
De 28 de ani au avut 
nevoie autoritățile 

pentru a construi un sens 
giratoriu într-una din cele 
mai complicate intersecții din 
Prahova, respectiv, cea de la 
Albești Paleologu, unde se 

întretaie DN1 B (E 577) cu 
DN1 D și DC 102 (Urlați). 
Cum CNAIR, administratorul 
celor două drumuri naționale, 
n-a fost în stare să realizeze 
investiția, aceasta a fost preluată 
de Primăria Albești, care s-a 

ocupat de obținerea avizelor de 
la CNAIR, de proiect, licitație, 
organizarea de șantier etc. Dar 
administrația  nu avea bani 
sufi cienți, astfel că a fost nevoie 
de intervenția Consiliului 
Județean Prahova, care a alocat, 
în octombrie, 50.000 lei. Se pare 
că lucrările vor costa, în fi nal, 
80.000 de lei. Pe DN1B a mai 
rămas o intersecție a rușinii, 
cea de la ieșirea din Ploiești 
înspre Bucov (fostul ștrand), la 
bifurcația cu Centura de Est a 
municipiului, care ar cădea în 
sarcina Primăriei Ploiești s-o 
construiască, deși teritoriul 
este împărțit cu localitatea 
Blejoi. 
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Nimic nu e mai greu ca reeducarea unui om prost educat.”
- Culese de Tata  Comenius (1592 - 1670)  Scriitor ceh
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ȘI AMATORII DE AJUTOR SOCIAL DE ACASĂȘI AMATORII DE AJUTOR SOCIAL DE ACASĂ

Se discută în România că oamenii nu vor 
să muncească. Și așa este, unii nu au 

chef să lucreze. Parlamentul a și legiferat un 
act normativ prin care taie ajutoarele sociale 
celor care nu vor să se angajeze. I-am auzit 
apoi pe patroni că au nevoie de salariați și nu 
au de unde să-i ia. Și iar este adevărat. Au adus 
vietnamezi, fi indcă ai noștri stau cu burta la 
soare. Pe de altă parte, undeva lucrurile nu se 

potrivesc. Se produce practic un scurtcircuit. 
Și vă dăm niște cifre: locuri de muncă 

vacante în România în luna octombrie- 31.800; 
număr aproximativ de șomeri-302.000; 
număr benefi ciari ajutor minim garantat-în 
jur de 288.000. Unde sunt acele așa de multe 
locuri de muncă diponibile care să înghită 
peste o jumătate de milion de oameni?

Parol,
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După exluderea puciștilor 
Marian Neacșu și Adrian 

Țuțuianu, mai mulți lideri social-
democrați au spus că „PSD nu e 
partid de maimuțe”, așa cum se 
exprimase Țuțuianu la o reuniune 
colegială în Dâmbovița, prilej cu care 
a și fost înregistrat de oamenii lui 
Codrin Ștefănescu. Nțțț, nici vorbă 
de maimuțe, 
D o a m n e , 
f e r e ș t e ! , 
dar cum se 
cheamă ăia 
care-i imită 
pe alții și 
ridică două 
degete la 
c o m a n d ă ? 
Papagali? 

Primarii, viceprimarii, președinții și 
vicepreședinții consiliilor județene 

aleși după 1992 mai au de așteptat până să 
primescă pensii speciale. Judecătorii Curții 
Constituționale au admis, marți, obiecția 
de neconstituționalitate formulată de 
președintele Klaus Iohannis și, separat, de 50 
deputați ai PNL, USR, PMP și neafi liați, cu 
privire la Legea privind Codul Administrativ 
al României. Președintele țării a depus 
mai multe obiecții: actul normativ a fost 
adoptat de Camera Deputaților în cadrul 
unei sesiuni extraordinare neconstituțional 
întrunită, încălcându-se și principiul 
bicameralismului; dispozițiile referitoare 
la obligația autorităților și instituțiilor 
administrației publice centrale, precum și a 
personalului din cadrul acestora de a pune în 

aplicare programul de guvernare 
aprobat de către Parlament sunt 
neclare; elimininarea criteriului 
de integritate pentru cei care pot 
fi  aleși membri ai Guvernului 
(aveau dreptul să facă parte din 
Executiv și cei condamnați penal); 
prevederea privind asigurarea 
folosirii limbii minorităților naționale în 
unitățile administrativ-teritoriale în care 
cetățenii aparținând acestora au o pondere 
mai mică de 20% încalcă prevederile 
constituționale etc.  În sesizarea PNL și USR, 
se arată că pensiile speciale pentru aleșii 
locali, introduse prin Codul administrativ, 
încalcă principiul egalității cetățenilor în 
fața legii și actul normativ permite numiri 
politice în cele mai importante poziții 

ocupate în prezent de înalți funcționari 
publici, ceea ce încalcă obligațiile de 
profesionalizare a administrației publice 
pe care România și le-a asumat înainte 
de aderarea la Uniunea Europeană. De 
asemenea, noul Cod Administrativ le 
permitea aleșilor locali să aibă calitatea de 
persoană fi zică autorizată sau de persoană 
care exploatează o întreprindere individuală 
sau o întreprindere familială. 

A FOST GĂSITĂ O A FOST GĂSITĂ O 
VALIZĂ ȘI LA PLOIEȘTIVALIZĂ ȘI LA PLOIEȘTI

Stimată redacție, vă scriu cu emoție, 
teamă și multă dorință de afl are 

a adevărului. Vreau să îmi înțelegeți 
eventuala precipitare din prezenta 
epistolă, pentru că oricine în locul meu ar 
reacționa, poate, mai nesăbuit.

Dar, să trec direct la subiect. Ieri, în 
jurul orelor 17.00, mă plimbam cu cățelul 
prin parcul de la Bucov când, văd plutind 
pe apă o valiză. Rup repede o nuia, o agăț și 
o trag la mal. Vă dați seama ce tremur m-a 
luat!? Pur și simplu, în primele trei secunde 
nu am știut ce să fac. Mi-au venit în cap 
toate cele: Dragnea, Iohannis, cadavru, 
acte, nenorociri, bani... În fi ne...M-am 
îmbărbătat, am îndepărtat cățelul care 
începuse să se agite deja și, cu teamă dar 
și cu speranță, așa cum v-am spus și la 
început, am deschis-o. ȘOC! Ceea ce am 
găsit o să vă cutremure...și nu numai pe 
dumneavoastră ci întreaga clasă politică 
din județ. Vă descriu doar câteva lucruri 
găsite, pe restul o să vă spun unde o să le las 
împreună cu valiza, dar vă rog să acceptați 
să nu dau eu numele celor desconspirați 
de actele care scot la iveală tot ceea ce toți 
știam, dar nu aveam confi rmări, deci o să 
folosesc inițialele celor în cauză.

Așadar, țineți-vă bine! Am găsit acte, 
fapte și facturi pe numele lui SR cu toate 
instituțiile de stat din județ, certifi catul de 
handicap (în copie conformă cu originalul) 
al directorului DV, un test de sarcină 
extraconjugală al doamnei AS, copiuțele 
de la examenul de ocupare a postului de 
președinte al SF, pixul cu care s-a furat din 
bugetul- nu spun cărei primării, având 
pe el amprentele dlui FL, bilete de avion 
doar dus către Capul de foc, pe numele 
lui EG, carnetul de elev cu patru pe linie 
al d-lui prim...dar mai bine o ziceți dvs...
OJ, o scrisoare de amenințare la adresa 
șefului de partid a consilierului local DJ, 
viitoarea organigramă cu numele rudelor 
care urmează să fi e numite în funcții gras 
și nemeritat plătite, de la compania de 
stat IC, poze nud din Italia cu doamna 
SF și domnul LB...și multe, multe alte 
nenorociri pe care vă las să le descoperiți.

Deci, o să las valiza în stația de la Casa 
Albă, astăzi, la ora 13.00, o să-i leg de 
mâner un semn distinctiv și vă rog din tot 
sufl etul să faceți dreptate. Am încredere în 
dumneavoastră!

PS. Vă atenționez să nu încercați să 
afl ați cine sunt, pentru că nu vreau asta și, 
mai mult, voi fi  și îmbrăcat în civil.

Marius MARINESCU
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Microbuz implicat într-un 
accident pe DN 1

Un autoturism și un microbuz 
au fost implicate într-un accident 
rutier care a avut loc pe DN 1, 
în intersecția din zona localității 
Liliești. Potrivit primelor 
informații se pare că accidentul 
s-ar fi  produs după ce un 
autoturism nu a acordat prioritate 
unui microbuz, care, în momentul 
impactului, nu transporta călători. 
În urma accidentului, o persoană, 
care se afl a în autoturism, a fost 
transportată la spital. Trafi cul în 
zonă s-a desfășurat fără probleme, 
a anunțat IPJ Prahova. 

Accident grav la Câmpina
Un bărbat în vârstă de 58 de 

ani, din Breaza, a fost accidentat 
grav de un autoturism, pe 
strada Griviței,  din Câmpina. 
Potrivit primelor cercetări, se 
pare că accidentul s-a produs 
după ce victima ar fi  încercat să 
traverseze neregulamentar. La 
fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Bărbatul 
rănit a fost transportat la spital. 
Conducătoarea auto, o tânără în 
vârstă de 32 de ani, din Florești, 
a fost testată cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost 0. Trafi cul în 
zona unde a avut loc accidentul a 
fost dirijat, alternativ, pe celălalt 
sens de mers. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Accident în Cartierul Albert din 

Ploiești
Două autoturisme au intrat 

în coliziune, în Cartierul Albert 
din Ploiești. Potrivit primelor 
cercetări,  șoferul uneia dintre 
mașini a încercat să întoarcă 
neregulamentar. Din fericire 
accidentul rutier nu s-a soldat 
cu victime. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili 
cu exactitate cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Accident rutier la Loloiasca
Un bărbat care circula cu o 

motocicletă pe raza localității 
Loloiasca a fost rănit în urma unui 
accident rutier. Potrivit primelor 
informații, se pare că persoana 
rănită ar fi  căzut cu motocicleta. 
Poliția a fost anunțată cu privire la 
accident, după ce victima a ajuns 
la Spitalul Județean Ploiești. Asta 
pentru că, de data aceasta, nimeni 
nu a sunat la 112. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Accident rutier pe Centura Vest 

a Ploieștiului
Accidentul rutier s-a produs 

pe Centura de Vest a Ploieștiului, 

în zona sensului giratoriu de la 
Strejnic. O persoană a sunat la 112 
și a anunțat că două autoturisme au 
intrat în coliziune, iar una dintre 
mașini s-a răsturnat. Accidentul 
rutier, potrivit primelor informații, 
s-a produs pe fondul neacordării 
de prioritate. Din fericire, nicio 
persoană nu a fost transportată la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.
Razie pe șosele. Sute de amenzi 

și 14 permise reținute
Polițiștii din cadrul Biroului 

Drumuri Naționale și Europene 
au efectuat mai multe acțiuni în 
vederea prevenirii și combaterii 
cauzelor generatoare de accidente, 
cu precădere pentru identifi carea 

și sancționarea conducătorilor 
de autovehicule care încalcă 
regimul legal de viteză, a 
abaterilor bicicliștilor, precum și 
pentru verifi carea stării tehnice a 
autovehiculelor.  Polițiștii au aplicat 
283 de sancțiuni contravenționale 
(147 pentru viteză excesivă), 
în valoare de 94.425 lei, iar 
ca măsuri complementare, au 
reținut 14 permise și au retras 
patru certifi cate de înmatriculare 
auto, potrivit IPJ Prahova. Astfel, 
polițiștii rutieri, în timp ce acționau 
cu aparatul radar TruCam, au 
depistat o conducătoare auto 
din București, care circula cu 
viteză peste limita legală, fi ind 
înregistrată cu 174 km/h în afara 
localității Potigrafu. Femeia a fost 
sancționată contravențional, iar 
ca măsură complementară i-a fost 
reținut permisul de conducere. 
Acesta nu este singurul caz de 
acest fel depistat în trafi c. Polițiștii, 
potrivit IPJ Prahova, au depistat și 
un conducător auto care se deplasa 
cu viteză excesivă, de această dată 
radarul înregistrând 103 km/h în 
localitatea Bucov. Șoferul a fost 
amendat și i s-a reținut permisul 
de conducere. Tot în cadrul 
acțiunilor efectuate pe șoselele din 
Prahova, pe raza comunei Valea 
Călugărească, polițiștii au depistat 
în trafi c un conducător auto 
pentru care testarea cu aparatul 
etilotest a indicat o concentrație de 
1,48 mg alcool pur în litrul de aer 
expirat. Bărbatul a fost transportat 
la spital pentru a-i fi  recoltate 
probe de sânge, fi ind întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere sub 
infl uența alcoolului. Un alt  
conducător auto care circula pe 
DN 1 a fost depistat de polițiști 
pe raza localității Puchenii Mari, 
având o concentrație alcoolică de 
0,97 mg/l în aerul expirat. Și în 
acest caz, polițiștii au deschis dosar 
penal, a precizat IPJ Prahova.
Amenzi pe șosele, în Câmpina, 

Florești și în Șotrile
Polițiștii din Câmpina au 

organizat două acțiuni rutiere, pe 
raza municipiului și a comunelor 
Florești și Șotrile, ocazie cu care 

au fost controlate 106 autovehicule 
(27 conducători auto testați cu 
aparatul etilotest) și au fost aplicate 
64 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 25.270 lei (un 
permis reținut și opt certifi cate 
de înmatriculare auto retrase), 
potrivit IPJ Prahova. „Astfel, în 
timp ce acționau cu aparatul radar 
TruCam în localitatea Florești, 
polițiștii rutieri au depistat un 
conducător auto care se deplasa 
cu viteza de 108 km/h. Bărbatul a 
fost sancționat contravențional cu 
amendă, fi indu-i reținut permisul 
în vederea suspendării dreptului 
de a conduce pe drumurile 
publice”, a anunțat IPJ Prahova.

Taximetrie ilegală la Bușteni
Un agent din cadrul Poliției 

Stațiunii Bușteni a oprit pentru 
control un autovehicul despre 
care existau indicii că ar efectua 
transport de persoane contra 
cost, în acesta fi ind găsiți patru 
pasageri care au precizat că urmau 
să achite câte 100 de lei pentru a 
fi  transportați din oraș pe Platoul 
Bucegi și retur. „Conducătorul 
auto a fost sancţionat 
contravenţional, pentru încălcarea 
prevederilor Legii nr. 38/2003, 
cu amendă de 1.000 lei, fi indu-i 
suspendat dreptul de utilizare a 
autoturismului pentru șase luni 
prin reținerea certifi catului de 
înmatriculare și a plăcuțelor cu 
numărul de înmatriculare”, a 
anunțat IPJ Prahova.
Dosare penale pentru folosirea 

minorilor pentru cerșetorie
Polițiști ploieșteni de siguranță 

publică din cadrul Secției nr. 3 
au depistat patru prahovence, 
care, însoțite de minori, apelau 
la mila trecătorilor, solicitând 

diverse sume de bani. În cauză 
au fost întocmite dosare penale 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de folosire minori în scop de 
cerşetorie. Totodată, polițiștii 
au sesizat Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecție a 
Copilului Prahova, a anunțat IPJ 
Prahova. 

Tânără în vârstă de 18 de ani 
dată dispărută

Polițiștii din Prahova caută o 
tânără de 18 ani, din Plopeni, care 
a plecat voluntar de la domiciliu și 
nu a mai revenit. Tânăra se numește 
Sava Georgiana-Larisa. Aceasta 
a plecat voluntar de la domiciliul 
din Plopeni și nu a mai revenit. 
„Au fost demarate, imediat, toate 
activitățile procedurale, polițiștii 
efectuând investigații pentru 
găsirea persoanei în cauză. În 
momentul plecării era îmbrăcată 
cu o geacă de culoare albastru 
deschis, blugi de culoare albastră 
și încălțată cu pantofi  sport de 
culoare neagră”, a anunșat IPJ 
Prahova. Tânăra are aproximativ 
1,65 m, greutatea de aproximativ 
60 kg, păr lung drept, vopsit blond, 
ochi 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 
IPJ Prahova. 
Percheziții la persoane bănuite 
de furt prin „metoda pomana”

Grijă mare pe cine primiți în 
locuință. Polițiști ai Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Prahova 
au efectuat opt percheziții, la 
persoane bănuite de săvârșirea 
unor furturi prin ,,metoda 
pomana”. „Din cercetări a rezultat 
că, în perioada august - octombrie 
a.c., persoanele în cauză, sub 
pretextul că intenționează să ofere 
bunuri în memoria unei persoane 
decedate, ar fi  solicitat accesul 
în mai multe locuințe. După ce 
ar fi  reușit să pătrundă înăuntru, 
acestea ar fi  oferit și o sumă de bani 
cu același titlu, însă ar fi  înmânat 
persoanelor vătămate o bancnotă 
de valoare mare, solicitând un rest 
de bani, pentru a identifi ca locul 
unde sunt ținuți banii în locuințe”, 
a anunțat IPJ Prahova. Ulterior, 
spun polițiștii, persoanele în 
cauză ar fi  creat un pretext pentru 
a distrage atenția persoanelor 
vătămate, una din persoanele 
bănuite reușind să sustragă 
restul de bani. „Prin activitatea 
infracțională, ar fi  fost cauzat un 
prejudiciu de aproximativ 100.000 
de lei”, a anunțat IPJ Prahova. În 
urma perchezițiilor au fost ridicate 
telefoane mobile și diverse sume 
de bani. Șapte persoane au fost 
conduse la sediul poliției, pentru 
audieri și dispunerea măsurilor 
legale.
Percheziții la Centrul Sf. Andrei 

din Ploiești. Șase persoane 
arestate preventiv

Polițiștii Serviciului de 
Investigații Criminale Prahova 
au efectuat 4 percheziții în 
Ploiești, la un complex de servicii 
și la domiciliile unor persoane 
bănuite de purtare abuzivă și rele 
tratamente aplicate minorului. 
„Din cercetări a reieșit că, în cursul 
anului curent, persoanele în cauză, 
afl ate în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu, ar fi  pus în primejdie 
dezvoltarea fi zică, intelectuală 
sau morală a mai multor minori, 
prin măsuri sau tratamente de 
orice fel. În urma perchezițiilor, 
au fost ridicate înscrisuri, în 
vederea continuării cercetărilor”, a 
precizat IPJ Prahova. 15 persoane 
au fost conduse la sediul poliției, 
pentru audieri și dispunerea 
măsurilor legale. 11 persoane au 
fost prezentate în fața instanței 
care a dispus măsuri preventive. 

Cinci persoane au primit control 
judiciar, iar șase sunt în arest 
preventiv.  

Adolescentă dată dispărută în 
Ploiești

Polițiștii din Ploiești au fost 
sesizați cu privire la faptul că 
Sandu Maria Madena, în vârstă 
de 17 ani, din Ploiești, a plecat de 
la domiciliu și nu s-a mai întors. 
Minora are înălțime de 1,70, 
greutate 45 de kg, păr lung drept 
saten, fața ovală, ten deschis, ochi 
căprui. „Persoanele care pot oferi 
date și informații despre minora 
în cauză sunt rugate să sune la 112 
sau să anunțe cea mai apropiata 
unitate de poliție”, este apelul 
lansat de IPJ Prahova.

Bărbat acuzat de conducerea 
unui autoturism în stare de 

ebrietate și fără permis
Un bărbat în vârstă de 44 

de ani, din Prahova, s-a ales cu 
dosar penal pentru un cumul 
de fapte. Persoana în cauză, 
localnic al comunei Filipeștii de 
Pădure, este acuzat de nouă fapte, 
respectiv conducere a unui vehicul 
neînmatriculat, fără permis și sub 
infl uenţa băuturilor alcoolice și 
furt califi cat.  „În baza mandatului 
emis de Judecătoria Câmpina, 
a fost efectuată o percheziție la 
domiciliul bănuitului, ocazie cu 
care au fost descoperite şi ridicate 

scule, unelte, biciclete, role cablu 
electric şi alte bunuri care fac 
obiectul faptelor cercetate”, a 
precizat IPJ Prahova. Bărbatul a 
fost reținut pentru 24 de ore și a 
fost prezentat Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Câmpina, iar 
ulterior instanța a dispus arestarea 
preventivă pentru 30 de zile. 
Percheziții la Cerașu la persoane 

bănuite de infracțiuni silvice
Polițiștii din cadrul Poliției 

Orașului Vălenii de Munte au 
efectuat 10 percheziții, la persoane 
bănuite de tăiere ilegală de arbori 
și furt de material lemnos. Toate 
descinderile au avut loc în comuna 
Cerașu. „Din cercetări, a rezultat 
că, începând cu luna septembrie 
a.c., persoanele în cauză ar fi  tăiat, 
fără drept, și sustras material 
lemnos din fondul forestier 
privat din zona comunei Cerașu. 
Ulterior, materialul era vândut ca 
lemn de foc către alte persoane din 
localitate, precum și din comunele 
învecinate”, a precizat IPJ Prahova. 
Prin activitatea infracțională, 
ar fi  fost cauzat un prejudiciu 
de aproximativ 30.000 de lei. 
Opt persoane au fost conduse 
la sediul poliției, pentru audieri 
și dispunerea măsurilor legale. 
Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul 
luptătorilor de acțiuni speciale din 
cadrul I.J.P. Prahova și a benefi ciat 
de suportul de specialitate al 
Direcției de Operațiuni Speciale 
a Poliției Române. La activități au 
participat și jandarmi din cadrul 
Grupării Mobile ”Matei Basarab” 
Ploiești.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Seria accidentelor rutiere a 

continuat în Prahova, iar 
zeci de persoane au ajuns la 
spital. Roxana Tănase; 

www.ziarulploiestii.ro

oferi informații care pot conduce
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SUD-MUNTENIA, CEL MAI MARE SUD-MUNTENIA, CEL MAI MARE 
PRODUCĂTOR DE FRUCTE DIN ȚARĂ

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

În luna octombrie, în media românească a apărut o 
statistică în care se afi rma că, în anul 2017, comparativ 

cu anul 2012, suprafețele cultivate cu meri au crescut cu 
7,5%, iar cele cu peri- cu 0,4%. Datele INS nu arată însă 
deloc în acest fel, nici pentru intervalul 2012-2017, nici 
pentru perioada 1990-2017. Dimpotrivă, se întregistrează o 
descreștere continuă a producțiilor și suprafețelor cu livezi. 
În 1990, România avea 124.249.207 de pomi fructiferi, din 
care: pruni-44.661.130 de bucăți, meri- 49.877.408, peri- 
5.199.046, piersici- 5.881.956, cireși și vișini- 8.891.290, caiși 
și zarzări-4.702.178, nuci- 2.070.372, alți pomi- 2.965.827. 
Numărul total al pomilor a scăzut cu 40% în 2017, ajungând  
la 75.279.182 bucăți. Declinul a fost unul constant, în niciun 
an din cei 27 analizați nefi ind mai puțini pomi, per total, 
decât în 2017. Nici la măr n-a fost o altă evoluție, descreșterea 
fi ind treptată, astfel că, în 2017, numărul de meri a scăzut 
la 25.304.145 de bucăți. La prun, numărul a ajuns, în 2017, 

la 34.591.325 de bucăți (scădere de 22,57%). Și producția 
totală de fructe a scăzut în consecință, de la 1.453.007 tone, 
în 1990, la 1.058.494 de tone, în 2017. Singurul indicator 
care înregistrează o creștere este la producția medie, aceasta 
fi ind de 12 kg/pom, în 1990 și de 14 kg/pom, în 2017.Ca 
suprafață totală de livezi și pepiniere pomicole, în 1990, 
România avea 313.389 ha de plantații pomicole, iar în 2014 
(ultimul din baza de date a INS)- 196.941 ha, scăderea fi ind 
de 37,16%. Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari suprafețe 
cultivate cu pomi fructiferi sunt în Sud-Muntenia (41.176 
ha), Sud-Vest Oltenia (39.722 ha) și Nord-Vest (36.180 ha). 
Județele Argeș și Dâmbovița, cu o producție totală de fructe 
de 121.749 tone, respectiv, 117.799 tone, sunt cele mai mari 
producătoare de fructe din țară. Urmează, la mare diferență, 
județele Vălcea (71.443 tone), Buzău (55.101), Satu Mare 
(52.970), Maramureș (50.483). 
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ANSAMBLUL ANSAMBLUL 
CENTENAR, CENTENAR, 
LA PARCUL LA PARCUL 

MUNICIPAL VEST
Nu numai Parcul „Constantin Stere”, de la Bucov, 

va avea un loc închinat Marii Uniri (Aleea Marii 
Uniri, cu 10 busturi ale personalităților marcante care au 
contribuit decisiv la realizarea unității românilor), ci și 
Parcul Municipal Vest, acolo unde va fi  realizat Ansamblul 
Centenar. Acesta va conține 7 statui, toate realizate în 
cadrul primei ediții a Taberei Naționale de Sculptură 
Monumentală, recent încheiată, lucrările în marmură ale 
artiștilor Daniel Dan, Maxim Dumitraș, Alfred Dumitriu, 
Bogdan Hojbotă, Petre Virgil Mogoșanu, Eugen Petri și 
Ion Zderciuc având ca tematică Centenarul Unirii de la 
1918. Consilierii locali au aprobat, luni, realizarea unui 
studiu de fezabilitate și indicatorii tehnici și economici 
pentru construirea soclurilor pe care urmează să fi e așezate 
cele șapte sculpturi. Acestea vor avea dimensiuni diferite, 
începând de la 0,48 mp până la 3,60 mp! Lucrarea ar urma 
să coste 10.328 lei (inclusiv TVA), la care se mai adaugă 
alți 2.933 lei pentru organizare de șantier, publicitate etc. 

Reamintim că Primăria Ploiești a plătit și costurile taberei, 
nedefi nite deocamdată. Știm că autoritățile au plătit 
cazarea artiștilor, plata marmurei românești de Rușchița și 
transportul acesteia până la Ploiești, onorariul sculptorilor, 
reprezentând contravaloarea drepturilor de autor, în 
cuantum de 10.000 de lei brut/ participant impozabili, 
plus remunerarea comisarului de tabără și plata celor trei 
cioplitori pentru degroșarea sculpturilor.

„PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN „PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN 
ROMÂNIA” A AJUNS LA TĂTARUROMÂNIA” A AJUNS LA TĂTARU
În această toamnă, echipa „Plantăm 

fapte bune în România” și-a propus 
ca, la nivel național, să împădurească 
33 de hectare de teren, în 15 localități 
din 13 județe ale țării. La această 
acțiune vor participa în jur de 6.500 de 
voluntari, care vor planta aproximativ 
150.000 de puieți. Printre localitățile 
unde vor poposi voluntarii se afl ă și 

comuna Tătaru, unde 250 de voluntari, 
angajați ai unor mari companii din 
România, cu implicarea autorităților 
locale și a sătenilor, vor planta 3.000 
de puieți de gorun, frasin și paltin, pe 
un hectar de teren degradat. Florentina 
Stan, coordonatorul acțiunii, a declarat 
public: „Prin această acțiune dorim 
să atragem atenția asupra protejării 

mediului înconjurător, dat fi ind faptul că 
nu avem planul B, adică o altă planetă. 
Terenurile pe care le plantăm sunt fără 
vegetație forestieră, predispuse sau 
afectate de diferite procese de degradare-
eroziune pluvială, alunecări de teren, 
sărăturare, poluare sau eroziune eoliană 
etc.” În Prahova, datele arată că în jur 
de 44.000 ha sunt neproductive și 
degradate.

PRIMĂRIILE, DATOARE CU 11 MILIOANE PRIMĂRIILE, DATOARE CU 11 MILIOANE 
DE LEI FIRMELOR CONSTRUCTOARE

14 primării plus 
C o n s i l i u l 

Județean Prahova au 
datorii mai mari de 
90 de zile către diverși 
furnizori, arată Ministerul 
Finanțelor Publice, în 
ultima situație publicată 
pe site-ul instituției. Cele 
mai mari arierate le-a 
înregistrat, cum era și de 
așteptat, orașul Ploiești 
(3,05 milioane lei), urmat 
de Colceag (3,1 mil. 
lei, în contul probabil 
al lucrărilor angajate 
prin PNDL, pentru care 
Guvernul a „uitat” să mai 
trimită bani) și Bușteni 
(2,74 mil. lei). Celelalte 
unități administrativ-

teritoriale au datorii către 
furnizori rezonabile:

Consiliul Județean 
Prahova-450.000 lei, 
Azuga-610.000 lei, 
Băicoi-430.000 lei, 
Mizil-190.000 lei, 
Plopeni-140.000 lei, 
Bălțești-120.000 lei, 
Bătrâni-80.000 lei, 
Brebu-20.000 lei, 
Drajna-70.000 lei, 
Florești-20.000 lei, 
Jugureni-10.000 lei și 
Provița de Jos-40.000 
lei. La nivel național, 
cele mai mari arierate se 
înregistrează în județele 
Vâlcea, Constanța, Caraș-
Severin, Timiș, Suceava și 
Brașov. 
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MARȚI AM MARȚI AM 
RESPIRAT PM10 

ÎN EXCES!ÎN EXCES!

Nu știm dacă ia cineva în 
serios lucrurile acestea- 

și se pare că nu!- dar de 
câteva ori pe lună, dacă 
nu cumva pe săptămână, 
respirăm, în Ploiești, 

aer „rău”. Da, chiar așa, 
„RĂU”, scrie pe panourile 
de monitorizare a stațiilor 
de măsurare a calității 
aerului! Iar acest lucru s-a 
întâmplat marți, la stațiile 

PH2 (centrul orașului), 
PH5 (Bulevadrul București) 
și PH6 (Mihai Bravu). Ce 
anume a  provocat acest rău? 
Evident că n-avem a ști dacă 
nu consultăm anunțurile 
Agenției pentru Protecția 
Mediului (și normal că 
80% din populație nu face 
lucrul acesta din motive 
obiective): a fost vorba 
despre depășiri ale emisiilor 
de particule în suspensie 
PM10. Asta înseamnă că 

trafi cul rutier a fost infernal 
sau niște agenți economici 
au evacuat în atmosferă ceea 
ce nu trebuie. Particulele 
în suspensie provin din 
activitatea industrială, 
trafi cul rutier, sistemul 
de încălzire a populației, 
centralele termoelectrice 
etc. Cei mai afectați de PM10 
sunt copiii, persoanele 
cu boli cardiovasculare și 
respiratorii, vârstnicii și 
astmaticii. 

u știm dacă ia cineva în aer rău” Da chiar așa
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Mă doare-n băşcălie!Parol,

După ce Dacian Cioloș a spus că PSD și 
PNL sunt niște partide de... fi er vechi, 

Ludovic Orban l-a făcut terci, sugerând că 
este omul PSD, PDL, PMP și ALDE: „Mi 
se pare extrem de ciudat faptul că Cioloș a 
apărut din neant: l-a pus Tăriceanu ministru 
al Agriculturii, nici azi nu am înțeles de ce. 
După ce a picat Guvernul liberal, Cioloș s-a 
dus consilier la Băsescu, principalul adversar 
al PNL, care apoi l-a pus comisar european. 
Cine l-a propus, din nou, comisar ca primă 
opțiune în 2014? Președintele PSD de la acea 
vreme, Victor Ponta (...) Este un atac straniu 
din partea cuiva care, de-a lungul carierei 
sale politice, nu a strâmbat din nas când PNL 
l-a pus ministru al Agriculturii sau când l-a 
susținut la postul de prim-ministru. S-a trezit 
acum brusc, când suntem într-un război 
extrem de difi cil cu PSD, să ne lovească”. 
Bravo, Orbane, dă de pământ cu Cioloș-
Fiul lui Soroș! Și în general foarte bine că vă 
scoateți ochii între voi, liberalii lui Cioloș, 
Cioloș liberalilor, voi- useriștilor, USR-vouă, 
toți la un loc PMP-ului, că-i creația lui Băse. 
Și în timpul ăsta PSD și ALDE o să fl uiere 
pe lângă voi la următoarele alegeri. O să vă 
bată că nici nu știți de unde vi se trage... Ți-o 
spun anticipat: de la tine! Oricum, Orbane, 
nu știu cum se face, dar de câte ori te văd, 
imi aduc aminte de „Greierele și furnica”:

-Petrecuse lălăind
tot anul.
Însă iată că-ntr-o zi
când campania veni,
Ludovic O. se trezi
fără voturi și votanți...
Guvernare? Uite, canci!
Ce să facă? Hai să ceară-n
România, până la vară,
Niscai voturi de la țară.
-Pe cuvânt de lighioană,
voi plăti cinstit, cucoană,
cu dobânzi, cu tot ce vrei!
România, harnică,
are un ponos al ei:
nu-i din fi re darnică
și-i răspunde cam răstit:

-Astă-vară ce-ai păzit?
-Dacă nu e cu bănat,
zi și noapte am cântat,
Ăăă, cum zi tu, am fl ecărit...
-Îți arde de smiorcăit?
-Ba eu m-am și războit
Cu dușmanii de partid.
-Ai vorbit ca pentru proști
Guvernează, dacă poți!

Consilierii locali din Ploiești 
trebuie să aprobe criteriile-cadru 

pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluționarea cererilor și în repartizarea 
locuințelor pentru tineri, destinate 
închirierii, construite de Agenția Națională 
a Locuinței. Îhi, ce mai munciți voi ca să 
creați aparența corectitudinii! N-ar fi  mai 
bine să spuneți direct că unicul criteriu 
este cel din moși-strămoși, PCR, adică Pile, 
Cunoștințe și Relații? Dacă vreți, adăugați în 
grilă că solicitantul/solicitanta trebuie să aibă 
1,76 m înălțime, unghii mov, păr... adică fără 
păr, că doritorii au chelit așteptându-vă pe 
voi să construiți case, ochii verzi, platfus la 
piciorul stâng etc. și ăla/aia să fi e prietenul/
prietena tatălui amantei lui X sau să aibă 
trecere la comisia de locuințe, partid, 

consilier, primar, viceprimar, directori. No, 
apoi neapărat să fi e bugetar! Arătați-mi 
mie o familie venită în largul Ploieștiului 
care să fi  primit locuință ANL dacă nu 
avea o proptea Sus sau dacă nu lucra în 
instituțiile statului! Așa că, repet și eu vorba 
aia a voastră pe care o adresați prostimii, mă 
lași?!!

Cică o stradă din cartierul Albert a fost 
spartă de muncitori a doua zi după 

ce au asfaltat-o fi indcă bulibașa fi rmei de 
construcții uitase să introducă și conducta 
de colectare a apelor pluviale. Ploieștenii de 
pe străzile Gilortului și Lotrului se aude că 
sunt disperați fi indcă lucrarea de canalizare 
începută astă-primăvară nu e gata nici în 
noiembrie, iar acum a picat și dandanaua 
cu „încarcă Tică, descarcă Tică”, adică joaca 
de-a asfaltatul și de-a spartul asfaltului. 
Deh, bre, poate acum vă dați și voi seama 
ce mină de aur au reprezentat pentru voi 
parlamentarii și primarii din Albert! Când 
erau pe cai mari, v-au dat și lapte de pasăre 
în cartier. Cum au ieșit ei din decor, cum ați 
început și voi să fi ți cetățeni de rând! Cum 
era aia? Mai întoarce, Doamne, roata... Uite 
că vi s-a împlinit! Dar nu vă enervați, puneți 
acolo un indicator, marca Băsescu, fi indcă 

tot avem un primar care i-a fost coleg de 
partid: „aici sunt banii dumneavoastră!” 
Bani îngropați adică. Aleluia!

ÎN ȚARA LUI MIȘTO VODĂ
Mama a plecat să moară,
Tata lucră la Paris,
Soră-mea, de astă-vară,
Caută și ea un...vis.
Eu și frații mei, acasă,
Am crescut în lipsa lor
Și când dorul ne apasă,
Privim zarea din pridvor...
Anii apoi au zburat
Și-a venit o altă vară.
România, am afl at...
Mai trăiește într-o... gară!
......................................
În ăst timp, pe o câmpie
De la Dunăre, la nord,
Fu găsită de-un bădie
Cu ceva aburi la bord,
O valiză. Ptiu, drăcie!
Gândi omul bucuros:
Oare bani în ea să fi e?
Mi-s eu tare norocos!
Încercă să o deschidă
Și valiza face... bum!
Pe pământ se înșirară
Actele de la TelDrum!
Și țăranul, om șiret,
Ca tot teleormăneanul,
S-a bătut cu pumnu-n piept:
Ia săriți încoa` cu banul!
.....................................
Să scurtăm deci din poveste,
Cum a fost sau cum mai e,
Valiza cu documente
A ajuns la eRTeVe.
Hard, facturi, fotografi i,
Documente, bani, avut,
Plăți aiurea și prostii...
Daddy Dragnea, ești  bătut!
........................................
Dacă n-ați afl at, vă spun,

Liviu ăsta nu-i oricine,
E în Parlament stăpân,
E un zeu, dumnezeire.
C-a șmanglit și el oleacă
De la sine nu se pune:
-Orice altă dobitoacă
Mie să mi se închine!
Că a luat întâi un ou,
Apoi cu totul cotețul,
Când puse mâna pe bou...
-Nu-mi ajunge nici județul!
......................................
Plutea Liviu peste țară
Când valiza făcu...bum!
-Cin` mă face de ocară,
Ce-am a face cu TelDrum?
Cugetând profund, se vede,
Cum face un om de stat
Responsabil, cu probleme...
Gestul lui m-a înghețat:
Apăru ca Mucea,
În Palat, purtând cu sine,
Negre și misterioase,
Două mari valize!
-Am aici sute de acte,
Cum Iohannis fura case!
Una este cu gogoși
Pentru ziariști jegoși!
...................................
În timpul ăsta, la gară,
Într-o altă valijoară,
Într-un tren, dar nu de-a-ntâia,
Se urcase România!

Liderul PNL Prahova, mutul Iulică 
Dumitrescu, a demisionat din poziția 

de șef al grupului liberal din Senat, după ce 
în prealabil a avut o discuție în acest sens 
cu Ludovic Orban. Se pare că la originea 
neînțelegerilor ar fi  acuzația că Dumitrescu 
a făcut deseori blat pe ascuns cu PSD și 

ALDE la anumite proiecte de legi pe care 
PNL anunța că nu le votează. Ei, Orbane, 
ești dus cu sorcova? Ce blat pe ascuns! 
Dumitrescu s-a dus chiar pe față în biserică, 
braț la braț cu PSD, PNL și PMP, să țină o 
ședință în fața altarului. Ce jurământ de 
credință mai vrei decât acesta?

Liviu Dragnea l-a invitat la baie pe 
unul dintre jurnaliștii care-l sâcâia 

cu întrebări referitoare la votul din Senat a 
legii care oferă posibilitatea condamnaților 
să facă pușcăria la domiciliu: „Cum dracu’? 
Dar mi-ajunge, totuși. Hai în baie, puiule! 
Hai în baie, că-ți ies poze ca lumea!” Am 
o nelămurire: Liviule, și tu ai organizat, 
semnat, votat referendumul pentru familia 
tradițională?
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OPINIEOPINIE

Conf. Mihai  Apostolache

La mijlocul săptămânii 
trecute, Centrul de Studii 

și Cercetări Juridice și Socio-
Administrative din cadrul UPG 
Ploiesti și Editura Universul 
Juridic au organizat, la Ploiești, 
lansarea Tratatului teoretic și 
practic de drept administrativ 
al domnei Profesor universitar 
doctor Verginia Vedinaș, 
Președintele Institutului de 
Științe Administrative “Paul 
Negulescu”. 

Evenimentul a fost găzduit 
de Universitatea Petrol-Gaze 
din Ploiești și prezentat de 
conferențiar universitar doctor 
Mihai Cristian Apostolache, 
Director al Centrului de Studii 
și Cercetări Juridice și Socio-
Administrative din cadrul UPG 
Ploiești. 

În cuvântul de deschidere, 
conferențiarul universitar 

doctor Mihai Cristian 
Apostolache a precizat că 
acțiunea are menirea de a cinsti 
munca de o viață a unui om, 
un om de catedră, dar, în egală 
măsură, și un om implicat în 
viața cetății, doamna profesor 
Verginia Vedinaș reușind 
să îmbine armonios latura 
teoretică și latura practică.

Verginia Vedinaș a fost 
Consilier de Conturi în cadrul 
Curții de Conturi a României 
timp de nouă ani, a fost 
senator de Bihor, președinte 
al Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, director 
general adjunct al Institutului 
Național de Administrație. Este 
profesor universitar doctor în 
cadrul Facultătii de Drept a 
Universității din București și 
Președinte al Institutului de 
Științe Administrative „Paul 

Negulescu” din Sibiu. 
La eveniment au participat 

cadre didactice universitare, 
avocați, primari, consilieri 
locali, funcționari publici, 

reprezentanți ai mediului de 
afaceri, studenți și masteranzi.

Ultimul Tratat de Drept 
Administrativ a fost scris, în 
anul 2005, de regretatul profesor 
Antonie Iorgovan.

Negulescu” din Sibiu reprezentanți ai mediului de

Deși documentul a fost 
depus de mai multă 

vreme în legislativul local, abia 
la ultima ședință consilierii 
au votat proiectul de hotărâre 

prin care se interzice circulația 
căruțelor trase de cai și a 
cărucioarelor împinse cu mâna, 
în Ploiești. Decizia a intrat 
în vigoare de la 1 noiembrie. 

Excepție de la această regulă 
fac vehiculele cu orice fel de 
tracțiune animală care participă 
la diferite manifestări cultural-
artistice, dar numai după ce 
circulația lor este avizată de 
comisia de specialitate care 
are în atribuții și organizarea 
adunărilor publice. Sancțiunile 
pentru abaterea de la prevedrile 
HCL sunt aspre. Astfel, dacă o 
căruță (trasă de cal sau măgar) 
este surprinsă pe străzile din 
oraș, proprietarul este amendat 
cu 500-1.000 de lei, iar căruța 
îi va fi  confi scată; acesta poate 
reintra în posesia bunului 
după ce face dovada achitării 
amenzii. Sancțiunea poate fi  
redusă la jumătate dacă este 
plătită în 15 zile. Dacă atelajul 
transportă deșeuri de orice 
natură, contravenția va fi  de 

1.000-1.500 lei, cu confi scarea 
vehiculului. Dacă proprietarul 
refuză să plece cu animalul 
de tracțiune de la locul faptei, 
acesta va fi  ridicat și transportat 
la Parcul Bucov; în cazul în care 
nu este revendicat în termen 
de 10 zile, calul se consideră 
abandonat, reprezentanții 
parcului putându-l păstra sau 
valorifi ca. Tariful de cazare 
a cailor la Bucov este de 40 
de lei pentru fi ecare zi + 5lei/
km cheltuielile cu ridicarea 
și transportul animalelor. Tot 
amendă cuprinsă între 1.000 și 
1.500 lei pot primi și cetățenii 
care transportă deșeuri de 
orice fel cu căruțuri trase sau 
împinse cu mâna. Constatarea 
contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor pică în sarcina 
polițiștilor și jandarmilor.

Suntem ipocriți cu toții! Rău că se 
face, rău că nu se face. Vorbesc despre 

Centenar și despre felul în care noi, românii 
(noi, țara, noi, ploieștenii, noi, prahovenii), 
pregătim acest 1 Decembrie. Bine, nu discut 
despre banii aruncați pe lălăieli. Și au fost 
destule. Au fost și încă sunt, de la ăl mai 
mic sătuc, până la București. Via Prahova, 
evident. Nu discut nici despre cutremurul 
ăsta săpat în noi toți de Dragnea și pușcăria 
lui. El zice că Iohannis seamănă discordia. 
Eu cred (neipocrit) că Dragnea face asta. 
Dacă PSD ar fi  consimțit să se lepede de un 
președinte cu probleme și care se agață de 
România s-o tragă în groapă, am fi  avut 
armonie atât cât în general există între 
oameni pace. Cât noi, cu metehnele noastre 
balcanice sau mai bine zis dâmbovițene, știm 
să ne ducem zilele în amiciție, amabilitate, 
bun-simț. Sunt cu gândul la miștocăreala 
(scuzați termenul) asta generală care se 
face la noi, în Ploiești, cu referire la banii 
pe care primăria îi alocă pentru tricolorul 
ce-ar urma să umple străzile de Ziua 
Națională 100. România 100. Bun, veți 
spune, suntem ipocriți fi indcă împodobim 
orașul, dar nu și sufl etul. Noi avem în sufl et 
dragostea de țară? Poate că n-o avem. 
Sau poate că da. În orice caz, confundăm 
țara cu liderii ei. Cum n-am inventat încă 
mecanismul de a pipăi și măsura ce-i în 
inima omului, să presupunem că acolo, 
înlăuntrul nostru, vibrează ceva cu privire 
la România. La românism. La statutul de 
cetățeni români. Dar afară ce să facem? Să 
primim 1 Decembrie în beznă? Atât le-ar 
trebui ăstora care ne gestionează banii din 
taxe și impozite! Să îmbrăcăm orașul în cele 
trei culori? Da, dar sunt prea mulți bani, 
n-are lumea ce mânca, iar lor le arde de 
cocarde tricolore, zic deja unii dintre așa-
zișii formatori de opinie. Glumind un pic, 
lăsați, o să fi e și fasole cu cârnați și-o cană 
cu vin fi ert! Revin: e bine că se cumpără 
steaguri? Și spun răspicat: da, este foarte 
bine, că doar o singură dată împlinește 
România 100 de ani! Pe urmă, gurile rele 
s-au pus cu răul pe statuia lui Iuliu Maniu, 
de pe Aleea Unirii, din Parcul Bucov. Că 
e prea scumpă, că e prea din bronz, că e 
prea... Iuliu Maniu, ce să mai facem și cu 
ăsta, că doar i-am pus pe Brătianu, Inculeț, 
Halippa și care or mai fi ! Nu zic nu, și mie 
mi se par procedurile mașină de tocat bani 
(studiu de fezabilitate pentru un bust?!!), 
poate or costa mai mult decât fac materialul 
și sculptura în sine, dar ca simbol, Iuliu 
Maniu n-are măsură în gologani. Nu vă 
imaginați că n-aș avea limba ascuțită dacă 
s-ar arunca milioane pe așa ceva (calm, că 
s-au prăpădit de un milion de ori câte un 
milion de lei pe tot felul de inutilități), însă, 
vorbind despre ideea în sine, zic că e bine, 
printre micii și grătarele de la Bucov, să ne 
lovim privirea de câte un nume și o statuie 
din istoria neamului. A mai fost și acțiunea 
Pădurea Centenar din Parcul Municipal 
Vest. Hm, o să se usuce... Da, sigur se vor 
usca pomișorii dacă nu o să-i ude cine-i 
plătit să-i ude. Iar dacă se va întâmpla așa 
ceva, cum de altfel avem exemplul ultimilor 
ani, ar trebui și noi să le cerem socoteală 
primarului, viceprimarilor, consilierilor, 
directorilor. Socoteală serioasă, nu numai 
din aia cu înjurături pe Facebook, care să se 
lase cu demisii și demiteri! Dar, revenind la 
subiect, a fi  sau nu a fi  ipocrit, am și eu ceva 
în comun cu Gică-Contra: refuz să ascult 
discursul sterp. Și pe cel fals. Mă enervează 
clamarea iubirii de țară venită de la cei care 
o târâie acum afară din UE. Mă enervează 
să aud declarații de la cei care au furat-o. 
Care i-au tăit codrii. Care i-au vândut 
pământul. Și mai ales mă enervează să 
primesc lecții de patriotism de la ei.

Guvernul României a adoptat, pe 31 
octombrie, o hotărâre prin care s-a 

aprobat înfi ințarea structurilor teritoriale 
ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale 
Protejate în 41 de județe. Fără a specifi ca 
numărul nou de posturi și impactul 
bugetar al acestei decizii, actul normativ 
statuează două elemente: structurile vor 
fi  organizate, la nivel teritorial, ca servicii 
fără personalitate juridică; rolul lor este 
de a administra ariile naturale protejate. 
Anterior, în luna iulie 2018, Guvernul a 
mai emis o ordonanță de urgență prin care 
a scos din legislația de mediu noțiunea 

de custode al ariilor naturale protejate. 
Până atunci, rolul de custode l-au jucat 
ONG-urile, primăriile, consiliile județene, 
anumite universități sau centre de cercetare 
ori societăți comerciale, gestionarea 
realizându-se inclusiv din surse fi nanciare 
proprii. După înfi ințarea structurilor 
teritoriale ale ANANP, atribuțiile custozilor 
vor fi  preluate în integralitate de acestea, 
ceea ce înseamnă că statul român va 
controla exclusiv politicile din perimetrele 
protejate. Vicepremierul și ministrul 
Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, 
după adoptarea hotărârii: „Până în acest an, 

România era singura țară din Europa care își 
administra ariile protejate prin intermediul 
unor entități neguvernamentale și nu 
așa cum este normal, printr-o autoritate 
a statului. Prin înfi ințarea structurilor 
teritoriale ale ANANP vom pune practic 
ordine în acest sistem și ne vom asigura că 
statul român, prin instituțiile sale, își asumă 
aplicarea unitară a legislației de mediu 
pe întreg teritoriul României. Astfel vor 
dispărea toate sincopele, cazurile de proiecte 
blocate,  de avize eliberate cu întârziere, de 
avize neconforme cu legislația în vigoare 
sau de interpretări excesive și neunitare 
ale legislației”. În România există 1.572 
de arii naturale protejate (peste 23% din 
suprafața țării). Noile structuri teritoriale 
din cadrul ANANP, a mai spus ofi cialul, 
vor avea atribuții și în ceea ce privește 
refacerea a peste 2.000 ha de ecosisteme 
degradate și îmbunătățirea stadiului de 
conservare a 60.000 ha teren afl at în arii 
naturale protejate, în acest scop existând 
linii de fi nanțare din fonduri europene prin 
intermediul POIM și POCA. 

FĂRĂ CĂRUȚE PRIN PLOIEȘTI DE LA 1 NOIEMBRIE!FĂRĂ CĂRUȚE PRIN PLOIEȘTI DE LA 1 NOIEMBRIE!

uvernul României a adoptat pe 31 de custode al ariilor naturale protejate

GUVERNUL ÎNFIINȚEAZĂ O NOUĂ GUVERNUL ÎNFIINȚEAZĂ O NOUĂ 
STRUCTURĂ DE MÂNCAT BANISTRUCTURĂ DE MÂNCAT BANI
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LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE 
În octombrie 2018, potrivit Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
la nivel național, erau vacante 31.800 de 
locuri de muncă. Cele mai multe se găseau în 
București-5.919, Prahova-2.930, Arad-1.937,  
Dolj -1.559, Cluj-1.468 și Iași-1.409, iar cele mai 
puține în Suceava-160, Giurgiu-147, Bacău-99, 
Caraș-Severin-87 și Mehedinți-60. 

NUMĂR DE ȘOMERI
Și tot ANOFM ne spune că, în luna august, 

în România erau înregistrați 302.589 de șomeri 
(55.053 indemnizați și 247.536 neindemnizați). 
Dintre aceștia,  89.202 de șomeri provin din 
mediul urban și 213.387 -din mediul rural. Cei 
mai mulți aveau între 40 și 49 de ani (83.852), 
urmați de cei din grupa de vârstă 30-39 de ani 
(56.011). Ca nivel de instruire, absolvenții de 
gimnaziu au ponderea cea mai mare în totalul 
șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM 
(33,44%). Șomerii fără studii și cei cu nivel 
de instruire primar reprezintă 29,38% din 
totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii 
universitare- 5,18%. 

BENEFICIARI AI AJUTOARELOR 
SOCIALE

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și 
Inspecții Sociale, la fi nalul lunii octombrie, 
erau în plată la venitul minim garantat (VMG) 
288.964 de persoane. Peste 200.000 dintre 
acestea primeau ajutorul de peste 10 ani. Nu 
se cunoaște câți dintre benefi ciari sunt apți de 
muncă și câți sunt bătrâni, bolnavi sau copii 
cu diferite probleme! Deci e difi cial a judeca 
lucrurile, până nu se va întocmi o situație 
limpede și în acest sens. Deocamdată noi știm 
(am văzut) un lucru: în spațiul rural, dimineața, 

crâșmele sunt deschise de cei care primesc 
VMG...

NUMĂR DE SALARIAȚI ÎN ROMÂNIA
Presa a jubilat, în luna mai, când în România 

s-a petrecut un adevărat record istoric (istoric 
pentru ultimii 20 de ani): numărul de salariați  
a trecut pentru prima dată de 4,9 milioane de 
persoane. Ultima dată au mai fost 4,9 milioane 
de salariați în 1998. În 1990, România avea 
peste 8 milioane de angajați. Cel mai prost 
nivel a fost în ianuarie 2011, când erau 4,095 
milioane de salariați. 

CÂȚI ROMÂNI AU PĂRĂSIT ȚARA
Ofi cial, România este pe locul patru în 

Europa la numărul de cetățeni care trăiesc în 
afara țării. Avem peste 3,4 milioane de români 
plecați la muncă în străinătate ori stabiliți 
defi nitiv acolo, cu tot cu familii. Cifrele vin de 
la Organizația Națiunilor Unite și le contrazic 
pe cele de la Institutul Național de Statistică, 
unde au ieșit, la numărătoare, cu 1 milion de 
emigranți mai puțin. Golul lăsat acasă nu e 
doar demografi c, ci și de productivitate. 

CÂȚI STRĂINI LUCREAZĂ LA NOI
În contrapondere, aproape 20.000 de cetățeni 

străini din statele membre ale Uniunii Euro pene 
lucrau, în 2018, cu forme legale în România, 
arată datele Inspec toratului General pentru 
Imigrări. Cei mai numeroși sunt italienii-4.700 
de persoane, bulgarii-1.900, francezii-circa 
1.900, germanii -1.700 și  ungurii-1.500.  În 
afară de aceștia, cu forme legale mai lucrează 
și 5.727 de salariați proveniți din țările 
extracomunitare: China (1.242 de oameni), 
Turcia (1.153), Filipine (487), Vietnam (288), 
Serbia (184), Ucraina (151), Federația Rusă 

(146), India (143), Moldova (138 ) și Israel 
(122).

LEGE ANTI-LENE CU REPETIȚIE
După ce a intrat în vigoare legea anti-lene, 

șase deputați PNL au considerat că actul 
normativ nu este complet așa că au depus un 
nou proiect potrivit căruia refuzul persoanelor 
care primesc ajutor social de a lucra ca zilieri 
atrage după sine încetarea acordării venitului 
minim garantat. Liberalii îi pun la muncă pe 
primari, care ar avea obligația să întocmească 
întâi de toate un registru al zilierilor, unde să 
fi e evidențiate toate fi rmele sau persoanele 
fi zice care au nevoie, la un moment dat, de 
forță de muncă, precum și o listă cu benefi ciarii 
venitului minim garantat apți de muncă. 
Dacă un abonat la venitul minim garantat 
refuză să lucreze ca zilier, evident, contra-cost, 
acesta pierde ajutorul social de la stat. Pe 22 
octombrie, vă amintiți, a intrat în vigoare o 
lege care prevede că refuzul de două ori a unui 
loc de muncă oferit sau refuzul de a participa 
la serviciile pentru stimularea ocupării forței 
de muncă și de formare profesională oferite de 
agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul 
social.
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Cât de mulți turiști sunt însă 
nu se știe, fi indcă nicăieri 

nu este o evidență clară a lor. 
Știm doar că Valea Prahovei este 
blocată weekend de weekend. Dar 
câți călători se cazează la Bușteni, 
este deocamdată o necunoscută. 
Datele oferite fi e de administrația 
stațiunii, fi e de INS, arată că 
orașul dispune de 86 de hoteluri și 
restaurante; câte locuri de cazare 
sunt în total, iar nu se știe, mai 
ales că funcționează și turismul 
nedeclarat (la negru).

Afl ăm doar că la nivelul zonei, 
potrivit clasifi cării Agenției 
Naționale a Turismului, predomină 
structurile de 3 stele, respectiv, 3 
margarete. O analiză a Ziarului 
Financiar, realizată în funcție de 
datele Registrului Comerțului, 
arată că, în 2017, stațiunile Sinaia, 
Bușteni și Azuga au generat din 
cazare, în mod ofi cial, afaceri 
de doar 140 de milioane de lei! 
Suma este una minusculă, ca să 
nu spunem tristă! Aceste trei orașe 

pun la dispoziția turiștilor 7.700 
de locuri de cazare, adică 60% 
din capacitatea județului Prahova 
și au atras în total doar 383.000 
de vizitatori (cazați în structurile 
turistice), adică puțin peste o mie 
de vizitatori zilnic, în medie, lucru 
care pare total neverosimil, având 
în vedere aglomerația de pe Valea 
Prahovei și faptul că operatorii de 
turism anunță grade de ocupare 
de 100% a capacităților turistice.

ÎNCEPUTURILE 
TURISMULUI ÎN BUȘTENI
Despre Bușteni, inclusiv din 

documentul de bază- adică din 
Strategia de dezvoltare durabilă 
2014-2020- afl ăm mai degrabă 
cum a început turismul în sătucul 
de altădată decât date despre 
cum stăm astăzi cu acest sector 
economic. Și știm, de exemplu, 
că primele călătorii pur turistice 
au fost făcute de sași, începând 
cu 1833, care urcau prin Bran-
Strunga, la Vârful Omul. Prima 
însemnare scrisă depre o 
ascensiune în Bucegi, mai exact 
la Vârful cu Dor, datează din iulie 
1839, turiștii fi ind bucureșteni 
(conduși de profesorul profesorul 
J.A. Vaillant, de la Colegiul 
„Sf. Sava”), iar călăuzele din 
Comarnic. După constituirea 
primului Club Alpin Mondial 
(Londra-1857) și a primului Club 
Alpin European (Viena-1862), se 

organizează, și la Brașov, în 1873, 
Clubul Alpin Ardelean, înlocuit 
apoi, din 1880, cu Societatea 
Carpatină Ardeleană de la Sibiu. 
În această perioadă este descris 
pentru prima dată Vârful Omul, 
în cartea „Escursiuni pe Munții 
Țarei Bârsei și ai Făgărașului”, 
semnată de Ioan Turcu. Prima 
Cabană pe Vârful Omu este 
inaugurată în 1888. Câțiva ani mai 
târziu, în 1895, Arhimandritul 
Nifon, Take Ionescu și Fany 
Seculici (prozatoare născută 
în Bratislava, cunoscută mai 
degrabă sub pseudonimul Bucura 
Dumbravă, mare admiratoare 
a reginei Elisabeta, cu care s-a 
cunoscut de altfel, autoarea 
volumului „Cartea munților”) 
pun bazele „Societății Carpatine 
din Sinaia”. La 24 ianuarie 1903 

ia fi ință Societatea Turiștilor din 
România, iar după Primul Război 
Mondial, la 15 martie 1921, 
apare Asociația de turism „Hanul 
Drumeților”(înlocuită, peste 6 
ani, cu Turing-Clubul României). 
Printre membrii fondatori îi găsim 
pe Mihai Haret (nepotul lui Spiru 
Haret și președintele organizației), 
Fany Seculici, Emanoil Bucuța 
și Nestor Ureche. Mihai Haret a 
construit, în anul 1926, cabana 
de la Vârful Omu, care mai 
funcționează și în prezent, fi ind 
situată la cea mai mare altitudine 
din țară, 2.505 m. În 1934, existau 
5 cabane la Mălăiești, Bolboci, 
Peștera, Omul și cantonul Schiel, 
plus cabanele particulare de la 
Padina și Colți. La acea vreme, 
bineînțeles, exista posibilitatea de 
cazare la călugării de la Peștera.

(146) India (143) Moldova (138 ) și Israel
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BUȘTENI 100, DE LA FANY SECULICI, LA GURA DIHAM!BUȘTENI 100, DE LA FANY SECULICI, LA GURA DIHAM!

Drumul către Gura Diham (4 km), din Bușteni, a fost 
asfaltat. Valoarea lucărilor s-a ridicat la 3,5 milioane de 

lei, banii fi ind alocați de Consiliulul Județean Prahova. Calea 
rutieră face legătura între DN1, strada Nestor Ureche și complexul 
turistic Gura Diham, zona fi ind preferată de un număr mare de 
turiști, având în vedere că șoseaua tranzitează și Valea Cerbului, 
perimetru transformat în camping cu deosebire de bucureșteni. 

Gruparea de Jandarmi 
Mobilă “Matei Basarab” 
Ploiești organizează concurs 
în vederea ocupării postului 
vacant de ofi țer specialist III 
Marketing și Achiziții (nivelul 
funcției-execuție, prevăzută 
cu gradul de colonel), prin 
încadrare directă, din rândul 
oricăror persoane care 
îndeplinesc condiițiile legale, 
criteriile specifi ce și cerințele 
pentru ocuparea postului 
vacant.

Cererile de participare 
la concurs pot fi  depuse 
personal la sediul unităţii 
– Str. Ghoerghe Grigore 
Cantacuzino nr.257, în fi ecare 
zi lucrătoare, între orele 08.00-
16.00 sau transmise prin 
fax la numărul 0244.335575 
/ email - um0599@
jandarmeriamobilapl.ro  până 
la data de 12 noiembrie 2018, 
orele 15.00.

Relaţii suplimentare privind 
organizarea și desfășurarea 
concursului pot fi  obţinute 
de la sediul instituției, 
compartimentul Resurse 
Umane, date de contact: 
telefon  fi x 0244406411/ 
interior 24650, de luni până  
vineri între orele 08.00-16.00, 
precum și pe site-ul instituției 
www.jandarmeriamobilapl.ro 
- secția „Carieră/angajări”.

„Jandarmeria – o for  pentru securitatea ta!” 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro



7

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

0244.546.501

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage • broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage 
((documentare, redactare, machetare şi tipăriredocumentare, redactare, machetare şi tipărire) ) EDITURĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

AM VORBIT CU OMUL MAI ÎN AM VORBIT CU OMUL MAI ÎN 
VÂRSTĂ DECÂT MAREA UNIRE!VÂRSTĂ DECÂT MAREA UNIRE!

-Ați trăit în perioada interbelică, 
ați experimentat comunismul, de 
29 de ani sunteți într-un alt soi 
de capitalism, deci ați văzut multe 
la viața dvs. Din punctul dvs. de 
vedere, dle Constantin, care a fost 
cea mai bună perioadă pentru 
România?

-Din 1936 până în 1944. Poate 
chiar 1947. Fiecare om avea de 
toate. Nimeni nu ținea cont de 
cât și ce mănânci. România conta 
pe plan european, avea guverne 
și oameni credibili, respectați. 
Lumea muncea mult, oamenii 
erau harnici. De pildă, dvs. sădeați 
un pom, eu plantam doi, să nu fi u 
mai prejos. Era o competiție în 
bine. Familia noastră muncea 20 
ha, din care vreo 16 de pădure, 
tata era un om care se mișca, se 
străduia să facă ceea ce este bine 
pentru noi.

-Unde ați învățat? Aici, la 
Târlești sau la Posești?

-La Târlești. Pe vremea aceea, 
satul acesta era comună separată, 
avea o populație cel puțin dublă 
față de acum, noi eram 24 de copii 
în clasa I-a, comparativ cu 2-3, în 
ziua de azi. Avea un primar, un 
gardist (n.n.-vătășel de primărie), 
un secretar și șeful de post. Ăștia 
patru, ajutați de învățător și de 
preot, conduceau toată comuna. 
Acum, hăt, sunt 16-20 de salariați și 
tot se plâng că-s puțini. Eu am fost 
dat la școală de la șase ani, fi indcă 
o sâcâiam pe mama să-mi facă și 
mie o traistă, ca fraților mei mai 
mari. Ca să scape de mine, mi-au 

dat traistă, tăbliță, condei și m-au 
trimis la școală. Am învățat patru 
clase primare, dar pentru că nu mă 
descurcam bine la limba română, 
tata m-a dat la Ploiești, unde am 
făcut două clase comerciale, la 
Școala „I. L. Caragiale”. Pe urmă 
m-am dus, cum se zicea atunci, 
băiat de prăvălie, la București. 
Lucram de fapt pe post de casier, 
țineam evidența încasărilor de la 
10 mese, treceam sumele prin casa 
de marcat, altfel nu se putea.

-Și cât ați lucrat acolo?
-Patru ani. M-am îmbolnăvit, 

aveam ceva la stomac, așa că am 
venit acasă, am lucrat cu ai mei, 
în agricultură, apoi m-au luat la 
premilitară, iar pe 15 noiembrie 
1939 am fost încorporat în 
Regimentul 6 Gardă „Mihai 
Viteazul”... 

-Și apoi v-ați dus pe front! Născut 
pe timpul războiului ați plecat apoi 
în Al Doilea Război Mondial...

-Da, ne-au trimis pe frontul de 
est, pentru eliberarea Moldovei, 

că o ocupaseră bolșevicii. Am dus 
multe bătălii cu regimentul meu, 
am fost rănit pe dealul Cania, pe 8 
iulie 1941, m-au trimis la un spital 
din Buzău, amenajat într-o școală 
de fete, unde am fost primit cu o 
felie de pâine, o cană cu ceai și o 
carte poștală, să le scriu alor mei. 
De acolo m-au internat la Brașov, 
pentru alte îngrijiri, după care am 
plecat iar pe front, la Tiraspol. În 
fi ne, n-o mai lungesc, regimentul 
meu s-a retras în garnizoană, iar 
pe 8 noiembrie 1941, am defi lat în 
fața Regelui Mihai. Până la sfârșitul 
războiului am rămas instructor la 
București, la cinci contingente.

-Cum a fost la colectivizare?
-Cum să fi e, ne-au bătut 

comuniștii să dăm pământurile. Pe 
data de 2 februarie 1962, a luat fi ință 
colectivul. Cu bătaie multă, n-am 
mai avut încotro, am cedat averea. 
Din 1958 și până în `62 am dat 
cotă de carne, lapte și cereale; după 
1962 a început greul, s-a dus țăranul 
român, ăla pe care-l știam eu.

-Și acum v-ați luat pădurile 
înapoi?

-Nu.
-De ce?
-Așa or fi  vrut unii, nu știu.
-Cum adică, vi le-au luat într-o 

săptămână și acum nu le-ați 
redobândit nici în 20-25 de ani?

-Iacă așa!
-Când au început să se strice 

lucrurile în România?
-Imediat ce-a plecat regele, în 

1947. Vedeți dvs., regele desemna 
un premier și spunea așa: fă-mi 
guvernul. Iar acela făcea guvernul 
din oameni de vază. De vază și 
peste hotare, nu numai la noi. 
Acum, ce să zic, se promite că 
o să curgă lapte și miere, iar cei 
selectați nu-s cunoscuți nici la ei 
în oraș, darămite în Europa!

-Cum v-ați descurcat în 
comunism?

-Am lucrat cu lopata, la Brazi, 
pe șantier, apoi am trecut la 
Autobaza 6 Călători Ploiești, unde 
eram gestionar cu carburanții, 
aveam grija a 400 de autobuze. Am 
ținut să fac totul bine, să-mi cresc 
și să-mi educ copiii (cinci, din care 
mai sunt în viață trei) așa cum 
am fost educat și eu de părinți, în 
respect pentru muncă.

-Aș vrea să revenim la perioada 
aceea despre care dvs. spuneați că 
a fost  fastă pentru România. De 
ce a fost mai bună comparativ cu 
comunismul sau cu ce avem noi 
acum? Ce s-a întâmplat cu omul?

-Românul era crescut în cult 
pentru muncă. Și avea și drag de 

glie, de țară. Pe urmă...păi, statul a 
greșit, deoarece a început să ofere 
ajutoare sociale, în loc să le dea 
oamenilor de lucru. I-a învățat pe 
unii să fi e leneși. 

-Cum se vede viața de la 100 de 
ani?

-Pe a mea o știu, n-o mai văd, 
dar peste tot sunt mulți oameni 
leneși, vor numai bani, dar să nu 
muncească!

-Am o curiozitate: erau și 
pe vremuri atât de mulți înalți 
funcționari cu dosare penale ca 
astăzi? Se fura și atunci ca acum?

-Erau, dar foarte puțini. Eu 
cunosc numai cazul lui I. Gh. 
Duca, cel împușcat la Sinaia; el a 
fost implicat în afacerea Skoda. De 
furat, poate se fura mai cu perdea, 
mai cu jenă, dar sub nicio formă 
ca acum.

-Cum vi s-a părut clasa politică 
în acești ultimi 29 de ani?

-Ei, ei...Am eu o vorbă. După 
`47 a început să se dărâme coteața 
și dărâmată a rămas și astăzi. Eu 
nu văd pe cineva care să ridice 
clasa politică. Parcă toți încearcă 
s-o submineze. Noi nu avem un 
partid mai bun ca altul, toți sunt 
botezați în aceeași apă. În afară de 
Quintus, n-am niciun politician să 
mi-l laud.

-Dacă ați avea putere să 
schimbați ceva în România, ce-ați 
face?

-Aș lua-o de la zero cu totul.
-Monarhie sau republică?
-Monarhie! A fost cea mai bună 

perioadă a României.

glie de țară Pe urmă păi statul a

EVENIMENTE CULTURALE SPECIALE EVENIMENTE CULTURALE SPECIALE 
LA PLOIEȘTI ORGANIZATE DE LA PLOIEȘTI ORGANIZATE DE 

”PRAHOVA ÎN ACȚIUNE””PRAHOVA ÎN ACȚIUNE”

Banca elvețiană 
Credit Suisse 

a realizat un studiu 
în legătură cu averile 
cetățenilor din țarile 
europene. România stă 
destul de bine la acest 
capitol. Cu totul, avem 
15.980 de milionari în 
dolari: 14.302 români 
aveau averi între 1 și 
5 milioane de dolari; 
1.042 dețin între 5 și 10 milioane de dolari; 569 aveau între 10 și 
50 de milioane de dolari; 41 între 50 și 100 de milioane de dolari; 
23 de persoane dețineau între 100 și 500 de milioane de dolari; 3 
persoane au averi mai mari de 500 de milioane de dolari. Averea 
medie a crescut în perioada 2000-2018 de la 3.843 dolari/persoană, 
la 20.321 dolari/persoană, valoarea totală a avuției fi ind, conform 
studiului, de 317 miliarde de dolari. Creșterea averii românilor o 
depășește pe cea din Rusia, dar ritmul de înavuțire este mai mic 
decât în Bulgaria. Potrivit calculelor din Global Wealth Databook 
2018, averea bulgarilor a crescut de la 3.965 de dolari, în 2000, la 
23.984 dolari, în 2018, totalul fi ind de 138 de miliarde de dolari.

Pe Constantin Aurelian l-am cunoscut în luna august. Căzuse și-și fracturase coapsa. Dar acum e bine, atât cât poate fi  bine un 
om la 100 de ani și 10 luni. S-a născut la Târlești, comuna Posești, la 27 ianuarie 1918, în timpul Primului Război Mondial, într-o 

familie de oameni muncitori și oarecum înstăriți. Are mintea ageră, reproduce evenimente și date cu fi delitate. Și este un mare înțelept. 
Pe mine, când i-am luat interviul, m-a dominat o curiozitate: cum o fi  oare să traversezi un veac de viață, să vii în lume la opaiț și să 
butonezi azi la celular? Cum o fi  apoi să experimentezi capitalismul, războiul, comunismul și felul acesta de democrație din zilele 
noastre, care nu seamănă parcă a nimic?

ROMÂNIA ARE ROMÂNIA ARE 
APROAPE 16.000 APROAPE 16.000 
DE MILIONARI ÎN DE MILIONARI ÎN 

DOLARIAsociația ”Prahova în 
actiune” a organizat luni 

seară, la Filarmonica „Paul 
Constantinescu” din Ploiești, 
alaturi de Great Events Romania, 
un eveniment de excepție. Vocile 
fascinante ale trupei a cappella 

Blue Noise s-au împletit într-un 
spectacol de mișcare, culoare, 
miros și gust, atmosferă ce a 
ridicat în picioare publicul, în 
ropote de aplauze și de voci ce su 
strigat „Bis” la unison.

Ploieștiul este primul oraș din 
seria celor în care Blue Noise 
concertează în cadrul turneului 
național de lansare a albumului 
„Portret”, ce strânge sub semnătura 
grupului vocal creații proprii ale 
acestuia.

Cu această ocazie, încântați 
de clădirile istorice ale orașului 
nostru, membrii trupei au fi lmat un 
fl ashmob la Halele Centrale, acțiune 
ce a impresionat locuitorii orașului.

De asemenea, Blue Noise au 
susținut un workshop extrem de 
atractiv, adresat elevilor Colegiului 
de Arta „Carmen Sylva” din Ploiești.

După această amplă mișcare 
culturală, așeptăm cu interes și 
următoarele evenimente organizate 
de ”Prahova în Acțiune”, ce au ca 
scop implicarea activă a comunității 
în proiectele civice propuse de 
locuitorii județului nostru.
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PACEA DE LA TRIANON, UN ADEVĂR DE NECONTESTAT (II)PACEA DE LA TRIANON, UN ADEVĂR DE NECONTESTAT (II)

Dacă în prima confl agraţie mondială 
dedicată Reîntregirii Neamului 

Românesc – prima doamnă a ţării, Regina 
Maria, datorită prestigioasei sale activităţi 
pe frontul din Moldova în tranșeele pregătite 
pentru legendarele bătălii de la Mărășești, 
Mărăști și Oituz și în mod deosebit în 
spitalele cu răniţi – fapt pentru care a fost, 
pe bună dreptate, numită Regina Soldat și 
primul și cel mai strălucit muzician român, 
genialul compozitor și interpret George 
Enescu, legat profund de ţara natală și de 
poporul român, în anul 1914 a întrerupt 
orice activitate artistică în afara graniţelor 
României și a revenit acasă consacrându-și 
întreaga viaţă și capacitate de muncă 
slujirii patriei sale, folosind zilnic armele 
sale specifi ce: pana, arcușul și bagheta, cu 
care a înnobilat și însufl eţit întreaga sufl are 
românească angajată în crâncena luptă 
pentru apărarea ţării, a gliei strămoșești, a 
independenţei și suveranităţii acestui popor.

Prin glasul viorii sale magice – groaznicele 
suferinţe ale răniţilor din spitale, ale 
invalizilor de război și copiilor orfani, în zilele 
ce au urmat Declaraţiei de Război din seara 
zilei de 14 august 1916, când România, după 
doi ani de neutralitate 1914-1916, a intrat 
în război alături de ţările Antantei și până 
în primăvara anului 1919, la propunerea 
Societăţii de Cruce Roșie, ilustrul muzician 
a fost numit „Președinte al echipelor artistice 
organizate la iniţiativa sa pentru a concerta 
pe front și în spitalele pentru răniţi”, devenind 
primul muzician soldat.

Învingând numeroase greutăţi – mai 
ales după ce s-a refugiat la Iași – așa cum a 
procedat, în ultima parte a lunii noiembrie 
1916, întreaga conducere a ţării (familia 
regală, guvernul, parlamentul etc), la 
solicitarea maestrului George Enescu, au 
răspuns, în primul rând, artiștii ieșeni, 
neînregimentaţi, dar și din celelalte orașe 
ale Moldovei, precum și cei refugiaţi din 
București și stabiliţi temporar aici. Iată 
numai câteva nume sonore: Petre Sturza, 
Jean Athanasiu, Constantin Tănase, 

Nicolae Buică, Vasile 
Brezeanu, Th eodor Fuchs, 
George Niculescu-Basu, 
Enricheta Rodrigo, Elena 
Drăgulinescu-Stinghe, 
Nicolae Caravia ș.a., 
împreună cu care George 
Enescu concerta zilnic în 
spitalele de răniţi.

Fondurile rezultate 
au fost puse la dispoziţia 
Societăţii Române de 
Cruce Roșie, „pentru 
ajutorarea orfanilor de 
război, invalizilor, artiștilor 
refugiaţi și fără posibilităţi 
materiale de trai, etc”. Astfel 

de manifestări artistice au continuat pe 
parcursul întregului an 1917.

În paralel cu activitatea artistică zilnică 
în spitale, George Enescu – dimineaţa, 
în haine de „brancardier ajuta la căratul 
răniţilor în spitale”, după-amiaza concerta 
în saloanele cu răniţi, iar seara la Teatrul 
Naţional din Iași concerta în spectacolele 
speciale de muzică și poezie.

La invitaţia Societăţii de Cruce Roșie din 
Rusia, în zilele de 17 și 25 februarie 1917, 
ilustrul muzician a susţinut două recitaluri 
extraordinare de vioară la Teatrul Mariinsky 
din Sankt Petersburg, în scop umanitar.

Revenind la Iași, în ziua de 2 mai 1917, 
a concertat în orașele: Dorohoi – în folosul 
răniţilor de război, la Botoșani – în ziua 
de 17 mai, la Spitalul „Maternitatea” din 
Iași – 27 august, în ziua de 8 septembrie – 
la Spitalul Franco-Rus din Iași, după care, 
în aceeași zi, în municipiul Bacău. Suma 
rezultată de 5000 de lei la acel concert a fost 
donată Societăţii Crucii Roșii din localitate. 
Astfel de concerte au fost prezentate și 
în orașul Bârlad – împreună cu pianistul 
Nicolae Caravia, precum și în alte localităţi 
moldave, în care erau organizate spitale 
pentru răniţi.

În ultimele luni din anul 1917, 
pentru o activitate artistică cât mai 

reprezentativă în capitala Moldovei, 
George Enescu – prin intervenţiile sale la 
comandanţii marilor unităţi militare din 
zona municipiului Iași, a izbutit să obţină 
acordul pentru detașare a militarilor-
artiști instrumentiști în scopul constituirii 
unei orchestre simfonice stabile și cu o 
activitate concertistică la un nivel artistic 
cât mai ridicat. După un program serios de 
repetiţii – în sala uzinei electrice a Teatrului 
Naţional Ieșean, în ziua de 26 decembrie 
1917, pe scena acestui prestigios teatru și 
sub autoritara sa baghetă, a avut loc primul 
concert simfonic. Programul a cuprins: 
Uvertura „Ruy Blas” de Felix Mendelssohn- 
Bartholdy, Suita lirică „Peer Gynt” nr. 1 de 

Edward Grieg și Simfonia a II-a de Ludwing 
van Beethoven. Veniturile concertului au 
fost cedate în folosul orfanilor de război. 
Continuând cu brio nobila activitate 
concertistică, fără a întrerupe recitalurile 
zilnice din spitalele cu răniţi, în perioada 
ianuarie-martie 1918, marele artist George 
Enescu a organizat și dirijat la Teatrul 
Naţional din Iași, cu succes deosebit, 20 de 
concerte simfonice împreună cu orchestra 
constituită la fi nele anului precedent. În 
programul acestor concerte au fost înscrise 
opusuri de referinţă din  creaţia marilor 
compozitori din istoria muzicii universale 
și contemporane.

În aceeași perioadă, neobositul maestru 
George Enescu a participat în ziua de 

17 mai la un Festival de Poezie și Muzică 
în localitatea Podul Iloaiei, iar în perioada 
24-28 martie 1918, a întreprins un turneu 
cu noua orchestră în orașul Chișinău. 
Concertele au avut un caracter umanitar, 
fondurile realizate fi ind donate invalizilor 
de război și copiilor orfani. Concerte cu 
caracter umanitar au fost programate și în 
orașele Bălţi, Galaţi, Tecuci, Dorohoi etc.

Ultimele concerte susţinute de către 
orchestra George Enescu din Iași dirijată 
de maestrul George Enescu a avut loc în 
preajma zilei 1 Decembrie 1918, cu ocazia 
sărbătoririi Marei Uniri, iar apoi la Teatrul 
Naţional din Iași, apoi în Bârlad și Iași.

În legătură cu extraordinara activitate a 
nemuritorului muzician George Enescu în 
perioada Primului Război Mondial, sunt 
importante o seamă de articole publicate în 
presa vremii, printre care în ziarul Neamul 
Românesc din ziua de miercuri 14 mai 1919 
– pag. 1-2, sub semnătura „O profesoară” în 
care aduce în prim plan activitatea marelui 
artist în transportul răniţilor sosiţi de pe 
front, pe care îi conducea în tărgi speciale, 
pentru sălile de operaţii, în volumul 
„Povestea vieţii mele”, în care Regina Maria 
redă o seamă de activităţi de excelentă 
valoare artistică susţinute în saloanele cu 
răniţi de către genialul George Enescu și 
în cuvântarea acad. Mihail Jora, din 1931, 
prilejuită de aniversarea a 50 de ani de la 
nașterea marelui Enescu, afl at atunci (1917), 
într-un spital din Iași, când George Enescu 
– care a venit special la patul său și i-a cântat 
o parte dintr-o Sonată de J.S.  Bach, care a 
avut o puternică înrăurire asupra procesului 
de însănătoșire grabnică ș.a.

După Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918, deși întreaga conducere a Statului, 
Guvernul și Parlamentul României, în cea 
de a doua parte a lunii noiembrie revenise 
în capitală din refugiul în Moldova, George 
Enescu a continuat să rămână în municipiul 
Iași, susţinând împreună cu Orchestra 
„George Enescu” din localitate, în perioada 

– 10 martie, trei concerte simfonice dar 
și recitaluri împreună cu pianiștii Mircea 
Bârsan și Nicolae Caravia.

La mijlocul lunii martie 1919, George 
Enescu revine în capitala României și 
până la sfârșitul lunii mai, la Ateneul 
Român, împreună cu pianistul  Alfred 
Alessandrescu, realizează cele 16 recitaluri 
extraordinare din ciclul „Istoria sonatei” 
și 9 concerte simfonice – în calitate de 
dirijor, la pupitrul Orchestrei Simfonice a 
Ministerului Instrucţiunii Publice etc. În 
lunile iunie, George Enescu reia organizarea 
seriei de recitaluri în scop socio-umanitar 
în zece orașe din ţară printre care: Turnu 
Severin (1 aprilie), Pitești (30 aprilie), 
Craiova (14, 15, 16 mai), Ploiești (26, 27 
mai), Buzău (30 mai), Focșani (11 iunie), 
Târgoviște (17, 19 iunie), Constanţa (10, 11 
iulie).

Tot în luna iunie, în ziua de 16, dirijează 
la Teatrul Naţional din București, primul 
său opus „Poema Română”, împreună 
cu Orchestra Simfonică a Ministerului 
Instrucţiunii Publice, în cadrul Festivalului 
prezentat în onoarea „profesorilor 
universitari francezi”.

Deși începând din trimestrul IV 
1919, marele muzician George 

Enescu, anual este tot mai solicitat pe plan 
internaţional, pentru turnee artistice în 
vestitele ţări din centru și apusul Europei, 
iar din 1923 și peste ocean, în SUA și 
Canada, revenind aproape anual în ţară, nu 
uită organizarea de concerte și recitaluri în 
scopuri de binefacere, cu deosebire pentru 
orfanii și invalizii de război. În acest sens, 
remarcabil este în primul rând, turneul 
din perioada martie-iunie 1921, în care a 
susţinut 27 de recitaluri organizate în 18 
localităţi din diverse zone teritoriale ale 
ţării: Brăila, Galaţi, Botoșani, Târgoviște, 
Dorohoi, Iași, Chișinău, Sibiu, Brașov, 
Câmpina, Bacău, Roman, Râmnicu Sărat, 
Timișoara, Cluj, Oradea, Constanţa.

În anul următor (1922), turneul cu 
caracter socio-umanitar întreprins în 
luna decembrie, a cuprins orașele: Lugoj, 
Craiova, Timișoara, Arad, Sibiu și Alba 
Iulia, în care a prezentat 10 recitaluri. Și 
în anul 1923, în urma primului triumf al 
turneului în SUA, în spaţiul de timp liber 
între numeroasele concerte susţinute în 
Franţa, Belgia și București (Ciclul de Sonate 
la Ateneul Român, împreună cu pianistul 
Alfred Alessandrescu), efectuează în lunile 
aprilie-iunie tradiţionalul turneu în scop 
de binefacere, în 25 de localităţi din diverse 
judeţe ale României, printre care: Dorohoi, 
Botoșani, Ploiești, Brașov, Bârlad, Galaţi, 
Brăila, Focșani, Iași, Roman, Tecuci, Piatra-
Neamţ, Cernăuţi etc. Pretutindeni fi ind 
elogiat de public și presa vremii.

RESTITUIRI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUIRESTITUIRI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI

GEORGE ENESCU SIMBOL AL ACTIVITĂȚII SOCIAL-UMANITARE GEORGE ENESCU SIMBOL AL ACTIVITĂȚII SOCIAL-UMANITARE 
DIN ROMÂNIA, CU DEOSEBIRE DIN PERIOADA PRIMULUI DIN ROMÂNIA, CU DEOSEBIRE DIN PERIOADA PRIMULUI 

RĂZBOI MONDIAL DEDICAT REÎNTREGIRII NEAMULUI

Primul Război Mondial care 
s-a vrut din partea Triplei 

Alianţe, consacrarea stărilor 
de fapte de până atunci a dus 
la dezmembrarea imperiului 
dualist, dând astfel posibilitatea 
românilor din Transilvania să-
și manifeste voinţa înăbușită 
de veacuri, anume aceea de a 
se uni cu fraţii de peste munţi: 
moldoveni și munteni. Astfel s-a 
reușit constituirea îndreptăţită 
a unităţii de neam, teritoriu și 
cultură. Voinţa transilvănenilor 
a fost obiectivă și de necontestat, 

acel teritoriu nefi ind niciodată 
unguresc.

În anii 1913-1914, au avut loc 
tratative româno-ungare, iniţiate 
chiar de unguri, prin contele 
Tisza – prim-ministrul Ungariei 
austriece. Onisifor Ghibu, 
participant la acele tratative din 
partea transilvănenilor a notat 
următoarele: „La început, am 
înregistrat cu satisfacţie faptul 
că politicienii maghiari, cu tot 
spiritul lor șovin de atunci, 
ajunseseră să recunoască într-o 
oarecare măsură dreptatea cauzei 

noastre, ci nu au avut însă tăria 
morală de a trage și consecinţele 
practice care se impuneau, luând 
măsuri care să asigure românilor 
libertatea de dezvoltare ca popor, 
pentru a se putea ajunge astfel la 
o pace între cele două popoare, 
afl ate de atâtea veacuri pe 
poziţii opuse”. (Revista de Istorie 
Militară, nr. 6/1992, p.6).

În condiţiile terminării 
Primului Război Mondial cu 
urmările-i bine cunoscute, 
Ungaria s-a constituit mai întâi 
ca republică democratică, apoi, 

pentru un timp, sub regimul 
comunist al lui Bela Kun, preluat 
apoi de Miklos Horthy, ca stat 
de sine stătător, recunoscut ca 
atare pentru prima dată pe plan 
internaţional. De aici rezultă 
adevărul potrivit căruia Ungaria 
trebuie să-și sărbătorească 
centenarul nașterii sale, nu 
comemorări ostentative și 
provocatoare la un adevăr ce nu 
mai trebuie demonstrat, anume 
că Transilvania n-a fost niciodată 
teritoriu maghiar. Maghiarii 
din Transilvania, care subscriu 

la astfel de teorii, trebuie să 
conștientizeze că sub picioarele 
lor, sub casele lor… peste tot sunt 
oseminte dacice, apoi românești, 
sau valori, relicve care susţin acel 
pământ, îngăduitor și suferind.

Evident, în baza celor de 
mai sus, precum și a multor 
alte mărturii se pune fi reasca 
întrebare: care Ungarie mare? 
Când și unde a existat o asemenea 
Ungarie, revendicată de unele 
minţi bolnave? Redăm, în 
continuare alte câteva evaluări 
istorice pline de adevăr.

Va urma

acă în prima conflagraţie mondială
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Desigur, în acest caz vorbim doar de o 
iluzie optică; apele nu sunt despărţite 

de divinitate, ci de un pod aproape invizibil 
din unghiul potrivit, proiectat de casele 
de arhitectură Ro Koster and Ad Kil 
Architects, în satul Halsteren din sudul 
Olandei, Podul „scufundat” este realizat 
din lemn impermeabil și străbate canalul 
care înconjoară Fortul Roovere, construit în 
secolul al XVI-lea.

Înălţimea apei controlată de baraje 

reglabile amplasate de ambele părţi ale 
șanţului, asigurându-se astfel faptul că 
neobișnuita construcţie nu va fi  niciodată 
inundată. Fortul a fost construit în 1628 
pe o creastă de nisip ridicată artifi cial. În 
1747, acesta a fost asediat de francezi, fi ind 
reconstruit în 1816. „Podul lui Moise” a fost 
construit în anul 2011, iar arhitecţii care au 
lucrat la realizarea sa au primit un premiu 
de excelenţă în design și inovaţie pentru 
creaţia lor.

PODUL LUI MOISEPODUL LUI MOISE

Un ghid pentru 
profesorii din 

școlile Bisericii Anglicane 
cere ca elevii cu „tulburări 
de gen” să fi e lăsaţi să se 
îmbrace după cum au poft ă. 
Băieţilor de școală primară 
trebuie să li se permită să 
poarte fuste și tocuri înalte, 
dacă doresc, se arată în 
primul ghid de pastoraţie al 
Bisericii Anglicane pentru 
profesori în problema 
transsexualilor, scrie ziarul 
britanic Daily Telegraph.

Sexul nu trebuie să fi e 
un motiv de restricţionare a 
modului în care se îmbracă 
copiii: după exemplul 
băieţilor, fetelor ar trebui 
să li se permită să poarte o 
centură cu scule la brâu sau 
să se îmbrace în pompieri, 
dacă doresc.

În ghidul pentru 
profesorii din școlile 
Bisericii Anglicane, aprobat 
de Arhiepiscopul de 
Canterbury, se afi rmă că 
elevii din clasele primare 
„ar trebui să aibă libertatea 
de a explora posibilităţile a 

ceea ce doresc să fi e, fără a fi  
judecaţi sau ironizaţi”.

Documentul Bisericii 
Anglicane a fost elaborat pe 
fondul creșterii numărului 
de copii care declară că au 
dubii faţă de sexul lor.

Potrivit cifrelor date 
recent publicităţii de Gender 
Identity Development 
Service, numărul copiilor 
și tinerilor sub 18 ani care 
s-au adresat clinicilor de 
specialitate reclamând 
„tulburări de gen” a crescut 
de șase ori, de la 314 în anul 
2012 la 2016 anul trecut. 
Fenomenul apare la vârste 
fragede: numărul copiilor 
cu vârste între 3 și 7 ani, 
care au raportat „tulburări” 
a crescut de patru ori, de la 
20 în 2012, la 84 în 2016.

Ghidul Bisericii 
Anglicane arată: „De 
exemplu, un copil poate alege 
tutu-ul, coroana de prinţesă 
și tocuri și/sau o cască de 
pompier, o centură pentru 
scule sau o pelerină de 
supererou, fără prejudecăţi 
sau comentarii. Copilăria 

are un spaţiu sacru pentru 
imaginaţia creativă”.

Documentul, care îi 
învaţă pe profesori cum 
să abordeze „transfobia” 
colegilor faţă de un elev cu 
astfel de „tulburări”, mai 
susţine că profesorii din 
școlile Bisericii Anglicane 
„trebuie să evite etichetele și 
prejudecăţile doar pentru că 
(elevii) nu se încadrează în 
stereotipurile de gen”.

În limbajul corectitudinii 
politice, termenul „gen” 
înlocuiește termenul „sex”, 
mutând accentul de la 
realitatea anatomică la 
factorul psihologic. Potrivit 
corectitudinii politice, 
un individ nu trebuie 
să fi e îngrădit de „sexul 
anatomic”, ci trebuie să fi e 
liber să-și aleagă „genul” 
potrivit propriilor aspiraţii.

Un număr tot mai 
mare de școli britanice au 
început să-și liberalizeze 
regulamentele privind 
uniformele și le permit 
băieţilor să poarte fuste și 
rochii dacă doresc.

În martie 2006, fostul președinte 
iugoslav Slobodan Miloșevici murea 

după gratii, în urma unui atac de cord. 
Tribunalul Penal Internaţional pentru 
fosta Iugoslavie îl judeca deja de cinci ani. 
I-a refuzat solicitarea de a fi  tratat într-o 
clinică de cardiologie din Rusia. Și l-a 
mai judecat vreo zece ani după moarte. În 
2016, judecătorii de la Haga au stabilit în 
unanimitate că Miloșevici nu a făcut parte 
dintr-o acţiune criminală comună care a 
provocat victime în rândul musulmanilor 
bosniaci și al croaţilor, în timpul războiului 
ce a avut loc între anii 1992-1995, în 
Bosnia. Au trecut doi ani de la achitare. Și 
mult mai mulţi de când Iugoslavia a fost 
făcută bucăţi. Sau de când unii bombardau 
Belgradul, acuzând Serbia lui Miloșevici 
de atrocităţi unilaterale. Slovenia, Croaţia 
și Muntenegru, desprinse din fostul  stat 

iugoslav, sunt în NATO, primele două și în 
UE. Macedonia e pe cale să devină membră, 
după ce a găsit calea de a mulţumi Grecia 
în privinţa denumirii. Serbia o duce tot mai 
greu, dar e și ea pe o agendă de aderare. Mă 
alătur și eu corului de voci care se întreabă: 
dacă nici Miloșevici, nici alţi acuzaţi nu 
au fost vinovaţi pentru atrocităţile din 
anii 90, atunci cine a fost? Dar mai adaug 
câteva întrebări. Dacă nu Serbia a distrus 
Iugoslavia, o ţară cu PIB cam cât al Italiei 
în 1990 și lider în Organizaţia Naţiunilor 
Nealiniate, cine a făcut-o? Și de ce?

Dar de Târgu-Mureș 1990 vă mai 
amintiţi? Dar de războiul de pe Nistru, 
consumat tot în timp ce se derula măcelul 
în fosta Iugoslavie, vă mai amintiţi? Dar 
de șmechera regionalizare, de nălucile care 
aţâţau necontenit în virtual românii între 
ei? Dar de cei care consideră Trianonul „o 

problemă europeană”? De presiunile în fel 
și chip, menite să slăbească statul român, 
de fl uturarea diverselor autonomii, de 

industriile făcute praf și de milioanele de 
români determinate să plece în bejanie? 
Sunt multe. Trebuie să vă amintiţi! 

problemă europeană”? De presiunile în fel industriile făcute praf și de milioanele de

„BĂIEȚILOR SĂ LI SE „BĂIEȚILOR SĂ LI SE 
PERMITĂ SĂ POARTE PERMITĂ SĂ POARTE 

FUSTE ȘI TOCURI ÎNALTE”FUSTE ȘI TOCURI ÎNALTE”

VĂ MAI AMINTIȚI DE VĂ MAI AMINTIȚI DE 
SLOBODAN MILOȘEVICI?SLOBODAN MILOȘEVICI?
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RECRUTĂRI ÎN ARMATA NISTREANĂ, ÎN RECRUTĂRI ÎN ARMATA NISTREANĂ, ÎN 
PRAG DE ALEGERI ÎN REPUBLICA MOLDOVAPRAG DE ALEGERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Până la punctul de unde așa-zisa 
Republică Moldovenească Nistreană 

(RMN) și-a creat nu numai instituții 
paralele, dar chiar și poliție, armată, servicii 
secrete. Acestea erau asigurate până de 
curând cu profesioniștii veniți în mare 
parte din lăsarea la vatră a militarilor din 
fosta Armată Sovietică, ulterior armata a 
14-a rusă, respectiv Grupul Operativ al 
Trupelor Ruse, încartiruit în regiune, o 
parte jucând rolul de pretinși „pacifi catori”, 
o alta alcătuind o caricatură de instituții de 
forță similară celor statale.

Iată că trecerea timpului a fost nemiloasă 
și importurile de veterani ruși nu mai 
acoperă necesitățile locale, mai ales că 
veteranii sunt absorbiți în zone mai bănoase 
precum Companiile Militare Private ruse 
aparținând serviciilor de informații militare 
GU-fostul GRU (Direcția Principală de 
Informații,  agenție de informații militare 
externe a statului major al Forțelor Armate 
ale Federației Ruse – n. r.) și sunt trimiși în 
teatrele de operațiuni ruse hibride de peste 
hotare și în zonele gri ale intervențiilor 
ilegale ruse, prin omuleți verzi și trupe 
neasumate direct. Ei bine, acest proces a dus 
la un mare defi cit de bărbați apți să acopere 
nevoile unei „armate”, „poliții” locale, unor 
„servicii secrete”.

Nu trebuie uitat că, periodic, Rusia și 
Armata rusă în sine recrutează oameni pe 
teritoriul Republicii Moldova, cu precădere 

în zonele separatiste. În plus, în regiunea 
separatistă transnistreană funcționează 
așa numitele școli suvoroviste, școli de 
învățământ patriotic velicorus și pan-slavist, 
care oferă învățământ militar/paramilitar 
unor tineri ce vin în regiune din autonomia 
găgăuză și din alte zone ale Republicii 
Moldova afl ate chiar sub controlul 
autorităților legitime de la Chișinău.

Și acesta e un alt fenomen reprobabil 
și condamnabil, față de care și reacțiile 
autorităților de la Chișinău, și cele ale OSCE, 
sunt extrem de slabe. Mai mult, sancțiuni 
pentru aceste fapte și pentru tolerarea unor 
asemenea recrutări și pregătiri militare 
ilegale nu există. Și chiar protestele se 
fac mai degrabă în surdină. Firește că 
această recrutare de militari și paramilitari 
pentru zonele de confl ict gri secătuiesc 
instituțiile statului Republica Moldova, 
dar cu precădere pseudo-instituțiile de 
forță din regiunea separatistă. Și dacă 
pretinsul minister al securității naționale al 
autoproclamatei RMN e profund legat de 
FSB (Serviciul Secret Federal al Federației 
Ruse, succesorul KGB-ului – n. r.), 
serviciu intern rus care funcționează pe tot 
cuprinsul fostei URSS, organele de natură 
militară și paramilitară sunt sub controlul 
GU/GRU, al serviciilor militare ruse. Și 
aici necesarul de militari sunt obținuți prin 
recrutare locală.

Astfel, la 3 decembrie anul acesta, 

pretinsele comisariate militare din stânga 
Nistrului vor desfășura o înrolare a 
populației pentru a oferi resursă militară 
contingentului așa numiților „pacifi catori”, 
trupele de menținere a păcii, ce ar veni 
din partea separatistă, a așa-numitei 
RMN, alături de contingente similare ale 
autorităților legitime ale Republicii Moldova 
și de cele ale Rusiei. Înrolarea/serviciul 
militar va dura 90 de zile, iar remunerarea 
va fi  de 2500 de ruble transnistrene (circa 
155 de dolari SUA).

La arme sunt chemați bărbații cu vârste 
de până la 50 de ani, ce dețin cel puțin studii 
medii. Deci nu este vorba despre o formă de 
serviciu militar în rândul tinerilor. Pentru 
a fi  înrolați, candidații trebuie să depună 
o cerere pe numele comisarului militar 
raional până la 30 noiembrie. Amintim că, 
anterior, Rusia a fost condamnată la CEDO 
pentru înrolarea unor cetățeni ai Republicii 
Moldova în așa-numitele trupe militare 
transnistrene.

Interesat este însă aspectul că acest 
surplus de militari recrutați de separatiști la 
nivel local vine chiar în perioada campaniei 
electorale, a desfășurării alegerilor și a 
formării noii majorități parlamentare în 
Republica Moldova, după alegerile generale 
programate la 24 februarie. De unde și 
întrebarea: de ce e nevoie de suplimentarea 
trupelor separatiste fi x în această perioadă? 
Nu că am considera că recruții pe bani 

puțini ce ar fi  desfășurați în regiune ar avea 
un impact major, dar aceștia vor înlocui 
contingentul de pretinși pacifi catori care 
sunt militari mai experimentați și care 
ar urma, nu-i așa, să fi e utilizați în alte 
operațiuni?

Un semnal de alarmă ce trebuie luat 
în serios și investigat cu mare atenție 
și minuțiozitate. Și e responsabilitatea 
misiunii OSCE să pună întrebările grele la 
Tiraspol. Și a statelor membre UE, acreditate 
la Chișinău, să se gândească de două ori în 
fața deschiderilor excesive și a vizitelor ce 
legitimează autoritățile separatiste, mai ales 
în această perioadă. Ca să nu fi e părtași 
sau spectatori prin consimțire, cu defi cit 
major de imagine, după ce vor avea loc și 
alte tipuri de acțiuni. Uitați-vă doar la cazul 
semnării acordurilor din februarie 2014 a 
unui număr de state cu Victor Yanukovici, 
pentru ca ulterior, la represiunea titushki 
(bătăuși pro-guvernamentali, care fi ind 
pe statul de plată al autorităților, atacau 
manifestanții de la Maidan, susținând 
regimul Yanukovici – n. r.) și uciderea a 
peste 1000 de oameni, fuga lui Yanukovici, 
să vină și cu rușinea și delegitimarea 
semnatarilor acordurilor cu un criminal 
împotriva propriului său popor. 

Lecții de învățat!
Iulian CHIFU, 

director al Centrului pentru Prevenirea 
Confl ictelor și Early Warning

Regiunea separatistă nistreană funcționează de ani de zile ca un stat în stat. Contestat inițial, cu liderii sancționați și astăzi de către UE, totuși acțiunile de reconciliere 
și soluționare a problemelor curente – așa numita abordare a pașilor mici – au dus la consolidarea pseudo-statalității locale.

Două state încinse cu brâul unui singur 
hotar   

După ce, la Moscova, a discutat cu 
președintele rus Vladimir Putin (și s-a 
fotografi at cu el!), președintele Igor Dodon 
a venit în fața jurnaliștilor cu noi idei, 
inspirate din această vizită, califi cându-le 
drept rezultate. Despre adevăratele rezultate 
vom reveni în numărul următor, acum însă 
ne vom referi, în rândurile de mai jos, la 
două idei năstrușnice. Prima se referă la 
faptul cum   vede, la modul general și foarte 
simplist, „reîntregirea Republicii Moldova 
cu Transnistria”. Sik! – a Republicii Moldova 
cu Transnistria (nu autoproclamata RMN) și 
nu viceversa! Referitor la această problemă 
Dodon are două răspunsuri. Unul scurt, 
pentru agenția moscovită TASS, prin care 
afi rmă că de fapt confl ictul transnistrean 
poate fi  rezolvat numai în cazul în care va 
fi  acceptat planul Republicii Moldova (fără 
amestec din exterior) și dacă va exista un 
consens între cele trei ramuri ale puterii 
de la Chișinău – executiv, legislativ și 
președinție. Și că, în viziunea sa, exclusiv 
prin instituirea unei granițe comune 
Republica Moldova – Transnistria, în rest 
„nu trebuie schimbat nimic – steaguri, 
parlament, președinte”. Adică cu păstrarea 
autoproclamatei RMN așa cum este – cu 
vămi ilegale, structuri paramilitare, politicii 
represive față de școlile cu studiere în 
grafi e latină și față de fermierii din raionul 
Dubăsari, cărora separatiștii transnistreni 
le-au furat pământurile, le-au sechestrat 

tehnica etc. 
Pentru presa din România Dodon are o 

altă versiune de soluționare a confl ictului 
transnistrean. În acest caz președintele 
socialist pledează pentru politica pașilor 
mici – îndeplinirea celor opt puncte 
din Protocolul de la Berlin (apostilarea 
diplomelor eliberate în Transnistria, 
circulația automobilelor înmatriculate 
în stânga Nistrului, dosarele penale, 
funcționarea școlilor cu predare în grafi e 
latină, accesul fermierilor moldoveni 
la terenuri, libera circulație etc.). Abia 
după aceasta președintele Dodon va 
veni cu idei despre cum se vor purta în 
continuare negocierile. „Și aici vorbim 
de sectorul economic, sistemul bancar, 
scoaterea posturilor de pe Nistru. Acestea 
sunt întrebări mai grele și mai profunde și 
trebuie să ne așezăm la masa de negocieri 
și să le rezolvăm”, mai precizează Dodon. 
Dar și mai consideră că în paralel urmează a 
discuta cu separatiștii de la Tiraspol despre 
statutul raioanelor din stânga Nistrului. 
„Al doilea bloc, cel mai important, este cel 
politic: ce statut va avea Transnistria, cum 
vom trăi împreună… Noi suntem în aceeași 
barcă. Nu poate partea stângă să meargă 
într-o direcție și partea dreaptă în alta. Nu 
poate fi  planul rus, pentru că occidentul 
nu-l va primi. Nu poate fi  planul occidental, 
pentru că Rusia nu-l va accepta. Poate fi  
acceptat la nivel internațional doar planul 
Republicii Moldova și asta va fi  un succes 
pentru toate părțile implicate”. 

Trupe ruse și pacifi catori până la 
recunoașterea internațională a 

neutralității
Așa crede Igor Dodon. Dar e nemulțumit 

că la Chișinău, la moment, nu există o 
poziție comună, executivul și parlamentul 
având o altă viziune. Și principala 
divergență este staționarea trupelor 
militare ruse. În timp ce Chișinăul ofi cial 
(Guvernul și legislativul) cere, de la cele 
mai înalte foruri, inclusiv tribuna ONU, 
retragerea trupelor ruse și a munițiilor din 
Transnistria, Dodon spală acest subiect 
în două sau mai multe ape. Dânsul ezită 
să spună direct că militarii ruși din cadrul 
Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) 
se afl ă ilegal pe teritoriul republicii. „În 
Republica Moldova sunt pacifi catori și este 
Grupul Operativ al Trupelor Ruse – un grup 
limitat de militari. Nu este o bază militară, 
ci soldați care păzesc munițiile Armatei a 
14-a”, consideră președintele pro-rus. În 
același timp, lasă de înțeles că ei trebuie să 
plece de pe teritoriul țării, odată ce acest 
lucru este stipulat în statutul de neutralitate 
al republicii, însă nu acum. Dar când? Când 
se va obține „recunoașterea neutralității la 
nivel internațional”? Sau, mai exact, după ce 
socialiștii vor prelua puterea și vor federaliza 
republica? Adică vor reintegra „Republica 
Moldova în Transnistria”? 

Naivitatea lui Dodon și fariseismul 
Moscovei 

Cu toate discuțiile pe care Igor 
Nicolaevici (Dodon) le-a avut „despre acest 

lucru nu o dată cu Vladimir Vladimirovici” 
(Putin), Rusia nu e dispusă să-și retragă 
trupele armate de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Deși recunoaște, ofi cial și la nivel 
diplomatic (a se citi fariseic) „suveranitatea 
și integritatea teritorială a Republicii 
Moldova”, pentru Rusia retragerea trupelor 
este inacceptabilă. Altminteri cum s-ar 
menține posturile vamale, dar de fapt 
de control al liberei circulații, furtul 
pământurilor fermierilor dubăsăreni? Ca să 
nu mai zicem de structurile „statale” ilegale. 

Apropo, pe 17 iulie 2018, CEDO a dat 
câștig de cauză celor 1.646 de fermieri 
moldoveni din raionul Dubăsari, proprietari 
legali de terenuri agricole, și a recunoscut 
Rusia drept vinovată de sechestrarea 
pământurilor. Federația Rusă e obligată să 
plătească despăgubiri pentru fi ecare fermier 
câte 1.500 de euro, iar companiilor agricole 
câte 5 mii de euro în calitate de prejudicii 
morale și 245 mii 800 de euro pagube 
materiale. Ei bine, Guvernul rus a contestat 
decizia în cauză, motivând că „nu are 
jurisdicție pentru regiunea transnistreană și 
nu se face vinovată de violarea drepturilor 
de proprietate a fermierilor”. Autoritățile de 
la Moscova fac referință la așa-ziselor organe 
transnistrene, care blochează mai bine de 10 
ani accesul țăranilor la propriile terenuri. Nu 
e clar de ce? În cazul în care Marea Cameră 
a CEDO ar accepta această contestație, ar 
fi  prima recunoaștere, fi e și indirectă, a 
autoproclamatei RMN pe plan internațional. 

„Ingenios” șiretlic, nu? 

Trupe ruse și pacificatori până la l cr n o dată c Vladimir Vladimiro ici”

CONFLICTUL TRANSNISTREAN CONFLICTUL TRANSNISTREAN 
ȘI TRUPELE RUSE LA TIRASPOL ȘI TRUPELE RUSE LA TIRASPOL 

ÎN VIZIUNEA  LUI DODONÎN VIZIUNEA  LUI DODON
La cea de-a douăsprezecea vizită la Moscova, președintele Republicii Moldova 

Igor Dodon vede, de la distanță, din Kremlin, cum ar trebui reglementat 
diferendul transnistrean. Dar nu chiar acum, ci hăt la al doisprezecelea ceas. Adică 
după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pe care este convins că socialiștii le 
vor câștiga cu o majoritate covârșitoare. Iar dacă nu le vor câștiga în februarie, apoi la 
cele anticipate, despre care are impresia că ar putea avea loc. 



11

Ziarul   PloiestiiOCOLUL PĂMÂNTULUI

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro
ÎN PRIMUL RÂND AMERICA SAU TRUMP?

3 mai, 2015. La școala Curtis Culwell 
Center, din orașul Garland, Texas, 

are loc un concurs de caricaturi și 
desene pentru copii cu tema Mahomed, 
la care sunt prezenţi olandezul Geert 
Wilders, președintele Partidului 
Libertăţii și organizatorii Robert Spencer, 
administratorul site-ului Djihad Watch, 
Pamela Geller de la American Freedom 
Defense Initiative. Către ora 19.00, doi 
musulmani din Arizona, Elton Simpson și 
Nadir Soofi , simpatizanţi ai ISIS, coboară 
din automobilul lor înarmaţi cu puști de 
asalt și trag asupra agentului de pază al 
școlii, Bruce Joiner, și asupra poliţistului 
Greeg Stevens, încercând să intre în școală. 
Agentul neînarmat este rănit la picior, dar 
poliţistul scoate pistolul și îi doboară pe cei 
doi.

În tot acest timp, un agent FBI care îi 
urmărise pe jihadiști cu mașina făcea poze 
ale scenei. După doborârea teroriștilor, 
caută să se retragă, dar este oprit de poliţia 
locală și este nevoit să se deconspire, 
numele lui rămânând secret pentru public 
și presă. Astfel se afl ă de existenţa lui și de 
faptul că, deși fusese pe urmele acestora, nu 
încercase în niciun moment să intervină. 
Mai mult chiar, agentul care se dăduse 
drept un islamist, îi trimisese cu câteva zile 
înainte unuia dintre cei doi mesajul „Tear 

up Texas” (Distrugând Texasul), un îndemn 
de atac cu referire clară la evenimentul de 
la Curtis Culwell Center și îi ajutase să 
cumpere armele ridicând o interdicţie, 
care se referea la ei, din sistemul pentru 
verifi carea cumpărătorilor de arme. 

Atacarea centrului ar fi  însemnat o 
lovitură dublă pe de o parte, o mulţime de 
victime, cu preponderenţă copii, ceea ce ar 
fi  contribuit la înspăimântarea populaţiei și, 
odată cu rezultatele altor atacuri similare, 
la luarea unor așa-zise măsuri sporite de 

luptă împotriva terorismului jihadist, adică 
de instaurare a statului poliţienesc, și, pe de 
altă parte, la eliminarea celor trei persoane 
incomode menţionate mai sus, critici 
acerbi ai politicii de islamizare a guvernelor 
occidentale. Ca o dovadă în plus a acestui 
al doilea scop, asupra lui Robert Spencer a 
existat o tentativă de otrăvire în mai 2017, 

în Islanda.
Toate detaliile de mai sus au fost 

reamintite pe 22 martie a.c., în emisiunea 
lui Tucker Carlson de la Fox News, la care 
au fost prezenţi agentul de pază Bruce 
Joiner, împreună cu avocatul său, ca 
urmare a începerii procesului intentat în 
toamna anului 2017 de agentul  de pază al 
centrului pentru rănire premeditată.

Pentru că FBI-ul a refuzat să le 
răspundă, cei doi vor căuta să afl e prin 
intermediul judecătorului răspuns la mai 
multe întrebări, printre care și:

- de ce agentul FBI nu a chemat 
echipajele de intervenţie?; 

- de ce nu a fost prevenită poliţia locală 
în legătură cu atacul?; 

- până la ce nivel din FBI se cunoștea 
operaţiunea montată de agent? 

Pe ansamblu, procesul ar putea duce la 
divulgarea de detalii și documente extrem 
de sensibile pentru FBI și pentru fostul 
director, avocatul având convingerea că 
fostul director James Comey, dat afară 
între timp de președintele Trump, a minţit 
pentru a acoperi agenţia.

Din secunda în care am 
încetat să-l mai urmăresc 

pe Trump fl atându-l pe Vladimir 
Putin la Helsinki – refuzând să 
apere concluziile propriilor sale 
servicii de informaţii legate de 
amestecul Rusiei în alegerile 
noastre din 2016 - am știut că 
asist la ceva ce nu mai văzusem 
niciodată. Mi-au trebuit câteva zile 
ca să-mi dau seama, dar acum este 
evident: îl văzusem pe președinte 
punând Rusia în primul rând, 
și nu America, scrie Th omas L. 
Friedman, în NY Times.

La fi ecare întrebare – cât de 
mult au fost implicaţi agenţii 
ruși în tentativa de a ne manevra 
alegerile, cum ar trebui investigată 
în continuare problema și 

comportamentul lui Putin pe 
scena mondială la nivel general (de 
exemplu, implicarea guvernului 
său în prăbușirea avionului 
de pasageri malaez deasupra 
Ucrainei, asasinarea unor 
jurnaliști ruși și otrăvirea unui fost 
spion rus în Regatul Unit) – Trump 
accepta explicaţiile lui Putin și 
scuzele cu privire la concluziile  
propriilor sale servicii de spionaj, 
ale Departamentului Justiţiei, ale 
aliaţilor europeni, precum și pe 
cele legate de principiile americane 
fundamentale.

Mi-a plăcut ce a spus ulterior 
Arnold Schwarzenegger despre 
Trump. „Ești președintele Statelor 
Unite. Nu trebuia să faci așa ceva. 
Ce e cu tine?”

Ce e cu tine? Nu cunosc 
răspunsul fi nal la această întrebare, 
dar știu că, pe măsură ce intrăm în 
Faza 3 a președinţiei lui Trump, 
problema se va agrava.

În Faza 1. Trump era labil 
mintal și dezlănţuit. Trump l-a 
neutralizat pe Kelly, s-a delimitat 
de Mattis și i-a demis pe Tillerson, 
McMaster și Cohen. El i-a înlocuit 
pe ultimii trei cu niște oameni care 
își doreau atât de mult funcţiile, 
încât erau dispuși să calce pe 
cadavrele predecesorilor lor care, 
după cum ei prea bine știau, 
fuseseră daţi afară, pentru că îl 
înfruntaseră pe Trump în privinţa 
politicilor și principiilor sale.

Urmărind niște vechi adversari 
ai Rusiei – secretarul de stat Mike 
Pompeo și consilierul pentru 
securitate naţională John Bolton 
– respingând tot ce spuseseră 
de-a lungul anilor și ignorând 
lingușelile lui Trump la adresa 
lui Putin și bălăcăreala sa la 
adresa FBI-ului pentru a obţine 
posturile pe care și le doreau atât, 
asta demonstrează un carierism, 
un servilism și un cinism la scară 
industrială.

Dar asta pregătește Faza 2: 
Labil mintal, dezlănţuit și fără 
intenţii anume.

Care ar fi  consecinţele 

neintenţionate ale unui președinte 
american care pornește simultan 
războaie comerciale cu China, 
Uniunea Europeană și Canada, 
care pune Rusia înaintea Americii, 
preferându-l pe Putin și alţi 
dictatori în schimbul aliaţilor 
democraţi tradiţionali, care 
reduce impozitele companiilor 
și supraîncarcă datoria naţională 
– fără majorarea compensatorie 
a altor taxe sau o reducere a 
cheltuielilor, punând astfel 
sub presiune dobânzile și 
defi citul comercial – care ignoră 
schimbarea climei și elimină orice 
restricţii în privinţa exploatării 
combustibililor fosili, care 
anulează acordul nuclear cu Iranul 
și ameninţă acum cu un război 
împotriva Iranului, care limitează 
imigraţia pe piaţa autohtonă a 
muncii și așa restrânsă, care reduce 
tot mai mult sistemul de sănătate 
Obamacare și care încalcă atâtea 
norme legate de comportamentul 
unui președinte faţă de subalterni, 
faţă de aliaţi și faţă de americanii 
care nu fac parte din partidul lui?

Care sunt consecinţele 
neintenţionate ale tuturor acestor 
lucruri luate la un loc - dintre 
care niciunul nu a făcut obiectul 
unor analize sau al unor audieri 
în Congres, ci sunt pur și simplu 

pura întrupare a promisiunilor 
electorale ieșite din burta lui 
Trump?

Cine știe? Poate că vor exista 
și niște consecinţe bune – poate 
că Iranul și China se vor pleca în 
faţa pretenţiilor lui Trump; poate 
că economia și piaţa acţiunilor își 
vor continua ascensiunea, poate 
că primele semne promiţătoare ale 
atitudinii impulsive a lui Trump 
faţă de Coreea de Nord vor da 
roade.

Totuși, ceea ce știu sigur este 
că nici un președinte american nu 
poate rupe atâtea relaţii vechi, nu 
poate ignora atâtea reguli de bază 
ale știinţei și economiei și nu poate 
încălca atâtea norme ale etichetei 
prezidenţiale fără consecinţe 
neintenţionate. Dar va mai trece 
un timp până ca asta să se vadă.

Ceea ce mă aduce din nou la 
întrebarea lui Schwarzenegger 
– „Ce e cu tine?”. Ea nu se aplică 
doar președintelui, ci și celor care 
îi dau apă la moară. De ce oare 
își sacrifi că atât de ușor propria 
reputaţie și propria integritate ca 
să apere un om fără integritate, un 
om care i-ar arunca peste bord pe 
fi ecare dintre ei sau pe toţi odată 
dacă el hotărăște că e în interesul 
lui? Asta e pentru mine ceva 
inexplicabil.

in secunda în care am comportamentul lui Putin pe

luptă împotriva terorismului jihadist adică în Islanda
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Una dintre componentele dimensiunii politice a islamizării este organizarea de 
acţiuni teroriste de tip steag fals (înscenare) pe teritoriile statelor occidentale, 

puse pe seama terorismului musulman, pentru ca astfel să existe motive pentru 
restrângerea drepturilor și libertăţilor cetăţenești clasice. Iată un asemenea caz real.

CÂND PROPRIILE SERVICII CÂND PROPRIILE SERVICII 
SECRETE PUN LA CALE UN ATAC SECRETE PUN LA CALE UN ATAC 

TERORIST DE TIP JIHADISTTERORIST DE TIP JIHADIST
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 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!”

PETROLUL, LA BRĂILA, SUB PRESIUNE, PETROLUL, LA BRĂILA, SUB PRESIUNE, 
C-O PREŢIOASĂ VICTORIE, TOTUŞI…

În România, educaţia fi zică 
și sportul sunt activităţi 

de interes naţional (Legea 

69/2000…), susţinute de stat, 
în care „Sportul pentru toţi” 
constituie o componentă 

importantă.
Și în Prahova noastră 

minunată și atât de dragă, tineri, 
adulţi, vârstnici, din diferite 
profesii, participă curent la 
diferite activităţi în sate, comune, 
orașe, cu fotbalul pentru toţi, în 
prim plan.

Spre fi nalul verii calendaris-
tice, o bucurie aparte mi-a produs 
„știrea” (www ziarulploieștii/) 
facebook…) apariţiei unei echipe 
de fotbal „bune și frumoase…” 
– „ZPL Ziarul Ploieștii”… Cu 
imagini edifi catoare, de talia 
unor echipe mari, cu echipament 
personalizat „ZPL Ploieștii” a 
debutat optim, competiţional, 
pe o modernă bază sportivă din 
Strejnic, în care nu rezultatele 
sunt prioritare. O plăcută și 

sinceră impresie mi-a produs-o 
tinereţea și componenţa echipei, 
în care un singur competitor 
Andrei Sotir (tipograf la 
„Ploieștii”) a fost fotbalist 
performer și este acum „cavaler 
al fl uierului” de prim nivel în 
Prahova și care provine dintr-o 
familie cu „fotbalul pe pâine” 
– tatăl său Lucian Sotir fi ind 
un legendar jucător, antrenor 
(acum observator), la Petrolul 
Ploiești… În  componenţa 
echipei nou constituită, doi 
„grei”, fraţii Marius și Ionuţ 
(primul – director general, 
secundul director tehnic, al 
publicaţiei Ploieștii), susţinători 
statornici și ai sportului, ca și 
sora lor Magda, „moștenire” de 
la regretatul lor tată, fondatorul 

publicaţiei, reputatul jurnalist 
Ioan Marinescu. Toţi ceilalţi 
componenţi ai echipei „ZPL 
Ploieștii” sunt legaţi, direct 
sau indirect de „tipografi e” 
sau „media”, au în onoranta 
postură de antrenor, pe preţuitul 
director de editură Grigoraș 
Niţă, iar noua formaţie are și 
susţinerea benefi că a SC Sprinten 
Infomar (manager Georgiana 
Marinescu)…

În fotografi a de album – „ZPL 
– Ziarul Ploieștii”. Jos, de la 
dreapta: Andrei, Ionaș, Marius, 
Dragoș, Andi. Sus, de la stânga: 
George, Radu, Ionuţ, Florentin, 
Vali, Cosmin, apoi antrenorul 
Grigoraș.

Fotbal pentru toţi, sub semnul 
prieteniei…

e stat importantă sinceră impresie mi a produs o publicaţiei reputatul jurnalist

Fotbal, Liga 2, Etapa 15 (3.11.2018)...
DACIA UNIREA BRĂILA – FC 
PETROLUL PLOIEȘTI 2-3 (1-0)

Marcatori: Bebey (15), Niţă (58) / 
Claudiu Herea (57), Saim Tudor (50), 

Sergiu Arnăutu (61). Petrolul (antrenor 
Octavian Grigore): Tordai – Olaru, 
Antoche, Cazan (34 Plămadă), Ţigănașu 
– Chindriș (cpt), Danci – Sabin Tudor, 
Herea (89 N. Popescu), Ștefănescu (60 

Ciocâlteu) – Arnăutu. Și la Brăila, Petrolul 
s-a afl at sub presiune, obiectivul necesitând 
victoria la fi ecare joc, însă prestaţia 
echipei noastre a fost dezamăgitoare, 
atât pentru suporterii noștri bravi afl aţi 
pe marele stadion al gazdelor (ajuns 
într-o jenantă degradare…) cât și a celor 
mulţi afl aţi în faţa micilor ecrane)… Fără 
cel mai bun jucător al său (Laurenţiu 
Marinescu – indisponibil medical), 
Petrolul, condusă de două ori de „lanterna 
roșie” a eșalonului, se trezește în ultima 
treime a timpului de joc, egalează, preia 
conducerea și menţine rezultatul care îi 
asigură preţioasa victorie.

ÎN CELELALTE JOCURI ALE 
ETAPEI: 

* Ripensia Timișoara – FC Argeș Pitești 
1-1. * Dacia Getica București – Luceafărul 
Oradea 3-1 * ACS Poli Timișoara – 
Aerostar Bacău 1-2 * Academica Clinceni 
– ASU Politehnica Timișoara 2-0 * Sportul 
Snagov – Energeticianul 2-0 * CS Balotești 
– Chindia Târgoviște 1-4 * Pandurii Târgu 
Jiu – Metaloglobus București 1-2 * Farul 

Constanţa – CS Mioveni 3-3 * UTA Arad 
– U Cluj 0-4.

ÎN CLASAMENT CONDUC: 
Chindia Târgoviște 35p, Academica 

Clinceni 33p, Sportul Snagov 33p, urmate 
de FC Petrolul Ploiești 32p, U Cluj 30p, 
FC Argeș Pitești 29p, CS Mioveni 27p, 
UTA Arad 23p, Pandurii Târgu Jiu 21p, 
Energeticianul 21p, ASU Politehnica 
Timișoara 20p, Metaloglobus București 
20p, Daco Getica București 18p, Aerostar 
Bacău 15p, Luceafărul Oradea 15p, Farul 
Constanţa 14p, Ripensia Timișoara 14p, 
CS Balotești 11p, ACS Poli Timișoara 5p, 
Dacia Unirea Brăila 5p.

ÎN ETAPA VIITOARE (A 16-A) 
Vineri, 9.X.2018, de la ora 18.00, 

Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești 
găzduiește un joc între două echipe, 
fi ecare de câte patru ori Campioană a 
României: FC Petrolul Ploiești – Ripensia 
Timișoara.

HAI PETROLLUL!

www.fcpetrolulploieti.rowww.fcpetrolulploieti.ro

Imagini: www ziarulploiestii/facebookImagini: www ziarulploiestii/facebook

CUVINTELE INIMII…CUVINTELE INIMII…

FOTBAL FOTBAL 
PENTRU TOŢI, PENTRU TOŢI, 

CU CU 
„ZPL ZIARUL „ZPL ZIARUL 
PLOIEŞTII”PLOIEŞTII”

Spre golul victoriei…Spre golul victoriei…

„ZPL – Ziarul Ploieştii” , cu bucuria fotbalului pentru toţi…„ZPL – Ziarul Ploieştii” , cu bucuria fotbalului pentru toţi…

„Repriza a treia”, în  „fairplay”…„Repriza a treia”, în  „fairplay”…
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