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

 „Celor tineri li se pare că cei bătrâni sunt proşti,
dar cei bătrâni ştiu că tinerii sunt nişte prostuţi.”

- Culese de Tata  
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VAI DE NOI!VAI DE NOI!
Marius MARINESCU

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

“Eu sunt primul! Ba nu, eu sunt primul! Este 
ideea mea! Ba e a mea! Ba nu e a ta, e a mea!” 
TERMINAȚI dracu’ o dată! Voi nu vedeți cât 
de penibili sunteți? Ăsta care este astăzi primar 
se laudă cu o dungă pe asfalt, hop și ceilalți cu 
zâmbetul larg, lângă două dungi. Iese amărâtul 
să arate cum inspectează astuparea unei gropi, 
iute iese și celălalt cu două gropi umplute. 
Vai de capul nostru, în ce hal am ajuns. Să 
ne lăudăm cu cele mai banale lucruri, să ne 
împăunăm cu nimicuri, să chiuim ca la nuntă 
doar pentru că am mai pus un coș de gunoi 
pe stâlp!? Este cel puțin rușinos. Niciunul nu 
are o viziune clară a ceea ce se vrea Ploieștiul 
peste 5, 10, 20 de ani. Doar răhățișuri. Chiar 
nu mai sunt oameni cu viziune? Hai, Roberta, 
ieși și învață-l pe ăsta mic ce are de făcut, acum 
când nu e prea târziu. Fă din el un erou, așa 
cum ai făcut din Volosevici! Nea Mircea, ieși și 
ajută-l pe al vostru voinic să rupă gura lumii 
cu proiecte, că e clar că cu popii și familia 
tradițională nu scoate decât o fl atulație! Tanti 
Grațiela, fă o strategie ca să iasă nenumitul tău 
viitor candidat, fi e el și gay, cu ceva deștept! 
Vedeți unde am ajuns? Să ne întoarcem unde 
nici în cele mai negre vise nu ne imaginam 
că ne întoarcem. Pe bune...voi chiar vreți să 
iasă primar vreun no-name pe care n-o să-l 
mai puteți ține în lesă!? Spun asta pentru că 
văd din ce în ce mai multă lume dornică de 
ceva proaspăt, curajos, cu proiecte, dispus la 
dialog real, cu simțul ridicolului, înconjurat 
de oameni capabili....etc, etc...știți voi ce vă 
lipsește! Nu de alta dar, ca și în poză, soluțiile 
simple sunt cele mai bune...la alții însă!

A FOST INAUGURAT, LA AZUGA-PREDEAL, „DRUMUL TUNULUI”

Guvernul Dăncilă a pus DNA și DIICOT la colț

ZGÂRCITUL CJ PRAHOVA!

APUSUL INDUSTRIEI DE UTILAJ PETROLIER: 
UPETROM-1 MAI, DE LA SONDE DE FORAJ, 

LA CENTRU COMERCIAL DE FIȚE
Cine ar fi  crezut oare, în urmă cu trei decenii, că Uzina 

1 Mai, din Ploiești, vestită deunăzi vreme în toată lumea 
pentru producția de utilaj petrolier, se va transforma într-un 
banal centru comercial? Iată că acest lucru se întâmplă în anul în 
care se împlinesc 110 ani de la fondarea fabricii și la un an de când 
miliardarul român, Gabriel Comănescu, a declanșat procedura 
de insolvență pentru unitatea pe care a cumpărat-o după anul 
2000. De fapt, noua destinație putea fi  anticipată din clipa 
în care una dintre secții a fost rasă de pe fața pământului și 
înlocuită cu un magazin Kaufl and. Urmează, acum, pe alte 
9,5 ha, să se dezvolte supermarketuri de tip Lidl și Carrefour, 
plus un mall cel puțin la nivelul Ploiești Shopping City. Ca și 
cum doar cu asta s-ar ocupa ploieștenii, de cumpărături și de 
cinema!

Pe 13 octombrie, pe Valea Prahovei, a avut loc un 
eveniment rar, respectiv, inaugurarea unui drum 

tematic, denumit „Drumul Tunului”. Acesta urmează 
linia tranșeelor din Primul Război Mondial, pe frontul 
dintre Azuga și Predeal, traseu pe care a fost urcat și 
armamentul greu tocmai, sus, pe munte. Eroii care și-au 
pierdut viața pentru apărarea țării au fost comemorați pe 
Vârful Clăbucetul Taurului. Evenimentul a fost organizat de 
primăriile orașelor Predeal și Azuga, Batalionul 21 Vânători 
de Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal, Cabana 
Gârbova, Organizația Națională Cercetașii României, cu 
sprijinul Salvamont, ISU Brașov și al Jandarmeriei Montane. 
Aici, în urmă cu 102 ani, a avut loc una dintre cele mai grele 
confruntări ale armatei române din Primul Război Mondial, 
bătălia de la Predeal, desfășurată între 9-25 octombrie 
1916, în zonele Predeal-Susai, Azuga-Clăbucetul Taurului, 
Clăbucetul Azugii și Clăbucetul Baiului, Bușteni-Valea 
Cerbului, Diham. Tinerii din Asociația Cercetașii Românei 

au avut o importantă implicare în materie de prim-ajutor, 
transmisiuni, supraviețuire etc. Eroina Ecaterina Teodoroiu 
și-a început aventura în război la Azuga-Predeal, alături de 
armata română, în calitate de cercetaș-infi rmier. Proiectul 
„Drumul Tunului” aparține Cercetașilor României-centrele 
locale Baden-Powell, Lupii Ageri, Roșu și Bucureștii Noi, 
toate din București, ai căror membri, 150 la număr, au marcat 
zona cu panouri indicatoare, traseul fi ind străbătut simbolic 
săptămâna trecută de publicul participant la eveniment.

“Eu sunt primul! Ba nu eu sunt primul! Este

Guvernul Dăncilă, aidoma 
Guvernului Grindeanu, are 

ce are cu noaptea: elaborează  sau 
adoptă ordonanțe după orele 21.00. 
Și nu pentru orice domeniu, ci 
numai pentru justiție. Grindeanu a 
adoptat celebra OUG 13, noaptea. 
Oamenii lui Dăncilă scriu ordonanțe 
de urgență noaptea, le adoptă ziua 
și le publică în Monitorul Ofi cial 30 
de ore mai târziu. Întâmplător sau 
nu, fi x în ziua când Guvernul vota 

OUG 92 de modifi care a legilor 
justiției, abia intrate în vigoare, 
după masacrarea lor din vară, Înalta 
Curte de Casație și Justiție decidea că 
mitingurile spontane sunt... ilegale. 
De parcă spontaneitatea are ceva 
cu legea! OUG 92 să zicem că pune 
cruce DNA, DIICOT și Parchetului 
General. De fapt, pune cruce marilor 
dosare afl ate în instrumentarea 
procurorilor. Cum? Vom vedea!

De câțiva ani, Consiliul Județean Prahova lasă 
impresia că ține cu dinții de bani, nereușind, cel 

puțin din 2015 încoace, să cheltuie sumele alocate pentru 
modernizarea drumurilor județene. La 30 septembrie, de 
exemplu, se utilizaseră doar 5,16% din totalul fondurilor 
alocate pentru dezvoltare la capitolul „transporturi” (3,329 
mil. lei, dintr-un programat de 64,55 mil. lei)! Vă vom 
spune în numărul viitor al ziarului de ce instituția nu și-a 
dus programul de investiții la bun sfârșit. Nici spitalele din 
subordinea CJ Prahova n-au utilizat banii la maximum, 
deși e mare nevoie de modernizare la Maternitate sau la 
clădirile Spitalului Județean. Credeți că pot instituțiile din 
coordonarea județului ori chiar Consiliul Județean să facă în 
trei luni ceea ce n-au reușit în nouă? Exclus!
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana TĂNASE; www.ziarulploiestii.ro

Accident grav pe DN1B, la 
Loloiasca

Cinci autoturisme au fost 
implicate într-un accident care s-a 
produs pe DN1B, la Loloiasca, la 
aproximativ trei kilometri distanță 
de intrarea în Mizil. O persoană a 
sunat la 112 și a alertat autoritățile. 
La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Din cele 16 persoane 
implicate în accident, opt au fost 
transportate la spital. Este vorba 
despre trei minori și cinci adulți. 
Victimele au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Unul 
dintre copii, un băiețel în vârstă de 
3 ani, a fost transferat la Spitalul 
Clinic de Urgență Bagdasar – 
Arseni din București. Ceilalți 
doi minori au fost transferați la 
Spitalul de Pediatrie Ploiești. Din 
cei cinci adulți care au ajuns la 
spital numai o persoană a rămas 
internată. Trafi cul în zonă a fost 
blocat. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident pe Centura 
de Vest a Ploieștiului

Accidentul rutier s-a produs la 
intersecție cu drumul spre Buda, 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. O persoană a sunat 
la 112 și a alertat autoritățile. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Din fericire, 
accidentul rutier nu s-a soldat 
cu victime. Trafi cul în zonă s-a 
desfășurat îngreunat. 

Accident rutier pe 
DN 1, la Româneşti

Accidentul rutier s-a produs pe 
sensul Ploiești - București, după 
ce un motociclist a fost acroșat 
de un autoturism. La fața locului 
au ajuns echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță. 
Motociclistul a fost rănit și a 
necesitat transportul la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Trafi cul în zonă a 
fost restricționat. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident pe DN 1, 
la Nistoreşti

Accidentul rutier s-a produs 
pe sensul Ploiești - Brașov, în 
apropiere de halta de la Nistorești, 
după ce un motociclist a fost acroșat 
de un autoturism care, potrivit 
primelor cercetări, ar fi  ieșit din 
coloană.  Din fericire, motocilistul 
nu a necesitat transportul la spital. 

Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs accidentul rutier.

Accident mortal la Păulești

Accidentul rutier a avut loc pe 
DJ 102, pe raza localității Păulești. 
O femeie în vârstă de 70 ani, care 
se deplasa cu o bicicletă, a fost 
acroșată de un autoturism.  La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Victima a 
fost transportată la spital, însă a 
decedat la scurt timp, din cauza 
traumatismelor grave suferite. 
Trafi cul în zona unde s-a produs 
accidentul a fost îngreunat. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs accidentul rutier.

Accident în Ploiești. Minor 
lovit de un autoturism
Accidentul rutier s-a produs 

la intersecția străzilor Fagilor 
cu Pădurii. O persoană a sunat 
la 112 și a alertat autoritățile. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Copilul, în 
vârstă de 4 ani, a fost transportat 
la Spitalul de Pediatrie. Acesta 
prezenta o plagă la picior. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cum s-a produs evenimentul 
rutier.

Accident rutier pe DN1A, 
la Cheia

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un conducător auto a 
pierdut controlul direcției și a ieșit 
cu mașina în decor. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Un bărbat și o femeie, 

ambii în vârstă de 51 de ani, au fost 
transportați la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, pentru a benefi cia de 
asistență medicală de specialitate. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs accidentul rutier.

Accident pe DN1A, la 
Stăncești

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. O persoană a 

sunat la 112 și a solicitat ajutorul 
medicilor. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță.  
O femeie în vârstă de 54 a fost 
transportată la Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident pe DN 1, în 
Comarnic

O femeie a trecut prin clipe 
cumplite după ce a fost acroșată 
de două autoturisme, pe trecerea 
de pietoni, potrivit primelor 
cercetări. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță. Femeia 
a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Trafi cul în 
zonă s-a desfășurat îngreunat. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Accident pe DN1, în Azuga
Accidentul s-a produs pe 

sensul Predeal – Ploiești, după 
ce un conducător auto a pierdut 
controlul direcției și a intrat 
cu mașina într-un pom. Două 
persoane au fost rănite. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Doi tineri, 
ambii în vârstă de 27 de ani, au 
fost transportați la Spitalul Azuga, 
pentru acordarea de asistență 
medicală de specialitate. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs accidentul rutier.

Accident rutier la intrare 
în Comarnic

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1, la intrare în Comarnic, după 
ce două autoturisme au intrat în 
coliziune. În urma impactului, 
una dintre mașini s-a răsturnat 
într-un șanț. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță. 
Din fericire, nicio persoană nu 
a necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident pe DJ 145, la 
Măgureni 

Două autoturisme au intrat 
în coliziune pe DJ 145, pe raza 
comunei Măgureni. O persoană a 
sunat la 112 și a alertat autoritățile. 
Din fericire nicio persoană nu 
a necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs accidentul rutier.

Accident în Ploiești
Accidentul a avut loc la 

intersecția străzii Alexandru 
Depărățeanu cu strada Nucilor, 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. Potrivit 
primelor informații se pare că 
accidentul rutier s-a produs pe 

fondul neacordării de prioritate. 
O persoană a fost rănită, însă nu 
a necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Doi pietoni accidentați 
de un autoturism la Valea 

Călugărească
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1B, pe sensul de mers 
catre Buzău. Două femei au 
fost acroșate de un autoturism, 
pe trecerea de pietoni, potrivit 
primelor informații.  La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță, iar trafi cul în zonă a 
fost restricționat pe sensul către 
Buzău. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Minor dat dispărut, după 
ce a plecat de la un centru 
de recuperare din Breaza
Polițiștii din Breaza au fost 

sesizați despre faptul că Lăzăroiu 
Constantin Alexandru, în vârstă 

de 16 ani, a plecat voluntar 
dintr-un centru de recuperare 
și reabilitare din Breaza și nu a 
mai revenit. Minorul, potrivit IPJ 
Prahova, are 1, 65 m înălțime, 50 
de kg, constituție astenică, păr 
negru, tuns scurt, față ovală și ten 
deschis. „La momentul plecării era 
îmbrăcat cu un tricou de culoare 
neagră, blugi de culoare bleu, vestă 
de culoare verde și pantofi  sport 
de culoare albă”, a mai precizat 
IPJ Prahova. Persoanele care pot 
da informații despre minor sunt 
rugate să sune la 112 sau să anunțe 
cea mai apropiată unitate de 
poliție, este apelul lansat de Poliție.

Accident feroviar în 
Gara Mizil

Un adolescent în vârstă de 16 
ani a fost acroșat de un tren, în 
zona Gării Mizil. La fața locului 
au intervenit mai multe echipaje 
ale Poliției, ale ISU Prahova și 

ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Potrivit primelor 
informații, adolescentul a suferit 
un traumatism cranio-cerebral 
și un traumatism abdominal, 
precum și fracturi la un picior. 
Victima accidentului feroviar 
a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili 
cu exactitate cum s-a produs 
accidentul.

Incendiu la un depozit 
de materiale plastice din 

Bucov
Focul a izbucnit la un depozit 

de mase plastice din satul Pleașa, 
comuna Bucov, și s-a manifestat 
cu fl ăcări foarte mari și fum dens. 

Peste 40 de pompieri cu nouă 
autospeciale cu apă și spumă 
au intervenit pentru stingerea 
incendiului, potrivit ISU Prahova. 
Incendiul s-a manifestat pe o 
suprafață de aproximativ 500 mp. 
Din fericire, nicio persoană nu a 
fost rănită. Mai bine de o oră și 
jumătate s-au luptat pompierii 
militari cu fl ăcările. Focul a fost 
localizat și ulterior s-a reușit 
stingerea lui. Pompierii militari 
urmează să stabilească și care a fost 
cauza care a condus la izbucnirea 
incendiului.

Dosare penale pentru 
folosirea unor minori în 

scopul  cerşetoriei. 

Două femei din Prahova s-au 
ales cu dosare penale după ce 
au fost depistate că apelau la 
mila trecătorilor, în timp ce erau 
însoțite de doi minori.  Cele 
două femei au fost depistate de 
polițiștii ploieșteni de siguranță 
publică din cadrul Secției nr. 
3, în zona Bisericii ,,Înălțarea 
Domnului” din Municipiu. În 
cauză, polițiștii au întocmit 
două dosare penale sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de folosire 
minori în scopul  cerşetoriei. 
Polițiștii au sesizat, totodată, 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecție a Copilului 
Prahova.

Incendiu în Câmpina, la un 
depozit de îmbrăcăminte

Focul a izbucnit la un depozit 
de îmbrăcăminte de pe strada 
Nicolae Bălcescu din Câmpina. 
Pompierii militari au intervenit cu 
trei autospeciale cu apă și spumă 
și cu un echipaj Smurd. Incendiul 
s-a manifestat pe o suprafață de 
aproximativ 250 mp. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită.

de 16 ani a plecat voluntar

Seria accidentelor rutiere a continuat pe șoselele 
din Prahova. Zeci de persoane au ajuns la spital.

Peste 40 de pompieri cu nouă
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FORUM ECONOMIC ROMÂNO-ITALIAN, LA PLOIEȘTI

Forumul a fost structurat pe trei 
coordonate: investiții și oportunități 

de afaceri în România; investiții în IT și 
telecomunicații; problemele românilor 

care lucrează în Italia, emigrația economică 
românească în Italia. De altfel, reuniunea 
a plecat de la relațiile puternice sociale și 
economice statuate în ultimii 25 de ani: 
Italia reprezintă țara care a primit cei mai 
mulți emigranți români; în Prahova, cele 
mai multe fi rme cu capital străin sunt ale 
oamenilor de afaceri din Peninsulă. La 
nivel național, Italia ocupă primul loc în 

topul investitorilor străini în România, 
cu circa 46.000 de fi rme, situație păstrată, 
cum spuneam, și la nivelul Prahovei. 
Președintele CCI, Aurelian Gogulescu, a 
ținut să precizeze: „În Prahova, Italia este pe 
primul loc la capitolul comunitate de afaceri 
străină. În județ sunt aproape 500 de fi rme cu 
capital italian, în care lucrează peste 3.000 de 
angajați. Relațiile de colaborare tradiționale, 
afi nitățile culturale și sociale, apropierea 
geografi că și caracteristicile comune ale 
spiritului latin reprezintă premise ale 
derulării relațiilor bilaterale economice și 
comerciale dintre Italia și România, implicit 
din Prahova, cel puțin la nivelul de până 
acum”. Că va fi  așa au demonstrat patru 
oameni de afaceri italieni care au declarat 
că, în viitorul apropiat, vor deschide noi 
capacități industriale în Prahova: o fabrică 
de aluminiu, o fi rmă din industria de 
spălare și sterilizare a instrumentarului din 
domeniul sănătății publice, o companie IT 
și o alta care produce și comercializează 
utilaje agricole. Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a României în Italia 
(CCIRO.It), Eugen Terteleac, a apreciat în 
mod deschis relațiile pe care le-a statornicit 
în Prahova: „Colaborarea dintre CCIRO.
It și autoritățile din Prahova datează din 
anul 2003. De-a lungul acestor ani am avut 
o deschidere totală în special din partea 
Consiliului Județean Prahova, reușind să 
aducem foarte multe investiții din Italia în 
acest județ. Tocmai de aceea ne dorim ca, 
prin intermediul acestui forum, să găsim 
noi soluții pentru investitorii străini care 
au nevoie de consultanță, de expertiză și de 
susținere, astfel încât afacerile lor să poată fi  
aduse în România”. În fi ne, prezent la forum, 
ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a 
avut un altfel de limbaj decât cel promovat 
de colegii săi din majoritatea parlamentară, 
care au atacat repetat investițiile străine, 
spunând că dorește ca România să devină 
„un paradis investițional pentru oricine 
vine din interiorul și din afara spațiului 
european”.

ITALIENII AU ILUMINAT COLUMNA 
LUI TRAIAN ÎN CULORILE 
DRAPELULUI ROMÂNIEI

Un eveniment în oglindă a avut loc pe 
16 octombrie, la Roma, Forumul de Afaceri 
România-Italia, la care țara noastră a avut 
o participare la cel mai înalt nivel, prin 
șeful statului, Klaus Iohannis. Vizita, prima 
după 45 de ani a unui președinte, are loc în 
contextul sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri și al aniversării a 10 ani de la ridicarea 
relației bilaterale dintre România și Italia 
la nivel de Parteneriat strategic consolidat. 
Șeful statului s-a întâlnit cu președintele 
Italiei, Sergio Mattarella, cu președintele 
Consiliului de Miniștri Giuseppe Conte, cu 
președinții Senatului și Camerei Deputaților, 
Maria Elisabetta Alberti Casellati și Roberto 
Fico, cu primarul Romei, Virginia Raggi, cu 
reprezentanții comunității românești, cea 
mai numeroasă din afara granițelor și cea mai 
mare comunitate străină din Peninsulă, cu 
reprezentanți de marcă ai cultelor religioase 
ortodox, greco-catolic și romano-catolic. 
De departe, momentul cu cea mai mare 
încărcătură emoțională a fost iluminarea 
Columnei lui Traian în culorile Drapelului 
României, semn de prețuire a italienilor față 
de Anul Centenar românesc.

INVESTIȚII STRĂINE ÎN PRAHOVA 
(STUDIU CREDITINFO 2015)

• După cifra de afaceri generată: 
Olanda, cu 7,1 miliarde de lei, urmată de 
Germania (5 miliarde de lei), Luxemburg 
(1,1 miliarde de lei), Marea Britanie (945 
milioane de lei), Cipru (633 milioane de 
lei), Italia (630 milioane de lei), Austria 
(614 milioane de lei), Belgia (343 milioane 
de lei), Turcia (200 milioane de lei), Spania 
(90 milioane de lei), Suedia (88 milioane 
de lei);

• După profi tul fi rmelor cu capital străin: 
Olanda-482 milioane de lei, Germania-223 
milioane de lei, Luxemburg-80 milioane de 
lei, Belgia- 45 milioane de lei, Turcia-22 
milioane de lei, Franța- 18 milioane de lei, 
Austria-11 milioane de lei;

• După numărul de angajați: fi rmele cu 
capital german, peste 5.000 de angajați,  
Marea Britanie- peste 4.000 de salariați, 
Olanda și Italia- peste 3000 fi ecare,  Cipru- 
2.400,  Austria- 2.300, Turcia 1.900;

• După numărul de fi rme înfi ințate: 
Italia-peste 500 de companii, Turcia-294, 
Germania-236, Spania-179, Regatul Unit 
al Marii Britanii și al Irlandei de Nord-162, 
Franța-142, Olanda-95 de fi rme etc.

Consiliul Județean Prahova, Camera Consiliul Județean Prahova, Camera 
de Comerț România-Italia, Academia de Comerț România-Italia, Academia 
Europeană pentru Relații Economice și Europeană pentru Relații Economice și 
Culturale din Roma (AEREC), Camera Culturale din Roma (AEREC), Camera 
de Comerț și Industrie Prahova de Comerț și Industrie Prahova 
și Uniunea Camerelor de Comerț și Uniunea Camerelor de Comerț 
Bilaterale din România au organizat, Bilaterale din România au organizat, 
pe 12 octombrie, la Ploiești, sub motto-pe 12 octombrie, la Ploiești, sub motto-
ul „Redăm încrederea investitorilor ul „Redăm încrederea investitorilor 
în economia românească”, Forumul în economia românească”, Forumul 
economic România-Italia. La acest economic România-Italia. La acest 
eveniment au participat antreprenori eveniment au participat antreprenori 
italieni și români, reprezentanți italieni și români, reprezentanți 
ai administrației publice locale, ai ai administrației publice locale, ai 
Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai 
Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Fondurilor Europene și 
ai Ministerului pentru Românii de ai Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni, precum și parlamentari. Pretutindeni, precum și parlamentari. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

ITALIENII AU ILUMINAT COLUMNA

În prezența autorităților județene 
și a unui numeros public, pe 

„Aleea Făuritorilor Marii Uniri”, 
amenajată în Parcul Memorial 
„Constantin Stere”, din Bucov, a fost 
dezvelit bustul patriotului basarabean 
Pantelimon Halippa. Născut la 
Cubolta, în actualul raion Sângerei, din 
Basarabia, la 1 august 1883, Halippa a 
fost președintele Sfatului Țării care a 
votat unirea Basarabiei cu România, 
participând la adunările de la Cernăuți 
și de la Alba-Iulia care au proclamat 
Unirea Bucovinei și, respectiv, a 
Transilvaniei cu România. După 1918 
a deținut mai multe funcții: ministru, 
secretar de stat pentru Basarabia 
(1919-1920), ministru al Lucrărilor 
Publice (1927), ministru al Lucrărilor 
Publice și Comunicațiilor (1930), 
ministru ad-interim la Ministerele 
Muncii, Sănătății și Ocrotirii Sociale 
(1930), ministru secretar de stat 
(1928-1930, 1932, 1932-1933), 
senator și deputat în Parlament (1918-
1934), urmărind constant propășirea 

culturală a Basarabiei. Halippa a 
fost întemeietorul Universității 
Populare din Chișinău (1917), al 
Conservatorului Moldovenesc, al 
Societății Scriitorilor și Publiciștilor 
Basarabeni, al Societății de Editură și 
Librărie „Luceafărul”, din Chișinău 
(1940). În anul 1923 devine 
membru emerit al Suveranului 
Sanctuar al României și, în același 
an, la 29 decembrie, reprezentă 
Loja „Libertatea”, din Chișinău, la 
Conventul anual al Marii Loji Naționale 
din România (MLNR). În 1925 a făcut 
parte din Comisia de relații externe 
a MLNR. A mai îndeplinit și funcția 
de garant de amiciție în România al 
Supremului Consiliu de grad 33 din 

Santo Domingo. În 1950, patriotul 
moldovean a fost arestat și închis, fără 
a fi  judecat, la Sighetu Marmației, după 
doi ani fi ind predat NKVD-ului, dus la 
Chișinău, judecat și condamnat la 25 
de ani de muncă forțată în Siberia. A 
fost mutat la închisoarea de la Aiud, 
unde a fost reținut până în 1957. A 
murit la 30 aprilie 1979, la vârsta 
de 95 de ani, în București, în casa 
de pe strada Al. Donici nr. 32, fi ind 
înmormântat în cavoul familiei din 
cimitirul Mănăstirii Cernica. Bustul 
lui Halippa este al treilea, din proiectul 
de 12, dezvelit la Bucov, pe Aleea 
Unirii; în acest an au mai fost plasate 
două statui ale lui I. C. Brătianu și Ion 
Inculeț.

Vorba lui Cațavencu...„După lupte seculare, care au durat 
30 de ani... Iată visul nostru realizat! (...) Am luptat și am 
progresat: ieri obscuritate, azi lumină! (...) Ieri intristarea, 
azi veselia!... Iată avantajele progresului!”  Mda...Tot după 
lupte care au durat vreo 15-20 de ani a venit vremea ca 
podul de lemn, celebrul pod de lemn peste calea ferată de 
la Sud, care leagă strada Depoului de cartierul Mimiu, să 
fi e, în sfârșit, demolat! Primăria Ploiești a anunțat că a fost 
semnat contractul cu fi rma care va efectua și demolarea, și 
construirea noului pasaj rutier (pod cu 2 benzi de circulație 
și pistă pentru biciclete), în termen de 18 luni de la parafarea 
înțelegerii. Valoarea lucrării se ridică la 20 de milioane de 
lei. Despre necesitatea construirii podului închis circulației 
din 2010 se vorbește, hăt, din vremea în care primar era 
Emil Calotă (primul mandat), dacă nu cumva chiar de pe 
vremea lui Horia Toma. A trebuit să treacă aproape 15 ani 
și să se perinde la conducere vreo patru primari (Volosevici, 
Bădescu, interimarii Ganea și Teodorescu, acum Dobre) 
pentru ca, în fi ne, să se întâmple ceva cu acest obiectiv!

BUSTUL BASARABEANULUI PANTELIMON HALIPPA, BUSTUL BASARABEANULUI PANTELIMON HALIPPA, 
DEZVELIT PE ALEEA UNIRIIDEZVELIT PE ALEEA UNIRII
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Podul de lemn, demolat 
după... lupte seculare!
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După afl area rezultatelor 
referendumului organizat în zilele 

de 6 și 7 octombrie, pe tema redefi nirii 
familiei în Constituție, deputatul PSD de 
Prahova, Răzvan Ursu, a ținut să declare: 
„Deși referendumul nu a întrunit cvorumul 
de 30% pentru validare, nu trebuie neglijată 
vocea celor care s-au prezentat la vot”. Mda, 
Răzvane, în schimb trebuie uitată vocea 
celor care nu s-au prezentat la vot! Voi țineți 
morțiș să ne demonstrați că 3,8 milioane de 

alegători prezenți la urne îs mai mulți decât 
14,4 milioane de absenți. Dacă-i pe-așa, 
n-ai vrea tu să renunți la indemnizația ta 
de 17.500 lei și să o încasezi pe cea de acum 
doi ani, de 6.500 lei? Nu? Că doar asta îmi 
explici, că 6.500 înseamnă mai mult decât 
17.500 lei!

Marian Munteanu, băiatul acela care 
să dădea lider al Pieții Universității 

din 1990, descoperit între timp ca fost 
turnător al securității comuniste, și-a dat 
arama pe față: „Rezultatul referendumului 
va fi  o declarație de independență față 

de UE. Îi rog pe compatrioții mei să vină 
într-un număr copleșitor la urne”. Și după 
independența de UE ce să urmeze, Mareane, 
o scrisoare de adeziune la Uniunea Sovietică? 
Marș, mă! Vă place să vă lăfăiți pe plajele din 
Tenerife, să vă dați în bărci la Monaco ori 
să nu mai puteți de-atâta francofonie, dar 
când e să respectați civilizația ori valorile 

vestului, vi se pune nodul în fi cat, neh, 
securiștilor? Ia-ți mătăluță valijoara, mută-
te la Moscova și lasă-ne pe noi în pace, 
înțeles?

Ministrul Inculturii, George Ivașcu, 
s-a arătat îndurerat de prăbușirea 

căsuței în care s-a născut marele geniu al 
artei secolului XX, Constantin Brâncuși: 
„Am citit cu durere în sufl et despre 
prăbușirea ultimelor vestigii ale Casei de 
la Hobița, cea în care s-a născut marele 
Constantin Brâncuși și, care, din păcate, se 
afl a de foarte mult timp într-o stare avansată 
de degradare.”. Actorașul Ivașcu s-a mai 
izmenit apoi să explice ce-a făcut Guvernul 
sau mai bine zis ce n-a făcut, cum n-are el 
bani să-și exercite dreptul de preemțiune la 
cumpărarea patrimoniului cultural etc. Bre, 
Ivașcule, io nu știu dacă noi te plătim ca să 
ai dureri sufl etești, să bocești că n-ai bani ori 
ca să organizezi parastasul prăbușirii casei 
de la Hobița. Nu, bre, de văicărit lasă-ne pe 
noi s-o facem, tu apucă-te, naibii, de treabă, 
că de-aia ești sculă pe basculă la ministerul 
ăsta. Zici că n-ai bani? Zăăău? Dar să tocați 
sute de milioane de lei pe festivaluri de două 
parale aveți? I-auzi ce inteligență a emanat 
o cuconetă de la Poliția Locală Sector 2, 
pentru care ai alocat tălică 320.000 lei for un 
tra-la-la de Centenar: „Aplauzele muzicale 
ale dvs. mă fac să aduc câteva îmbrățișări 
ale mele personale”. Ptiu, Ivașcule, și zici că 
n-ai bani de Hobița?

Săptămâna trecută, un autobuz al TCE 
Ploiești s-a rupt în două în timp ce era 

în trafi c și cu călători la bord. Directorul 
Nae Alexandri, fost deputat, fost director 
la alte organe de stat, bugetar din născare, 
a dat vina pe Consiliul Local, care cică a 
impus societății un program anume și nu 
i-a oferit Măriei Sale Dereft orul mașini 
nou-nouțe, să-i iasă lui contractul de 
performanță și talentele de conducător. 
Da, Năică, ți-a zis Consiliul Local să scoți 
rablele pe stradă, în loc să le repari, iar tu 
să tai frunze la câini, de exemplu. Păi, ce-ar 
fi , atunci când toci frunze, să cânți romanța 
Ioanei Radu?

Foaie verde foi de prun, 
În noaptea de Moș Ajun
Mi s-a rupt căruța-n drum
Că n-a fost fi erarul bun...
Cine-i fi erarul? Ghici ghicitoarea... ta!

Observatorulph.ro a publicat o 
statistică incredibilă referitoare la 

TCE Ploiești: de la 1 ianuarie 2017 și până 
la 1 octombrie 2018, angajații societății de 
transport public au benefi ciat de 30.667 
de zile de concediu medical! Adică, 
făcând o aritmetică de clasa a II-a, băieții 
ăia au fost bolnăviori non-stop timp de 
84 de ani! Tot răul spre bine, zicem noi: 
înseamnă că Ploieștiul poate să se culce 
pe-o ureche, TCE va exista și la următorul 
Centenar, dacă angajații s-au îmbolnăvit cu 
anticipație, de-acum și până peste aproape 
100 de ani! Apropo: autobuzul ăla care s-a 
rupt era șofat de vreun zombi?

Înalta Curte de Casație și Justiție a 
decis că orice persoană prezentă la 

un miting în fața unei clădiri publice și 
care nu a anunțat în prealabil prezența la 
protest poate fi  sancționată. Magistrații au 
mai zis că protestele spontane sau anunțate 

în spațiul virtual, organizate apoi în stradă, 
să fi e declarate ilegale, dacă nu și le asumă 
cineva. Altfel spus, mitingurile #rezist din 
fața clădirii Guvernului sunt interzise. Nu-i 
nimic, dragă, dacă sunt ilegale alea din față, 
facem și noi proteste în spate! Dacă nu se 
mai pot face mitinguri pe stradă, le facem 
pe trotuar, nu? 

Cică Primăria Ploiești nu mai are bani 
pentru iluminatul public, salubritate 

și deszăpezire. Ei și? Bine că am avut pentru 
alfabetul conviețuirii! Asta înseamnă că, 
dacă Ploieștiul nu va mai avea lumină pe 

timpul nopții, nu e nimeni care să ne fure 
pe stradă ori din casă, fi indcă i-a învățat 
Primăria pe unii chestia cu conviețuirea. 
Cât despre deszăpezire... chiar n-am înțeles 
ce aveți cu autoritățile! E culmea să dai o 
grămadă de bani să aduni zăpada, dacă ea 
oricum se topește la primăvară... 

Statisticile spun că 80% dintre români 
nu știu cum să reacționeze în cazul 

unui seism. Raed Arafat ne-a reamintit cam 
cum trebuie să procedăm, dar se pare că, la 
gradul de risc al clădirilor din București, 
cel mai bun sfat le apaține jurnaliștilor de la 
publicația Kamikaze: „în caz de cutremur, 
puneți-vă cearcaful pe cap și îndreptați-vă 
în liniște înspre cel mai apropiat cimitir...” 
Atenție, adăugăm noi, e important să 
nu faceți zgomot, că pune Carmen Dan 
jandarmii să vă ia la bătaie!

Deputatul PSD, Georgian Pop, a 
depus un proiect legislativ care 

prevede acordarea unui concediu legal 
pentru divorț, de tre zile lucrătoare, la 
cerere, angajaților care trec prin „trauma 
desfacerii căsătoriei”. Mda, pe principiul 
ăsta, n-ar trebui concediu legal și pentru 
când îți înșeli nevasta cu amanta ori când îți 
angajezi o secretară la biroul parlamentar? 
Mă rog, ar fi  cazul unui liber și-atunci 
când tragi vinul de pe drojdie ori când pui 
slănina la afumat...

Liviu Dragnea este de părere că ideea 
de cvorum inhibă prezența la vot la 

referendum și spune că, dacă nu ar exista 
un prag minim de prezență, numărul de 
oameni care ar vota ar fi  mai mare. Aoleu, 
dar de ce s-ar constipa cineva la ideea unui 
prag? Ce face votantul, se uită la ăla și 
spune, muică, nu pot să sar peste el? Lasă, 
Liviule, că se aplică și la prag chestia cu 
bariera: cățeii trec pe sub el, dulăii îl sar, iar 
deștepții... No, nu se lovesc de el, ca boii, 
ai vrea tu... îl ocolesc, bre, și te fentează pe 
tine!

l ăt i ți l î i lți d ât
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APUSUL INDUSTRIEI DE UTILAJ PETROLIER: 
UPETROM-1 MAI, DE LA SONDE DE FORAJ, 

LA CENTRU COMERCIAL DE FIȚE
Ceva din uzina de altădată pesemne va mai rămâne de 

vreme ce, în 2018, Upetrom, numele pe care unitatea 
și l-a luat după 1990, a depus documentația pentru revizuirea 
autorizației integrate de mediu pentru turnătoria mixtă 
(feroase și neferoase), secția forjă, fabrica de oxigen și secția 
de utilaj complex. Deocamdată însă toate sunt în procedură 
de insolvență; cum va gândi administratorul judiciar 
PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL 
să redreseze fi nanciar afacerea, dacă va pune la pământ întreaga 
fabrică ori dacă va mai salva ceva din ea, vom vedea.

ANII DE GLORIE

Actul de naștere al Upetrom-1 Mai Ploiești datează din 
anul 1908, când în sudul orașului s-a construit un mic atelier 
de reparații pentru scule, utilizate în industria extractivă de 
țitei, unde lucrau 50 de angajați. În perioada 1914-1922, sub 
patronajul „Creditului minier”, obiectul de activitate devine mai 
complex, prin repararea utilajului pentru exploatarea sondelor, 
numărul de salariați ajungând până la 750. Începând cu anul 
1922, atelierele trec în administrarea societății „Concordia”; 
aceasta concentrează aici toată activitatea din județ de reparații 
și întreținere a utilajelor petroliere precum și execuția unor 
scule, dispozitive și echipamente necesare forajului și extracției 
țițeiului din bazinul petrolifer al Văii Prahovei. Din anul 
1935, odată cu creșterea industriei de extracție și depozitare 
a țițeiului și gazelor, s-au construit noi hale, dotate cu mașini-
unelte de precizie și tehnicitate ridicată; numărul angajaților a 
ajuns la 1.400 de salariați. În cel de-al Doilea Război Mondial, 
o parte a societății a fost profi lată pe producția de armament 
(tunuri antitanc și muniție de artilerie), restul sectoarelor 
continuând reparația și construcția de utilaj petrolier, numărul 
de angajați dublându-se practic (3.000 de muncitori și 
specialiști, în 1944). După naționalizarea din 1948, societatea 
se transformă în „Interprinderea constructoare de utilaj 
petrolier 1 Mai”. Aceasta, în afara profi lului de bază, a început 
repararea fondurilor fi xe de război: vagoane, utilaj chimic, 
construcții metalice pentru hale industriale etc. Anul 1950 
marchează începutul perioadei de maximă strălucire a uzinei: 
începe fabricația de serie a instalațiilor și echipamentelor 
pentru foraj și extracția țițeiului, după documentație straină 
și apoi prin concepție exclusiv românească, respectiv, după 
soluțiile furnizate de către Institutul de Proiectare și Cercetare 
pentru Utilaj Petrolier (IPCUP), înfi ințat în anul 1955. Muncii 
de cercetare i se alătură mai târziu Facultatea de Petrol și 

Gaze. În 1989, la uzină lucrau 18.000 de 
salariați. Unitatea se întindea pe 72,3 ha, unde 
funcționau mai multe fabrici și secții: fabrica 
de piese turnate și forjate (semifabricate 
trunate din oțel, fontă, neferoase); fabrica de 
armături, prevenitoare și agregate (instalații 
de prevenire a erupțiilor, agregate de 
cimentare și fi surare, echipamente pentru 
gura sondei, armături industriale, turbine de 
foraj); fabrica de utilaj complex (instalații, 
ansamble, subansamble și piese care intră în 
componența utilajului petrolier, metalurgic, 
minier și chimic); fabrica  de echipamente 
petroliere (echipamente de ridicare, mese 
rotary, instalații de preparare și circulație 
a noroiului de foraj, pompe de noroi, instalații de preparare 
a aerului, construcții metalice, armături industriale); secția 
sape foraj (aparate de preparare fl uide, de comandă, reglare și 
siguranță, armături industriale, robineți de golire etc.); secția 
distribuție fl uide (oxigen industrial, acetilenă); secția sculărie 
centrală (scule, verifi catoare, dispozitive, matrițe și piese 
vulcanice necesare procesului de producție); fabrica mecano-
energetică (instalații specifi ce, utilaje, standuri de probă, SDV-
uri, inventar gospodăresc și de birou etc.).

MICA PRIVATIZARE ȘI... MAREA 
DEVALIZARE

După 1990, fi indcă numele „1 Mai” suna prea comunist, noii 
artizani ai capitalismului românesc au schimbat denumirea în 
„Upetrom”. Activitatea a continuat în virtutea inerției până 
când piețele tradiționale au început să se prăbușească. Și-atunci 
a început, odată cu „Mica privatizare” (cuponiada)... Marea 
devalizare! Cei din presă și angajații de altădată își amintesc 
probabil sub ochii cui s-a produs debandada: ai Adunării 

Generale ale Acționarilor, constituite în special din oameni 
de partid; ai consiliilor de administrație, înlocuite la fi ecare 
schimbare de guvern; ai echipelor manageriale alese pe nu se 
știe ce criterii. Falimentul s-a profi lat din clipa în care oamenii 
din interior, în special cei plasați în poziții de conducere, au 
înțeles cum merg treburile în România; și-au constituit fi rme 

prin care intrau materialele la prețuri mari în uzină și ieșea 
producția, de asemenea, prin intermediari, la prețuri care au 
făcut fabrica necompetitivă. Chiar acestea au făcut mai apoi 
concurență neloială. În plus, dat fi ind faptul că uzina era 
recunoscută pe plan mondial în echipamentele de foraj, a 
apărut scandalul-imens, la vremea respectivă- de vânzare a 
unor secrete industriale pe piața rusească. Din 1990 și până 
după anul 2000 au fost câteva valuri de concedieri astfel că, 
din 18.000 de salariați, care lucrau în trei schimburi, unitatea 
mai număra, la privatizarea din anul 2000, ceva peste 3.000 de 
angajați. Înainte de vânzare însă, în 1998, Fondul Proprietății 
de Stat, instituția care a fost practic groparul industriei 
românești, anunța că au început negocierile cu fi rma rusească 
URAL MAS Zavodnia, unitate considerată, până atunci, unul 
dintre principalii concurenți ai Upetrom pe piața mondială de 
utilaj petrolier. La acea vreme, uzina acumulase la stat datorii 
de 66 de miliarde de lei vechi, afându-se pe lista FPS în vederea 
lichidării sau restructurării.

ERA CAPITALISTĂ: DE LA SONDE DE FORAJ, 
LA MALL

Ei bine, lichidarea n-a venit, ci doar privatizarea, prin 
preluarea Upetrom, în decembrie 2000-ianuarie 2001, de către 
omul de afaceri român, Gabriel Comănescu. Nu știm care 
au fost adevăratele intenții ale acestuia, dacă își propusese să 
mențină domeniul de activitate al fabricii sau dacă se gândea la 
perspectiva imobiliară. În 2008, când s-au sărbătorit 100 de ani 
de la înfi ințare, în curtea Upetrom a poposit chiar președintele 
Republicii, Traian Băsescu, acesta fi ind aclamat de 3.000 de 
muncitori. În discurs, acesta vorbea despre „abnegația” de 
care dau dovadă salariații în a fi  făcut ori a face din „industria 
petrolului și gazului din România o industrie de prestigiu, 
apreciată pe plan internațional”. Băsescu le-a felicitat pe gazde 
pentru că uzina a revenit pe piața rusească, mai precis, a 
încheiat un parteneriat cu Gazprom. În 2011, cu toate acele 
rezultate lăudate de Băsescu, fabrica mai avea, din peste 
3.000 de muncitori, 1.564 de angajați. Aceștia au declanșat 
nenumărate confl icte de muncă cerând...prime de Paște, de 
Crăciun și de vacanță, precum și 36 de salarii compensatorii în 
cazul disponibilizărilor. În 2013, presa locală vorbește despre 
scăderea comenzilor cu peste 70%, despre datorii cumulate 
de 13 milioane de lei și despre faptul că numărul de angajați 
s-a redus la 700. În 2017, acționarii au cerut insolvența, prilej 
cu care s-a anunțat marele reviriment: construirea aici a unui 
centru comercial gigant...

G l l A i il i i î i l di i

prin care intrau materialele la prețuri mari în uzină și ieșea

29,33% din bugetul Primăriei Ploiești 
se duce pe salarii, a recunoscut 
primarul Adrian Dobre, care a mai 
precizat că personal n-a fost de 
acord nici cu creșterea la maximum 
a lefurilor funcționarilor, nici cu 
majorarea biletelor de călătorie, de 
la 2 lei, la 2,5 lei/tichet. Primarul a 
adăugat că majoritatea PSD-ALDE din 
Consiliul Local a votat acele retribuții 
spectaculoase, media salariului brut 

în administrația locală fi ind de 5.000 
lei: „În organigrama Primăriei Ploiești 
fi gurează 1.700 de angajați, 20% dintre 
aceștia lucrând efectiv în aparatul 
propriu al autorității publice, restul-la 
instituțiile din subordinea Consiliului 
Local. Bugetul municipal a fost în 2017 
de 375 milioane de lei, 110 milioane de 
lei însemnând cheltuieli cu salarizarea. 
Strict la Primăria Ploiești se plătesc, 
lunar, lefuri de 2 milioane de lei. S-au 

creat mari prejudicii bugetului local”. 
Dacă la această sumă mai adăugăm 
ajutoarele de căldură, subvenționarea 
gigacaloriei, gratuitățile pe mijloacele 
de transport, ne explicăm de ce aproape 
că nu mai rămân bani sufi cienți pentru 
curățenia orașului sau pentru investiții! 
Întrebare: cei din mediul privat, care 
plătesc taxe inclusiv pentru bugetul 
salarial, primesc de la patroni lefuri 
medii de 5.000 lei?

APROAPE 30% DIN TAXELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT ÎNGROPATE 
ÎN SALARIILE ANGAJAȚILOR PRIMĂRIEI PLOIEȘTI

LEAFA MEDIE BRUTĂ: 5.000 LEI/LUNĂ. VOI PRIMIȚI ACEȘTI BANI ÎN MEDIUL PRIVAT?
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România dispune de o rețea de 
autostrăzi de 746 km. 113,2 km au fost 

realizați înainte de 1989, iar 632,8 
km-după 1990. Cu alte cuvinte, țara 

noastră a construit magistrale rutiere 
cu o viteză de 22,6 km pe an! Spre 

comparație, alte țări mai mici, cum 
ar fi  Bulgaria sau Grecia, au realizat 
peste 800 km, respectiv, 2.550 km de 
căi rutiere. De ce noi nu reușim ceea 
ce pot alții? Ca martori ai ultimilor 

27 de ani, suntem convinși că vă dați 
răspunsul de unii singuri...

CE AU GRECII ȘI N-AVEM NOI?
Chiar am pierdut șirul anunțurilor guvernamentale 

referitoare la autostrada București-Ploiești-Brașov, 
parte a magistralei Transilvania, cale rutieră nefi nalizată 
pe de-a-ntregul nici astăzi. Să fi e 2003-2004... Ba nu: 
Ceușescu este cel care a aderat prima dată la ideea 
construirii unui drum de mare viteză peste Carpați 
astfel că, între anii 1967 și 1970, a comandat la Iptana un 
studiu în acest sens. În anul 1977, zece state din centrul 
și estul Europei, printre care și România, au elaborat 
programul european pentru realizarea unei infrastructuri 
integrate (coridoare de transport PAN EUROPENE). 
Regimul comunist s-a dus, cum și ideea autostrazii a fost 
abandonată mai bine de un deceniu. Ea a revenit după 
anul 2000, când au început să se construiască (2007 a fost 
desemnată fi rma câștigătoarel) porțiuni din Autostrada 
Transilvania și tronsoanele București-Moara Vlăsiei și 
Moara Vlăsiei-Ploiești. Cât despre Ploiești-Comarnic și 
Comarnic-Predeal-Brașov, lucrarea a fost atribuită de 
ministrul Radu Berceanu, următorul Guvern a anulat 
licitația, a fost apoi realizată o alta, anulată și aceea... Și 
uite așa au mai trecut 16-18 ani fără să se fi  mișcat un 
pai. Viorica Dăncilă a venit, la rându-i, cu un anunț 
victorios: „Mă bucur să anunț că, luni (n.n.-8 octombrie), 
se va lansa licitația pentru realizarea autostrăzii Ploiești-
Brașov, în parteneriat public-privat, un proiect așteptat 
de mult timp și pentru care Guvernul a făcut eforturi în 
ultimele luni. În termen de 30 de zile, investitori români 
și străini pot depune ofertele, iar tipul licitației va fi  
selecția competitivă. Vor urma negocieri cu investitorii 
selectați, astfel încât în luna decembrie estimăm semnarea 
acordului de parteneriat public-privat pentru realizarea 
acestei autostrăzi”. Dacă și când va fi  construit drumul, 
vom vedea. Astăzi, vrem să facem o comparație între 
Grecia și România, țara pe care Bucureștiul se lăuda, în 
2017 și 2018, că a întrecut-o din punctul de vedere al 
creșterii economice.

CE AU GRECII ȘI NOI NU!

Grecia are o populație de 10,8 milioane de locuitori; 
România-19, 7 milioane de locuitori (populație 
rezidentă). Grecia se întinde pe 131.990 kmp; România-
pe 238.937 kmp. Grecia are un PIB pe cap de locuitor de 
28.434 dolari; România- 23.626,373 dolari. PIB-ul total al 
Greciei era de 318.082 miliarde de dolari; al României- 
de 465, 564 miliarde de dolari. Grecia avea, în urmă cu 
2 ani, 2.550 km de autostrăzi; România- aproape 800 
km. Grecia și-a căpătat independența (recunoscută) în 
1830; România-în 1877, dar România Mare s-a constituit 
abia în 1918. Grecia a aderat la Uniunea Europeană în 
1981, România-în 2007. În 2009, Grecia a primit peste 
19,5 milioane de turiști, România- 12 milioane, români și 
străini laolaltă. Patrimoniul mondial UNESCO cuprinde 
17 obiective din Grecia și doar 7 din România. Ambele 
țări au un trecut fabulos, cu un plus enorm pentru 
Grecia, țară venită cu acea cultură rară a Greciei Antice, 
leagăn al culturii mondiale. Grecii îl au pe Zeus, românii 
pe Zamolxe și amândouă, astăzi, o populație majoritar 
ortodoxă.

TUNEL LUNG DE 6 KM, CONSTRUIT ÎN 5 ANI

În 1981, după ce au adrerat la UE, grecii au dus-o, 
boemi cum sunt, în dorul lelii. Nu știm cine anume 
a tras mai mult de ei: autoritățile de la Atena, Uniunea 
Europeană sau Germania? Cert este că, după un timp, 

elenii și-au dat seama că, dacă nu au infrastructură rutieră, 
sunt morți din punct de vedere economic, o economie 
dată în principal de turism, servicii și agricultură. Așa 
că s-au apucat de construit drumuri, mai ales cu bani 
europeni. Se spune că au atras 
numai pentru infrastructura 
rutieră 3,6 miliarde de euro 
de la Bruxelles. Proiectele și 
construcția au revenit întâi 
fi rmelor străine, germane, de 
preferință, după care au intrat 
puternic pe piață companiile 
autohtone, cele care le și întrețin, 
astăzi. De exemplu, pe secțiunea 
de autostradă Evangelismos-
Skotina, lungă de 25 de kilometri, 
grecii au construit un tunel de 6 
km, cel mai mare din Balcani. 
România dispune de un tunel 
în lungime de 887 m, realizat pe 
Transfăgărășan, pe vremea lui 
Ceaușescu. Este adevărat, tunelul 
și autostrada au început prin 
2007-2008, investiția a stagnat în 
timpul crizei fi nanciare, dar lucrările au fost reluate după 
2014, fi ind fi nalizate în 2017. Tunelul Tempi este precedat 
și succedat de altele două- și acelea destul de lungi, până 
în 2 km. Ca să facem o comparație, nouă ne-a luat vreo 
6 ani să legăm autostrada Ploiești de București și n-am 
reușit să realizăm nici astăzi acest lucru!

CUM ÎȘI VÂND EI PRODUSELE 
TURISTICE ȘI CUM PROCEDĂM NOI

Evident că România nu se poate 
compara cu Grecia din punct de 
vedere cultural. Dar ar trebui să avem 
multe de la ei, dat fi ind faptul că 
Țara Românească și Moldova au stat 
vreo câteva sute de ani sub domniile 
fanariote. În fi ne, multe familii 
aristocrate grecești se stabiliseră pe 
meleagurile noastre chiar dinaintea 
epocii fanariote. Dar... În Muntele 
Olimp, există un canion la capătul 
căruia elenii susțin că-și făcea Zeus 
baie. Acest produs turistic este vândut 
cum nu se poate mai bine, sute de 
turiști aventurându-se, zilnic, pe 
cursul apei, pe un traseu destul de 
periculos, să vadă acea... poveste. O 

iluzie, în fapt. Dar ei 
au fabricat din nimic ceva care susține 
fi nanciar orașul de la poalele Olimpului, 
Enipea. Spre deosebire, viceprimarul 
orașului Galați, Picu Roman, zice că 
n-o să stea el în mijlocul Dunării, să-i 
ademenească pe turiști, fi indcă de 
regulă aceștia vor numai „drog, sex și 
păcănele”. În Grecia, turiștii români 
știu să mențină curățenia; acasă la ei... 
nu! Cum ar fi  fost dacă la Oltenița, 
port pentru vasele de croazieră, dar 
și de acostare în răstimpul vizitelor la 
București, ar fi  fost curat lună? Dar nu, 
Dunărea e plină de sticle și pungi de 
plastic, mărăcinii la fel, plus că turiștii 
sunt alergați de câinii maidanezi. Alt 

exemplu simplu (nu vă oferim istorioare 
din celebrele lor insule sau capitala țării, ca 
să nu spuneți că suntem incorecți): există 
un sătuc, între Veria și Edessa, care este 
supranumit „capitala berzelor”, localitatea 
devenind subiect de documentar pe canalul 

National Geographic. Știți câte cuiburi am numărat pe 
strada principală? Vreo 10-15! Noi avem, în Transilvania, 
dar nu numai, sate cu cel puțin 100 de cuiburi, dar nu 

știe nimeni de populația de berze de la noi... Asta pentru 
că nouă ne-a trecut prin minte să promovăm țara ba cu 
frunza, ba cu oaia, ba cu Dracula... Religia lor ortodoxă, 
dincolo de Athos, munte pe care noi nu-l avem, dar 
deținem în schimb splendori ale ortodoxiei în Bucovina 
și Maramureș (patrimoniul Unesco) ori ale altor culte 
(biserici fortifi cate, în Ardeal), a creat „ochiul Maicii 
Domnului” sau „ochiul magic”, o legenduță care vinde 
produse de milioane de lei/an în toată țara. Nouă ne-a 
ars să tocăm câteva zeci de milioane pe-un referendum...

ÎN LOC DE CONCLUZII

Grecii, ca turcii sau bulgarii, au dealuri întregi aride, 
fără vegetație. Abia văzând uscăciunile lor ne dăm seama 
de ce ne-au cotropit teritoriile, în decursul istoriei...
Trebuie să spunem așa: România are locuri uluitoare. 
Natură uluitoare. Bucăți de istorii uluitoare. Dar n-are 
și oameni la fel, care să știe să creeze povești din nimic. 
Care să știe să crească economii din Deltă, Marea Neagră 
sau Carpați, fi e chiar și din dunele de nisip din Oltenia 
sau munții golași din Dobrogea. Dimpotrivă, am cam 
dărâmat ce-am avut...Admirăm, apoi, ce-i străin, cu un 
neînțeles dispreț pentru ceea ce este românesc... Și ce 
mai facem noi? Mizerie multă! Mizerie de toate felurile, 
politică, economică și de-adevăratelea, peste tot unde 
prindem un colț de verdeață!
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Statul și-a dat seama că șomajul în rândul tinerilor a urcat la 18,3%. Și a mai afl at că, din motive diferite, populația României 
fuge din țară pe capete. În fi ne, a mai descoperit că în unele zone ale țării există lipsă a forței de muncă, că tinerii au difi cultăți în 
a-și plăti studiile, iar cei trecuți de prima tinerețe (până la 55 de ani) nu se mai pot angaja, fi indcă nu se uită la ei patronii. 

AVERTISMENT AL BĂNCII MONDIALE 
PENTRU ROMÂNIA

N-AVEȚI BANI? VĂ ÎMPRUMUTĂ STATUL, CU DOBÂNDĂ ZERO!

Pentru a contracara toate aceste tendințe, Guvernul 
a lansat Programul „Investește în tine”, operațional 

de zilele trecute, prin care statul acordă și garantează 
împrumuturi cu dobândă zero pentru dezvoltarea 
personală. Sumele sunt acordate pentru zece ani, cu o 

perioadă de grație de cinci ani, acestea putând fi  extrase 
etapizat. Au acces la program tinerii cu vârste între 16 și 26 
de ani, dacă sunt în sistemul de învățământ sau urmează 
cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educației 
Naționale și persoanele cu vârsta de 16-55 de ani, sunt în 
sistemul de învățământ sau urmează cursuri de reconversie 
profesională. Pentru prima categorie, sumele acordate sunt 
de 40.000 lei +20.000 lei, dacă benefi ciarul este angajat sau 
se angajează în perioada derulării programului, iar pentru 
a doua- împrumuturile sunt de 35.000 lei + 20.000 lei, 
dacă benefi ciarul este angajat sau se angajează în perioada 
derulării programului. Din împrumut se decontează toate 
cheltuielile eligibile realizate pentru benefi ciarul creditului 
sau pentru membrii familiei acestuia. Pot fi  susținute din 
acest credit următoarele categorii de cheltuieli:

-educație: plata cursurilor de specializare/califi care/
pregătire profesională, taxa de studii aprofundate (master, 
doctorat, MBA etc.) la unități de învățământ din România, 
plata cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate, taxa 
de participare manifestări științifi ce și concursuri din 
România, costurile de transport pentru participarea la 

manifestări științifi ce din România sau din străinătate, 
achiziționare de calculatoare, laptop-uri, imprimante, 
soft uri, plată chirie, utilități, loc cazare în cămine școlare 
sau studențești;

-cultură: abonamente culturale la cinema, teatru, operă, 
bibliotecă, muzee, costul publicării cărților sau al studiilor 
de specialitate  și instrumente și echipamente pentru 
prestațiile culturale;

-sănătate: costul medicamentelor, analizelor medicale, 
serviciilor dentare sau intervențiilor chirurgicale care 
nu sunt acoperite de Fondul Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate sau de programele naționale de 
sănătate publică; 

-sport: echipamente sportive de uz personal și 
abonamente la activități sportive (fi tness, înot etc.);

-locuințe: o parte din construcția sau achiziția unei 
locuințe și modernizarea sau renovarea locuinței.

Până în acest moment, pentru derularea programului s-a 
înscris o singură unitate fi nanciară, CEC Bank. Doritorii 
se pot adresa deja băncii pentru a contracta împrumutul 
garantat de stat.

Parlamentul a modifi cat, 
în 2018, legile 303/2004 

privind statutul judecătorilor 
și procurorilor, 304/2004 
privind organizarea judiciară 
și 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
Acestea au fost atacate la 
Curtea Constituțională, dar 
CCR a decis că ele sunt în 
ordine. Toate legile sunt 
funcționale astăzi în forma 
modifi cată de Senat și Camera 
Deputaților. Guvernul și-a 
făcut și el treaba în sensul în 
care a corectat chestiuni pe care 
le-a greșit/omis Parlamentul: 
a hotărât cine îi numește pe 
șefi i Inspecției Judiciare și a 
adoptat o ordonanță pentru 
operaționalizarea Secției pentru 
investigarea infracțiunilor din 
justiție ( o instanță specială 
care să-i judece pe procurori 
și pe judecători). Dar lucrurile 
n-au fost bune nici așa, fi indcă 
procurorii „mai mișcau”, 
cum se zice, nu muriseră de 
tot. Așa că Guvernul adoptă 
OUG 92 prin care se modifi că 
pachetul de legi abia măcelărite 
în Parlament. De exemplu, 
puterea politică și-a dat seama 
că Parlamentul nu a schimbat 
sufi cient de mult vechimea 
cu care procurorii pot ocupa 
un post la DNA, DIICOT și 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție 
astfel încât să-i elimine pe unii 
procurori din anumite dosare 
penale. Atunci, Guvernul a 
venit cu precizări noi în această 
OUG 92. De exemplu, actuala 
lege spune că un procuror 

poate ajunge la parchetul 
curții de apel dacă are 6 ani 
vechime și la PICCJ dacă are 8 
ani vechime. Legea 242 spune 
că de joi încolo e nevoie de 
10, respectiv, 18 ani. OUG 
92 care va intra în vigoare tot 
joi, modifi că cei 18 ani, în 10 
ani vechime necesară pentru 
a ajunge la Parchetul General. 
În același timp se modifi că 
vechimea procurorilor cu 
funcții de conducere. Legea 
actuală spune că un procuror 
poate fi  șef la PICCJ, DNA, 
DIICOT dacă are minimum 
10 ani vechime. Legea 242 care 
va intra în vigoare joi menține 
această vechime. Dar OUG 
92 mărește la 15 ani această 
condiție. 

Până în iulie 2018, vechimea 
pentru ocuparea funcției de 
procuror la PICCJ, DNA, 
DIICOT era de 6 ani și selecție 
se face prin interviu. În iulie, 
Parlamentul a urcat vechimea 
la 8 ani și menține interviul 
pentru DIICOT și introduce 
concursul pentru DNA, 
constând in interviu și evaluarea 

unor rechizitorii și alte lucrări. 
OUG 92 urcă vechimea la 
10 ani și păstrează interviul 
pentru DIICOT și concursul 
pentru DNA.  OUG mai spune 
că de astăzi încolo nu pot fi  
menținuți în funcție la PICCJ, 
DNA și DIICOT procurorii 
care nu mai îndeplinesc noile 
condiții. Ce înseamnă acest 
lucru? Cine nu are 10 ani 
vechime ca procuror nu mai 
poate rămâne la PICCJ, DNA 
și DIICOT.  Deci procurorii 
care instrumentează dosarul 
din 10 august nu îndeplinesc 
aceste criterii. Așadar dosarul 
rămâne blocat până când va 
fi  preluat și instrumentat de 
alți magistrați. Mai inseamnă 
că Lăcrămioara Lăncrănjan 
nu mai poate ancheta 
dosarul TelDrum din aceleași 
motive. Înseamnă că dosarele 
Revoluției și Mineriadei iar nu 
mai pot fi  instrumentate de toți 
procurorii care nu au vechime 
mai mare de 10 ani. Să credem 
așadar în bunele intenții pe 
care le-a exprimat ministrul 
Tudorel Toader?

Dacă nu investește inteligent în sănătatea și educația cetățenilor săi,  
România riscă să-și piardă competitivitatea pe termen lung și să condamne 

generațiile viitoare la sărăcie, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de țară 
al Băncii Mondiale (BM) pentru România și Ungaria. România s-a clasat pe locul 
67 în noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Băncii Mondiale. 
Indexul HCI este alcătuit din cinci indicatori: probabilitatea de supraviețuire 
până la vârsta de 5 ani; anii de școlarizare preconizați ai copilului; calitatea 
învățării; procentul din cei care astăzi au vârsta de 15 ani ce vor supraviețui până 
la vârsta de 60 de ani; proporția copiilor care nu suferă de defi ciențe de creștere. 
Scorurile sunt calculate pentru 157 de țări din întreaga lume. Cu un scor HCI de 
0,88 (pe o scară de la zero la 1), Singapore a fost în fruntea listei, cu un foarte bun 
HCI, în timp ce primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre ale UE. 
România a ajuns pe locul 67, în urma unor țări cu venituri mult mai mici pe cap 
de locuitor, cum ar fi  Ucraina (50), Albania (56) și Georgia (61).

Scorul României (de 0,6) înseamnă că nou-născuții de astăzi vor avea o 
productivitate de doar 60% când vor crește față de cât ar putea avea dacă ar 
benefi cia de servicii de educație și sănătate de o calitate adecvată. Între 2012 
și 2017, valoarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60, ceea ce este 
îngrijorător, spun experții BM. Locul pe care România este clasată refl ectă 
necesitatea urgentă a unor măsuri care să conducă la îmbunătățirea rezultatelor 
în domeniul sănătății și educației: un copil din România se poate aștepta la 12,2 
ani de învățământ preșcolar, primar și secundar până la vârsta de 18 ani. Prin 
comparație, un copil din Franța se poate aștepta la 14 ani, în același interval de 
vârstă.

Banca Mondială mai estimează că un copil din România benefi ciază numai de 

8,8 ani de școlarizare, ceea ce înseamnă un decalaj de învățare de 3,4 ani, cel mai 
mare din UE. În mod similar, procentul persoanelor în vârstă de 15 ani care vor 
supraviețui până la vârsta de 60 de ani este de numai 87%, față de, spre exemplu, 
91% în Croația și 95% în Suedia, se mai arată în comunicat. 

entru a contracara toate aceste tendințe Guvernul

Guvernul Dăncilă a pus 
DNA și DIICOT la colț

poate ajunge la parchetul unor rechizitorii și alte lucrări

Miruna Bogdănescu;  www.ziarulploiestii.ro
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ALCALINIZARE CU LĂMÂIE

Dieta cu lămâie nu este deloc complicată, fi ind una 
dintre cele mai uşor de ţinut, cu condiţia să nu ai stomacul 
sensibil. Pe parcursul celor 16 zile cât durează această cură 
vei reuşi să-ţi eliberezi organismul de toxine, şi să slăbeşti, şi 
să te încarci cu energie. Alimentele alcaline, cum este lămâia, 
ajută la reglarea PH-ului din sânge, normalizând glicemia şi 
funcţiile fi catului. De aceea se recomandă, de exemplu, să bei 
un pahar cu apă cu lămâie înainte de masă.

Cum procedezi
Simplu, consumi, pe durata a 16 zile, de la una până la 

şapte lămâi pe zi. Nu te speria. Mărind doza treptat, te vei 
obişnui. Aşadar, în prima zi bei sucul de la o lămâie, în a doua 
zi, sucul obţinut de la două lămâi, şi tot aşa, progresiv, până în 
a şaptea zi, când bei sucul de la şapte lămâi. După o pauză de 
două zile, continui dieta, de data aceasta în mod descrescător, 
adică începând cu sucul obţinut prin stoarcerea a şapte lămâi 
şi terminând în a şaptea zi cu sucul de la o lămâie. În rest, 
poţi să mănânci alimente sănătoase, în special dintre cele cu 

rol de pansament stomacal, precum bananele sau cerealele 
integrale.

Reguli de respectat
Pentru ca dieta să aibă efectul 

scontat, va trebui să respecţi 
câteva reguli.

1. Dimineaţa, imediat 
după trezire, bea sucul 
de la o lămâie cu un 
pahar cu apă caldă, cu o 
jumătate de oră înainte 
de a lua micul dejun. Pe 
parcursul zilei, bea cel 
puţin doi litri de apă. 

2. Încearcă să consumi în fi ecare zi cinci porţii 
de legume şi fructe, mai ales dintre cele bogate în vitamina 
C, prin aceasta accelerând metabolismul şi ajutând la arderea 
grăsimilor, precum ardeii, broccoli, kiwi, ananas. Fructe poţi 
consuma pe post de gustare, iar legume la cele trei mese 
principale. 

3. Dă preferinţă mâncărurilor pregătite în casă, pentru 
a evita conservanţii, coloranţii şi aditivii. Altfel spus, 
evită preparatele de tip fast-food, produsele de patiserie 
şi cofetărie, precum şi carnea roşie, deoarece favorizează 
stocarea grăsimilor.

4. Adaugă suc de lămâie în salate şi în toate mâncărurile 
care permit acest lucru.

5. Stai cât mai departe de dulciuri. Dacă altfel nu se poate, 
răsfaţă-te cu miere sau fructe uscate, în cantităţi mici însă. 

6. Respectă un orar al meselor şi mestecă bine hrana.

Nu le este recomandată dieta cu lămâie celor care suferă de 
afecţiuni renale, biliare sau digestive, copiilor şi vârstnicilor.

Lămâie şi miere
Nu-ţi prieşte lămâia din cauza hiperacidităţii gastrice? 

Adaugă sucului de lămâie un pic de miere, care va neutraliza 
aciditatea. Bea o asemenea limonadă în fi ecare dimineaţă 
pe stomacul gol, cu o jumătate de oră înainte de a lua micul 
dejun. Accelerând arderile, un asemenea obicei va conduce la 
pierderea în greutate.

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Vrei să slăbești, fără a ţine o dietă cu meniu fi x, și în același timp să scapi de toxine? Lămâia e soluţia
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După o pauză - poate prea mare, în prima 
parte a noii stagiuni muzicale 2018-

2019, Filarmonica „Paul Constantinescu” 
şi Centrul Judeţean de Cultură Prahova, 
în perioada 4-14 octombrie a.c., a oferit 
publicului viitor al marei şi adevăratei muzici, 
o primă decadă în care au  fost programate 
patru manifestări reprezentative – simfonice 
şi camerale, la care şi-au dat concursul nume 
dintre cele mai sonore ale artei interpretative 
româneşti şi internaţionale.

Debutul acestei suite de concerte-
eveniment a avut loc pe scena Filarmonicii 
„Paul Constantinescu” , în seara zilei de 4 
octombrie a.c. La pupitrul dirijoral s-a afl at 
reputatul muzician – violonist, dirijor şi 
profesor Mădălin Voicu, care după o scurtă 
perioadă, în calitate de violonist-concertist, 
s-a dedicat artei dirijorale, frecventând în 
urma absolvirii Universităţii Naţionale de 
Muzică din Bucureşti, importante cursuri 
internaţionale de perfecţionare în tainele 
complexe şi difi cile ale ştiinţei, tehnicii şi 
artei dirijorale în ţară şi în mod deosebit în 
principalele centre muzicale din Europa, 
benefi ciind de îndrumarea celebrilor şefi  de 
orchestră: Sergiu Celibidache, Carlo Zechi, 
Hans Sworowsky. De bun augur pentru 
profesia sa de dirijor au fost şi bursele de studii 
la cursurile internaţionale de la Trier, Mainz, 
Sttutgard şi Londra.

După un stagiu de doi ani (1980-1982), 
în calitate de dirijor la Filarmonica de Stat 
„Oltenia” din Craiova şi ulterior, la Filarmonica 
„Paul Constantinescu” din Ploieşti (1986-
1990), dirijorul Mădălin Voicu, continuă cu 
succes în ţară şi străinătate activitatea de şef de 
orchestră invitat permanent de fi larmonicile şi 
orchestrele din ţară dar şi de peste hotare. În 
acest context se remarcă în calitate de profesor 
de muzicologie la Conservatorul „Attaturk” – 
Izmir (Turcia, 1990-1995) şi director artistic 
al Festivalului Internaţional „George Enescu” 
(1996). În capitala ţării a susţinut împreună cu 
Orchestra de Cameră Bucureşti – înfi inţată de 
către strălucitul violonist Ion Voicu, Artist al 
Poporului. Din anul 2001, dirijorul Mădălin 

Voicu este membru de onoare al Academiei 
Franceze de Ştiinţe, Arte şi Litere şi membru al 
Fundaţiilor „Ion Voicu” , Th otart. În anul 2003 
a obţinut distincţia de Cavaler al Ordinului 
Creştin. 

Programul concertului din seara zilei 
de 4 octombrie 2018, a fost dedicat în 

întregime nemuritorului compozitor şi pianist 
de geniu W. A. Mozart. Din tezaurul moştenirii 
artistice mozartiene, dirijorul Mădălin Voicu 
a ales trei opusuri capodoperă: Divertismentul 
în Re major, K.V. 136, Concertul în re minor 
nr. 20, K.V. 466, pentru pian şi orchestră şi 
Simfonia nr. 40, în sol minor K.V. 550.

După audierea inegalabilei capodopere 
Divertisment K.V. 136, partitura solistică a 
concertului în re minor nr. 20 K.V. 466, a fost 
interpretată de fi ul dirijorului Mădălin Voicu, 
Mădălin Voicu jr., care studiază acest miraculos 
instrument de la vârsta de 6 ani. Talentul 
său real este remarcat de publicul şi presa 
vremii, fapt pentru care este distins cu diverse 
premii de interpretare, iar la vârsta de 15 ani, 
debutează în calitate de solist pe prestigioasa 
scenă a sălii de concerte Radio, împreună cu 
vestita Orchestră de Cameră Bucureşti – Ion 
Voicu. Din acest moment, pianistul Mădălin 
Voicu jr, se impune constant în viaţa muzicală 
din ţară şi străinătate în calitate de solist şi 
membru al unor renumite formaţii camerale, 
în ţări cu importante tradiţii muzicale: Franţa, 
Austria, Italia, Turcia etc. 

Pentru perfecţionarea pregătirii de 
specialitate, a urmat cursuri internaţionale 
interpretative în oraşele Nisa şi Salzbourg, sub 
îndrumarea maeştrilor în ştiinţa pedagogiei 
muzicale: Carlo Zecchi şi Tatiana Nicolaevna. 
În ţară a fost ascultat şi îndrumat, în câteva 
rânduri de marele pianist şi compozitor 
Valentin Gheorghiu, Artist Emerit, membru 
corespondent al Academiei Române.

În România, în compania multor 
fi larmonici – printre care Braşov. Ploieşti, Iaşi 
şi Constanţa a cântat, cu succes, sub bagheta 
vestiţilor dirijori: Ilarion Ionescu Galaţi, Ion 
Baciu, Ovidiu Bălan, Petre Zbârcea, Radu 
Postăvaru şi Mădălin Voicu.

După absolvirea Universităţii de Muzică 
Bucureşti, Mădălin Voicu jr. predă 

cursuri la clasa de pian de la Mica Academie 
de Arte şi ulterior, timp de şase ani a preluat 
catedra de pian din cadrul Colegiul Naţional 
de Muzică „George Enescu” din Bucureşti.

În concertul din seara zilei de joi, 4 
octombrie a.c., solistul Mădălin Voicu jr., a 
parcurs întreaga partitură a celor trei părţi: 
Allegro, Romanţă şi Rondo, cu evidentă 
performanţă, marcând cu brio momentele de 
virtuozitate ale discursului muzical.

Studiind profund partitura superbei 
simfonii cu nr. 40, în sol minor, K.V. 550, 
compusă de genialul muzician în anul 1788, 
dirijorul Mădălin Voicu a dovedit, şi de 
această dată, o incontestabilă capacitate, 
talent şi deplină autoritate artistică în 
conducerea întregului ansamblu simfonic pe 
parcursul celor trei părţi ale acestui splendid 
opus mozardian: Molto Allegro, Andante şi 
Menuetto, Allegreto – Trio.

Publicul care a onorat în număr foarte 
mare acest concert-eveniment a aplaudat 
îndelung pe cei doi protagonişti de renume în 
viaţa noastră artistică – cunoscuţi şi apreciaţi 
şi peste hotarele ţării, pentru modul deosebit 
prin care au fost puse în valoare cele trei 
excepţionale opusuri din nemuritoarea operă 
a genialului W. A. Mozart.

Cel de-al doilea concert al decadei – şi 
al patrulea din stagiunea muzicală actuală 
a fi larmonicii ploieştene, a readus pe scena 
instituţiei, în seara de joi, 11 octombrie a.c.,  
pe renumitul dirijor Dumitru Voia, din 1993 
conferenţiar universitar la catedra de dirijat 
orchestră a Universităţii de Muzică din 
Bucureşti şi dirijor al Orchestrei Simfonice 
ce fi inţează în cadrul acestei prestigioase 
instituţii de învăţământ muzical universitar.

Programul a cuprins opusuri de referinţă 
din creaţia marilor compozitori ruşi: 

Simfonia a V-a în re minor, opus 47 de Dimitri 
Şostakovici, Poloneza din opera Evgheni 
Oneghin, Serenada melancolică în si bemol 
minor, op. 26 pentru vioară şi orchestră, Dans 
rusesc din baletul Lacul Lebedelor pentru 
vioară şi orchestră şi Amintiri despre un loc 
drag…  de P. I. Ceaikovski „Trei piese” op. 42 
pentru vioară şi orchestră şi Vals de concert, 
op. 47 de Alexandr Glazunov.

Solista concertului din acea seară a fost 
violonista Anna Savkina, născută la 21 august 
1994 în oraşul Bratsk (Siberia) din Rusia, 
care încă de la vârsta de 5 ani a început 
studiul viorii remarcându-se pe parcurs prin 
câştigarea multor competiţii internaţionale 
din ţara natală şi de peste hotare. La vârsta de 
14 ani a debutat cu concertul pentru vioară 
şi orchestră de P. I. Ceaikovski în sala mare 
„Konzerthaus” din Viena şi la Salzburg.

Din anul 2013 tânăra violonistă studiază 
la Conservatorul Naţional Ceaikovski din 
Moscova şi participă cu deosebite succese 

la diverse festivaluri din Rusia şi de peste 
hotare, precum şi la numeroase concerte din 
marile oraşe ale ţării natale şi din străinătate, 
pretutindeni fi ind apreciată şi elogiată în 
turneele din Europa şi Asia.

Dirijorul Dumitru Goia – graţie multiplei 
pregătiri de specialitate în Rusia şi 

Viena, a condus cu brio întregul program – 
divers ca gen, şcoală şi stil, cucerind pe bună 
dreptate îndelungate aplauze ale publicului 
nostru.

Cea de a treia manifestare din cadrul 
decadei a fost programată la Filarmonica 
„Paul Constantinescu”, în sala cea mică, în 
ziua următoare, vineri, 12 octombrie a.c. 
Publicul prezent a avut fericitul prilej de a 
audia în calitate de conferenţiar şi de solist pe 
eminentul bariton Ştefan Ignat – solist al primei 
scene lirice din România – Opera Naţională 
din Bucureşti, doctor în muzică din anul 2010 
al Universităţii de Arte „George Enescu” din 
Iaşi, câştigător a numeroase premii în ţară şi 
peste hotare la diverse concursuri naţionale 
şi internaţionale, care, de curând, a preluat 
conducerea Operei Naţionale Bucureşti.

Din excepţionalul său palmares artistic 
cuprinzând arii celebre din nemuritoarele 
opere semnate de iluştri compozitori: W. 
A. Mozart, G. Rossini, G. Pucini, G. Verdi, 
Richard Strauss, C. S.- Saens, J. Massenet, 
Richard Wagner ş.a. Eminentul solist, în seara 
respectivă a interpretat fragmente din opera 
Oedipe de George Enescu, Şapte cântece de 
Clement Marot, op. 15, Sarabanda şi Vois de la 
Steppa, la pian reputata solistă a Filarmonicii 
„Paul Constantinescu”, Ioana Lupaşcu.

Momentele au fost comentate, cu 
importante date de baritonul Ştefan 

Ignat, evidenţiind cu acest prilej extraordinara 
operă a celui mai mare muzician român  
George Enescu.

Ultima manifestare de excepţie din cadrul  
decadei a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 
13 oct. a.c., la Sala Marei Uniri din Palatul 
Culturii, în organizarea Centrului Judeţean de 
Cultură Prahova.

Programul a cuprins trei dintre ultimele 
sonate prezentate în ciclul „Integrala 
Sonatelor pentru vioară şi pian” în  trei 
concerte –convorbiri, susţinute de violonista 
şi dirijoarea Luminitza Petre – vioară şi de 
data aceasta, la pian Ioana Maria Lupaşcu, 
solistă a Filarmonicii „Paul Constantinescu”.

Recitalul din acea seară – al treilea şi ultimul 
din ciclul respectiv a cuprins trei din cele mai 
cunoscute sonate beethoveniene: op., nr. 3 
Kreutzer nr. 9, op. 47, nr. 10 op. 96 dedicată 
arhiducelui Rudolph. Cele două protagoniste 
au demonstrat performanţe incontestabile în 
interpretarea acestor bijuterii cu care muzica 
clasică universală le aşează, fără echivoc, în 
palmaresul capodoperelor genului cameral.

Tuturor, sincere şi călduroase felicitări.

Prima decadă (4-14 octombrie a.c.), din actuala stagiune muzicală, 
2018-2019, dedicată iubitorilor marei şi adevăratei muzici

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU; Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

upă o pauză poate prea mare în prima Voicu este membru de onoare al Academiei
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- Iulian Vlad: Și, deci, am reușit să realizez ceea ce a 
fost după părerea mea, un pas foarte important pentru 
că, deja, am simţit că sunt descătușat și pot să fac ce 
am socotit că este absolut imperios necesar: La comanda 
noii structuri de „contraspionaj est” (ţări socialiste), l-am 
adus de la Brașov pe generalul Victor Neculicioiu, un 
profesionist adevărat și un om serios. Plus alţi câţiva ofi ţeri 
care au completat schema de conducere. Nu în totalitate 
cum ar fi  trebuit, căci am avut și nereușite pe care le regret 
cât oi fi , regret că m-am lăsat păcălit. Mi-au fost împinși 
niște oameni care se compromiseseră în activitatea de 
informaţii externe. (…)  

- Iulian Vlad: Eu nu știu cum au răbdat până la 
urmă.

- A.R.: Dar de luat în cătare v-au luat. Asta e cert. 
- Iulian Vlad: 

Asta e clar, dar 
nu știu cum au 
răbdat și, acum 
vorbind între 
noi, nu vreau să 
se interpreteze 
altceva, dar cred 
că evenimentele 
s-au succedat 
cu o asemenea 
repeziciune 
și momentele 
foarte prielnice 
nu s-au mai ivit, 
că de suprimat, 
e limpede că ar 
fi  urmat să mă 
suprime, asta 
este un lucru 
evident. Și așa, 
de vreo câteva 
ori, am fost pe 
linia de cătare a 
puștii.

- A.R.: Va 
trebui să trecem 
în revistă 
cele șase sau 
șapte, dacă 
nu mai multe 
momente în 
care s-a încercat 
suprimarea 
dumneavoastră 
fi zică. Asta 
separat. Acum, 
rămânând tot 
aici, pe zona 
confruntării 
cu serviciile 
sovietice, sigur au fost trei, patru, cinci, poate mai 
multe acţiuni notabile ale noastre, ale Departamentului 
Securităţii Statului, unde sovieticii au fost descoperiţi 
și nu se așteptau la eșec. În confruntarea din anii ce 
au precedat evenimentele din decembrie 1989, despre 
vreo două sau trei operaţiuni a început să se scrie în 
literatura străină, în mod deosebit în cea britanică 
dedicată istoriei K.G.B-ului. Acum, judecând după 
două decenii și jumătate, oare operaţiunile astea mai 
mari, care au fost demantelate, reţeaua lui Volodin, 
„scrisoarea celor șase” și altele, nu puteau să fi e, în 
același timp, și un front de lucru deschis Securităţii, 
pentru ca ei să lucreze mai în adâncime pe alte direcţii, 
pentru pregătirea evenimentelor din decembrie?

- Iulian Vlad: Teoretic  este foarte posibilă o asemenea 
concluzie. E una din metodele care se utilizează și nu 
cred că le-a putut scăpa, dar…

- A.R.: Adică să își valorifi ce eșecul într-un succes. 
Bine, aici ne-au prins, le-am dat, i-am pus pe o pistă, 
ei acum se ocupă de asta și noi avem cale liberă în altă 
parte.

O fi ică rătăcită
Un astfel de amănunt l-am găsit într-o 

fi lă declasifi cată în luna august a anului 
trecut. Un președinte american credea 
că moartea fulgerătoare a predecesorului 
său fusese un act de justiţie, probabil 
Divină, pentru că se implicase în 
asasinatul care a infl amat războiul din 
Vietnam. Afi rmaţia nu e făcută de vreo 
precupeaţă, la coadă la reduceri, ci de un 
șef al CIA.

E vorba de depoziţia lui Richard 
McGarrah Helms, dată pe 23 iulie 1975, 
în faţa Comisiei Rockefeller. E doar un 
fragment, singurul desecretizat în baza 
legii speciale privind arhivele strânse în 
cadrul diferitelor anchete făcute pentru 
a elucida asasinarea lui John Fitzgerald 
Kennedy.

Audierea a avut loc în sediul central 
al CIA, în Langley, Virginia, unde 
martorul a și depus un jurământ înainte 
de a depune mărturie.

E nevoie de câteva lămuriri. 
Comisia Rockefeller a fost înfi inţată 
în 1975, de președintele Gerald Ford, 
și a fost condusă de vicepreședintele 
Nelson Rockefeller. A avut ca obiect o 
investigaţie amănunţită asupra activităţii 
CIA, Ford fi ind speriat de scandalurile 
care zguduiseră administraţiile 
precedente: John Kennedy, împușcat 
mortal în Dallas. Următorul președinte, 
Lyndon Johnson, depune jurământul 
în avionul care aducea trupul fostului 
său șef la Washington, câștigă un nou 
mandat, dar e puternic contestat din 
cauza războiului din Vietnam. În fi ne, 
Richard Nixon e silit să demisioneze din 
cauza afacerii Watergate, în august 1974.

În toate aceste scandaluri, CIA fusese 
acuzată de implicare și acum Ford 
încerca să scape de orice acuzaţie, lăsând 
Comisia să ancheteze.

Uite cine vorbește!
Fragmentul desecretizat: 
„Întrebare: - Castro era unul, Trijillo, 

și vă amintiţi cine era al treilea?
Răspuns: Diem.
Întrebare: Cred că aţi depus deja 

mărturie legat de asta.
Răspuns: Da, tocmai am făcut-o, 

pentru că Președintele Johnson a ridicat 
aceste probleme cu mine și m-am gândit 

că le va ridica și cu Președintele Nixon. 
La începutul administraţiei sale am 
vrut să îl lămuresc în privinţa acestor 
probleme.

Richard Helms tocmai fusese eliberat 
(în1973) din funcţia de șef al CIA și 
era, la data audierii, ambasadorul SUA 
în Iran, așa că e interesant că mărturia 
sa e luată în sediul din Langley. Helms 
condusese Agenţia sub Lyndon Johnson 
și Richard Nixon, așa că mărturia sa era 
foarte importantă. Poate și din această 
cauză nu a fost declasifi cată decât o fi lă 
din toată mărturia. Personajul invocat, 
fostul președinte Johnson nu mai putea 
fi  chemat să confi rme fragmentul care 
urmează, murise în 1973.

„El l-a omorât pe Președintele 
Diem”

„Răspuns: Știţi, nici până în ziua de 
astăzi nu sunt convins că Președintele 
Nixon nu mai crede că Agenţia nu 
are nicio legătură cu eliminarea 
Președintelui Diem din Vietnam, deși 
nu există absolut nicio probă în arhivele 
Agenţiei, dar toată discuţia a fost – oare 

ce cuvânt ar fi  mai potrivit? – încălzită de 
faptul că Președintele Johnson obișnuia 
să spună tuturor că motivul pentru care a 
fost asasinat Președintele Kennedy a fost 
că el l-a omorât pe Președintele Diem 

și că asta nu era decât justiţie divină. 
Clar, obișnuia să spună asta în zilele 
de început ale administraţiei sale, dar 
nu știu de unde îi venea ideea asta. Nu 
știu câţi dintre dumneavoastră aţi avut 
prilejul de a încerca să contraziceţi un 
Președinte pe astfel de teme, dar să știţi 
că de obicei pierdeţi (disputa – n.n.).”

Pe înţelesul nostru, al muritorilor 
de rând, șeful unei agenţii de spionaj 
cu amplitudine mondială susţine, sub 
jurământ, că președintele SUA care a 
administrat timp de 6 ani confl ictul din 
Vietnam credea că SUA fusese implicată 
în moartea liderului vietnamez Ngo 
Dinh Diem. Diem a fost ucis pe 2 
noiembrie 1963, adică doar cu 20 de zile 
înaintea lui Kennedy. Crima din Saigon 
venea, într-adevăr, pe fondul pierderii de 
către Diem a susţinerii americanilor.

La început sunt citate două nume, 
Castro (evident, Fidel Castro, liderul 
Cubei comuniste) și Trujillo (Rafael 
Trujillo, dictatorul dominican, asasinat 
în mai 1961) despre care se specula că au 
fost ţinta multor operaţiuni ale CIA.

Răspunsul așteptat 
de toată lumea

Urmează o întrebare a avocatului 
David Belin, membru al Comisiei 
Rockefeller, dar și fost membru al unei 
alte echipe de investigaţie a Casei Albe, 
Warren, cea înfi inţată imediat după 
asasinarea lui JFK. Întrebarea ar fi  trebuit 
să lămurească odată pentru totdeauna 
misterul: a fost Lee Oswald (pușcașul 
care îl omorâse pe Kennedy) agent al 
KGB, dat fi ind faptul că omul încercase 
să se stabilească în URSS sau, mai rău, al 
agenţiei americane de spionaj?

„Domnul Belin: Acum, pentru 
partea fi nală a întrebărilor mele, 
mă voi lega de acuzaţiile că CIA ar 
fi  fost implicată în conspiraţii pentru 
asasinarea Președintelui Kennedy, în 
timpul Comisiei Warren eraţi Director 
adjunct de Strategie, e corect?

Răspuns: Cred că da.
Domnul Belin: Există vreo informaţie 

legată de asasinarea Președintelui 
Kennedy care să ateste că Lee Harvey 
Oswald era în vreun fel agent al CIA 
sau age…”

Aici nota se întrerupe brusc. 
Versiunea ofi cială, o reamintesc „just 
for the record”, este că Oswald nu s-a 
acomodat cu viaţa în Rusia comunistă și 
s-a întors în SUA. KGB a spus că nu l-a 
racolat pentru că nu avea încredere în el. 
CIA doar l-a monitorizat, dar, evident, 
nu îndeajuns dacă a putut să-l omoare 
pe, teoretic, cel mai bine păzit om.

PRIMA 
DEMASCARE 
PUBLICĂ (II)

Cine a fost președintele american care 
a crezut că asasinarea lui Kennedy 
a fost un act de Justiție

Operaţiunea de desecretizare 
a zeci de mii de documente care 

ar avea legătură cu anchetele 
făcute de-a lungul timpului în 

legătură cu asasinarea celui de-al 
35-lea președinte american, John 

Fitzgerald Kennedy, a reaprins 
teoriile conspiraţioniste. În 

documentele lansate recent nu 
se afl ă probe care să răstoarne 

investigaţiile ofi ciale făcute din 
22 noiembrie 1963 încoace, dar 

sunt dezvăluite multe amănunte 
despre conducătorii Lumii, 
sfătuitorii, subalternii lor.
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Richard McGarrah HelmsRichard McGarrah Helms
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MOLDOVA-2019: BINOMUL DODON-PLAHOTNIUC MOLDOVA-2019: BINOMUL DODON-PLAHOTNIUC 
PLUS ERDOGANIZAREA ÎNTREGII ȚĂRI

O VIZITĂ, ÎNSOȚITĂ DE 
MAI MULT FAST DECÂT 

CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
SOVIETICI

Preconizată pentru a treia oară, vizita a fost 
anunțată concomitent de o agenție de presă de 
la Comrat și pe contul personal de pe Facebook 
al președintelui Igor Dodon, care declara că 
această vizită, organizată la cel mai înalt nivel, 
va contribui la „consolidarea, aprofundarea 
și extinderea relațiilor de colaborare dintre 
cele două state în toate domeniile de interes 
comun”. 

La Chișinău, autoritățile centrale s-au 
pus îndată pe treabă – Serviciul Protecție și 
Pază de Stat (SPPS) a găsit de cuviință să fi e 
demolați, temporar, toți pilonii de protecție, 
ce împrejmuiesc scuarul Cehov din capitală 
(situat între teatrul dramatic rus „A.P. Cehov” 
și unicul Hotel de 5 stele din Chișinău 
„Radisson Blu Leogrand” al companiei 
turcești „Summa Group”, unde a fost cazat 
președintele Erdogan și delegația sa), urmând 
să fi e remontați la loc după ce vizita va lua 
sfârșit. „Așa cum delegația va avea numeroase 
automobile, parcarea lor necesită spațiu, iar 
carosabilul trebuie să rămână liber, pentru 
trecerea autospecialelor în caz de urgență”, 
ne-a comunicat ofi țerul SPP responsabil de 
asigurarea măsurilor de securitate. „Este o 
măsură de securitate solicitată de partea turcă, 
iar noi ne conformăm”, a confi rmat spre sfârșitul 
săptămânii trecute și purtătorul de cuvânt al 
Primăriei Chișinău, Vadim Brânzaniuc. Până 
la urmă inițiativa a fost revocată în favoarea 
închiderii circulației pe mai mult de un sfert 
din arterele principale ale capitalei și străzile 
adiacente hotelului „Leogrand”, spațiile 
de parcare fi ind rezervate limuzinelor din 
cortegiul ofi cialului turc. Altminteri, cele mai 
multe au fost închise și pentru pietoni, capitala 
devenind „prizoniera” celor doi președinți – 
fi lorusul Dodon și turcul Erdogan. 

Și la Comrat au fost luate măsuri severe 
de securitate, iar ziua de 18 octombrie, 
când președintele Erdogan s-a afl at în UTA 
Găgăuzia, a fost declarată, printr-o dispoziție 
a bașcanului Irina Vlah, zi de odihnă pentru 
angajații instituțiilor de stat și celor bugetare pe 
întreg teritoriul autonomiei. Pe tot parcursul 
zilei vor fi  închise practic toate piețele din 
Comrat, modifi cate rutele transportului public 
spre periferii, iar organele de forță ridicate la 
cel mai înalt grad de alertă. 

În prima zi a vizitei a avut loc (în sfârșit!) 
inaugurarea Președinției, clădirea fi ind 
reparată de fi rma „Sonbay”, o companie de 
construcții din Ankara, desemnată în urma 
unei licitații organizate de Agenția Turcă de 
Coordonare și Cooperare (TIKA). Reparația 
instituției prezidențiale de la Chișinău 
reprezintă o donație oferită poporului moldav 
din partea poporului turc, anunțase anterior 
Igor Dodon. Cei doi șefi  de stat au dezvelit 
placa inaugurală și a sădit doi copaci în curtea 
Președinției, președintele Erdogan fi ind într-
adevăr întâmpinat cu mare fast – în ajun în fața 
Președinției a fost chiar instalat și un havuz cu 
lumini multicolore. 

EXPULZĂRI ALE PROFESORILOR 
TURCI CU RĂDĂCINI MAI VECHI 

Nu tot atât de ospitalieri s-au arătat 
reprezentanții opoziției. Partidele PAS și 

Platforma DA, mulți activiști ai societății civile 
au chemat la proteste în fața ambasadei Turciei 
(centrul capitalei fi ind închis la „zăvoare 
grele”), exprimându-și nemulțumirea față 
de „metodele pe care le folosește Erdogan și 
le împrumută regimul Plahotniuc-Dodon”. 
Aluzia este una destul de transparentă – 
expulzarea celor șapte angajați și profesori ai 
rețelei de licee „Orizont”. Eveniment care a fost 
mai multe săptămâni în topul nu numai presei 
locale și internaționale, dar și a numeroșilor 
apărători ai drepturilor omului, inclusiv a 
unor organisme europene de profi l. Tot mai 
mulți experți atenționează că sistemul puterii 
în Republica Moldova înclină grav spre un 
regim autoritar, asemănător celui instaurat de 
președintele Recep Erdogan. 

Necazurile „penale” pe care le traversează 
liceele „Orizont” din Republica Moldova 
au slobozit rădăcini cu mult înainte de 6 
septembrie curent. Rețeaua de licee moldo-
turce activa fără probleme încă din 1993. Nouri 
negri s-au abătut însă asupra unor profesori 
la 2 noiembrie 2017, după ce coordonatorul 
coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc și-a 
încheiat vizita în Turcia. A fost unicul caz, 
când un lider de partid, care nu deține nici o 
funcție ofi cială de stat, era acceptat în vizită 
de președintele unui stat atât de infl uent ca 
Turcia. Mai mult decât atât – întâmplător sau 
nu, dar în aceeași zi președintele turc purta la 
Ankara negocieri cu Vladimir Putin, fapt ce nu 
a scăpat din vedere holdingului TV al liderului 
democrat. 

Ei bine, la numai o lună și câteva zile de 
la „memorabila” vizită, Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității Organizate și 
Cauze Speciale (PCCOCS) s-a lansat în căutare 
de probe și curând a inițiat o urmărire penală 
în baza a două articole din Codul penal al 
Republici  Moldova: „fi nanțarea terorismului” 
și „recrutarea, instruirea, benefi cierea de 
instruire sau acordarea de alt suport în scop 
terorist”, în dosar fi ind vizată conducerea rețelei 
de licee „Orizont”. Atunci, însă, existența unui 
astfel de dosar a fost ținută în secret, dar se 
încerca a demonstra că începând cu 1993 (an 
în care a fost deschis, la Ceadâr-Lunga, primul 
Liceu „Orizont”, azi deja ex-moldo-turc), mai 
multe persoane de origine turcă, afl ându-se pe 
teritoriul Republicii Moldova, ar fi  acționat prin 
intermediul unor companii, inclusiv societăți 
comerciale rezidente în sensul fi nanțării unor 
organizații transnaționale ce promovează 
ideologii extremiste, cu caracter terorist. Prin 
activitățile desfășurate în domeniul educației, 
mass-media, în mediul de afaceri, aceste 
persoane, făcând uz de situația de serviciu, 
recrutau chipurile alte persoane pentru a se 
asocia în organizații și grupuri cu caracter 
terorist, încercau să demonstreze procurorii. 
Tocmai peste cinci luni (la scurt timp după 
ce, de asemenea întâmplător sau nu, Turcia 
și-a luat angajamentul să repare gratuit(!?) 
sediul Președinției moldovenești, adică la 31 
martie 2018, Turgay Șen, directorul rețelei 
de licee „Orizont”, este recunoscut bănuit în 
dosarul penal cu pricina și escortat la audieri. 
Turgay Șen, care conducea liceele „Orizont” 
din septembrie 2012, a respins învinuirile, 
declarând procurorilor că are studii în drept 
și că niciodată nu a mai fost învinuit de fapte 
cu caracter extremist sau terorist, că ultima 
dată a fost în Turcia în octombrie 2015 și că 
de atunci nu și-a mai vizitat țara „din cauza 
regimului dictatorial instaurat de președintele 
ei”. La expirarea termenului de interdicție de a 

părăsi Moldova timp de 10 zile, este scos totuși 
de sub urmărire penală, fapta neîntrunind 
elementele infracțiunii, una dintre concluziile 
procurorilor PCCOCS fi ind că „vinovăția 
persoanei de săvârșirea infracțiunii nu poate 
fi  întemeiată pe presupuneri”. La  câteva luni, 
Turgay Șen părăsește Republica Moldova cu 
destinația Kosovo (Șen deține și cetățenia 
Republicii Kosovo), pentru a conduce rețeaua 
de licee din această țară. După ce, la sfârșit de 
martie 2018, șase profesori și conducători turci 
ai acesteia au fost reținuți, într-o operațiune 
reluată ulterior de SIS-ul de la Chișinău, de 
serviciile secretele din Turcia și Kosovo și 
duși forțat în Turcia, unde sunt judecați. Spre 
deosebire de autoritățile moldovene, premierul 
kosovar i-a demis, după acea operație, pe 
ministrul de interne și pe șeful serviciilor 
secrete, promițând public că așa ceva nu se va 
mai întâmpla pe teritoriul țării sale niciodată.

ALE CUI SĂ FIE SECRETELE DE 
LA CINELE DE TAINĂ? 

La Chișinău, cu doar câteva zile înainte de 
vizita președintelui turc, premierul Pavel Filip 
declara moderatorului emisiunii „Puterea a 
patra” de la postului TV N4: „Nu aș fi  de acord 
cu Dvs. că am satisfăcut poft ele lui Erdogan. 
Vă spun în cunoștință de cauză. Mai demult 
a fost o solicitare expres de la Ankara să 
închidem Liceul Teoretic „Orizont”. Răspunsul 
meu a fost unul ferm – că liceul e o instituție 
care acționează legal. La a doua întrevedere, la 
ONU, Erdogan a venit cu aceeași solicitare și 
noi am spus iar că nu vom face asta”. Posibil 
că Filip nu a dorit să soarbă din „cafeaua 
turcească”, preferând să rămână pe subiectul 
evoluției relațiilor moldo-turce și perspectivele 
colaborării bilaterale, mulțumind ofi cialului de 
la Ankara pentru asistența oferită în sectoare 
prioritare, ca cel al sănătății, al mediului și 
al învățământului, pentru proiectele care 
contribuie la modernizarea infrastructurii 
și la creșterea bunăstării populației din 
UTA Găgăuzia, precizând că această 
regiune reprezintă o „punte de legătură și 
de prietenie” între Moldova și Turcia. Poate 
tot din considerentul de a scoate de sub 
„efi gia recompensă președintelui turc pentru 
fi nanțarea unor obiective de la Chișinău” 
Filip a insistat ca inaugurarea șantierului de 
construcție a complexului multifuncțional 
„Chișinău Arena” să fi e inaugurat cu câteva 
zile înaintea vizitei lui Erdogan, deși se pare 
că înțelegerea în prealabil includea tăierea 
panglicii împreună cu înaltul oaspete și la 
acest obiectiv, ce va fi  construit de asemenea 
de compania turcească, „Summa Group”. 
Mai degrabă soarta rețelei de licee „Orizont” 
și detaliile expulzării celor 7 profesori turci 
par să fi  fost subiecte de discuții, cu ocazii 
diferite, la „cine de taină” dintre cei trei ofi ciali 
moldoveni: Vlad Plahotniuc, Andrian Candu 

și Igor Dodon. Coordonat sau nu, contează 
mai puțin, dar cursul evenimentelor pare să 
confi rme această premoniție.

La 14 septembrie 2017 Andrian Candu 
revine dintr-o vizită ofi cială din Turcia cu 
sabia lui Ștefan cel Mare, care, după sute de 
ani va rămâne la noi pe vecie! Gurile rele spun 
că spicherul moldovean a trebuit în schimb 
să restituie Turciei circa 78.000 de prosoape 
și 100.000 de halate de baie, inclusiv cel al lui 
Dodon, furate de moldovenii care s-au odihnit 
în acea vară pe litoralurile turcești. La sfârșitul 
aceleiași luni are loc întâlnirea lui Plahotniuc 
cu președintele Erdogan. Nu se știe dacă s-a 
convenit ca Turcia să susțină Moldova la ONU 
și să voteze pentru ca Rusia să-și retragă armata 
din Transnistria și ce oferă Chișinăul contra 
acestui serviciu. Mai ales că președintele turc 
era deja în relații bune cu Kremlinul, după 
incidentul cu avionul rus de vânătoare SU-24.    

De cealaltă parte, președintele Dodon pare 
să fi  fost gelos pe președintele Turciei, pentru 
că acesta nu i-a dat lui sabia domnitorului 
moldovean atunci când a fost în vizită la Istanbul 
la inaugurarea sa în funcția de șef al statului. În 
schimb a reușit să cerșească circa 8 milioane de 
euro pentru a face din fostul edifi ciu unde s-a 
votat Declarația de Independență a Republici 
Moldova un adevărat sarai prezidențial (sarai, 
din turcește, palat – N.M.) al noului mileniu

PLAHOTNIUCIZARE 
SAU ERDOGANIZARE. MAI 

CONTEAZĂ OARE? 

La o săptămână după expulzarea 
profesorilor turci, pe 12 septembrie, la Chișinău 
își ține lucrările Simpozionul „Noi orizonturi 
în ameliorarea cooperării economice între 
Turcia și Moldova”. Iarăși, întâmplătoare sau 
nu asonanța dintre genericul Simpozionului 
și denumirea rețelei de licee în peste 100 de 
țări ale lumii, dar mulți au sesizat acest simbol 
funest. Ministrul economiei Chiril Gaburici 
a mulțumit reprezentanților agenției turce 
TIKA pentru sprijinul de circa 33 milioane de 
dolari oferit Republicii Moldova în ultimii 25 
de ani. De remarcat de asemenea că în august 
Administrația de stat a drumurilor a încheiat 
contracte în sumă de circa 60 milioane 
euro pentru construcția a două porțiuni de 
magistrală auto. 

Președintele Recep Tayyip Erdogan nu a 
depus fl ori la monumentul lui Ștefan cel Mare 
cum fac mai toți înalții oaspeți. În schimb 
a primit o paradă fastuoasă a subunității 
prezidențiale a Gărzii de Onoare. Nu se știe cu 
ce noi pomeni se va mai alege Igor Dodon de 
la turci după întâlnirea tet-a-tet cu omologul 
său turc. Un lucru pare simptomatic: odată 
cu venirea la putere a binomului Dodon-
Plahotniuc s-ar putea să ne trezim și cu 
„erdoganizarea întregii țări”. 

După sute de ani, turcii vin din nou în Moldova. De astă dată nu 
hoardele Porții Otomane, ci Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, 
cu soția sa, însoțit de o numeroasă delegație. Erdogan a venit să participe 
la inaugurarea președinției, „reparată din banii poporului turc”, după 
cum precizează președintele Igor Dodom și a tăiat panglici la încă 6 
obiective de menire cultural-sociale din autonomia Găgăuză. Cum a 
fost primit președintele turc după expulzarea celor 7 conaționali ai săi 
din Republica Moldova este tema care ține mai bine de o săptămână 
capo fl uxurilor de știri ale mass-media de la Chișinău. 

părăsi Moldova timp de 10 zile este scos totuși și Igor Dodon Coordonat sau nu contează

Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.roNicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
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Donald Trump va da pace abia atunci 
când nu va mai circula nici un 

Mercedes pe Fift h Avenue din New York. Dacă 
afi rmaţia îi aparţine, așa cum colportează 
publicaţia Wirtschaft swoche, citând surse 
diplomatice, atunci nu ne putem îndoi că 
președintele va realiza ce și-a propus. Împarte 
lovituri în stânga și în dreapta, se ia la harţă 
cu toţi și toate. În toate focarele de criză din 
lume – Orientul Mijlociu, Siria, Iran, Coreea 
de Nord – Mr. President este implicat. Dar în 
toate aceste focare de criză ar avea nevoie de 
aliaţi. Numai că pe acești aliaţi îi scoate din 
sărite, unul după altul.

„America First” devine 
America de una singură

Să revenim la războiul comercial. De fapt, 
am bănuit asta de mult: Mercedesurile pe 
Fift h Avenue în New York ar putea constitui 
într-adevăr un risc pentru securitatea SUA. 
Chiar dacă ministrul american al comerţului, 
Wilbur Ross, mai are la dispoziţie câteva 
săptămâni să verifi ce, va ajunge exact la 
această concluzie. Anume că importurile de 
oţel și aluminiu din Europa reprezintă un 
asemenea risc. Altfel Donald Trump n-ar 

putea să instituie taxe vamale, după cum îl taie 
capul, neconsultând Congresul.

Dar lăsând gluma la o parte, dacă 
concetăţenii săi vor să circule cu Mercedes, 
Porsche sau Audi, chiar crede Trump că 
poate să le interzică asta? Și, dacă UE va 
micșora totuși, până la urmă, taxele pentru 
importurile de automobile americane (care 
sunt cu adevărat mult mai mari decât în sens 
opus), dar europenii tot nu vor voi să cumpere 
mașini americane, atunci ce se va întâmpla? 
Va putea să călătorească în SUA doar cel în al 
cărui pașaport se menţionează că circulă cu un 
Chevrolet!? Și cum în Germania tot se discută 
aprins pe tema interzicerii automobilelor diesel 
în marile centre urbane, poate Trump ar putea 
fi  îmbunat prin interzicerea Mercedesurilor pe 
Fift h Avenue.

Situaţia se afl ă încă sub control
Desigur agitaţia e mare, fi indcă americanii 

nu glumesc. Se ameninţă, se lansează 
avertismente, dar nimeni nu știe cu adevărat 
ce va urma. Să nu uităm că ideea impunerii 
de taxe vamale protecţioniste pentru oţelul 
european nu e nouă. Deja George W. Bush 
a încercat aceasta, la început de mileniu, dar 

a eșuat lamentabil. Și, pentru că s-a creat 
impresia că întreg comerţul transatlantic 
este ameninţat, trebuie menţionat că taxele 
noi vizează doar 1,5 la sută din total. Primele 
reacţii ale marilor concerne siderurgice 
europene arată că situaţia este suportabilă și 
după majorarea taxelor.

Dar, în fi ne, noile taxe sunt în vigoare, iar 
replica europeană este în lucru. Se lucrează, 
cu siguranţă deja, și la replica la replică. Și 
tocmai această escaladare face situaţia atât de 
periculoasă. Ar fi  nevoie de răspunsuri clare 
și de poziţii clare. UE ar trebui să vorbească la 
unison, dar nu o face. Germania campioană 
la export, probabil cea mai afectată de noile 
taxe americane, nu ţine cont de Bruxelles, ci 
își apără propriile interese. Destui europeni, 
care nu-i agreează pe germani (vezi situaţia 
din Italia), nici nu s-ar supăra dacă Germania 
ar încasa-o. Chinezii ar putea deveni un nou 
partener al UE, dar sunt și ei foarte solicitaţi 
de propriul război comercial cu SUA. Dar și 
aceasta va avea o consecinţă: piaţa europeană 
deschisă va fi  invadată de produse Made în 

China, pentru că americanii nu le mai vor. Ce 
va face UE? Va majora taxele vamale pentru 
produsele chinezești? 

Perspective neîncurajatoare
Bineînţeles că ar fi  bine dacă toţi cei care 

suferă de pe urma politicii imprevizibile a 
lui Trump s-ar alia. Dar tocmai asta nu se 
întrezărește. Fiecare în parte va face totul 
pentru a avea cât mai puţin de suferit. Acum 
ar fi  un moment prielnic pentru un arbitraj 
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, dar 
aceasta tocmai se luptă pentru supravieţuire. 
OMC susţine, ca multe alte organizaţii 
internaţionale, multilateralismul, în timp 
ce Trump are convingeri contrare. Regulile 
OMC nu-l interesează deloc. Așadar nu e 
momentul unei acţiuni concertate, deși ar fi  
necesară. Deviza actuală nu poate fi  decât: cu 
ochii închiși înainte! Să sperăm că atunci când 
Donald Trump își va fi  defi nitivat opera, va 
mai rămâne ceva substanţă pentru a construi 
ceva nou.

La sfârșitul anului 2017, marile 
bănci centrale deţineau o cincime din 
datoria guvernelor lor. Cifrele sunt 
uluitoare. Fără a avea circumstanţa 
atenuantă a unor perioade de 
recesiune sau criză, băncile centrale 
majore au cumpărat datorii 
guvernamentale suverane și private 
în valoare de peste 200 miliarde de 
dolari pe lună – vorbim aici de Banca 
Centrală Europeană (BCE) și Banca 
Japoniei (Boj), pe măsură ce Federal 
Reserve (FED) a luat o pauză. Cu 
toate acestea:

- FED deţine 12,4% din datoria 
publică totală din SUA. 

- Totalurile deţinute de BCE și Boj 
depășesc 35% și 70% din PIB. 

- Boj este acum un prim acţionar, 
în proporţie de 90%, al Nikkei.   

- BCE deţine 9,2% din piaţa 
europeană a obligaţiunilor corporative 
și peste 10% din totalul datoriei 
suverane a ţărilor europene.

- Banca Angliei deţine între 25% și 
30% din datoria suverană a Regatului 
Unit.

- Banca Naţională a Elveţiei deţine 
acţiuni ale companiei Apple în valoare 
de trei miliarde dolari.

Boj, cu politica sa ultra-expansivă, 
este pe cale să devină cel mai mare 
acţionar al fi ecărei companii prezente 
în Nikkei 225. De fapt, banca centrală 
japoneză deţine deja 60% din piaţa 
de ETF-uri din Japonia.

Astfel, Boj generează doar 
dezechilibre mai grave într-o 
economie „zombifi cată”, pe măsură 
ce politica monetară externă 
perpetuează dezechilibrele, 
reduce viteza monetară și 
stimulează datoriile și investiţiile 
necorespunzătoare.

Credinţa că această politică este 
inofensivă doar pentru că „nu există 
infl aţie” și pentru că șomajul este 
scăzut – este extrem de periculoasă. 
Eliberarea de către guvern a unei 
cantităţi masive de datorii și de bani 

ieft ini promovează supracapacitatea 
și alocarea proastă a capitalului.

Ca urmare, creșterea 
productivităţii se prăbușește, salariile 
reale și puterea de cumpărare a 
monedei cad, determinând creșterea 
costului real al vieţii, pe măsură ce 
datoriile suverane cresc mai mult 
decât PIB-ul real.

Acesta este motivul pentru care 
datoria totală a Japoniei a crescut 
până la 325% din PIB, potrivit Băncii 
Reglementelor Internaţionale (Bank 
of International Settlements).

Promisiuni de plată
Efectele sunt similare și în alte 

părţi. Obligaţiunile guvernamentale 
emise de băncile centrale nu sunt 
active de calitate, ci note înscrisuri 
ale datoriilor care se transferă 
către generaţiile următoare și care 
vor fi  rambursate în trei moduri: 
printr-o infl aţie masivă, o serie de 
crize fi nanciare sau printr-un șomaj 
devastator.

A-ţi prăbuși moneda proprie 
nu este o politică de creștere, ci un 
furt care lovește generaţiile viitoare. 
Efectul „placebo” al cheltuirii valorii 
actuale nete a acestor înscrisuri 
presupune – în condiţiile în care 
PIB-ul, productivitatea și venitul real 
nu se îmbunătăţesc cel puţin la fel de 

mult ca datoria emisă – generarea 
unei bombe cu ceas în materie de 
dezechilibre economice. Aceasta va 
crește și va exploda cândva în viitor.

Guvernul nu eliberează „bani 
productivi”, ci doar o promisiune de 
venituri mai mari din impozite mai 
mari, din preţuri mai ridicate sau din 
confi scarea averii în viitor. Creșterea 
ofertei de bani este un împrumut 
pe care guvernul îl contractează, 
dar noi, cetăţenii, îl plătim. Plata 
vine odată cu distrugerea puterii de 
cumpărare și cu confi scarea averii 
prin devalorizare și infl aţie. Efectul 
„de avere” al creșterii acţiunilor 
și obligaţiunilor nu există pur și 
simplu pentru marea majoritate a 
oamenilor, deoarece peste 90% din 
averea medie a gospodăriilor sunt 
depozite bancare.

O naţionalizare ascunsă
De fapt, monetizarea masivă a 

datoriilor este doar o modalitate de 
consolidare și perpetuare a sectorului 
public, care sufocă sectorul privat. 
Este o naţionalizare. Deoarece 
banca centrală nu dă „faliment”, ea 
își transferă, inerent, dezechilibrele 
fi nanciare către bănci private, 
întreprinderi și familii.

Banca centrală poate „imprima” 
toţi banii pe care îi dorește și 
guvernul benefi ciază de aceasta, 
dar toţi ceilalţi vor suferi din 
cauza represaliilor fi nanciare. Prin 
generarea crizelor fi nanciare prin 
politici monetare prea liberale și 
deoarece este principalul benefi ciar 
al mecanismului de „boom and bust”, 
sectorul public iese din aceste crize 
mai puternic și mai îndatorat, iar, în 
același timp, sectorul privat suferă 
efectul de crowding-aut în perioade 
de bust și cel de taxare și confi scare a 
averii în perioadele de boom.

Nu e de mirare că ponderea din 
PIB reprezentată de cheltuielile 

guvernamentale este acum aproape 
40% în ţările OCDE și crește, 
deoarece povara fi scală se afl ă la un 
nivel maxim, iar datoria publică se 
umfl ă și ea.

Monetizarea datoriei publice este 
un sistem perfect de naţionalizare 
a economiei – trecând toate 
riscurile puse de cheltuieli excesive 
și dezechilibrate pe umerii 
contribuabililor. Lucrurile de acest 
gen se termină întotdeauna rău. 
Pentru că doi plus doi nu este egal cu 
douăzeci și doi. Pe măsură ce taxăm 
productivitatea pentru a subvenţiona 
neproductivitatea, impactul asupra 
puterii de cumpărare și procesul 
de distrugere a averii devin 
exponenţiale.

De data aceasta este la fel
Credem că de data aceasta va fi  

diferit și că guvernele vor cheltui 
toate cantităţile masive de bani ieft ini 
„foarte scumpi” cu înţelepciune. 
Guvernul este înclinat să cheltuiască 
excesiv, întrucât scopul său este 
maximizarea bugetelor și creșterea 
birocraţiei ca mijloc de putere.

De asemenea, are toate motivele 
să dea de fi ecare dată vina pe un 
inamic extern. Guvernele dau vina 
pe altcineva pentru greșelile lor. Cine 
reduce ratele dobânzilor de la 10% 
la 1% sau chiar la zero? Guvernele și 
băncile centrale.

Cine este acuzat că ia „riscuri 
excesive” atunci când există o criză? 
Tu și eu. Cine crește oferta de bani, 
cere „fl ux de credit” și impune 
represiune fi nanciară pentru că 
„economiile sunt prea mari”? 
Guvernele și băncile centrale.

Monetizarea datoriei publice 
este un mod perfect de a 
naţionaliza economia trecând toate 
riscurile excesului de cheltuieli 
și dezechilibrele la contribuabil. 
Cine este de vină când explodează? 

Băncile – pentru „creditare sălbatică” 
și „nereglementare”.

Desigur, guvernele pot imprima 
toţi banii din lume, dar ceea ce 
nu pot face este să vă convingă pe 
dumneavoastră că este corect, că 
preţul și suma de bani pe care le 
impun sunt reale, doar pentru că 
guvernul spune acest lucru. Prin 
urmare, vedem investiţii reale 
mai scăzute și productivitatea mai 
scăzută. Se numește represiune 
fi nanciară pentru un motiv, dar 
cetăţenii vor încerca întotdeauna să 
scape de furt.

Care este „cârligul” care ne face 
să participăm la acest proces? Bulele, 
creșterea acţiunilor, care te pot 
convinge că procesul ar fi  datorat 
puterii economice.

Apoi, când politica băncii centrale 
nu mai funcţionează și pieţele se 
prăbușesc la evaluările lor reale, 
mulţi spun că este vorba de speculaţii 
de pe piaţa privată, dar de banca 
centrală – care este cel mai mare 
speculator – nu vorbește nimeni.

Atunci când erupe o criză, puteţi 
paria că vina va fi  aruncată asupra 
pieţelor, fondurilor speculative, 
lipsei de reglementare și de 
intervenţie. Intervenţiile proaste – 
o problemă perenă – vor fi  rezolvate 
cu și mai multe intervenţii. 
Asemenea unor cazinouri, unde 
casa câștigă întotdeauna.

Între timp, reformele structurale 
care fuseseră promise dispar ca 
amintirile rele.

Acesta este un sistem 
machiavelic inteligent prin care 
se omoară pieţele libere și se 
aduc benefi cii disproporţionate 
guvernelor, folosind concurenţa 
neloială – accesul nelimitat al 
băncilor centrale la bani și credite, 
în timp ce acestea nu își asumă 
niciun risc – având o putere 
absolută de a pasa nota de plată 
celorlalţi.

RĂZBOIUL COMERCIAL TRANSATLANTIC A ÎNCEPUT. UN LUCRU 
E CERT: DONALD TRUMP NU SE OPREȘTE AICI. ADVERSARII SĂI 
AR TREBUI SĂ SE COALIZEZE. DAR ASTA NU SE ÎNTREZĂREȘTE, 
DEPLÂNGE HENRIK BOHME, LA DEUTSCHE WELLE.

Pagină coordonată de Niță GRIGORAȘ; www.ziarulploiestii.ro
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CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI, 
ÎN „EXCELENȚĂ”, LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI  Pro Prahova, în Covasna, 

cu Ioana Ghizilă aclamată…
Pagină realizată 

de prof. Octavian BĂLTEANU; 
www.ziarulploiestii.ro

Sportul Prahovei, 
cu tradiţie și preţuit 
palmares, se afl ă 
de mulţi ani în 
prim plan naţional, 
în prezent însă, 
datorită structurilor 
juvenile, cele ale 
seniorilor, în special 
în jocurile sportive, 
suportând un 
dezamăgitor regres. 
Continuăm să ne 
mândrim cu glorii 
meritat onorate sau 
cu marii sportivi 
formaţi în Prahova 
noastră dragă, idoli 
în ţară sau peste 
hotare…

Formată 
și lansată, în 
baschetul românesc 
de performanţă, 
în „Orașul Aurului 
Negru” la Clubul 
Sportiv Școlar 
Ploiești și la 
Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești, 
sub „bagheta” 
admirabilei 
profesoare 
antrenoare Loredana Munteanu, internaţionala Ioana 
Andreea Ghizilă (21 de ani, născută în Ploiești la 6.II.1997; 
Campioana României la U12 cu CSȘ Ploiești, U18 cu CSȘ 
Alexandria, Campioană Europeană Universitară 3x3, cu 
România, prim divizionară cu stagii la CSȘ Alexandria, 
CSU Brașov, U Cluj Napoca; componentă a selecţionatei 
de senioare a României…) a făcut un nou pas pe treptele 
performanţei…

Recent (7.X.2018), Ioana Ghizilă a debutat, strălucitor, 
la noua sa echipă – Campioana României 2018 și 
deţinătoarea Cupei României 2018, Sepsi SIC Sfântu 
Gheorghe într-un joc derby, cu o pretendentă la „Laurii 
2019” – CSM Târgoviște, contribuind decisiv la o victorie 
entuziasmantă: 101-69 (17-13, 27-18, 22-21, 35-17). 
Ioana Ghizilă, o principală realizatoare, cu 22 de puncte 
înscrise (ca și noua sa colegă de echipă, americanca 
Kristina Higgins), din care cinci „triple” – ultima reușită 
de la distanţă, de 3 puncte, ducând scorul fi nal la peste 
„suta”, așa cum numerosul public din „Polivalentă” din 
Sfântu Gheorghe (modernă, elegantă, 3000 de locuri, mai 
scumpă decât cea din Cluj, de 7000 de locuri…), o ceruse 
și a prilejuit acestuia aclamarea valoroasei baschetbaliste 
din Prahova…

Bucurie, mândrie, onoare și pentru prahovenii 
afl aţi la joc, în Capitala Covasnei, părinţii Ioanei, 
dar și fericiţii bunici, foștii mei colegi, profesorii Petru 
Ghizilă și Mariana Ghizilă, veniţi din  Drajna de Jos, 
pe un drum de poveste (prin Cheia, Brașov) la Sfântu 
Gheorghe. Ca și fostei noastre inspectoare școlară 
generală – prof. Domnica Alexandrescu (nașă de botez 
a Ioanei…) și semnatarului acestor rânduri (care o știe 
pe internaţionala noastră, încă de la „minibaschet”…), 
veștile sportive din Covasna au produs benefi ce bucurii…

Fotbal. Liga 2; Etapa 12 (aseară, 17.X.2018, după închiderea ediţiei săptămânalului 
Ploieştii): * FC Petrolul Ploieşti –CS Mioveni. Etapa 13 (duminică 21.X.2018, ora 
14.00, Stadion Colentina): * Daco Getica Bucureşti – FC Petrolul Ploieşti.

S-auzim de bine!

Structură sportivă de elită în 
Prahova și România, constituită 

cu șaizeci și cinci de ani în urmă, 
Clubul Sportiv Școlar Ploiești, afl at 
în „patronajul” și sub îndrumarea 
Inspectoratului Școlar Judeţean 
Prahova, a contribuit onorant, în 
decursul anilor, la formarea și lansarea 

unor mari sportivi și antrenori de talie 
naţională sau internaţională și chiar 
mondială sau olimpică sau a unor 
preţuiţi oameni.

În paralel cu bucuriile prilejuite 
de activitatea instructiv-educativă 
și competiţională curentă, recent 
(miercuri 12.X.2018, după închiderea 
ediţiei săptămânalului nostru), 
medaliaţii campionatelor naţionale 
școlare de la CSȘ Ploiești, antrenorii 
lor, cât și conducerea instituţiei, au 
fost premiaţi cu diplome de excelenţă 
de către Primăria și Consiliul Local 
Ploiești, la sediul acestora, în cadrul unei 

emoţionante festivităţi ofi ciale de Ec. 
Cristian Mihai Ganea – Viceprimarul 
Municipiului Ploiești.

În onoare s-au afl at sportivii de 
la atletism – David Năstase, Andrei 
Năstăsache, Alexandru Săceanu, Florin 
Nica, Radu Ciocănescu, Andrei Patrichi 
și profesorii antrenori Maria Andrei și 

Florin Andrei, de la judo – Vladimir 
Grădinaru, Diana Marcu, Denisa 
Cristea, Fabian Doru, Radu Mărculescu 
și profesorii Doru Munteanu și director 
adjunct, Mihai Trandafi rescu, Cosmin 
Slăveanu, și de la înot – Andrei 
Dumitrașcu și profesoara Graţiela 
Marin, cât și directorul Clubului 
Sportiv Școlar Ploiești, profesorul Silviu 
Stănescu.

În fotografi a de album, laureaţii CSȘ 
Ploiești (în majoritatea lor) împreună cu 
„sufl etiștii oameni și de sport – juristul 
George Andrei Consilier Local Ploiești 
(sus, de la stânga, poziţia cinci, din 

douăsprezece…) și Economist Cristian 
Mihai Ganea – Viceprimar de Ploiești 
(sus, tot de la stânga, poziţia șapte…), 
cu toţii, în bucurie, mândrie, onoare…

CSȘ PLOIEȘTI, „10”, LA CLUJ…

După minunata și „tonica” festivitate 
de la Primăria Ploiești și după deplasarea 
la Cluj Napoca (cu trenul pentru 
victorii…,, cu avionul, la înfrângeri…, 
„FCP”…), Clubul Sportiv Școlar Ploiești 
prin bravii săi atleţi – juniori, pregătiţi 
de admirabilii profesori antrenori 
Maria Andrei și Florin Andrei, s-au 
afl at imediat (13.X.2018) la startul 
Concursului Naţional de Ștafete și 
Probe Neclasice Atletism (Stadion 
Cluj Arena, 300 de concurenţi din 
toată ţara). Bilanţul atleţilor de la CSȘ 
Ploiești, strălucitor: 10 medalii, 3 de aur, 
3 argint, 4 bronz…

În palmaresul CSȘ Ploiești, 
medaliile de aur au fost obţinute 
de Ștafeta A, 4x400 m, Juniori 1, cu 
timpul 3.32.81 min., în componenţa 
Andrei Năstăsache, Eduard Chivi, 
Florin Nica, Alexandru Săceanu, 
Ștafeta 4x400 m, Juniori 3, cu 3.39.47 
min, în componenţa Laurenţiu Gudi, 
Leonardo Coancă, Andrei Toma, 
Andrei Niculiţă și de către Ștafeta 
100 + 200 + 300 + 400, Juniori 3, cu 
2.11.41 min, în aceeași componenţă 
menţionată; Medaliile de argint prin 
Ștafeta 4 x 400 m, Junioare 3 (Daria 
Alexandru, Daria Chirchiboi, Denisa 
Pavel, Alexandra Teodoru), cu 4.29.14 
min, prin Ștafeta 4 x 400 m, Juniori 
3 (David Echimescu, Ruben Chivi, 
Bogdan Nicolae, Alexandru Blănaru), 
cu 4.29.14 min. și de Ștafeta 400 + 
600 + 800 + 1000 m, Juniori 3 (în 
aceeași componenţă) cu 8.11.06 min. 
și medaliile de bronz prin Ștafeta B 
4 x 400 m, Juniori 1 (Iosif Năstase, 
Robert Ioniţă, Andrei Florea, Nicolae 
Olteanu) cu 3.38.40 min, prin  Ștafeta 
A 100 + 200 + 300 + 400 m, Juniori 
1 (aceeași componenţă) cu 2.07.22 
min, prin Ștafeta 400 + 600 + 800 + 
1000 m, Junioare 3 (Daria Alexandru, 
Alexandra Teodoru, Daria Chirchiboi, 
Denisa Pavel) cu 9.50.70 min, și a 
patra de bronz, în probe neclasice, prin 
Andrei Năstăsache, la Open, în proba 
de 80 m cu 9.52.sec.

Atleţii juniori ai Clubului Sportiv 
Ploiești, strălucitori la Cluj Napoca…

0372.032.313

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia 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 verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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Ioana G
hizilă, în acţiune…

Ioana G
hizilă, în acţiune…

Im
agini: CSŞ Ploieşti.

Im
agini: CSŞ Ploieşti.

„Premianţii CSŞ”, în onoare, „Premianţii CSŞ”, în onoare, 
la Primăria Ploieşti. la Primăria Ploieşti. 

CSŞ Ploieşti, de „10”, la Cluj Napoca…CSŞ Ploieşti, de „10”, la Cluj Napoca…

„Cuvintele inimii”...
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