege vizând unei entităţi teroriste în
recunoașterea
genocidului enclava de coastă supranumită
Hamastan, relaţiile diplomatice
împotriva armenilor.
Doi
parlamentari
din au fost îngheţate până în 2016,
partidul Likud au anunţat că vor când Israelul a plătit Turciei

D

elabora
un proiect d
de llege care
l b
va face din Israel al 30-lea stat
care va recunoaște genocidul
din 1915, când Imperiul
Otoman a masacrat un milion și
jumătate de armeni. Yair Lapid,
liderul partidului de centru
Yesh Atid, a propus deja anul
acesta un proiect de lege, dar a
fost respins în luna februarie. El
a cerut întreruperea legăturilor
cu Ankara nu doar temporar,
recunoașterea
genocidului
împotriva armenilor, sprijinirea
kurzilor și încurajarea SUA să
retragă Turcia din NATO.
Yuli Edelstein, președintele
Knessetului,
a
cerut
legislativului să recunoască
genocidul
împotriva armenilor.
g
Turcia a fost prima ţară
musulmană
care a recunoscut
m
Israelul
în 1949. Cele două
I
state
au avut relaţii bune timp
s
de
d decenii. Turcia și Israelul au
numeroase
interese comune
n
în
î regiune ca ţări aliate ale
Occidentului,
într-o regiune
O
în
î care naţionalismul arab și
extremismul
religios sunt în
e
ascensiune.
Anii 90 și începutul
a
anilor
2000 au reprezentat vârful
a
relaţiilor
militare și economice
r
dintre
cele două ţări. Există o
d
statuie a lui Ataturk, fondatorul
statului turc modern, în Israel.
Actualul
președinte
al
Turciei, Recep Tayyip Erdogan,

despăgubiri
pentru victimele
d
b
l
vasului Mavi Marmara, așa-ziși
militanţi pro-Hamas.
Recent,
Ankara
și-a
rechemat ambasadorii din
Israel și SUA în semn de protest
faţă de inaugurarea ambasadei
americane la Ierusalim, capitala
statului Israel.
Problemele lui Erdogan cu
Israelul sunt multiple: mânia
religioasă legată de Ierusalim,
empatia cu palestinienii în
general,
sprijinul
acordat
organizaţiei teroriste Hamas.
În divergenţele regionale
ale Turciei, Riadul, Abu Dhabi
și Cairo par să fie politic mai
aproape de Israel decât de sultan.
Erdogan are în fiecare noapte
coșmaruri cu minoritatea
kurdă, în eventualitatea creării
unui stat independent kurd.
Inaugurarea
ambasadei
americane la Ierusalim, capitala
Israelului, este ireversibilă, dar
prezenţa Turciei în NATO
face obiectul unor discuţii.
Rămâne de văzut ce se va
întâmpla în următorii doitrei ani. Ankara a convocat
o reuniune a Organizaţiei
Conferinţei Islamice, în timp
ce campaniile electorale se
derulează în Turcia, iar relaţiile
cu Ierusalimul se pot agrava.
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PETROLUL, TREI PREŢIOASE VICTORII CONSECUTIVE…

V

ictoria tonică din Valea Jiului (3-0 cu Energeticianul la
Petroșani) a generat, cum speram, alte două succese, acasă,
la Ploiești, pe Stadionul „Ilie Oană”. Petrolul și-a adjudecat
restantul derby (2-0 cu Chindia Târgoviște), cât și confruntarea
cu formaţia suporterilor din Banat (2-0 cu ASU Politehnica
Timișoara). Succese (pe placul „Lupilor Galbeni”, admirabili, din
nou cu impresionante scenografii…), preţioase, muncite (ultimul,
dramatic, în prelungiri…), benefic influenţate de revenirea la
„matcă” a emblematicului „playmaker Laurenţiu Marinescu, de
dăruirea sa exemplară și a bravilor săi colegi de echipă.
Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
Derby restant, „adjudecat”…
(Liga 2, Etapa 5, 12.IX.2018)
* Petrolul Ploiești –Chindia
Târgoviște 2-0 (1-0)
Marcatori: Florin Plămadă
(27), Sergiu Arnăutu (73). Petrolul

(antrenor Leo Grozavu): Tordai –
Olaru, Plămadă, Cazan, Ţigănușu
– Ghinga (cpt) – N. Popescu (46
Lumu), Marinescu, Herea, Grecu
(53 Saim Tudor) – Arnăutu (86
Cruceru).

Balotești 2p (4-15).
Examen dificil, în „inima”
Transilvaniei…
(Liga 2, Etapa 8, Cluj Arena,
duminică 23.IX.2018, ora 18.00,
Digi Sport TV…): Universitatea
Cluj Napoca – Petrolul Ploiești.

HAI PETROLUL!

Laurenţiu Marinescu şi suporterii săi de aur:
fiul Damian şi fiica Sara…
În tribună şi soţia sa Georgiana…

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA
Ploiesti, 20.09.2018

Titlu
„Consolidarea pozitiei pe piata a SC ISEO MARKETING & DISTRIBUTION SRL
prin achizitie de echipamente pentru testari si analize tehnice”
1. Numĉr referinԑĉ: Contract de finanԑare 382/29.08.2017
2. Data publicĉrii anunԑului: 20.09.2018
3. Programul: Programul Operational Regional 2014-2020: Axa prioritarĉ 2 - Îmbunĉtĉԑirea competitivitĉԑii
întreprinderilor mici Ɣi mijlocii; Prioritatea de investiƜii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatĉrii economice a ideilor noi ƕi prin încurajarea creĉrii de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri.
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; Organism
Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
5. Alte informaԑii: S.C. ISEO MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social in Sat Snagov, Comuna
Snagov, str. Garoafelor, bloc P50, etaj 1, ap. 4, judetul Ilfov, anunԑĉ finalizarea proiectului „Consolidarea
pozitiei pe piata a SC ISEO MARKETING & DISTRIBUTION SRL prin achizitie de echipamente pentru testari
si analize tehnice”, incepand cu data de 20.09.2018.
Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea pozitiei pe piata a microintreprinderii SC ISEO
MARKETING & DISTRIBUTION SRL, dezvoltarea pe piata a acesteia in domeniul testarilor si analizelor
tehnice.
Locul de implementare: Municipiul Ploiesti, strada Ploiesti, strada Poligonului, nr. 2, etaj 1, Camera 3,
judetul Prahova, Regiunea Sud Muntenia, Romania.
6. Valoarea totala a proiectului este de 1.278.507,37 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de
865.890,67 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 736.007,07 lei si valoarea
finantarii nermbursabile din bugetul national de 129.883,60 lei.
7. Rezultatele proiectului:achizitionarea unui numar de 8 echipamente si angajarea unui numar de 5
persoane.
8. Impact: impact social, prin crearea a 5 noi locuri de munca si impact economic, prin dezvoltarea Regiunii
Sud Muntenia.
9. Persoana de contact POPA IOANA-IRINA, telefon 0757064865, fax -, email irinapopa@iseoromania.ro.
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Daco Getica București 9p (1115), Ripensia Timișoara 8p (1013), ASU Politehnica Timișoara
7p (6-9), Metaloglobus București
7p (6-14), Farul Constanţa 6p
(13-17), Luceafărul Oradea 5p (714), Aerostar Bacău 4p (10-14),
ACS Poli Timișoara 4p (9-18),
Dacia Unirea Brăila 3p (5-20), CS

Ploiesti, 20.09.2018

Titlu
„Dezvoltarea activitatii de efectuare analize tehnice si testari la S.C.
COVATEMA TEHNIC S.R.L.”
1. Numĉr referinԑĉ: Contract de finanԑare 225/02.08.2017
2. Data publicĉrii anunԑului: 20.09.2018
3. Programul: Programul Operational Regional 2014-2020: Axa prioritarĉ 2 - Îmbunĉtĉԑirea competitivitĉԑii
întreprinderilor mici Ɣi mijlocii; Prioritatea de investiƜii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatĉrii economice a ideilor noi ƕi prin încurajarea creĉrii de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri.
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; Organism
Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
5. Alte informaԑii: S.C. COVATEMA TEHNIC S.R.L., cu sediul social in Comuna Pĉulesti, Sat PĉuleƔtii Noi, nr.
114, Judetul Prahova, anunԑĉ finalizarea proiectului „Dezvoltarea activitatii de efectuare analize tehnice
si testari la S.C. COVATEMA TEHNIC S.R.L.”, incepand cu data de 20.09.2018. Obiectivul general al
proiectului l-a constituit consolidarea pozitiei pe piata a microintreprinderii S.C. COVATEMA TEHNIC
S.R.L., dezvoltarea pe piata a acesteia in domeniul economic competitiv privind activitatile de testare si
analizele tehnice. Locul de implementare: Municipiul Ploiesti, Str. MARASESTI, Nr. 285B, judet Prahova,
Regiunea Sud-Muntenia, Romania.
6. Valoarea totala a proiectului este de 1.278.468,21 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de
865.890,67 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 736.007,07 lei si valoarea
finantarii nerambursabile din bugetul national de 129.883,60 lei.
7. Rezultatele proiectului:achizitionarea unui numar de 8 echipamente si angajarea unui numar de 5
persoane.
8. Impact: impact social, prin crearea a 5 noi locuri de munca si impact economic, prin dezvoltarea Regiunii
Sud Muntenia.
9. Persoana de contact BUSUIOC CONSTANTIN, tel: 0724355768, e-mail: covatematehnic@gmail.com.
SC COVATEMA TEHNIC SRL
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Laurenţiu Marinescu, la
bucuria maximă a golului…

Succes dramatic, în
prelungiri…
(Liga 2, Etapa 7, 16.IX.2018)
* Petrolul Ploiești – ASU
Politehnica Timișoara 2-0 (0-0)
Marcatori: Laurenţiu Marinescu
(90+2), Saim Tudor (90 + 4).
Replică dârză a formaţiei bănăţene
ce a luptat exemplar pentru cei
circa două sute de suporteri ce
le-au fost alături cu atâta efort, dar
n-au rezistat și presiunii petroliste
din prelungiri…
Petrolul
(antrenor
Leo
Grozavu) : Tordai – Olaru,
Plămadă, Cazan, Ţigănușu –
Ghinga (cpt) – Ciocâlteu (72
Ștefănescu), Marinescu . N.
Popescu (46 Lumu), Arnăutu (54
Cl. Herea), Saim Tudor.
Pe podium… După șapte etape,
pe podium (în final, primele două
promovează direct, a treia o poate
face prin baraj), în Liga 2, se află
(momentan) Academica Clinceni
18p (golaveraj 22-3), Sportul
Snagov 17p (12-3) – echipele unor
renumite sate și comune din Ilfovul
României și echipa legendară,
din „Orașul Aurului Negru”
– Petrolul Ploiești 16p (12-2),
urmate în clasament în ordine de
CS Mioveni 15p (14-6), FC Argeș
Pitești 15p (11-5), Pandurii Târgu
Jiu 14p (16-8), UTA Arad 13p (168), Universitatea Cluj Napoca 12p
(12-7), Chindia Târgoviște 11p
(8/8), Energeticianul 10p (11-12),

