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„Prietenii sunt mulți, dar prietenia e rară.”
Faedrus (15 - 70 dHr.) Autor de fabule - roman

DE CE NU!?

Marius MARINESCU
reau să vă întreb ceva. Pentru ce au
făcut oamenii calculatoare? Ca să
ne ajute, nu? Să ne ajute să facem cele mai
complexe calcule, să operăm pe creier, să
gestioneze navete spațiale, să redea vederea
orbilor, să facă ceea ce omul nu poate face
de unul singur. Deci, mașinăriile astea ne
sunt chiar necesare, nu? Și, atunci, de ce nu
le punem cum trebuie la treabă? Pe bune!
Dacă tot e vremea remanierii, nu
credeți că în locul, să zicem, ministrului
transporturilor, era mai bun un calculator
care să genereze scheme și programe de
dezvoltare a infrastructurii, cu calcule de
rentabilitate? Sau, la învățământ să punem
în priză un calculator capabil să găsească
cele mai eficiente dar și îndrăgite de elevi
manuale? Ori, la sănătate să decidă un
calculator care sunt cele mai rapide căi de
salvare, ori modalitatea cea mai eficientă de
dotare a spitalelor?...Sau, în locul domnului
primar să punem un calculator care să facă
naibi altceva decât să aștepte ca mielul
neînțărcat ideile ciobanului șef din județ
sau de la centru?
Nu vreau să fiu, asemeni integratelor,
lipsit de suflet, dar chiar nu îmi mai pasă
cine ne conduce, atâta timp cât se mișcă
ceva mai mult decât să se facă împrumuturi
peste împrumuturi cu care, la final, să nu
se realizeze nimic. Spre exemplu, în ultimii
14 ani, primăria Ploiești a contractat peste
140 de milioane de euro cu care nu a făcut
aproape nimic. Și atunci, vă mai întreb
o dată: nu era mai bun un calculator, fie
el și de cea mai slabă performanță, care
să împartă banii astfel încât să se vadă
ceva? Iar dacă mă ia vreun politruc cu “da’
stadionu’...da’ tamvaiu’?”, tot cu calculatorul
le răspund că acolo au fost bani europeni.

V

Nr. 1859 • 22 - 28 noiembrie 2018
• 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

TAXE LOCALE NEMAJORATE
PENTRU 2019

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
upă dezbaterea publică nivelul impozitelor să rămână la
a proiectului de hotărâre fel ca în 2018”. Totuși, ceva-ceva
privind taxele și impozitele bani în plus vor fi, dat fiind faptul
locale pentru 2019, la care au că se va aplica și-n acest domeniu
participat primarul Adrian coeficientul de inflație. Primăria
Dobre și viceprimarul Cristian va păstra sistemul cunoscut de
Ganea, aceștia au dat asigurări bonificații de 10% pentru plata
că ploieștenii vor avea impozitul integrală a impozitelor până
pe teren și clădiri nemajorat la data de 31 martie 2019, iar
pentru anul viitor. Și directorul ca facilități fiscale, și acestea se
Serviciului Public Finanțe vor menține. Vor beneficia de
Locale, Simona Dolniceanu, a scutiri următoarele categorii
afirmat că „există propunerea ca de persoane: orfanii aflați în
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evidența autorității tutelare;
familiile care locuiesc în
clădiri declarate monumente
istorice sau folosesc ca muzee;
persoanele ale căror venituri

POATE SĂ NINGĂ!
ÎN 15 ANI, ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ
NE-A ÎNGROPAT ÎN DATORII, IAR ACUM VREA CJ A SEMNAT
CONTRACTELE
CREDITE DE 200 DE MILIOANE DE LEI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

I

pocrizia politică nu are margini la
Ploiești. Deși știau foarte bine că
bugetul municipal este unul mic (venituri de
367, 4 mil. lei, la ultima rectificare și 436,5
mil. lei, la cheltuieli), aleșii locali, laolaltă
cu puterea executivă, sindicatele și angajații
și-au dat indemnizații/ salarii cu ambele
mâini, ca să zicem așa. Acum au aflat cu toții
că nu mai sunt bani de investiții și trebuie iar
să se împrumute la bănci. În loc să vină cinstit
în fața ploieștenilor și să le spună cum stau
lucrurile, oamenii pe care-i plătiți încearcă

Actualitate
Au sosit
primele 10
autobuze noi
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upă ce le-au crescut salariile doi ani
consecutiv, astfel încât bugetarii au
acum venituri duble sau triple față de mediul
privat, de la anul ar trebui să le dăm acestora
și de mâncare (norma de hrană)! Prin Legea
salarizării unitare s-a reglementat ca tichetele
de masă să fie înlocuite cu indemnizații de
hrană. Acestea ar trebui acordate, de fapt, de
la 1 decembrie 2018, la nivelul anual a două
salarii de bază minime brute pe țară garantate
în plată (343 lei/lună, la un salariu minim de
2.060 lei). De această prevedere ar trebui să
beneficieze tot ceea ce înseamnă personal
bugetar, cu excepția angajaților MApN, MAI,
Ministerului Justiției-Administrația Națională
a Penitenciarelor, SRI, SIE, SPP, STS, Poliția
Locală, structuri care beneficiază deja de

Actualitate
Consiliul Concurenței
zice că românii trăiesc
fix ca-n Rai! Simțiți asta?
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SUBSECVENTE
DE
DESZĂPEZIRE

să smulgă capital electoral, acuzându-se
reciproc de falimentarea orașului. Realitatea
este că, financiar, Ploieștiul stă cum nu se
poate mai rău. Dar e un rău care se adună
din spate și se decontează cu fiecare an care
trece. Despre acest lucru vom vorbi astăzi,
onsiliul
Județean
Prahova
ca să dăm un pic la o parte perdeaua aceasta
a
anunțat
că,
începând
cu
de viclenie a politicienilor noștri. A tuturor,
15 noiembrie 2018, au intrat în
indiferent de culoarea politică!
vigoare contractele de deszăpezire pe
***
Pe 16 noiembrie 2018, Consiliul Local
Ploiești a aprobat un împrumut de 27,5
milioane de lei pentru cofinanțarea a 11
proiecte europene. În această săptămână,
executivul va solicita aleșilor locali acordul
pentru un alt împrumut mult mai mare, de
172,5 mil. lei, pentru susținerea investițiilor
locale.
Citiţi în pagina 5
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ALTĂ DRĂCIE! ACUM TREBUIE SĂ LE
OFERIM BUGETARILOR ȘI MASĂ GRATIS!
Aaa...nu maii rămânea
de parandărăt!
Asta-i
A
ă â
d
dă ăt! A
t i
altă discuție...alte calcule.
Și mai e ceva...fie vorba între noi,
în fața performanțelor și evidențelor
calculatoarelor, doar proștii și geniile nu se
consideră proști. Așa că, minunata tehnică
mai vine și cu beneficiul ăsta, de a scoate
proștii în evidență, că de genii nici nu poate
fi vorba în viața noastră politică.
Ce să mai, cred că pentru o perioadă
nici justiția nu mai trebuie să se facă decât
în litera legii, nu și în spiritul ei. Altfel se
alege praful chiar de tot. Iar asta nu sună a
dictatură, nu?

lunare nete sunt mai mici sau
egale cu 650 de lei, în limita a
500 mp; persoanele internate în
centrele de îngrijire (pentru o
singură proprietate) etc.

drepturi de hrană în temeiul OG nr. 26/1994.
În categoria noilor privilegiați intră salariații
consiliilor județene și ai structurilor din
subordine, angajații primăriilor, prefecturilor,
direcțiilor deconcentrate etc. Reamintim
că, de anul trecut, aceștia primesc și tichete
de vancanță, precum și o săptămână de
specializare, perioadă în care pot să ia cu ei un
membru al familiei.

Minte, trup, suflet
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Concursul Naţional de
Interpretare şi Creaţie
Muzicală „Paul Constantinescu”

drumurile pe care instituția le are în
gestiune și coordonare. Înțelegerile cu
firmele de deszăpezire au ca termen
final data de 15 martie 2019. Pentru
perioada sezonului rece sunt pregătite
45.624 tone de nisip și 4.562 tone
sare în amestec. Vor fi disponibile,
pentru menținerea drumurilor în
stare bună de circulație, 136 de utilaje
(încărcător frontal, utilaj multifuncțional Autogreder, buldoexcavator,
aautoutilitară, autofreză). La nivelul CJ
Prahova a fost înființat un centru de
P
preluare/ transmitere de informații, iar
p
prahovenii pot sesiza anumite aspecte
p
llegate de circulația pe drumurile
jjudețene la telefoanele 0244/514.545iint. 290 și 0786.715.157.

Țara de dincolo de țară
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Povestea unui destin
schimbat pe
6 septembrie 2018

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

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor grave a
continuat în Prahova. O
adolescentă în vârstă de 17
ani și-a pierdut viața într-un
cumplit accident care a avut
loc pe DN1, la Movila Vulpii.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accident mortal pe DN1
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1 Ploiești – Brașov, în zona
Movila Vulpii, la km 70, după ce
două autoturisme au intrat în
coliziune. În urma impactului
una dintre mașini s-a răsturnat și
a rămas pe prima bandă. Traficul
în zonă a fost blocat pe sensul
către Brașov. La fața locului au
ajuns echipaje ale Poliției, ale
Serviciului de Ambulanță, dar
și de la ISU Prahova. Potrivit
primelor informații se pare că
accidentul rutier s-a produs pe
fondul pătrunderii pe contrasens
a unui autoturism, care a intrat
în coliziune frontală cu o mașină
care circula regulamentar. În
urma accidentului, o adolescentă
în vârstă de 17 ani a decedat.
Cadavrul a fost transportat la
Serviciul de Medicină Legală
Ploiești. Alte două persoane au
fost rănite grav. Este vorba despre
un tânăr în vârstă de 19 ani care
se afla în același autoturism cu
adolescenta și care, în urma
accidentului, a suferit multiple
traumatisme. În cea de a doua
mașină implicată în accident se
afla un tânăr în vârstă de 35 de ani,
care a suferit un traumatism toracic
și un traumatism la șold. Cele
două victime au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate cum s-a produs
evenimentul rutier. În cauză a fost
deschis un dosar penal pentru
infracțiunea de ucidere din culpă.
Accident rutier pe DJ 100C, la
Fulga
Accidentul rutier s-a produs
după ce un autoturism a acroșat
o minoră. Potrivit primelor
cercetări, se pare că minora ar fi
fost lovită de mașină după ce a
coborât dintr-un autobuz. Copila
a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Un șofer a murit după ce a intrat
cu un tir într-o farmacie
Accidentul grav s-a produs pe
DN1B, pe raza localității Valea
Călugărească. Șoferul unui tir
se pare că a pierdut controlul
volanului, a părăsit partea
carosabilă și a intrat cu mașina
de mare tonaj într-o farmacie. O
persoană a sunat la 112 și a alertat
autoritățile. Ajunși la fața locului,
medicii au constatat că bărbatul,
în vârstă de 60 de ani, era decedat.
Cadavrul a fost transportat la
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Serviciul de Medicină Legală
pentru efectuarea necropsiei și
stabilirea cu exactitate a cauzei
morții. Poliția a deschis un dosar
penal pentru infracțiunea de
ucidere din culpă, iar cercetările
sunt continuate pentru a se stabili
cu exactitate cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident rutier pe Bulevardul
Republicii din Ploiești
Accidentul rutier s-a produs
după ce o adolescentă, în vârstă
de 16 ani, a fost acroșată de un
autoturism. Potrivit primelor
cercetări, se pare că accidentul
rutier s-a produs pe trecerea
de pietoni. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și
ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Victima accidentului
a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean
Ploiești,
pentru
acordarea de asistență medicală de
specialitate. Ulterior, adolescenta
rănită a fost transferată la Spitalul
de Pediatrie Ploiești. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Autobuz implicat într-un
accident în Ploiești
Accidentul rutier s-a produs în
spatele Hotelului Prahova, după
ce un autoturism și un autobuz
au intrat în coliziune. O persoană
a sunat la 112 și a anunțat
evenimentul rutier. La fața locului
s-au deplasat echipaje ale Poliției
și ale Serviciului de Ambulanță
Prahova.
Potrivit
primelor
cercetări, accidentul rutier s-a
produs pe fondul neacordării de
prioritate. Nouă persoane au fost
implicate în evenimentul rutier.
Trei persoane au fost asistate
medical, iar două dintre ele au
fost transportate la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Incendiu la o casă din Poiana
Câmpina
Incidentul s-a produs noaptea,
iar alerta a fost dată de o persoană
care a sunat la 112. Pompierii
militari au intervenit inițial cu
două autospeciale cu apă și spumă,

ulterior,
șii
lt i la
l fața
f ț locului
l l i a ajuns
j
o a treia autospecială. Potrivit
primelor informații, incendiul
s-a manifestat pe o suprafață de
80 mp. Din fericire, potrivit ISU
Prahova, nicio persoană nu a fost
rănită. Pompierii militari urmează
să stabilească și care este cauza
incendiului.
Femeie în vârstă de 61 de ani,
din Breaza, dată dispărută
Politistii din Breaza au fost
sesizati despre faptul ca Grancea
Maricica, în vârstă de 61 de ani,
din localitate, a plecat in mod
voluntar de la domiciliu si nu a
mai revenit. Femeia are înălţimea

de 11,60,
60 constituție astenică,
astenică
păr negru lung până la nivelul
umerilor, fața ovală, ten deschis
și nu are semne particulare, a
anunțat IPJ Prahova. „Persoanele
care pot oferi informaţii despre
femeia în cauză sunt rugate să
sune la 112 sau să anunţe cea mai
apropiată unitate de poliţie”, este
apelul lansat de Poliție.
Femeie depistată în timp ce
vindea... un detector de metale
Polițiștii din Mizil au depistat
o femeie care comercializa un
detector de metale. Femeia a
prezentat într-o cutie un detector
de metale pentru care a solicitat
suma de 900 de lei. În baza celor
constatate, polițiștii au identificat
femeia și au condus-o la sediul
poliției
pentru
continuarea
cercetărilor. „Din cercetări, a
rezultat că detectorul de metale a
fost pus la vânzare de către soțul
ei, deși nu deține autorizație
pentru comercializarea acestuia.
Detectorul de metale a fost ridicat
în vederea continuării cercetărilor,
iar pe numele bărbatului a fost
întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
vânzare sau oferire spre vânzare
a detectoarelor de metal fără
autorizație”, a anunțat IPJ Prahova.
Bărbat arestat pentru
conducerea unui autoturism
fără permis
Polițiștii din cadrul Secţiei nr.
3 Poliţie Ploiești au observat un
autoturism, care se deplasa pe
strada Mărășești, din Ploiești,
în direcţia strada Torcători,
iar la volanul acestuia se afla
un bărbat cunoscut că avea
dreptul de conducere anulat,
motiv pentru care s-a procedat
la oprirea acestuia, fiindu-i
solicitate documentele personale
și ale autoturismului. „În urma
verificărilor efectuate, s-a stabilit
faptul că bărbatul are dreptul
de a conduce - Anulat - din data
de 20.12.2017. A fost condus la
sediul secției pentru continuarea
cercetărilor. Bărbatului i-a fost
întocmit dosar penal pentru
săvârșirea
infracţiunilor
de
conducere a unui autovehicul pe
drumurile publice fără a poseda
permis de conducere. Cercetările
urmează a fi continuate de către
lucrătorii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Ploiești, sub aspectul săvârșirii
infracţiunilor de conducere a unui
vehicul pe drumurile publice fără

a poseda permis de conducere”,
a precizat IPJ Prahova. Pentru că
nu este la prima faptă de genul
acesta, bărbatul a fost reținut,
ulterior pe numele lui fiind emis
mandat de arestare preventivă
pentru conducerea unui vehicul
fără permis de conducere în formă
continuată, a mai precizat IPJ
Prahova.
Trei șoferi au rămas fără
certificate de înmatriculare
Polițiștii din Bușteni, în
colaborare cu un reprezentant
al R.A.R. Prahova, au acționat
pentru verificarea stării tehnice
a autovehiculelor. În timpul
verificărilor au fost controlate 19
autovehicule și au fost aplicate 22
de sancțiuni, în valoare de 3.480
de lei. În timpul controlului, trei
conducători auto au rămas fără
certificate de înmatriculare la
mașini.
Prinși la furat de lemne
Doi bărbați care încărcau
într-un atelaj hipo material lemnos
au fost depistați de polițiștii din
Sângeru. „La vederea polițiștilor,
cei doi au fugit, unul dintre ei fiind
prins în scurt timp”, a precizat IPJ
Prahova. În cauză au fost aplicate
două sancțiuni contravenționale,
în valoare de 5.000 de lei pentru
fiecare dintre ei, iar cantitatea de

material lemnos a fost ridicată
în vederea confiscării și lăsată în
custodia Ocolului Silvic Vărbila.
Acesta nu este singurul caz de acest
fel constatat în ultima perioadă.
„Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 1 Apostolache au depistat
un bărbat din comuna Sângeru în
timp ce transporta într-un atelaj
hipo tras de două cabaline, material
lemnos specia salcâm, fără a deține
documente legale de proveniență
și transport. În urma verificărilor
efectuate, s-a stabilit că materialul
lemnos provine de pe un teren
fâneață împădurită, proprietatea
acestuia, însă a fost tăiat în mod
ilegal, fără ca arborii să fie marcați
de către organele silvice”, a anunțat
IPJ Prahova. Polițiștii au stabilit
că bărbatul a mai transportat
o căruță cu material lemnos,
de pe același teren, pe care l-a
depozitat pe domeniul public, în
apropierea locuinței. Bărbatul a
fost sancționat contravențional
cu amendă de 2.000 de lei.
De asemenea, s-a procedat la
confiscarea întregii cantități de
material lemnos, aceasta fiind
predată în custodie Ocolului Silvic
Vărbila. Un caz similar a fost și în
Posești. Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 11 Drajna au depistat
pe D.J. 102 B, în comuna Posești,
un bărbat din comuna Siriu,
județul Buzău, care transporta cu
o autoutilitară material lemnos
specia fag. „Acesta a prezentat
un aviz de însoțire primar, cu
specificația lemn foc anin negru
-1 m3, material lemnos secționat

în trunchi de 25-30 cm. Polițiștii
au constatat că materialul lemnos
transportat nu corespundea cu
cel înscris în avizul de însoţire”,
a precizat IPJ Prahova. Bărbatul
a sancționat contravențional cu
o amendă de 3.000 de lei. De
asemenea, s-a luat și măsura
confiscării cantitații de lemn de
foc specia fag, care a fost predată
în
custodie
reprezentanților
Ocolului Silvic Vălenii de Munte.
Cazuri similare au fost depistate
și în Vărbilău, dar și la Câmpina,
precum și la Filipeștii de Pădure.
La Câmpina, de exemplu, un
bărbat din municipiu a fost
depistat în timp ce sustrăgea lemn
de foc provenit dintr-un arbore
doborât de fenomenele naturale,
care nu prezenta însă marcă
silvică. Bărbatul a fost sancționat
cu amendă în cuantum de 500 de
lei, iar materialul lemnos a fost
lăsat în custodia pădurarului din
cadrul Ocolului Silvic Câmpina.
„Polițiști din cadrul Postului de
Poliție Filipeștii de Pădure au
oprit pentru control o autoutilitară
care transporta material lemnos.
Conducătorul auto a declarat că
a cumpărat materialul lemnos
de la un comerciant din târgul
Băicoi și nu deţine documente
de provenienţă”, a anunțat IPJ
Prahova. În urma verificărilor
efectuate, spun polițiștii, a reieșit
faptul că mijlocul de transport nu
este implementat, neavând aviz de
însoţire pentru materialul lemnos
transportat. A fost solicitată
prezenţa la faţa locului a șefului
de district din cadrul Ocolului
Silvic Câmpina, care a procedat la
măsurarea volumului materialului
lemnos, rezultând faptul că
în remorcă era transportată
cantitatea de 0,875 m3 cherestea
tivită specie molid. Șoferul a fost
sancţionat contravenţional cu
amendă în valoare de 5.000 lei.
De asemenea, s-a luat măsura
confiscării materialului și predarea
în custodia șefului de district.
Percheziții la persoane
bănuite de furt prin „metoda
împrietenirea”
Polițiștii din Prahova au
efectuat două percheziții în
Ploiești, la persoane bănuite
de săvârșirea unui furt prin
,,metoda împrietenirea”. „Din
cercetări au rezultat indicii că, în
luna octombrie a.c., persoanele
în cauză, sub pretextul că
intenționează să-l ajute pe păgubit,
care se afla în stare de ebrietate,

s-ar fi îîmprietenit cu acesta și ar fi
pătruns în locuință.. Ulterior, i-ar fi
distras atenția și i-ar fi sustras mai
multe bunuri și bani”, a anunțat
IPJ Prahova. Prin activitatea
infracțională, ar fi fost cauzat un
prejudiciu de aproximativ 4 500 de
lei. Trei persoane au fost conduse
la sediul poliției pentru audieri și
dispunerea măsurilor legale.
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VĂ PLACE CUM ARATĂ
STRĂZILE REPARATE
CU 13,7 MIL. LEI/AN?

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n ultimii 10 ani, Primăria
Ploiești a plătit 137,97 de
milioane de lei pentru reparații
curente și întreținere străzi.
Această categorie de lucrări
presupune intervenții sumare,
gen: plombe cu mixtură stocabilă
sau asfaltică, reparații fisuri,
îmbrăcăminte asfaltică ori din
beton pe porțiunile deteriorate, de

obicei în limita a maximum 3.000
mp, aducere la cotă capace de
cămin, guri de scurgere, răsuflători
gaze, refacerea marcajelor rutiere,
acolo unde ele au fost afectate de
lucrări, reparații trotuare, parcări,
covoare asfaltice. Unele contracte
au inclus în responsabilitatea
firmelor și realizarea proiectării
și a documentației tehnice pentru

lucrările pe care urmau să le
efectueze. Din 2018 și până astăzi,
partenerii Primăriei Ploiești au
fost Proconstruct, fostul Star
T&D, Baustrada, Condorii, SC
Transporturi, Drumuri și Poduri
SA, CAST, iar din 2013 și până în
prezent, Delta ACM 93. Sumele
(acestea includ TVA) pe care
Primăria le-a plătit în această

mil.
perioadă au fost: 2008-24,43
2008 24 43 mil
lei; 2009-0,72 mil. lei; 2010-11,41
mil. lei; 2011-8,9 mil. lei; 201222,85 mil. lei; 2013-6 mil. lei;
2014-19,59 mil. lei; 2015-8,9 mil.
lei; 2016-18,36 mil. lei; 2017-9,67

mil. lei; 2018-7,14
mil. lei
lei. Rezultă
mil
2018 7 14 mil
așadar o medie de 13, 7 mil. lei/an.
Vă place, întrebăm, cu grămada
asta de bani, cum arată străzile
dvs.?

AU SOSIT PRIMELE 10 AUTOBUZE NOI LA POMUL
L

a sfârșitul săptămânii trecute, au
sosit, la Ploiești, primele 10 autobuze
D
Diesel Euro VI, din seria celor 50 contractate
d
de municipalitate. Prețul unui mijloc de
ttransport este 765.646,50 lei fără TVA,
vvaloarea totală pentru întregul lot fiind
d
de 38.282.325 lei, fără TVA. Termenul de
ffurnizare a autobuzelor este de maximum
1125 de zile, iar durata acordului-cadru, de
2 ani. Câștigătoarea licitației organizate de
P
Primăria Ploiești pentru înnoirea parcului
aauto este compania turcească BMC Truck
& Bus SRL, cu sediul la Ciorogârla.
P
Primarul Dobre a declarat că, în următorii
d
doi ani, pe lângă cele 50 de autobuze, parcul
aauto al TCE va fi înnoit cu 20 de autobuze
eelectrice, 20 de troleibuze și 20 de tramvaie.

PRIMĂRIA
SE MUTĂ
LA
PETROM

P

rimăria Ploiești a
anunțat că a început
să-și mute birourile de la
Casa Albă în noul sediu
din clădirea Petrom, de
lângă Casa Sindicatelor.
Administrația municipală
anticipează că vor putea
exista anumite probleme în
asigurarea unor servicii și
face apel, printr-o informare
publică,
la
înțelegerea
locuitorilor:
„mutarea
serviciilor și direcțiilor de
specialitate se va face treptat.
Rugăm comunitatea locală
să înțeleagă eventualele
sincope ce pot apărea în
desfășurarea procesului de
funcționare a administrației
publice locale”.

LĂUDAT SĂ
NU TE DUCI
CU SACUL
L

ansată cu surle și trâmbițe la începutul
anului, schema de „ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susținere a crescătorilor
de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în
vederea producerii cărnii de porc” își arată
roadele, cel puțin pentru Prahova, abia acum.
Au fost furnizați, în fine, primii 8 purceluși
Bazna la un fermier din comuna Mănești (PFA
Manea Cătălin Costin)! În acest program, la
Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova

GUVERNUL DĂNCILĂ II A
DEPUS JURĂMÂNTUL
Ș

apte dintre cei nouă miniștri desemnați de
PSD să facă parte din echipa Guvernului
Dăncilă au depus, marți, jurământul la
Cotroceni. Aceștia sunt: Niculae Bădălău,
la Ministerul Economiei, Marius Budăi
-Ministerul Muncii, Constantin Bogdan
Matei- Ministerul Tineretului și Sportului,
Daniel Breaz- Ministerul Culturii, Alexandru
Petrescu-Ministerul Comunicațiilor, Gabriel
Leș-Ministerul Apărării Naționale și Ecaterina
Andronescu-Ministerul Educației. Aceștia i-au
înlocuit din funcție pe mai mult sau mai puțin
controversații Dănuț Andrușcă, Ioana Bran,
George Ivașcu, Bogdan Cojocaru și Mihai Fifor.
Președintele Klaus Iohannis a refuzat în schimb

să semneze numirea Liei Olguța Vasilescu la
Ministerul Transporturilor, însă a acceptat
revocarea sa din poziția de șef al portofoliului
de la Ministerul Muncii. Un alt refuzat a fost
Ilan Laufer, la Ministerul Dezvoltării, motiv
pentru care acesta a stârnit un scandal legat de
antisemitismul președintelui. Ce uită Laufer
să spună este că Iohannis l-a mai numit o dată
ministru în Guvernul Grideanu, iar cei care l-au
data afară din motive de „agendă paralelă” sunt
chiar colegii săi din PSD! În fine, șeful statului
a revocat doar șase dintre cei opt miniștri a
căror remaniere a decis-o luni conducerea
PSD. Astfel, rămân în funcții Paul Stănescu
(ministrul Dezvoltării), unul din adversarii
lui Liviu Dragnea, și Lucian Șova (ministrul
Transporturilor).
La ceremonia de la Cotroceni a fost prezentă
Viorica Dăncilă, dar au lipsit șefii celor două
camere ale Parlamentului și al partidelor din
coaliția de guvernare, Liviu Dragnea și Călin
Popescu Tăriceanu. Marți seară, conducerea
PSD a hotărât să meargă la Cotroceni cu două noi
propuneri: Lia Olguța Vasilescu-la Ministerul
Dezvoltării și Mircea Drăghici-la Transporturi.

s-au înscris
șii 48
î
i 4 furnizori,
f i i 1 procesator
t
de beneficiari-crescători de porci. Proiectul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale
constă într-un ajutor oferit de statul român (adică
de noi, contribuabilii), după următoarea schemă:
furnizorul de purcei primește de la stat 250 lei/
cap de purceluș de minium 10 kg; procesatorul
autorizat, care are un soi de rol intermediar, preia
purcelușii de la furnizor, îi predă la crescător
și apoi îi reprimește, după îngrășare, pentru
abatorizare/procesare; crescătorul de porci, care
primește gratuit 2 până la 10 purceluși, având
obligația să-i îngrașe până la 130 kg în viu; 50%
din producție se întoarce la procesator, iar restul
va fi folosit pentru reproducție sau consumul
propriu. Dacă ar fi să glumim puțin, în varianta
în care a fost nevoie de 7-8 luni pentru o primă
livrare, înseamnă că toți cei 48 de fermieri înscriși
în program vor primi godacii la... anul și la mulți
ani!

DUPĂ LUPTE SECULARE, PRIMĂRIA
VA CONSTRUI PODUL DE LEMN!

Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

V

-ați săturat să auziți despre
podul de lemn în fiecare
campanie electorală și în fiecare an?
Noi, da! Dar trebuie să vă spunem
că, după 10-14 ani, epopeea acestui
pasaj rutier e pe cale să ia sfârșit.
Primarul Adrian Dobre a anunțat

că a fost semnat contractul pentru
demolarea și construirea acestui pod
de legătură dintre străzile Depoului
și Mimiului. Câștigătoarea licitației
a fost desemnată asocierea de firme
Europan Prod SA (lider de asociere,
patronată de vâlceanul Ion Molete)

-Dalex
Grup-Daria
Const-Vio
Top- Road Construct-Ria Design
Consulting. Valoarea investiției este
de 19.899.357,93 lei fără TVA, cu un
termen de prestare a serviciilor și de
execuție a lucrărilor de 16 luni.
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

despre vreun șobolan, fiindcă noi nu avem
așa ceva în România, ci practic femeia s-a
rănit de una singură încercând să se urce în
patul cu saltea cu virbromasaj. Sau, din alte
declarații, cică bătrâna s-ar fi bătut de una
singură, deși ea nu se poate mișca. În fine,
informații de ultimă oră spun că, de fapt,
Soroș sau UE au trimis acolo niște șobolani,
pentru a compromite România pe plan
extern.

D

upă ce a avut o gâlgâire de nervi
împotriva UE de la tribuna
Parlamentului, în timp ce cobora scările,
Florin Iordache le-a făcut colegilor din
opoziție semnul acela obscen, cu degetele
mijlocii. Întrebat de jurnaliști de ce a comis o
asemenea golănie, deputatul „Altă întrebare”
n-a recunoscut nimic, deși imaginile rulau
pe toate micile ecrane din țară. Până la
urmă, l-a salvat din încurcătură deputatul
Mitralieră, care a recunoscut că rămăsese el
în pană de neuron și i l-a furat lui Iordache.
C-așa se întâmplă, aveam să aflăm, la PSD
și în general acolo Sus, la București: sunt

câțiva neuroni d
de serviciu care circulă
de lla
l d
unii la alții. Cum n-au destui, se întâmplă
ca peste zi fie să-i rupă în bucăți, ca să
ajungă la cât mai mulți, fie unii rămân așa,
fără, cum e cel mai des cazul lui Ciordache.
Uite, drăguță, te provocăm... aaa, nu la...
„puie”..., că nu ne ridicăm noi la nivelul tău,
ci la un exercițiu de perspicacitate. Hooo,
nu te oțărî, cuvântul ăsta nu e o măscară, e
ca să-ți măsoare ție IQ-ul. Nu cuiul, băăă,
mintea, vrem să vedem câtă minte ai! Deci
împrumută niște felii de neuroni și încearcă
un răspuns pentru ghicitoarea asta:
-Când e viu, el trage carul,
Iar tăiat, dintr-a lui piele
Face talpă tăbăcarul
Și cizmarul tălpi, pingele.

C

ică primăriile din țară, consiliile
județene și nu mai știm ce alte
structuri bugetare trebuie să le ofere
angajaților, de la anul, și norme de hrană. Păi
bine, bre, mama ei de țară: lefuri duble față de
privat aveți; tichete de vacanță la hoteluri de
4 și 5 stele, că râgâiți dacă vă cazați la 3 stele,
aveți; cursuri de perfecționare la mare și la
munte, unde vă luați și nevestele/bărbații,
aveți. Acuș vreți să vă dăm și mâncare?
Mâine vreți să vă încălțăm? Schimbați-vă
atunci denumirea și transformați-vă, naibii,
în centre de asistați social și să terminăm
odată pentru totdeauna cu bâlciul ăsta!
Hopaaa, să nu ziceți că chiar am nimerit-o!
D-aia nu sunteți voi în stare să construiți un
spital sau un drum în 30 de ani...
-Un bugetar cu „practică”
Are-un pic de tactică:

Zi de zi te amețește
Că și el muncește.
Și... văleu, muncă de muncă...
Numai... când mănâncă!
Apropo, nu le dați bugetarilor și vreo...
normă de muncă?

L

a Galați, pe un șantier al Primăriei,
sub privirea unui șef de echipă, trei
muncitori goleau o băltoacă. Unul căra
apa cu lopata într-o roabă, al doilea plimba
roaba la o gură de canal, iar al treilea le ținea
de șase, să nu le fure careva geniala idee. Cei
patru erau angajați la o firmă care executa
lucrări de asfaltare pe o stradă din oraș.
-Supărat cică-i Păcală
Că-i știrbită a lui fală
Câștigată de milenii:
Îl întrec, azi, gălățenii!

O

femeie de 77 de ani, internată în
Complexul de îngrijire și asistență
de la Suseni, județul Gorj, acuză că a
fost mușcată de șobolani. Mai multe
imagini cu bătrâna au circulat pe rețele
de socializare. Polițiștii și reprezentanții
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului cică au deschis anchete
să vadă ce s-a întâmplat, de fapt. Noi știm
de pe acum răspunsul: acolo nu este vorba
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D

upă ce Klaus Iohannis a refuzat
să semneze decretele de numire
pentru Volguța și Laufer, Codrin Ștefănescu
s-a dezlănțuit, spunând că președintele
sabotează interesele țării: „Suntem șocați.

Este inadmisibil
d
b l modul
d l în care se comportă
președintele României. Cum poți să o refuzi
pe Olguța Vasilescu? Adică pe ce considerente
refuzi? În ultima perioadă am tot fost șicanați
de dl Iohannis, de grupurile #rezist, de
rezoluția PE și de grupurile în Parlamentul
European”. Ei, Codrine, voi sunteți șocați în
continuu, așa că nu ne spui nicio noutate.
Dar acum te bănuiesc de prostie. Cum adică
nu înțelegi cum poate cineva s-o refuze pe
Olguța? Voi n-ați refuzat-o pe Codruța?
Sau pe Firuța? E fix la fel. Acuma, oți fi luat
voi 3 milioane de voturi, dar sper să nu ne
obligați să ne închinăm la Sf. Volguța doar
pentru că vă place vouă de ea! Dacă vrei,
ia-o acasă și pune-o-n ramă!
-Acest Codrin cu inima șocată,
Ce pare în sevraj mereu,
Măsoară competența drept în față,
Cu ochii la Olguța-n decolteu.

Deci vă chem la referendum,
referendum azi sau
când o fi să fie,
Să decidem scurt cu oaia: vreți s-o
punem președinte?

C

ică Veorica Dăncilă are câteva
intervenții estetice: „Cearcănele sunt
corectate cu acid hialuronic și buzele au
fost și ele modificate. Au devenit mai pline.
Ridurile au fost «șterse» cu botox, iar în
zona pomeților se observă o ridicare tot cu
ajutorul inhecțiilor cu acid hialuronic. De
asemenea, poartă gene false, o mărime chiar
mare”, a declarat Mădălina Brândușescu,
managerului unei clinci renumite de estetică
din Capitală. Bun, bravo, așa trebuie să facă
o femeie, dar nu s-o găsi și vreun tratament
care să-i retușeze limba română? În caz că
nu, căutați măcar niște ochelari capabili să
citească în locul ei la ședințele de Guvern!

O

ana Stănciulescu și Oreste au fost
interziși să mai intre în platourile
Realitatea TV, la emisiunea lui Rareș
Bogdan. Oreste scria: „Astăzi, cu un minut
înainte să intru în platoul „Jocuri de putere”,
am fost interzis la Realitatea...După cinci
ani de combat împotriva „Ciumei Roșii”,
pentru ca nu am marșat la ideea partidului
Realitatatea și pentru că politicul nu mai are
nici o legătura cu jurnaliștii independenți,
cu regretul că îl las singur pe Rareș, vă spun

E

lvețienii vor participa, duminică,
la un referendum pentru a decide
dacă vitele din țara lor vor putea avea sau
nu coarne. Inițiatorul acestuia, un fermier
pe numele Armin Capaul, spunea că el
și-a ascultat vitele când a pornit această
campanie: „Trebuie să respectăm vitele așa
cum sunt. Lăsați-le coarnele! Când sunt
privite, vitele își țin capul sus, sunt mândre.
Când le sunt tăiate cornele, sunt triste.” Trei
sferturi din caprele și văcuțele din Elveția,
un simbol național și o atracție turistică, au
cornele tăiate sau eliminate prin inginerie
genetică. Văleu, nu-i dați idei lui Daea al
nostru! O să vrea și-ăsta mâine-poimâine să
declare oaia monument al naturii sau brand
al țării.
-Din străfundul analizei, oaia e statuie
vie,
A sudat ea generații, ne-a-mbrăcat și e
cuminte,
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la revedere! Nu pot fi complicele nici unei
mașinațiuni...Oare cât s-a încasat pentru
excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de
la Realitatea? Sper măcar să fi meritat! Din
păcate, sunt convins că adevărata țintă este
Rareș și încăpățânarea lui de a rămâne o
insula de antibolșevism”. Oreste a primit,
după acest text, următorul răspuns:
-Ce credeai, Oreste dragă? Au crezut-ai că
sunt mort?
Am închis ochii o groază, cât ai vrea să te
suport?
Ca să știi și tu băiete, de când lumea și
pământul,
Orice este de vânzare! Banu-i forța, nu
cuvântul!
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APELUL POLIȚIEI
ÎN 15 ANI, ADMINISTRAȚIA
IARNĂ PE
MUNICIPALĂ NE-A ÎNGROPAT ÎN
DATORII, IAR ACUM VREA CREDITE MAI MULTE
ȘOSELE,
DE 200 DE MILIOANE DE LEI
LA NIVEL

continuare din pagina 1

Pe 1 noiembrie, pe această temă, a unui
împrumut total de 200 de mil. lei solicitat de
Primărie (cele două de mai sus), în legislativul
local a fost un tarăboi extraordinar între PSDALDE și PNL (partid din care face parte și
primarul Adrian Dobre). Cu o zi înainte,
pe 31 octombrie, viceprimarii Cristian
Ganea și George Pană l-au criticat pe Dobre,
într-o conferință de presă, pentru proasta
gestionare a bugetului și pentru intenția
acestuia de a îngropa municipalitatea într-un
nou împrumut. Nu putem să nu dăm timpul
înapoi, în 2016, când chiar Ganea, în calitate
de primar interimar, semna un credit de 150
mil. lei, iar atunci se plângea că adversarii
politici îl acuză că falimentează orașul. Deci
ce fac astăzi onor aleșii locali? Populism ieftin!
Pentru că Ploieștiul a fost îndatorat, rând pe
rând, de toate partidele care au condus, la un
moment dat, orașul.
ÎN CE DATORII NE-A ÎNGLODAT
MUNICIPALITATEA ÎN PERIOADA
2004-2018: CINCI CREDITE DE
568,785 MIL. LEI ȘI DOUĂ CREDITE
FURNIZOR, DE 67,4 MIL. LEI
În ultimii 15 ani, Primăria Ploiești a
contractat 5 credite, în valoare cumulată de
568,785 mil. lei. Dacă la acestea adăugăm
și două credite furnizor, cuantumul
împrumutului ajunge la 636 milioane de lei,
aproape cât două bugete locale ale orașului!
Vă sugerăm un sigur lucru: fiți atenți la
investițiile pe care administrațiile le-au
finanțat (cică) din acești bani. Dar haideți să
vedem în ce datorii ne-au înglodat Consiliul
Local și Primăria Ploiești:
-Prin HCL 216/29 decembrie 2004 (mandat
Emil Calotă), se aprobă un credit de 66, 285
mil. lei, contractat în anul 2005, de la Alpha
Bank, pentru investiții precum: Stadionul
„Ilie Oană”, consolidare sediu Finanțe Publice,
construirea a două grădinițe, consolidare
clădiri școli, reabilitare secție OncologieSpitalul Schuller, acces rutier peste magistrala
C.F. București-Ploiești -Brașov, cale rulare
tramvai, construire locuințe, alimentare cu
apă și gaze, reabilitare puncte termice etc;
-În 2007 (mandat Emil Calotă), în ședința
din 27 februarie, Consiliul Local Ploiești a
adoptat HCL 44 prvind aprobarea unui credit
de 101,5 mil. lei (29,5 mil. euro), pentru
realizarea investitiilor publice de interes local
(modernizare străzi și cale rulare tramvai,
printre care și podul de lemn-94,2 mil. lei,
învățământ-6,68 mil. lei și cultură-0,6 mil.
lei). Împrumutul, cu o maturare de 12 ani, a

fost contractat de la BCR și nu a fost stins nici
astăzi;
-Pe data de 11 februarie 2011 (mandat
Andrei Volosevici), consilierii au aprobat, prin
HCL 53 (aceasta modifica HCL 307/2010),
contractarea unui împrumut în valoare de
172 milioane de lei (40 mil. euro), pentru
susținerea unor investiții în oraș: stadionul
„Ilie Oană”, modernizarea cartierelor Bereasca
și Mitică Apostol, Parcul Municipal Vest,
reabilitarea liniei de tramvai 102, centrul de
excelență în afaceri etc. Acordul a fost semnat
cu BRD, acesta fiind rambursabil în 12 ani, cu
o perioadă de grație de 2 ani;
-În septembrie 2014 (primar Iulian
Bădescu), Primăria Ploiești a contractat
de la CEC Bank , pentru o perioadă de 15
ani, un credit în valoare de 79 de milioane
de lei (aproape 18 milioane de euro),
pentru cofinanțarea unor lucrări pentru
care s-au obținut bani europeni. Pe acestea
le cunoașteți, nu le mai enumerăm. Și vă
amintiți și că Primaria a pierdut o parte din
finanțarea UE, trebuind să plătească lucrările
din bugetul local;
-În 2016 (primar interimar Cristian
Ganea), Primăria a parafat un împrumut de
150 de mil. lei de la Exim Bank, pentru 13
ani și o perioadă de grație de 3 ani. Prima
tragere, de 78 mil. lei, a fost efectuată în
2016, o parte din bani mergând în bugetul
de funcționare. A doua tragere, de 71,2
mil. lei, aprobată în noiembrie 2017, a fost
condiționată de realizarea unor investiții:
canalizare Mitică Apostol, Mimiu, Buna
Vestire, Râfov II și Albert, realizarea Pieței
Centrale Agroalimentare, finalizarea stației
de epurare, realizare blocuri în Cartierul
Libertății și podul de lemn.
-La aceste împrumuturi se mai adaugă
două credite furnizor: primul, în valoare de
39,2 mil. lei, a fost aprobat prin HCL 308/2007
(primar Emil Calotă), pentru lucrări la școli;
al doilea, în cuantum de 28,211 mil. lei, a fost
aprobat prin HCL 248/21 iulie 2014, pentru
podul de lemn!
RATELE LA BĂNCI AJUNG LA 50 DE
MILIOANE DE LEI/AN
Anual, municipalitatea plătește rate
cuprinse între 39 și 52 mil. lei, la care se adugă
dobânzi de 6 mil. lei. Creditul la Alpha Bank,
contractat în 2004, a fost achitat în totalitate
în acest an. Ultima tranșă a fost de 4,4 mil.
lei. Au mai rămas așadar împrumuturile de
la BCR, BRD, CEC și Exim Bank. De fapt,
pentru ultimul, primele rate se plătesc abia
în 2019. Dar haideți să vedeți ce presiune au

aceste credite asupra bugetului local:
2017: 39,5 mil. lei rate +9,4 mil. lei dobânzi;
2018: 25,6 mil. lei rate + 6,06 mil. lei
dobânzi;
2019: 45,3 mil. lei rate + 6,26 mil. lei
dobânzi;
2020: 49,81 mil. lei rate + 6,037 mil. lei
dobânzi
2021: 52,63 mil. lei rate +4,83 mil. lei
dobânzi.
Suma pe care municipalitatea o plătește la
bănci în contul datoriilor reprezintă între 1213% din bugetul local!
ÎN 2018, ALEȘII AU APROBAT UN
ÎMPRUMUT NOU, DE 27,5 MIL. LEI
Ca un făcut, vedeți bine, Primăria tot
nu are bani! Așadar se mai duce odată la
bancă, pentru un credit de 27,5 mil. lei, cu
rambursare în 10 ani și o perioadă de grație
de trei ani. Primăria zice că banii aceștia vor
pleca exclusiv spre cofinanțarea unor proiecte
europene de care ne-am săturat auzind (de
cel puțin 10-15 ani se promit aceste lucrări):
terminalul multimodal de la Spitalul Județean;
reabilitare a patru loturi de blocuri de
locuință; eficientizare energetică la 6 unități de
învățământ; iluminat public linia de tramvai,
traseele 101 și 102; realizarea străpungerii
Gara de Vest-Gara de Sud și modernizarea
piețelor din cele două porți de intrare în oraș.
Valoarea totală a acestor investiții se ridică la
255,5 mil. lei, din care cota Primăriei Ploiești
ar fi exact cât împrumutul, adică 27,5 mil. lei.
DAR BANII NU AJUNG, AȘA CĂ VA
MAI FI NEVOIE DE PESTE 170 MIL. LEI
Dar Primăria zice că nu-i ajung nici
acești bani și ar mai dori un credit de 172,5
mil. lei. Banii ar fi folosiți pentru o serie de
lucrări de interes public. Pe unele dintre
acestea le știm pe de rost fiindcă au figurat
ca investiții în cel puțin două bugete de
cheltuieli ale municipalității: extindere
rețele de canalizare (13,6 mil. lei); amenajare
intersecție str. Ștrandului cu DN1B (5,6 mil.
lei); laborator radioterapie energii înalte
(10,7 mil. lei); străpungerea str. Laboratorului
în prelungirea Cantacuzino (4,48 mil. lei);
reabilitare și modernizare pasaje pietonale
Bariera București (6,9 mil. lei); achiziția a
50 de autobuze Diesel euro 6 (31,97 mil. lei);
abdatare sisteme de semaforizare (5,8 mil. lei);
modernizare străzi în cartierele Bunavestire,
Râfov, Mimiu, Mitică Apostol (56 mil. lei);
reamenjare pavaj Galeriile Comerciale (1,4
mil. lei); stația de epurare (22 mil. lei) etc.
UNDE NU-I CAP... PODUL DE LEMN,
ARGUMENT DE FINANȚARE PENTRU
TREI CREDITE!
O analiză la prima mână ne arată cât de rău
este că Primăria a lucrat multă vreme fără o
strategie de dezvoltare pe termen lung. Sau
cât de rău este că un primar schimbă din mers
politica de investiții, fiindcă nu-i mai place
lui ce au făcut cei dinainte. Ce sens avea, de
exemplu, să reabilităm linia de tramvai, dacă
tot am scos după aceea șina și am pus una
nou-nouță? Sau ce sens a avut să refacem o
tribună, dacă apoi am dărâmat stadionul
și am făcut altul de la firul ierbii? Ce sens a
avut să reabilităm podul de lemn și să ne
chinuim apoi 10-12 ani să-l dărâmăm? Dar
apropo de podul de lemn, acesta figurează ca
investiție în trei credite: 2007, 2014 și 2016.
Câți bani, Dumnezeului, să bagi într-un pasaj
care e închis din 2010?!! Abia anul acesta
Primăria a anunțat că a semnat contractul de
demolare și reconstruire a obiectivului. Și mai
e un aspect strigător la cer: din 2008 și până
astăzi, Primăria Ploiești a tocat 63 mil. lei cu
peticirea (plombarea străzilor)!

NAȚIONAL

Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
arna s-a instalat rapid, iar
ninsorile căzute au dat bătăi
de cap autorităților. Pe mai multe
drumuri naționale s-a circulat în
condiții de iarnă din cauza stratului
de zăpadă depus. Date fiind condițiile
meteo, Poliţia Română a lansat un set
de recomandări pentru conducătorii
auto, pentru prevenirea producerii de
evenimente nedorite. Primul sfat este
să vă planificaţi din timp călătoriile.
Înainte de a pleca la drum, obligatoriu,
trebuie să vă interesaţi de condiţiile
meteo-rutiere existente pe traseul ce
urmează să îl parcurgeţi şi să verificați
starea autovehiculului. „Dacă partea
carosabilă este umedă ori acoperită
de polei, gheaţă, zăpadă sau mâzgă,
trebuie să circulaţi cu o viteză care să
permită oprirea în siguranţă, având
în vedere că distanţa de frânare în
astfel de condiţii este mult mai mare.
Evitaţi acţionarea bruscă a sistemului
de frânare și a mecanismului de
direcţie, deoarece autovehiculul pe
care îl conduceţi poate derapa. Folosiţi
cu precădere frâna de motor atunci
când rulaţi pe un carosabil alunecos.
Nu efectuaţi depășiri riscante! Pentru
a preîntâmpina producerea unor
evenimente rutiere nedorite, Poliţia
Română recomandă, de asemenea,
șoferilor să păstreze în mers o distanţă
suficient de mare faţă de vehiculul din
faţă, pentru a putea opri în condiţii

I

de siguranţă”, sunt doar câteva dintre
recomandările
Poliției.
Trebuie
precizat că utilizarea anvelopelor de
iarnă este obligatorie atunci când se
circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei, iar autovehiculele
cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie
echipate cu dispozitive antiderapante.
„Nerespectarea
acestor
obligații
se sancționează cu amendă între
9 și 20 de puncte-amendă, și se va
reține certificatul de înmatriculare/
înregistrare
al
autoturismului,
eliberându-se o dovadă înlocuitoare
fără drept de circulație”, se arată în
comunicatul IPJ Prahova.
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ROMÂNI CARE AU SCHIMBAT LUMEA
D

ouă mari personalități care au marcat istoria umanității în secolul XX s-au născut în
România, în luna noiembrie: George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru
fiziologie și medicină și Eugène Ionesco, creatorul teatrului absurd, membru al Academiei
Franceze. Diferența dintre cei doi, deși România i-a revendicat în egală măsură, este că primul
și-a iubit țara, vorbind o impecabilă limbă română și după o jumătate de veac de absență din
patrie, iar al doilea n-a vrut să aibă niciodată legătură cu pământul unde s-a născut, afirmând
că șederile sale la București au fost un chin infernal.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PRIMUL LAUREAT AL
PREMIULUI NOBEL, GEORGE
EMIL PALADE, ROMÂN PÂNĂ
LA CAPĂT
George Emil Palade s-a născut
la Iași, pe 9 noiembrie 1912, într-o
familie de profesori. A studiat
primele clase la Școala 33 „Mihail
Kogălniceau” (unde există, azi,
o placă memorială), apoi la
Buzău, la Liceul „Al.Hașdeu”. La
18 ani se înscrie la Facultatea de
Medicină din București, unde
își impresionează profesorii prin
notele de 10 pe care le obține pe
întreg parcursul studiilor. Tot aici
finalizează și doctoratul, cu o temă
care avea să-i prefigureze uriașul
destin. Din anul 1936, a mers la
Catedra de Anatomie condusă
de profesorul Francisc Rainer și
a devenit, pe rând, preparator,
asistent și șef de lucrări. După
ce a activat în Corpul Medical al
Armatei Române în timpul celui
De-al Doilea Război Mondial,
Palade se căsătorește cu fiica
industriașului Malaxa, iar în
1946, la îndemnul prof. Grigore
T. Popa și Dimitrie Bagdasar,
pleacă amândoi în SUA, la bordul
unui vas de marfă din timpul
războiului, recondiționat ca navă
de pasageri. În același an are
șansa să-l întâlnească pe belgianul
Albert Claude, care-i propune
că lucreze în Departamentul
de Patologie al Institutului
Rockefeller pentru Cercetări
Medicale, unde rămâne vreme
de 17 ani. Aici începe călătoria
extraordinară în universul celular,
cu descoperiri care revoluționeză
lumea medicală. O călătorie care
l-a provocat mai târziu pe Günter
Blobel, elev al savantului, el însuși

laureat cu Nobel
Nobel, să spună: „Palade
Palade
a fost pentru biologia celulară
ceea ce Einstein a fost pentru
fizică“. Cel mai important element
al cercetărilor a fost explicația
mecanismului celular al producției
de proteine. A pus în evidență
particule
intracitoplasmatice
bogate în ARN, la nivelul cărora se
realizează biosinteza proteinelor,
numite ribozomi sau corpusculii
lui Palade. De altfel, acesta
este și studiul pentru care, în
1974, comunitarea științifică
internațională îl propune pentru
distincția supremă în lume,
Premiul Nobel pentru Fiziologie
și Medicină „pentru descoperiri
privind organizarea funcțională a
celulei ce au avut un rol esențial
în dezvoltarea biologiei celulare
moderne”, pe care-l împarte cu
Albert Claude și Christian de
Duve. Cu mult înainte însă, în
1961, SUA îi recunoaște meritele,
fiind ales, la vârsta de 49 de
ani, membru al Academiei de
Științe al Statelor Unite, iar în
1986,
președintele american
Ronald Reagan i-a decernat
Medalia Națională pentru Știință.
În 1973, Palade s-a transferat
la Universitatea Yale, unde a fost
conducătorul Catedrei de Biologie
Celulară, iar din 1990 a lucrat
la Universitatea din San Diego,
din California, ca decan pentru
Științe Medicale. Interesant este că,
în perioada comunistă, lui Palade
nu i-a fost interzis accesul în țară.
Prima dată a revenit la București în
1965, într-o delegație a Academiei
SUA, pentru a facilita relațiile și
schimburile de cadre între cele
două academii. În 1971 s-a întâlnit
chiar cu Ceușescu, reușind să-l

convingă să-i lase pe soții Maya și
Nicolae Simionescu în SUA, lucru
care se și întâmplă. În 1989, cei
doi bun bazele actualului Institut
de Biologie și Patologie Celulară
„N. Simionescu“. La venirile
în țară, Palade locuia mereu în
apartamentul mamei sale, cât timp
aceasta a mai trăit, apoi la Athénée
Palace. Prin București, în vizită
la rude, profesori și prieteni era
însoțit de nepotul său preferat,
fiul surorii mai mari, Radu
Șerban Palade, medic și acesta.
În 1975, Academia Română îl
alege membru de onoare, iar în
2007, președintele Traian Băsescu
îl decorează cu Ordinul Național
Steaua României în grad de Colan.
Marele Palade încetează din viață
un an mai târziu, iar dorința sa a
fost ca jumătate din cenușa din
urnă să-i fie împrăștiată în SUA,
iar jumătate- pe Bucegi, în țara a
cărei cetățenie și-a asumat-o tot
timpul. Tot din dorința sa expresă,
însemnele Premiului Nobel au
ajuns în România, fiind expuse în
Sala Tezaurului Istoric a Muzeului
Național de Istorie.
CREATORUL TEATRULUI
ABSURD, EUGÈNE IONESCO,
UN COMPATRIOT CARE
ȘI-A NEGAT ORIGINILE
ROMÂNEȘTI
Eugen
Ionescu
(Eugène
Ionesco,
după
ortografia
franceză), dramaturgul căruia
i se joacă piesele pe cele mai
mari scene ale lumii, s-a născut
la 26 noiembrie 1909, la Slatina,
unde a locuit până la vârsta de
patru ani. Atunci pleacă la Paris,
împreună cu tatăl său, avocatul
Eugen Ionescu și mama sa, MarieThérèse (născută Ipcar), care avea
cetățenie franceză. Până în 1922 se
bucură, împreună cu sora sa, de o
copilărie frumoasă, fie la bunici,
în nord-vestul Franței, într-un
sat pe care-l numește, mai târziu,
paradisul vieții sale, fie la Paris, în
apartamentul părinților. Avocatul
Ionescu se întoarce în România
pentru a se înrola în armată și,
ulterior, divorțează de soția sa și
câștigă costodia copiilor, pe care-i

aduce în țară. Țara natală pe care
copilul și mai apoi adultul Eugène
Ionesco n-o agreează, vorbind nu
ca despre leagănul nașterii sale, ci
ca despre un coșmar: „acolo m-am
simțit în exil. Mi-am promis să nu
trăiesc în acel oraș sau în acea țară.
Din păcate, mi-a luat 14 ani pentru
a reuși să scap din România”. Drept
este că la această stare a contribuit
din plin mama sa vitreagă, care
i-a abuzat fizic pe cei doi frați,
dați afară până la urmă din casă.
Aceștia se refugiază la mama lor
naturală, Marie-Thérèse, care
vine în București pentru a le fi
aproape. O relație ciudată o are și
cu tatăl său. De altfel, unul dintre
personaje din „Rinocerii” se pare
că ar fi inspirat de tatăl său, pe
care-l consideră un oportunist.
Împotriva voinței sale, la 13 ani,
micul Eugen învață limba română,
pe care nu o vorbea absolut deloc,
iar mai târziu, la Liceul „Sf.
Sava”, devine un elev rebel, motiv
pentru care va fi înlăturat chiar
înainte de bacalaureat, examen
pe care-l va susține la Craiova. Se
înscrie la Facultatea de Litere din
București, obținând licența pentru
limba franceză, iar după 1934 este
profesor la Cernavodă și București.
În acea perioadă începe să publice
texte (critici literare, versuri)
în revistele românești, volumul
de debut fiind „Elegii pentru
ființe mici”. Cele mai de seamă
scrieri în limba română rămân
eseurile critice, reunite în volumul
intitulat „Nu!”, premiat de un juriu
prezidat de Tudor Vianu pentru
„scriitori tineri needitați”. În 1936
se însoară cu Rodica Burileanu,
iar în 1938 pleacă la Paris, ca
bursier și atașat cultural la legația
României din Paris, post pe care
i-l oferă ministrul de Externe
Mihai Antonescu, în încercarea
sa de a salva mai mulți intelectuali
români, trimițîndu-i să lucreze
în diplomație în țările de care
erau legați sufletește. Din 1938
și până când a încetat din viață
(1994), Ionesco a refuzat să se mai
întoarcă în România, susținând
că el este francez și n-are nicio

MIHAI APOSTOLACHE, PREMIAT
LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE
CARTE GAUDEAMUS

Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro
M
onferențiarul universitar doctor
Mihai Cristian Apostolache,
Director al Centrului de Studii și Cercetări
D
Juridice și Socio-Administrative din
Ju
ccadrul UPG Ploiești, a fost premiat, la
Târgul International Gaudeamus - Carte
T
de învățătură, cu Premiul “Corneliu
d
Turianu”, pentru lucrarea “ Legea
T
nr.215/2001 a administrației publice
n
locale comentată și adnotată, ediția
lo

C
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a II-a, revizuită, completată și adăugită “.
Lucrarea a fost desemnată cea mai
bună carte de specialitate apărută în
anul 2017, în colecția Științe Juridice și
Administrative.
Premiul este decernat în fiecare an
pentru cea mai bună carte de specialitate
apărută în colecția de Științe juridice și
administrative la Editura Universitară.

născut.
legătură cu țara în care ss-aa născut
În Franța, primele sale piese de
teatru („Cântăreața cheală”, „Setea
și Foamea”, „Regele moare”) sunt
primite cu răceală de public pentru
ca mai apoi o mână de intelectuali
să schimbe integral concepția
francezilor despre „acest comic ivit
din absurd”, devenit, mai târziu,
chiar „curentul ionescian”. Teatrul
său, la care se adaugă „Rinocerii”,
„Ucigaș fără simbrie”, „Lecția”,
„Noul locatar”, au constituit
subiectul a zeci de cărți sau
studii, teze de doctorat, colocvii
internaționale. În 1970, Ionesco
este ales membru al Academiei
Franceze, devenind primul scriitor
de origine română cu o atât de
înaltă distincție. Pentru România,
cum spuneam, n-a avut niciun
sentiment, pur și simplu nu dorea să
i se amintească faptul că s-a născut
aici, el considerându-se francez.
Mai târziu, fiica sa s-a declarat
oarecum nelămurită pentru că
Eugen Simion l-a făcut, postmortem, membru al Academiei
Române, distincție pe care Ionesco
n-a dorit-o niciodată, iar în 2009,
de centenarul nașterii scriitorului,
prilej cu care i s-a celebrat, la
propunerea Bucureștiului, opera
în întreaga lume, a protestat
fiindcă tatăl său a fost numit autor
român.
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CONSILIUL CONCURENȚEI ZICE CĂ ROMÂNII
TRĂIESC FIX CA-N RAI! SIMȚIȚI ASTA?

C

onsiliul Concurenței ne liniștește: în 2017, deși a
avut cele mai mari creșteri ale prețurilor, România
a fost a doua cea mai ieftină țară din UE, după Bulgaria, în
privința prețurilor la produse și servicii, în raport cu media
europeană. Altfel spus, ce ne mai plângem, trăim bine, numai
că noi nu știm!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

otrivit ultimului raport
al Consiliului, publicat
săptămâna trecută, nivelul general
al prețurilor din România se afla
la 48,4% din media europeană.
La polul opus, consumatorii care
achită cele mai mari prețuri sunt
cei din Danemarca (141,2% din
media UE), Luxemburg (141%)
și Suedia (134,7%). Noi, spune
Consiliul Concurenței, plătim
cele mai mici prețuri din UE
pentru produsele alimentare și
băuturi non-alcoolice, respectiv,
aproximativ 38% față de media
comunitară. Cele mai sugestive
diferențe sunt la fructe și legume50% față de media UE, produsele
de panificație- cu 47,5% mai ieftine,
carne-40,8%. La fel stăm și în cazul
altor servicii: sănătate-32,2% din
media UE, educație-34% și utilități
(electricitate și gaze)-38,6%.
Prețuri comparabile sau chiar mai
mari decât în UE plătim pentru
lactate și ouă-90% din media
UE, aparate de uz casnic-91,5%,
articole de îmbrăcăminte -92,3%,
încălțăminte-103,2%. Tot în marja
mediei UE am stat și la prețul
carburanților: în cazul motorinei,
de exemplu, românii au plătit

echivalentul a 1,27
1 27 euro/litru,
euro/litru în
timp ce media europeană a fost de
1,38 litri. Consiliul Concurenței
știe și care este ponderea
cheltuielilor pe care le facem:
produsele alimentare și băuturile
non-alcoolice dețin aproximativ
o treime din totalul coșului de
consum al românilor (30,1%),
acestea fiind urmate de cheltuielile
pentru transport (14,5%) și chirii/
utilități (9,7%). Prin comparație,
în Uniunea Europeană, suma
alocată alimentelor și băuturilor
non-alcoolice este mult mai
redusă (15,5%), în timp ce bugetul
alocat pentru anumite servicii
este mai mare în comparație cu
cel al consumatorilor români:
restaurante și hoteluri-9,6% în
UE, față de 3,6%, în România;
recreere și cultură-10%, față de
5,6%; diverse bunuri și servicii
(asigurări, instrumente financiare,
protecție
socială,
îngrijire
personală etc.)-9,2%, față de 5,2%.
CE NU ȘTIE CONSILIUL
CONCURENȚEI: ROMÂNIA
ESTE PE PENULTIMUL
LOC CA PUTERE DE
CUMPĂRARE!
Ce uită Consiliul Concurenței
să ne spună este că România se află

26, din 27 de țări UE (fără
pe locul 26
Marea Britanie), ca PIB pe cap de
locuitor. În afară de Bulgaria, toate
celelalte țări fost comuniste ne-au
întrecut, deși nu au nici pe departe
resursele României. După PIB/cap
locuitor exprimat în puterea de
cumpărare standard, România se
clasează tot pe penultimul loc în
UE, cu toată creșterea economică
clamată de oficialii bucureșteni
și de prețurile ieftine cu care ne
păcălește Consiliul Concurenței.

Practic, românii sunt la 58% din
puterea de cumpărare a UE și la
distanță uriașă față de nivelul de
trai din Luxemburg (țara cu cel
mai ridicat standard de viață din
UE), Irlanda, Austria, Olanda,
Danemarca, Germania ori Suedia.
Dintre fostele țări comuniste,
Cehia, Slovenia, Slovacia, Estonia
sau Lituania fac tot posibilul să se
apropie de media UE și oricum
cetățenii statelor respective au un
nivel de viață cu cel puțin 17% mai
ridicat decât al nostru. (vezi tabel)
OARE CONSILIUL
CONCURENȚEI ȘTIE CĂ
66,5% DINTRE ROMÂNI
NU-ȘI PERMIT 7 ZILE DE
VACANȚĂ?
Și
mai
uită
Consiliul
Concurenței să ne spună ceva:
potrivit Institutului Național
de Statistică, tot în 2017, 31,7%
dintre gospodării nu și-au permis
să plătească la timp anumite
cheltuieli. Dintre acestea, 50% n-au
achitat la timp facturile de apă,
gaz, căldură și energie electrică,
iar alte 7,2% au rămas cu restanțe
la bănci. Din acest procent, 32,4%

sunt lucrători pe cont propriu sau
patroni, iar 24,8%- salariați. Ca un
șomer sau un agricultor să aibă
probleme era de așteptat, dar ca un
patron să nu-și poată plăti factura
la timp, asta spune multe despre
cum se zbate micul antreprenor
român să supraviețuiască! Pe
urmă, tot INS arată că 12%
dintre români au declarat că nu
pot să mențină în locuința lor o
temperatură adecvată, 66,5% nu
pot suporta plata unei săptămâni
de vacanță, iar 28% nu mânâncă
mai devreme de două zile carne.
Toate ca toate, dar ca 59,6%
dintre micii antreprenori să nu-și
permită 7 zile de vacanță, trebuie
să recunoașteți că depășește orice
închipuire! Ei bine, trebuie să mai
aflați că 12% dintre gospodării
nu-și permit să dețină o mașină
de spălat, 1,4% nu au un televizor
color, 45,2% nu dispun de
computer, iar 60,3% nu-și permit
un automobil în familie. Românii
stau însă bine cu celularele,
94,4% dintre ei dispunând de un
telefon mobil. Să întrebăm acum
Consiliul Concurenței cât de bine
trăiesc românii?

PIB/cap locuitor exprimat în puterea de cumpărare standard (în procente fața de media UE), Eurostat
Denumire țară
PIB/cap.
Denumire țară
PIB/cap.
Denumire țară
PIB/cap.
loc.
loc.
loc.
Luxemburg
258
Olanda
Irlanda
183
Danemarca
Austria
128
Germania
Zona euro
Franța
104
Uniunea Europeană
Italia
97
Portugalia
Malta
96
Slovacia
Spania
92
Estonia
Cehia
88
Lituania
Cipru
83
Ungaria
Slovenia
83
Grecia
·
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 107

128
124
123

77
77
75
75
67
68

Suedia
Belgia
Finlanda

123
118
109
107
100
68
60
65
58
49

Polonia
Croația
Letonia
ROMÂNIA
Bulgaria

17.000 HA DE PĂDURE, INCLUSE ÎN PATRIMONIUL MONDIAL
Ministerul Apelor și Pădurilor a
publicat ediția 2018 a Catalogului național
al pădurilor virgine și cvasivirgine din
România. Până în luna octombrie, erau
înscrise în această categorie 21.091,52
ha, din care 5.898,92 ha păduri
virgine și 15.192,6 ha păduri cvasivirgine.
La noul catalog se lucrează din anul 2012,
o primă ediție-să-i zicem interimară- fiind
publicată în 2016. Nici baza de date de
acum nu este definitivă dat fiind faptul că în
continuare sunt depuse solicitări de avizare
și încadrare a unor suprafețe în această
categorie protejată prin lege. În afară de cele
peste 21.000 de hectare încadrate, România
mai are 17.000 ha de pădure neincluse încă

în catalog, dar care fac parte din
Patrimoniul Mondial UNESCO,
4.000 ha avizate în amenajamentele
silvice, dar necuprinse în catalog și
23.000 ha în diferite faze de avizare
la autoritățile din teritoriu. Cei
mai mulți codri neatinși sau rar
atinși de mâna omului (în fine,
în ultima vremea au intrat prin
anumite zone drujbele, dar asta
e o altă poveste) sunt în parcurile
naționale Semenic-Cheile, Retezat,
Grădiștea Muncelui-Cioclovina,
Cindrel, Apuseni, Defileul Jiului,
Buila-Vânturarița, Cozia, Piatra
Craiului, Bucegi, Cheile Nerei-

EDITURĂ

Beușnița, Domogled-Valea Cernei, Munții
Maramureșului și Munții Rodnei. Acestea
corespund județelor Caraș-Severin, Gorj,
Mehedinți, Hunedoara, Argeș, Brașov,
Sibiu, Bihor, Maramureș, Suceava, Neamț,
Bacău, Prahova, Vâlcea și Covasna.
În afară de acestea, România are, cum
spuneam, și 17.000 ha de păduri incluse
în lista Patrimoniul Mondial UNESCO:
Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beușnița,
Domogled-Valea Cernei (Caraș Severin),
Masivul Cozia, Lotrișor (Vâlcea), Codrul
secular Șinca (Brașov), Codrul secular
Slătioara (Suceava), Groșii Țibleșului și
Strâmbu Băiuț (Maramureș).

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante

Z

ahărul are un gust bun,
oferă energie și se găsește
în mai multe alimente pe care
le consumaţi, decât bănuiţi.
Totuși, zahărul „nu este chiar
cel mai negru demon”. Iată
câteva mituri false care ar putea
să-i surprindă chiar și pe cei
care se credeau bine informaţi
la acest capitol.
Dr. Elena-Iuliana Pașcu
(Medic specialist endocrinologic
și nutriţie)

MITURI
FALSE
DESPRE
ZAHĂR

u toţii am zis sau am
auzit la un moment dat
pe cineva spunând „am mâncat
atâtea dulciuri încât o să fac
diabet”. Și oricum, zahărul dă
dependenţă, ne va strica dantura
și ne va face copiii hiperactivi.
Dar poate totuși avem voie să
consumăm puţin zahăr brun,
că doar e mai sănătos. Nu? V-aţi
întrebat vreodată cât adevăr se
află în aceste afirmaţii? Avem
răspunsurile.
Cauzează diabet
Persoanele cu diabet zaharat
se luptă să-și controleze nivelul
de zahăr din sânge (glicemia),
dar acesta este un simptom al
bolii, nu cauza. Diabetul tip 1
este cauzat de sistemul imunitar
care atacă celulele care produc
insulina. Iar cauzele diabetului
tip 2 sunt o combinaţie dintre
genetică și stil de viaţă nesănătos.
Riscul de a dezvolta rezistenţă la
insulină crește semnificativ dacă
pacienţii sunt supraponderali,
fac puţine exerciţii fizice sau
deloc și alegeri neinspirate în
dietă.
Provoacă hiperactivitate
Zahărul vă oferă energie, prin
urmare, o mulţime de zahăr
trebuie să vă dea o mulţime de
energie. Pare logic, nu? Însă
nu și potrivit studiilor. Faptul
că anumite lucruri se întâmplă
în același timp nu înseamnă
obligatoriu că un lucru îl

zahărul brun a trecut prin
aceleași etape de procesare ca
și cel alb, doar că la sfârșit i s-a
adăugat o parte din melasele
naturale care au fost iniţial
eliminate în timpul procesării. Se
procesează astfel deoarece este
mai ușor de controlat calitatea
și consistenţa. Melasa adăugată
conţine prea puţine minerale
pentru a pretinde avantaje
pentru sănătate. De fapt, zahărul
brun are mai multe calorii decât
zahărul alb.
Determină
agravarea
cancerului
Există
opinie
generală
potrivit căreia, din moment ce
toate celulele – inclusiv celulele
canceroase – consumă zahăr
pentru energie, un consum mai
mare de zahăr „va ajuta” celulele
tumorale să crească mai repede.
Însă, potrivit dovezilor știinţifice,
consumul unor cantităţi mari de
zahăr crește riscul de a dezvolta
anumite tipuri de cancer, dar nu
face ca o formaţiune tumorală
existentă să se dezvolte mai
repede.
Cauzează carii
Zahărul nu vă afectează dinţii
(în ciuda opiniei publice), ci
acidul. Este adevărat că acidul
este produs de bacterii care
se hrănesc cu zahăr. Dar din
moment ce aceste bacterii se
hrănesc și cu carbohidraţi lăsaţi
în urmă de orice alte alimente,
inclusiv cereale și fructe, este
exagerat să dăm vina doar pe
zahăr.
Zahărul natural este mai
bun decât cel rafinat
Indiferent dacă mâncaţi un
măr, puneţi miere în ceai sau
adăugaţi o lingură de zahăr
în cafea, toate se rezumă la
aceleași două ingrediente de
bază: fructoză și glucoză. Iar

provoacăă pe celălalt.
lăl l De
D exemplu,
l
în perioada Sărbătorilor, copiii
primesc multe dulciuri și sunt
hiperenergici. Însă impactul
emoţional al acestora este mult
mai puternic, dându-le această
stare: cadourile, bradul, sosirea
Moșului.
Zahărul brun este mai
sănătos decât cel alb
Regula generală conform
căreia alimentele brune sunt
mai bune decât alimentele albe,
valabilă în cazul unei diete
sănătoase, nu se aplică și în
cazul zahărului. Adevărul este că

când
â d se ajunge
j
lla aceștii compușii
(puţin diferiţi între ei), concepte
precum „natural” și „rafinat” au
o relevanţă mică.
Creează dependenţă
Este adevărat că zahărul
„declanșează” aceiași receptori
(din creier) ca și drogurile,
însă există multe aspecte legate
de dependenţă care în cazul
lui lipsesc. Este vorba despre
obsesia constantă, pierderea
controlului, utilizarea în creștere
a cantităţilor și simptomele din
întrerupere atunci când e stopat
consumul.

C
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O PRESTIGIOASĂ MANIFESTARE MUZICALĂ DE LARGĂ REZONANȚĂ NAȚIONALĂ:

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI
CREAȚIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU”
Ediția a 2424-a
a, 16-25 noiembrie a.c.

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Î

ncepând
de
vineri
16
noiembrie a.c, ora 10.30,
viaţa cultural-artistică și îndeosebi
cea muzicală, timp de aproape o
săptămână este dominată de către
una dintre cele mai prestigioase
manifestări muzicale remarcate pe
plan naţional: Concursul Naţional
de Interpretare și Creaţie Muzicală
„Paul Constantinescu”, aflat în acest
an la Ediţia a 24-a.
După cum se știe, în urma unei
nemiloase și neiertătoare boli, la
20 decembrie 1963, în plină putere
de muncă (avea numai 54 de ani
și jumătate), a trecut în lumea cea
veșnică strălucitul compozitor,
dirijor, muzicolog și prof. univ. la
Academia de Muzică Religioasă
(1937-1941) și la Conservatorul de
Muzică din București (1941-1963),
Paul Constantinescu (n. 30 iunie
1909, Ploiești), maestru emerit
al artei și laureat al Premiului de
Stat, membru corespondent al
Academiei Române.
Pentru eternizarea memoriei
ilustrului
muzician,
forurile
culturale ale judeţului – care în
ziua de 7 iulie 1959 l-au sărbătorit
printr-un excepţional Concert
omagial ce a avut loc la Teatrul de
Stat Ploiești, cu ocazia aniversării
a 50 de ani de la naștere – concert
onorat de întreaga conducere
a Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor
din
România
(președinte Ion Dumitrescu), iar
din partea Academiei Române
(acad. Mihail Jora), precum și de cei
mai prestigioși soliști concertiști ai
vremii: Ștefan Gheorghiu - vioară,
Valentin Gheorghiu – pian, Radu
Aldulescu – violoncel, Ion Baciu
dirijorul filarmonicii ploieștene,
la numai câţiva ani, cu acordul
Ministerului Culturii, au primit
numele „Paul Constantinescu”:
Orchestra de cameră a Filarmonicii
ploieștene (1967); cea mai
reprezentativă formaţie corală
mixtă, corala „Paul Constantinescu”
a Palatului Culturii (1971); Cenaclul
Muzical al muzicienilor prahoveni
(1977), iar în stagiunea 1992-1993,
Filarmonica de Stat Ploiești (la
sărbătorirea a patru decenii de la
înfiinţare).
În ziua de 20 decembrie 1993, cu
prilejul comemorării a 30 de ani de
la trecerea prematură și fulgerătoare
în lumea cea veșnică a eminentului
muzician Paul Constantinescu, în
casa – Monument Istoric din strada
N. Bălcescu, nr. 15, donată de către
cumnata compozitorului – inginer
chimist Eleonora Constantinescu,
a fost inaugurat Muzeul Memorial
Paul Constantinescu – muzician de
geniu „cel mai reprezentativ creator
al sunetelor românești după George
Enescu (Viorel Cosma, 16 iunie
2009), secţie a Muzeului Judeţean
de Istorie și Arheologie Prahova.
Printre activităţile de referinţă
organizate anual de către Muzeul
Memorial „Paul Constantinescu”
–
dedicate
aniversării
sau
comemorării
principalelor
evenimente din istoria naţională,
cultura și arta românească, precum
și a unor personalităţi de excepţie
din elita muzicii românești
și universale, un loc special
revine Concursului Naţional de
Interpretare și Creaţie Muzicală

„Paul Constantinescu” organizat
anual, împreună cu Filarmonica
„Paul Constantinescu”, începând
din 1995, în ultima decadă a lunii
noiembrie, aflat în acest an la
cea de a XXIV-a ediţie (16-25
noiembrie a.c.)
Concursul este deschis celor
mai talentaţi și bine pregătiţi elevi
și studenţi din școlile, liceele,
colegiile, facultăţile și universităţile
de muzică din România și din
Republica Moldova, care studiază:
vioara, violoncelul, pianul, canto
clasic și compoziţie muzicală.
La unele ediţii, au participat elevi
și studenţi și din alte ţări, printre
care la ediţia din 2011, în cadrul
secţiunii violoncel a concurat și
eleva Alina Holender – clasa a VII-a
la Școala de Muzică din Viena, fiica
eminentului director general al
Operei de Stat din Viena și director
artistic al Festivalului Internaţional
„George Enescu”, Ioan Holender
(care a obţinut Premiul I), iar la
ediţia 2014, premiul I la secţiunea
compoziţie a revenit unei studente
din Venezuela.
Datorită
repertoriului
abordat și prestigiului artistic al
membrilor juriilor de specialitate
– personalităţi marcante ale
artei interpretative românești,
cadre didactice de renume de la
Universitatea Naţională de Muzică
București, Cluj Napoca, UCMR etc,
la acest concurs participă numai
candidaţi din elita învăţământului
muzical: gimnazial, liceal și
universitar – circa 80-100 candidaţi
la fiecare ediţie, din care 10-20
din Republica Moldova, Liceul
Internat „Ciprian Porumbescu” din
municipiul Chișinău.
La ediţia din acest an, până în
seara zilei de luni 11 noiembrie a.c.,
s-au înscris 80 de candidaţi, din
care 33 la secţiunea vioară și 27 la
secţiunea canto clasic.
Ca și în anii precedenţi,
președintele juriului concursului
de vioară este eminentul solistconcertist
Gabriel
Croitoru,
prof. univ. dr. la Universitatea
de Muzică București, strălucita
pianistă concertistă – solistă de
stat Ilinca Dumitrescu doctor în
muzică, președinta secţiunii de
pian, celebra soprană Silvia Voinea
președintă la secţiunea canto, iar
solistul-concertist
violoncelist
Marin Cazacu, prof. univ. dr. la
Universitatea Naţională de Muzică
București, conduce juriul secţiunii
de violoncel. La secţiunea de
Compoziţie muzicală președintele
juriului este compozitorul și
muzicologul Dan Buciu – rector
onorific al Universităţii Naţionale
de Muzică din București, secretar
al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România. Din
juriul acestei secţiuni, fac parte
compozitorul și muzicologul Dan
Dediu – președintele Senatului
Universitar
din
Universitatea
Naţională de Muzică București,
secretar al Uniunii Compozitorilor
din București și compozitoarea
Doina Rotaru – prof. univ. dr. la
secţia de compoziţie a Universităţii
Naţionale de Muzică București.
Din juriile celorlalte secţiuni
de specialitate fac parte nume
sonore ale învăţământului muzical

universitar și artei muzicale
interpretative,
printre
care
menţionăm: conf. univ. dr. Ioana
Croitoru și dr. Radu Postăvaru
dirijor al Filarmonicii „Paul
Constantinescu” Ploiești, precum și
profesorul Ceapă Adrian – concertmaestru al filarmonicii ploieștene
– la secţiunea vioară, prof. univ.
dr. Șerban Dimitrie Soreanu,
conf. univ. dr. Carmen Manea
și prof. univ. dr. Sanda Hârlav
Maiestorovici – secţiunea pian,
conf. univ. dr. Soreanu Cristina
Mihaela, șef catedră canto UNMB
și muzicologul dr. Mihai Cosma –
prof. univ. dr. la UNMB, directorul
Centrului de Excelenţă la acest
prestigios institut de învăţământ
din România – secţia canto. La
secţiunea violoncel din juriu mai
fac parte solista și profesoara Anca
Bartolomei, profesoara și solista
Ane Paladi – directorul Școlii de
Muzică nr. 3 din București.
Repertoriul abordat de către
candidatul la concurs cuprinde
opusuri de referinţă din literatura
muzicală clasică universală și
contemporană românească și din
străinătate, recomandată pentru
studii în învăţământul muzical din
România și Republica Moldova.
Menţionăm că printre candidaţii
înscriși la Concursul Naţional „Paul
Constantinescu”, cea mai mare
parte o reprezintă elevii și studenţii
distinși deja cu importante premii
la ediţiile anterioare ale concursului
nostru sau la alte manifestări și
olimpiade de specialitate și chiar la
unele competiţii din străinătate.
Cheltuielile de organizare și
desfășurare ale concursului sunt
asigurate din fondurile Muzeului
Judeţean de Istorie și Arheologie,
primăriei municipiului Ploiești
precum și a unor oameni de mare
suflet pentru promovarea tinerilor
talente ale marei și adevăratei arte
care au ţinut să sponsorizeze această
excepţională manifestare muzicală.
Numele acestora se află înscrise în
Caietul program al Concursului
editat pentru informarea tuturor
candidaţilor și a publicului iubitor
al artei noastre sonore.
Din această listă fac parte și
patru medici de la Spitalul Judeţean
Voila, precum și conducerea
ziarului „Ploieștii”, precum și de la
Comitetul de Sprijin al Muzeului
cărora și pe această cale, în numele
organizatorilor și al tinerilor
laureaţi ai concursului, le adresăm
cele mai sincere și călduroase
mulţumiri.
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WALL STREET, CARTELUL PETROLIER ȘI
ATACUL NEÎNCETAT ASUPRA DEMOCRAȚIEI (I)
Peter Dale Scott

Î

n
unele
dintre
ţările
îndepărtate în care a făcut
afaceri (…) influenţa Exxon
asupra politicilor și securităţii
locale a fost mai mare decât cea a
ambasadei Statelor Unite.
În ultimul deceniu a devenit din
ce în ce mai evident că avem astăzi
în America ceea ce jurnaliștii
Dana Priest și William Arkin au
numit două guverne: unul cu care
cetăţenii sunt familiarizaţi și care
operează mai mult sau mai puţin la
vedere; celălalt, un guvern paralel,
strict secret, ale cărui componente
s-au înmulţit ca ciupercile în mai
puţin de un deceniu, devenind
în sine un univers gigantic și
lăbărţat, vizibil doar câtorva cadre
atent verificate și întru totul vizibil
numai lui Dumnezeu.

acţionează potrivit propriei busole,
indiferent de cine se află formal la
putere.”
Activităţile politice ale statului
profund sunt sursa principală și
cadrul a ceea ce am numit în altă
parte „politica profundă”; „Toate
acele practici și aranjamente
politice, deliberate sau nu, oare
sunt de obicei reprimate în loc să fie
recunoscute”.
Alţii, precum Tom Hayden,
numesc statul profund „statul
în stat” și sugerează că ar putea
fi responsabil pentru eșecul
administraţiei
discursurilor
președintelui.
Putem vedea un precedent
al ideii de stat profund în
definiţia pe care Henry Fairlie o
dă establishmentului în Marea

ÎÎn 2013 îîn speciall după
d
revenirea la putere a armatei în
Egipt, din ce în ce mai mulţi autori
s-au referit la acest al doilea nivel
ca la „statul profund” al Americii.
Iată, de exemplu, opinia
analistului
republican
Mike
Lofgren: „Există un guvern vizibil
în jurul Mall-ului din Washington
și există un altul, mai ascuns,
mai indefinibil, care nu este
explicat la orele de cultură civică
și nici nu poate fi văzut de turiști
la Casa Albă sau în Capitoliu.
Guvernul vizibil reprezintă politica
partizană tradiţională care se face
la Washington: vârful aisbergului,
pe care îl vede zilnic publicul
privitor la C-SPAN, controlabil
teoretic prin intermediul alegerilor.
Partea de sub suprafaţa aisbergului
o voi numi statul profund, care

Britanie: „Întreaga
matrice de
Î
d
relaţii oficiale și sociale în interiorul
căreia este exercitată puterea”.
Un precedent mai relevant a
fost ideea lui Wrigth Mill despre
elita puterii americane tripartite,
compusă din directori de
corporaţii, stabilimentul militar
și „un directorat politic”. Ambele
concepte sunt relevante, dar
establishmentul lui Fairlie a fost
mai mult o forţă de constrângere
decât una permisivă, în timp ce
elita puterii a lui Mill (combinând
atât elemente ale statului, cât
și ale statului profund) se axa,
dimpotrivă, pe cei cu roluri
manageriale mai deschise și mai
active. Mill însuși credea și a scris
în 1958 că „mare parte din ceea
ce cândva se numea „guvernul
invizibil” face parte acum din

guvernul destul de vizibil”. Era cu
șase ani înaintea primei expuneri
majore a cât de puternic devenise
guvernul invizibil al CIA.
Această Extindere într-un stat
pe două niveluri sau dual a mers
în paralel cu două alte dualităţi:
descompunerea crescândă a
societăţii americane în două clase
– cei „1%” și cei „99%” și bifurcarea
economiei Statelor Unite în
două aspecte cea naţională,
supusă încă unor reglementări
și taxări guvernamentale, și cea
internaţională, relativ în afara
controlurilor
guvernamentale.
Toate cele trei evoluţii s-au afectat
și intensificat una pe cealaltă – mai
ales de la guvernarea lui Reagan
din anii 1980, în timpul căreia
iinechitarea averilor a încetat să se
diminueze și a început să crească.
d
În acest sens, vom descrie,
de exemplu, cum Wall Street –
d
îîntruchiparea acelui „1%” – a
jjucat un rol semnificativ în crearea
CIA după cel de-al Doilea Război
C
Mondial și cum, peste trei decenii,
M
CIA și corporaţiile petroliere
C
aau jucat un rol important în
rreajustarea politicii americane
pentru „Revoluţia lui Reagan”.
p
În cărţi anterioare, am oferit
vversiuni centrate pe cazul
aamerican al acestei relatări, despre
ttransformarea Americii într-un
iimperiu și un stat profund. Dar un
aalt factor care trebuie menţionat
eeste direcţionarea istoriei globale
ccătre o societate din ce în ce
mai globală, dominată de câteva
m
ssuperputeri emergene. Această
ttendinţă a fost accelerată după
Revoluţia Industrială de noile
R
ttehnologii de transport, de la calea
fferată din secolul al XIX-lea, la
aavionul cu reacţie și călătoria în
spaţiu, în secolul XX.
Între consecinţele negative
ale acestei rearanjări trebuie să
includem cele două războaie
mondiale, în urma cărora Marea
Britanie a încetat să mai acţioneze
ca superputerea dominantă care
fusese după Napoleon.
Deloc surprinzător, Uniunea
Sovietică și Statele Unite s-au aflat
în competiţie pentru a umple acel
gol. Nu s-a putut predetermina
faptul că acest Război Rece va
fi atât de ticălos și dominant de
violenţă ascunsă, așa cum s-a
întâmplat timp de decenii. Pentru
aceasta ar trebui analizate cauze
mai contigente din ambele părţi
ale Cortinei de Fier – începând cu
caracterul lui Stalin și al partidului
său, dar incluzând și evoluţia
parţial sensibilă a fraţilor Dulles și,

„Urăsc să spun că marile companii petroliere sunt mai mari
decât guvernul Statelor Unite; dar tratamentul preferenţial
din partea guvernului nostru conduce cu siguranţă la
această concluzie”
Procurorul general din Connecticut,
Robert R. Killian.
mai general, a statului profund din
America, care a devenit de departe
cea mai mare ameninţare la adresa
democraţiei Statelor Unite de
astăzi.

STATUL PROFUND,
GUVERNUL DIN
UMBRĂ ȘI LUMEA
RESPECTABILĂ DE PE
WALL STREET
Statul profund a fost definit de
revista britanică On Religion ca
„structuri de putere antidemocratice
încastrate într-un guvern, un lucru
de care puţine democraţii pot spune
că sunt scutite”.
Termenul a apărut în Turcia,
în 1996, pentru a se referi la
elementele susţinute de Statele
Unite, în principal la cele din
serviciile de informaţii și din
armată, care folosiseră în mod
repetat violenţa, pentru a interveni
și a deveni procesul politic
democratic din Turcia. Uneori
definiţia se limitează la elemente
din interiorul guvernului („stat
în stat), însă adesea, din motive
istorice termenul este extins în
Turcia, pentru a-i cuprinde și pe
„membrii lumii interlope turcești”.
În acest capitol voi folosi
expresia „stat profund” în sensul
mai larg, care include atât nivelul
secundar al guvernului secret de la
Washington, cât și pe cei din afară,
atât din lumea interlopă, cât și din
cea a oamenilor respectabili, care
sunt destul de puternici pentru a-i
da o direcţie. Pe scurt, voi echivala
expresia „stat profund” cu ceea ce
în 1993 am numit „sistem politic
profund”: „Unul care, de obicei,
recurge la proceduri de decizie și
aplicare aflate printre cele aprobate
public de lege și societate, dar și în
afara lor”.
Ca și mine, Mike Lofgren
sugerează o simbioză ambiguă
între două aspecte ale statului
american profund.
1. Agenţiile situate în centrul
politic
al
Washingtonului,
aparţinând guvernului din umbră,
cum ar fi CIA și NSA, care au fost
instituite în statul public și pe care
acum îl pun în umbră; și
2) Puterea mult mai veche de
pe Wall Street, care se referă la
puternicii bancheri și firmele de

avocatură amplasate aici.
Oficialii de rangul cel mai
înalt al Trezoreriei, ofiţerii CIA,
bancherii și avocaţii de pe Wall
Street gândesc foarte asemănător
datorită „ușii turnante” prin care
trec cu ușurinţă de la serviciul
public la cel privat și invers.
După cum spune Lofgren: „Nu
este exagerat să spunem că Wall
Street ar putea fi proprietarul
real al statului profund și al
strategiilor acestuia, dacă nu din
alt motiv, măcar pentru că are
banii necesari pentru a răsplăti
lucrătorii guvernamentali cu o a
doua carieră, mai profundă decât
poate visa orice avar – cu siguranţă
depășind visurile oricărui salariat
al guvernului.”
În anii 1950, Wall Street era un
complex dominant, incluzând nu
doar bănci și firme de avocatură,
dar și petroliști de vază, ale
căror aranjamente de cartel au
fost apărate cu succes împotriva
guvernului Statelor Unite de firma
de avocatură de pe Wall Street
Sullivan and Cromwell, casa fraţilor
Dulles. Prin lumea respectabilă de
pe Wall Street înţeleg tocmai acest
complex mai larg.
Recunoscând puterea Wall
Street-ului, putem să ne dăm
seama că ideea lui Hayden
despre „statul în stat” este prea
restrânsă: cei cu puterea internă
(cum ar fi eșaloanele superioare
ale CIA) nu o exercită în izolare,
ci prin interacţiunea cu o lume
exterioară respectabilă. Deși
este utilă, metafora lui Lofgren
despre statul profund ca un
aisberg riscă să sugereze o relaţie
structurală prea solidă cu această
lume respectabilă. Spre deosebire
de stat, statul profund nu este o
structură, ci un sistem, la fel de
dificil de definit, dar la fel de real
și puternic precum un sistem
meteorologic.
O teză importantă a
capitolului și a cărţii este că, în
mediul necunoscut și practic
nereglementat al acestui stat
profund al lumii respectabile,
nu întâlnim doar o influenţă
dominantă, dar și o încălcare
antisocială a legii și, uneori,
abuzuri criminale.
Va urma

AFRICA SE RUPE ÎN DOUĂ

A

larmant!
Estul
Africii se desprinde
de restul continentului sub
ochii noștri, avertizează
cercetătorii. Avertismentul
nu e nou, teoria conform
căreia riftul continental
est-african ar urma să se
desprindă de placa somaleză
de pe „continentul negru”

apărând încă din 1960. Însă
totul se întâmplă cu o viteză
uimitoare, vorbind din punct
de vedere geologic, arată The
Independent.Și deja au apărut
probleme. O șosea extrem
de folosită din Kenya, Mai
Mahiu, s-a surpat, în urma
activităţii vulcanice puternice
din zonă.

Potrivit geologului David
Adede, falia dintre cele
două plăci se mărește cu 2,5
centimetri pe an. Nu va trece
mult până când cele două
plăci vor fi complet separate.
Deși vorbim de milioane de
ani, suntem martorii unui
fenomen care schimbă harta
lumii.
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UN POST-SCRIPTUM
INDISPENSABIL

A

m citit această sfâșietoare poveste a
Galinei și copiilor ei alături de o știre de
la Agerpres, care comunica sec, că UE „se arată
îngrijorată de arestarea (în dimineața de 16
noiembrie curent – N.M.) în Turcia a mai multor
cadre universitare proeminente și reprezentanți
ai societății civile: Turgut Tarhanli, decanul
Facultății de Drept de la Universitatea Bilgi,
Betul Tanbay, profesoară de matematică de la
prestigioasa Universitate Bosfor, Asena Gunal,
personalitate a scenei culturale și artistice

POVESTEA UNUI DESTIN
SCHIMBAT PE 6 SEPTEMBRIE 2018

Î

n fiecare din cele peste 60 de zile – câte au trecut
de la deportarea soțului său – Galina o urmărește
neputincioasă pe Cemile, fiica ei, cum scrie cu litere mari
pe o planșetă „Când se va întoarce tata?”. Fetița face asta
în fiecare zi, imediat cum se trezește. Nu se lasă ademenită
de dejun, distrată de fratele său, de desenele animate de la
TV. Galinei îi dau lacrimile de fiecare dată. Nu știe ce să
le răspundă copiilor, dar nici nu vrea să piardă speranța
că soțul său și tatăl copiilor, pe care-i iubește ca pe lumina
ochilor, se va întoarce. Pagină coordonată de Nicolae MISAIL;

www.ziarulploiestii.ro

din
d Istanbul
b l ș.a. Motivele
l arestării lor
l nu sunt
deocamdată cunoscute, însă toate persoanele
arestate au ca punct comun calitatea de membru
sau au legături cu ONG-ul „Culture Anatolia”,
care activează în vederea depășirii diferențelor
în cadrul societății turce prin intermediul
culturii și artei. „Turcia trebuie să-i elibereze
imediat pe toți cei reținuți în lipsa unui proces”,
punctează serviciul diplomatic al UE. Dar cine
aude în cancelaria lui Recep Tayyip Erdogan?
La Chișinău, pe cei care au acționat mână-n
mână cu serviciile președintelui turc, îi
cutremură cumva îngrijorarea fostului premier
Ion Sturza?
E TIMPUL SĂ NE LĂSĂM DE ILUZII
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion
Sturza, a adresat, pe pagina sa de Facebook, un
îndemn către toți basarabenii din diaspora să se
lase de iluzii și să se integreze în țările unde sunt
stabiliți, sugerându-le că în Republica Moldova
nu se așteaptă schimbări prea curând. O adresare
tristă, dar dureros de realistă...
„Trebuie să recunosc că ultimele evenimente
din spațiul public mi-au stârnit un profund
dezgust. Lideri politici de prim rang, asociați cu
mafia asasinilor, persoane publice umilite prin
secvențe XXX, popi în slujba banului, limbaj
suburban și paranoic, manipulare vulgară…
Tot mai mulți rămași se „conformă”, tot mai
mulți plecați nu se vor mai întoarce…
Moldova, țara noastră, a devenit „a lor”,
a veneticilor și perfizilor. Eu, ca și mulți alții
plecați, am avut o iluzie că lucrurile se vor
redresa, „new”-bolșevicii vor pleca, iar „ai
noștri” vor munci pentru binele țării. Greșit!
Mai răi ca tătarii din secolul al XII-lea! Lasă
pârjol în casele și mințile moldovenilor.
Ce mai e de furat? Ce mai e de vulgarizat?
Are dreptul la existență un popor mancurt și
indiferent la tot ce i se întâmplă?
Am un îndemn către cei plecați din țara
asta amărâtă. Haideți să ne căutăm de treabă!
Să renunțăm la iluzii! Ajunge cu statutul și
mentalitatea noastră de imigranți temporari
în țările de adopție. Să ne integrăm, să învățăm
bine limba și obiceiurile localnicilor, să fim
cetățeni recunoscători, loiali.
Viața e scurtă, provocările-s majore. Eu,
personal, nu mai doresc să mă risipesc în emoții
și acțiuni inutile. Am o vârstă.
Istoria arată că Moldova poate fi schimbată
doar prin cotropire sau unire. Moldovenii nu
sunt capabili de autoguvernare. Trist, dar asta
e… Aveți grijă de voi!”
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CÂT AI VIAȚĂ LINIȘTITĂ,
NU-ȚI FACI GRIJI
DE CUNOAȘTEREA
PROFUNDĂ A LUMII
Galina este profesoară de
limba și literatura rusă. Acum
25 de ani, în octombrie, l-a
cunoscut pe Feridun Tufekci.
Era în 1993, când tânărul de
17 ani a schimbat Turcia pe
Republica Moldova pentru a-și
face studiile aici și s-a reținut
pe aceste meleaguri până pe 6
septembrie.
În acea dimineață, de 6
septembrie, Galina a refuzat să
deschidă poarta celor care au
venit după soțul ei. Nepoftiții
însă au sărit gardul și-au intrat
în casă ca după un infractor
periculos. Galina striga la ei
că nu au dreptul să-l ia, că
soțul ei nu a făcut nimic ca să
merite un astfel de tratament
brutal. Până și câinele familiei,
un ciobănesc pe nume Ayza,
lătra furios la cei care au
pătruns cu forța în casa lor.
În acea dimineață lumea s-a
întors pe dos și a lovit în forță
și dureros în familia Tufekci
– tatăl familiei a fost trimis în
secret în Turcia, alături de încă
șase conaționali, dintre care
cinci erau solicitanți de azil în
Republica Moldova.
Cu ani în urmă, Galina
era mentor al grupului de
studenți străini din cadrul
Universității „Alecu Russo” de
la Bălți. Treptat se instituise o
tradiție ca foștii studenți să
o viziteze, să o sune cu ocazii
de sărbătoare, împărtășindu-și
noutățile bune și rele. Printre
ei era și Feridun.
Când părinții ei s-au stins
din viață, unul după altul, la
un interval de trei ani, Galina a
divorțat de primul soț. Avea doi
băieți și motive doldora. Unul
dintre ei suferea de o maladie
rară la inimă, iar medicii
nu-i dădeau mari speranțe de
viață. Atunci a avut noroc de
un congres al chirurgilor în
Chișinău, când delegații străini
cercetau carnetele de boală ale
mai multor pacienți. Un medic
din Franța a fost intrigat de
maladia copilului și i-a propus
Galinei să accepte o intervenție
chirurgicală
experimentală
în Franța. Femeia se agăța
atunci de orice șansă pentru
copilul său și a acceptat. Peste
mai puțin de o lună, băiatul ei
s-a întors în țară. Operația pe
cord a decurs cu succes. Acum
fiul ei învață peste hotare și

e mândria mamei. În toată
această perioadă, Galina a fost
susținută moral de studenții
săi, de colegi și prieteni.
Feridun Tufekci se afla printre
ei.
Apoi, într-o bună zi l-a
văzut la poarta casei părintești
din Comrat. Feridun a venit să
o ceară în căsătorie.
NU ȘI-A IMPUS
NICIODATĂ LEGILE SALE
ÎN CASĂ STRĂINĂ
Au trecut 13 ani de atunci. În
familia Galinei și Feridun s-au
născut doi copii, Ferit și Cemile.
Cât timp au stat în Chișinău,
au tot trăit prin apartamente
închiriate. La un moment
dat au obosit și au revenit
cu traiul în Comrat, în casa
părinților Galinei. În tot acest
răstimp Galina și Feridun au
lucrat în cadrul rețelei de licee
Orizont. Feridun a fost unul
din organizatorii concursului
național „Scrisoarea Mamei”
– de păstrare și promovare
a legăturilor firești pe plan
sentimental și spiritual dintre
părinți și copii. Și se ocupa de
asta în paralel cu activitatea
sa de jurnalist, corespondent
pentru o televiziune din Turcia.
…Galina
poate
vorbi
despre soțul său ore în șir.
E în stare să povestească
despre fiecare activitate a
lui, pentru a demonstra că
nimic din experiența lui nu
a fost îndreptat împotriva
oamenilor, nimic din ceea ce a
făcut el nu poate fi calificat ca
o activitate teroristă. Feridun
nu făcea deosebire între
cultura moldovenească și cea
turcească. Trăind aici de mai
mult timp, el a învățat destul de
bine caracterul moldovenilor.
El observa întotdeauna detaliile
și împărtășea un adevăr
simplu: „Nu-ți impune legile
în casă străină”. Discursul ei
este unul coerent, ea folosește
citate și versuri ale scriitorilor
clasici pentru a scoate în
evidență unele momente mai
sensibile. Vocea-i vibrează
din cauza emoțiilor reținute,
care oricum răbufnesc printre
cuvinte. La câte un moment se
oprește din vorbă – pe obraji
i se preling lacrimi. Se scuză,
dar recunoaște că emoțiile sunt
mai puternice decât starea ei
de spirit.
Părinții Galinei au alintat-o
în copilărie și, fiind una la
părinți, nu a dus lipsă de nimic.
S-a simțit întotdeauna la

adăpost, sub aripa tatălui său
său,
adăpost
care a lucrat foarte mult toată
viața. El muncea în fiecare
zi, indiferent că e luni sau
duminică. Toți banii îi păstra
în bancă și întregul depozit
a ars după ce s-a destrămat
Uniunea Sovietică. A suferit
enorm din cauza asta, iar în
2002, la vârsta de numai 53 ani,
s-a stins din viață.
După moartea tatălui,
Feridun Tufekci a devenit
pentru Galina soțul protector,
înțelept și în care are încredere
absolută. Pare că familia
Galinei și a lui Feridun este acel
exemplu de familie patriarhală,
unde toți membrii sunt
împăcați cu rolurile lor. Mai
mult, Galina zâmbește știind
că soțul său trezește multă
admirație în rândul oamenilor
cu care interacționează și
că unele femei chiar s-au
îndrăgostit de el. Dar nici ea nu
e de lepădat. Feridun nu o dată
a auzit din partea prietenilor
că și-a ales cea mai frumoasă
și bună soție. Așa sau altfel,
Galina nu-și închipuie și nu
poate să accepte că soțul ei este
departe și nu se știe când și
dacă se va mai întoarce.
„TRĂIM CU SPERANȚA
CĂ TOTUL E O
GREȘEALĂ…” OARE?
La
văzul
nostru,
entuziasmați de prezența unor
oaspeți noi în casa lor, Cemile și
Ferit îi cuceresc atenția mamei
– o întreabă cine sunt oaspeții
și dacă vor mânca ceva gustos.
Femeia le vorbește cu calm, le
spune cine suntem și-i trimite
la bucătărie, unde-i așteaptă
un chec proaspăt și ceai. Pune
tacâmurile pe masă, deschide
un dulap și scoate un pachet cu
un praf roșiatic. „Acesta este
ingredientul supei preferate a
lui Feridun – tarhana. El putea
să mănânce numai supa asta,
în fiecare zi.”
Tarhana este un component
important
în
bucătăria
turcească. Se pregătește pe timp
de vară. Procesul de pregătire
este destul de complicat: la
început se amestecă cantități
egale de ceapă, roșii, ardei
gras și făină (poate și alte
legume, dar astea sunt de
bază). Se lasă la fermentat și
în decursul unei săptămâni se
frământă în fiecare zi până se
obține consistența și aroma
caracteristică. Apoi se pune la
uscat și se depozitează pe iarnă.
Supa sau ciorba se pregătește

din 44-55 linguri de tarhana cu
apă rece. La ea se poate adăuga
unt topit, usturoi, mentă uscată
și paprica dulce. Galina descrie
tot acest proces cu un fel de
ironie și precizează că a încercat
să pregătească acest praf o
singură dată, a văzut cât este
de complicat și ulterior doar
cumpără praful de tarhana din
Turcia, ca să pregătească supa
preferată soțului său. Din ziua
aceea blestemată nu a mai gătit
supă cu tarhana…
Pentru vizitatorii săi a
pregătit un chec și ceai turcesc.
Operează cu îndemânare
cele două ceainice din metal,
din care toarnă în cănile
transparente infuzie și apă
clocotită. În paralel, vorbește
despre tradiția turcească de
a bea ceai tare și fierbinte din
păhăruțe speciale, în formă de
lalea. Zâmbește când vorbește
despre faptul că turcii pot sta
la discuții nopți întregi și pot
să bea câte șaisprezece pahare
de ceai. Discursul despre
ritualurile de ospitalitate o
ajută să mai treacă peste emoții.
Pentru familia sa Galina gătește
bucate moldovenești și turcești
în egală măsură.
După ce l-au luat pe
Feridun, a stat la pat timp de
o săptămână și jumătate, fără
dorința de a trăi, cu o durere
imensă în tot corpul. De
copii aveau grijă prietenii și
vecinii. Le aduceau mâncare
și umpleau frigiderul, dar în
acele zile nimeni din familie
nu avea prea mare poftă de
mâncare. Au salvat-o discuțiile
cu o prietenă dragă. Și cei mici
au trăit un stres imens când
le-a fost luat tatăl. Acum ei vor
să fie siguri că măcar mama le
este aproape și are grijă de ei.
După loviturile pe care
le-a primit de la statul
moldovenesc, prietenii și
colegii o sună pe Galina
aproape în fiecare zi. O întreabă
dacă are noutăți despre
Feridun. Dar ea nu le poate
spune prea multe. Știe doar că
soțul ei are nevoie de îngrijiri
medicale în închisoarea unde
se află, că starea lui de sănătate
se înrăutățește pe zi ce trece.
În rest, trăiește cu speranța că
totul e o greșeală și soțul se va
întoarce la ea. Doar că nu-și
poate stăpâni lacrimile când o
vede pe Gemile în fața planșetei
– „Când se va întoarce tata”?
Diana MIHUȚĂ,
jurnalist, Comrat
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

GERMANIA ŞI ISRAELUL
ÎN ANUL JUBILEULUI
R

elaţiile germano-israeliene sunt strânse la 70 de ani de la fondarea statului
evreu. Holocaustul rămâne un element marcant. Dar multe s-au normalizat
între timp, remarcă Volker Witting pe dw.com.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

P

remierul israelian Benjamin
Netanyahu s-a bucurat
vizibil să-și întâmpine oaspetele.
Ministrul de externe german
Heiko Maas a efectuat prima sa
vizită în Israel în noua sa funcţie,
la sfârșitul lunii martie a.c. După
discuţia cu Maas, Netanyahu a
declarat: „Aţi atins inimile noastre
cu lucrurile pe care le-aţi spus
despre Holocaust și rasism”.
Maas s-a deplasat în Israel cu
scopul vizibil de a contribui la
ameliorarea relaţiilor bilaterale
tensionate. El a subliniat că nu
a „intrat în politică din cauza
lui Willy Brandt, nici din cauza
mișcării pacifiste, ci din cauză de
Auschwitz”.
MAAS MIZEAZĂ PE
DETENSIONARE
Șeful diplomaţiei germane
se străduiește să reia bunele
relaţii, prin tradiţie, cu statul
evreu, a explicat, pentru DW,
publicistul
germano-israelian
Michael Wolffsohn. Maas „a
găsit din nou un ton prietenos la
adresa Israelului”, consideră el.
Anterior, a continuat Wolffsohn,
predecesorul lui Maas, Sigmar
Gabriel, „a distrus mult porţelan”.
Gabriel s-a întâlnit anul trecut cu
reprezentanţii unei organizaţii
pentru drepturile omului, critică
la adresa Israelului, stârnind
nemulţumirea lui Netanyahu.
Disputele politice au devenit de
mult timp normale în raporturile
dintre cele două ţări. În opinia
expertei Lidia Averbukh, membră
a renumitei Stifung Wissenschaft
und Politik (Fundaţia pentru
Știinţă și Politică) din Germania,
motivele sunt clare. Pentru DW,
ea a explicat că „relaţiile bilaterale
nu s-au răcit, ci au ajuns să dea
din când în când rateuri”. Mai
ales în privinţa politicii israeliene
de colonizare, există puncte de
vedere diferite și de aceea, pentru
moment, nu se zărește nicio
cale de ieșire din acest impas. La
aceasta se adaugă perspectivele
fundamental diferite în privinţa
statutului Ierusalimului.
Averbukh a adăugat însă
că strânsele relaţii germanoisraeliene, la doar câteva generaţii
după Shoah, sunt „un miracol”, ba
chiar „ceva de basm”, după cum
susţin unii politicieni.

„ISRAELUL
ISRAELUL EXISTĂ
DOAR DIN CAUZA
HOLOCAUSTULUI” – O
LEGENDĂ
Michael
Wolffsohn
nu
împărtășește pe de-a lungul această
euforie. Și mai ţine să demonteze
o ”legendă”, după cum afirmă.
„Fără Holocaust nu ar fi existat
Israelul, respectiv fără Hitler n-ar
fi existat statul evreu”. Aceasta este
o afirmaţie anistorică. Fondarea
Israelului fusese pregătită cu mult
timp înainte, ca parte a procesului
de decolonizare.
Când Statul Israel a fost fondat
pe 14 mai 1948, interesul opiniei
publice din Germania era mai
degrabă limitat. Alte teme cum
ar fi reconstrucţia ţării distruse
de război, izbucnirea Războiului
Rece și dorinţa oamenilor de a uita
ororile trăite cu doar câţiva ani
înainte erau pe atunci prioritare.
O privire aruncată pe ziarele de
acum 70 de ani este concludentă.
Iar diferenţa dintre ziarele din
Vestul și cele din Estul Germaniei
este eclatantă.
Multe periodice din Vest
relatează pe prima pagină
evenimentul
Westdeutsche
Allgemeine Zeitung scrie: „A fost
proclamat statul evreu”. Fondarea
Israelului este evenimentul central,
iar declaraţia simultană de război
a Ligii Arabe nu este menţionată
decât marginal.
Presa din Est a reacţionat cu
totul diferit. Ziarul Der Morgen
anunţă cu litere de o șchioapă:
„Liga Arabă declară război
Israelului”. Pentru agenţia de presă
din Est, ADN, războiul contra
Israelului era știrea centrală și nu
fondarea statului evreu.
BEN GURION ȘI KONRAD
ADENAUER AU ÎNDRĂZNIT
PE CALEA DIPLOMAŢIEI
Cancelarul federal Konrad
Adenauer a fost cel care, la
începutul anilor 1950, a prezentat
primele iniţiative, pe fundalul
brizantei chestiuni a reparaţiilor
de război. În septembrie 1951, el
a asumat în faţa Bundestagului
vina și responsabilitatea poporului
german pentru crimele regimului
nazist. Procesul intentat lui
Adolf Eichmann la începutul
anilor 1960 a fost un alt capitol
important. Pentru prima dată,

vina
germanilor
v
a fost amplu
dezbătută
în faţa
d
opiniei
publice
o
internaţionale
in
și
ș din cele două
ţări.
ţă
A urmat iniţierea oficială a
relaţiilor diplomatice bilaterale
în 1965. În 1973, cancelarul
Willy Brandt a fost primul șef al
guvernului federal german care a
vizitat Israelul. Și astăzi amintirea
sa este foarte respectată acolo,
fiindcă a fost reprezentantul unei
politici active de pace și un pionier
al strânselor relaţii de astăzi. Doi
ani mai târziu, premierul israelian
Yitzhak Rabin a vizitat R.F.
Germania.
Un alt capitol important
a fost discursul susţinut de
cancelara Angela Merkel în faţa
Parlamentului israelian cu un
deceniu în urmă, cu prilejul
împlinirii a 60 de ani de la
fondarea statului evreu. Despre
politica externă a Germaniei, ea
a afirmat cu acea ocazie: „Această
responsabilitate istorică este parte a
raţiunii de stat a ţării mele. Aceasta
înseamnă că securitatea Israelului
nu este pentru mine niciodată
negociabilă în calitate de cancelar
german”.
ANTISEMITISMUL, ÎN
CREȘTERE ÎN GERMANIA
Dar de atunci însă relaţiile
bilaterale s-au răcit simţitor.
Merkel și Netanyahu nu par să
se înţeleagă prea bine. Cu toate
acestea, potrivit lui Averbukh,
amiciţia faţă de Israel rămâne
o constantă fundamentală. „În
noul Acord de coaliţie, dreptul
la existenţă al Israelului este
menţionat în repetate rânduri,
fiind calificat drept pilon de sprijin
al politicii germane”
Și
lupta
împotriva
antisemitismului este ceva ce
s-ar putea numi doctrină de stat.
Clasa politică nu este dispusă
să accepte incendierea publică a
drapelelor israeliene în Germania
și nici șicanarea copiilor evrei în
școlile publice. Publicistul Michael
Wolffsohn
cunoaște
precis
statisticile: anul trecut s-au comis
1453 delicte împotriva evreilor
sau a unor instituţii evreiești din
Germania. Dar Wolffsohn rămâne
realist: „Acest fenomen nu poate
fi combătut de guvern prin simpla
apăsare pe un buton”, a declarat el.
Și în privinţa relaţiilor bilaterale,
el s-a arătat foarte pragmatic.
„Ambele părţi au interes pentru

bune relaţii. Germania ar putea
în primul rând profita de ele, de
o manieră foarte practică. De
exemplu, în domeniul tehnologiei
de securitate sau a combaterii
terorismului”. Pentru Averbukh,
aceste relaţii sunt de-a dreptul
„uluitoare”, în ciuda „micilor
fricţiuni”.
GERMANIA-ISRAEL, O
RELAŢIE SPECIALĂ
Germania și Israel sunt unite
prin soartă în urma genocidului
asupra evreilor. La 70 de ani de la
sfârșitul nazismului, relaţia dintre
cele două state s-a normalizat. În
plan politic există unitate, dar și
diferenţe.
Când premierul israelian,
Benjamin Netanyahu, vizitează
Germania, vine într-o ţară legată
prin soartă de Israel. Relaţiile
dintre cele două ţări sunt marcate
de „Shoah” – uciderea în masă a
șase milioane de evrei de către
regimul nazist din Germania.
Și totuși, din 1955, anul în care
au fost stabilite relaţiile diplomatice
dintre Germania federală și statul
Israel, legăturile s-au îmbunătăţit
în mod impresionant.
Răspunzător
pentru
reconcilierea iniţială a fost în
special David Ben Gurion (18861973). În ciuda Holocaustului,
întâiul
prim-ministru
al
Israelului a fost dispus să vadă
„o altă Germanie”. Ben Gurion și
primul cancelar federal, Konrad
Adenauer, s-au întâlnit numai
de două ori, în 1960 și în 1966.
Și totuși, cei doi oameni de stat
au fost ca doi prieteni aflaţi la
distanţă.
GERMANIA, DE PARTEA
ISRAELULUI
În prezent, relaţia este una de
parteneriat. Ministrul federal de
externe, Heiko Mass, a descris
relaţia celor două ţări, înainte de
vizita sa în Israel în primăvara
anului 2018, în felul următor:
„Cred că, în ceea ce privește ţelurile
noastre, gândim în mare parte la
fel, chiar dacă există diferenţe până
la atingerea acestora. Dar locul
Germaniei va fi, în toate aceste
chestiuni, de partea Israelului”.
Amintirea uciderii în masă
a evreilor este importantă, dar
nu întru totul definitorie, spune
publicistul
germano-israelian,
Michael Wolffsohn. Acesta neagă
faptul că Holocaustul ar fi fost
singurul motor pentru crearea
statului Israel: „Ar trebui să
corectăm această idee: Israelul ar
fi existat și fără Holocaust. Și șase

milioane de evrei ar fi putut să
trăiască”.
NETANYAHU ÎNCEARCĂ SĂ-I
CONVINGĂ PE EUROPENI
SĂ FIE INTRANSIGENŢI CU
IRANUL
Premierul israelian Benjamin
Netanyahu s-a aflat într-un turneu
european pe care l-a început luni
4 iunie a.c. la Berlin. Pe 5 iunie, el
a fost așteptat la Paris, iar apoi s-a
dus la Londra. Șeful guvernului
israelian dorea să-i convingă pe
europeni să adopte o atitudine
intransigentă faţă de Iran, în timp
ce liderii europeni încercau să
salveze Acordul Nuclear semnat
de comunitatea internaţională cu
Teheranul, în 2015.
Germania, Franţa și Marea
Britanie sunt toate trei semnatarele
acestui Acord din 2015, pe care
Benjamin Netanyahu l-a denunţat
chiar de atunci și împotriva căruia
s-a opus apoi prin toate mijloacele.
Însă el n-a putut trece peste voinţa
președintelui american Barack
Obama, cu care de altfel a avut
relaţii extrem de proaste. Acum
însă președintele Donald Trump
este pe aceeași lungime de undă
cu Benjamin Netanyahu și mulţi
comentatori consideră că nici
europenii nu vor avea multă vreme
o mare marjă de manevră.
Iranul este considerat de Israel
drept principalul său adversar în
regiune, o veritabilă ameninţare
pentru statul israelian. Oricât de
mari ar fi tensiunile cu alte ţări
arabe – și Israelul a fost în război și
cu Egiptul, și cu Siria, și cu Libanul
– nicio altă putere regională nu
pune atâtea probleme statului
Israel.
Benjamin
Netanyahu
dorește, în primul rând, ca Iranul
să nu se poată dota niciodată cu
arma nucleară. În al doilea rând,
autorităţile israeliene doresc ca
Iranul să-și sisteze programul de
rachete, susceptibile să lovească
obiective în Israel. Și în al treilea
rând, Israelul vrea să-i vadă pe
iranieni cât mai repede plecaţi din
Siria, deci de la graniţa cu Israelul,
iar Teheranului i se cere și să nu
întreţină relaţiile cu Hezbollahul
libanez, precum și cu toate
formaţiunile sau grupurile ostile
Israelului în vecinătatea acestuia.
Unii experţi spun că aceste
exigenţe nu pot fi îndeplinite decât
dacă, într-o bună zi, se va produce
o schimbare de regim în Iran. Au
oare, Israelul și Statele Unite un
plan în această privinţă? Multe
lucruri rămân secrete în această
zonă geopolitică…

NU MAI AU UNDE SĂ DEPOZITEZE CADAVRELE

D

epășite de numărul
crimelor care au umplut
morgile din Guadalajara,
autorităţile mexicane sunt
nevoite să depoziteze victimele
violenţelor
în
remorci
frigorifice. O astfel de remorcă,
încărcată cu 100 de cadavre, i-a
revoltat pe locuitorii regiunii
Jalisco, care s-au plâns din

cauza mirosului, relatează
BBC. „Sunt mulţi copii în
acest cartier și ne-am putea
îmbolnăvi”, a spus un localnic.
Autorităţile locale spun că
sunt în căutarea unor soluţii
pe termen lung, în contextul în
care legile din Mexic interzic
incinerarea
persoanelor
decedate în urma violenţelor,

arată sursa citată.
Luis Octavio Cotero, șeful
criminaliștilor din regiunea
Jalisco a precizat că nu mai sunt
nici locuri de înmormântare
în cimitire, iar în prezent este
pregătit un loc de depozitare
pentru 800 de morţi.
Mai mult de 200.000 de
oameni au fost omorâţi sau

au dispărut în Mexic din
decembrie 2006, după ce
guvernul a declarat război
crimei organizate. 2017 a fost
cel mai violent an, cu peste
25.000 de crime, un record de
când au început să se păstreze
statistici. Trei sferturi dintre
acestea au fost puse pe seama
crimei organizate.
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PETROLUL, „URCĂ” LÂNGĂ PRIMUL LOC...
FOTBAL, LIGA 2, ETAPA 17 (17.XI.2018)
ACS Poli Timișoara – FC Petrolul
Ploiești 0-1 (0-0)
Marcator: Laurenţiu Marinescu (54,
penalti). Petrolul (antrenor Octavian
Grigore): Tordai – Olaru, Plămadă, Antoche,
Ţigănașu – Chindriș, Danci (89 Cazan)
– Saim Tudor (90 + 2 Grecu), Marinescu
(cpt), Ștefănescu – Arnăutu (77 Cl. Herea).
Într-o deplasare dificilă, desfășurată în
condiţii optime (inclusiv, avion…), Petrolul

Spre golul victoriei

și-a realizat obiectivul jocului din Banat,
victoria, care, în conjunctura favorabilă a
celorlalte rezultate, o „urcă”, lângă primul
loc… În ciuda unui teren de joc sub nivelul
eșalonului (Stadionul Electrica Timișoara),
Petrolul a dominat, a iniţiat numeroase
acţiuni ofensive, și-a creat oportunităţi,
însă mult dorita victorie a obţinut-o greu,
printr-un penalti (acordat datorită faultului
la Ștefănescu în suprafaţa de pedeapsă a
gazdelor…) transformat de bravul nostru

Imagini: fcpetrolul.ro

Laurenţiu
Marinescu şi fiul
său Damian,
Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; viitor petrolist
www.ziarulploiestii.ro

căpitan Laurenţiu Marinescu, care și-a
asumat responsabilitatea…
Preţioasa victorie, a cincea consecutivă
sub bagheta admirabilului petrolist Octavian
Grigore, n-a fost ușoară, ci cu emoţii și în
minutele de prelungire, formaţia gazdă,
fostă prim divizionară nerenunţând niciun
moment la luptă. „Tonică”, fără îndoială,
susţinerea permanentă a bravilor suporteri
petroliști, prezenţi, ca de obicei, cu mult
efort, alături de echipa noastră de suflet.
În celelalte jocuri ale etapei:
* Farul Constanţa – Luceafărul Oradea
5-0. * Dacia Unirea Brăila – Daco Getica
București 2-1 * Ripensia Timișoara – CS
Mioveni 1-1 * Metaloglobus București
– Chindia Târgoviște 0-0 * Academica
Clinceni – Aerostar Bacău 2-1 * CS Balotești
– ASU Politehnica Timișoara 1-0 * Pandurii
Târgu Jiu – Energeticianul 2-0 * Sportul
Snagov – Universitatea Cluj 0-0 * UTA Arad
– FC Argeș Pitești 1-2.
În clasament conduc:
Chindia Târgoviște 39p, FC Petrolul
Ploiești 38p, Sportul Snagov 37p,
Academica Clinceni 36p, FC Argeș Pitești
35p, Universitatea Cluj 34p, CS Mioveni
33p, distanţate de celelalte competitoare…,
Pandurii Târgu Jiu 24p, Energeticianul 24p,

UTA Arad 23p
23p, Daco Getica București
21p, Metaloglobus București 21p, ASU
Politehnica Timișoara 20p, Aerostar
Bacău 18p, Luceafărul Oradea 18p, Farul
Constanţa 16p, Ripensia Timișoara 15p, CS
Balotești 14p, Dacia Unirea Brăila 8p, ACS
Poli Timișoara 5p.
Astăzi, joi 22.XI.2018, ora 19,30, pe
Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești este
programat jocul (Liga 2, Etapa 18): FC
Petrolul Ploiești – UTA Arad. Dispută
de tradiţie, între două Campioane ale
României, Petrolul de patru ori, UTA de
șase… HAI PETROLUL!

ELOGIU, LA FLACĂRA GALBEN-ALBASTRĂ…
MEMORIALUL „COSTICĂ MOLDOVEANU”, LA FOTBAL JUVENIL
o
organizată
de Școala de Fotbal
„„Daniel Chiriţă” și de Clubul
SSportiv Petrolul 95 Ploiești
(c
(cu sprijinul multor preţuiţi
vvoluntari) deschisă tinerilor
fo
fotbaliști, U 8 (sub opt ani), U
99, U 10, U 11 (născuţi în anii
22011, 2010, 2009, 2008…),
a prilejuit și îmbucurătoare
ssuccese prahovene.

MEMORIARUL
Costică Moldoveanu

FC Petrolul Ploiești U
11
și-a adjudecat „aurul”
1
categoriei
respective.
FC
c
Petrolul
(antrenor Cristian
P
Iordache,
având în componenţă
Io
jucătorii:
Sebastian Pârnău,
ju

Andu Albulescu, Ion Duţă, Ianis
Tudoran, Mihai Băicoianu (4
goluri), Georgian Oprea (4),
Robert Vasile (5), Rareș Manolache
(7), Ștefan Coman, Ionuţ Istrate,
Albert Pintoiu, a reușit preţiosul
succes învingând în ordine cu
5-0 pe Școala de Fotbal „Daniel
Chiriţă” Ploiești, cu 3-0, pe CSM
Ploiești cu 3-1, pe ACS Kids
Tâmpa 1 Brașov (în grupă), cu
6-0, pe ACS Kids Tâmpa 2 Brașov
(în semifinală) și cu 3-0 pe Flacăra
Moreni (în finală).
„Aur”, „Pro Prahova și la
U 9, prin echipa Școala de
Fotbal „Adrian și Claudiu

S

ubsemnulrecunoștinţei
ub
semnul recunoștinţei,
una din cele mai preţuite
personalităţi ale fotbalului
prahovean și românesc, cu
un palmares de aur, intern
și internaţional – petrolistul
Daniel Chiriţă, spre onoarea
sa, prin structurile sale
sportive a organizat recent
(10, 11.XI.2018), pe Baza
Sportivă Kiru Sport, din
Parcul Tineretului din Ploiești
a treia ediţie a unei competiţii
fotbalistice juvenile naţionale, „Memorialul Costică
Moldoveanu”, admirabil elogiu în memoria regretatului
său profesor antrenor și
mentor – glorie a Petrolului
Ploiești – de aur…
Ampla
competiţie

Toader” Ploiești (antrenor
Claudiu Toader, având în
componenţă jucătorii: Matei
Popa, Cristi Mihăilă (cpt),
Cristi Crîngu (19 goluri –
golgheterul competiţiei, fiul
ex-președintelui de la Petrolul
Ploiești – Andi Crîngu),
Bogdan Cercel (2), Iustin
Păuna (1), Valentin Alexe (1),
Dănuţ Călin (3), Andrei Ion,
Horia Nicolescu, Robnert
Ciubotaru, Ayan Oprea, Rareș
Crăciun), care a învins cu Daniel Chiriţă
9-4 pe Petrolul Ploiești și cu
semifinale) și cu 7-3
Ploiești (în semifinale)
7 3 pe
6-3 pe Kids Tâmpa Brașov
(în grupă), cu 4-2 pe Petrosport FC Petrolul Ploiești (în finală).

Imagini: cspetrolul 95 ploieşti

FC Petrolul Ploieşti – U11

Şcoala de Fotbal Toader Ploieşti - U9

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

0372.032.313
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Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

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

