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

 „Demnitatea omului nu stă în originea lui. 
Nu Dumnezeu a creat scalvia, El a dăruit omului libertatea.”

- Culese de Tata  Ioan Gură de Aur (347 - 407) 
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NE NAȘTEM ANIMALE 
ȘI DEVENIM 

OAMENI... UNII!
Marius MARINESCU

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Elena ȘERBAN; www.ziarulploiestii.ro

“Stai în banca ta! Nu răspunzi 
neîntrebat! Nu te mai foii, îți deranjezi 
colegii!”. Măi fraților, nu știu ce să zic 
despre educația pe care am primit-o. Pe 
de o parte a făcut din noi niște frustrați, 
pentru că, deși făceam pe noi, mai bine 
lăsam dâra de pipi sub bancă decât să 
“deranjăm” colegii, ne-a făcut să nu fi m 
în stare să reacționăm la o nedreptate 
a unui superior, doar pentru că este 
“superior” și nu am fost întrebați dacă 
avem ceva de zis, ne-a făcut să ne fi e 
rușine de rușinea unui, în realitate, 
nerușinat, doar pentru că “mai bine 
stau în banca mea” iar exemplele pot 
continua. Pe de altă parte am învățat 
să respect reguli, să am rușine, să știu 
că libertatea mea se oprește acolo unde 
începe libertatea ta... Uitându-mă la 
generația asta, de tineri care îmi plac 
de mor, cât de dezinhibați sunt și cât 
de deschiși în a accepta orice și oricum, 
dilema se adâncește. Așa cum am fost 
noi prin comparație cu ai noștri, așa 
sunt și ei față de noi. Cu toate astea 
îmi este teamă de un singur lucru. Pe 
vremea mea excesul de cerneală care se 
putea întinde să-ți mânjească foaia era 
absorbit de sugativă. Astăzi, sugativa nu 
mai există, ea este chiar tineretul ăsta 
care absoarbe orice, fi e bun sau rău, 
încât nu mai poate deosebi normalul de 
anormal și animalicul de uman!

It’s coffee time

Bulevardul Independenţei nr. 26Bulevardul Independenţei nr. 26

București, 04.10.2018: După ce a 
trecut recent printr-un amplu proces de 
rebranding, schimbându-și denumirea din 
Coilprofi l în Metigla, compania belgiană 
specializată în producția de învelitori și 
sisteme metalice a fi nalizat prima etapă a 
unui program de investiții în valoare de peste 
6 milioane Euro. Până în acest moment, o 
parte din această sumă a fost direcționată 
atât către achiziția de roboți industriali, 
care vor simplifi ca și fl uidiza procesele de 
producție și livrare, cât și către lansarea de 
noi produse în divizia Rezidenţial. 

În perioada 2019-2020 se va derula 
a doua parte a planului de dezvoltare, 
când sunt planifi cate investiții majore 
în extinderea spaţiilor de producţie și 
depozitare, precum și în dezvoltarea 
echipei. Majoritatea investiţiilor vor fi  
direcționate către achiziţia de noi utilaje, 
extinderea spaţiilor de producție (de 

la cei 10.000 mp actuali la peste 15.000 
mp), modernizarea liniilor de producție 
existente, precum și achiziţionarea unor noi 
linii, care vor permite o creștere de până 
la 20% a capacităţii de producţie, la peste 
35.000 tone de produse anual.

Estimare pentru 2018: 14 mil. Euro, în creștere cu 20% față de 2017

continuare in pg. 6
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INVESTIȚII ÎN VALOARE DE PESTE 
6 MILIOANE DE EURO, PÂNĂ ÎN 2020

PENSII TRIMISE PE CARD. CUM 
AJUNG ELE ÎN VÂRF DE MUNTE?!!

Rata de participare la vot în cele două 
zile ale Referendumului național 

pentru redefi nirea familiei a fost de 
21,10%. Potrivit datelor Biroului Electoral 
Central, după centralizarea proceselor 
verbale din 19.040 de secții, numărul total 
al alegătorilor prezenți la urne a fost de 
3.857.308 de persoane. Dintre acestea, au 
votat pentru familia formată dintre un 
bărbat și o femeie 3.531.732 de alegători, 
adică 91,56%, în vreme ce 249.412 de 
persoane, reprezentând 6,47%, au optat 

pentru varianta de răspuns „nu”. Numărul 
voturilor nule a fost de 76.111. Pe listele 
permanente au fost înscriși 18. 278. 496 
de alegători. Cele mai mari procente de 
participare s-au înregistrat în județele 
Suceava (30,67%), Dâmbovița (28,98%), 
Bihor (28,92%) și Olt (27,19%), iar cele mai 
mici, în județele Covasna (8,50%), Harghita 
(11,12%) și Tulcea (14,09%). În Prahova, 
rata de participare a fost sub media 
națională, respectiv, 18,40% ( 121. 870 de 
alegători prezenți în cabina de vot).

Ministerul Finanțelor a decis ca, de la anul, să 
vireze toate pensiile din România pe card. 

Cu alte cuvinte, acestea nu vor mai fi  aduse acasă, 
de poștaș. În prezent, 1,7 milioane de pensionari 
au apelat la acest intrument fi nanciar, dar există 
alți 3,3 milioane de vârstnici care nu au cont în 
bancă. Ministrul Teodorovici a afi rmat că, în acest 
fel, bugetul de stat va fi  degrevat de o cheltuială 
de 600 de milioane de lei, reprezentând plata 
serviciului prestat de Poșta Română. Rămâne de 
văzut ce va face Teodorovici cu pensionarii din 
vârf de munte sau din satele României care nu 
dispun nici de bancomate la... rădăcina copacului 
și nici de sucursale bancare. Vor face aceștia 
naveta în cel mai apropiat oraș pentru a-și ridica 
pensia? În cazul lor, ca s-o spunem pe-a dreaptă, 
măsura vine fi x ca nuca-n perete!

Consiliul Județean Prahova a încheiat parteneriate cu mai multe localități din județ în vederea fi nanțării unor 
proiecte de interes local. Suma alocată este de 15,1 milioane de lei. Cele mai mari fonduri, câte 400.000 lei 

fi ecare, au plecat înspre orașele Boldești-Scăeni (asigurarea funcționării Unității de Asistență Medico-Socială), Băicoi 
(asfaltare străzi) și Bușteni (modernizarea drumului spre Gura Diham), iar cele mai mici au fost atribuite comunelor 
Tătaru și municipiului Câmpina, câte 25.000 lei/unitate administrativ-teritorială. Sume mai mari de 200.000 lei 
au fost repartizate localităților Vărbilău, Tomșani, Valea Călugărească, Breaza, Albești Paleologu, Bănești, Bucov, 
Ploiești și Ciorani. Lucrările vizează modernizarea drumurilor comunale, amenajare trotuare, reabilitarea școlilor și 
grădinițelor, alimentarea cu apă, bazele sportive, branșamente utilități la anumite clădiri publice, stații de epurare, 
sistem de canalizare, unități sanitare etc. Nu au benefi ciat de sprijin orașul Vălenii de Munte și comunele Brazi, Blejoi, 
Ariceștii Rahtivani și Florești, ultimele având bugete mai mari decât în unele orașe.

99 DE PRIMĂRII DIN JUDEŢ AU PRIMIT 15,1 MILIOANE 
DE LEI DE LA CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
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Referendumul pentru redefi nirea 
familiei - eşec total!
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ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
PRAHOVA A FOST MARCATĂ DE UN VAL DE ACCIDENTE RUTIERE GRAVE, 
SOLDATE CU MAI MULTE PERSOANE DECEDATE, DAR ȘI CU ZECI DE VICTIME CARE AU AJUNS LA SPITAL. Roxana TĂNASE; www.ziarulploiestii.ro

Accident mortal 
pe DN1

Două persoane decedate 
și cinci persoane rănite este 
bilanțul tragic al unui accident 
care a avut loc pe DN1, în 
zona intersecției cu drumul 
spre Breaza. Evenimentul 
rutier s-a produs după ce 
trei autoturisme au intrat în 
coliziune. O persoană a sunat 
la 112 și a alertat autoritățile 
cu privire la cumplitul 

accident. Mai multe echipaje 
ale Poliției, ale ISU Prahova și 
ale Serviciului de Ambulanță 
au ajuns imediat la fața 
locului. În accidentul rutier 
au fost implicate 12 persoane. 
Medicii ajunși la fața locului 
au constatat că un bărbat, 
în vârstă de 39 de ani, era 
decedat, iar o femeie, în 
vârstă de 45 de ani, era în stop 
cardio respirator. În ciuda 
manevrelor de resuscitare, 
victima nu a supraviețuit. 
Alte cinci persoane, cu 
diverse traumatisme, au fost 
transporate la Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Circulația 
rutieră a fost blocată total 
în zonă, iar trafi cul a fost 
deviat prin Cornu, pe sensul 
de urcare, și prin Breaza, pe 
sensul de coborâre. Poliția 
continuă cercetările pentru 
a stabili cum s-a produs 
accidentul rutier.

Accident rutier pe 
Șoseaua Vestului

Un autobuz și un 
autoturism au fost implicate 
într-un accident care a avut 
loc pe Șoseaua Vestului din 
Ploiești. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță. 
Din fericire, accidentul 
nu s-a soldat cu victime. 
Potrivit primelor cercetări, 
evenimentul rutier a avut 
loc pe fondul nepăstrării 
distanței regulamentare 
între vehiculele implicate în 
accident. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili 
cum s-a produs evenimentul 
rutier.

Accident mortal în 
Florești

Tragicul eveniment 
s-a produs după ce un 
autoturism a intrat într-un 
stâlp. În urma impactului, 
stâlpul de curent electric s-a 
prăbușit pe mașină. La fața 

locului au ajuns echipaje ale 
Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Potrivit 
primelor informații, în urma 
impactului, un tânăr în vârstă 
de 31 de ani a decedat, după 
ce a intrat în stop cardio-
respirator. Cadavrul a fost 
transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești, 
pentru efectuarea necropsiei. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

Tragedie în comuna 
Bătrâni. Un tânăr a 
murit în urma unui 

accident rutier
Evenimentul rutier a 

avut loc pe DJ 102 L Drajna 
intersectie spre Bătrâni, după 
ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat 
că în urma producerii 
accidentului două victime 
sunt încarcerate. La fața 
locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului 
de Ambulanță Prahova. În 
urma impactului, un tânăr 
în vârstă de 19 ani a decedat, 
din cauza traumatismelor 
grave suferite. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul 
de Medicină Legală Ploiești 
pentru efectuarea necropsiei. 
O altă persoană, o femeie în 
vârstă de 39 de ani, afl ată în 
comă și cu un traumatism 
cranio-cerebral acut, a fost 
transportată la Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. La spital a 
fost transportată și o femeie 
în vârstă de 32 de ani. Alte 
două persoane, un bărbat în 
vârstă de 40 de ani și un băiat 
în vârstă de 6 ani, au refuzat 
transportul la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru 
a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Copil lovit de un cal, în 
comuna Apostolache

Polițiștii Secției Rurale nr. 
1 Apostolache au fost sesizați, 
prin S.N.U.A.U. 112, cu 
privire la faptul că un copil, în 
vârstă de 9 ani, a fost lovit de 
un cal, în timp ce se deplasa 
de la școală către domiciliu. 
„Cu ocazia deplasării la fața 
locului, polițiștii au constatat 
faptul că, în timp ce minorul 
se întorcea de la școală, pe D.J. 
102 E, pe partea carosabilă 
au pătruns trei cabaline, iar 
una dintre acestea l-a lovit 
cu piciorul în zona mâinii”, a 
precizat IPJ Prahova. Copilul 
a fost transportat la Spitalul 
de Pediatrie Ploiești pentru 
efectuarea de investigații 
de specialitate, iar în urma 
examinării i s-a stabilit 
diagnosticul contuzie antebraț 
drept, nerămânând internat. 
„În urma verifi cărilor 
efectuate, au fost identifi cați 
proprietarii cailor, trei bărbați 
din localitatea Iordăcheanu, 
față de aceștia fi ind luată 
măsura sancționării 
contravenționale, conform 
Legii nr. 61/1991 rep., cu 
amenzi în valoare totală de 
700 de lei”, a mai precizat IPJ 
Prahova. 

Persoane date în 
urmărire, prinse de 

polițiști
Două persoane date în 

urmărire au fost depistate de 
polițiștii prahoveni. Astfel, 
polițiști din cadrul Secției 
Rurale nr. 7 Cocorăștii Colț 
au depistat un prahovean, în 
vârstă de 44 de ani, față de 
care Judecătoria Ploiești a 
emis un mandat de executare 
a pedepsei cu închisoarea de 2 
ani și 6 luni, pentru săvârșirea 
a două infracțiuni rutiere. 
O acțiune similară a fost 
derulată și de polițiștii Secției 
Rurale nr. 11 Drajna, care au 
depistat un tânăr de 23 de 
ani, față de care Judecătoria 
Vălenii de Munte a emis 
un mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea de 2 
ani și 6 luni, pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere 
a unui autovehicul fără a 
poseda permis.  Ambele 
persoane au fost transportate 
la Penitenciarul Mărgineni.

Amenzi cu duiumul pe 
șoselele din Prahova
Polițiști din cadrul 

Serviciului Rutier au 
desfășurat o serie de 
acțiuni pentru prevenirea 
și combaterea cauzelor 
generatoare de accidente, 
pentru identifi carea 
conducătorilor de 
autovehicule care încalcă 
regimul legal de viteză, a celor 
care conduc sub infl uența 
băuturilor alcoolice, precum 
și a cazurilor de neacordare 
de prioritate pietonilor, 
a anunțat IPJ Prahova. 
Polițiștii au aplicat 310 
sancțiuni contravenționale, 
dintre care 163 pentru 
viteză excesivă, în valoare 
de 118.015 lei. „Ca măsuri 
complementare, au reținut 
17 permise și au retras trei 
certifi cate de înmatriculare 
auto. Echipajele de poliție 
rutieră D.N. 1 B au acționat 
și în localitățile Valea 
Călugărească și Loloiasca, 
ocazie cu care au controlat 
58 de autovehicule și au 
aplicat 50 de sancțiuni 
contravenționale”, a mai 
precizat IPJ Prahova. Printre 
cei sancționați s-a numărat 
și un căruțaș. Polițiști din 
cadrul Biroului Drumuri 
Naționale și Europene au 
depistat un prahovean care 
conducea un atelaj hipo, pe 
D.N.1, în afara localității 
Puchenii Mari, afl ându-
se sub infl uența băuturilor 
alcoolice (0,30 mg/l alcool 
pur în aerul expirat). 
Bărbatul a fost sancționat 
contravențional cu o amendă 
în valoare de 1.305 lei. 

Tînără din Filipeștii de 
Târg dată dispărută
Polițiștii din  Prahova 

caută o femeie de 27 de 
ani, din Filipeștii de Târg, 
care a plecat voluntar de la 
domiciliu și nu a mai revenit. 
Femeia se numește Cârstea 
Ioana Florina și este în vârstă 

de 27 de ani. „Aceasta a plecat 
voluntar de la domiciliul din 
Filipeștii de Târg și nu a mai 
revenit. Au fost demarate, 
imediat, toate activitățile 
procedurale, polițiștii 
efectuând investigații 
pentru găsirea persoanei 
în cauză”, a mai anunțat IPJ 
Prahova. Tânăra are 1.70 

m înălțime, aproximativ 70 
Kg, constituţie atletică, ten 
deschis, față ovală, păr roșcat, 
lung până la nivelul umerilor 
și ochii căprui. „Persoanele 
care pot oferi informații care 
pot conduce la depistarea 
acesteia, sunt rugate să 
anunțe cea mai apropiată 
subunitate de poliție, sau 
să apeleze 112”, este apelul 
lansat de Poliție.

Substanțe periculoase 
neconforme

Polițiști din cadrul 
Serviciului Arme, Explozivi 
și Substanțe Periculoase au 
efectuat mai multe controale, 
pe raza localităților Filipeștii 
de Târg și Brătășanca, 
pentru verifi carea respectării 
prevederilor legale referitoare 
la substanțele periculoase. 
Astfel, polițiștii au efectuat 
trei controale, ocazie cu care 
au constatat săvârșirea a 
trei contravenții. „La sediul 
uneia dintre societățile 
verifi cate, au fost identifi cate 
17,665 kg produse raticide 
neconforme, acestea 
neavând inscripții în limba 
română, fi ind încălcate astfel 
prevederilor art. 31, alin. 2, 
lit. g din O.G. nr. 4/1995. La 
un alt agent economic au 
fost identifi cați mai mulți 
recipienți, în cantitate totată 
de 2,855 kg, conținând 
regulatori de creștere, cu 
termenul de valabilitate 
depășit, precum și mai 
mulți saci cu îngrășăminte, 
desigilați, în cantitate totală 
de 45 kg. La a treia fi rmă 
verifi cată, au fost identifi cate 
trei pungi conținând produse 
de protecția plantelor, 
desigilate”, a precizat IPJ 
Prahova. Produsele au fost 
indisponibilizate în vederea 
efectuării de verifi cări, 
urmând a fi  aplicate sancțiuni 
contravenționale în valoare 
de 20.500 lei.

Acțiuni pentru 
prevenirea 

contrabandei cu tutun
Polițiști din cadrul 

Serviciului de Investigare a 

Criminalității Economice au 
continuat acțiunile pe raza 
județului Prahova pentru 
prevenirea şi combaterea 
contrabandei cu tutun și 
produse din tutun, a precizat 
IPJ Prahova. Acțiunile au 
fost desfășurate pe raza 
localităților Drăgănești, 
Dumbrava și Fulga. Polițiștii 
au  verifi cat șase agenți 
economici și au aplicat opt 
sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 41.000 lei și au 
confi scat bunuri în valoare 
de 380 lei, a mai precizat IPJ 
Prahova. 

Bărbat dat dispărut în 
Ceptura

Polițiștii din  Prahova 
caută un bărbat de 38 de ani, 
din Ceptura, care a plecat 
voluntar de la domiciliu și 
nu a mai revenit. IPJ Prahova 
a anunțat că bărbatul se 
numește Ungureanu Cătălin 
și are 38 de ani. Aceasta 
a plecat voluntar de la 
domiciliul din Ceptura și 
nu a mai revenit. Polițiștii 
au demarat, imediat, toate 
activitățile procedurale și au 
efectuat investigații pentru 
găsirea persoanei în cauză. 
Bărbatul are înaltimea de 
1,75, greutate 80 kg, față 

ovală, păr șaten, tuns scurt și 
ochii albaștri, a mai precizat 
IPJ Prahova. La momentul 
plecării voluntare era 
îmbrăcat cu blugi de culoare 
albastră, tricou de culoare 
gri, geacă din imitație piele 
de culoare neagră, în picioare 
purta pantofi  de culoare 
neagră și purta o borsetă 
de umăr de culoare neagră. 
„Persoanele care pot oferi 
informații care pot conduce 
la depistarea acestuia, sunt 
rugate să anunțe cea mai 
apropiată subunitate de 
poliție, sau să apeleze 112”, 
este apelul lansat de Poliție.

Minoră dată dispărută 
în Prahova

Polițiștii din  Prahova 
caută o minoră în vârstă 
de 15 de ani, din Ploiești, 
care a plecat voluntar de la 
domiciliu și nu a mai revenit. 
Minora se numește Roman 
Ramona. Aceasta a plecat 
voluntar de la domiciliul din 
Ploiești și nu a mai revenit, 
a precizat IPJ Prahova. 
Polițiștii au demarat, imediat, 
toate activitățile procedurale 
și au efectuat investigații 
pentru găsirea persoanei în 

cauză. Minora are înălțimea 
de 1.70 m, aproximativ 60 kg, 
constituţie atletică, păr lung 
blond drept și ochii albastri,. 
„La momentul plecării 
voluntare era îmbrăcată cu 
tricou alb, geacă  cu mânecă 
lungă de culoare gri deschis, 
blugi de culoare închisă, rupți 
la nivelul genunchilor, adidași 
de culoare albă”, a anunțat 
IPJ Prahova. Persoanele care 
pot oferi informații care 
pot conduce la depistarea 
acesteia, sunt rugate să 
anunțe cea mai apropiată 
subunitate de poliție, sau să 
apeleze 112, este apelul lansat 
de IPJ Prahova.

Razie în zona de Sud a 
Ploieștiului

Polițiști din cadrul Secției 
nr. 4 - Poliția Municipiului 
Ploiești, cu sprijinul 
polițiștilor din cadrul 
Biroului Rutier Ploiești și 
Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice 
din I.J.P. Prahova,  a 
desfășurat o razie în zona 
de sud a municipiului, 
a precizat IPJ Prahova. 
„Activitatea a fost organizată 
în vederea prevenirii și 
combaterii infracțiunilor 
de furt, înșelăciune și 
pentru prevenirea faptelor 
antisociale, identifi carea 
persoanelor care oferă spre 
vânzare telefoane mobile, 
verifi carea legalității actelor 
de comerț cu băuturi alcoolice 
si produse alimentare, precum 
și depistarea conducătorilor 
auto care încalcă legislaţia 
rutieră”, a mai precizat 
sursa citată. Polițiștii au 
aplicat, pentru neregulile 
depistate, 52 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 77.760 de lei, și au 
constatat două infracțiuni. 
De asemenea, au confi scat 
bunuri alimentare și 
băuturi în valoare de 6.700 
lei. „Polițiștii au depistat 
în incinta unui centru 
comercial patru bărbați 
care ofereau spre vânzare 
opt telefoane mobile, cu 
încălcarea prevederilor 
legale. Acestea au fost 
confi scate, persoanelor 
în cauză aplicându-li-se 
sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 2.000 de 
lei”, a precizat IPJ Prahova.
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DE ZIUA EDUCAȚIEI, NE-AM LĂUDAT CU DIMINUAREA 
POPULAȚIEI ȘCOLARE CU PESTE UN MILION DE ELEVI ȘI STUDENȚI!

În 1990, în România existau 
28.303 de unități de învățământ. 

În 2017, numărul acestora s-a redus la 
7.047! Diminuarea este explicată prin 
închiderea unor școli în special din 
mediul rural, evidențierea în statistică 
doar a unităților cu personalitate juridică 
(o astfel de unitate are arondate mai 
multe școli), închiderea unor grădinițe 
și creșe etc. Datele Institutului Național 
de Statistică indică următoarea situație: 
grădinițe-12.529 de spații, în 1990, 1.175-
în 2017; învățământ preuniversitar-15.726 
de spații în 1990, 5.748, în 2017; 
învățământ profesional-707 școli în 1990, 
63, în 2017; învățământ superior-48 

de universități în 1989 și 95, în 1990. 
Populația școlară a scăzut dramatic din 
1995 (primul an înscris în statistică) și 
până astăzi. România avea, în urmă cu 
23 de ani, 4.703.277 de preșcolari, elevi 
și studenți; în 2017, numărul acestora 
a scăzut la 3.578.561! Micșorarea 
numărului cu 1. 124. 716 de elevi și 
studenți este pusă pe seama migrației, 
dar și a abandonului școlar. Cât despre 
profesori, cei pe care, zice-se, îi celebrăm 
inclusiv pe 5 octombrie, în 2017, numărul 
acestora era de 236.208, în scădere cu 
35.511 față de 1990, când corpul didactic 
din România număra 271.719 educatori, 
învățători și profesori. 

Guvernul a aprobat o ordonanță de 
urgență prin care se extinde aplicarea 

cotei reduse de TVA de 5% în turism. De 
această facilitate vor benefi cia următoarele 
activități: cazarea în cadrul sectorului 
hotelier sau a sectoarelor cu funcție 
similară, inclusiv închirierea terenurilor 

amenajate pentru 
camping; serviciile 
de restaurant și 
de catering, cu 
excepția băuturilor 
alcoolice, altele 
decât berea; 
dreptul de utilizare 
a facilităților 
sportive în 
scopul practicării 
sportului și 
educației fi zice, 
altele decât cele 

care sunt scutite prin legislație, serviciile 
constând în permiterea accesului în parcuri 
de distracții și în parcuri recreative etc. Prin 
aceeași OUG s-a eliminat și cota redevenței 
pentru apa geotermală și apa minerală 
naturală utilizată pentru consumul 

populației la bugetele publice. Guvernul 
speră ca în acest fel să revitalizeze turismul 
din România, de fapt, să-i incurajeze pe 
antreprenori, aceștia acuzând deseori o 
lipsă de coerență în aplicarea strategiei de 
dezvoltare a sectorului. La nivel european, 
România ocupă locul 24 din 28 de țări UE 
sub aspectul numărului de nopți petrecute 
de nerezidenți în structurile de cazare 
turistică. În 2016, ultimul pentru care există 
o analiză completă a Eurostat, Spania a fost 
principala destinație turistică din UE pentru 
nerezidenți (persoane care călătoresc în 
afara țării lor), cu 295 de milioane de nopți 
petrecute în structuri de cazare turistică, 
reprezentând 22,2 % din totalul pentru 
UE-28. Din aceste 295 de milioane de 
nopți petrecute în Spania, peste 7 din 10 
s-au concentrat în Insulele Canare, Insulele 
Baleare și Catalonia. La nivelul UE, primele 

patru cele mai populare destinații pentru 
nerezidenți au fost Spania, urmată de Italia 
(199 de milioane de nopți ), Franța (124 
de milioane de nopți) și Regatul Unit (119 
milioane de nopți, estimare bazată pe datele 
lunare pentru 2016), care au reprezentat 
împreună peste jumătate (55,7 %) din 
totalul nopților petrecute de nerezidenți în 
UE-28. Destinațiile cel mai puțin căutate au 
fost Luxemburgul și Letonia.

PLOPENIUL VISEAZĂ CAI VERZI PE PEREȚINOI SALARIAȚI DE NOI SALARIAȚI DE 
LUX LA GUVERNLUX LA GUVERN

TVA DE 5% ÎN TURISM

Ziua Mondială a Educației sărbătorită, în fi ecare an, pe 5 octombrie, a avut, în 2018, ca temă „Dreptul la Ziua Mondială a Educației sărbătorită, în fi ecare an, pe 5 octombrie, a avut, în 2018, ca temă „Dreptul la 
educație înseamnă dreptul la un profesor califi cat”. Noi, adică țara noastră, s-a rezumat la organizarea unor educație înseamnă dreptul la un profesor califi cat”. Noi, adică țara noastră, s-a rezumat la organizarea unor 
simpozioane în care ofi cialii politici au făcut apologia învățământului în general și a dascălilor, în special. simpozioane în care ofi cialii politici au făcut apologia învățământului în general și a dascălilor, în special. 
Cum stăm noi însă la acest capitol în realitate? Cum stăm noi însă la acest capitol în realitate? 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

În 2017, Guvernul 
României a înfi ințat 

Autoritatea de Reglementare 
a Operațiunilor Petroliere 
Off shore la Marea Neagră. 
Cu ce se ocupă această 
nouă instituție nu prea 
se știe sigur, afl ându-se, 
deocamdată, în organizare; 
ceea ce se știe sigur este că, 
pentru 2018, bugetul pentru 
salarii este de 8.282.000 
lei, ceea ce înseamnă, în 
medie, o cheltuială de aproximativ 
400.000 lei/an, adică vreo 33.000 
lei/lună pentru fi ecare dintre 
cei 20 de angajați. Organigrama 
presupune 54 de salariați, dar 
deocamdată schema ACROPO s-a 
ocupat pe jumătate. În Consiliul 
de Administrație au fost numiți, 
prin decizia prim-ministrului 
României sau ordine ale SGG 
ori Ministerului Economiei,  
Constantin Gheorghe-președinte, 
Marin Popescu, Manuela-Petronela 
Stan Olteanu, Cristian Florin 

Gheorghe și Roxana Petrescu. Pe 
site-ul ACROPO se spune că noua 
instituție are rolul de a „asigura 
direcția strategică și de a conduce 
sistemul de protecție a muncii, 
sănătate și protecție a mediului, 
ca un întreg”. Suplimentar față de 
inspecții, investigații și acțiuni de 
constrângere, Autoritatea se va 
ocupa de activități de cercetare, de 
elaborarea unor norme și coduri 
de bună practică, de informarea 
operatorilor și contractorilor 
cu privire la riscurile activității 
off shore etc.

Trăirăm s-o auzim și pe-asta: cică orașul 
Plopeni își pune toate speranțele în 

dezvoltarea turistică! Cel puțin aceasta este năzuința 
primarului Dragoș Niță, exprimată cu prilejul 
vizitei unei delegații din Millau-Franța, localitate 
cu care așezarea monoindustrială s-a înfrățit în 
urmă cu trei ani. Edilul spune că se lucrează de 
ceva timp la un astfel de proiect care ar ajunge să 
fi e singura șansă de relansare economică a orașului. 
Și vine întrebarea: turism pe 
baza a ce? Facem un circuit 
în vechile hale industriale 
comuniste, abandonate, 
dărâmate ori semi-eșuate în 
proiectul acelui parc industrial 
care n-a adus nici pe departe 
benefi ciile așteptate? Fiindcă, 
să fi m serioși, Plopeniul nu 
dispune de nimic altceva, în 
afară de o pădurice! De fapt, 
primarul s-a aventurat în 
această ipoteză puțin plauzibilă 
ca să aibă ce spune în fața 
oaspeților săi. Altfel, delegația 
din Millau s-a rezumat la ceva 
mult mai restrâns, în cadrul 
parteneriatului lor cu Plopeniul: „Sportul în natură, 
circuitele cu bicletele sau plimbările pe jos reprezintă 
un punct forte pentru localitatea noastră, care 

au generat inclusiv câștiguri din punct de vedere 
economic. Tocmai de aceea, văzând că și Plopeniul 
are foartă multă zonă verde, respectiv pădure, cred 
că și aici se poate dezvolta ceea ce avem noi”, a spus 
primarul francez, Christoph Saint-Pierre. Bun, de 
sportul în natură și până la turism există o distanță 
ca de la cer la pământ! Niță a mai spus că, în cadrul 
înfrățirii, vor avea loc schimburi de vizite între 
cele două localități, elevi de-ai noștri plecând în 

Franța și invers, un soi de dialog cultural și social 
etc. Zicem și noi, ca o concluzie: asta să însemne 
turismul, plimbări reciproce în Millau și Plopeni?

Gheorghe și Roxana Petrescu Pe
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Deputatul PSD Mitralieră, poreclit și 
Cătălin Rădulescu, s-a supărat ca 

văcarul pe sat, după eșecul referendumului: 
„Personal, sunt mâhnit și este pentru 
prima dată când sunt supărat pe poporul 

român, pentru că 87% suntem ortodocși, 
credincioși, creștini și noi n-am înțeles 
nimic, absolut nimic, că acest vot până la 
urmă era din respectul pe care trebuia să-l 
dăm pe de o parte celor trei milioane de 
oameni care au cerut acest referendum, 
dar care cred că nici ei nu s-au dus toți 
la vot, iar pe de altă parte, era vorba de 
respect pentru înaintașii noștri, pentru 
ce au clădit ei în decursul timpului”. Bre, 
prost rău poporu` ăsta, dacă n-a vrut să 
înțeleagă ce i-ai gavarit tu, neh? Ia pune 
mâna pe mitralieră și bagă-le oamenilor 
un glonț... ăăă, mintea la cap, poate așa se 
face și România asta pe croiala ta! Hai să-ți 
spun ceva: și eu sunt supărată pe românii 
care au trimis în Parlament un condamnat 
penal ca tine; în felul acesta se distruge ce 
au clădit înaintașii...

Mircea Badea, înainte de referendum, 
vorbind despre românii care au pus 

la cale un așa-zis boicot: „Ei, în mintea lor 
stupidă, cred că sunt mulți. În realitate nu 
sunt mulți. Ei, în realitate, sunt puțintei... și 
la minte, și la număr. Și ăsta este momentul 
nostru să-i zdrobim... Din punct de vedere 
al votului, în sensul ăsta zic. Adică să vadă 
ăia: băi, nene, câți au fost la vot? Zic așa, o 
cifră: 9 milioane. Aoleu! Și noi, cu boicotul 

nostru, ce facem? (...) La cioc! Trebuie să le 
arătăm acestor pigmei cât de... mici sunt.” 
Ei, Mirciulică, ia zi-ne acum, cine e puțintel 
la minte? Cine e pigmeul? Sau, cum zici tu, 
cine-i prost cam fără rost?

Prezentă la începerea unor lucrări de 
refacere a efectelor inundațiilor din 

această vară, Veorica Dăncilă s-a produs 

în toată nătângeala ei: „de ani de zile nu 
s-a făcut nimic, nimeni nu s-a ocupat de 
asta și ne-am trezit cu țara asta... cu mii 
de calamități, cu multe aluviuni și multe 
probleme create datorită intemperiilor 
vremii.... Datorită intemperiilor vremii 
am avut calamități.”  Vasilico, mamă, o 
las încolo cu „datorită” și „din cauza”, cu 
„intemperiile vremii”, cu „multe aluviuni”, 
la tine nu se mai pune nimic, la câte 
boroboațe ai zis și făcut, altceva vreau să-ți 
zic: mai mare intemperie ca tine nu cred să 
aibă țărișoara asta!

Liberalul Mihail Neamțu s-a îmbrăcat 
în hainele unui cântăreț la strană 

și a ținut un discurs în care i-a îndemnat 
pe oameni să meargă să voteze la 
referendumul pentru redefi nirea familiei: 
„Am fost în San Francisco, am fost în Los 
Angeles, am fost să mă închin și la moaștele 
Sfântului Ioan Maximovici și totuși în acea 

lume unde există oameni care stau drept 
în fața lui Dumnezeu se produc schimbări 
radicale. Despre aceste schimbări radicale 
vreau să vă vorbesc. Cu alte cuvinte, iubiți 
credincioși, vin din viitor și am o veste nu 
tocmai bună.” Aoleu, ce făcuși, bre, vii din 
viitor? Adicătelea te-ai teleportat prin 2050 
și ai venit să ne spui și nouă ce ne așteaptă? 
Mihăiță, frate, dar pe tine te-ai văzut? Erai 
în vreo cămașă de forță sau scoteau popii 
duhurile rele din tine?

Cică ăia de la SGU au făcut un 
aranjament șic în parcul din fața 

Palatului Administrativ, cu niște varză 
decorativă și alte fl oricele pe câmpii. Niște 
nene și tanti s-au ofuscat din pricina lipsei 
de imaginație a peisagiștilor. Greșiți, 
dragilor! Planta aia a fost special aleasă, ca 
să arate că SGU e varză. De asemenea, ea 
arată fi x starea de spirit și în general toate 
stările din clădirea Casei Albe: sunt varză 
cu toții!

Manelistul Nicolae Guță a intrat în 
depresie după ce a afl at că nu-i 

poate face un copil noii sale iubite, Cristina 
și Nu Mai Știu Cum. Vestea i-a fost dată 

cică de un medic. Bre, ești sigur că ăla la 
care ai mers era doctor? Nu de alta, dar e 
tare de tot să-ți dea acest diagnostic, după 
ce tu ai făcut vreo 11 copii până acum! 
Hopa, stai că acum vin de-acasă: înseamnă 
că toate nevestele tale au mers prin vecini? 
Asta da tragedie!

Deputatul USR Cristian Ghinea 
a criticat decizia președintelui 

Iohannis de a se prezenta la vot, la 
referendumul vizând redefi nirea familiei, 
anticipând și faptul că neamțul va pierde 

din această cauză alegerile de la anul: „A 
votat Iohannis. Un alt moment major 
când președintele reacționează contrar 
propriului electorat.” Serios, Ghinea? 
Și ce trebuia să facă președintele, să-ți 
ceară ție voie să meargă sau nu la urne? 
În general, ca să-l placi tu, e nevoie să-
ți ceară permisiunea când să sughită ori 

să strănute? Apropo: noi am mai avut un 
oracol, ăla de la Dămăroaia... Ție cum să-ți 
zicem, oracolul de Nicăieri? Vezi că ăla n-a 
ajuns prea bine, zice-s-ar că e prin cazanul 
cu smoală...

Nervos că nu i-a ieșit jongleria cu 
referendumul, jurnalistul Bogdan 

Chirieac s-a dezlănțuit la Antena 3, spunând 
că o să expedieze o plângere creatorului 
Facebook, Mark Zuckerberg, fi indcă a 
văzut el cum a intrat prin această rețea de 
socializare, înspre scaunul de la Cotroceni, 
Dacian Cioloș, fi ul lui Soros: „Deci asta 
trebuie analizat în acest moment, pentru că 
este tulburător ce se întâmplă. Ideea este ca 
mesaje aberante, „dacă vă duceți la vot este 
referendumul lui Dragnea și nu este legea 
despre care vi se spune, veți vota alta lege” a 
prins la foarte mulți oameni. Asta chiar este 
o problemă care trebuie raportată pentru 
studiu la Facebook, la domnul Zuckerberg. 
Aceeași chestiune s-a întâmplat și în SUA, 
cu acest „fake news”. Bogdane, poți raporta 
mătăluță drăcovenia și în Cosmos, chiar 
și conducătorului Căii Lactee, chestiunea 
e alta: ai luat țeapă, bre, asta e, și te dă 
Dragnea afară că nu l-ai sfătuit bine. Ceea 
ce poți face tu e să cânți: „milioanele mele, 
ce mă fac eu fără ele”...

Publicația costaricană Diario Extra 
scrie că Elena Udrea și Alina Bica 

trăiau în lux, deși nu aveau vreun job. Ei, 
ce mare noutate ne spuneți? Lasă că au 
avut job în România și era cât pe-aci să 
ne trezim cu țara trasă de sub picioare, la 
cât au șparlit cuconeturile astea. Pe de altă 
parte, ce dramă pentru ele: la câți bani 
au avut n-au fost în stare să plătească un 
sfătuitor care să le ascundă în altă parte, de 
exemplu, în Serbia, Anglia sau Madagascar, 
unde să nu îndrăznească un maimuțoi de 
la Interpol să le aresteze. Așa... au fugit de 
dracu` și au dat de tată-său...

l l i b i t Ei î i t l

în toată nătângeala ei: de ani de zile nu

ș ș

l d i tă i t d t

DTP: Iolanda ENESCU Livia CAZ

cică de un medic Bre ești sigur că ăla la



55

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

ROMÂNIA NU ARE CHEF SĂ IA BANII 
EUROPENI PENTRU AUTOSTRĂZI

NOU ACORD DE COLABORARE ÎNTRE PRAHOVA ȘI EGIPT

O SPUNE CHIAR COMISARUL EUROPEAN CORINA CREȚU
Într-o conferință de presă susținută 

la Bruxelles, comisarul european 
pentru Politică Regională, Corina 
Crețu, a reacționat extrem de dur față de 
Guvernul Dăncilă, spunând explicit că 
s-a săturat de „insultele venite din partea 
Executivului de la București”. Crețu a 
afi rmat răspicat că există bani pentru 
infrastructură, dar România refuză 
să vină cu proiecte. Comisarul a dat 
exemplul autostrăzii Iași-Târgu Mureș, 
magistrală care este o prioritate inclusiv 
pentru Comisia Europeană, având în 
vedere interconectarea Chișinăului cu 
Europa de Est, dar Guvernul Dăncilă 
nu vrea să o facă pe bani europeni, 
ci într-un parteneriat public-privat: 
„În cazul României, am făcut eforturi 
extraordinare, în sensul că am fazat foarte 
multe proiecte în valoare de 3 miliarde 
de euro. Practic, am degrevat bugetul 
național de 3 miliarde de euro, bani care 
ar fi  fost pierduți. Am ajuns la o rată de 
absorbție pentru perioada 2007-2013 de 
peste 90%, în condițiile în care, în 2014, 
am preluat-o de la sub 50%. Am aprobat 

proiecte retrospective, adică proiecte 
realizate, dar pentru care statul român 
plătea credite BEI și BERD, am preluat 
salariile tuturor lucrătorilor pe fonduri 
europene. S-au pierdut 2 miliarde de euro 
din păcate în domeniul cel mai vulnerabil 
și cel mai necesar pentru România, acela 
al transporturilor (...) Pentru perioada 
2014-2020 facem eforturi supraomenești 
să evităm dezangajările de fonduri (...) 
La începutul anului 2018, riscul de 

pierdere era de 800 milioane de euro, 
dar lucrez cu autoritățile române pentru 
a minimiza aceste pierderi, care sunt pe 
Programul Operațional Regional (...) 
Avem bani la Bruxelles pentru proiecte 
de infrastructură, dar nu avem proiecte. 
La ora actuală, la Comisia Europeană 
este în analiză un singur proiect major: 
metroul Otopeni-Gara de Nord. În rest, 
avem bani pentru studii de fezabilitate, 
dar nu avem nicio solicitare, nici măcar 
pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, 
pentru care există și un inters major 
aici, la Bruxelles (...) Autoritățile române 
au solicitat schimbarea programului 
de infrastructură mare. Dânșii ne-au 
dat niște deadline-uri care au fost deja 
depășite cu mult (...) Din partea noastră 
există toată disponibilitatea, dar atâta 
vreme cât nu avem proiecte, nu avem ce 
analiza și nu avem deci ce fi nanța. Mai 
simplu de atât nu văd”. În fi nal, comisarul 
european a spus cum nu se poate mai 
clar: „vreau să vă anunț public că nu mai 
accept insultele din partea Guvernului 
României față de munca pe care o fac”.

Camera de Comerț și Industrie 
Prahova a organizat, la Ploiești, 

Forumul de Afaceri România-Egipt, 
eveniment prilejuit de vizita, în județ, a 
unei importante delegații egiptene. Cu 
această ocazie a fost semnat și un acord 
de cooperare cu Asociația Oamenilor de 
Afaceri Egipteni. Relația dintre cele două 
părți este însă mai veche, în 1997 fi ind 
semnat primul document de colaborare 
între CCI Prahova și Camera de Comerț și 
Industrie din Cairo, în Prahova activând și 
13 fi rme din Egipt. Președintele Aurelian 
Gogulescu a declarat:  „CCI Prahova 
a avut întotdeauna o colaborare bună 
cu Egipt. În anii 2000 era o participare 
foarte mare din partea fi rmelor noastre 
la Târgul de la Cairo, dar în timp aceasta 

s-a diminuat. Era o mare emulație atunci 
și cred că sunt multe domenii de activitate 
care pot fi  folosite pentru dezvoltarea 
schimburilor economice dintre cele două 
țări, care să depășească cu mult valoarea 
de acum, de 700 milioane de dolari. În 
județul nostru sunt înregistrate 13 fi rme 
cu capital egiptean, dar niciuna dintre ele 
nu este foarte mare. În anul 1997, CCI 
Prahova a semnat un Acord de colaborare 
cu CCI din Cairo și iată că acum vom 
avea un Acord cu Asociația Oamenilor de 
Afaceri Egipteni. Îmi doresc să nu fi e un 
simplu protocol, ci o oportunitate între 
Egipt și România, între Egipt și Prahova 
și, de ce nu, cu Uniunea Europeană.” 
Liderul delegației egiptene, Ahmed 
Fouad El Sokkary, a precizat că „relația 

noastră politică și economică datează de 
acum 120 de ani, perioada de vârf fi ind 
între anii 1940-1980. După Revoluție ea 
s-a diminuat foarte mult, cu mai multe 

exporturi din România către noi. Trebuie 
să credem că acest acord va fi  un succes, 
iar România să fi e o poartă către Africa 
prin Egipt”.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

proiecte retrospective adică proiecte

noastră politică și economică datează de exporturi din România către noi Trebuie

FIGURINE TRIDIMENSIONALE 
ÎN LOCURILE DE JOACĂ, 

LA CÂMPINA

LEGEA PENSIILOR, IMPACT LEGEA PENSIILOR, IMPACT 
BUGETAR COVÂRȘITORBUGETAR COVÂRȘITOR

Ieri, la Ploiești, s-a redeschis locul de joacă 
pentru copii din Parcul „Mihai Viteazul”, 

după ce acesta a fost în reparații nepermis 
de mult timp. Lucrările de reabilitare au fost 
realizate prin implicarea unei fi rme din oraș. 
Spre comparație, la Câmpina, autoritățile 
pregătesc documentația pentru amenajarea 
a trei astfel de spații destinate celor mici și 
achiziția unui mobilier cu adevărat special 
(tobogane, tuburi de trecere din fi bră de sticlă, 
podețe din lemn), dacă e să ne gândim că vor 
apărea în peisaj și fi gurine tridimensionale din 
fi bră de sticlă pictate, reprezentând animale 
sălbatice. În plus, fi ecare loc de joacă este gândit 
pe categorii de vârstă, un nivel fi ind destinat 
copiilor cu vârsta între 4 și 6 ani, iar altul, celor 
între 7 și 14 ani.

Legea pensiilor este aproape de a fi  trimisă 
spre aprobare în Guvernul României. 

Ultimul draft  arată un impact bugetar năucitor, 
dacă actul normativ va rămâne în formula 
promovată de Ministerul Muncii. Practic, în 
2018, fondul de pensii va fi  de 61,5 miliarde 
lei, iar peste patru ani, în 2022, va ajunge la 
142 miliarde de lei, o majorare, deci, de 131%. 
Cheltuielile cu pensiile cresc progresiv: 70 de 
miliarde de lei-în 2019, 86,8 miliarde de lei-
în 2020, 120 de miliarde de lei-în 2021 și 142 
miliarde de lei- în 2022! Dar chiar și-n aceste 
condiții, pensionarii sunt nemulțumiți. Dumitru 
Cojanu, președintele Federației Pensionarilor 
„Unirea”, a precizat că vârstnicii nu sunt de 
acord cu faptul că noua lege a pensiilor nu mai 
corelează punctul de pensie cu salariul mediu 
brut pe economie. Ministrul Finanțelor, Eugen 
Teodorovici, a recunoscut că impactul bugetar 
este semnifi cativ, dar a dat asigurări că vor fi  
bani pentru a pune în aplicare legea. Reamintim 
că, în 2018, defi citul fondului de pensii a fost de 
16 miliarde de lei, suma fi ind completată de la 
bugetul de stat.

Comisia juridică a Camerei 
Deputaților a adoptat raportul 

de admitere a proiectului de modifi care 
a Legii 241 din 15 iulie 2005 prin 

care persoanele acuzate de evaziune 
fi scală scapă de urmărirea penală dacă 
achită prejudiciul integral plus 20% 
din suma datorată. Clemența se aplică 

și în cursul judecății penale, până 
la fi nalizarea procesului, în aceleași 
condiții. Cei care primesc o condamnare 
cu închisoare pentru evaziune fi scală 
scapă de executarea acestei pedepse, 
care se transformă în pedeapsă sub 
supraveghere, în condițiile de mai sus. O 
persoană poate benefi cia o singură dată 
de prevederile acestei legi. În favoarea 
inițiativei au votat deputații de la PSD, 
ALDE și UDMR. Cei de la USR au votat 
împotrivă, iar PNL s-a abținut. Inițiativa, 
care va trece mai mult ca sigur de votul 
plenului Camerei Deputaților, îi aparține 
deputatului Cătălin Rădulescu, el însuși 
condamnat la închisoare cu suspendare 
pentru dare de mită și efectuare de 
operațiuni fi nanciare ca acte de comerț, 
incompatibile cu funcția.

l l d h l l d

PARLAMENTUL ÎI SCAPĂ DE ÎNCHISOARE 
PE CEI CARE FAC EVAZIUNE FISCALĂ
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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Începând cu luna 
septembrie, timp de 36 de 

luni, Ministerul Mediului va 
aplica proiectul european în 
valoare de 44,351 milioane de lei, 
denumit „Completarea nivelului 
de cunoaștere a biodiversității 
prin implementarea sistemului 
de monitorizare a stării de 
conservare a speciilor de 
păsări de interes comunitar din 
România și raportarea în baza 
articolului 12 al Directivei Păsări 
2009/147/CE”. Dacă denumirea 
vi se pare oarecum sofi sticată, 
afl ați că este vorba despre 
monitorizarea păsărilor care 
trăiesc în România. De altfel, 
acesta este o continuare a unui 
alt proiect derulat între 2012-
2015, de către Centrul Național 
pentru Dezvoltare Durabilă 
București, în parteneriat cu 
Ministerul Mediului, denumit 

„Sistemul național de gestiune 
și monitorizare a speciilor de 
păsari din România, în baza 
articolului 12 din Directiva 
Păsari”, în valoare de 24,448 
milioane de lei (19,95 mil. lei 
fi nanțare nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională). Respectivul demers 
s-a fi nalizat și cu publicarea unui 
Atlas al speciilor de păsări de 
interes comunitar din România 
(2015) în 3.000 de exemplare 
și a unui Ghid standard de 
monitorizare a speciilor de 
păsări de interes comunitar din 
Romania, în 1.000 de exemplare. 
Revenind la contractul semnat 
recent de ministrul Mediului 
Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 
obiectivul general al proiectului 
îl constituie realizarea 
monitoring-ului speciilor de 
păsări de interes comunitar din 

România prezente pe lista de 
referință, estimarea mărimii 
populațiilor, a distribuției 
acestora și a tendințelor pe 
termen scurt și pe termen lung, 
asigurând în același timp și 
pregătirea necesară elaborării 
raportului național conform 
prevederilor articolului 12 al 
Directivei Păsări (Directiva 
2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, 
privind conservarea păsărilor 
sălbatice). Proiectul va contribui 
la îndeplinirea obiectivelor 
Cadrului de Acțiuni Prioritare 
pentru Natura 2000, Strategiei 
Europene pentru Biodiversitate 
2020 și Strategiei Naționale și 
Planului de Acțiune pentru 
Conservarea Biodiversității 
2014-2020, aprobată prin 
H.G. nr.1081/2013. Comisia 
Europeană solicită statelor 

membre ale UE, la fi ecare 3 
ani, un raport care să conțină 
informații generale cu privire la 
punerea în aplicare a Directivei. 
Prima raportare a României a 
fost realizată în anul 2013. În 
lume, marea familie a păsărilor, 
clasa Aves, numără peste 
10.000 de specii, grupate în 27 
de ordine și 155 de familii. În 
UE trăiesc peste 500 de specii, 
iar în România, Societatea 
Ornitologică Română pune la 
dispoziție o listă cu aproximativ 
390 de păsări. Conform celor mai 
recente studii, 43% din speciile 

de păsări din Europa sunt 
amenințate sau se confruntă cu 
scăderi grave ale efectivelor din 
următoarele cauze: extinderea 
limitelor așezărilor umane 
urbane și a transportului care 
au fragmentat și redus habitatele 
de păsări; agricultura intensivă, 
silvicultura și pescuitul (prin 
utilizarea pesticidelor s-au 
diminuat sursele de hrană); 
vânătoarea (reglementată, între 
timp, în sensul limitării ei, nu 
știm dacă și la noi, pentru a 
evita diminuarea drastică a 
populațiilor de păsări).

Polonezii de la Maspex 
România, companie care 

deține brandurile Tymbark, 
Tedi și Salatini, a solicitat două 
ajutoare de stat în valoare 
cumulată de aproximativ 45,5 
mil. lei (9,8 mil. euro), sumă 
care ar acoperi jumătate din 
programul  de investiții pe 
care compania le-a programat 
pentru fabricile din Vălenii 
de Munte (Prahova) și Vatra 
Dornei (Suceava). Ambele 
proiecte au ca scop extinderea 
activităţii prin dotare cu noi 
linii tehnologice și echipamente 
necesare fl uxului de producție. 

Solicitarea vine după ce 
Guvernul României a anunțat 
că, din data de 27 august, a 
început sesiunea de depunere 
a cererilor de fi nanțare prin 
care fi rmele private care fac 
investiții de minimum 3 
milioane de euro pe proiect 
pot obține ajutoare de stat de 
maximum 50% din cheltuielile 
eligibile. Banii provin 
integral de la bugetul de stat. 
Compania poloneză produce, 
în fabrica sa de la Vălenii de 
Munte, sucuri (Tymbark, Tedi, 
Ciao si Figo), produse instant 
(La Festa), snacksuri dulci și 

sărate (Salatini, Rollini d’Oro) 
și paste (Arnos), iar fabrica din 
Vatra Dornei este specializată 
în imbutelierea apei Bucovina. 
În 2017, Maspex a încheiat 
anul cu afaceri de 409 mil. lei 

(90 mil. euro), în creștere cu 
13% față de anul precedent. 
Cu 1.290 de salariați, fi rma a 
obținut anul trecut un profi t 
net de 23,3 mil. lei (5,1 mil. 
euro).

“Rebrandingul din acest an, în care am 
preluat denumirea celui mai cunoscut 
brand al nostru, va fi  însoțit de cel mai 
amplu program de investiții al companiei 
din ultimii 18 ani. Obiectivul fi nal este 
creșterea competitivității produselor 
Metigla și extinderea companiei la nivel 
național și internațional. Am început 
cu investiții în tehnologie, fi ind printre 
puținii jucători din această piață care 
lucrează deja cu roboți industriali. 
Aceasta ne va permite reducerea timpilor 
de lucru, efi cientizarea procesului prin 
automatizarea producției și îmbunătățirea 
timpilor de livrare. O altă inovație, pe care 
urmează să o implementăm până la fi nalul 
anului, este un nou sistem informatic 
integrat, care va gestiona toate procesele 
companiei și va susţine dezvoltarea 
pentru următorii 5-6 ani”, a declarat Liviu 
Mistodinis, Director General METIGLA.  

Compania se aliniază astfel trendului 
crescut de automatizare a fabricilor, 

tendință care urmărește, pe de o parte, 
creștea efi cienței și reducerea costurilor 
de producție, iar pe de altă parte, 
compensarea defi citului de personal. Se 
estimează că, în următorii doi ani, peste 
1.7 milioane de noi roboți industriali vor 
fi  instalați în fabrici în întreaga lume, 

până în anul 2020 totalul roboților afl ați 
în funcțiune la nivel mondial depășind 3 
milioane.

În ceea ce privește portofoliul, Metigla 
a lansat în acest an două noi produse în 
divizia Rezidenţial. 

Mira, cel mai recent profi l de tiglă 
metalică lansat de Metigla, este un model 
special destinat caselor cu arhitectură 
inspirată din zona mediteraneană. Mira 
este al doilea tip de țiglă metalică pe care 
compania îl lansează anul acesta, dupa ce 
în vară a introdus pe piață modelul Teck, 
un profi l modular care recrează aspectul 
acoperișului tradiţional din șindrilă, pe 
care îl îmbină cu toate caracteristicile 
unui acoperiș metalic modern. 

În cei 18 ani de activitate pe piața locală, 
compania Metigla și-a dovedit stabilitatea, 
nu doar prin dezvoltarea unei echipe 
puternice de specialiști, de aproximativ 
100 de angajați la începutul anului 2018, 
ci și prin diversifi carea gamei de produse 
pentru toate segmentele acoperite de 
companie: industrial, rezidențial și 
pluvial, precum și extinderea spațiilor de 
producție și depozitare, capacitatea de 
producție depășind 30.000 de tone anual.

Despre METIGLA:
METIGLA este o companie cu capital 

belgian, care deține încă din anul 2000 
o unitate de producţie în localitatea 
Ceptura, județul Prahova, cunoscută până 
în acest an sub denumirea de Coilprofi l. 

Activitatea de producție include sisteme 
complete pentru acoperiș și hale 
metalice: țiglă metalică, tablă prefalțuită, 
sisteme pluviale, tablă cutată, panouri 
termoizolante și profi le zincate, la cele 
mai înalte standarde europene de calitate. 
METIGLA este un exemplu de business 
bazat pe valori recognoscibile: calitate, 
încredere și parteneriat. Produsele 
METIGLA sunt comercializate atât în 
ţară, cât și în străinătate, prin distribuitori 
și constructori.

Pentru mai multe informații vă 
așteptăm pe www.metigla.ro sau pe 
canalele sociale de Facebook, LinkedIn și 
YouTube.

Pentru mai multe informații: 
Alexandra Manolache 
a l e x andra . manolache @ met ig l a . ro 
TELEFON- 0742 17 88 16

1,5 milioane de euro a investit compania 
italiană Ducati Energia în fabrica pe care o 
deține în Parcul Industrial Ploiești. Proiectul 
a vizat extinderea capacității cu o nouă hală 
de producție, în suprafață de 1.500 mp, unde 
va produce condensatori și contoare electrice 
inteligente, în colaborare cu sud-coreenii de 
la Nuintek. Bogdan Avram, directorul general 
al Ducati Energia România, a afi rmat că, în 
2017, compania a avut o cifra de afaceri de 
125.000.000 euro, iar în 2018 preconizează 
să ajungă la circa 131.000.000 euro, creșterea 
fi ind de 4%. Ducati Energia România a fost 
înfi ințată în 2002, primul sediu fi ind deschis 
la Bușteni, iar cel secundar- mai târziu, 
la Ploiești, în parcul industrial deținut de 
Consiliul Județean Prahova. Compania are 
600 de salariați, 350 la Bușteni și 250, la 
Ploiești. Producția a ajuns, în prezent, la 10.000 
de contoare inteligente pe zi, iar furnizorii 
principali provin din Europa. În România, 
principalii contractori ai produselor Ducati 
sunt  Enel Muntenia, Enel Dobrogea si Enel 
Banat. Unitatea de producție de la Ploiești 
deține două laboratoare, unul de verifi cări 
metrologice pentru energie electrică reactivă 
și altul pentru contoare de energie electrică 
activă și reactivă.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

continuare din pagina 1

membre ale UE la fiecare 3 de păsări din Europa sunt

INVESTIȚII DUCATI 
ÎN PARCUL INDUSTRIAL 

PLOIEȘTI

44,351 MILIOANE DE LEI 
PENTRU MONITORIZAREA 

PĂSĂRILOR DIN ROMÂNIA

POLONEZII DE LA MASPEX ROMÂNIA AU 
SOLICITAT AJUTOARE DE STAT DE 9,8 MIL. EURO

INVESTIȚII ÎN VALOARE DE PESTE 6 
MILIOANE DE EURO, PÂNĂ ÎN 20201 5 milioane de euro a investit compania

Activitatea de producție include sisteme
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Primăria Ploiești a elaborat Planul de 
Acțiune pentru Energie Durabilă, 

document care defi nește acțiunile și 
măsurile ce vor fi  întreprinse la nivelul 
orașului, în vederea atingerii obiectivului 
general de reducere a emisiilor de CO2 
cu 20% până în anul 2020, respectiv cu 
40%, până în anul 2030, raportat la anul 

de referință 2013. PAED se concentrează 
pe domenii de intervenție precum clădiri, 
echipamente/ instalații și industrii (clădiri 
municipale, clădiri din sectorul terțiar și 
rezidențiale,  iluminat public municipal), 
transport (fl otă municipală, transport 
public local, transport privat și comercial), 
planifi carea teritoriului (planifi carea 

urbană strategică, planifi carea 
transporturilor/ mobilității, standarde 
pentru renovări și noi construcții etc.). 
Pentru implementarea acțiunilor cuprinse 
în PAED s-a estimat un buget total de 
296.909.098 euro, din care 58.698.717 
euro- resurse proprii, 36.695.798 
euro- fonduri și programe naționale și 
201.514.583 euro- fonduri și programe UE. 
Printre investițiile pe care municipalitatea 
se angajează să le desfășoare/fi nanțeze 
regăsim: reabilitare unități de învățământ, 
reabilitarea iluminatului public, 
efi cientizarea energetică a clădirilor 
publice, modernizarea rețelei rutiere și a 
transportului în comun, amenajarea unor 
piste de biciclete, realizarea de proiecte 
demonstrative de utilizare a panourilor 
fotovoltaice pentru asigurarea parțială a 
consumului de energie electrică în clădiri 
administrative etc.

AVERTISMENT CUTREMURĂTOR Organizația Națiunilor Unite a lansat, 
prin instituția sa, care se ocupă ocupă 
de evaluarea riscurilor asupra încălzirii 
globale datorită efectelor activității umane, 
Intergovernamental Panel on Climate 
Change (IPCC), un avertisment extrem de 
grav: dacă guvernele lumii nu vor depune 
eforturi uriașe să reducă emisiile de carbon, 
Pământul va fi  distrus în cele din urmă. Un 
raport al organizației arată că temperatura 
Pământului va crește cu aproximativ 1,5 
grade Celsius până în anul 2030, dacă 
emisiile de dioxid de carbon vor avea același 
nivel ca în prezent. Consecințele sunt cele 
pe care deja le resimțim, dar nu la cote 
apocaliptice: inundații de proporții, incendii 
de vegetație uriașe, furtuni, tsunami-uri 
sau cutremure. Potrivit raportului IPCC, 
Pământul este deja pe un trend ascendent 
în ceea ce privește încălzirea globală. În 
prezent, temperatura globală a crescut cu 
aproximativ 1 grad Celsius, iar pentru ca 
acest lucru să fi e stopat, guvernele lumii 
trebuie să adopte urgent o strategie unitară, 
obligatorie pentru toate statele lumii.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PROMITE INVESTIȚII DE APROAPE 300 DE 
MILIOANE DE EURO PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON
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INSTITUTUL CANTACUZINO VA RELUA PRODUCȚIA 
DE POLIDIN ȘI CANTASTIM ÎN 2019

PROIECT ANTICORUPȚIE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

INCIDENTE LA REFERENDUM

Preluat anul trecut de Ministerul Apărării 
Naționale, Institutul Cantacuzino ar fi  

trebuit, în sepembrie 2018, să reia producția de 
Polidin. Momentul a fost însă amânat până în 
2019 pentru că nu a fost semnat un parteneriat cu 
o fi rmă din străinătate și nu s-au efectuat lucrările 
de renovare a unor clădiri. MApN a alocat fonduri 
pentru achiziția de echipamente și aparatură de 
ultimă generație, reabilitarea unor hale de producție 
și angajarea unor specialiști, dar planul n-a decurs 
așa cum își imagina ministrul Mihai Fifor, deunăzi 
vreme: „Din 2011 și până în prezent nu s-a mai 
angajat în cercetare, în Institutul Cantacuzino. 
Ba, mai mult, am avut o dinamică a plecărilor din 
sistem aproape dramatică. Cert este că în 2018 
aducem 19 cercetători pe care îi încadrăm până 
la fi nele anului. Anul viitor începem producție 
pe anumite segmente. O să revenim în piață cu 
Polidinul și începem să pregătim personalul pentru 
aria de vaccin gripal. Încercăm ca într-un termen 

foarte 
scurt să 
readucem 
la viață o 
instituție 
pe care am 
preluat-o 
aproape 
in ruină”. 
Tot de la 
anul ar trebui să înceapă și producția de Orostim 
și Cantastim, ultimul medicament injectabil, 
fi ind unul care a făcut glorie institutului în țară 
și în străinătate. Chiar și-n anul 2000 bolnavii de 
cancer stăteau la coadă ca să aibă acces la acest 
produs „minune”, importat inclusiv în Germania. 
Reamintim că ultimele vaccinuri au fost produse la 
institut în 2013. Dozele n-au putut fi  folosite însă 
pentru că acestea conțineau o cantitate mare de 
endotoxină.

Primăria Ploiești, în calitate 
de lider în parteneriat, 

împreună cu Fundația Terra 
Milenium III, va desfășura 
un nou program european, în 
valoare 287.884 lei, destinat 
de data aceasta instruirii 
angajaților pe teme privind 
integritatea funcției publice. De 
fapt, scopul este dat chiar de 
numele proiectului: „Proetic: 
Etică+Transparență+Integritate-
Corupție”. Acesta este fi nanțat prin 
Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020, Axa 
prioritară 2-Administrație publică 
și sistem judiciar accesibile și 
transparente, obiectiv specifi c 
2.2-Creșterea transparenței, eticii 
și integrității în cadrul autorităților 
și instituțiilor publice. În mod 
practic, 40 de angajați ai Primăriei 
Ploiești vor participa la cursuri 

privind prevenirea corupției, 
creșterea eticii și a integrității, 
iar alți salariați, între 40 și 100, 
în funcție de tematica dezbătută, 
vor fi  prezenți la campanii de 
educație anticorupție. În cadrul 
proiectului se vor elabora un plan 
de acțiune pentru prevenirea și 
combaterea corupției, o broșură 
cu soluții, măsuri și acțiuni 
împotriva corupției și un ghid de 
bune practici pentru prevenirea 
corupției în administrația publică 
ploieșteană.

Românii au fost chemați la urne pentru 
revizuirea Constituției, cu privire la 

căsătorie. Ca la toate alegerile din ultimii ani, 
nu au lipsit incidentele, inclusiv în Prahova. 
În comuna Păulești, membrii unei secții 
de votare, însotiți de un politist local, s-au 
deplasat la o sectie anexă a Penitenciarului 
Ploiești cu urna specială. Cum există 
prevedere prin care se stabilește că urna 
mobilă trebuie să fi e însoțită de un polițist 
din structura MAI în cauză a fost întocmit un 
dosar penal, iar poliția continuă cercetările. 
La Câmpina, polițiștii  au fost sesizați cu 
privire la faptul că un tânăr a votat de două 
ori. „În cauză se vor efectua cercetări privind 
săvârșirea infractiunii prevăzute și pedepsite 
de art. 387 Cod Penal”, a precizat IPJ Prahova. 
În Ploiești, a fost semnalat un alt incident. Un 
bărbat s-a prezentat să voteze cu pașaportul, 
iar președintele secției nu i-a permis să voteze. 
Poliția a anunțat că se fac cercetări privind 
săvârșirea infractțunii prevăzute și pedepsite 
de art. 385 Cod Penal”, a precizat IPJ Prahova.

Referendumul nu a fost lipsit de incidente 
nici la nivel național. Pe durata primei zile 

de vot au fost transmise 29 de sesizări de 
contravenții și infracțiuni în legătură cu 
referendumul.  Pentru cinci dintre faptele 
contravenționale au fost aplicate amenzi în 
valoare de 6.100 de lei. De asemenea, polițiștii 
efectuează cercetări cu privire la săvârșirea a 
cinci infracțiuni. Astfel, potrivit comisar-șef 
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, 
o membră a biroului electoral dintr-o secție 
din București a sesizat faptul că o persoană 
ar fi  luat de pe masă peste 80 de buletine de 
vot și ar fi  încercat să fugă cu ele. Persoana a 
fost prinsă imediat de jandarmii care asigurau 
paza secției. În cauză a fost întocmit dosar 
penal pentru furt, a anunțat comisar-șef 
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI. 
Totodată, într-o comună din Dolj, polițiștii 
au fost sesizați de către un bărbat cu privire 
la faptul că o angajată a primăriei ar fi  strâns 
mai multe cărți de identitate ale unor cetățeni 
din localitate și ar fi  votat în locul acestora. 
„Polițiștii au descoperit în autoturismul 
persoanei respective 17 cărți de identitate 
care aveau aplicate pe spate autocolante cu 
inscripția Votat. În cauză a fost întocmit dosar 

penal pentru 
fraudă la vot”, 
a precizat 
purtătorul 
de cuvânt 
al MAI. Și 
în județul 
Botoșani a 
existat un 
incident. 
„Un cetățean 
dintr-o comună din județul Botoșani a sunat 
la 112 pentru a sesiza faptul că nu a fost lăsat 
să voteze la o secție din municipiul Botoșani. 
Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu 
exactitate ce s-a întâmplat. Bărbatul a votat în 
cele din urmă la o altă secție” a mai precizat 
comisar-șef Monica Dajbog, purtătorul de 
cuvânt al MAI. În județul Giurgiu, potrivit 
sursei citate, „polițiștii efectuează verifi cări 
după ce au primit o sesizare cu privire la faptul 
că primarul unei localități i-ar fi  îndemnat pe 
participanții la o cununie civilă să meargă la 
vot, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI”. 
În județul Cluj, printr-un apel la 112, a fost 

semnalat faptul că o persoană bolnavă psihic 
a fost ajutată să voteze de un membru al 
biroului electoral al secției de votare, iar la 
ieșire s-ar fi  întâlnit cu primarul localității 
care i-ar fi  înmânat o sumă de bani, a precizat 
comisar-șef Monica Dajbog, purtătorul de 
cuvânt al MAI. În cauză se fac cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere 
a alegătorului. În Gorj, doi membri ai unei 
secții de votare au plecat cu urna specială, fără 
a fi  însoțiți de efective MAI. De asemenea, 
polițiștii efectuează verifi cări și în cazul 
sesizărilor privind situațiile de așa-zis turism 
electoral, a declarat comisar-șef Monica 
Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI. 

ui să înceapă și producția de Orostim

privind prevenirea corupției
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Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Menta este un leac 
cunoscut în întreaga lume 
ca un bun digestiv. Cu 
siguranţă o ştii încă din 
copilărie. 

Crampele stomacale, 
greaţa, balonarea, 
indigestia, arsurile gastrice 
sunt doar câteva dintre problemele de sănătate de care 
poţi scăpa dacă ai mentă în casă.

Antiseptic gastric, menta poate fi  folosită în caz de 
diaree şi toxiinfecţie alimentară. Are efect detoxifi ant 
asupra fi catului, stimulează secreţia bilei, ajutând la 
metabolizarea grăsimilor, dar calmează şi crampele 
stomacale. 

Linişteşte durerile de burtă
Preparatele din mentă sunt soluţii salvatoare când 

durerile de burtă nu-ţi dau pace. Pentru a scăpa de 
aceste neplăceri, foloseşte un tratament cu pulbere de 
frunze uscate – obţinută prin măcinarea cât mai fi nă a 
mentei, cu o râşniţă electrică.

De ce ai nevoie: 1 linguriţă pulbere de mentă, 250 
ml apă.

Preparare şi administrare: * ţine pulberea sub limbă 
10-15 minute, după care înghite-o cu puţină apă, ia 
câte o lingură de pulbere de mentă de trei ori pe zi, 
până când dispar durerile de burtă. 

Combate diareea călătorului
O problemă de sănătate des întâlnită este diareea 

călătorului, care se manifestă prin scaune apoase şi 
crampe stomacale, ce apar brusc şi sunt cauzate de apă 
sau de mâncăruri contaminate cu bacterii şi virusuri.

Infuzia combinată previne gastrita
Datorită proprietăţilor antiinfl amatoare, infuzia 

combinată de mentă este recomandată celor care suferă 
de gastrită.

De ce ai nevoie pentru infuzie: * 10 linguriţe plantă 
proaspătă, 1 l. apă.

Preparare şi administrare: * pui la înmuiat, peste 
noapte, menta în 500 ml de apă. A doua zi, fi ltrezi 
amestecul, iar planta o înmoi în 500 ml de apă clocotită. 
Laşi la infuzat 20 de minute, apoi strecori. Amesteci 
cele două extracte (rece şi cald) şi bei câte 1 l. de infuzie 
pe zi, 3 săptămâni, în 6 reprize.

De ce ai nevoie pentru ceai: * 1 linguriţă frunze 
uscate de mentă, 250 ml apă.

Preparare şi administrare: * pui apa peste mentă 
şi fi erbi 5 minute. Strecori ceaiul şi îl bei îndulcit cu 
miere, dacă simţi nevoia Bei zilnic 4 căni cu ceai, până 
la vindecare.

Reduce orice tip de durere
Uleiul de mentă are proprietatea de a reduce 

infl amaţia, de a calma durerile de orice fel şi de a 
reduce riscul de infecţii. De aceea, este indicat să pui 
câteva picături de ulei de mentă pe zonele cu probleme.

De ce ai nevoie pentru ceai: * 1 linguriţă frunze de 
mentă, uscate sau proaspete, 200 ml apă.

Preparare şi administrare: * adaugi în apa clocotită 
menta şi laşi la infuzat 5 minute. Bei 2-3 căni de ceai 
pe zi.

Ceaiul are efect anti-spasmodic
În caz de greaţă şi de vărsături, te poţi baza pe ceaiul 

de mentă.
De asemenea, datorită efectului anti-sposmadic, 

ceaiul te ajută să scapi şi de arsurile gastrice.

De ce ai nevoie pentru ulei: * 250 ml ulei de fl oarea-
soarelui, 5 linguri frunze uscate de mentă.

Preparare şi administrare: * amesteci ingredientele, 
le pui într-o sticlă şi laşi la macerat 3 săptămâni, la 
loc cald. Apoi strecori şi îl păstrezi în sticle închise la 
culoare. 

Îl foloseşti 12 până la 18 luni.

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante

Menta calmează crampele

După concertul inaugural al 
noii stagiuni muzicale – a 66-a 

- ce a avut loc în seara zilei de joi, 20 
septembrie a.c., concert simfonic 
extraordinar dirijat de reputatul 
şef de orchestră Radu Postăvaru – 
prof. asociat la catedra de dirijat a 
Universităţii Naţionale de Muzică 
Bucureşti, cel de-al doilea concert al 
actualei stagiuni programat pentru joi 
27 septembrie a.c., a avut la pupitrul 
dirijoral pe eminenta violonistă 
concertistă Luminitza Petre (stabilită 
recent în comuna Păuleşti din judeţul 
Prahova, după o fructuoasă activitate 
artistică în Germania şi în alte ţări 
europene.

Absolventă, cu brio, a Universităţii 
Naţionale de Muzică din Bucureşti la 
clasa vestiţilor profesori universitari 
Valeriu Rogacev şi Cornelia Frunzetti, 
a urmat importante cursuri de 
măiestrie artistică cu străluciţii maeştri 
ai arcuşului: Ştefan Gheorghiu, Valery 
Gradow, Zachar Bron în localităţile 
Manhaim şi Viena.

Continuând cu deosebit succes 
participările la concursurile şi 
olimpiadele şcolare naţionale, distinsa 
violonistă Luminitza Petre se numără 
printre laureaţii concursurilor 
internaţionale: „Tibor Varga” – Sion 
(Elveţia), „Rodolfo Lipizer” – Gorizia 
(Italia) şi a concursurilor naţionale: 
Dinu Lipatti (Craiova), „Sonata a 
treia de George Enescu” (Oradea), şi 
premiul Uniunii Criticilor Muzicali 
din România etc.

Pasionată de vraja baghetei, 
violonista Luminitza Petre a studiat 
profund, absolvind cu succes cursul 
de măiestrie în domeniile ştiinţei, 
tehnicii şi artei dirijorale, benefi ciind 
de îndrumarea profesorilor: Jorma 
Panula la Royal Academy Stockholm 
şi Helsinki, Sir Colin Matters la Royal 
Academy Londra, Salvatore Massconde 

la Viena. De bun augur au fost şi 
îndrumările marilor şefi  de orchestră: 
Ghennady Roshdestvensky (Moscova), 
Michael Schonwand (Copenhaga), 
Manfred Honeck (Stuttgart), Leopold 
Hoger (Viena). 

Până în prezent, Luminitza Petre 
s-a afl at la pupitrul dirijoral al 
fi larmonicilor din Nurberg, Vogtland, 
Moscova, Oradea, Timişoara, Ploieşti, 
Orchestra de Cameră Bucureşti, 
Orchestra de Stat Stuttgart (concerte 
camerale). A abordat, pe lângă marele 
repertoriu simfonic şi teatrul liric, 
dirijând la Opera de Stat Braşov opera 
„Cosi fan tutte” de W. A. Motzart.

Programul concertului orchestrei 
simfonice din seara zilei de joi, 

27 sept.a.c., a cuprins trei prestigioase 
opusuri, printre care: Romanţa în 

Fa major, opus 50, pentru vioară şi 
orchestră, solist violonista Luminitza 
Petre, dublul concert în re minor, 

MWV 04, pentru vioară, pian şi 
orchestră de coarde de F. Mendelssohn 
– Bartholdy – solişti: Luminitza Petre 
şi pianista Ioana Maria Lupaşcu – 
absolventă a Universităţii de Muzică 
Bucureşti şi a unor importante cursuri 
de măiestrie interpretativă susţinute în 
Elveţia şi Italia, sub conducerea marelui 
pianist şi profesor Lazăr Berman, care 
a remarcat „enormele sale posibilităţi 
tehnice şi artistice” şi în partea a doua 
a concertului Simfonia nr. 35, în Re 
major, K.V. 385 „Haff ner”.

Studiind profund programul propus, 
violonista şi dirijoarea Luminitza Petre, 
a dovedit cunoaşterea, până la cele 
mai mici detalii a difi cililor partituri, 
reuşind să pună în valoare întregul 
potenţial de creativitate al soliştilor 

şi orchestrei. marcând cu evidentă 
autoritate artistică diversele planuri 
sonore ale unui repertoriu complex şi 
performant. 

Numerosul public prezent a 
remarcat, pe bună dreptate, 

talentul şi măiestria interpretativă 
ale violonistei dirijor în partiturile 
solistice şi de orchestră, răsplătind cu 
binemeritate aplauze fi ecare opus din 
programul concertului.

Înainte de pauza primei părţi a 
programului, la insistenţele repetate 
ale publicului pentru modul exemplar 
în care a fost interpretat dublul concert 
în re minor pentru vioară, pian şi 
orchestră de coarde de F. Mendelssohn 
Bartholdy, cele două protagoniste au 
răspuns prin oferirea unei adevărate 
surprize: partea a treia din Sonata 
nr. 8 pentru vioară şi pian de L. van 
Beethoven .

A fost o minunată seară muzicală, în 

care realizatorii concertului au răspuns 
pe deplin aşteptărilor îndreptăţite ale 
iubitorilor marei şi adevăratei muzici 
din municipiul şi judeţul Prahova, 
care atestă seriozitate şi profesionalism 
în îndeplinirea funcţiilor educative 
pe care dintotdeauna le oferă muzica 
simfonică universală şi adevăraţii săi 
protagonişti.

Sperăm ca şi în viitor, conducerea 
fi larmonicii ploieştene (director 
dirijorul Vlad Mateescu şi violista 
Georgiana Frâncu director artistic, 
Cristina Ionescu – secretar muzical, 
împreună cu harnicul şi talentatul 
colectiv artistic al instituţiei, să ofere 
publicului nostru numai concerte – 
eveniment, care să îmbogăţească şi să 
înfrumuseţeze viaţa noastră artistică. 

Un nou concert simfonic – eveniment pe scena noii 
stagiuni muzicale a Filarmonicii „Paul Constantinescu” 
Ploieşti, joi, 27 septembrie a.c., dirijor Luminitza Petre

RUȘII ȘICANAU TURIȘTI ROMÂNI 
ÎN CLASICE ACȚIUNI DE PROVOCARE

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

Vama Ungheni, mai 1988. Un exemplu de atitudine 
provocatoare din partea vameșilor sovietici. La 

un control de rutină se descoperă sume de bani și ceasuri 
electronice afl ate în posesia unui grup de turiști români 
care pleca în excursie în URSS. Toată lumea neagă, iar 
sovieticii îl iau la întrebări pe ghidul grupului. Clasicul 
joc operativ de-a șoarecele cu pisica. Vameșii sovietici 
erau „acoperiţi” ai KGB, iar vameșul român era sursa 
Serviciului de Contrainformaţii Economice. Era clar că 
fi ecare știa cu cine vorbește. Vameșii ruși întreabă în 
mod constant de un anume ghid, fost șef al Serviciului 
de Pașapoarte, care nu mai apăruse demult cu grupuri 
de români. Fusese unul din oamenii lor de legătură, 
sau vroiau să dea un semnal Securităţii în legătură cu 
persoana lui? Nu rezultă din cuprinsul notei, dar aceasta 
are o savoare deosebită, lectura ei fi ind necesară pentru a 
înţelege climatul real.

upă concertul inaugural al
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Călin Mihăescu – Dar cazul Pacepa?
Neagu Cosma: - Pacepa? Spionajul 

american a lucrat foarte direct și foarte 
brutal. Nu numai cu România și nu numai 
atunci. Acesta este sistemul american. Nu 
este un organism subtil. El se sprijină pe 
bani, pe forţa lui, pe prestigiul lui, pe forţa 
materială, pe renumele Americii. Vine direct: 
„Vii cu noi, atât îţi dăm, nu vii cu noi, good 
bye!” Foarte puţine acţiuni au fost subtile. Au 
apelat la mulţi. Unii veneau și ne informau, 
am pornit jocuri duble. Eu și acum știu 
vreo doi-trei despre care americanii cred că 
sunt ai lor, dar ei au fost ai noștri chiar de la 
început. Dar au avut și succese! Iată: Pacepa. 
L-au recrutat nemţii. Germania Federală l-a 
recrutat în ’59 – începutul lui ’60. A fost o 
acţiune acolo, nu avem timp s-o detaliem. 
Dar la acţiunea aceea, Pacepa a trecut de 
partea lor. S-a cam știut din start. A fost o 
încercare atunci de verifi care, dar până la 
urmă s-a șters cu buretele.

În sfârșit, aproape douăzeci de ani a 
lucrat pentru CIA (Informaţii mai recente 
demonstrează că de fapt Pacepa a fost și 
este omul rușilor, ca agent KGB încă de la 
intrarea sa în Securitate, oferindu-se apoi 
CIA în cadrul operaţiunii de subminare a 
lui Ceaușescu și relaţiile sale cu Occidentul, 
începută de KGB și fi nalizată sub steag străin 

– Nota mea). Pe parcurs am avut informaţii 
clare, certe, venite constant. Dar sistemul 
politic era cel pe care îl știm, dar eu aș putea 
să spun că într-un regim dictatorial orice e 
posibil. Nimeni nu avea permisiunea să se 
ocupe de Pacepa.

Călin Mihăescu – Ne spuneaţi odată că 
Brejnev l-ar fi  avertizat pe Ceaușescu…

Neagu Cosma: - Da… La un moment 
dat a fost chiar așa… o chestie ridicolă. La 
o întâlnire în Crimeea între Ceaușescu și 
Brejnev, în fi nal acesta i-a zis: „Fii atent 
Nicolai, că un general de-al vostru a trădat. E 
cu americanii.” Și Nicolai al nostru care avea 
cea mai mare încredere în Pacepa, încredere 
inspirată de coana Leana, de la aeroport a dat 
dispoziţie să vină Pacepa. Să vină la Neptun, 
că el pleacă la Neptun, la malul mării. Și s-a 
dus Pacepa la Neptun. Și i-a zis Ceaușescu: 
„Auzi, măi, ia caută tu, că e un general care 
trădează pentru americani!”. Dar chestia asta, 
Pacepa o mai păţise. Am dat noi o informaţie, 
de la Contraspionaj, care era certă, chiar 
certă, că Pacepa era vinovat, adică situaţia 
rezumată a stat cam așa: avem noi un agent în 
Franţa, care ne dădea informaţii foarte bune, 
multe din ele priveau Spionajul adică sectorul 
unde lucra Doicaru și Pacepa, normal că 
aceste informaţii le dădeam lor. A început 

Pacepa să se intereseze. „Cine este sursa 
asta?” I-am răspuns noi: „Nu vă dăm sursa, 
vă dăm informaţiile”. Dar într-o încălcare 
de consemn, o greșeală. Un om de la noi a 
fost trecut la ei. Au obţinut ei aprobarea și 
l-au luat. Omul acesta cunoștea cazul cu 
„sursa din Franţa”, lucrase pe acel spaţiu. Și 
acesta a vorbit pe acolo, iar Pacepa a început 
să dea târcoale să i se dea dosarul. Nu i s-a 
dat! Dar la un moment dat, eu am fost plecat 
în concediu,iar locţiitorul meu, fi e-i ţărâna 
ușoară, bietul Vasilescu, a murit săracul, la 
cererea expresă a lui Pacepa, i-a dat dosarul. 
L-a păcălit pe bietul Vasilescu! I-a împrumutat 
lui Pacepa, 24 de ore, dosarul. Pacepa l-a adus 
înapoi, eu n-am știut despre tărășenie nimic. 
Însă peste vreo șase luni de zile, omul nostru 
din Franţa este arestat. Scandal mare! Tot 
Pacepa de la Spionaj făcea gălăgie că noi îi 
creăm neplăceri pe-afară. După vreo trei ani 
când a ieșit de la pușcărie, că a fost condamnat 
omul nostru de la Paris, iar noi de la București 
nu aveam cum să-l ajutăm, sursa noastră 
proaspăt ieșită din temniţă a cerut o întâlnire. 
Sigur că ne-am temut. Nu cumva se punea la 
cale un joc dublu? Dar noi avusesem mare 
încredere în el. așa că am riscat și am trimis la 
întâlnire un om de-al nostru, cu toate măsurile 
de siguranţă care se cer. Și cu ce credeţi că 
vine fostul nostru agent la întâlnire? Cu trei 
chitanţe holografi ce după cele care se afl au 
în dosarul lui de la București. Cu chitanţele 
prin care primise de la noi niște bani. Așa era 
obiceiul… Ca să îl „legăm” și mai mult. Ori 
aceste chitanţe au fost probele de arestare și de 
condamnare ale lui în Franţa. Cum au căzut în 
mâna francezilor aceste documente?

Călin Mihăescu: - În ce an se întâmpla 
acest lucru?

Neagu Cosma: - Ei, Pacepa era mare deja… 
Mult după anii ’60.

Călin Mihăescu – Deci mult înainte 
oricum, de dezertarea lui Pacepa…

Neagu Cosma: - Da! Cred că era cu vreo 
zece ani înainte. Și atunci am făcut repede o 
socoteală: „Măi, cine cunoaște cazul și la cine a 
fost dosarul?” Căci ne era clar că acele chitanţe 
au fost fotografi ate din dosar. „Vasilescule, ești 
trădător?” Nu sunt.” „Cosma, ești trădător?” 
”Nu sunt” Și mai era unul, cel care plecase 
de la noi la Spionaj. „Atunci, cine poate să 
fi e trădătorul? Cum au ieșit chitanţele? În  
mâna cui a fost dosarul?” Abia atunci, spune 
Vasilescu: „Pune pe listă încă unul…” „Pe 
cine?” „Pe Pacepa!” „Păi, cum?! „Păi, zice, eu 
i-am dat dosarul.” N-aveam nici un dubiu că 
de la Pacepa pornise. Am dres și-am făcut un 

raport, ne-am lamentat. Era clar o chestiune 
de trădare, deci un om din interior care a 
trădat, iar obligaţia era clară: să verifi căm. 
Cine să verifi ce? Nu noi, Contraspionajul, care 
cunoștea cazul. N-aveau decât să pună un grup 
special, condus de ministrul de Interne. Nu! 
Nici vorbă! I s-a dat lui Pacepa să „verifi ce”! 
„Da! Și „a verifi cat ce a verifi cat”…

Protejat de Lenuţa?
Neagu Cosma: - Au fost multe situaţii… 

Bine, el putea fi  demascat și erau documente 
multe, cel puţin zece-douăsprezece documente 
clare că el lucrează cu CIA, pe surse variate, 
dar toate se opreau. Nu avea nimeni voie să 
se ocupe de Pacepa. Un caz: la un moment 
dat s-a supărat Patilineţ, când era șef de 
secţie la Comitetul Central și răspundea și 
de Securitate și de Armată, a dat el ordin la 
niște subalterni „Măi, ia faceţi voi un referat în 
care să propuneţi scoaterea lui Pacepa.” Știa el 
multe, era informat. Au făcut băieţii un referat 
cu totul în regulă, l-au prezentat lui Patilineţ, 

foarte argumentat în a demonstra vinovăţia 
lui Pacepa, iar Patilineţ zice: „Bun, dar 
părerea lui care este?” „Nu știm, că este plecat 
afară?” „Cum este plecat afară?!” „Când 
i-am spus să ne întâlnim, să discutăm, a și 
șters-o peste graniţă. Acum e plecat.” „Bine, 
așteptăm să vină, să-l întrebăm și pe el. Nu 
pot primi un document fără să afl u și de la 
Pacepa o părere.” Când se întoarce Pacepa, 
după o săptămână, îi cheamă Patilineţ la el 
pe băieţii de la Securitate și le zice: „Luaţi 
referatul acesta și transformaţi-l din „dat 
afară” în „promovat!” „Păi cum, tovarășe 
Patilineţ?” „Ce să fac, uite: acela a venit de 
afară, s-a dus direct la coana Leana. Ce i-o 
fi  adus de afară, ce i-o fi  făcut, ce poveste 
i-o fi  zis, că mi-a spus Elena: „Voi ce aveţi 
cu omul acesta? A fost la mine, s-a plâns 
că voi îl urmăriţi, nu-s’ ce vreţi de la el. Ia 
propuneţi o promovare, că eu vreau să-l 
facem… așa și pe dincolo!...” Și în loc de dat 
afară, Pacepa s-a ales făcut și mai mare. Iată 
așa se explică… dezastrul Pacepa.

UM 0110 CIE (II)
Mărturia 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) 

Căli Mihă D l P ? N ) P i f ii

Rezident
În limbajul spionilor înseamnă un agent 

care operează într-o ţară străină pentru o 
perioadă lungă de timp. Numai că în această 
notă este vorba despre foști cetăţeni ai URSS, 
cel mai probabil militari cu studii la Moscova, 
sau căsătoriţi cu rusoaice. Sunt luaţi în 
urmărire informativă 9 persoane, pentru 3 
dintre ele existând suspiciuni serioase care 
au dus la deschiderea unui dosar de urmărire 
informativă.

PRIMA DEMASCARE PUBLICĂ (I)
VOLUMUL DE CONVORBIRI ÎNTRE GENERALUL AUREL ROGOJAN ȘI GEN. IULIAN VLAD, 
ULTIMUL ȘEF AL SECURITĂŢII, CONŢINE DOAR SCURTE REFERIRI LA ACEST SUBIECT.

Anti-KGB-ul a debutat sub 
pavăza oamenilor Moscovei

Aurel Rogojan: Deci, este evident 
că, deși, prezenţa și urmele lăsate de 
serviciile de spionaj sovietice în toate 
structurile politice și administrative 
erau ample și de adâncime, totuși, 
aţi cutezat să luaţi taurul de coarne 
și… nu l-aţi mai lăsat!

Iulian Vlad: Poate că așa este. 
Spuneam, deci, că activitatea pe 
linia aceasta de muncă era, cum să 
spun, mai mult proformă (formală, 
fără conţinut) deși cu câţiva ani 
buni înainte fusese constituit 
serviciul independent pe această 
linie, pe linia sovietică și a sateliţilor 
Moscovei. De notat că acest serviciu 
special fusese subordonat operativ 
tocmai generalului Doicaru, de care 
vorbeam mai înainte și, bineînţeles, 
și generalului Pacepa. Pacepa a avut 
acces tot timpul la problematica și 
documentele emanate de la acest 
serviciu.

Prin urmare, eram în cunoștinţă 
cu ceea ce s-a făcut până la data 
respectivă și lipsa de progres, 
de rezultate în confruntarea cu 

serviciile sovietice, era absolut 
evidentă, era, cum să spun, într-un 
fel, strigătoare. Așa se face că una 
din primele măsuri care a trebuit să 
fi e luate a fost aceea de restructurare 
a acestui serviciu, de creare a unei 
unităţi de sine stătătoare cu forţa, 
cu mijloacele, cu ceea ce se impunea 
să aibă. Ea fusese ani de zile, ba 
pe lângă Direcţia a III-a, ba pe 
lângă contrainformaţiile Direcţiei 
Generale de Informaţii Externe. Mă 
rog, chipurile, cu explicaţia de a nu 
fi  identifi cată, adică de a fi  acoperită, 
era un fel de „mănăstire într-un 
picior, ghici ciupercă ce e”.

A.R.: Dar a fost și o perioadă 
când primul șef al unităţii nou 
constituite era în ipostaza de ofi ţer 
de legătură cu Moscova, pentru că 
mergea periodic acolo și, practic, 
mie nu mi-a părut că ar fi  efectiv 
șeful structurii care se ocupa real 
de problema spionajului sovietic, 
ci o interfaţă controlată de cel mai 
puternic în  această relaţie. 

Iulian Vlad: Exact, și atunci, 
trebuia făcut un pas hotărâtor. 
Dar, înainte de a fi  realizat pasul 
acela, am reușit să fac altceva și 

cred că a fost esenţial pentru că, în 
respectarea unei tradiţii, nu cred că 
fusese dată o linie de undeva, de sus, 
linia asta de muncă era subordonată 
nemijlocit ministrului. Chiar și 
anterior. Doicaru mergea, cum era 
și normal, să raporteze ministrului. 
Ei, s-a moștenit sistemul acesta și, 
ulterior, situaţia s-a mai destins, 
când a venit Postelnicu, când a 
preluat și el coordonarea unităţii, 
dar nu i-a acordat nicio atenţie. Nu-l 
învinuiesc, nu-l suspicionez, departe 
de mine gândul de a-l suspiciona 
pentru cine știe ce, nu cred că ar fi  
putut să ajungă până acolo (…). Ei 
bine, niciodată nu poţi băga mâna în 
foc. Totuși, serviciile de informaţii 
sunt conduse de oameni foarte 
inteligenţi și nu cred că se încarcă 
cu balast. Ori Postelnicu putea fi  
un balast, nu era un om pe care să-l 
folosească, să aibă viziune, infl uenţă 
ș.a.m.d. Ei bine, bănuiesc că nu 
numai din lipsă de pricepere, ci și de 
teamă, nu s-a băgat. Nici măcar, și 
asta era o chestiune care de-a dreptul 
m-a revoltat, nici măcar la ședinţele 
anuale de bilanţ ale acestei unităţi, 
Postelnicu nu s-a dus niciodată. 

De vreo două 
ori, l-a trimis 
pe secretarul 
comitetului 
de partid pe 
departament, 
care, fi e vorba 
între noi, 
făcea faţă 
mai cu seamă 
momentului 
de după 
ședinţă. Și 
atunci am 
reușit, și am 
considerat ca 
pe o reușită 
faptul că l-am convins că e 
necesar ca această linie de muncă 
să o am în subordine nemijlocit, 
motivând-i cu varii argumente, 
inclusiv că se leagă cu celelalte linii 
de muncă, până la urmă. Aveam 
în subordine alte două structuri de 
contraspionaj. Direcţia a III-a, care 
era unitatea de linie în materie de 
contraspionaj și Direcţia a IV-a, care 
era tot o unitate de contraspionaj, de 
contraspionaj militar.

A.R.: Plus că, K.G.B.-ul începuse 

să coopereze pe 
zona operaţiunilor 
externe cu marile 
servicii de spionaj 
ale principalelor 
puteri occidentale. 
Este bine să ne 
reamintim cum s-a 
conlucrat între Est 
și Vest în chestiunea 
emigraţiei, acea 
încercare de 
a contrapune 
regimului 
Ceaușescu o 
emigraţie unită, 
sens în care 

a fost creată Uniunea 
Mondială a Românilor Liberi. A 
apărut ca din senin, cu ședinţe de 
constituire aproape concomitente 
pe trei continente. Știut fi ind cât de 
strâns controla K.G.B-ul emigraţia 
românească, nu se putea să nu fi e parte 
la opera comună anglo-americană, 
măcar cu ingredientele basarabo-
bucovinene, cu care au contribuit la 
capitalul special al Uniunii și prin 
care și-au consolidat infi ltrarea.

- va urma -

m convins că e
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ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂZiarul   Ploiestii

Petru BOGATU, jurnalist, Chișinău

NOUL PLAN TRANSNISTREAN AL MOSCOVEI, NOUL PLAN TRANSNISTREAN AL MOSCOVEI, 
MAI PERICULOS DECÂT MEMORANDUMUL KOZAKMAI PERICULOS DECÂT MEMORANDUMUL KOZAK

MOSCOVA DĂ GHES 
TIRASPOLULUI

Diplomatul rus, care anterior venea în 
Republica Moldova din joi în paști, de la un 
timp încoace o îndesește cu voiajurile sale, 
făcând navetă între Moscova și Tiraspol, 
unde le dă ghes separatiștilor să abordeze 
Chișinăul pentru a urgenta rezolvarea unor 
chestiuni curente cu malul drept. Însărcinat 
al MID-ului (Ministerul Afacerilor Externe 
al Federației Ruse – N.M.) cu negocierile în 
problema transnistreană, Serghei Gubarev 
a vizitat regiunea separatistă în ziua de 2 
septembrie curent. La Tiraspol, ambasadorul 
rus s-a întreținut cu Vitali Ignatiev, pretinsul 
ministru de externe al autoproclamatei 
republici, sugerându-i acestuia să dea mai 
multă atenție formatului de negocieri 5+2, să 
poarte un dialog regulat cu Chișinăul. Nici 
mai mult, nici mai puțin. 

Subliniind că formatul 5+2 constituie 
una dintre puținele platforme internaționale 
care permite rezolvarea unor probleme de 
stringentă actualitate, trimisul Moscovei 
a declarat că marginalizarea lui ar fi  

contraproductivă. Că trebuie, în ciuda tuturor 
difi cultăților, să se persevereze pe această cale.  
După cum era de așteptat, Ignatiev i-a cântat  
în strună ambasadorului rus. A amintit că, 
potrivit acordurilor anterioare, negocierile în 
formatul 5+2 ar urma să aibă loc de cel puțin 
șase ori pe an. Așadar, sunt deschiși la dialog. 
Vor negocieri pe bandă rulantă. Sunt dispuși 
să muncească la foc continuu. Fără istov.  

Ce se întâmplă de fapt? Rusia, care de-a 
lungul anilor a obstrucționat procesul de 
reglementare transnistreană, a devenit brusc 
dornică să discute cu Republica Moldova. De 
unde și până unde atâta neastâmpăr, încât îi 
crapă răbdarea? Vrea Kremlinul o soluționare 
grabnică a diferendului transnistrean? 

Abandonează regiunea separatistă, oferindu-i-o 
pe tavă Chișinăului? Să fi m serioși, nici vorbă 
de așa ceva.  

Nu există niciun semn că rușii renunță la 
Transnistria. Din contra, ei caută să-și fortifi ce 
pe zi ce trece prezența politică, administrativă 
și militară în zonă. Îndată după plecarea lui 
Gubarev de la Tiraspol, Moscova s-a dedat unei 
noi provocări. Grupul Operativ al Trupelor 
Ruse, staționat în stânga Nistrului, a demarat 
un exercițiu militar de proporții, antrenându-i 
în această acțiune și pe pacifi catori. Ca să nu 
mai spunem că Rusia refuză să deschidă cel 
de-al treilea coș al negocierilor care vizează 
soluționarea problemelor politice. Orice 
încercare de a pune problema evacuării 
trupelor străine generează la Moscova reacții 
bolnăvicioase. 

În cadrul ultimei sale șederi la Tiraspol, 
bunăoară, Serghei Gubarev a dat de înțeles 
că de retragerea contingentului militar nici 
nu poate fi  vorba. El s-a arătat extrem de 
nemulțumit de Rezoluția Adunării Generale 
a ONU, care cere evacuarea trupelor străine 
din estul Republicii Moldova, catalogând-o 

ca fi ind „o lovitură aplicată rezultatelor 
pozitive obținute în procesul de negocieri și 
rezultatelor care urmează încă să fi e obținute”. 
Curios, nu? Ce „rezultate pozitive” își dorește 
oare Moscova să obțină în cursul negocierilor 
în formatul 5+2, fără să renunțe la prezența 
militară în regiunea separatistă? Răspunsul la 
această întrebare ni l-a oferit chiar întâlnirea 
dintre Gubarev și Ignatiev. 

VRABIA MĂLAI VISEAZĂ

Vorba ceea – vrabia, mălai visează. Vitali 
Ignatiev la întrevederea cu ambasadorul rus 
s-a plâns că deocamdată nu s-a ajuns la o 
înțelegere cu autoritățile moldovene în ceea ce 

privește telecomunicațiile și relațiile bancare. 
Moscova și Tiraspolul sunt de asemenea 
nerăbdători să soluționeze chestiunea 
importului de combustibil prin nordul regiunii 
separatiste. De unde și impresia că anume 
aceste probleme urmează să fi e discutate, la 

solicitarea rușilor, în cadrul viitoarei reuniuni 
în formatul 5+2. Mai mult. Ei vor să tranșeze 
rezolvarea lor cât mai curând cu putință și de 
aceea se pripesc, zorind să convoace o nouă 
rundă de negocieri. 

Lucrurile sunt limpezi. MID-ul caută 
cu înfrigurare să asigure supraviețuirea 
economică a Transnistriei care, în urma 
războiului din Ucraina, a pierdut contactul 
geografi c cu Federația Rusă. Iată de ce 
se grăbește să golească primul și cel de-
al doilea coș al negocierilor din care fac 
parte problemele sociale și cele comerciale, 
procedurile vamale, sistemul bancar, 
educația, sănătatea, libertatea circulației etc. 
Cu alte cuvinte, Putin își dorește garanții 
internaționale că regiunea separatistă va putea 
funcționa normal în viitor, chit că trupele ruse 
nu vor fi  retrase din zonă, iar confl ictul nu va 
fi  rezolvat politic. Tocmai de aceea forțează 
negocierile în formatul 5+2, care, precum se 
știe, se desfășoară sub auspiciile diplomației 
germane.  

Rușii au obținut deja intrarea mărfurilor 
transnistrene în Zona de Liber Schimb și 
Aprofundat, recunoașterea actelor de studii 
ale instituțiilor de învățământ din regiunea 
separatistă și circulația nestingherită în 
lume a transportului din stânga Nistrului. 
Dacă li se vor deschide toate drumurile spre 
Apus, dacă vor fi  legitimate pe plan extern 
sistemul de telecomunicații și cel bancar al 
autoproclamatei republicii nistrene, Moscova 
își va atinge programul maxim. Va perpetua 
existența regiunii separatiste fără să-și 
retragă trupele și fără să accepte soluționarea 

politică a confl ictului. Avem de a face, 
astfel, cu o cacealma diabolică. Rusia 
nu-și propune astăzi în Transnistria 
obiective imposibil de realizat. Nu 
impune cu orice preț federalizarea, un 
nou Memorandum Kozak, după cum ne 
sperie unii comentatori și politicieni.

ORICÂT L-AI HRĂNI PE LUP, 
EL TOT SPRE PĂDURE CATĂ 

Noile idei ale Moscovei în privința 
Transnistriei sunt realiste. Rușii 
acționează astăzi cu simț practic. 
Nu cer luna de pe cer, nu visează cai 
verzi pe pereți, nu mai construiesc 
proiecte utopice. Unde mai pui că în 
actuala conjunctură internațională, 
când a ajuns un fel de paria al planetei, 
Putin nici nu speră măcar să obțină 

în Occident concesii politice generoase. Au 
trecut frumoasele zile din Aranjuez. 

În această situație, Moscova caută cedări 
logistice și economice pentru regiunea 
separatistă, în niciun caz politice. Noul 
ei plan transnistrean abundă într-un 
pragmatism perfi d și tocmai de aceea este 
mult mai periculos decât Memorandumul 
Kozak. Rușii vor să-și cimenteze enclava 
transnistreană prin negocieri internaționale, 
fără soluționarea politică a diferendului. 
Caută să bată în cuie existența regiunii 
separatiste cu mâinile Occidentului. 

Când va putea să desfășoare tranzacții 
comerciale cu Europa fără girul Republicii 
Moldova, când va avea căi libere spre piețele 
lumii, când va dispune de telecomunicații 
autonome legitimate pe plan internațional, 
când se va pricopsi cu un sistem bancar 
recunoscut de marea fi nanță mondială, 
Transnistria va câștiga o suveranitate 
informală efectivă și nu va mai avea nevoie 
de una formală. Iar judecând după cedările 
mai mult decât exagerate ce i se fac astăzi 
Tiraspolului, lucrurile se mișcă tocmai în 
direcția dorită de Moscova. 

Unii dintre prietenii noștri din Occident 
consideră că, făcând în prezent favoruri 
Tiraspolului, creează condiții pentru 
desprinderea lui viitoare de Rusia și 
integrarea acestuia în spațiul moldovenesc 
și cel european. Iluzii. Un proverb rusesc 
spune că, oricât l-ai hrăni pe lup, el tot spre 
pădure se uită.

Serghei Gubarev, ambasadorul rus cu misiuni speciale lucrează în draci. 
Forțează noi întâlniri în formatul 5+2. Ce l-o fi  apucat oare?

privește telecomunicațiile și relațiile bancare
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t d ti ă Că t b i î i d t t ca fiind o lovitură aplicată rezultatelor solicitarea rușilor în cadrul viitoarei reuniuni

Ce se întâmplă de fapt? Rusia care de a
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Președintele Donald Trump a impus 
taxe vamale de 50 de miliarde de 

dolari, pentru a reduce defi citul comercial 
cu China, iar Beijingul a răspuns impunând 
propriile tarife pentru produsele „Made 
în US”. Într-un discurs susţinut în cadrul 
forumului Boao pentru Asia, un Davos 
asiatic, președintele chinez Xi Jinping 
a avertizat asupra unei „mentalităţi a 
Războiului Rece”, dar a promis să deschidă 
părţi ale economiei ţării. „În lumea de 
astăzi, tendinţa de pace și de cooperare 
avansează, iar mentalitatea Războiului 
Rece ca joc cu sumă nulă este un mod de 
abordare depășit”, a spus Xi Jinping.

ATAC LA DOLAR

Ultimele evoluţii ale negocierilor 
comerciale China-SUA infi rmă însă 
afi rmaţiile lui Xi Jinping. Negocierile 
începute în spatele ușilor închise între 
vicepremierul Chinei și reprezentantul 
SUA pentru comerţ s-au blocat din cauza 
refuzului Chinei de a opri politica de 
subvenţionare a ramurilor sale industriale 
de vârf (așa-zisa strategie „Made în China 
2015”). Președintele Trump a sugerat 
chiar că va impune tarife de încă 100 
de miliarde de dolari pentru produsele 
chinezești. Liderii de la Washington știu că 
deschiderea promisă de China, una dintre 
cele mai protecţioniste puteri economice, 
a avut drept scop nu permiterea accesului 
companiilor occidentale pe proprie piaţă, 
ci facilitarea extinderii Noului Drum al 
Mătăsii, menit să transforme China în cea 
mai mare putere economică a lumii. În plus, 
China își propune să atenteze la principalele 
surse ale puterii americane – dolarul ca 
principală monedă a tranzacţiilor și rezervă 
valutară mondială și controlul rutelor 
comerciale mondiale.

Recent, China a anunţat un program 
pilot pentru plata în yuani a importurilor 
de petrol. Unii analiști se așteaptă ca 
lansarea ofi cială a contractelor la termen în 
yuani să creeze un al treilea reper mondial 
pentru preţul petrolului, după preţul de la 
Londra (Brent) și din Texas (WTI). Apoi, 
China a lansat în 2013 proiectul Noului 
Drum al Mătăsii.

ORIGINILE RĂZBOIULUI 
COMERCIAL

Confl ictul economic sino-american 
actual își are originile în ultima parte a 
Războiului Rece, când Statele Unite au 
încercat o apropiere pentru a controla 
Uniunea Sovietică, o strategie pusă la cale 
de fostul secretar de stat Henry Kissinger. 
Apropierea a fost însă întreruptă de

evenimentele din 1989, din Piaţa 
Tiananmen, interpretate de nu puţini 
analiști drept o tentativă a ceea ce ulterior 
avea să fi e numit „revoluţie colorată”.

În anii 1990, administraţia Clinton, la fel 
cum avea să facă ulterior și administraţia 
Obama, a încercat să recâștige prin 
investiţii americane în China încrederea 
și acceptul Beijingului pentru o ordine 

mondială americană. Strategia părea 
câștigătoare pentru ambele părţi, urmând 
să modernizeze China și să-i îmbogăţească 
apoi pe investitorii vestici. Este tocmai 
strategia condamnată acum de Donald 
Trump, pentru că a însemnat ruinarea 
industriei americane, creșterea defi citului 
comercial și pierderea drepturilor de 
proprietate intelectuală.

ÎNAPOI LA PERIOADA 
PRO-TIANANMEN?

Cu o creștere economică uriașă, China 
a adoptat strategia unei mari puteri și a 
respins ofertele administraţiei Obama 
de creare a unui parteneriat global G-2 
(China-SUA). În 2013, prin lansarea 
proiectului Noului Drum al Mătăsii de 
circa 3.000 de miliarde de dolari și prin 
crearea Băncii Asiatice pentru Investiţii 
în Infrastructură, prin atragerea tuturor 
marilor puteri economice occidentale (cu 
excepţia SUA), Beijingul a semnalat clar că 
se desprinde total de viziunea americană. În 
plus, urmările politice ale Pieţei Tiananmen 
– conducerea colectivă și limitarea 
mandatelor prezidenţiale – au fost șterse 
cu buretele de președintele Xi Jinping, care 
poate rămâne acum lider pe viaţă.

ROCADA CHINA-SUA

Alegerea lui Donald Trump la Casa 
Albă a dus la o schimbare de roluri între 
China și SUA. Logica protecţionism 
contra globalizare nu s-a schimbat, 
însă acum președintele Chinei se vrea 
purtătorul stindardului globalizării, în 
timp ce președintele SUA îmbrăţișează 
protecţionismul adoptat în trecut de 
China. Xi Jinping a fost vedeta taberei pro-
globalizare la Forumul Economic Mondial 
de la Davos din 2017, însă a absentat în anul 
ce a urmat. Asta pentru că avea lucruri mai 
importante de făcut acasă, acolo unde, pe 
modelul brevetat deja de puterile vestice, 
Xi punea la punct strategii de infl uenţă 
și lobby prin miliardele Noului Drum al 
Mătăsii și prin Institutele Confucius pe care 
le vrea deschise pretutindeni în lume.

NOUA MIȘCARE DE 
NEALINIERE

Ca și în precedentul Război Rece, pe 
lângă taberele pro și contra globalizare, 
ale neoliberalismului și „capitalismului 
de stat”, își face apariţia și o „mișcare 
de nealiniere”, care refuză îmbrăţișarea 
totală a unui model politico-economic, 
preferând adaptarea ambelor orientări 
la realităţile geopolitice. În lumea 
occidentală, asemenea tactică este 
sinonimă cu erezia, după cum se vede din 
reacţia UE și a Germaniei la tentativele 
de apropiere de China ale statelor est-
europene.

În Africa, frontul este însă în plină 
fi erbere. 44 de ţări membre ale Uniunii 
Africane au pus recent bazele Zonei 
Continentale de Liber Schimb, pe lângă 
existentele formule de integrare și mai 
avansate, precum Comunitatea Africii 
de Est sau Comunitatea Economică a 
Statelor Vest Africane. Este doar una 
dintre zonele în care China și Vestul, în 
frunte cu SUA, luptă pentru dominaţie, 
iar modelul hibrid propus de Beijing are 
mai mult succes. Mizele sunt uriașe, dacă 
e să ne gândim doar că populaţia Africii 
este de 1,25 de miliarde de locuitori și se 
estimează dublarea ei până în 2050 sau că 
unul din factorii care au dus la prăbușirea 
regimului lui Muammar Gaddafi  a fost 
iniţiativa sa de a crea o monedă și o bancă 
centrală care să elimine francul vest-
african infl uenţat din Europa.

Aplicată conștiincios în ultimele 
decenii, urmărind creșterea profi tului 
corporaţiilor americane, apropierea SUA-
China își arată acum cealaltă faţă, iar 
administraţia Trump nu poate decât să 
recitească cele spuse în 1972 de Henry 
Kissinger președintelui Richard Nixon: 
„Peste 20 de ani, succesul dumneavoastră, 
dacă va fi  la fel de înţelept, se va îndrepta 
către o apropiere de ruși, împotriva 
chinezilor. Trebuie să infl uenţăm 
echilibrul puterilor cu sânge rece. Acum 
avem nevoie de chinezi, pentru a-i 
disciplina pe ruși. În viitor va fi  invers”.

ATENTAT CHINEZ LA HEGEMONIA SUA
Belgia se afl ă în topul clasamentului în privinţa 

eutanasierii pacienţilor cu boli mintale. Unele 
cadre medicale au cerut o dezbatere naţională a 
problemei.

Susţinătorii așa-numitei „morţi cu demnitate” 
continuă să insiste cu eutanasierea și sinuciderea 
asistată se aplică doar persoanelor cu stare 
foarte gravă de sănătate, la fel cum și susţinătorii 
avorturilor încurajează uciderea copilului ca 
o măsură disperată pentru femeile maltratate. 
Realitatea este că nu acestea sunt motivele, în 
special în Europa, unde copiii cu sindromul Down 
sunt din ce în ce mai puţini, iar persoane cu boli 
mentale sunt omorâte prin injecţie letală.

Una dintre ţările lider ale mișcării de omorâre 
a pacienţilor cu boli mintale este Belgia, unde 
oamenii pot fi  trimiși la moarte dacă se plâng 
să suferă de „chinuri psihologice insuportabile și 
inutile”.

Limbajul uluitor de relaxat privind pacienţii 
cu boli mintale a stârnit panică în rândul unor 
profesioniști în domeniul medical din Belgia, 
care au adresat o scrisoare de atenţionare, cerând 
o dezbatere naţională a problemei. Iată câteva 
fragmente din ce au avut ei de spus: „Eutanasierea 
făcută pacienţilor ce suferă chinuri psihologice 
insuportabile și inutile este foarte problematică, 
sunt oameni care nu se afl ă în fază terminală și care 
mai pot trăi încă mulţi ani. Prin urmare, precauţia 
extremă este adevărată atât din punct de vedere 
clinic cât și legal. Esenţa acestui caz este că estimând 
inutilitatea suferinţei unui pacient, noi nu putem 
elimina factorul subiectiv…

Legea nu menţionează criterii exacte pentru 
suferinţa psihologică insuportabilă. Orice plângere 
cu privire la neglijenţă în astfel de cazuri nu poate 
duce decât în „teritoriul nimănui” din punct de 
vedere legal…

Indiferent câte criterii sunt, din ce în ce mai mult 
pacientul depinde de modul în care un psihiatru 
îl percepe sau îl testează, ajutat de presupunerea 
personală a unui doctor și de relatarea pacientului 
despre simptomele sale”.

Un articol din Twe Washington Post subliniază că  
Lieve Th ienpont, un psihiatru ce aproba eutanasierea 
pe baza unor suferinţe mentale, permite pacienţilor 
să moară fără a îndeplini cerinţele legislaţiei. 
Th ienpont neagă aceste acuzaţii și declară că pacienţii 
au interpretat eronat ceea ce ea le-a spus. „Acești 
pacienţi sunt foarte disperaţi, stresaţi”, afi rma ea. „Ei 
spun lucruri ce nu sunt întotdeauna adevărate”. 

Revista Knack a arătat că psihiatrii specializaţi 
în probleme de stres intră sub incidenţa noii legi 
și modul în care aceasta le-a modifi cat relaţiile cu 
pacienţii. Ei susţin: „Destul de ciudat, persoane cu 
tulburări psihice mai puţin severe și ușor tratabile – 
cum sunt tulburările de personalitate de tip borderline 
– solicită mai frecvent eutanasierea decât oamenii 
cu boli grave. Oferta ridică într-adevăr întrebări. 
Eutanasierea a devenit un nou simptom. Adesea este 
ca un strigăt de ajutor: „Mai merită oare să trăiesc sau 
renunţi la mine?”. „Dar este un simptom cu consecinţe 
specifi ce periculoase.” 

În Europa, șapte state permit sinuciderea asistată 
de medic: Olanda, Belgia, Elveţia, Luxemburg, 
Austria, Finlanda, Germania.

Grupul Global pentru Lege și Ordine Gallup a întrebat 
oamenii din întreaga lume în ce ţări s-au simţit în siguranţă 
mergând noaptea pe străzi și dacă au fost victimele unor 
infracţiuni.

Astfel, Egiptul a fost cotat drept a 16-a cea mai sigură 
ţară din 135, în timp ce Marea Britanie se afl ă pe locul 21, 
iar Statele Unite pe locul 35. Pe primul loc în acest top este 
Singapore, în timp ce codașa este Venezuela, relatează BBC 
News. 

88% dintre cetăţeni se simt în siguranţă în Egipt, ceea ce 
plasează ţara la același nivel cu Danemarca, Slovenia și China. 

La sondaj au participat 148.000 de cetăţeni din 142 de ţări. 
Oamenii au fost întrebaţi dacă au încredere în poliţia locală. 
Dacă se simt siguri pe străzi noaptea, dacă ei sau alţi membri 
ai familiilor lor au fost jefuiţi sau agresaţi în ultimele 12 luni.

La conducerea Egiptului este, din 2013, președintele Abdul 
Fattah al-Sisi. Guvernul său a început o ofensivă împotriva 
militanţilor islamiști care doar în 2017 au ucis peste 70 de 
persoane, în atacuri sinucigașe împotriva bisericilor din 
Cairo, Tanta și Alexandria. Totodată, luptătorii grupării Stat 
Islamic au lansat atacuri împotriva militarilor egipteni din 
peninsula Sinai.

Pagină coordonată de Niță GRIGORAȘ; www.ziarulploiestii.ro

Printre spaimele atentatelor teroriste, atacurile cu arme chimice, tentativele de asasinare ale spionilor ruși și războaiele 
din Orientul Mijlociu, mai puţin vizibilul război comercial dintre SUA și China schimbă fundamental faţa lumii, se arată în 
articolul din Cotidianul al lui Călin Marchievici.
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EGIPTUL, MAI SIGUR DECÂT SUA ȘI MAREA BRITANIE
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JUNIORII CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA PLOIEȘTI – HOCHEI PE GHEAȚĂ, 
ÎN ONOARE LA MIERCUREA CIUC LA U12 ȘI U14 ȘI LA OTOPENI LA U8 ȘI U10

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

Olimpia Ploiești, „argint” la U12, la 
„Transilvania Hochey League” și aproape 

de „bronz” la U14…
O amplă și prestigioasă competiţie 

sportivă juvenilă de hochei pe gheaţă, Cupa 
„THL” – „Transilvania Hochey League” 
organizată pe două categorii de vârstă, 
U12 (copii 10 și 11 ani) și U14 (12 și 13 
ani), desfășurată recent (28-30.IX.2018), 
în Harghita, la Miercurea Ciuc (Patinoar 
„Vakar Lajos”) a avut onorant printre 
competitoarele de succes și echipele de la 
Clubul Sportiv Olimpia Ploiești. 

Sportivii ploieșteni pregătiţi și 

îndrumaţi de antrenorul Florin Tănase 
au luptat exemplar pentru un loc cât mai 
sus, pe podium și reprezentând onorant 
structura sportivă Olimpia Ploiești Viitorul 
Hocheist București, cucerind medaliile 
de argint (califi cată până în fi nala mare) 
la U12 și fi ind aproape de cele de bronz 
(prin califi carea în fi nala mică) la U14. 
Performanţele hocheiștilor de la Olimpia 
sunt remarcabile, compania din faza fi nală 

a unor echipe puternice – Corona Brașov 
(U12, locul 1 în Campionatul Ungariei, în 
Grupa de Elită, 18-0…, în fi nala „THL”…), 
Gheorgheni, HSC Csikszereda Miercurea 
Ciuc, Cîrţa – Harghita (club juvenil rural, 
cu modern patinoar acoperit…), formaţii 
(inclusiv a noastră) învingând în meciurile 
din preliminarii (la U12 și U14), echipe  ale 
unor cluburi sau structuri sportive precum 
Steaua Rangers București, Triumf București, 
din Sfântu Gheorghe-Covasna, Odorheiu 
Secuiesc – Harghita, Tigers Brăila…

În meciurile de la „Transilvania Hochey 
League”, de la Miercurea Ciuc, Olimpia 

Ploiești, antrenor Florin Tănase, a folosit 
sportivii (sau „sportivele” – prin clauze de 
regulament, în ordine alfabetică a numelor): 
Alesia Badea, Ioana Barbul, Luca Bolgiu, 
Eugen Butuc, Tudor Cercel, Călin Lupașcu, 
Rareș Mihăilescu, Matei Moga, Mihail 
Paramonov, Ionuţ Radu Junior, Vladimir 
Stanciu, Călin Tubac, Rareș Tutunea, 
Bogdan Uruc.

O remarcă specială pentru sportivul 

clubului nostru Vladimir Stanciu, căruia i 
s-a decernat trofeul „cel mai bun portar” al 
competiţiei la Categoria U12.

Cu bucurie, mândrie, onoare, Olimpia 
Ploiești U8 și U10, la Otopeni, pe 

Patinoarul Ţiriac Telekom Arena… 
Și cei mai mari hocheiști, de la Olimpia 

Ploiești (antrenor coordonator Florin 
Tănase), cei U8 (6, 7 ani) și U10 (8, 9 ani), pe 
modernul Patinoar din Otopeni (construit 
de fostul mare tenisman Ion Ţiriac), au 
participat recent (29, 30.IX.2018) la o 
competiţie deschisă vârstei lor – Cupa de 
Toamnă, organizată de Federaţia Română 
de Hochei pe Gheaţă.

La U8 au participat peste 100 de copii 
reprezentând echipele Dedeman, Husky, 

Steaua Rangers, Viitorul Hocheist, „Simona 
Halep” (echipă înfi inţată și fi nanţată de cea 
mai bună tenismenă a lumii, în prezent…), 
Corona Brașov și echipa din Prahova 
noastră – Olimpia Ploiești, iar la U10, alţi 
120 de copii de la Dedeman, Husky, Skoda, 
Telekom, „Allianz Ţiriac”, Triumf, Steaua 
Rangers – București, Tigers Brăila, Corona 
Brașov, și structura Viitorul Hocheist 
București, Olimpia Ploiești.

La aceste vârste, conform regulamentelor 
internaţionale, toţi sportivii sunt consideraţi 
„învingători” (ai noștri, de la Olimpia, 
mândrindu-se totuși și cu 12 victorii în 
cele 15 meciuri disputate…)… De altfel, 
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă, 
cu sprijinul Ministerului Tineretului și 
Sportului, a asigurat copiilor catering 
(fructe, dulciuri, apă, pizza) și câte o medalie 
și diplomă, fi ecărui hocheist.

Olimpia Ploiești a fost reprezentată pe 
„Ţiriac Telekom Arena” de tinerii sportivi 
Amalia Badea, Analisa Badea, Alexandru 
Gheoca, David Moga, Eric Nedelcu, 
Horia Petrescu, Alexandru Puiu, Maria 
Rădulescu, Alexandru Stanciu, cu bucurie, 
mândrie, onoare.

Îndemn… 
Ofi cialii Clubului Sportiv Olimpia 

Ploiești, cei ce coordonează, iată, o 
frumoasă activitate sportivă juvenilă, 
îndeamnă părinţii să-și îndrume copiii 
spre practicarea hocheiului pe gheaţă și-i 
invită să afl e detalii pe www.facebook.com/
Hochei Ploiești, sau la telefon 0728-249604, 
la antrenorul Florin Tănase… 

Iar noi le urăm tuturor, succese!

Fotbal 
Liga 2/Etapa 10 
(4.X.2018): * FC Argeş 
Piteşti – FC Petrolul 
Ploieşti 3-0 (în durere…). 
Etapa 11 (9.X.2018): * 
FC Petrolul Ploieşti – 
Luceafărul Oradea 6-2 

(în galop...). Etapa 12 
(17 X.2018, ora 19.30, 
Stadion „Ilie Oană”): 
* Petrolul Ploieşti – CS 
Mioveni.

CSM Ploieşti, 
multimedaliată în 
Campionatul României, 
are marea onoare de a 

reprezenta, prin brava 
campioană Denisa Stoian, 
Prahova şi România, la 
Jocurile Olimpice pentru 
Tineret (6-18.X.2018 
Buenos Aires – Argentina). 
Badminton 
Echipa CSC Berceni a devenit 
Campioana României la 
U13, multimedaliată (U 

13, U19, U9), cu „aur” prin 
Luca Pandele, U13 şi Matei 
Pandele, U9. Felicitări şi 
La mulţi ani antrenorului 
performer, Adrian 
Basarabeanu!
Hipism 
În cel de al 91-lea „Derby 
de Trap al României” 
(7.X.2018, Hipodromul 

Ploieşti) „laurii” victoriei 
au revenit armăsarului 
Speedy Nobel (în sulky – 
driver Vasile Gheorghe; 
proprietar: Herghelia 
Familiei Nan). Festivitatea 
de premiere a fost ofi ciată 
de Viceprimarul de Ploieşti 
Cristian Ganea şi de 
directorul adjunct CSM 

Ploieşti – Lucian Rădulescu. 
În tribună, onorant şi 
Primarul de Ploieşti – 
Adrian Dobre şi circa 
2500 de turfi şti generoşi 
în aplauze (Recordul de 
asistenţă la un „Derby” la 
Ploieşti, 11000, în 1970…). 
Altfel, splendidă sărbătoare 
ecvestră…

Hocheiul pe gheaţă, sport olimpic de iarnă, cu crose, puc, patine speciale, echipament 
protector, sport spectaculos, de mare viteză, cu eleganţă, spirit de echipă, agresivitate, unul 
din cele mai palpitante sporturi de echipă. În Orașul Aurului Negru, prima echipă afi liată 
ofi cial a fost CS Petrolul Ploiești (1976, odată cu inaugurarea Patinoarului Olimpia), dar 
în prezent fl acăra pasiunii pentru acest frumos sport este menţinută de Clubul Sportiv 
Olimpia Ploiești, în onoare, în hocheiul pe gheaţă juvenil românesc.

clubului nostru Vladimir Stanciu căruia i Steaua Rangers Viitorul Hocheist Simona

C b i â d i Oli i

0372.032.313

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

Fotbal
PE SCURT

Gimnastică ritmică
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Olimpia, U12Olimpia, U12

Olimpia, U8Olimpia, U8

Vladimir Stanciu Vladimir Stanciu 
„Cel mai bun portar”, U12„Cel mai bun portar”, U12

Trofee dragi, 2018Trofee dragi, 2018
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