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DECI, E SEMN RĂU! Toamna extremelor
Marius MARINESCU
Da, prințesa lu’ mamaie? Ce
nu știe să face păsărica mea
dă abanos?...Cum să faci să
iese tot primaru’ primar?...
Cine te-a rugat?...Aaaa,
ie secretă da’ ie femeie dă
casă acu’...Uăkei! Pui două

picioare dă broască, dai cu
busuiocu’ dă magie albă,
îi iei o țoală dă lingerie
hintimă, un zmoc dă păr dă
la ceafă și le pui în oală, la
fert cu carnetu’ dă partid și
îi zici mai întâi dă dezlegare
dă consilieri...Stai! Vorbim
dă primaru’ care este sau
care o să fie? Aaaa...ăsta
care este? Și mai vrea să
fie?...Apăi aicia nu știe baba
dacă mai ie posibil că mi-a
venit și șefa lui să îi zic dă
despărțire dă el și a dat oala
în foc, dăci ie semn rău! Cum
și ce faci acu’? Îi iei banii și îi
zici că o să iese!

ADA MILEA,
DIN NOU,
LA PLOIEȘTI

Citiţi în pagina 3

În perioada 5-6
5 6 octombrie,
la Ploiești, se desfășoara cea
de-a XIX-a ediție a Festivalului
Concurs Național de Interpretare
a Muzicii Folk „Festivalul
Castanilor- In memoriam Gabi
Dobre”. Manifestarea va fi ggazduită
de Teatrul „Toma Caragiu”,
g
partener
al
evenimentului
organizat
g
de municipalitate
p
șși Casa de Cultură “Ion Luca
Caragiale”.
g
În ppreambul, talentata
și nonconformista Ada Milea se
va întâlni, vineri, 5 octombrie, de
la ora 12, 30, cu elevii Colegiului
Național „I.L. Caragiale”.

It’s coffee time

PENSII MAJORATE, SUBVENȚII
PENTRU ȘOMERI ȘI VAL DE SCUMPIRI
A

Elena ȘERBAN; www.ziarulploiestii.ro
proximativ 100.000 de pensionari, care
au ieșit la pensie, cu grupa I sau II, în
perioada 1990 - 1 ianuarie 2011, vor primi mai
mulți bani din luna octombrie. Beneficiari ai
acestei măsuri sunt persoanele care au muncit
în condiții grele, în domenii precum mineritul,
siderurgia, construcțiile sau în transporturi. Tot
din această toamnă, vor fi acordate subvenții atât
pentru angajatori, cât și pentru angajați. Astfel,
potrivit Ministerului Muncii, angajatorii care
încheie un contract de ucenicie sau de stagiu,
beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de
derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de
o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, față de
1.125 lei, în cazul ucenicilor, și 1.350 lei, în cazul
absolvenților. Totodată, potrivit sursei citate,
cuantumul primei de activare acordată șomerilor
înregistrați care nu beneficiază de indemnizație
de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei.

La polul opus,
opus toamna a debutat cu un nou val
de scumpiri, plecând de la creșterea prețurilor
pentru anumite produse alimentare, până la
tarife mai mari la anumite servicii furnizate
populației. Astfel, prețul la gaze a crescut, cu 1
octombrie, cu 6%, în timp ce la energia electrică
se vorbește de o creștere de 0,030 lei/MWh. Nici
prețul carburanților nu va mai rămâne la același

nivel, în contextul în care Guvernul a aprobat un
nivel
act normativ care prevede majorarea accizelor.
Ploieștiul nu face notă discordantă cu valul
scumpirilor. De la 1 octombrie, prețul biletului
pentru o călătorie pe mijloacele de transport în
comun a crescut de la 2 lei la 2,5 lei, iar tariful
abonamentului pentru o zi, pe toate traseele, a
fost majorat de la 4 lei la 6 lei

6 DIN 10 GOSPODĂRII DE LA SATE
AU TOALETA ÎN FUNDUL CURȚII

A

nul trecut
trecut, spun datele
Institutului
Național
de
d Statistică (INS), populația
deservită
de sistemul public
d
de
d alimentare cu apă a fost de
peste
13,229 milioane persoane,
p

rreprezentând 67,5% din populația
rrezidentă a României. Sitauația
eeste mai bună la orașe, unde
ss-au înregistrat 10,191 milioane
persoane conectate la sistemul
p
public de alimentare cu apă,
p
rreprezentând 96,9% din populația
rrezidentă urbană. În mediul rural
îînsă doar 33,5% din populație
((3,038 milioane de locuitori) a
beneficiat de acest serviciu, adică
doar una din trei persoane au fost
deservite de sistem.
ÎNS face și precizări: „La
nivelul regiunilor de dezvoltare,

ponderea cea mai mare a
populației deservite de sistemul
public de alimentare cu apă,
în total populație rezidentă,
s-a înregistrat în regiunea
București-Ilfov (83,4%), urmată
de regiunea Sud-Est (77,8%).
Gradul cel mai redus de racordare
s-a înregistrat în regiunea NordEst (47,4%), urmată de regiunea
Sud-Vest Oltenia (55,6%).” Cât
despre accesul la baie/ toaletă
în casă, în anul 2017, ponderea
gospodăriilor dotate cu această
minimă dotare decentă a fost

de 71,4%, iar a celor cu grup
sanitar de 69,8%. În mediul
rural, de exemplu, circa șase din
zece gospodării nu au toaletă în
interiorul locuinței, în timp ce, în
mediul urban, doar 6% se află în
această situație. Conform INS, pe
medii de rezidență, diferențierile
sunt foarte pronunțate la ambele
tipuri de utilități, în principal din
cauza slabei dezvoltări a sistemului
public de alimentare cu apă și a
sistemului de canalizare și epurare
a apelor uzate în localitățile rurale,
față de cele urbane.

Centru pentru Situații de Dor până la disperare...
Urgență la Balta Doamnei

Elena
ȘERBAN; www.ziarulploiestii.ro
E
Noul centru inaugurat la Balta
Doamnei va deservi zona de sud a
D
județului Prahova și are drept scop
ju
rreducerea timpului de intervenție
în situații de urgență, atât în caz de
incendiu, dar și în cazul unor accidente
in
rrutiere. Astfel, potrivit Consiliului
JJudețean Prahova, noul centru va deservi
localitățile Balta Doamna, Gorgota,
lo
Poenarii Burchi, Olari, Râfov, Gherghița și
P
Drăgănești. Proiectul, în valoare totală de
D
7776.643 lei (TVA inclus), fonduri alocate de

Bulevardul Independenţei nr. 26

Nu este doar un simplu dor. Este o
conștientizare a amputării unei bucăți
de suflet. Încerci să te împaci cu golul
imens, te educi să trăiești și fără, apoi
îți aduni cu disperare firimiturile pe
care ți le oferă viața pentru a-ți crea
va ce nu seamănă cu
iluzia unui plin...unui gol umplut cu ceva
bucata lipsă...e ca și cum în locul piciorului ai pus o mână
și asta compensează pierderea. Te minți! Golul lăsat nu se
mai umple niciodată! Niciodată! Tot mai des aud că durerea
pierderii te face mai puternic. Eu nu cred asta. Durerea
provocată de pierderea irecuperabilă pietrifică sufletul, nu îl
“întărește”, pentru că sufletul nu are nevoie decât de lucruri
moi, fine, dulci...precum mângâierea și iubirea...doar așa îl
ajuți să fie “tare”. Cu toate acestea, un singur lucru ne ajută
Consiliul Local Balta Doamnei și de Consiliul să nu ne pierdem. Iubirea și dincolo de ceea ce trăim aici.
Județean Prahova, a vizat dotarea centrului Aceste rânduri sunt plânse pentru Florin, Paul și pentru
cea care îi va iubi și va fi iubită și dincolo de lumea asta,
cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, Doamna Doctor CRISTINA PUȘCARIU.
precum și cu o ambulanță SMURD de tip B2.
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Transport mai
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de la 1 octombrie

pagina 3

Actualitate
Turismul din 2017
este mai slab decât
cel din 1990

pagina 7

Sport

pagina 12

HC Activ CSO Plopeni,
cu onoare în
handbalul românesc

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

al de accidente pe șoselele din Prahova.
Evenimentele rutiere s-au soldat cu mai multe
persoane rănite.

Roxana TĂNASE; www.ziarulploiestii.ro
ACCIDENT PE DJ
101 E, ÎN POIENARII
BURCHII
Două autoturisme au
intrat în coliziune pe DJ
101 E, pe raza localității
Poenarii
Burchii.
O
persoană a sunat la 112 și a
alertat autoritățile. Potrivit
IPJ Prahova, în urma
impactului, un autoturism
s-a răsturnat pe partea
carosabilă. La fața locului
s-au deplasat mai multe
echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță
Prahova. O persoană a fost
rănită și a necesitat îngrijiri
medicale. Traficul în zonă a
fost dirijat. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili
cu exactitate cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT PE
CENTURA DE VEST
A PLOIEȘTIULUI, ÎN
INTERSECȚIA DE LA
NEGOEȘTI
Accidentul rutier s-a
produs pe sensul Ploiești
– București, după ce două
autoturisme s-au lovit. Cel
mai probabil, accidentul
rutier s-a produs ca urmare
a
nepăstrării
distanței
regulamentare. O persoană
a fost rănită. Poliția
continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul
rutier. În urma accidentului,
traficul în zonă nu a fost
îngreunat.
ACCIDENT PE DN1,
ÎN ZONA METRO
Două autoturisme au fost
implicate într-un accident
rutier în zona Metro, la ieșire
din Ploiești. La fața locului
s-au deplasat echipaje ale
Poliției și ale Serviciului
de Ambulanță Prahova.

Potrivit primelor informații
se pare că accidentul rutier
s-a produs după ce unul
dintre conducătorii auto
nu ar fi acordat prioritate
celeilalte mașini. În urma
impactului o persoană a
fost rănită. Poliția urmează
să stabilească, în urma
cercetărilor, cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT PE DN1,
ÎN POSADA
Un
scuter,
două
motociclete și un autobuz
au fost implicate într-un
accident pe DN1. Potrivit
primelor informații se
pare că accidentul rutier
s-ar fi produs după ce
motocicletele ar fi intrat
în coliziune cu un scuter.
Ulterior,
unul
dintre

2

motocicliști a lovit cu roata
autobuzul. Din fericire,
nicio persoană nu a fost
rănită. Traficul în zonă s-a
desfășurat îngreunat pe
sensul de coborâre Brașov
– Ploiești, în zona unde s-a
produs accidentul. Poliția
continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul
rutier.
TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ
DE 23 DE ANI DIN
COMUNA BUCOV,
CERCETAT PENTRU
DELAPIDARE.
Polițiști
din
cadrul
Serviciului de Investigare a
Criminalității Economice
au efectuat cercetări întrun dosar penal privind
un tânăr de 23 de ani din
comuna Bucov, bănuit de
delapidare. „Din cercetări
au rezultat indicii că
tânărul, angajat al unei
societăți comerciale, și-ar
fi însușit diferite sume de
bani rezultate din încasările
zilnice, creând astfel un
prejudiciu societăţii în
valoare totală de 77.407,55
lei”, a precizat IPJ Prahova.
Prejudiciul a fost recuperat
în totalitate. Dosarul penal a
fost înaintat Parchetului de
pe lângă Judecătoria Ploiești
pentru a dispune soluția în
cauză.
AMENZI DE 40.000 DE
LEI LA O SOCIETATE
COMERCIALĂ DIN
SÂNGERU
Polițiști ai Serviciului de
Investigare a Criminalității
Economice au efectuat,
în colaborare cu un
reprezentant al C.J.P.C.
Prahova, un control la o
societate comercială din
comuna Sîngeru. Pentru
neregulile
constatate,
au aplicat trei sancțiuni
contravenționale, în valoare
de 40.000 lei. Polițiștii au
confiscat bunuri în valoare
de 1.820 lei, respectiv
1.080
țigarete,
pantofi
sport, fructe, și legume. IPJ
Prahova a anunțat că a fost
constatată și o infracțiune
de
comercializare
de
produse purtând o marcă
identică sau similară cu o
marcă înregistrată.
RAZIE ÎN
CARTIERELE RADU
DE LA AFUMAȚI ȘI
CAMELIEI
Polițiști
din
cadrul
Secției nr. 2 Ploiești au
organizat și desfășurat o
razie, în zona de nord a
municipiului, în cartierele
Cameliei și Radu de la
Afumați, pe linie rutieră și
de ordine publică. Polițiștii
au verificat activitatea a
11 societăți comerciale
și au fost controlate 26
de autovehicule. „Pentru

neregulile constatate, au
fost aplicate 43 de sancțiuni
contravenționale,
în
valoare de 13.510 lei și au
fost ridicate, în vederea
confiscării, bunuri de 140
lei”, a precizat IPJ Prahova.
RAZIE PE
DRUMURILE
NAȚIONALE
Polițiști
din
cadrul
Biroului Drumuri Naționale
și Europene au desfășurat
acțiuni pentru prevenirea

accidentelor,
îndeosebi
accidentelor
pentru
identificarea
conducătorilor
de
autovehicule care încalcă
regimul legal de viteză
și
pentru
verificarea
transporturilor de persoane.
„Polițiștii au aplicat 85 de
sancțiuni contravenționale,
din care 31 pentru viteză
excesivă, în valoare de
33.005 lei”, a anunțat IPJ
Prahova. Echipajul de poliție
rutieră D.N. 1 B a acționat
în zona localității Loloiasca,
ocazie cu care au fost
controlate 17 autovehicule
și au fost aplicate șapte
sancțiuni contravenționale.
Polițiști din cadrul Secției
nr. 3 Ploiești au desfășurat
o acțiune în piețe. Polițiștii
au mai legitimat 35 de
persoane și au aplicat 13
sancţiuni contravenționale,
în valoare de 3.800 lei.
SIGURANȚA
ELEVILOR, ÎN ATENȚIA
POLIȚIȘTILOR
Polițiști
din
cadrul
Secției Rurale nr. 3 Blejoi
au acționat pentru siguranța
elevilor, pentru combaterea
delicvenţei
juvenile,
a
victimizării minorilor şi
a absenteismului școlar.
„La acțiune a participat
și un reprezentant al
A.N.I.T.P. Prahova. Au fost
verificate șapte societăți
comerciale, controlate 39 de
autovehicule și aplicate nouă
sancțiuni contravenționale,
în valoare de 3.755 lei. La
o unitate de învățământ a
fost efectuată o campanie
de informare – prevenire cu
participarea a 50 de elevi din
clasele VII-VIII și 4 cadre
didactice, fiind prezentate
teme și aspecte reale pe
linia traficului de persoane,
racolare
și
exploatare
minori,
victimizarea
minorilor,
răspunderea
penală a acestora, delicvenţă
juvenilă și efectele negative

ale consumului de droguri,
ocazie cu care au fost
prezentate materiale video
și au fost distribuite broșuri
și materiale promoționale”, a
precizat IPJ Prahova.
AMENZI DE PESTE
13.000 DE LEI PENTRU
TRANSPORTUL DE
PERSOANE
Polițiștii din Mizil au
acționat pe raza orașului și
a D.N. 1B – E 577, pentru
verificarea modului de
efectuare a transportului
rutier de persoane. La
activitate a participat și
un reprezentant al R.A.R.
Prahova. Polițiștii au controlat
124 de autovehicule, din care
17 transportau persoane.
În urma verificărilor au
fost aplicate 67 de sancțiuni
contravenționale, în valoare
de 13.440 lei. Polițiștii au
reținut trei permise de
conducere (două pentru
alcoolemie – contravenție
și unul pentru neacordare
prioritate pietoni) și au fost
retrase opt certificate de
înmatriculare auto, toate
pentru defecțiuni tehnice
constatate, a precizat IPJ
Prahova.
ȘASE PERSOANE
BĂNUITE DE OPT
ÎNȘELĂCIUNI PRIN
METODA ACCIDENTUL
Polițiști de investigații
criminale din cadrul Poliției
Ploiești
au
identificat
și
depistat
persoanele
bănuite de comiterea a
șase înșelăciuni și tentative
la
înșelăciune
comise
prin modul de operare
accidentul, în dauna a
opt persoane vătămate.
„Prejudiciul cauzat se ridică
la valoarea de 67.000 lei. În
baza materialului probator a
fost formulată propunere de
trimitere în judecată față de
cei șase bănuiți”, a precizat
IPJ Prahova. Dosarul penal
a fost înaintat Parchetului de
pe lângă Judecătoria Ploiești
pentru a dispune în cauză.
AMENZI PENTRU
COMBATEREA
CONTRABANDEI CU
TUTUN
Polițiști ai Serviciului de
Investigare a Criminalității
Economice au continuat
acțiunile pe raza județului
pentru
prevenirea
și
combaterea contrabandei
cu tutun și produse din
tutun.
Astfel,
potrivit
IPJ Prahova, polițiștii au
acționat
în
localitățile
Ploiești și Ciorani. Acțiunile
de control au vizat cinci
agenți economici, fiind
aplicate șapte sancțiuni
contravenționale, în valoare
de 25.000 lei. Polițiștii au
confiscat bunuri în valoare
de 1.839 lei (1.260 țigarete,
articole
vestimentare
etc.), oferite spre vânzare
fără documente legale de
proveniență, și suma de 216
lei, nefiscalizată, a precizat

IPJ Prahova.
INCENDIU ÎN
COMUNA TELEGA
Focul a cuprins o casă
din satul Melicești, comuna
Telega. Aproximativ două
ore s-au luptat pompierii
militari cu flăcările, pentru
stingerea incendiului ce

se manifesta la întreaga
locuință, respectiv pentru
căutarea
eventualelor
focare ascuse și înlăturarea
efectelor
negative
ale
evenimentului. „Pagubele
înregistrate ca urmare a
producerii
incendiului,
provocat cel mai probabil
din cauza unui coș de fum
amplasat ori neprotejat
termic față de materiale
combustibile, au constat
în circa 300 de metri
pătraţi
din
acoperișul
construcţiei, elemente de
mobilier,
electrocasnice,
acte și bani”, a anunțat ISU
Prahova. Misiunea a fost
cu atât mai dificilă cu cât,
drumul de aces se află la o
distanță de 500 m față de
locuința unde a izbucnit
incendiul. „În ultimele două
zile, pompierii militari au
localizat şi lichidat patru
incendii provocate, cel mai
probabil de coşurile de
fum necurăţate, defecte,
amplasate ori neprotejate
corespunzător
faţă
de
materialele combustibile”, a
mai precizat ISU Prahova.
MINOR DAT
DISPĂRUT ÎN PLOIEȘTI
Polițiștii
Sectiei
3
Ploiesti au fost sesizati de
mama minorului Nicolae

Antonio Andrei, în vârstă
de 13 ani, despre faptul ca
acesta a plecat voluntar de
la domiciliu și nu s-a mai
întors. Minorul are înaltimea
de 1,50 - 1,60, greutate
de 40 de kg, constituție
atletică, fața rotundă, ochii
căprui. La data plecării,
potrivit IPJ Prahova, copilul
era îmbrăcat cu bluză de
trening de culoare roșu cu
negru, pantaloni de culoare
verde și adidași de culoare
albă. „Persoanele care pot
oferi informații despre
minor sunt rugate să sune
la 112 sau să anunțe cea mai
apropiată unitate de poliție”,

este apelul Poliției.
CONTROALE ÎN
CÂMPINA
Polițiști
din
cadrul
Serviciului Arme, Explozivi
și Substanțe Periculoase
au acționat, pe raza
municipiului
Câmpina,
pentru verificarea respectării
prevederilor
legale
referitoare la substanțele
periculoase, ocazie cu care
au constatat săvârșirea a
trei contravenții. „Astfel,
la una dintre societățile
verificate,
polițiștii
au
identificat 5 kg produse de
protecție a plantelor, agentul
economic nefiind autorizat
să le comercializeze. Față
de aceasta urmează a fi
luată măsura sancționării
contravenționale
pentru
nerespectarea prevederilor
art. 31, alin. 4, lit. a din
O.G. nr. 4/1995, pentru
comercializarea produselor
de protecție a plantelor fără
certificat de înregistrare”, a
precizat IPJ Prahova. La un
alt agent economic, polițiștii

id tificatt produse
d
au identifi
raticide
neconforme,
acestea neavând inscripții în
limba română, în cantitate
totală de 360 g, precum
și 172 kg regulator de
creștere a plantelor, ambalat
de către administratorul
societății în pungi din
plastic, fapta respectivă
constituind contravenția de
comercializare de produse
de protecție a plantelor în
ambalaje neautorizate. „De
asemenea, la al treilea agent
economic controlat, au fost
identificați trei recipienți,
în cantitate totată de 1
litru, conținând regulatori
de creștere, cu termenul
de valabilitate expirat.
Toate produsele anterior
menționate, în cantitate
totală de 178,360 kg, au fost
indisponibilizate în vederea
efectuării de verificări,
urmând a fi aplicate
sancțiuni contravenționale,
în valoare de 19.500 lei”, a
mai precizat IPJ Prahova.
A CONDUS FĂRĂ
PERMIS ȘI A AJUNS ÎN
SPATELE GRATIILOR
Polițiști
din
cadrul
Poliției stațiunii Bușteni
au depistat un tânăr, în
vârstă de 21 de ani, din
localitate, față de care
Judecătoria Sinaia a emis
un mandat de executare
a pedepsei cu închisoarea
de 11 luni. Tânărul a
fost condamnat pentru
săvârșirea
infracțiunilor
de conducere a unui
autovehicul neînmatriculat
și fără permis. Tânărul a fost
încarcerat în Penitenciarul
Mărgineni.
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SĂ FIE CADOU DE ZIUA
PERSOANELOR VÂRSTNICE?

INTERNAȚIONALĂ

A

TRANSPORT MAI
SCUMP LA PLOIEȘTI,
DE LA 1 OCTOMBRIE

C

onsiliul Local Ploiești a aprobat ca, de la 1
octombrie, SC Transport Călători Express SA
să majoreze prețul biletelor de călătorie pe mijloacele
de transport în comun. Un bilet simplu va costa 2,5
lei, un bilet cu două călătorii-4,5 lei, iar abonamentul
pentru o zi-6 lei. Celelalte tipuri de abonamente ar
urma să rămână neschimbate. Ultima majorare a avut
loc în iulie 2017, când prețul unui abonament a crescut
de la 63 de lei/lună, la 122 lei/lună. Între cauzele care
au condus la această majorare, conducerea TCE a
invocat creșterea prețului motorinei ( plus 17,8%) și
a inflației, precum și tarifele mai mari, practicate în
alte orașe. Ultimul motiv este unul parțial mincinos.
În fine, parțial adevărat, depinde din ce unghi privești
problema. Și iată câteva exemple de tarife practicate
în alte orașe din țară: Buzău-2 lei; Piatra Neamț-2
lei; Craiova- 2 lei, bilet cumpărat de la tonetă, 2,50
lei-bilet cumpărat în autobuz; Pitești-2 lei; Sibiu-2
lei; Constanța-1,50 lei; Brăila-1,5 lei; Bacău-2
lei; Botoșani-2 lei, Iași-2,5 lei, de la 1 septembrie
2018; Cluj Napoca- 2 lei; Oradea și Arad- 3 lei.
Interesant este că majorarea a fost votată doar de
către consilierii PSD și ALDE, nu și de liberali, deși
directorul societății de transport este membru PNL!
La noi însă aceste lucruri contează mai puțin. Altceva
însă ne surprinde: majorarea intră în vigoare fix de
Ziua Intenațională a Persoanelor Vârstnice. Să fi

AU CRESCUT
SUPRAFEȚELE
CULTIVATE CU MĂR
ACESTEA SUNT ÎNSĂ MAI
MICI CA ÎN 1989
Elena ȘERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Î

uitat consilierii de această coincidență și să voteze
o hotărâre care ar leza oarecum cel mai important
bazin electoral din Ploiești? Pesemne socoteala a fost
făcută altfel: majorat sau nu, biletul de călătorie este
plătit oricum de Primăria Ploiești, având în vedere că
pensionarii cu venituri de până-n 2.100 lei beneficiază
de transport gratuit. Totuși, scumpirea este deranjantă
pentru categoria celor cu pensii mai mari de 2.100 lei!
Și sunt în această categorie vreo 3-4000 de oameni!

n anul 2017, comparativ
cu anul 2012, suprafețele
cultivate cu meri au crescut
cu 7,5%, cele cu peri cu 0,4%,
iar suprafețele cultivate cu vii
pentru struguri de masă, cu
2,5%. În schimb, suprafețele
cultivate cu caiși și piersici
au scăzut cu 12,9%, respectiv
3,8%. Vorbind despre măr, în
1989, România avea 79.000 ha,
iar acum, suprafața a scăzut
la 57.500 ha. Între anii 1990 și
2004, s-au defrișat ori au intrat
în declin 8.000 ha (571 ha/an),
iar în următorii 14 ani, ani au
ieșit din inventar 13.500 ha. Pe
total, diminuarea ar fi de 21.500
ha (895 ha/an). Din punctul de
vedere al producției, între anii
1985 și 1989, producția anuală
de mere s-a ridicat la 718.900
tone, cu un record absolut în
1989, când producția a fost de
un milion de tone. În ultimii 25
de ani, maximul de producție

s-a înregistrat în 2004, când
s-au obținut 14,06 tone/ha, iar
minimul istoric s-a consemnat
în 1999, cu 3,91 tone/ha! Cele
mai mari cultivatoare de măr
din România sunt județele
Argeș- 44.7000 t, Dâmbovița
- 41.600 t, Bistrița Năsăud39.900 t, Maramureș - 39.300
t, Mureș-38.100 t și Suceava 37.300 t.

MINISTRUL EDUCAȚIEI, DUPĂ DEMISIE:

„LIMBA ROMÂNĂ ȘI ROMÂNIA NU SUNT DE NEGOCIAT”

M

inistrul
Educației
Educației,
Valentin
Popa,
a
demisionat din funcție din cauză

că n-a
n a vrut să revină asupra unei
decizii pe care a luat-o cu privire la
predarea limbii române în școlile

cu clase maghiare. Dacă este să
respectăm adevărul, plecarea a fost
provocată de Liviu Dragnea, care
a pus presiune asupra ministrului
PSD să facă modificările cerute de
UDMR. Anterior, liderul Kelemen
Hunor a declarat că nu mai
susține coaliția pe alte proiecte
dacă Ministerul Educației nu
va îndeplini solicitările UDMR.
Decât să piardă voturile Uniunii,
PSD a preferat să taie capul
propriului ministru! Maghiarii
au fost scandalizați de un singur
articol din Ordonanța 9, adoptată
în august, care prevede că, „în
învățământul primar, la clasele cu
predare în limbile minorităților

naționale, orele de limba și
literatura română prevăzute în
planurile de învățământ sunt
predate de profesori cu studii
superioare de specialitate”. Ori,
UDMR dorea ca orele de română
să fie ținute de învățătorii care
predau limba maghiară, lucru
care, în opinia ministrului,
însemna ca elevii să nu știe apoi
o boabă de română. De vorbit în
limba română, mai exact. Dragnea
i-a solicitat ministrului să semneze
o modificare în sensul cerut
de Uniune, dar Popa a refuzat,
astfel că a preferat să plece de la
Conducerea MEC, declarând, sec:
„Nu sunt de acord cu solicitarea

UDMR. Limba română și România
nu sunt de negociat. Toți copiii din
țară trebuie să știe limba română”.
Decizie curioasă, pe fondul
puținătății banilor de la bugetul
central și în condițiile în care
Ministerul de Finanțe se vaită că
încasările veniturilor și taxelor
sunt sub procentele acceptabile.
Eugen Teodorovici a anunțat o
amnistie fiscală în luna octombrie
de care vor beneficia companiile
de stat și cele private care au
acumulat datorii mari la buget.
Teodorovici a anunțat chestiunea,
spunând că se vor șterge doar
penalitățile și dobânzile, pentru a
evita ca rău-platnicii să nu intre
cumva în faliment.

ADA MILEA, PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂLĂRAȘI DIN REP. MOLDOVA A
DIN NOU, LA PRIMIT UN TRICOU PENTRU ”FRATELE MEU DE PESTE PRUT”
De notat că tricouri cu inscripții similar
”Și am venit să te salut, fratele meu de
PLOIEȘTI
peste Prut”, această inscripție a putut fi citită, au primit și primariii din satele Căpriana
recent, pe un tricou pe care l-a primit în dar și Codreanca, raionul Strășeni, precum și

Continuare din pagina 1

F

estivalul va începe tot vineri, la ora
17.00, cu Concursul Național de
Interpretare a muzicii folk. Iată programul
complet:
-Vineri, 5 octombrie 2018, la Teatrul
„Toma Caragiu” Ploiești: ora 17.00-Concurs
Național de Interpretare a muzicii folk;
ora 19.30- recitaluri susținute de Trupa
„Cântec Nou”, Zoia Alecu, Ada Milea& Bobo
Burlăceanu și Mircea Baniciu&Band;
-Sâmbătă, 6 octombrie 2018, la Teatrul
„Toma Caragiu” Ploiești: ora 18.00- Gala
Laureaților, ora 19.30- recitaluri Andrei
Păunescu, Mircea Vintilă și Maria Gheorghiu
& Radu Grațianu.

președintele raionului Călărași, Sergiu Artene,
de la consilierul județean prahovean, Rareș Dan
Enescu. Pe cealaltă parte a tricoului e o altă
inscripție: ”Prahova iubește Basarabia”.
”Am simțit să fac un cadou de suflet”, a
declarat pentru ”Expresul” Rareș Dan Enescu,
apoi a explicat și de ce: ”Străbat Moldova de
zece ani. Am cunoscut oameni și locuri. Iubirea
de patrie, de Republica (deocamdată) Moldova
mi-a fost întipărită în inimă de Mircea Cosma,
ex-președinte al Consiliului Județean Prahova”.
La Călărași a fost pentru prima oară acum
câțiva ani. Aici, a recunoscut dânsul, a mâncat,
împreună cu președintele raionului, cele mai
gustoase plăcinte.
”Orașul e în dezvoltare, majoritatea
călărășenilor sunt frumoși, calzi și cu inima
deschisă”, a subliniat Rareș Dan Enescu.

președintele raionului.
Consilierul prahovean nu a uitat nici de
pământenii săi și le-a înmânat câte un tricou
personalizat președintelui și vicepreședintei
Consiliului Județean Prahova.
”Pentru că așa cum și eu simt, așa și aceștia
simt românește”, a spus dânsul.
”Este un cadou de suflet”, a declarat, la rândul
său, Sergiu Artene, după care a adăugat: ”Este
unul important, pentru că semnifică această
prietenie care a depășit limita oficială și a trecut
la o relație aproape personală cu oamenii dragi
de acolo, care mi-au fost alături trei ani de
mandat și au pus umărul la exercitarea în bune
condiții a mandatului meu prin proiectele pe
care le-au susținut. Nu am decât sentimente de
recunoștință și mulțumire pentru ei”.
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A

nimeniule!!!” Enervat, Ștefan l-a numit hoț
pe băiatu` lu` tata. Chestia s-a petrecut acum
vreo 10 zile, dar beizadelele susțin că fapta e
proaspătă, că s-a deschis un dosar penal in
rem bla-bla-bla. Măi, Ginuța, e un banc. Cică
leul a chemat toate animalele și le-a spus: cei
deștepți, în stânga, cei frumoși, în dreapta.
Toate animalele s-au dus în stânga sau în
dreapta, numai maimuța a rămas pe loc.
Dar tu ce faci?, a întrebat leul. Ce vrei, zise
ea, să mă rup în două? Așa și tu...Pe de altă
parte, degeaba ai depus plângere; socrul tău a
făcut ce a făcut și a dezincriminat calomnia/
insulta. Unde dai și unde crapă, nu?

ctorul Alexandru Arșinel, în
vârstă de 78 de ani, a afirmat că
protestatarii care ies în stradă „nici nu știu

S

enatorul constănțean Tit Liviu
Brăiloiu vrea o lege pentru controlul
Facebook: „M-am săturat de înjurături.
Nu se poate să înjuri politicieni. Trebuie să
știm proprietarul real al conturilor. Copiii
noștri trebuie să crească în climat de pace,
nu de război”. Da, Brăiloiule, tot climat de
pace a fost și când i-ai zis tu colegei tale,

senatorul Florina Presadă, „prințeso, sugi
p...”. Sau când ai făcut semnul ăla cu degetul
în plenul Parlamentului. Ori când le-ai spus
jurnaliștilor că-s „ciobani”. Apropo, de ce
nu e voie să-i înjuri pe politicieni? Dar să vă
dau naibii pot? Să-ți spun ție melten e voie?
Sau „putoare”, cum i-a făcut iubita ta pe cei
de la #rezist, primești?

M

inistreasa Carmen Dan vrea să
modifice legea privind adunările
publice astfel încât să fie interzise mitingurile
neautorizate. Cum ar veni, fiindcă
neautorizat înseamnă mitingul spontan,
Carmencitta vrea ca protestele alea subite,
neașteptate, venite de la sine, imediate etc.
să fie autorizate. Și-apoi cum zici, cucoană,
miting spontan autorizat? Fato, se vede că nu
știi despre ce este vorba. Hai să-ți explic pe
limba ta: mergi prin Videle și te apucă treaba
mare. Fiindcă chestia nu era programată
atunci, fix pe stradă, cum procedezi, o ții
până o scapi în pantaloni sau te duci la cea
mai apropiată toaletă? Cam asta ceri tu, dacă
pricepi cum vine.

pentru ce se adună”: „Sunt puțin derutat.
Mi se pare o perioadă puțin prea violentă în
toate felurile, și în vorbire, și în gestică. Pot
să judec într-un fel sau altul acest fenomen
mai ales prin prisma vârstei mele. Eu am
trecut prin multe perioade extrem de dificile
în România, dar erau motivate de un război
cumplit, de o mizerie și o foamete cumplite.
Oamenii, vrând-nevrând, se manifestau
din cauza situației care era. Acum...nu
mă dumiresc, sunt lucruri la care nu am
răspunsuri. Oamenii se adună și nici nu știu
pentru ce se adună, adică nu vin cu o temă
precisă.” Bre, nea Sandule, acuș ce să-ți zic,
s-a mai schimbat lumea, nu mai jelește, ca
tine, că are salariul de rahat. De principii ai
auzit matale? Nu, e clar, nu le ai; dacă le-ai fi
avut, nu o pupai pe primărița Firea libidinos
doar pentru a-ți păstra amărâtul ăla de post
de director la teatru. Așa că, deh, joacă mata
în altă piesă...

I

onuț Sindilie, șeful Jandarmeriei, a
vorbit, în Parlament, despre aplicarea
legii în „fragrant” și de „proiecția pe care
jandarmeria trebuie să o atingă”. Da, băiete,
și eu voiam, când aveam patru ani, să ating
linia orizontului, dar nu mi-a ieșit. Acum
m-a apucat leșinul de curiozitate să văd cum
atingi tu proiecția...Cât despre „fragrant”,
na, nu-i un capăt de țară, și eu îți zic ție
Șindrile, adică nu le ai pe toate pe casă...

6-7

octombrie
2018.
Zilele
referendumului. Cică totuși
acesta nu va mai avea loc și asta pentru că
Veorica Vasilica a citit 67 octombrie 20-18.
Cu figura ei aia ingenuă, s-a frecat în căpița
aia de pe cap: „mmm, să aibă vreo lună
din an 67 de zile și eu să nu știu? Dacă or
fi comasat ăștia două luni în una? Dar i-ar
fi schimbat numele, i-ar fi zis noctombrie
sau soctombrie... Dar lasă, mă descurc
eu, că-s fată deșteaptă, dau o hotărâre de
guvern, adun octombrie și noiembrie la un
loc, îl pun pe Dragnea să mai fure 6 zile din
decembrie, că n-o sărăci țara dintr-atât, și
fac referendum când vrea mușchiul ăsta al
meu. Totuși nu înțeleg un lucru: cum poți
să începi un referendum la 8 seara și să-l
termini la 6 seara? Mda, ce să zic, s-o fi jucat
Dragnea și cu orele, să-i deruteze pe ăia de
la DNA, acum s-o număra pe sărite, cine
știe?”
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S

enatul a adoptat o propunere legislativă
prin care tranzacțiile comerciale și
relațiile de afaceri ale persoanelor expuse
politic, respectiv președinte, prim-ministru,
miniștri, parlamentari, șefi de partide, șefi de
parchete sau instanțe judecătorești, membrii
conducerii Curții de Conturi sau BNR,
ambasadori, ofițeri superiori de armată sau
membrii conducerii companiilor de stat,
vor fi scutite de o monitorizare mai atentă
din partea băncilor, notarilor, contabililor
sau agenților imobiliari. Aha, dar de ce nu
o spuneți pe șleau, că voi sunteți mai presus
de oameni și aveți voie să șparliți în voie!
Bravo, v-ați pus la adăpost! N-ar fi mai bine,
ca să scăpați de noi cu totul și de obiceiul
nostru prost de a ne uita în averile voastre,
să plecați în Madagascar și să conduceți
România de-acolo?

B

tențiune-atențiune, veste maremare, se fac dezinsecții în Ploiești,
pe domeniul public, în perioada 5-15
octombrie. Bravo, mă, și acum ce mai
omorâți, țânțarii care nu mai sunt, că au

ăiatul lui Dragnea și nora lui,
mizileanca Gina, au parcat mașina
astfel încât au blocat accesul pe o stradă.
Atunci a apărut, într-o altă mașină, băiatul
actorului Caramitru, Ștefan, care i-a cerut
șoferului să dea mai hăis bolidul, să poată
intra și el la casa lui. Revoltată de atâta
tupeu, Gina a coborât geamul mașinii și i-a
strigat agresorului (așa era Ștefan, agresor,
fiindcă și-a permis să-i roage pe cei doi să

fugit și ei de ger? N-ar fi mai bine să amânați
tratamentul pentru decembrie, măcar
atunci tot faceți ceva, topiți zăpada cu apa
voastră chioară?

tragă autoturismul ca lumea): „… Măăăi,
săracule, tu știi cine suntem noi, măi, tu știi
băi cine e bărbată-miu, băi, gunoiule, tu știi ce
o să vă facem, băăăi? O să vă strivim, băăăi,

spuneți voi că faceți referendumul? V-ar
dărâma masa, în primul rând. Și paharele.
Și scaunele. Apoi v-ar zice: „ați transformat
templul Domnului în peșteră de tâlhari”?
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U

luitor! Liderii PSD, ALDE și PNL
nu au găsit un alt loc mai bun să-și
instruiască colegii într-ale referendumului
decât într-o biserică din Bănești! Baștanii
politici stau la o masă cu spatele la sfântul
Altar, iar unul dintre preoți le face acestora
fotografii. Văzând tărășenia, o babă cu patru
clase, adică o proastă, cum ar zice domnul
Prezidiu, s-a închinat, a scuipat în sân și
a zis: „Piei, Satană”! Apropo, știți ce-ar
face domnul Hristos, cel în numele căruia
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COMUNA ȘTEFEȘTI VISEAZĂ SE
DEVINĂ UN MOIECIU AL PRAHOVEI

C

onsiliul Local și Primăria Ștefești au năzuințe mari cu privire la viitorul
localității. Primarul Vasile Tăbăraș ne spunea că, peste câțiva ani, după ce vor
fi terminate anumite investiții publice, ajutată de cadrul natural, localitatea ar putea
deveni un fel de Moieciu al Prahovei. Cadrul natural permite o asemenea abordare,
având în vedere situarea comunei în culmile muntoase ale Grohotișului, care ascund
și trei formațiuni carstice (Peștera lui Moraru, Peștera lui Mocanu din Plăltinețul și
Avenul Păltinețul) ori colinele de-o prospețime și-o frumusețe asemănătoare oricărui
al loc muntos din țară.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n urmă cu mai bine de 10 ani, comuna
Ștefești înregistra un record la nivelul
județului Prahova: era localitatea rurală
cu cei mai mulți cetățeni-aproximativ 800
(raportat la populație, procentul oscilează
între 32% și 25%, în funcție de fluxul
de veniri și plecări)-plecați la muncă, în
străinătate. Aproape toți au trimis banii
acasă și sume importante s-au investit în
gospodării, astfel că așezarea s-a îmbogățit
substanțial sub aspect imobiliar. De atunci
și până astăzi însă dacă 100 de diasporeni au
revenit definitiv în țară; câțiva dintre aceștia,
educați de-acum în simțul respectului
pentru anumite valori europene, s-au
implicat în viața comunității.
Localitatea este amplasată în zona
colinară a județului Prahova, la poalele
munților Grohotișu, pe valea râului
Varbilău, fiind situată la 3 km de stațiunea
Slanic (drumul de legătură însă măsoară
17,5 km) și 46 km față de Ploiești. Este
compusă din trei sate-Ștefești, Scurtești și
Târșoreni- având o populație de 2.487 de
locuitori (974 de locuințe) și o suprafață de
4.457 ha. Ca infrastructură, comuna dispune
de drumuri asfaltate (75%) și alimentare cu
apă (90%), salubritate și internet, telefonie,
transport în comun, 3 unități de învățământ
(o grădiniță și două școli), teren de sport,
dispensar, farmacie, cămin cultural, salon
de festivități și două biserici ortodoxe, din
care una declarată monument istoric.
PUTERE ECONOMICĂ
Ca putere economică, comuna este
lipsită de resurse importante. Din totalul
suprafeței, 28,30% înseamnă teren agricol,
cu o pondere de 96,35 % a pășunilor,
fânețelor și livezilor (preponderent plantații
clasice, dar și câteva zeci de hectare intensive
de prun, măr, păr, plus nuci răzleți), restul
însemnând păduri (68,99% din totalul
suprafeței localității), ape și construcții. Ca

atare, locuitorii se ocupă cu pomicultura,
creștererea animalelor, apicultură și
exploatarea materialului lemnos. De altfel,
așezarea este faimoasă pe plan local pentru
producția de miere ecologică și pentru țuica
de Ștefești. Din totalul populației ocupate,
7,5% lucrează în agricultură. Altfel spus,
agricultura nu oferă suport pentru forța
de muncă disponibilă. Unde sunt angajați
ceilalți săteni? În administrația publică, în

învățământ, sănătate și în mediul privat,
la cele 15 societăți comerciale, cu tot cu
buticari, care funcționează pe raza comunei
și la unitățile de la Slănic (salină) ori
Plopeni (parcul industrial). Lipsa locurilor
de muncă și a unei perspective imediate
de dezvoltare economică a generat exodul
masiv despre care vă vorbeam la începutul
articolului.
PLANURILE DE VIITOR ALE
ADMINISTRAȚIEI
Ca investiții publice, comuna derulează
ori va derula mai multe proiecte:
modernizare drumuri locale, cu finanțare
de aproximativ un milion de euro, asigurată
prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, etapa a II-a (după această lucrare,
cele 4-5 străduțe necuprinse în proiect vor fi
asfaltate cu bani de la bugetul local, astfel că
gradul de modernizare va ajunge la 100%);
reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Căminul Cultural Ștefești, proiect derulat
prin Compania Națională de Investiții;
modernizarea unei stații de tratare a apei

și înlocuirea conductei de aducțiune (cea
veche datează de prin anii `60) și înlocuirea
parțială a rețelei de distribuție, proiect
realizat în parteneriat cu Consiliul Județean
Prahova, ce cuprinde toată Valea Slănicului;
canalizare numai pe străzile principale,
unde dispunerea caselor permite o astfel
de lucrare, investiție cuprinsă în MasterPlanul Apă-Apă Uzată al Județului Prahova
etc. Primarul Tăbăraș și consilierii au însă
un alt plan pentru revitalizarea așezării:
„avem un drum de legătură de 3 km între
noi și Slănic. Ne-am propus să-l asfaltăm,
fiecare pe raza sa teritorială, să-l facem
astfel practicabil; în felul acesta scurtăm
cu 15 km actuala cale rutieră dintre noi
și stațiunea balneoclimaterică Slănic, care
ocolește prin Vărbilău și pe drumul județean
Ploiești-Slănic-Teișani. Avem deja două
pensiuni în zonă și, credem noi, odată cu
acest drum, dar cu sprijinul localnicilor
reîntorși din străinătate ori a oamenilor de
afaceri, mai ales bucureșteni, să facem din
comuna noastra o destinație agroturistică
importantă, un fel de Moieciu al Prahovei”.
În acest proiect ar putea fi atrasă și o altă
comună din zonă, Bertea; de altfel, cele două
localități au facilitat accesul între sate, prin
modernizarea unui drum care de asemenea
scurtează distanța rutieră substanțial.
CEL MAI MODERN LABORATOR
DIGITAL DE MATE-INFO DIN
MEDIUL RURAL
Din 2008, de când a fost ales, primarul
Tăbăraș,
împreună
cu
echipa
administrativă și consilierii locali,
a realizat mai multe investiții: salon
de festivități, piață agroalimentară,
modernizarea și dotarea școlilor

și grădiniței
grădiniței, modernizara sediului
administrației publice, farmacie, teren de
sport, modernizare drumuri locale etc. Și
corpul profesoral a răspuns pe măsură.
De exemplu, Școala Gimnazială Ștefești
a reușit, prin intermediul programului
Digitalia, să amenajeze un laborator complet
echipat cu materiale digitale educaționale
pentru matematică și Informatică (tablete
pentru fiecare elev, laptop pentru profesor,
videoproiector, pachet complet de aplicații
adaptate curriculei, materiale digitale și
planuri de lecții etc.). Profesorii au fost
instruiți pentru a utiliza în procesul de
predare metode digitale interactive. Despre
acest laborator de mate-info se spune-noi
nu știm dacă lucrurile stau chiar astfel-că
ar fi cel mai modern din mediul rural al
județului.

C

omuna se mândrește că a dat și câțiva sportivi de talie internațională. Unul dintre
aceștia este Alexandru Dumitrescu, dublu campion mondial la kaiac-canoe, la
probele de 500 și 1000 m, în 2010, și triplu campion mondial la competiția similară
universitară. Legitimat la Dinamo București, Alex a făcut o echipă formidabilă cu
Victor Mihalachi, bucurând o națiune întreagă prin performanțele deosebite obținute.
Autoritățile i-au decernat titlul de cetățean de onoare al comunei, distincție pe care
sportivul o merită cu prisosință.

5

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

INTREBARE: ASTĂZI, AR MAI CONSTRUI AI
NOȘTRI UN TRANSFĂGĂRĂȘAN ÎN PATRU ANI?
a aprobat indicatorii tehnici și economici. La
acest drum au lucrat, pe diferite segmente,
trupele de geniu ale Armatei Române,
Trustul de Construcții Hidroenergetice,
Întreprinderea Construcții Drumuri Poduri
și Lucrări Speciale Transporturi București,
Întreprinderea de Construcții Forestiere
(ICF) Râmnicu Vâlcea, proiectarea fiind
asigurată de Institutul de Proiectări pentru
Transporturi Auto, Navale și Aeriene și
Institutul de Cercetare și Proiectare în
Industria Lemnului. Proiectul prevedea
un drum cu o singură bandă de circulație,
acesta urmând să treacă pe malul vestic al
Lacului Vidraru. Planul s-a schimbat din
mers, în sensul în care s-a ales varianta

totalitate, ani buni după aceea lucrânduse la asfaltarea unor porțiuni, la realizarea
parapeților de sprijin, scurgeri pluviale etc.
Tot în 1974 s-au ridicat două monumente
care să omagieze munca militarilor de
pe șantierele Transfăgărășanului: Poarta
Geniștilor, la cota 1.200 și Poarta Întâlnirii,
la cota 1.600 (în această zonă s-au întâlnit,
la 16 august 1971, două trupe de geniști care
lucraseră până atunci din sensuri opuse).
Traseul realizat de eroii neștiuți ai drumului
măsoară 91 km, de la barajul Vidraru și până
la Cârțișoara. De la Bascov înspre Vidraru,
cu trecere prin Curtea de Argeș, șoseaua
fusese construită odată cu barajul Vidraru,
probabil între anii 1960-1965. În total, de

șoselei cu două benzi de circulație și traseul
actual. Lucrările au durat patru ani, din
1970 până în 1974, cu șantiere închise
iarna, din cauza condițiilor infernale din
munte; din păcate, acest drum uluitor- și
ar trebui să ne amintim de acest aspect ori
de câte ori traversăm Carpații- a luat și 40
de vieți omenești fie din rândul soldaților,
fie al muncitorilor civili. La inaugurarea din
20 septembrie 1974 a fost prezent Nicolae
Ceaușescu; ca și acum, solemnitatea a avut
loc fără ca drumul să fi fost terminat în

la Bascov (Argeș) la Cârțișoara (Sibiu),
Transfăgărășanul măsoară 151 km și trece
peste 830 de podețe, 27 de viaducte și 5
tuneluri, cel de la Capra-Bâlea, care trece pe
sub creasta Făgărașului, între Iezerul Caprei
și Paltinul, care măsoară 887 m, fiind cel mai
lung din România. Altitudinea maximă, de
2.042 m, este atinsă în apropiere de Lacul
Bâlea; Transfăgărășanul este a doua cea mai
înaltă șosea din România, după Transalpina,
care ajunge la o altitudine de 2.145 m.

Î

ntrebare: câți ani le-ar lua acum alor noștri să construiască un tunel prin
munți, de 887 metri? Aveți un răspuns? Noi-nu! De fapt, avem unul, fiindcă
ne-ar veni a zice „la sfântul aștepată”! Bine, ar sări cârcotașii, atunci Ceaușescu a
mobilizat armata, de-aia a realizat șoseaua montană în patru ani, cu tot cu tuneluri.
Da, dar acum avem tehnologie la care nici nu visau românii acum 44 de ani... Da,
44 de ani s-au împlinit, pe 20 septembrie, de la inaugurarea celei mai frumoase căi
rutiere montane din România. Echipa Top Gear din Marea Britanie l-a numit „un
drum fabulos, cel mai uimitor pe care l-am văzut vreodată!”.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

ovestea începe acum 50 de ani, unul
trist pentru Europa, când trupele
sovietice invadează Cehoslovacia. Atunci,
în 1968, gândindu-se cât de ușor ar putea
fi atacate trecerile din Carpații Meridionali
(Novaci-Săliște, Câmpina-Predeal, Valea
Oltului, Bumbești Jiu-Petroșani), Nicolae
Ceușescu, sfătuit de generali, inițiază
urgent proiectul Transfăgărășanului, un
drum strategic care să lege garnizoanele
dintre cele două provincii istorice. Zis și
făcut. Populația nu trebuia să cunoască

însă adevăratul motiv al uriașei investiții.
Astfel, în documentele oficiale, se spunea
că principalele scopuri țin de realizarea
centrului turistic de la Lacul Bâlea,
deschiderea bazinelor forestiere din masivul
Făgăraș și raționalizarea folosirii pășunilor
alpine. Inițial, inginerii au propus să fie
construit un tunel de 7 km, care să pornească
de la Bâlea-Cascadă și să iasă la Piscul
Negru. Costurile enorme și dificultățile de
realizare au făcut ca ideea să fie abandonată.
La 10 decembrie 1969, Consiliul de Ministri

RASP A CERUT BANI
SUPLIMENTARI
PENTRU LEFURI

E

i, ce să vedeți, nu sunt bani
suficienți pentru salarii la
Regia Autonomă pentru Servicii
Sociale! Ca atare, executivul și
legislativul Primăriei Ploiești masai
să scoată bani din pământ, din piatră
seacă, pentru a suplimenta bugetul.
Ceea ce s-a și întâmplat. Rectificarea
în plus vizează suma de 353.520 lei,
din care 113.880 lei pleacă înspre
salarii, iar 239.650 lei se duc la
capitolul cheltuieli de exploatare,
acestea însemnând „cheltuieli
privind ajustările și provizioanele”.
Ca să ne fie mai clar ce reprezintă,
în termeni contabili, această
sintagmă, ne uităm pe anexele de la
proiectul de hotărâre și observăm
că, în cazul nostru, se face referire la
„provizioane privind participarea la
profit a salariaților” și „provizioane
în legătură cu contractul de
mandat”. Nu facem noi acum efortul
să aflăm amănunte în legătură cu
provizioanele, clar este că toată
rectificarea aceasta se îngroapă în
veniturile conducerii și salariaților
RASP. Și aici funcționează principiul
ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

•

„cu cât îi dai ar mai vrea”. După ce,
anul trecut și anul acesta, salariile
s-au majorat substanțial, se vede
treaba că oamenii de la RASP tot ar
mai vrea, acolo, un...ceva. Trebuie să
spunem că, deși regia este obligată
să afișeze lista salariilor, nu a
făcut-o! Deci noi vom da niște lefuri
orientative: 7.500 lei pentru un șef
de serviciu o fi bine? Dar 6.973 lei
pentru un șef de birou? Între 5.200
și 6.500 lei pentru un consilier,
inspector, contabil cum sună? Cât
despre director, deși ocupă postul
din noiembrie anul trecut, în
declarația de avere scrie că, în 2017,
a câștigat de la RASP 11.780 lei. Cât
o mai fi încasând acum, date fiind
noile modificări salariale?

ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

Pierdut ștampilă firmă Advertising Boutique SRL - Bdul București
nr. 9, bl. 8A, et. 1, J29/1005/2013, RO31944440. Se declară nulă.
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VEOLIA ENERGIE A ANUNȚAT
CĂ PLEACĂ DIN PLOIEȘTI
MOTIVUL? SITUAȚIA FINANCIARĂ PRECARĂ
ȘI FAPTUL CĂ ALEȘII LOCALI N-AU APROBAT
MAJORAREA GIGACALORIEI PENTRU PIERDERI
CAUZATE DE PREȚUL COMBUSTIBILULUI

D

irectorul Veolia Energie,
Mihai Dogaru, le-a spus,
miercuri, consilierilor locali,
că operatorul de termoficare va
părăsi Ploieștiul, după încheierea
sezonului rece 2018-2019, din
cauza situației financiare precare
în care a ajuns societatea. Între
motivele care au condus la această
stare, acesta a citat și pierderile
pricinuite de majorarea prețului
combustibilului din 2016 încoace.
Societatea a solicitat de mai multe
ori majorarea prețului energiei
termice pentru recuperarea
acestui minus, dar consilierii

locali au tărăgănat
soluționarea
cererii.
Un proiect de hotărâre
trecut pe ordinea de
zi a ultimei ședințe
a Consiliului Local
Ploiești a fost retras din
cauza lipsei avizelor.
Paguba
calculată
pentru
perioada
ianuarie 2016-aprilie
2018 ar fi de 47,33 lei fără TVA
(56,32 lei/Gcal cu TVA) pentru
fiecare gigacalorie produsă și
livrată în sistemul de termoficare
a orașului. Suma totală de
recuperat ar fi de 18.771.760,72
lei. Ca urmare, operatorul francez
a solicitat Primăriei și Consiliului
Local Ploiești propunerea să
recupereze această diferență
de tarif prin includerea acestei
componente de preț (47,33 lei)
în tarif pentru o perioadă de opt
luni, între 1 septembrie 2018 și
30 aprilie 2019, interval de timp

în care Veolia estimează că va
vinde către populație și agenți
economici 396,612,74 gigacalorii.
Prețul energiei termice livrată
de Veolia Energie Prahova, în
perioada menționată, ar urma
să crească la 234,30 lei/Gcal, fără
TVA ( 278, 817 lei/Gcal, cu TVA),
tarif format din:
-186,97 lei/Gcal fără TVA
(222,49 lei/Gcal, cu TVA- prețul
local al energiei termice stabilit în
baza Contractului de Delegare nr.
2776/5246/29.04.2004 și aprobat
prin HCL nr. 129/ 27.04.2011);
-47,33 lei/Gcal, fără TVA
(56,32 lei/Gcal cu TVA)-valoarea
diferenței unitare de recuperat
ca urmare a modificarii prețului
combustibilului in perioada
ianuarie 2016-aprilie 2018.
Abonații casnici n-ar fi
resimțit însă această majorare
fiindcă Primăria Ploiești urma să
achite către Veolia toată această
diferență!

Ziarul Ploiestii
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APROAPE DE NECREZUT: STATISTIC, TURISMUL
DIN 2017 ESTE MAI SLAB DECÂT CEL DIN 1990!
S

-au construit în România
capacități turistice care mai
de care mai excentrice. Și nu-i rău.
Rău este altceva: din punct de vedere
statistic, în 29 de ani, turismul
românesc a regresat! Cifrele care
țin de numărul de locuri de cazare,
de înnoptări, de grad de ocupare
sunt toate mai mici în 2017 față de
1990. Doar la doi indicatori -turiști
străini sosiți la noi și români plecați
în vacanță în străinătate- stăm mai
bine astăzi.

Litoralul Ieri

Litoralul Azi

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

P

robabil ați auzit foarte des
faptul că turismul, cu toate
componentele sale-turismul de
litoral, turismul activ (schi, golf,
drumeții, echitație, vânătoare și
pescuit), turismul rural, ecoturism,
turism cultural, turism balnear
etc.- ar putea reprezenta rețeta de
succes pentru economia României.
Această năzuință este reluată în
toate documentele instituțiilor
de profil (Master Planul pentru
turismul național orizont 2026,
strategii de dezvoltare naționale,
regionale și județene, Master
Planul investițiilor în turism etc.)
realizate după anul 2000. Lucrurile
sunt extraordinare în teorie.
Practica ne omoară pe noi. Iar
cifrele seci ne arată o cu totul altă
realitate decât cea pe care ne place
nouă să o vehiculăm la televizor.

D

e ce turismul nostru a fost
un veșnic lasă-mă să te las
România dispune cu adevărat
de resurse consistente (naturale,
istorice) pentru a face din turism
un motor economic. De ce nu a
reușit lucrul acesta până în 2017
(ultimul cuprins în evidențele
statistice ale INS) e greu de
precizat. Unii spun că de vină ar
fi absența unei politici generale de
dirijare și orientare a sectorului. De
ce a lipsit o astfel de politică, atâta
vreme cât a existat întotdeauna un
minister de resort, iar e dificil de
înțeles. Alții cred că documentele
elaborate n-au fost niciodată
respectate. Cine nu le-a respectat?
Se înțelege, fix structurile statului
care crează cadrul general legal,
cele care au obligația să imprime
o anumită direcție de dezvoltare a
sectorului ori care ar trebui să fie

motorul dezvoltării. Sunt apoi voci
care dau vina pe infrastructura
deficitară de transport (rutier,
feroviar). Noi spunem altceva:
a existat o așa mare bătălie și au
fost atât de multe interese în
privatizarea fostelor unități de
cazare comunistă, cu conexiuni
directe la vârful instituțiilor
statului ori a grupurilor politice,
încât nimănui nu i-a ars de aplicat
strategii. Până nu se va tranșa și
ultimul hotel din România, în
fine, ultima societate care a preluat
patrimoniul turistic din vremea
lui Ceaușescu, nimic bun nu se
va întâmpla. Când nimeni nu va
mai avea nimic de împărțit sau
de câștigat, atunci putem spune
că turismul ar putea intra într-o
etapă nouă.

mai mult de 5 locuri de cazare). În
1990, România dispunea de 3.213
structuri de cazare, iar în 2017,
numărul a ajuns la 7.905. Deci
avem de 2,4 ori mai multe clădiri
turistice. Paradoxal însă, numărul
locurilor de cazare a scăzut de
la 353.263 de locuri, în 1990, la
343.270 de locuri, în 2017. Cum
s-a petrecut această ciudățenie?
Simplu: numărul de locuri în
taberele pentru studenți și elevi
a scăzut de zece ori, iar cel din
categoria „alte unități de cazare
colective nespecificate” ( hoteluri
ale sindicatelor, ale ministerelor,
băncilor, unităților de stat) a

Micșorarea numărului este dată
pesemne de apetitul românilor
pentru vacanțele în străinătate,
de scăderea numărului de elevi
și studenți plecați în tabere, de
turismul la negru etc. Alt indicator,
respectiv, înnoptări ( numărul de
persoane înregistrate fie și pentru
o singură noapte în structurile
turistice), a scăzut aproape la
jumătate, de la 44.551.804 de
înnoptări, în 1990, la 27.092.523
de înnoptări, în 2017. Această
prăbușire e aproape ilogică.
Indicele de utilizare a capacitații
de cazare turistică, calculat prin
raportarea numărului de înnoptări

L

ocuri de cazare mai puține
în 2017, comparativ cu

1990!
Nu ne propunem astăzi să
reluăm povestea eșecului din
stațiunile Herculane sau Slănic
Moldova, Jupiter sau Neptun,
Sovata sau Borsec, Căciulata
sau Pucioasa, Amara sau Băile
Felix etc. Au curs zeci de tone
de cerneală pe marginea acestui
subiect. Ne propunem însă altceva,
să demonstrăm că turismul, în
afară de faptul că acum avem
cazări de 5 stele, cu spa și jacuzzi,
apartamente de lux, echipamente
de ultimă generație, n-a evoluat
prea mult față de 1990. În fine,
cifrele oficiale, livrate de INS, sunt
foarte-foarte curioase. Și începem
cu numărul structurilor de primire
turistică (hoteluri, moteluri,
hosteluri, vile și cabane turistice,
pensiuni, tabere etc. și alte spații cu

Î

ajuns la zero. Dacă mai adăugăm
și unitățile ruină de pe litoral sau
din stațiunile balneoclimaterice,
avem o explicație pentru această
diminuare. În locul unităților
dispărute au apărut, este adevărat,
sute de pensiuni și hoteluri de
mai mici dimensiuni, cu condiții
cert mai bune. Dar asta nu ne
încălzește cu nimic!

G

radul de ocupare, mai mic
în 2017, față de 1990!
Există apoi un indicator care iar
ne arată că am involuat în ultimii
29 de ani: sosiri turiști (numărul
persoanelor, români și străini, care
se cazează cel puțin o noapte la
o unitate turistică, indiferent de
scopul călătoriei). În 1990, s-au
înregistrat 12.296.552 de sosiri,
iar în 2017-12.143.346 de sosiri.

EDITURĂ

nostru, în România. Se prea poate
ca un turist să vină de 10 ori la
noi; el va fi înregistrat de 10 ori.
În hoteluri și pensiuni însă s-au
cazat doar 2,75 milioane de turiști
nerezidenți! Unde să fie diferența?
Simplu de răspuns: peste trei
sferturi din numărul total de
intrări la graniță au fost sosirile
turiștilor români (diaspora), care
mai apoi s-au cazat la ei acasă, iar
dintre cetățenii străini, pesemne
pentru o mare parte, România a
fost doar țară de tranzit. Cei mai
mulți vizitatori internaționali
provin din Europa. Și numărul
românilor care călătoresc în
străinătate aproape că s-a dublat:
19.940.000 de persoane, în 2017,
față de 11.274.739 de persoane,
în 1990. Nu orice plecare însă
este în scop turistic. Statistica
reține numărul celor înregistrați
la ieșirea din țară, indiferent de
scopul călătoriei.

realizate la capacitatea de cazare
turistică în funcțiune, nu era
grozav nici în 1990 și nici în 2017.
Dar și așa diminuarea ratei de
ocupare este semnificativă: 46,7%,
în 1990, față de 30,9%, în 2017.

M

ai mulți turiști străini în
2017
Dacă este să ne referim la
străinii care ne-au vizitat țara,
ei bine, aici stăm mult mai bine,
numărul dublându-se în 2017
(12.706.000 de sosiri), față de
1990 (6.531.923 de sosiri). Numai
că
„vizitator
internațional”
desemnează, din punct de vedere
statistic, orice persoană străină
care călătorește către o țară, alta
decât aceea în care-și are în mod
obișnuit reședința, înregistrată
la intrarea în acea țară, în cazul

n loc de concluzii
Pentru 2018, statistica
turistică ar putea arăta mult mai
bine. Dar e un fel de a ne fura căciula
de unii singuri. De ce emitem
o asemenea apreciere? Fiindcă
numărul de sosiri în unitățile de
cazare a crescut grație voucherelor
de vacanță acordate bugetarilor și
stagiilor de formare profesională
a personalului din administrația
publică centrală, județeană și
locală, activitate finanțată tot din
bugetul statului. Lăsăm la o parte
faptul că au fost avantajate de
aceste două acțiuni numai marii
hotelieri sau antreprenori, având
în vedere că tichetele au fost
valabile numai pentru unitățile
de patru și cinci stele. Întrebarea
este alta: în ce mod se întoarce în
economie această mână întinsă
turismului de către statul român?
Iar răspunsul nu este unul care să
ne bucure: se va întoarce parțial,
sub formă de impozite mai multe
către stat, dar nu și în economia
reală, fiindcă programul n-a fost
gândit ca un lanț care să stimuleze
producția autohtonă. Vă dăm
un exemplu: cu ce ne încălzește
că restaurantul unui hotel din
programul voucherelor de vacanță
cumpără produse (carne, lactate,
legume etc.) de la supermarket, și
nu de la un fermier român?

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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Bianca - Georgiana
Enache

Dialog
între
Pământ
și Lună

În rotirea lui, Pământul a ajuns
în sfârșit cu fața la lună. Aceasta
îl aștepta nerăbdătoare.
Luna: O! Credeam că nu mai
vii!
Pământul: Imposibil! Cum aș fi
putut să îți fac una ca asta?
Luna: Nu știu ce să cred... Ai fi
putut?
Pământul: Normal că nu!
Luna: Dar ai fi vrut?
Pământul: Nici gând!
Luna: De ce? Nu consider că
merit nici măcar un strop din
atenția ta... Tu ești așa de mare și
de impunător, iar eu sunt doar o
bilă mică și nevăzută ce se rotește
în jurul tău...
Pământul: Nu aș
niciodată să te părăsesc!
Luna: Chiar
nefolositoare?

dacă

putea
sunt

Pământul:
Pentru
mine
nu ești nefolositoare! Nu te-aș
lăsa niciodată singura aici, în
imensitatea spațiului, a acestui vid
negru și chinuitor!
Luna: Vai! Niciodată nu mi-a
spus cineva ceva mai frumos! Aș
vrea să te iau în brațe, dar nu ajung
la tine... și nici tu la mine...
Pământul: Nu îți face griji!
Vom ajunge într-o zi! Iar acum,
la revedere! Ne vom vedea atunci
când mă voi întoarce!
Luna: La revedere....
Vom ajunge într-o zi
Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
Când durerea de spate nu îţi
ţ
dă pace, ai la îndemână plantele
medicinale care se găsesc din belșug
ș
la noi în ţţară. Tratamentul pe bază
de masaj cu uleiuri esenţiale
ţ
te
poate ajuta, de cele mai multe ori,
să ameliorezi spasmele musculare
ce însoţesc durerile de spate.
Uleiurile esenţiale pot fi folosite
ppentru masajj sau în băi relaxante,
dar niciodată nu trebuie aplicate ca
atare pe piele, căci, în concentraţie
originală,
g
p fi iritante. De aceea,
pot
este indicat să folosiţi un ulei de
transport (de avocado, de măsline
sau de cocos), care să dilueze

MINTE, TRUP, SUFLET

Deschiderea noii stagiuni muzicale la Filarmonica
„Paul Constantinescu” - printr-un concert
simfonic extraordinar, 20 septembrie 2018
ontinuând o frumoasă tradiţie
C
– instituită, cu deosebire, după
cel de-al Doilea Război Mondial,

odată cu deschiderea noului an şcolar
în învăţământul preuniversitar în
ţara noastră sau în jurul acestei date
şi instituţiile teatrale şi muzicale
de spectacole şi concerte: opere și
operete, teatre muzicale, filarmonici
şi orchestre simfonice etc, să deschidă
noile stagiuni, astfel încât prin limbajul
marei şi adevăratei arte să contribuie
deopotrivă la înfrumuseţarea vieţii
publicului – din toate mediile şi
categoriile socio-profesionale, la
educaţia acestuia printr-o gamă cât
mai variată de activităţi, la care să
participe întregul personal artisticprofesionist.
În acest context, Filarmonica
„Paul Constantinescu” din Ploieşti,
ca şi în anii precedenţi, în seara zilei
de joi 20 septembrie a.c., în renumita
sală de concerte ce poartă numele
ilustrului şef de orchestră Ion Baciu,
sub autoritara baghetă a reputatului
dirijor permanent al filarmonicii
ploieştene, Radu Postăvaru, a avut loc
primul concert simfonic extraordinar
din noua stagiune – 2018-2019, a 66-a
de la înfiinţarea instituţiei.
De data aceasta, programul
integral al concertului a fost dedicat
nemuritorului muzician german –
compozitor, pianist şi dirijor, unul
dintre cei mai de seamă creatori din
cea de a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi incontestabil, unul dintre
marii romantici, Iohannes Brahms
(1833-1897).
Nemuritorul muzician german s-a
remarcat ca un demn continuator al
moştenirii compozitorilor clasici –
prin perfecţionarea concepţiei şi a
construcţiei formelor în domeniul
lucrărilor simfonice, muzicii de
cameră, precum şi al muzicii corale şi
vocale, afirmându-se în mod special
prin continuarea operei marelui titan
de la Bonn, L. van Beethoven (17701827).
Moştenirea sa artistică – parte
constitutivă a patrimoniului muzicii
clasice universale printre care
menţionăm: 2 serenade, 2 uverturi,
Variaţiunile pe o temă de Haydn, 4
simfonii, 2 concerte pentru pian, un
concert pentru vioară şi unul pentru

Uleiuri esenţiale de ajutor
picăturile de ulei esenţial.
Mușeţelul calmează durerile de
spate
j
după un masajj
Dacă tânjești
relaxant când ai dureri de spate,
folosește ulei de mușeţel în cantitate
g
mică, diluat cu ulei vegetal.
j încălzește mușchii și ajută
j
Masajul
pătrunderea uleiului în piele,
calmând durerile, contractura și
spasmele. Trebuie efectuat câteva
minute, cu mișcări lente.
De ce ai nevoie pentru ulei de
j * câte 25-30 picături ulei de
masaj:
g ulei de transport.
mușeţel, 2 linguri
Preparare șși administrare: *
după ce combini uleiurile, masezi

0372.032.313
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vioară, violoncel şi orchestră, diverse
opusuri pentru muzică de cameră,
muzică corală şi peste 200 de lieduri
pe versurile vestiților poeţi germani,
un Requiem (scris la moartea mamei
sale) etc.
Din acest veritabil tezaur al
muzicii clasice universale, dirijorul
Radu Postăvaru, a propus pentru
primul concert din actuala stagiune
două capodopere: Concertul în Re
major, op. 77 pentru
vioară şi orchestră –
solistă Mălina Ciobanu,
născută în Municipiul
Iaşi,
absolventă
a
Colegiului
Naţional
„Octav Băncilă” din
oraşul natal, în prezent
studentă a Academiei
de Muzică „Barenboim
– Said” din Berlin, clasa
eminentei
violoniste
Mihaela Martin și
simfonia a IV-a în mi
minor.
Ilustrul compozitor
a
compus
acest
concert în anul 1878,
concepând
partida
instrumentului solist
dintr-o
perspectivă
simfonică,
total deosebită de cea care atribuie
protagonistului rolul unui virtuoz
ale cărui performanţe se profilează
pe o orchestră ce acompaniază. Dar
solistul nu-şi sacrifică acţiunea de a fi,
ci rivalizează cu orchestra, se opune
parcă tendinţei sale de a-l copleşi şi
îngloba.
După cum se menţionează în
Caietul program al concertului,
„Dirijorul şi criticul muzical Hans
von Bulow a declarat, după prima
audiere a lucrării lui Brahms că
„dacă primul Concert al lui Max
Bruch compozitor (1838-1920) foarte
apreciat al timpului este un concert
pentru vioară, Concertul lui Brahms
este un concert contra (împotriva)
viorii.
Din cauza dificultăţilor tehnice,
i se poate da, fără îndoială, dreptate,
deoarece lucrarea este scrisă pentru
cel mai mare violonist al acelei epoci
– Joseph Joachim – şi cu ajutorul său.
Se pare că discuţiile dintre cei doi,
din perioada scrierii Concertului,

zonele dureroase (ideal ar fi să îţi
j Tratamentul
facă altcineva masaj).
poate fi folosit și preventiv, dacă știi
că suferi de afecţiuni ale mușchilor
spatelui sau ai coloanei.
ș cimbru
Salvie, rozmarin și
g
în
Aceste uleiuri sunt bogate
timol și carvacrol, 2 compuși care
j
ajută
mușchii să se relaxeze. Este
g câteva ppicături la
suficient să adaugi
g de ulei vegetal
g
și să masezi
2 linguri
zona afectată. De asemenea, poţi să
torni câteva picături de ulei esenţial
de salvie, cimbru sau rozmarin în
cadă, când faci o baie fierbinte, și să
stai relaxată, inhalând vaporii.

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU; www.ziarulploiestii.ro
au fost adesea furtunoase. După secolele XIX-XX. Publicul a răsplătit,
terminarea lucrării, Brahms îi scria prin repetate aplauze, performanţele
lui Joachim. Nu te sfătuiesc să-mi artistice incontestabile ale tinerei
ceri vreodată un alt concert. Este concertiste aflată în plină afirmare pe
drept (just) ca numele tău să apară scenele cele mai prestigioase din ţară
pe acesta, înainte de toate, tu porţi şi din străinătate.
o mare parte din responsabilitate în
După
pauză,
programul
compunerea părţii (partiturii) pentru concertului a continuat cu Simfonia a
vioară solo! Ca recompensă Brahms IV-a în mi minor op. 98 de J. Brahms,
i-a făcut onoarea lui Joachim de a-i lucrare de mari dimensiuni scrisă
încredinţa compunerea cadenţei, între anii 1884 -1885, pe care unii
muzicologi o consideră inspirată de
tragediile greceşti ale lui Sofocle, pe
care compozitorul le citea în acea
perioadă.
Cele patru părţi: 1. Allegro non
troppo (mi minor), 2. Andante
moderato (Mi major), 3. Allegro
glocoso – Poco meno presto – Tempo
I (Do major), 4. Allegro energico e
passionato – Piu allegro (mi minor),
stau la baza acestui reprezentativ
monument sonor ce confirmă geniul
unuia dintre cei mai reprezentativi
muzicieni ai poporului german din
secolul al XIX-lea.
Dirijorul
Radu
Postăvaru,
permanent preocupat pentru studiul
cât mai profund al partiturilor
alese, pentru a pune în valoare
integrală concepţia şi conţinutul
pasaj cu care se încheie prima parte fiecărui opus din literatura clasică şi
– Allegro ma non troppo – şi care dă contemporană, a condus cu autoritate
ocazia solistului să-şi demonstreze deplină întregul ansamblu simfonic,
întreaga virtuozitate. Alături de marcând cu evident profesionalism,
instrumentul solist, în partea a doua diversele planuri sonore ale acestei
– Adagio – compozitorul alocă un capodopere ce figurează numai în
rol foarte important oboiului care repertoriul celor mai sonore nume
intonează o amplă melodie. Dinamica din lumea şefilor de orchestră români
parte a treia – Allegro glocoso ma non şi de peste hotare.
„Am avut în recentul program
troppo vivace – se bazează pe o temă
două simfonii grele”, a ținut să
de inspiraţie ţigănească.
dirijorul
Postăvaru.
Prima audiţie a acestui Concert a precizeze
avut loc la 1 ianuarie 1879 la Leipzig Într-adevăr, şi concertul pentru
unde nu s-a bucurat de o primire vioară şi orchestră semnat de
prea călduroasă din partea publicului. excelentul compozitor J. Brhams are
Consacrarea a primit-o de-abia în dimensiunile şi dificultăţile tehnice şi
februarie (acelaşi an) în Anglia, la interpretative ale unei mari simfonii
din repertoriul clasic universal.
„Crystal Palace”.
A fost, fără echivoc, un concert
Datorită talentului şi pregătirii
extraordinar,
un
superioare de specialitate, solista într-adevăr
Mălina Ciobanu, a parcurs cu deplină incontestabil eveniment ce a marcat
siguranţă dificila şi complexa partitură, în mod strălucit deschiderea noii
reuşind să pună în valoare una dintre stagiuni a Filarmonicii „Paul
cele mai reprezentative
lucrări Constantinescu” din Ploieşti.
Felicitări sincere şi călduroase
concertante din repertoriul universal,
o adevărată piatră de încercare şi conducerii instituţiei şi realizatorilor
pentru marii maeştri ai arcuşului din concertului.
De ce ai nevoie pentru băi: * 2030 picături de ulei de salvie, cimbru
și rozmarin (în proporţiile stabilite
de tine), 100 l. apă.
Preparare și administrare: *
pui picăturile în apa în care te speli
și stai cât mai mult în ea, pentru ca
mușchii să se relaxeze complet. Poţi
repeta tratamentul la fiecare baie.
ATENŢIE! Uleiurile esenţiale
trebuie păstrate în sticluţe originale,
închise la culoare, cu capacul închis
bine, ferite de razele soarelui și de
căldură. Le poţi păstra așa cel mult
3 luni.
Piperul negru reduce febra
musculară
Durerile musculare ne afectează
la orice vârstă. Ele pot apărea în

urma unor activităţi fizice solicitante
ce produc febră musculară, dar și
în răceli sau în afecţiuni cronice.
Indiferent de cauza lor, aceste dureri
pot fi calmate cu ulei de piper negru
aplicate sub formă de comprese.
De ce ai nevoie pentru comprese:
* 4-6 picături ulei de piper negru,
100 ml infuzie eucalipt.
Preparare și administrare: *
înmoi compresa în infuzie caldă de
eucalipt, apoi picuri uleiul de piper
negru și pui pe zona dureroasă.
Aplici de 2 ori pe zi, câte 20-30 de
minute, 5-7 zile sau cât este nevoie.
Capsulele te scapă de durerile
de coloană
Compresele calde cu infuzie de
ghimber și ulei esenţial de maghiran
ajută atât în caz de febră musculară,
cât și în durerile de coloană.

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

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

Ziarul Ploiestii

INEDIT

UM 0110 CIE (I)

M

ărturia lui Neagu Cosma, fostul șef al Contraspionajului, unul dintre adversarii lui
Mihai Pacepa despre momentul în care unitatea Anti-KGB a trecut în subordinea
CIE (Centrala de Informaţii Externe)
- Neagu Cosma: Păi, să revedem de
exemplu componenţa Secretariatului CC.
Iat-o: Ana Pauker, care venea de la Moscova
și pe care o chema Rabinsohn. Apoi mai era
Vasile Luca alias Luca Laszlo. Amândoi erau
ofiţeri NKVD. Mai era Teohari Georgescu
pe care, de fapt, îl chema Tescovici Nuhăm
și abia în sfârșit, Gheorghiu-Dej. Iată deci
că era în minoritate. Totuși, a reușit să-i
răzbească, chiar dacă și eșaloanele de mai
jos erau formate tot din alogeni. Încetîncet au fost înlăturaţi, s-a creat un nucleu
patriotic în conducerea de partid. Acesta
este un mare merit a lui Dej.
Au venit ai lui, mă rog, unii cu limitele
lor, alţii oameni de valoare, dar români.
Cu Chivu Stoica, cu Gheorghe Apostol,
cu Ceaușescu, cu Mizil… Toţi au acţionat
la unison pentru nevoile de independenţă
naţională. Și au fost înlăturaţi străinii.
Mai întâi ne-am eliberat economic, fiind
desfiinţate Sovromurile, pe urmă ne-am
eliberat pe plan cultural, apoi, în 1958,
Armata roșie a fost determinată să-și ia tălpășiţa
de aici și sigur că, până la urmă, ne-am permis
să lucrăm făţiș, strigându-ne dreptul în gura
mare, când știam că în interior putem fi
stăpâni pe noi.
Și conjunctura internaţională a început
să fie mai favorabilă. A fost luat în seamă ce
se întâmplă în România, am fost încurajaţi.
Am primit și ajutoare, nu pomeni, putând
să ne industrializăm și să ne facem și
industrie de armament și să avem o armată
puternică, adică au fost niște lucruri care
ne-au favorizat. Ne-au favorizat în primul
rând datorită faptului că conducerea s-a
gândit la interesul naţional al ţării și nu
au fost fisuri. Vreau să vă spun că pe linia
noastră de contraspionaj, încă din 1962, am
organizat structuri speciale de identificare,
de urmărire, de eliminare a oamenilor

Moscovei. Noi aveam în Contraspionaj
„consilieri” sovietici, dar în același timp
aveam și structuri cu care îi lucram.
- Călin Mihăescu: - Acest lucru a creat
ceva „supărări” la Kremlin?
- Neagu Cosma: - A creat începând
cu 1964, când s-au oficializat structurile
de contraspionaj orientate împotriva
agenturilor din ţările socialiste. Agenţii
Moscovei au fost chemaţi și avertizaţi: „Știm
că lucraţi pentru KGB. Pentru tot ce aţi făcut
până acum nu avem nicio pretenţie, așa au
fost vremurile, tulburi. Pentru ce veţi face de
aici încolo o s-o păţiţi urât…” Și sigur că s-a
aflat la Moscova! Dar de acum nu mai avea
nicio importanţă. De acum nu se mai lucra
cu mare discreţie. Se lucra făţiș. Se prezentau
documente, se prezentau dosare: „Uite ce
faceţi voi… Uite cum vă amestecaţi…” am
început să cerem, să avem pretenţii: „Să ne
daţi tezaurul! Să ne daţi arhivele pe care
ni le-aţi furat!” Adică, deja atitudinea era
făţișă de acum. Și pe linia noastră s-a lucrat
foarte intens pentru a-i înlătura pe oamenii
Moscovei și ai sateliţilor, de a-i înlătura din
posturile cheie, de acolo de unde ar fi putut
să aducă daune, pentru a nu mai avea în
mână frâiele forţei cu care să ne lovească.
Mă refer la cei care au fost identificaţi,
cunoscuţi că așa…, neștiuţi permanent se
infiltrează. Dar ne ocupam organizat de ei.
Cum ne ocupam de americani, de CIA, așa
ne ocupam și de KGB.
- Călin Mihăescu – În perioada în care
s-a lucrat discret împotriva KGB-ului,
NKVD-ului, s-au întâmplat și cazuri
în care oamenii Securităţii să plătească
tribut de sânge cauzei naţionale?
- Neagu Cosma: - Nu! Nu, niciodată! În
vremea când se lucra discret, acţiunea a fost
impecabil camuflată, deghizată. Nu am avut
niciun semnal că ei ar fi aflat. Au fost aleși

Unitatea 0110 înfiinţată în 1969 (fosta UM 0920/A), după invadarea Cehoslovaciei
de către sovietici, se ocupa cu acţiuni de spionaj și contraspionaj în ţările socialiste
și chiar pe spaţiul sovietic. Activitatea ei avea în vizor acţiunea serviciilor secrete
sovietice pe teritoriul României, prin ale căror agenturi Kremlinul supraveghea
regimul politic de la București. Conform declaraţiilor ultimului comandant al UM
0110, Victor Neculicioiu, după 1990, poziţia operaţională a KGB faţă de România era
„destul de clară” fiind socotită la fel de ostilă „ca orice alt stat occidental”. Unitatea a
fost organizată în patru direcţii, două dintre ele se ocupau exclusiv de operaţiunile KGB
și GRU în România, alta (cu același efectiv și resurse ca primele două) era destinată
combaterii operaţiunilor spionajului maghiar și iugoslav și ultima se ocupa de celelalte
servicii de informaţii din ţările socialiste sau ale regimurilor pro-sovietice din Asia,
Africa și America Latină.
UM 0110 număra 264 de ofiţeri, 8 ofiţeri specialiști în comunicaţii și tehnică
operativă, 15 subofiţeri și 17 angajaţi civili
Comandant: General-maior Victor Neculicioiu, adjunct: colonel Vasile Lupu
băieţi profesioniști, buni, patrioţi verificaţi,
oameni discreţi, nu cu „gura mare”…
ÎN LOC DE DAT AFARĂ, PACEPA S-A
ALES FĂCUT ȘI MAI MARE
Călin Mihăescu – Dar acţiunile
occidentale, ale celuilalt bloc, în ce
constau? Spre ce se orientau ei, ce
urmăreau pe teritoriul României? Ce
făceau CIA, serviciile franceze, vestgermane, britanice?
Neagu Cosma: - Au fost mai multe etape!
Într-o primă etapă, după ’45, după ce neau vândut, că ei ne-au vândut, occidentalii
ne-au dat sovieticilor, au început să se
intereseze, creându-ne reţele, activându-le
pe cele vechi, trimiţându-și altele de afară,

la început prin cadrul Comisiei Aliate de
Control, apoi în toate formele au început să
se intereseze ce fac rușii aici. În primul rând,
rușii au fost în vizor. Cât de mulţi sunt, cât
de bine sunt organizaţi, ce activităţi au…
Și legat de asta, ce fac rușii cu România, cu
conducerea, ce infiltrări au etc.
Pe măsură ce rușii intrau într-un plan
secund aici, intram noi pe primul plan,
ca „satelit” al Moscovei, ca aliat. Și ce-i
interesa? Ce interesează spionajul… Tot
ce înseamnă potenţial într-o ţară: politic,
economic, democratic și așa mai departe…
Resurse umane, materiale, armată, dotare.
Nu exista sector să nu fie în atenţie (…)
Va urma

CEAUȘESCU ȘI VÂNĂTORII DE AGENȚI KGB (II)
D

espre
colonelul
Constantin Iosif se știa
că făcea lunar două deplasări la
Moscova, după cum ne-a declarat
un fost responsabil din D.S.S.
Fiind suspectat de colaborare cu
sovieticii, ceea ce intră într-o logică
a războiului secret desfășurat între
București și Moscova. Numai că
este mai greu de înţeles pasivitatea
contraspionajului
românesc,
protecţia
cuplului
DoicaruPacepa putând acoperi doar o
parte a adevărului.
Despre această unitate de
contraspionaj s-a spus că a fost
tot timpul în atenţia KGB, fiind
suspectate numeroase cazuri de
infiltrare. Larry Watts este unul
din cei care susţine acest lucru în
diversele cărţi publicate.
„Cu câteva luni înainte
de defecţiunea lui Pacepa,
la începutul lui martie 1978,
comandantul Armatei a II-a
române și șeful garnizoanei
București, generalul Nicolae
Militaru, a fost prins pe când
încerca să predea materiale strict
secrete serviciilor de informaţii
militare sovietice.
Întreaga structură a DIE a fost
luată la puricat, iar prima victimă
a fost şeful celui care avea să
treacă peste câteva luni în tabăra
CIA, generalul Nicolae Doicaru.
„Unitatea anti-KGB a fost scoasă
din componenţa informaţiilor

externe și transformată într-o
unitate independentă, primind
o altă locaţie și fiind complet
restructurată în intervalul 19781980. Constantin Iosif a mai
rămas o scurtă perioadă șeful
ei, interval în care a continuat,
potrivit unei investigaţii ulterioare
a D.S.S., „să informeze pe Nicolae
Doicaru și pe Ion Mihai Pacepa,
în afara lanţului de comandă”,
și s-a angajat în distrugerea
neaprobată „a unei mari cantităţi
de materiale”, potrivit istoricului
Mihai Pelin, citat de Larry Watts.
„Rebotezata
U.M.
0110,
unitatea anti-KGB a primit un
buget sporit, a fost mărită în cele
din urmă depășind cifra de 400
persoane, și a fost redirecţionată pe
principala misiune - combaterea
operaţiunilor ostile sovietice și ale
Tratatului de la Varșovia contra
ţintelor românești. Din martie
până în iunie 1978, în lunile de
dinainte de defecţiunea sa, Pacepa
a făcut insistente eforturi pentru
a recăpăta controlul asupra noii
unităţi independente UM 0110
– o ţintă majoră pentru spionajul
sovietic. O anchetă ulterioară
a relevat faptul că în această
perioadă Doicaru și Pacepa au ars
dosarele unor agenţi identificaţi
sau suspectaţi ca fiind ai KGB și
GRU, iar fostul șef al unităţii antiKGB, Constantin Iosif, fusese
utilizat de Doicaru „ca ofiţer de

legătură cu serviciile de informaţii
sovietice”, pentru a păstra contacte
clandestine, neautorizate, cu KGB.”
Colonelul (r) Ioan Burdulea,
fost ofiţer de contraspionaj în UM
0110 Dâmboviţa, a scris o carte
dedicată acestei unităţi. Este o
relatare care are cât de cât forma
unei istorii a lui Unităţii AntiKGB, iar cartea sa intitulată „În
slujba Adevărului – din amintirile
unui ofiţer de informaţii” aduce
noi amănunte despre acest subiect.
„Activitatea de contraspionaj
pe spaţiul URSS și al celorlalte
ţări socialiste fusese organizată,
începând cu anul 1963, în
cadrul secţiei 20 din Direcţia de
Contraspionaj, încă în perioada
în care România era condusă de
Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Invadarea Cehoslovaciei de
către trupe ale Armatei Roșii și ale
altor 4 ţări membre ale Tratatului
de la Varșovia, cât și pericolul
ce plana asupra României de
invadare militară din partea
armatelor acelorași ţări, a
sensibilizat conducerea politică a
României. Conducerea Securităţii
Statului a apreciat că este nevoie
de o structură informativă mai
puternică, în măsură să apere ţara
de pericolul estic.
Fără a face un istoric al liniei de
muncă, precizez doar că începând
cu anul 1963 a existat secţia 20 în
cadrul Direcţiei de Contraspionaj,

apoi din anul 1972 secţia a devenit
UM 0625/R.B. În anul 1976 s-a
constituit UM 0110 București,
care avea servicii, birouri sau
compartimente în structurile
Securităţilor judeţene și a
municipiului București, unitate
desfiinţată în decembrie 1989.
Numele de cod a problemei
au fost: „Badea”, „Apolodor”,
„Maramureș”.
În anul 1989, ţările din
preocupări purtau următoarele
nume de coduri: URSS – „Rodna”,
„Republica Socialistă Ungaria –
„Lotru”, Republica Democrată
Germană – „Gladiola”, Republica
Populară Bulgaria – „Crizantema”,
Republica Socialistă Cehoslovacia
– „Bucegi” Republica Populară
Polonă – „Godeanu”, Republica
Populară Chineză – „Petunia”,
Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia – „Semenic”.
Am căutat în arhivele CNSAS
dovezi ale acestei acţiuni, dar n-am
găsit decât câteva dosare, ale unei
unităţi din celebra UM 0110, din
judeţul Dâmboviţa. Nu era un judeţ
oarecare, era aproape de București,
în zona Mija fiind staţionată
din 1945 o importantă unitate a
Armatei Roșii, retrasă în 1958.
Judeţul Dâmboviţa avea în
perioada comunistă obiective
economice importante, unele
din ele producătoare de material
militar vizitate de delegaţii străine,

cu contracte în ţările vecine, dar și
cu o reţea consistentă de „foști”
suspectaţi de relaţii cu marele
Frate de la Răsărit. De exemplu, în
cadrul UM 0110 Dâmboviţa erau
în evidenţă cinci persoane, foști
agenţi NKVD, recrutaţi în timpul
războiului. Nu au rezultat indicii
deosebite în ceea ce-i privea.
Numai că situaţia a evoluat. Din
1973, ca urmare a construcţiilor
industriale demarate în judeţ
s-au aflat aproximativ 100 de
specialiști veniţi din URSS, ceea
ce a dat mult de lucru ofiţerilor
din această unitate. Cu atât mai
mult cu cât era cunoscută practica
serviciilor de informaţii sovietice
de a trimite cadre sub acoperire,
cu sarcini de spionaj. Ceea ce
făcea și România, dar mai mult în
Occident.
Am
citit
majoritatea
documentelor din aceste dosare,
în cadrul unui proiect de cercetare,
am cerut diverse alte dosare de
caz, dar resursele de documentare
erau foarte reduse. Ceea ce veţi
vedea astăzi reprezintă ultimele
documente făcute publice, un
model de lucru din care se poate
înţelege cu ce se ocupa UM 0110.
Am discutat cu foști ofiţeri de
Securitate despre lipsa reperelor
documentare și am primit mai
multe răspunsuri care pot completa
un puzzle destul de complicat.
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CHIȘINĂUL CERE DE LA TRIBUNA ONU RETRAGEREA
MILITARILOR RUȘI DIN TRANSNISTRIA
„Astăzi, încă o dată, de la această tribună, facem apel la Federația Rusă să înceteze aceste
activități ilegale și provocatoare și să reînceapă, necondiționat și fără întârziere, procesul
de retragere a forțelor militare și armamentelor sale, conform angajamentelor asumate la
Summit-ul OSCE din Istanbul din 1999 și întru respectarea obligațiilor care derivă din dreptul
internațional și Carta ONU. Retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine
de pe teritoriul Republicii Moldova va facilita cu certitudine procesul de reglementare a
conflictului transnistrean și de reintegrare a țării”. (Din discursul prim-ministrului Republicii
Moldova Pavel Filip în cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU).
UN PRIM SUCCES AL
GUVERNULUI FILIP LA ONU
Discursul premierului Filip la cea de-a 73-a
sesiune a Adunării Generale a Organizației
Națiunilor Unite a surprins atât delegații de la
înaltul for, calificat de premierul moldovean
ca „centru al diplomației multilaterale”,

veritabile, în realizarea traseului european.
Dar și prima sursă de insecuritate nu numai
națională, ci și regională, după anexarea
Crimeii și declanșarea războiului hibrid din
estul Ucrainei. Expansionismul Kremlinului
nu numai în raioanele ocupate, dar și în
politica internă prin interpuși finanțați de

care „joacă un rol primordial în gestionarea
proceselor globale, fie că este vorba de pacea
și securitatea internațională, fie promovarea
drepturilor omului sau dezvoltarea globală”,
dar și opinia publică de acasă. Mai mulți
experți, comentatori, dar și jurnaliști din
tabăra criticilor actualei guvernări au remarcat
că odată cu discursul din 29 septembrie
curent de la tribuna ONU, Chișinăul încearcă
să depășească faza unui simplu act formal
de prezență la înaltul for al națiunilor și să
adopte rolul de actor mai activ ca până acum
27 de ani și abordează neașteptat de tranșant
problemele sale naționale de la tribuna celei
mai importante organizații mondiale din
lume. Este a doua oportunitate a Guvernului
Filip de a promova pe agenda ONU chestiunea
prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii
Moldova. Și dacă în vară, pe 22 iunie
curent, Adunarea Generală a ONU a votat o
Rezoluție cu privire la „Retragerea completă
și necondiționată a forțelor militare străine
de pe teritoriul Republicii Moldova”, pentru
pronunțându-se 64 de state, împotrivă numai
14, iar alte tocmai 83 de state abținându-se de
la vot, de astă dată în agenda sesiunii Adunării
Generale a ONU a fost chiar înscris un punct
nou, intitulat „Retragerea completă a forțelor
militare străine de pe teritoriul Republicii
Moldova”. Practic același titlu, ca și al rezoluției
din vară. Premierul Pavel Filip nu a întârziat
să aprecieze această decizie a forului mondial
al națiunilor. „Guvernul Republicii Moldova
salută această importantă decizie a ONU,
care intervine într-o perioadă caracterizată
prin înrăutățirea securității interne și subregionale ca urmare a multiplicării acțiunilor
destabilizatoare a forțelor militare străine și a
structurilor paramilitare neconstituționale în
partea de est a țării”.
Voci din tabăra opoziției, atât parlamentare,
cât și neparlamentare, au prins a cârti, ce-i
drept mai mult în surdină decât pe față, că
și actualul discurs se înscrie în campania
electorală, nedeclarată încă oficial, făcând
trimitere la referințele premierului privind
fidelitatea cursului pro-european și realizările,
modeste, ce-i drept, în acest sens. Nu-i exclus.
Dar trebuie să recunoaștem că tergiversarea
soluționării conflictului transnistrean și
tărăgănarea reintegrării raioanelor de est în
spațiul suveranității Republicii Moldova este
una dintre principalele piedici, de rând cu
reformarea justiției și dovada unei democrații

Moscova afectează grav și consolidarea statului
de drept, a democrației în fosta republică
sovietică care s-a desprins de „imperiul
răului” și și-a declarat independența.
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ȘI ȚĂRILE GUAM FAC FRONT COMUN
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII RUSE
De altfel, în situații similare se află mai
multe foste republicii sovietice. Practic
în aceleași zile (pe 27și 28 septembrie) la
Chișinău își ținea lucrările sesiunea Adunării
Parlamentare a statelor membre ale GUAM
– Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina. Chișinăul deține în acest an
președinția prin rotație a GUAM. Înființată
în 2006 cu scopul dezvoltării cooperării între
state prin consolidarea stabilității și securității
comune în spațiul european, organizația a
stârnit nemulțumirea Kremlinului nu atât
prin Conceptul Coridorului de Transport
și Acordul pentru înființarea zonei de liber
schimb dintre statele membre GUAM,
cât prin consolidarea fostelor republici
sovietice într-o entitate care, chipurile,
ar fi o amenințare la interesele Federației
Ruse în fostul spațiu imperial. Acum, la
Chișinău, Adunarea Parlamentară GUAM
și Adunarea Baltică au subliniat, o dată în
plus, importanța securității informaționale în
regiune, importanța menținerii unei asistențe
semnificative, specifice și adaptate din partea
UE, dar mai ales toate patru țări au subliniat
în unison necesitatea de a-și uni eforturile
și a-și coordona mai bine pozițiile în scopul
apărării integrității teritoriale, amenințate
de Moscova. Participanții la sesiunea
AP GUAM și-au exprimat preocuparea
profundă în privința conflictelor armate de
pe teritoriile acestor state, care subminează
pacea, securitatea și stabilitatea regională și
internațională, au condamnat actele continue
de agresiune armată împotriva lor, încălcarea
sistematică și gravă a drepturilor omului și
libertăților fundamentale. Oficialii din cele
patru foste republici sovietice au criticat
implicarea Rusiei în alimentarea conflictelor
teritoriale și chiar agresiunile militare, în
special în Georgia și în Ucraina, și-au reiterat
suportul pentru independența, suveranitatea,
integritatea teritorială și inviolabilitatea
hotarelor statelor GUAM, recunoscute la
nivel internațional și pentru soluționarea
pașnică a conflictelor. În context, participanții
au reiterat importanța menținerii subiectului

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
conflictelor prelungite din statele GUAM și
combaterii intervenției străine în procesele
electorale în topul agendei internaționale.
Deși conflictul prelungit din Transnistria
pare să mocnească sub o căciulă pașnică,
creșterea anvergurii și sporirea frecvenței
exercițiilor militare comune ale Grupului
Operațional de Forțe Ruse, staționat ilegal pe
teritoriul național, cu participarea structurilor
paramilitare neconstituționale reprezintă o
violare continuă a „Acordului moldo-rus
de încetare a focului din 1992”. Document
ce conține un angajament juridic expres al
Federației Ruse privind asigurarea strictă a
„neutralității forțelor militare ruse” pe durata
procesului retragerii lor de pe teritoriul
Republicii Moldova. Nenumăratele exerciții
militare, care au cuprins nedisimulat exerciții
de forțare a râului Nistru și pătrundere pe
malul drept nici pe departe nu au scopuri
pacificatoare, ci mai degrabă provocări
militare ilegale și destabilizatoare, care sunt
contrare obligațiilor asumate de Federația
Rusă în cadrul formatului internațional de
negociere „5+2”. Înființarea a două școli de
cadeți, inspirate de fostul vicepremier rus
Dmitri Rogozin (una cu o capacitate de până
la 300 de elevi, activând din 2002, iar a doua
cu circa 200 de cadeți, instituită în 2017),
unde copii din stânga Nistrului, cu vârste
cuprinse între 11-17 ani, îmbracă uniforma
militară și sunt dresați să știe ce înseamnă
armata din fragedă copilărie, educați „în
spirit patriotic” cum să folosească tehnica și
topografia militară, instruiți cum să țintească
bine, conform programelor de pregătire a
școlilor suvoroviste din Federația Rusă, sunt
și acestea intenții pacificatoare? În aceste
școli studiază și câteva zeci de copii din
Găgăuzia. „Sunt un fel de școli de zombare
a copiilor și de pregătire în spiritul luptei cu
„dușmanii” din dreapta Nistrului. Ține de
aspectul militarizat al activității de zi cu zi din
regiunea transnistreană”, recunosc experții în
respectarea drepturilor omului în regiunea
transnistreană. Când, prin care exerciții
sau acțiuni militare ori de alt ordin față de
raioanele de est (din zona transnistreană) și-a
„dovedit” Chișinăul calitate de „dușman” al
Transnistriei?
PLATFORMA DE NEGOCIERE „5+2”
SAU TRIBUNA ONU?
În pofida dificultăților care frânează
procesul de reglementare, autoritățile de la
Chișinău sunt determinate să identifice, în
formatul de negociere „5+2”, o soluție politică a
acestui conflict prelungit, generat din exterior
în raioanele de est ale republicii. De Federația
Rusă, ce mai. Important este ca această soluție
să asigure respectarea deplină a suveranității
și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Documentele relevante ale OSCE prevăd
acum acordarea unui statut special regiunii
transnistrene, ideea federalizării pare să fi
rămas în umbră. Dar acțiunile oficialilor de
la OSCE nu se prea circumscriu eforturilor
Chișinăului de readucere a celor două maluri
în același spațiu administrativ și socialpolitic de odinioară. Tot mai evident devine
faptul că platforma OSCE de reglementare
a conflictului, precum și formatul de
negociere „5+2” sunt sortite dacă nu unor
eșecuri, apoi menținerii conflictului în stare
mocnind vreme cât mai îndelungată. Politica
pașilor mici în soluționarea conflictului
nu a soluționat deocamdată nici problema
circulației libere, nici cea a accesului
fermierilor transnistreni la terenurile agricole,
nu a eliminat nici aversiunea, ușor fie spus (ca
să nu-i zicem agresiunea, cum și este de fapt),
autorităților de la Tiraspol față de școlile cu
instruire în grafie latină. Ori dacă militarii
ruși au menirea de a menține pacea în zona
de conflict (și care-s, mă rog, părțile aflate
în conflict, cine amenință pacea sau cine pe

cine dușmănește cu adevărat până la urmă?)
la ce servesc punctele vamale instituite ilegal,
neprevăzute în același „Acordul moldo-rus
de încetare a focului din 1992”? Circulația
„liberă” pe podul de la Gura-Bâcului (reparat
din surse europene și deschis cu fast în
noiembrie trecut de premierul Pavel Filip
și liderul tiraspolean Vadim Krasnoselski)
este vămuită și ea, ca și în celelalte puncte de
trecere de pe un mal pe altul.
Reprezentantul Special al Președinției
în exercițiu al OSCE pentru reglementarea
transnistreană Franco Frattini pare că e
înfrățit și el cu rușii. Aflat două zile, 9 și 10
septembrie, în vizită la Chișinău și Tiraspol, a
inaugurat două puncte de emitere a plăcuțelor
de înmatriculare neutre pentru vehiculele
transnistrene. De acum încolo, vehiculele
de pe teritoriul aflat sub ocupație rusească
vor putea să participe la traficul rutier
internațional nestingherit. „E un moment
istoric, sper că voi vedea în curând asemenea
numere pe motocicletele și automobilele
parcate pe străzile din Roma”, a punctat
Frattini. Și nici un cuvânt despre ultimele
provocări ale forțelor militare ale Federației
Ruse în Transnistria – aplicațiile militare
cu tancuri din luna august, obstrucționarea
unei echipe a Comisiei Unificate de Control
de a monitoriza pe deplin acele exerciții
militare etc. Această temă a fost omisă atât în
comunicatul Biroului de Reintegrare, cât și în
alocuțiunile lui Frattini la Tiraspol. Prieten
apropiat declarat al ministrului rus de externe
Serghei Lavrov, Frattini susține că fără
contribuția Rusiei și implicarea președintelui
Igor Dodon reglementarea diferendului
transnistrean este imposibilă. Dacă Frattini
ar fi criticat exercițiile, asta nu ar fi plăcut lui
Putin. Când Irina Vlah, bașcanul Găgăuziei,
îi acordă fostului șef al Misiunii OSCE în
Republica Moldova Michael Scanlan, la final
de mandat, titlul de „Cetățean de Onoare
al Găgăuziei”, iar președintele Dodon îl
decorează cu Ordinul de Onoare, când se știe
cât de filorus a fost pe tot mandatul său, ne
mai putem aștepta ca situația din Republica
Moldova, mai ales la capitolul ocuparea de
către trupele străine aflate, să fie în centrul
atenției misiunii OSCE?
PAVEL FILIP, VIITOR ȘEF DE STAT
SAU AMBASADOR AL REPUBLICII
MOLDOVA LA ONU?
De la preluarea mandatului de premier,
Pavel Filip apare într-o lumină tot mai
favorabilă, în pofida faptului că este unul din
fruntașii PDM și e considerat de opoziție un
apropiat al lui Vlad Plahotniuc. Mai mulți foști
colegi de serviciu din diferitele lui posturi îl
caracterizează ca un om cumsecade. (Că în
PD sunt și oameni de treabă nu e un secret,
dar asta e tema altui articol.) Unele voci
chiar pun în circulație zvonul că ar fi o bună
candidatură la funcția de șef de stat în cazul
în care PD va rămâne la guvernare. Mă rog,
la Chișinău orice surpriză e posibilă. Mai ales
în politică. Dar fie că va deveni președinte sau
poate chiar ambasador al Republicii Moldova
la ONU, succesul de a aduce pe agenda ONU
preocuparea Republicii Moldova pentru
reglementarea conflictului transnistrean și
retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării
îi va fi atribuit premierului Filip. Important
este ca acești primii pași să nu fie ultimii, iar
pe subiectul securității regionale să fie pus un
accent mai mare. În următoarele discursuri la
ONU, reprezentanții Chișinăului ar trebui să
vină și cu o listă de acțiuni concrete întreprinse
pe dimensiunea bilaterală cu Federația
Rusă privind retragerea trupelor militare și
armamentul din Transnistria. Indiferent dacă
această ștafetă o va duce în continuare Pavel
Filip sau alt politician de la Chișinău.
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DE CE SE DESPARTE AMERICA ȘI EUROPA;
VA VENI RUSIA ÎN ESTUL EUROPEI?
Pagină coordonată de Niță GRIGORAȘ; www.ziarulploiestii.ro

N

u este scopul acestui articol să arate cine
sunt vinovaţii, cine au greșit primii –
americanii sau europenii. Contează prea puţin
sau deloc. Acum, după integrarea noastră
chinuită în NATO și UE, plină de suspiciuni
și de clauze, constatăm cu tristeţe că, vorba
lui Murphy, când să-ţi vină rândul, se schimbă
regulile! Când să ne bucurăm și noi de Europa
integrată și de garanţiile de securitate ale
NATO, din care în sfârșit facem parte, așa cum
au profitat două generaţii de vest-europeni după
1945, se schimbă în rău profilul Occidentului,
iar lumea de astăzi la care am aspirat să aderăm
după 1989, nu mai arată deloc ca Vestul liberal,
strălucitor și generos din anii 70-80. Ceva s-a
defectat, iar lucrurile merg din rău în mai rău.
Un loc central în defectarea mecanismului de
succes al Vestului tradiţional îl ocupă fractura
relaţiilor transatlantice și declinul ordinii
liberale.
bandonarea
liberalismului
și
întoarcerea la protecţionism poate fi
fatală ţărilor mici și mijlocii, aflate la periferia
blocurilor de interese sau chiar pe falii
geopolitice, istorice, culturale și strategice,
așa cum ne aflăm noi, românii, și întregul
Flanc Estic al Occidentului. Retragerea
interesului Marilor Puteri apusene faţă de
Zwischeneuropa, indiferent că ne referim la
noua „Europă Centrală” (așa cum ne place să ne
alintăm geostrategic), fie de-a dreptul la prost
văzuta „Europă de Est”, tot acolo ajungem la
deschiderea largă a porţilor și la invitarea Rusiei
înăuntru. Cu sau fără armate.
Nu spun prin cele de mai sus că Trump și
Macron chiar asta vor, fiecare în felul lui, dar
rezultatul acesta este. Ruperea Americii de
Uniunea Europeană, pe de o parte, și a nucleului
UE de periferia din Est, pe de altă parte, ne-ar
arunca în condiţii de (in)securitate comparabile
cu cele de la sfârșitul anilor 30. Întreaga regiune
în care ne aflăm rămâne să-și găsească altă Mare
Putere interesată de ea – și ghiciţi cine poate fi
aceasta?
Dacă suntem atenţi la ce se întâmplă în jurul
nostru, vedem că unii din regiune sunt chiar
pregătiţi pentru întoarcerea Rusiei, Ungariei
revizionistă a lui Orban, Serbia frustrată și
resentimentară după pierderea Kosovo și
bombardamentele NATO, Bulgaria duplicitară și
ambivalentă, Grecia gata oricând la compromis
dacă cineva îi face o propunere „indecentă”, să
o scoată din falimentul continuu în care se află,
Cehia și Slovacia plutind confuze într-un Grup
de la Vișegrad plin de neprevăzut, Ucraina și
Republica Moldova gata pregătite de restauraţie
și vorbitoare de limba rusă de la primul până
la ultimul funcţionar al statului, iată vecinătăţile
noastre! Doar Polonia și Balticele, ceva mai
la nord de noi, își pun aceleași probleme și se
gândesc la soluţii de supravieţuire. Dar o fac
mai inteligent.
nteresant că nici măcar Polonia nu
a participat la blocarea recentă a
Declaraţiei UE privind tema sensibilă SUAIsrael, știind că e în joc bugetul european
pentru 2021-2027, lăsându-ne nouă (și, vai!,
lui Viktor cel „liberal”, care încearcă de un
an să fie invitat la Casa Albă) plăcerea de a
ne arăta „inteligenţi” și „proamericani” întrun moment în care intervenţia noastră era
total inutilă și chiar contraproductivă pentru
interesul naţional. Asta ne amintește de votul
din Consiliul JAI din septembrie 2015, când
România a votat degeaba împotriva cotelor de
migranţi, alături de Ungaria și Slovacia, în timp
ce Polonia, în pofida retoricii naţionaliste și
antimigraţie, în ultimul moment a votat pentru!
Nu știm în acest moment dacă separarea
Statelor Unite de Uniunea Europeană va continua
și după noiembrie 2020, în condiţiile alegerii
unui alt președinte la Casa Albă, republican sau
democrat. Este posibil să continue chiar și după
plecarea lui Trump, pentru că europenii își vor
fi pornit între timp propria mașinărie politică
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Despre slăbirea relaţiilor transatlantice se vorbește de peste două decenii,
practic după Războiul Rece apărând mai multe situaţii stânjenitoare și chiar
scandaluri – politice, economice, militare, de spionaj reciproc etc – în timpul
cărora alianţa strategică a Statelor Unite cu „Peninsula Europeană” – pentru a o
numi în termeni geopolitici și a o diferenţia de Eurasia – a părut dezorientată,
nefuncţională și neadaptată noului context internaţional:
Deși primele semne de neînţelegeri apăruseră încă din anii 90, odată cu
regimul imunităţii penale internaţionale a militarilor americani, trebuie
spus că, indubitabil, campania militară a lui Bush jr. din Irak, începută în 2003,
nesusţinută și criticată de Franţa și Germania, a fost prima fisură semnificativă
a blocului euroatlantic, după triumful istoric din Războiul Rece, în care SUA și
Europa de Vest reușiseră să anuleze împreună moștenirea nefastă a înţelegerilor cu
Stalin, făcute în 1944-1945. Episodul cu vechea Europă și noua Europă, „concepute”
brevetate de Donald Rumsfeld, rămâne și el o referinţă în istoria avatarurilor
Alianţei;
Declinul relaţiilor transatlantice a continuat și ulterior, dar foarte lent, pe
măsură ce Statele Unite descopereau importanţa în creștere a Asiei (rămâne
în literatura de specialitate conceptul nefericit de pivot to Asia din 2009, formulat
la Departamentul de Stat, chiar după venirea lui Hillary Clinton), iar Europa, la
rândul ei, după Tratatul de la Maastricht din 1993, a început să se concentreze tot
mai mult pe integrarea europeană și pe propriile politici și interese, fiind tot mai
puţin dispusă să recunoască rolul de lider al Americii.
Scandalul interceptărilor telefonice ale unor importanţi oficiali europeni de
către NSA, din 2013, a adâncit fisura de încredere între Bruxelles, Berlin și
Paris, pe de o parte, și Washington, pe de altă parte, dar tonul conciliant adoptat
atunci de către Obama și Merkel au stins, cel puţin în aparenţă, „incendiul”
transatlantic;
Blocarea negocierilor pentru TTIP, în ultimele luni ale președinţiei Obama,
pe fondul apropierii alegerilor prezidenţiale, după aproape patru ani de
negocieri dense, a fost încă un eșec al relaţiilor SUA-UE, după ce proiectul celui
mai mare și mai bogat spaţiu de liber schimb al lumii pornise cu mult entuziasm în
primele runde de negocieri;
Acum, mai mult ca oricând, relaţiile transatlantice par aruncate în aer de
„cocktailul Molotov” azvârlit de Trump asupra Uniunii Europene, la început
prin prestaţia detestabilă de la primul summit NATO la care a participat la Bruxelles,
în primăvara anului trecut, când împingea literalmente șefi de stat și de guvern,
pentru a-și face loc în faţă, iar singura idee exprimată a fost să-i certe pe aliaţii
europeni care cheltuie prea puţin pe Apărare (grăbind astfel adoptarea PESCO
– Uniunea Apărării), apoi prin criticile constante adresate Uniunii Europene
și Germaniei pentru exporturile masive în SUA, prin ameninţarea cu războiul
comercial și nu în ultimul rând prin ieșirea unilaterală din două Acorduri globale
importante încheiate în Europa, cel Climatic de la Paris și Acordul Nuclear cu
Iranul de la Viena, prin toate aceste gesturi sfidându-și aliaţii și partenerii europeni;
Nici europenii nu se arată neapărat mai doritori să continue relaţiile
transatlantice la nivelul din timpul Războiului Rece, numeroasele declaraţii
nefericite ale lui Juncker, antiamericane și pro-Rusia (mai nou pro-marxiste, așa
cum s-a văzut la dezvelirea statuii lui Marx de la Trier!), sau chiar cele de autonomie
ale lui Merkel și Macron, arătând limpede că nucleul dur european se pregătește
să se desprindă de hegemonia americană, mergând până la încercarea destul de
neconvingătoare de a crea o Uniune a Apărării, dar mai ales de a refonda UE 27
centrată pe zona Euro, cu o periferie neinteresantă și plictisitoare, beneficiară netă
a fondurilor europene și generatoare de migraţie internă în cadrul UE, în schimb
tot mai „agasantă” prin pretenţiile ei suveraniste și prin naţionalismul reinventat
de clase politice corupte, care vor să se sustragă criticilor transparenţei și justiţiei;
Pentru baltici, polonezi și români, ameninţarea reintrării Rusiei în regiune,
în diversele sale forme capitaliste („hibride”) este majoră, iar, dacă deceniile
trecute ne aduceau speranţa că, în sfârșit, Vin americanii!, astăzi privim cu îngrijorare
că „terenul” numit cândva, prin secolul al XIX-lea, sugestiv, Zwischeneuropa,
rămâne liber de interese, că pleacă treptat și germanii, și francezii, și britanicii,
mâine și americanii, și nu ne mai rămâne decât să îngăinăm fără suflare – Vin rușii!
sau să ne bucurăm dacă mai avem și alternativa Vin chinezii!
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și propriul discurs suveranist (atenţie la Macron
și mai ales la viitorul cancelar al Germaniei,
oricare ar fi acesta), ceea ce ar face foarte dificilă
întoarcerea la situaţia de dinaintea rupturii.
Avem toate motivele să credem că viitorul
cancelar de la Berlin nu va mai avea tonul moderat
și conciliant al Angelei Merkel, întotdeauna cu
„interesul UE” pe primul plan, ci va exprima un
început de asertivitate naţională a Germaniei
pe plan european și global, pe care politiciana
crescută în Germania de Est, în Războiul Rece,
nu l-a avut, preferând să-și reprime pe întreaga
durată a carierei orice posibilă tentaţie de a vorbi
din nou despre protejarea intereselor naţionale
ale germanilor și despre supremaţia Germaniei!
Abia când nu va mai fi Merkel la butoane și va
veni un cancelar cu „memoria scurtă”, din noua
generaţie, vor înţelege criticii ei, de pe la noi,
sau din regiune, ce bine a fost pentru Europa cu
„Angela cancelar”.
Dar, la urma urmei, nu ne temem nici
pentru Statele Unite, nici pentru Germania, nici
pentru Franţa. Indiferent de natura relaţiilor
transatlantice, America va rămâne America și
Germania va rămâne Germania. Mai apropiate
sau mai îndepărtate, dar oricum două modele
de reușită economică și socială internă
indiscutabile, de ţări puternice și performante,
cu resurse și influenţă globală și regională.
Cu sau fără NATO și UE în formele pe care le
știm astăzi, Germania și Franţa vor avea viitorul
lor de Mari Puteri și vor găsi formele de a
asigura bunăstarea și securitatea cetăţenilor lor.

DAR NOI?
Cred într-adevăr cei de la PSD-ALDE că
„suveranismul” prost înţeles și „naţionalismul”
stupid, asezonate cu „pomană de la Căcâna”,
ca o adevărată sărbătoare/festivă a corupţiei
politice și înapoierii, reinventate de o grupare
de politicieni care se ascund „sub fustele
poporului” pentru a scăpa de problemele penale
personale, ne pot duce undeva ca ţară demnă
și că vor fi pe placul Americii și Israelului. Se
înșală amarnic.
Americanii și israelienii sunt suficient de
inteligenţi cât să realizeze că niște impostori
politici cu probleme penale de la București se
gudură conjunctural pe lângă ei, doar pentru
că nu se mai uită nimeni la ei în Uniunea
Europeană și nu mai au nicio șansă să fie
acceptaţi de parteneri de discuţii la Bruxelles,
Paris sau Berlin. O arată pe deplin Raportul
internaţional despre starea justiţiei/corupţiei în
lume, publicat recent de administraţia Trump
(Departamentul de Stat), la care sunt prezentate
regresele înregistrate de România în ultimul an.
Și în SUA, și în Israel, instituţiile profesioniste își
fac datoria ca la carte, iar evaluarea noastră iese
la final tot după ce arătăm că facem în politicile
interne, și nu merge cu cioara vopsită – asta nu
înţeleg liderii de la Căcâna…
România și regiunea din care facem parte
vor avea cel mai mult de pierdut în cazul
ruperii relaţiilor transatlantice. Nicio Mare
Putere occidentală nu va mai fi realmente și
profund interesată ca lucrurile să meargă bine
aici. Zona ar putea ieși din „radarul” intereselor
strategice ale Vestului, rămânând doar ca un
sediu de bază militare la Marea Neagră sau
ca o piaţă de desfacere, dar nici acestea dintre
cele mai atractive, pentru că oricând se pot găsi
adrese geopolitice mai interesante și pieţe mai
mari.
Fără SUA, regiunea (re)devine nesigură.
Fără apartenenţa la nucleul UE, zona
(re)devine o periferie săracă și coruptă,
vulnerabilă la intrarea nestingherită a Marilor
Puteri non-occidentale, cu toate consecinţele
care decurg de aici, la nivelul unei generaţii cel
puţin. Așa că păzea, vin rușii! Sau, ca să fim
optimiști că avem încă alternativă la „mama
Rusia”, vin chinezii!
Cum vă place. Avem de unde alege.
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Ziarul Ploiestii

STRUCTURA SPORTIVĂ HC ACTIV CSO PLOPENI,
CU ONOARE ȘI STRĂLUCIRE ÎN HANDBALUL ROMÂNESC

Î

ntr-o viaţă dedicată sentimental, profesional, didactic,
prioritar educaţiei fizice și sportului, m-au bucurat deseori
reușitele de tot felul ale foștilor dragi elevi și în special ale celor,
nu puţini, conectaţi la nobila pasiune, stabiliţi în Berceni, Ploiești,
București, Cluj Napoca, sau în îndepărtatul Oregon… La flacăra
pasiunii, aprinsă la Școala din Berceni (în care eram „dascăl de
sport” și director…), inginerul Cristian Iancu, stabilit acum în
Ploiești – „Orașul Aurului Negru”, a fondat cu optsprezece ani în
urmă și conduce cu succes, o structură sportivă, în timp, HC Activ
CSO Plopeni, cu o prezenţă onorantă și strălucitoare în handbalul
românesc.

Constantina Diţă – Campioană Olimpică la Maraton și
Cristina Neagu, de trei ori (2010, 2015, 2016) – „Cea mai bună
handbalistă a lumii”, un imbold, în Prahova.
Constantina Diţă

Cristina Neagu

Pagină realizată de prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

HC ACTIV CSO PLOPENI,
O BOGATĂ ACTIVITATE
COMPETIŢIONALĂ
Handbalul, sport de tradiţie
în Prahova, reprezentat mulţi ani
în elita naţională masculină sau
feminină și care a dat României
glorii sau remarcabile personalităţi
(Ion Popescu, I. Iliescu, Marian
Dumitru, Mircea Anton și Liliana
Chelba Anton, Constantin Petre,
Ion Mocanu, Arthur Hoffmann,
Valeriu
Ioniţă,
Alexandru
Dedu…), este reprezentat în
prezent (Campionatul României
2018-2019), în eșalonul doi
naţional – Divizia A.
Ca și la seniori, unde Prahova
este reprezentată de CSM Ploiești
(prin valoroșii săi juniori)
și la senioare, în Divizia A,
reprezentanta noastră – HC Activ
CSO Plopeni este formată, ca în
fiecare an, din junioare…
În Divizia A (26 echipe de
senioare, 4 serii), HC Activ CSO
Plopeni evoluează în Seria C
(3 tururi, 21 etape). În primele
jocuri, un egal (21-21 cu Naţional
Râmnicu Vâlcea), o înfrângere
(18-34 la Dacia Mioveni), ambele
în deplasare și o victorie (29-27
cu FC Argeș Pitești), acasă, în Sala
Polivalentă din Plopeni, unde se
desfășoară activitatea. Celelalte
competitoare din serie: ACS
Szekelydvarhelyi Noi Kezilabda
Klub
(Odorheiu
Secuiesc
Harghita), CSU Târgoviște, LPS
Târgu Jiu.
• În fotografia de album, în
incinta Hotelului Horia din
Plopeni (manager Cristina Iancu),
într-un minunat decor natural,
HC Activ CSO Plopeni (prima
echipă, de „A”), după o inedită
„lecţie moral volitivă”, împreună

Andreea Taivan
PE SCURT
Bucurie maximă și la fotbal
(Liga 2, Etapa 9, 28.IX.2018),
pe Stadionul „Ilie Oană”, unde
Petrolul a învins la un scor, mai
rar în palmaresul său…
În prim planul jocului, al
victoriei și spectacolului s-a
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cu Constantina Diţă, marea
noastră Campioană Olimpică
(Beijing, China, 2008) în cea mai
dificilă probă a atletismului și
sportului – maratonul, prezentă
recent în locaţia în care onorant
a fost găzduită… De la stânga
la dreapta: prof. Florin Ciupitu
(antrenor coordonator), Ionela
Leuștean (extremă dreaptă),
Andreea Geangu (inter stânga),
Ramona Papoiu (pivot), Mădălina
Mureș (pivot), Roxana Beșleagă
(centru), Alexandra Popescu
(portar), Graţiela Stoica (extremă
stânga), Andreea Panaite (extremă
stânga), Ana Maria Șerban (inter

Facultăţii de Relaţii Internaţionale
– Engleză a Academiei de Studii
Economice București), Valentina
Leuștean (centru, soră geamănă
cu Ionela Leuștean, originare din
Călărași…).
ÎN EȘALOANELE
NAŢIONALE JUVENILE
Ca și în anii precedenţi, prin
pasiune, muncă, efort, HC
Activ CSO Plopeni este onorant
reprezentată și în eșaloanele

Sfântu Gheorghe,
Gheorgh
he LPS „Iolanda
Iolanda
Balaș Soter” Buzău. • La Junioare
2 (8 serii, 60 de echipe), echipa
noastră (antrenoare Adina Puiu
Panaite), combate în Seria D cu
CSȘ Făgăraș, cu Transilvania,
Corona și CSȘ Dinamo – toate din
Brașov, CSȘ Ploiești, CSȘ Sfântu
Gheorghe, CSM Gloria Buzău. • În
Campionatul Naţional – Junioare
3 (8 serii, 84 de echipe), HC
Activ CSO Plopeni (antrenoare

Echipa de „A”, HC Activ CSO Plopeni – onoare, mândrie…

Imagini HC Activ
dreapta),
Constantina
Diţă
(Campioană Olimpică), Diana
Bîră (inter stânga), Sadia Neagu
(extremă stânga), Laura Grigore
(portar),
Andra
Voiculescu
(extremă dreaptă), prof. Nicolae
Nimu
(antrenor),
Cristina
Antohe (portar), ec. Horia Iancu
(manager sportiv, absolvent al

Oana Bucă

naţionale juvenile feminine. • În
Campionatul României Junioare
1 (6 serii, 36 de echipe), HC
Activ CSO Plopeni (antrenori
Florin Ciupitu și Nicolae Nimu)
se confruntă, în Seria D cu
formaţiile Transilvania Brașov,
Centrul Naţional de Excelenţă
Brașov, Corona Brașov, CSȘ

Cristina Iancu
Cristian Iancu
Constantina Diţă

PETROLUL, VICTORIE, 5-0!!!
situat, fără îndoială, bravul
nostru Laurenţiu Marinescu, nu
numai prin „tripla” sa (trei din
cele cinci goluri ale victoriei),
o premieră a strălucitoarei sale
cariere, ci și prin dăruirea sa în
joc, exemplară, pentru caracter,

Adina Puiu Panaite și Cristina
Smarandache) concurează în
Seria D cu formaţiile Corona și
CSȘ Dinamo Brașov, CS Ghimbav,
LPS „Iolanda Balaș Soter” Buzău,
CSM Râmnicu Sărat, CSȘ Sfântu
Gheorghe, CSO Tricolorul Breaza,
CSM Ploiești, CS Brazi și CSO
Mizil. • În faza preliminară se află

admirabil și în afara gazonului,
în „spaţiul” fotbalistic din pagina
sportivă a actualului număr al
publicaţiei noastre, nepermiţând,
acum, detalii binemeritate…
* Petrolul Ploiești – Aerostar
Bacău 5-0 (2-0) Marcatori:

Antonio Cruceru (min. 1),
Laurenţiu Marinescu (4, 85,
90+1), Jeroen Lumu (50). Petrolul
(antrenor Leo Grozavu): Tordai –
Olaru, Plămadă, Cazan, Ţicu –
Chindriș – Cruceru (68 Ghinga),
Marinescu (cpt) – Lumu, Arnăutu
(68 Toto Tamuz), Ștefănescu (80
N. Popescu)

și competiţiile de Junioare 4 și
Minihandbal, în care echipele HC
Activ CSO Plopeni (antrenoare
Cristina Smarandache) participă.
ONOARE ȘI STRĂLUCIRE,
ÎN PALMARES
Andreea Taivan și Oana
Bucă, echipiere ale HC Activ
CSO Plopeni, au cucerit „aurul
mondial” la junioare în 2014,
cu România. Mândrie maximă
pentru structura noastră sportivă
o constituie faptul că în echipa
noastră (în 2006) la primul său
an în competiţiile de senioare
(junioară internaţională și la
CSȘ 5 București fiind pe atunci)
a evoluat (etapă de etapă, în Sala
Polivalentă din Plopeni, sau în
deplasările programate), Cristina
Neagu, ulterior, „Cea mai bună
handbalistă a lumii” (2010, 2015,
2016…).
IMBOLD, ÎN PRAHOVA…
La începutul anului școlar,
imbold pentru speranţele sportului
din Prahova, marile sportive
ale României, Cristina Neagu și
Constantina Diţă au fost alături de
acestea. Cristina Neagu la Școala
Gimnazială „I.A. Bassarabescu”
din Ploiești, iar Constantina Diţă la
Cupa Orașului Plopeni la atletism,
cu 300 de competitori și cu CSȘ
Ploiești (antrenori prof. Maria
Andrei și prof. Florin Andrei) – 17
medalii (7 aur, 5 argint, 5 bronz),
în onoare…
HC ACTIV CSO
PLOPENI ȘI SUPORTUL
PERFORMANŢELOR
La onoarea, mândria și
bucuria reușitelor a contribuit
parteneriatul și sprijinul Primăriei
Plopeni (primar ec. Dragoș Niţă) și
Consiliul Local Plopeni, sprijinul
Liceului Tehnologic „Anghel
Saligny” Ploiești (director prof.
Anca Niculae, profesor de educaţie
fizică Romeo Mihai Ștefan) și
implicarea decisivă a inginerului
Cristian
Iancu
(Director
Compexin Ploiești și Președinte
al Asociaţiei Judeţene de Handbal
Prahova) – „sufletul” preţuitei
structuri sportive…
* Astăzi (joi 4.X.2018, ora
17.00), la Pitești, în Trivale, pe
legendarul Stadion „Nicolae
Dobrin”, este programat un
„duel” oficial (Et. 10) a două foste
Campioane ale României:FC
Argeș – Petrolul…
HAI PETROLUL!

