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

  „Teme-te de furia omului răbdător.”„Teme-te de furia omului răbdător.”
-- Culese de TataCulese de Tata  
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TREZEȘTE-TE ODATĂ, TREZEȘTE-TE ODATĂ, 
TREZEȘTE-TE!TREZEȘTE-TE!

...Sunt fericit! În sfârșit, toate dorințele 
pe care mi le-am pus s-au împlinit. 

Mi-a mărit șefu’ salariul atât de mult încât 
imi pot achita și chiria și rata la aparatul de 
aer condiționat iar acum îmi rămân bani de 
benzină să mă duc la mama când vreau eu, 
acasă, în Moldova, iubita m-a cerut de bărbat 
după doișpe ani de milogeală, de am crezut 
că are pe altu’ cu salariu mai mare...în sfârșit 
primaru’ a tras linie de troleu până la Mitică 
Apostol și ajung în 15 minute în centru, de pot 
să-mi iau apă minerală de la Mega fără să car 
de ea ca militaru’ de valiză...mă bucur din tot 
sufl etul că mi-a fost indeplinită și dorința ca 
doctorița de familie să vină acasă la ăla micu’ 

să îi facă injecția de 18 
luni, de n-a mai trebuit 
să apelez la prietena lu’ 
soacrămea, care e asistent 
veterinar la Târgșor și 
îi zicea lu’ Răducu al 
meu, Guiț-Micuț...Îți 
mulțumesc, Doamne, că 
ai reușit să dai minte celor 
care ne cheltuie banii să 
nu mai arunce cu ei pe 

studii de fezabilitate mai mult decât pe munca 
în sine, că nu s-au mai certat vicele cu primu’, ca 
proștii, pe locul din față la autocarul care nu îi 
duce nicăieri, că nenea președintele de consiliu 
de județ a început să construiască cel mai mare 
și modern spital județean cu helioport, așa 
cum ne-a promis nea vice Iancu în campania 
din 2008, că avem toate străzile canalizate și 
asfaltate, că avem locuri de parcare ”păzite” 
de automate cu fi se, polițiști politicoși, medici 
neșpăgari, funcționari la fi sc cu grijă față de cei 
care îi plătesc salariul, directorii din instituțiile 
de stat sunt dintre cei mai buni, nu scuipați 
în fotolii ca recompensă și puși ca paznici 
si complici la furăciuni, că avem învățători 
cu grija copilului și după cele patru ore de la 
clasă, că avem cluburi sportive fi nanțate corect 
pentru performanță iar vârfurile precum 
Doroft ei, Tamara, Diaconu, Belu etc. sunt 
folosite și apreciate cum se cuvine, că DNA-ul 
și DIICOT-ul au reușit să pună cu botu’ pe labe 
pe toți cei care au jefuit în ăștia 28 de ani județul 
și țara, că judecătorii și procurorii au propus ca 
salariile lor, cu tot cu sporuri, să nu depășească 
suta de milioane vechi, că pensiile sunt corect 
împărțite între toți pensionarii astfel încât să 
nu conteze când ai ieșit la pensie ci cât ai lucrat 
și în ce condiții, iar “specialii” între “speciali” 
au dispărut, că Antena 3 și Realitatea fac presă 
independentă de moguli și cozi de topor, că 
ministrul economiei și cel al fi nanțelor sunt 
oameni care au lucrat și în mediul privat și 
știu cum e să dai, nu doar să aștepți salariul, 
că serviciile secrete sunt ale României, că 
mita electorală a dispărut, că avem în fruntea 
guvernului cel mai instruit, educat, evoluat, 
capabil și vizionar prim-ministru de la Iuliu 
Maniu incoace, că avem cel mai român dintre 
români ca președinte al României...că...că...
căcă..Căcă...Cătă...Cătăline...Cătăline, trezește-
te! Cătăline, iar vorbești în somn, trezește-te!

-Ceee!? Ce e? Ce s-a întâmplat?
-Iar ai vorbit în somn, Cătăline..
-...am visat?
-Da, Cătăline, ai visat...iar...

Marius MARINESCU

LA MULtI ANI!

Să ne revedem sănătoşi şi bucuroşi pe data de 17.01.2019!Să ne revedem sănătoşi şi bucuroşi pe data de 17.01.2019!

,

CU TUNURILE CU TUNURILE 
PE ROSAL!PE ROSAL!

Au t o r i t a t e a 
Națională de 

Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice(ANRSC) 
a avertizat Rosal 
că-și va pierde licența de 
funcționare dacă nu face 
curățenie lună în Ploiești. 
Operatorul are termen 
până mâine, 14 octombrie, 
pentru a ridica gunoiul și 
a salubriza orașul de la un 

capăt la altul. Săptămâna 
trecută, primarul Adrian 
Dobre a solicitat din nou 
Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Prahova 
să rezilieze contractul cu 
operatorul de salubritate 
din cauză că a lăsat orașul 
îngropat în gunoaie. 
Tot atunci a avut loc 
o ședință la care au 
participat șefi i ANRSC, 
ADI, RASP, Rosal, Mediu 

și ai Primăriei Ploiești, 
prilej cu care s-au stabilit 
măsuri urgente în vederea 
rezolvării problemei cură-
țeniei. Anterior, Poliția 
Locală  și inspectorii 
Regiei Autonome de Ser-
vicii Sociale au aplicat 
sancțiuni operatorului 
în valoare de 206.500 de 
lei. La aceste verifi cări a 
participat și conducerea 
Primăriei Ploiești.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSILIUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA, SLĂBUȚ PRAHOVA, SLĂBUȚ 
CU INVESTIȚIILE!CU INVESTIȚIILE!

LUCRĂRI FINANȚATE PRIN PNDL II
Consiliul Județean Prahova a primit 

fi nanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală pentru 4 proiecte: 
îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 
206 Talea-1,69 mil. lei; îmbrăcăminte 
bituminoasă ușoară DJ 231 Gornet/
Păcureți-2,4 mil. lei; pasaj denivelat peste 
DN1 (Centura de Vest), la intersecție cu 
strada Buda-25,64 mil. lei; reabilitare DJ 
102 Valea Doft anei/ Săcele-11.26 mil. lei. 
Două investiții au fost fi nalizate, respectiv, 

modernizarea drumurilor Talea și Gornet-
Păcureți. Celelalte două sunt în diverse 
faze premergătoare execuției, dar cel mai 
probabil șantierele vor fi  deschise la anul.

STAȚIA DE TRATARE MECANO-
BIOLOGICĂ, CEA MAI MARE 

INVESTIȚIE DIN 2018
De departe, cea mai mare și importantă 

investiție dusă la bun sfârșit este Stația 
de tratare mecano-biologică a deșeurilor 
biodegradabile Ploiești + echipamentele 
adiacente (14 containere de metal și 4 

vehicule transfer lung curier), care încheie 
proiectul „Sistem de management integrat 
al deșeurilor în județul Prahova”, fi nanțat 
prin POS Mediu 2007-2013. Stația s-a 
realizat cu fi nanțare europeană, prin 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020 și a costat 64,44 milioane 
de lei. Bugetul județului a contribuit cu o 
cotă de 0,95 mil. lei, dar Consiliul Județean 
a suportat și cheltuielile cu căile de acces 
(2,9 mil. lei).

La începutul anului, Consiliul Județean Prahova anunța, în bugetul inițial, 
cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare în valoare de 135,548 milioane de lei 

(inclusiv în instituțiile din subordine).  În execuția bugetară pe primele nouă luni 
se arată că „pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-a stabilit, la 30 septembrie 
2018, un program în sumă de 163, 498 mil. lei și s-au realizat 43, 739 mil. lei, în 
procent de 26,75%. Diferența dintre cifrele prezentate în ianuarie și septembrie 
provine din repetate rectifi cări, bugetul de dezvoltare ajungând la peste 180 mil. lei. 
La acea vreme, conducerea CJ s-a arătat extrem de deranjată de procentul mic de 
realizare a investițiilor, iar două luni mai târziu au curs și primele sancțiuni. 

De șase ani a avut nevoie Ministerul 
Transporturilor, prin Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere, să termine ciotul de autostradă care 
leagă A3 Ploiești-București de Capitală. La 
primii 3,2 km s-a lucrat în perioada 2012-
2015, iar următorii 3,3 km au avut nevoie de 
încă trei ani, 2015-2018. Cu alte cuvinte, n-am 
fost în stare să lucrăm nici măcar cu o viteză de 
1 km/an. Cei 6,5 km vor avea câte trei benzi pe 
sens (fără bandă de urgență) și două noduri, 
la intersecția cu Popasului și un sens giratoriu 
la intersecția cu strada Gherghiței. Recepția 
este programată pentru mâine, urmând ca în 
perioada următoare crâmpeiul să fi e deschis 
circulației.

vehicule transfer lung curier) care încheie

e șase ani a avut nevoie Ministerul
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Accident pe DN 1, la ieșire din 
Sinaia către Brașov 

Accidentul rutier a avut loc 
după ce un TIR a intrat într-un 
autoturism. Potrivit primelor 
informații se pare că accidentul 
s-ar fi  produs după ce vehiculul 
de mare tonaj nu ar fi  acordat 
prioritate autoturismului. În 
urma impactului, o persoană 
a fost rănită. Este vorba despre 
un băiat în vârstă de patru ani, 
care a fost transportat la spital 
pentru investigații amănunțite. 
Pe durata cercetărilor de la fața 
locului, trafi cul a fost dirijat. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Tânără acroșată de un 
autoturism pe trecerea de 

pietoni
Accidentul rutier s-a produs 

în Ploiești, la intersecția străzilor 
Ștrandului cu Clopoțel. În urma 

impactului, o tânără, în vârstă de 37 
de ani, a fost transportată la spital. 
Conducătoarea autoturismului, 
o femeie în vârstă de 39 de ani, a 
fost testată cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost 0. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Accident rutier în parcarea de la 

Kaufl and Câmpina
Două autoturisme au intrat 

în coliziune, în parcarea de 
la Kaufl and  Câmpina. În 
urma impactului, unul dintre 
autoturisme s-a răsturnat. Potrivit 
primelor informații, accidentul 
rutier s-ar fi  produs după ce una 
dintre mașini nu ar fi  acordat 
prioritate. O persoană a fost 
asistată medical. Este vorba despre 
o femeie în vârstă de 51 de ani, din 
Bănești, care a fost transportată 
la spital. Conducătorul 
autoturismului care nu a acordat 
prioritate este în vârstă de 29 de ani 
și este din Brebu. În urma testării 
cu aparatul etilotest rezultatul a 
fost 0. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident rutier în Ploiești, în 
Cartierul Mihai Bravu

Accidentul rutier s-a produs 
după ce o femeie, în vârstă de 68 de 
ani, a fost acroșată de un autobuz, 
la capătul traseului 44b – Uztel, 
la plecarea de pe loc, după ce au 
coborât călătorii. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident în cartierul Malu Roșu 
din Ploiești. La volan era un 

minor în vârstă de 14 ani
Accidentul s-a produs după ce 

un conducător auto ar fi  pierdut 
controlul direcției, a lovit o altă 
mașină parcată, dar și o conductă 
de gaze. La volan era, spre 
surprinderea tuturor, un minor 
în vârstă de 14 ani din Ploiești, 
care ar fi  luat mașina fără știrea 
părinților. În urma impactului, 
fratele geamăn al minorului, care 
se afl a în autoturism, a fost rănit. 
În cauză a fost întocmit un dosar 
penal pentru conducere fără 
permis, vătămare corporală și furt. 

Accident rutier pe DN1, în 
intersecția din Florești.

Două autoturisme au fost 
implicate într-un accident pe 
DN1, în intersecția Florești. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. În urma 
impactului, două persoane au fost 
asistate medical la fața locului, iar 
trafi cul a fost dirijat pe o bandă 
de mers pe sensul către Ploiesti. 
Din primele verifi cări, accidentul 
rutier s-ar fi  produs pe fondul 
neacordării de prioritate. Din 
fericire, nicio persoană nu a fost 
transportată la spital.

Accident rutier la Filipeștii de 
Târg

Poliția Municipiului Câmpina 
a fost sesizată cu privire la 
producerea unui accident rutier, 
în care un biciclist a fost acroșat 
de o autoutilitară, în localitatea 
Filipeștii de Târg. Biciclistul a 
fost transportat la spital, însă nu a 
rămas internat. Polițiștii au reușit 
identifi carea conducătorului auto-
turismului, care a părăsit locul 
producerii accidentului. Este vorba 
despre un bărbat în vârstă de 37 de 
ani, din localitate, care a fost adus, 
în scurt timp, la poliție pentru 
audieri. „În urma verifi cărilor, 
s-au stabilit atât faptul că acesta 
nu deține permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule, 
dar și faptul că se afl a sub infl uența 
alcoolului (1,37 mg/l in etilotest)”, 
a precizat IPJ Prahova. Persoana 
în cauză a fost reținută pentru 24 
de ore, urmând să fi e prezentată 
unității de parchet cu propunere 
de sesizare a instanței de judecată, 
în vederea dispunerii de măsuri 
preventive.

Vitezoman la volan
Polițiști ai Biroului Drumuri 

Naționale și Europene au 
desfășurat o serie de acțiuni 
pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de accidente, 

îndeosebi abateri ale pietonilor. 
În timpul acțiunii, polițiștii au 
depistat un ploieștean care se 
deplasa cu viteza peste limita legală, 
pe DN 1, în localitatea Bărcănești, 
radarul TruCam înregistrându-l 
cu 133 km/h (cu 63 km/h mai 
mult decât limita prevăzută pe acel 
tronson de drum). Conducătorul 
autoturismului a fost sancționat 
contravențional, fi indu-i reținut 
permisul în vederea suspendării 
dreptului de a conduce pe 
drumurile publice. Pe durata 
acțiunii, polițiștii au aplicat 61 
de sancțiuni contravenționale în 
valoare de 15.325 lei (14 dintre 
acestea pentru pietoni) și au 
reținut 13 permise de conducere.
Incendiu violent la Dumbrăvești

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că a izbucnit un 
incendiu. Potrivit ISU Prahova, 
focul se manifesta generalizat la 
întreaga locuință, iar una dintre 
suspiciuni a fost că în interior 
s-ar afl a o persoană decedată. Din 
păcate, temerile s-au confi rmat. 
Pompierii militari au descoperit 
cadavrul unui bărbat în vârstă de 62 
de ani. Cadavrul a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Legală 
Ploiești pentru efectuarea 
necropsiei și stabilirea cauzei care 
a condus la deces. Separat, după 
localizarea și stingerea focului, s-a 
stabilit faptul că, în acest caz, cauza 
probabilă a incendiului a fost un 
coș de fum neprotejat termic față 
de materialele combustibile.

O femeie din Ploiești, acuzată 
de delapidarea banilor de la 

asociația de proprietari
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalităţii 
Economice au defi nitivat 
cercetările într-un dosar penal 
întocmit pe numele unei 
ploieștence, în vârstă de 54 ani, 
cercetată sub aspectul săvârșirii 

infracţiunii de delapidare. „Din 
actele de urmărire penală efectuate 
în cauză, s-a stabilit că, în perioada 
01.01.2013 – 27.10.2015, în 
calitate de administrator al unei 
asociații de proprietari, femeia și-a 
însușit din gestiune, în mai multe 
rânduri, suma totală de 35.626 
lei, provenită din încasările de la 
locatari, bani pe care i-a cheltuit 
în interes personal. Reprezentanții 
asociației respective s-au 
constituit parte civilă în procesul 
penal, prejudiciul fi ind recuperat 
în totalitate până în prezent”, a 
anunțat IPJ Prahova. Dosarul 
penal a fost înaintat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești, 
cu propunere de întocmire 
a rechizitoriului şi sesizare a 
instanţei de judecată competente, 
a mai precizat IPJ Prahova.

Controale la pomii de Crăciun
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești 

au executat o acțiune în zona 

Halelor Centrale și a Barierei 
Bucov, pentru identifi carea 
și sancționarea persoanelor 
care efectuează acte de comerț 
ilicit, cu preponderenţă pe linia 
transportului și comercializării 
de material lemnos și pomi de 
iarnă, precum și pe linia prevenirii 
și aplanării stărilor confl ictuale, 
descurajarea elementelor 
infracționale și combaterea 
fenomenelor cu impact stradal. 
Polițiștii au verifi cat activitatea a 
10 agenți economici, au legitimat 
24 de persoane și au aplicat opt 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 9.400 lei. Totodată, 
polițiștii au confi scat șapte brazi în 
valoare de  1.750 lei.

Razie în piețele din Ploiești
Polițiștii din cadrul Secției de 

Poliție nr. 4 Ploiești au executat 
o acțiune în zona Gării de 
Sud, a Pieței Sud și a Centrului 
comercial ,,Big”, pentru prevenirea 
infracționalității stradale, a 
faptelor ilegale de comerț, 
precum și pentru asigurarea 
unui climat de ordine şi liniște 
publică. Polițiștii au legitimat 
14 persoane (3 avertizate), au 
controlat 44 de autovehicule și 
o societate comercială, ocazie 
cu care au aplicat 13 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
2.760 lei.

Femeie în vârstă de 46 de ani, 
acuzată că a furat capacele de la 

roțile unui autoturism
Polițiștii din Berceni au fost 

sesizați, în cursul lunii noiembrie, 
de către o persoană din București, 
afl ată în vizită în comună, că i-au 
fost sustrase capacele tuturor 
roților de la autoturism. „În urma 
cercetărilor, polițiștii au reușit 
identifi carea principalului suspect 
în persoana unei localnice de 46 
de ani. Cu ocazia audierii, femeia 
a recunoscut fapta comisă, iar 
bunurile sustrase au fost recuperate 
și predate părții vătămate”, a 
anunțat IPJ Prahova. Dosarul 
penal întocmit în acest caz 
urmează să fi e înaintat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești cu 
soluție procedurală.

Flori de peste 24.000 de lei, 
confi scate la Halele Centrale
Polițiști din cadrul Secției nr. 

1 Ploiești au efectuat un control 
asupra transportatorilor de fl ori 
din zona Halelor Centrale, ocazie 
cu care - pe str. Ulierului - a fost 
găsită o autoutilitară din care 
se vindeau fl ori. „Conducătorul 
auto a fost identifi cat ca fi ind 
un bucureștean, care desfășura 
acte de comerț fără a respecta 

prevederile legale, în calitate 
de agent de vânzări la o fi rmă 
specializată din Capitală. 
Conducătorul autoturismului „a 
fost sancționat contravențional 
conform prevederilor Legii nr. 
12/1990, în același timp polițiștii 
ridicând în vederea confi scării și 
cele 4.663 fi re fl ori, diverse specii, 
în valoare de 24.300 lei”, a precizat 
IPJ Prahova.
Amenzi de aproape 10.000 de lei 

în localități din Prahova
Polițiști ai Secției Rurale nr. 

7 Cocorăștii Colț au desfășurat 
o acţiune pe linie de siguranță 
publică pe raza comunelor 
Cocorăștii Colț, Tinosu și Poienarii 
Burchii. Polițiștii au controlat 11 
autovehicule, au legitimat 28 de 
persoane și au verifi cat 6 societăți 

comerciale, iar pentru neregulile 
constatate, au aplicat nouă 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 8.690 lei.  De asemenea, 
au confi scat și retras de la vânzare 
produse alimentare în valoare de 
aproximativ 300 lei. O acțiune 
similară a fost organizată și de 
polițiștii din Urlați. De data aceasta 
însă acţiunea rutieră a avut loc pe 
raza comunelor Apostolache și 
Sângeru. Polițiștii au controlat 26 
de autovehicule, au legitimat 30 de 
persoane și au aplicat 18 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare de 
4.930 lei. 

Amenzi de 80.000 de lei
Polițiști din cadrul Serviciului 

Rutier au acționat joi pentru 
prevenirea și combaterea cauzelor 
generatoare de accidente, pe 
raza localităților Balta Doamnei, 
Gherghița și Gorgota. Polițiștii 
au controlat 38 de autovehicule 
(32 de conducători auto testați cu 

aparatul etilotest) și au aplicat 29 
de sancțiuni contravenționale (17 
pentru viteză excesivă), în valoare 
de 9.862 lei. „Totodată, polițiști din 
cadrul Serviciului Rutier - Biroul 
Drumuri Naționale și Europene au 
desfășurat o serie de acțiuni pentru 
identifi carea și sancționarea con-
ducătorilor de autovehicule care 
încalcă regimul legal de viteză și 
a celor care conduc sub infl uența 
băuturilor alcoolice”, a anunțat 
IPJ Prahova. Polițiștii au aplicat 
258 de sancțiuni contravenționale 
(145 pentru viteză nelegală), în 
valoare de 76.835 lei, iar ca măsuri 
complementare, au reținut 12 
permise de conducere și au retras 
un certifi cat de înmatriculare auto.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Seria accidentelor rutiere a continuat pe șoselele din Prahova. 

O casă a ars în totalitate la Plopu, iar o avalanșă a făcut două 
victime în Munții Bucegi.

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Să spunem așadar că, pentru 
dezvoltare, Primăria Ploiești 

a avut la dispoziție, în acest an, 
65,584 milioane de lei, sumă care 
reprezintă, de exemplu, 64% din 
totalul cheltuielilor de personal 
angajate la nivelul autorității 
publice (inclusiv societățile, regiile 
sau serviciile din subordinea 
Consiliului Local). La un moment 
dat însă, în raportul de specialitate 
anexat la proiectul de hotărâre se 
vorbește despre o listă de investiții, 
la secțiunea de dezvoltare, de 115,7 
mil. lei, banii având următoarele 
proveniențe: 0,56 mil lei surse 
proprii; 1,9 mil. lei bani europeni; 
62,014 mil. lei excedent bugetar 
2017; 51,194 mil. lei trageri din 

creditul Eximbank. E un fel de 
a spune. În realitate, în afară 
de fi nanțarea europeană, restul 
sumelor sunt într-un fel sau altul 
ale municipalității.

Trei mari proiecte s-au 
concretizat

O expunere transparentă 
pesemne vom avea la execuția 
bugetară. Deocamdată lucrăm 
și noi cu date aproximative în 
încercarea de a vedea cam cum a 
decurs segmentul investițional la 
Ploiești. În fi ne, am putea face asta 
cu ochii închiși având în vedere că, 
din marile proiecte, doar trei s-au 
concretizat: achiziția primelor 
10 autobuze noi din lotul de 50; 

semnarea începerii lucrărilor 
pentru demolarea și refacerea 
podului de lemn (28,2 mil. lei); 
reluarea lucrărilor la blocurile de 
locuințe din strada Libertății (10 
mil. lei, în 2018). În rest, toate 
celelalte proiecte se afl ă în diverse 
proceduri: documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții, 
întocmirea studiilor de fezabilitate, 
a proiectelor tehnice de execuție, 
achiziție publică, avizarea în 
vederea emiterii autorizațiilor, 
documentații depuse la ADR Sud-
Muntenia în vederea obținerii 
fi nanțării europene etc. Mai 
cunoașteți, de asemenea, că se 
lucrează la canalizarea și asfaltarea 
unor străzi din cartierul „Mitică 
Apostol” și că s-au mai asfaltat 
câteva artere rutiere.

În așteptarea banilor 
europeni

Primăria Ploiești și-a luat o 
măsură de siguranță afi rmând că 
proiectele fi nanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020 
vor începe din 2019 și se vor 
fi naliza în 2021. În 2018 trebuia 
întocmită și depusă documentația 
la Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia; deocamdată, pe 
lista Agenției nu fi gurează niciun 
contract de fi nanțare semnat cu 
Primăria Ploiești. Lista de proiecte 
este una generoasă: efi cientizare 
energetică la grădinițele nr. 23 
și „Sf. Mucenic Mina”, Liceul 
Tehnologic  de Servicii „Sf. Apostol 
Andrei”, Liceul Tehnologic „1 Mai”, 
Colegiul Național „A. I. Cuza”, 
Școala Generală „George Coșbuc” 
(17,7 mil. lei); efi cientizare 
energetică blocuri de locuințe (10 
mil. lei în fi ecare an, în intervalul 
2018-2020); modernizare str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, prin lărgirea 
la 4 benzi a podului peste calea 
ferată, cu terminal multimodal 
(44, 18 mil. lei); realizarea legăturii 
dintre Gara de Vest și Gara de 
Sud, cu modernizarea piețelor 
și terminal auto zona sud ( 74,4 
mil. lei); construirea terminalului 
multimodal de la Spitalul Județean 
(44,6 mil. lei). Pentru 2018, 
contribuția municipalității pentru 
aceste proiecte a fost de 2,7 mil. lei.

Proiecte... adormite!
Cât despre celelalte 

proiecte, pas! Să ne amintim 
că încă de acum doi ani ni se 

promitea o piață agroalimentară 
nou-nouță. Investiția cade în 
sarcina SC „Hale și Piețe”, dar cum 
societatea se afl ă în subordinea 
Consiliului Local Ploiești, o putem 
trece în inventarul... statului pe loc 
al aleșilor. Se pare că oamenii s-au 
blocat într-un confl ict juridic cu 
2-3 comercianți și acolo au rămas 
îngropați de un an și jumătate 
încoace. Pe urmă, tot de acum doi 
ani, Primăria se laudă că reface 
Parcul „Andrei Mureșanu” (3,8 
mil. lei). După câteva contre între 
consilieri/viceprimari și primar, 
ba că-i prea scumpă investiția, ba 
că nu e, deocamdată nici această 
lucrare nu a început. Al treilea 
proiect, modest ca volum fi nanciar 
(1,39 mil. lei), viza reamenajarea 
pavajului de la pasajul pietonal 
Galerii Comerciale. Din diverse 
motive (pesemne pentru că sunt 
prea bine plătiți funcționarii și-s 
cu gândul la vacanță) nici această 
investiție n-a început. Reabilitarea 
și modernizarea pasajelor 
subterane de pe Bdul București 
(7,4 mil. lei) se afl ă, parcă, în 

faza de semnare a contractului 
de execuție, deci îl putem trece 
și pe acesta la rateuri ale aleșilor 
pentru 2018. Sau, ca optimiștii, 
uitându-ne la partea plină a 
paharului, am putea spune că e 
gata și acesta pentru a se deschide, 
la anul, șantierul. În fi ne, ar mai 
fi  spitalul municipal, paralizat 
în dispute politice, fi ecare 
partid dorind altceva.  Să mai 
discutăm despre adăpostul pentru 
câini comunitari (3,4 mil. lei), 
amenajarea lacului și a plajei de 
la Bucov, reînceperea lucrărilor la 
stația de epurare etc. nu are sens. 
Cert este un singur lucru: fără nicio 
excepție, primarul, viceprimarii, 
consilierii locali, directorii și 
funcționarii au rămas datori 
vânduți ploieștenilor. Ar trebui 
pesemne să le ceară scuze pentru 
faptul că nu și-au dus promisiunile 
la capăt. Dar mai ales ar trebui să le 
ceară scuze pentru felul deplorabil 
în care arată orașul împânzit ba de 
gunoaie, ba de țânțari, ba de gropi 
în trama stradală, ba de guguloaie 
(auzi, mobilier stradal!)...

Consiliul Local Ploiești, în componența deja cunoscută 
(PSD-11 mandate, PNL-10 mandate, ALDE-4 mandate 
și PMP-2 mandate), a rezultat prin votul a 71.363 de 
alegători prezenți la urne la alegerile locale din iunie 
2016, din totalul de 196.877 de persoane înscrise în listele 
electorale permanente. Cu alte cuvinte, aleșii municipali 
au o reprezentativitate reală de 36,24%. Mai mică, dacă e 
să socotim și voturile nule! Și mult mai mică, dacă e să ne 
referim la voturile obținute de fi ecare formațiune politică, 
din numărul total de alegători (14% PSD, 13% PNL, 5,2% 
ALDE etc.). Ei bine, cu această legitimitate, aleșii locali 
decid soarta orașului. În privința primarului, acesta a 
fost ales cu 21.837 de voturi (32,77% din voturile valabil 
exprimate), ceea ce înseamnă, prin raportare la numărul 
total de alegători, o reprezentativitate de 11,09 %! Judecați 
deci lucrurile prin prisma votului pe care l-ați acordat fi ecare 
și mai ales prin absența uriașă la vot, înregistrată în oraș.

CĂTRE ALEȘII MUNICIPALI:CĂTRE ALEȘII MUNICIPALI:

LE CEREȚI SCUZE PLOIEȘTENILOR?LE CEREȚI SCUZE PLOIEȘTENILOR?

La începutul anului, Consiliul Local Ploiești a aprobat, 
la propunerea Primăriei, un buget de venituri în sumă 

de 352, 748 milioane de lei (secțiunea de funcționare- 350, 
251 mil. lei și secțiunea de dezvoltare-2,497 mil. lei). Bugetul 
de cheltuieli a fost fi xat la 422,835 mil. lei (357,251 mil. lei 
la secțiunea de funcționare și 65,584 mil. lei la secțiunea 
de dezvoltare). Diferența dintre venituri și cheltuieli urma 
să fi e acoperită din excedentul bugetar înregistrat la 31 
decembrie 2017. Astăzi vom vorbi doar despre investițiile pe 
care conducerea Primăriei Ploiești (Adrian Dobre-primar, 
Cristian Ganea și George Pană-viceprimari) le-a promis, cu 
aprobarea aleșilor municipali, la începutul anului. 

CONSECINȚELE CORUPȚIEI DIN ROMÂNIA
Țările Uniunii Europene pierd, anual, 

940 de miliarde de euro din cauza 
corupției, a slabei colectări a taxelor și a 
reducerii investițiilor străine, se arată în 
raportul Grupul Verzilor din Parlamentul 
European, intitulat „Costurile corupției în 
UE”. Raportate la PIB, pagubele merg de 
la 15,6%, în România (38,6 miliarde euro), 
până la 0,76%, în Olanda. În cifre absolute, 
cele mai mari sume se pierd în Italia- 
236,8 miliarde de euro anual, Franța-120,2 
miliarde de euro și Germania 194 miliarde 
de euro. De ce România este citată ca fi ind 
cea mai coruptă țară din UE-28? Pentru 

că raportul PIB/valoarea estimată a 
corupției este cel mai nefavorabil pe 
plan european, întărind mesajul de „țară 
săracă și coruptă”. Spre comparația, 
deși Italia are o cifră de-a dreptul 
astronomică pentru noi (cât PIB-ul 
țării noastre), „gaura” pe care corupția 
o face în PIB este de 13%, față de 15,6%, 
în România. Autorii raportului spun 
că cifra din România (38,6 miliarde 
de euro) înseamnă: de peste 197 de ori 
mai mult decât întregul buget alocat 
șomerilor (în jur de 206 milioane euro); 
de 5 ori mai mult decât întreg bugetul 

alocat sănătății (aproape 7,9 miliarde); 
dublul fondurilor cheltuite în favoarea 
persoanelor în vârstă (13,8 miliarde euro); 
de peste 21 de ori mai mult decât bugetul 
acordat locuințelor (aprox. 12 miliarde 
euro); de 16 ori mai mult decât bugetul 
acordat familiei și copiilor (2,2 miliarde 
euro); de 9 ori mai mult decât bugetul 
educației (4,8 miliarde de euro); de 20 de ori 
mai mult decât bugetul alocat persoanelor 
bolnave și cu dizabilități   (aproximativ 1,7 
miliarde euro); de 2 ori mai mari decât 
totalul sumelor alocate pentru cheltuieli 
sociale (aproximativ 19 miliarde euro)”.
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pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
După ce stătuse un an și jumătate 

la guvernare, în Cabinetele Ponta 
3 și 4, Grațiela Leocadia Gavrilescu îl 
soma, în mai 2016, pe abia instalatul în 
funcție Dacian Cioloș, citez, „să urgenteze 
procedurile pentru construirea mai multor 
unități spitalicești”. Gavrilescu  i-a amintit 
prim-ministrului faptul că există un 
program lansat în perioada 2007-2008 prin 
care se dorește ridicarea a patru spitale 
regionale, printre care unul și în Ploiești, 
și a 18 spitale de urgență. Către sfârșitul 
anului, Leocadia i-a acuzat pe tehnocrați 
că n-au mișcat niciun băț în acest sens. Din 

ianuarie 2017, Gavrilescu vine cu ai săi iar 
la putere și mintenaș împlinește doi ani de 
când se afl ă... pe cucurigu boieri mari... cai 
mari, fi e ce-or fi , domnia sa fi ind ditamai 
vicepremierul. Acuș, Grațioaso, te întreb eu: 
de ce nu faci spitalele alea regionale? Cioloș 
și leșinăturile lui tehnocrate n-au putut asta 
într-un an, dar voi, buricii pământului, nu 
reușiți să construiți nici în doi ani, în fi ne, în 
șase, dacă punem la socoteală și guvernarea 
2012-2015 inclusiv? Vezi tu, de-aia n-are 
ursul coadă. Sau:

-Nu contează ce mărime,
Noi cu toții avem obraz.
Diferența-i, după caz,
De... grosime!

Într-un interviu la Antena 3, premierul 
Viorica Dăncilă a declarat că șeful 

Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) „pleacă 
acasă” dacă până pe 31 decembrie nu sunt 
fi nalizați 100 de kilometri de autostradă: 
„Anul acesta, noi trebuie să terminăm 
100 de kilometri de autostradă. Pe 31 
decembrie, șeful CNAIR trebuie să vină și 
să-mi spună: <<Avem cei 100 de kilometri 
de autostradă>>. Dacă zice <<nu-i avem>>, 
pleacă acasă. Deci avem un act semnat, 
am promis acest lucru, trebuie să-l facem”. 

Veorico, drăguțo, vezi tu, autostrada aia 
nu-i ca o perucă, pac-pac, ți-ai tras-o pe cap 
și gata. E ceva mai mult de-atât, bre:

-Avem o boală în comun,
Să facem porcul mare de Crăciun.
Dar... Veorico, n-ai afl at?
Autostrada nu-i...cârnat!

Președintele ALDE, Călin Constantin 
Anton Popescu-Tăriceanu, a avut 

numai cuvinte de laudă pentru premierul 
Dăncilă, apreciind și că remanierea 
guvernamentală este una reușită, cu oameni 
care, deh, nu fac parte din statul paralel, deci 
sunt curați ca lacrima. Nțțț-nțțț-nțțț! Dar cu 
cartea, cu cartea cum stați, Tăricene? Tare 
mă tem pentru voi că-n afară de Joker și 
Dama de Trefl ă n-ați prea răsfoit abecedare:

-Ca mare om  în statul paralel
(Căci sunteți două înțeleg)-
Ți-aș sugera, Căline, un model:
Cu așa miniștri de... nimica
Mută Guvernul la Antipa!

Potrivit măsurătorilor realizate de 
Worlds Air Pollution, organism ce 

monitorizează calitatea aerului în 80 de 
țări din lume, comuna Blejoi a fost, pe 4 
decembrie, cea mai poluată localitate din 
Europa la indicatorul PM 10-pulberi în 
suspesie.  În aceeași zi și calitatea aerului 
din Ploiești a primit indicativul <<rău>>. 
Poluarea a fost confi rmată parțial de Agenția 
pentru Protecția Mediului (APM) Prahova 
care a înregistrat, în zilele precedente, valori 
duble pentru PM10, dar ghiciți ce, aparatul 
s-a stricat pentru 8 ore fi x în ziua în care 
Blejoiul devenea vedeta globului pământesc. 
Cred că a explodat și ăla de-atâta noxe! Sau...

-Ca mari iubitori de țară,
Patrihoți ce nu dăm greș,
Nu ne facem de ocară:
Băgăm noxele sub preș!

Cică DNA a avut o tentativă de 
lovitură de stat în Parlament, scrie 

presa centrală și locală. Evenimentul s-a 
petrecut atunci când opoziția a vrut să-l dea 
jos pe Dragnea de la conducerea Camerei 
Deputaților, moment care a coincis cu 
chemarea unuia dintre vicepreședinții PSD, 
Carmen Mihălcescu, la DNA. De unde 
concluzia că DNA și-a băgat codița...Ca 
să-i țină scaunul cald șefului său, Florin 
Iordache a oferit faza anului, refuzând să-și 
dezlipească fundul de pe el câteva ore-n șir. 
Votul a fost favorabil plecării lui Dragnea, 
dar PSD a întors-o ca la Ploiești, măsluind 

și inventând noi proceduri de funcționare. 
În fi ne, lăsând la o parte faptul că lovitura 
de stat este cu totul altceva, bre, voi vă 
mai faceți bine? Acuma, dacă vă rămâne 
o bucată de șorici în gât și muriți așa, ca 
proștii, cu porcul pe beregată, tot DNA e de 
vină? Să nu-mi spuneți că DNA i-a băgat-o 
pe Irinuca în pat lui Dragnea sau tot DNA e 
de vină că nu ninge de Revelion. 

-Cu neșcolitul e o șansă
Să mai invețe ceva carte.
La Parlament e gravă tare:
Prostia n-are vindecare!

Consiliul Județean Prahova, prin 
președintele Toader, a făcut mișto 

de primarul Adrian Dobre atunci când a 
început să asfalteze drumul din Cartierul 
Albert: „Un cadou de sărbători atât 

pentru ploieșteni, cât și pentru toți șoferii care 
străbat zona cartierului Albert din Ploiești: 
am început asfaltarea tramei stradale pe Bdul 
Republicii, pe tronsonul intersecție strada 
Hortensiei-sens giratoriu Carrefour Ploiești. 
Din lipsa de implicare a Primăriei  Ploiești, 
cetățenii nu trebuie să aibă de suferit, așa că 
vom face tot ce putem pentru a duce la bun 
sfârșit și alte proiecte de modernizare benefi ce 
pentru comunitate.” Lăsăm la o parte faptul 
că trei sferturi din drumul respectiv nu 
aparține Primăriei Ploiești (nici nu s-ar fi  
putut asfalta fără un parteneriat, că se intra 
la deturnare de fonduri), dar Adi Dobre și-a 
furat-o, cum se zice, pentru alte păcate:

-Ne-a lăsat întreaga vară
Toți țânțarii să ne piște.
Roata, Dobre, se învârte:
Și pe tine te pișcară!

Presa locală aservită puterii ia Primăria 
Ploiești la refec, spunând că Dobre 

nu-i lasă pe cetățeni <<neluminați>> cu 
focuri de artifi cii la trecerea dintre ani, 
dar cheltuie cu distracția 1.400 lei/minut: 
„Serviciile pirotehnice durează cel puțin 10 
minute, dar nu mai mult de 12 minute, costul 
estimat fi ind de 16.800 de lei fără TVA, bani 
de la bugetul local, ceea ce înseamnă că un 
singur minut de artifi cii va <<arde>> 1.400 
de lei, dacă facem calculul la durata maximă 
stabilită”. Lăsați, dragă, știm noi pe alții care 

ne-au ars la buzunare nu cu 1.400 lei/minut, 
ci cu mult mai mult. De pildă, cu Beline. Ori 
fl ote. Cu păduri luate cu japca de șmecheri 
și alți Hrebenciuci. Așa că...

-Neluminați pesemne nu vom fi 
Chiar dacă vom avea doar lună,
Dar ochii voștri n-or luci 
Că-s prea întunecați de ură!

PSD a hotărât, în ședința Comitetului 
Executiv, că Guvernul trebuie să 

adopte partea admisă de CCR din Codul 
penal și Codul de procedură penală printr-o 
OUG. Lăsată singură în fața microfonului, 
premierul Dăncilă a molfăit gramatica și 
legalitatea cum știe ea mai pocit, preț de 
câteva minute: „În unanimitate s-a hotărât ca 
articolele declarate constituționale să vedem 
oportunitatea de a fi  promulgate printr-o 
ordonanță de urgență”. Pam-pam! Cum 
vă spuneam, habar-n-aveam...După care 
Veorica s-a arătat jignită fi indcă președintele 
Iohannis a făcut-o „femeia aceasta”( n.n.-
Iohannis a spus: „România nu are premier, 
femeia aceasta nu cunoaște funcționarea 

statului”): „Astfel de jigniri nu se fac unei 
femei”. Se aduc, Veorico, jignirile nu se fac, 
se aduc. Doi: președintele are dreptate. Tu 
nu știi nici acum că în țara asta singurul 
care promulgă o lege este șeful statului, iar 
Guvernul emite, nu promulgă, fato? Dar 
vorba aia, după ce că ești habarnistă, mai dai 
și cu colțul, neh! Pe metoda aia: fraierul nu-i 
fraier destul dacă nu e și fudul...

-Și alții avut-au femei premier,
Inse deștepte, doamne de fi er,
Numai noi, vă spun asta solemn,
Ne-am ales cu o Doamnă de lemn!
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PROIECTE DEPUSE LA 
ADR SUD-MUNTENIA 

(POR 2014-2020), 
NICIUN CONTRACT DE 

FINANȚARE SEMNAT
Autoritățile județene au 

depus mai multe proiecte 
în cadrul Programului 
Operațional Regional 
2014-2020. La momentul 
la care vorbim însă CJ nu a 
semnat niciun contract de 
fi nanțare, documentația fi ind 
în evaluare la Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia. Dacă ar fi  să facem 
o comparație cu regiunea 
Nord-Vest, județele de-acolo 
au primit fi nanțare numai 
pentru drumuri de peste 1,1 
miliarde de lei, în vreme ce 
Sud-Muntenia s-a mișcat mult 
mai greu, semnând contracte 
pentru modernizarea 
drumurilor în cuantum de 
537 mil. lei (niciunul încă în 
Prahova). Până acum au fost 
depuse cereri de fi nanțare 
pentru următoarele proiecte:

-extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
ambulatoriului integrat al 
Spitalului de Obstetrică 
Ginecologie Ploiești -6,68 mil. 
lei;

-extindere, reabilitare, 
modernizare și 
recompartimentare Unitate 
de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgențe 
Ploiești-18,566 mil. lei;

-extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare 
Ambulatoriul integrat al 
Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești -11,093 mil. lei;

-modernizarea și 
reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud 
Muntenia,Traseul Regional 
2,Tronsonul Prahova-DJ 720-
66,42 mil. lei;

-reabilitarea centrelor de 
educație incluzivă de la Breaza 
(5,7 mil. lei) și Filipeștii de 
Târg (6,9 mil. lei).

Proiectul „modernizarea 
și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud 
Muntenia,Traseul Regional 3, 
Tronsonul Prahova, DJ102K, 
DJ102D, DJ100C-136”, 
în valoare de 244 mil. lei, 

probabil urmează să fi e depus 
la unitatea de la Călărași. Ar 
mai fi , de asemenea, un amplu 
proiect la SJU, în valoare de 
81 de milioane de lei, care 
ar presupune construirea 
unui corp de clădire nou în 
vederea relocării secțiilor 
medicale, mărirea capacității 
și modernizarea secțiilor 
anestezie și terapie intensivă, 
extinderea, reconfi gurarea 
și modernizarea blocului 
operator.

SĂNĂTATE
În afară de cele patru 

proiecte cu fi nanțare 
europeană, spitalele din 
subordinea Consiliului 
Județean au avut la dispoziție 
aproape 16,8 milioane 
de lei pentru investiții. 
Administratorii Spitalului 
Județean de Urgență 
cheltuiseră 23,52% din 
suma rezervată secțiunii de 
dezvoltare (13 mil. lei), iar cei 
ai Spitalului de Obstetrică și 
Ginecologie -49,16% (din 3,8 
mil. lei). SJU a utilizat fondurile 
pentru dotări cu aparatură 
medicală și modernizarea 
spitalului, iar Maternitatea-
pentru aparatură medicală, 
amenajare spații interioare, 
amenajare curte și reabilitare 
termică. Procentul de 
realizare a investițiilor este 
mic încât n-am prea crede că 
s-ar putea recupera prea mult 
până la sfârșitul anului. Ce 
știm însă este că șefi i CJ sunt 
foarte mulțumiți de lucrările 
de modernizare de la Spitalul 
Județean și tot aici a fost adus, 
în fi ne, printr-un program 
derulat de Ministerul 
Sănătății, un aparat cu 
rezonanță magnetică (RMN). 
Interesant este însă altceva: 
CJ a avut la dispoziție, la 
secțiunea „sănătate- cheltuieli 
de dezvoltare”, suma de 11,1 
milioane de lei și se folosise 
de ea, la 30 septembrie, în 
procent de doar 1,51%!

TRANSPORTURI
Bugetul pentru investiții 

în infrastructura rutieră a 
fost unul absolut generos: 
63,9 milioane de lei. Iată și 
câteva din proiectele pe care 
și le propusese administrația 
județeană: amplasare semnale 

intrare în județ dinspre Brașov, 
Buzău și Dâmbovița-350.000 
lei; consolidare DJ 207 
Șotrile-Câmpina: 849.000 
lei; pod și taluzare mal 
Poiana Câmpina-667.000 
lei; extindere iluminat 
public Spital Județean-sens 
giratoriu Păulești-200.000 
lei; consolidare DJ 101R 
Cornu-900.000 lei; consolidare 
DJ 713 (Sinaia-Șaua 
Dichiului-Cabana Babele)-2,9 
mil. lei; consolidare DJ 234 
Chiojdeanca-633.000 lei; 
asfaltare drum și refacere 
poduri/podețe Bertea-3,7 
mil. lei; îmbrăcăminte 
bituminoasă Strejnicu-
Târgșoru Nou-4,15 mil. lei; 
îmbrăcăminte bituminoasă 
DJ 234 Salcia-2,1 mil. lei; 
îmbrăcăminte bituminoasă 
DJ 233 Ariceștii Zeletin-2,8 
mil. lei; reabilitare DJ 102 I 
Valea Doft anei-2,21 mil. lei; 
amenajare sensuri giratorii 
la Bărcănești, Florești/Bicoi, 
Păulești și Bănești-400.000 
lei. Știm că, la 30 septembrie, 
se cheltuiseră, din această 
sumă, doar 5,16%, un procent 
care nu face altceva decât să 
ne pună pe gânduri. Între 
timp au mai fost fi nalizate 
drumurile Strejnicu-Târgșoru 
Nou, Salcia și DJ 713, un pod 
la Bertea, ceea ce ar mai putea 
sălta procentul, dar n-am prea 
crede că se ajunge la 20% 
investiții realizate, din lista 
de promisiuni de la începutul 
anului. Trebuie însă să spunem 
că întreținerea drumurilor 
județene, capitol care însă 
nu se încadrează la secțiunea 
de dezvoltare, lucrurile au 
decurs mult mai bine, fi ind 
asfaltate o serie de drumuri: 
Seciu, Mizil-Satu Nou, Poiana 
Câmpina- Breaza, Valea 
Doft anei, Aluniș, Bănești-
Urleta,  Gornet Cuib etc.

ALIMENTARE CU APĂ
Pentru 2018, județul 

s-a angajat să susțină 
două proiecte: reabilitarea 
sistemului microzonal de 
alimentare cu apă (sursa 
Crasna), înlocuire conducte 
transport-7,8 mil lei, din care 
5,5 mil. lei, în 2018 și punerea 
în siguranță a sistemului de 
alimentare cu apă Cerașu-

Drajna-Bătrâni-Starchiojd-
Posești, în valoare de 550.000 
lei. Din câte se cunoaște, la 
prima lucrare, care are și un 
regim de urgență, lucrurile 
merg târâș-grăpiș...
CULTURĂ, RECREERE ȘI 

RELIGIE 
Bugetul de dezvoltare a 

fost unul mărunt, de 4,4 mil. 
lei, dar chiar și așa, instituțiile 
din subordinea CJ nu l-au 
utilizat decât în proporție de 
8,44%. Dintre proiectele care 
pesemne n-au prins viață în 
2018, și ar trebui să știm și 
noi de ce s-a întâmplat astfel, 
amintim: reabilitare clădire 
Muzeu de Artă Ploiești, secția 
Băicoi-1,9 mil. lei; restaurarea 
Casei memoriale „Paul 
Constantinescu”-35.600 lei; 
amenajare Grădina Botanică 
Bucov- 2 mil. lei, dintr-o 
investiție totală, întinsă 
pe mai mulți ani, de 65,47 
mil. lei; amenajare Castrul 
roman Dumbrăvești-30.000 
lei; amenajare scări și 
cabină de pază la Castrul 
roman Drajna-66.000 
lei; modernizare Muzeul 
memorial „Cezar Petrescu” 
Bușteni-15.000 lei.

PROTECȚIE SOCIALĂ
Consiliul Județean și-a 

propus să construiască un nou 
sediu în care să funcționeze 
Școala Gimnazială Specială 
nr.1 Ploiești. Deși contractul, 
în valoare de 4,9 mil. lei, a 
fost semnat anul trecut, iar 
investiția chiar începuse, 
în luna august, autoritățile 
au reziliat înțelegerea cu 
constructorul din cauza 
întârzierilor prea mari 
înregistrate în derularea 
lucrărilor. Pentru toate 
unitățile pe care le are în 
subordine (centrele de la 
Văleni, Urlați, Breaza etc.), CJ 
și-a rezervat un buget pentru 
dezvoltare în valoare de 5,9 
mil. lei. În urmă cu două luni, 
din această sumă se cheltuise 
5,82%! Separat, Direcția 
Generală de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului a 
gestionat 6,14 milioane de lei 
pentru dezvoltare. E un fel de 
a spune, fi indcă abia dacă s-au 
cheltuit, în prezent, 15% din 
fonduri!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

După 10 ani de când se discută despre 
pasajul rutier dintre străzile Depoului și 

Mimiului, în sfârșit, Primăria Ploiești a trecut la 
treabă! Podul de lemn se demolează zilele acestea, 
lucrările urmând să fi e terminate până la sfârșitul 
lui 2018. În locul acestuia, autoritățile vor construi, 
începând din primavara anului viitor, un altul cu 
două benzi de circulație, inclusiv o pistă pentru 
bicicliști. Reamintim că primarul Adrian Dobre a 
semnat contractul de lucrări cu fi rma care a câștigat 
licitația pe 17 octombrie. Podul a fost închis pentru 
circulația rutieră încă din 2010, dar investiția 
fi gurează pe lista de investiții din 2007-2008.

SE DĂRĂMÂ SE DĂRĂMÂ 
PODUL DE LEMN!PODUL DE LEMN!

Primăria Ploiești a depus la ADR 
Sud-Muntenia, în vederea 

obținerii fi nanțării europene, prin 
Programul Operațional Regional, 
documentația pentru realizarea 
terminalului multimodal de la Spitalul 

Județean de Urgență (SJU). Valoarea 
totală a proiectului se ridică la 
aproximativ 45 milioane lei. Autoritata 
publică a anunțat că proiectul este unul 
prioritar, fi ind prevăzut în strategia 
de dezvoltare a municipiului și în 

planul de mobilitate. Proiectul include: 
clădirea administrativă, sală de 
așteptare, peroane pentru imbarcarea/
debarcarea călătorilor, parcări pentru 
autoturisme și biciclete, alei, spații 
verzi etc.

CERERE DE FINANȚARE PENTRU CERERE DE FINANȚARE PENTRU 
TERMINALUL MULTIMODAL DE LA SJUTERMINALUL MULTIMODAL DE LA SJU

Atacul armat de marți seară, de la Strasbourg, 
soldat cu 4 morți și 12 răniți, a pus pe 

jar toată Franța, țară răvășită deja de protestele 
„vestelor galbene”. Președintele Macron suspectează 
că este vorba despre un act terorist și a trimis în 
stradă o armată de polițiști, să-l prindă pe atacator. 

Niciun român nu s-a afl at printre victime, spune 
Ministerul de Externe. Lumea este terifi ată pentru 
că au fost cumva atinse niște simboluri: atacul a avut 
loc în piața unde se amenajează, an de an,Târgul 
de Crăciun, sărbătoare cu reverberații speciale 
pentru europeni și lumea civilizată, in general; 
s-a întâmplat să fi e într-o zi de 11, cu trimitere la 
acel tragic 11 septembrie din SUA; s-a produs în 
orașul care găzduiește Parlamentul European, deci 
cumva este inima Uniunii Europene. Și tot lumea 
se întreabă: Europa, încotro?

ATAC ÎN INIMA ATAC ÎN INIMA 
EUROPEIEUROPEI
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Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

Miruna Bogdănescu;  www.ziarulploiestii.ro

În urmă cu 150-200 de 
ani, în România, bradul 

ocupa 10-15% din suprafața de 
pădure, perioadă după care s-a 
produs o diminuare drastică 
a suprafețelor. În 1929, de 
exemplu, bradul reprezenta 
6,5% din pădurile țării, în 1984, 
procentul s-a redus la 5,12%, 
în 1989-la 5,1%, iar în 2007, 
la 5%, ceea ce corespunde unei 
suprafețe de 315.000 ha. Între 
rășinoase, bradul ocupă locul 
al doilea, după molid. Ca areal 
de răspândire, cele mai multe 
suprafețe, pure sau în amestec 
cu fagul și molidul, se întâlnesc 
în Carpații Orientali și de 
Curbură. Urmează, ca pondere 
ocupată, Carpații Meridionali, 
Munții Apuseni și Munții 
Banatului. Bradul vegetează la 
altitudini diferite: 200-300 m 
în Nordul Moldovei, 400-500 
m în Carpații Orientali, 700-
900 m în Carpații Meridionali, 
1.000 m în Semenic. Cele mai 
mici cote la care crește în mod 
natural se întâlnesc pe Valea 
Nerei (190-200 m), iar cele mai 
înalte, în Carpații Meridionali 
(1.300-1.400 m, rar până la 
1.500-1.700 m).

Ceea ce se cunoaște 
mai puțin este faptul 

că bradul, ca și alte conifere 
(molidul sau pinul), crește teribil 
de greu. Dacă s-ar cunoaște 
acest lucru pesemne ar scădea 
apetitul oamenilor de a-l tăia 
și a-l aduce în casă vreme de o 
lună, de sărbătorile de iarnă și în 

general de a fi  tăiat nerațional, 
dincolo de o planifi care realizată 
de silvicultori. Și ar mai fi  ceva: 
dacă ar fi  lăsate în pace, pădurile 
de brad au capacitatea de a se 
regenera în mod natural, chiar 
și atunci când sunt doborâte 
de fenomene meteo extreme 
(furtuni violente). Cum nu se 
întâmplă acest lucru este nevoie 
de intervenția omului în ceea ce 
numește instalarea artifi cială a 
bradului (păduri plantate).

Dar haideți să vedem cât de 
migăloasă este tehnologia de 
obținere a puietului de brad:

-recoltarea conurilor de brad 
se face manual, în jur de 20-25 
septembrie, într-o fereastră de 
timp cam de 10-15 zile; 

-procesarea, necesară pentru 
desprinderea solzilor, constă 
în întinderea conurile recoltate 
la soare, în straturi subțiri, 
răvășindu-se la fi ecare două 
zile. Urmează vânturarea și 

dezariparea semințelor;
-păstrarea: se face în încăperi 

neîncălzite, în straturi de 5 cm, 
timp de trei săptămâni, vreme în 
care semințele se răvășesc zilnic, 
de 2-3 ori. Dacă semănatul are 
loc primăvara (recomandabil 
este să se facă toamna), peste 
iarnă, semințele se pot păstra 
în nisip reavăn, la 2-5°C, cu 
condiția ca încăperea să fi e 
aerisită permanent;

-semănatul se face toamna, în 
septembrie-octombrie (soluție 
recomandată) sau primăvara, 
în martie-aprilie. Înainte de 
încorporarea în substrat, 
semințele se pregătesc fi e prin 
înmuierea în apă, timp de 18 
ore, fi e prin prerefrigerare, timp 
de 21 de zile, la temperaturi de 
3-5°C;

Procentul de răsărire este 
extrem de scăzut, uneori acesta 
situându-se sub 10%, maximum 
fi ind de 40%. La semănatul din 

toamnă, embrionul apare anul 
următor, în luna mai. Creșterea 
este foarte-foarte lentă. După 
primul an de vegetație, plăntuța 
are 1,0 mm diametrul la colet 
și 30-33 mm înălțime. După 
al treilea an, puieții ating 15-
25 cm înălțime și au la colet o 
grosime de 1,5-3,5 mm. Ei devin 
apți de plantare după 5-6 ani. În 
anul al 7-lea (5 în pepinieră și 2 
după replantare), brăduții ating 
înălțimea de 50-60, maximum 
70 cm. La 12 ani, planta atinge 1, 
80-2,00 m, fi x cât ne place nouă 
brăduțul de Crăciun. Și-acum 
vă întrebăm: n-ar fi  mai simplu, 
decât să tăiem brazii din pădure, 
să-i creștem noi la ghiveci? 
Cum? Respectând fi x tehnologia 
de mai sus! Adică este o mare 
migală, dar făcând munca noi 
acasă poate ne lecuim să mai 
tăiem pădurile pentru un moft  
de-o lună...

CENTRU CENTRU 
SOCIAL SOCIAL 
DE ZI LA DE ZI LA 
SLĂNICSLĂNIC

Dacă vor obține fi nanțarea prin 
Programul Operațional Regional 

2014-2020, autoritățile din Slănic vor 

înfi ința un centru social de zi pentru 
persoane vârstnice. Consilierii locali au 
aprobat proiectul precum și partea de 
cofi nanțare ce revine Primăriei, respectiv, 
75.141 de lei, suma reprezentând 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului.  
În urma înfi ințării centrului, inițiatorii 
apreciază că peste 1.000 de persoane 
vârstnice, femei și bărbați cu vârsta de 
peste 65 de ani, vor benefi cia de servicii 
sociale pe perioada zilei. Să existe oare 
atâtea persoane cu nevoi într-un orășel 
atât de micuț? În fi ne, noul stabiliment 
ar urma să funcționeze într-o clădire 
comercială, modifi cată și supraetajată cât 
să corespundă destinației sociale. 

general de a fi tăiat nerațional dezariparea semințelor; toamnă embrionul apare anul

NU MAI TĂIAȚI BRAZI PENTRUNU MAI TĂIAȚI BRAZI PENTRU
          POMUL DE CRĂCIUN!POMUL DE CRĂCIUN!
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COMUNA IZVOARELE, SAT EUROPEAN DE TINERET 2019COMUNA IZVOARELE, SAT EUROPEAN DE TINERET 2019
Ieri, 5 decembrie, în comuna 

Izvoarele a fost lansat programul 
Satul European de Tineret, titulatură 
pe care localitatea o va purta pe tot 
parcursul anului 2019, alături de 
alte trei așezări din țară: Copalnic-
Mănăștur (Maramureș), Sascut 
(Bacău) și Sânpaul (Cluj). Proiectul-
unul pilot pentru România- este 
cofi nanțat de Uniunea Europeană 
prin programul ERASMUS+ și 
implementat de Asociația pentru 
Dezvoltare Activă din Bacău, Asociația 
DEIS din Baia Mare, Asociația Go Free 
din Cluj-Napoca și Asociația Curba 
de Cultură din Izvoarele, Prahova. 
Acesta are ca obiectiv de a dezvolta 
sectorul de tineret în zonele rurale 

prin încurajarea dialogului dintre 
tineret și autoritățile publice, precum 
și susținerea tinerilor în implicarea 
activă în viețile comunităților 
lor. Pentru 2019 au fost propuse deja 
acțiuni care țin de cultură, educație, 
voluntariat și politici publice. Curba 
de Cultură Izvoarele este o organizație 
unică în mediul rural în Prahova 
și activează deja în localitate de 
aproape șase ani. Misiunea pe care 
și-a asumat-o este să contribuie la 
dezvoltarea adolescenților și tinerilor 
ca parte integrantă din comunitățile în 
care trăiesc, conștienți de apartenența 
la cultura României și de rolul lor de 
cetățeni activi, responsabili.

 TICHETELE DE VACANȚĂ, VALABILE CÂT TIMP PSD SE AFLĂ LA GUVERNARE

Premierul Viorica Dăncilă 
a anunțat că voucherele de 

vacanță vor fi  acordate angajaților 
din sectorul public și în următorii 
doi ani: „Printr-o decizie pe care 
o adoptăm astăzi (n.n.-luni), 
continuăm o măsură care a contribuit 
la dezvoltarea turismului românesc. 
Vom acorda voucherele de vacanță 
în valoare de 1.450 de lei angajaţilor 
din sistemul public și în următorii 
doi ani, 2019 și 2020. Vorbim despre 
o măsură apreciată și de români. 

Peste 1.200.000 de persoane au 
primit vouchere de vacanță în acest 
an, pe care le-au utilizat în unități 
de cazare în România. Acestea (n.n.-
voucherele) au dus la o creștere cu 
peste 5% a numărului de turiști. 
De asemenea, față de anul trecut, 
se înregistrează o creștere cu 10% a 
solicitărilor de autorizații pentru 
unitățile de cazare din România”. 
Dacă nu ați înțeles, tichetele de 
vacanță vor fi  acordate fi x în 
perioada în care PSD-ALDE asigură 

guvernarea. Deci nu vor fi  valabile 
mai departe de 2020. Așa că aveți 
grijă cum votați, dragi compatrioți 
bugetari, dacă mai doriți vacanțe pe 
spinarea mediului privat! Vă oferim 
și o informație care contează mai 
puțin pentru benefi ciari: voucherele 
de vacanță au costat bugetul statului 
1,74 miliarde de lei! Întrebare: 
s-a întors această sumă la stat din 
turismul acesta revigorat printr-o, 
haideți s-o spunem pe șleau, 
pomană electorală?

COSTUL ANUAL AL ACESTUI PROGRAM POPULIST ESTE DE 1,74 MILIARDE DE LEI
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POLITICI PERMISE DE 

AL DOILEA CEL MAI MARE 
ABSENTEISM LA VOT

În urmă cu doi ani, la 
alegerile generale pentru Camera 
Deputaților și Senat, mai puțin 
de 40% dintre români au ales cine 
să conducă destinele acestei țări 
până în 2020. Prezența la vot, a 
doua cea mai scăzută din 1990 și 
până astăzi, a făcut ca partidul de 
guvernământ, respectiv PSD, să 
aibă o reprezentare în Parlament 
de doar 18%, raportat la numărul 
total de alegători înscriși în 
listele electorale permanente și 
de 45%, raportat la numărul de 
voturi obținute din totalul celor 
care s-au prezentat la urne (vezi 
grafi c). Procentul celor care au 
votat  în 2016 a fost mai mic la 
Camera Deputaților. O evoluție 
în timp a votului ne arată că 
apetitul românilor de a-și alege 
conducătorii a scăzut la jumătate 
(vezi tabel) în 2016, față de 1990. 
Cauza o reprezintă dezgustul 
general față de politică, dar și 
plecarea masivă a cetățenilor 
peste hotare, posibilitatea acestora 
din urmă de a-și exprima votul 
fi ind totuși limitată, indiferent 
cât se clamează în spațiul public 

interesul celor de acasă pentru 
diaspora.  (vezi tabel)

Ceea ce trebuie să reținem este 
că Alianța PSD-ALDE, cea care 
a livrat Guvernul României, îi 
reprezintă, însumat, doar pe 20% 
dintre cetățenii cu drept de vot ai 
țării. 

TREI GUVERNE ȘI 70 DE 
MINIȘTRI ÎN 2 ANI

Ei bine, cu această minoritate 
(cauzată de absenteism și 
lehamitea de politică), Alianța 
PSD-ALDE intră în istoria 
postdecembristă prin puterea care 
și-a trântit de două ori propriu 
guvern, schimbând 3 premieri și 
70 de miniștri în doi ani. Guvernul 
Grindeanu  și Tudose au rezistat, 
fi ecare, câte șase luni, iar Cabinetul 
Viorica Dăncilă a târâit-o, cu chiu, 
cu vai, un an la Palatul Victoria, 
nescăpând însă de remanierea 
încă nefi nalizată la această oră.

CELE MAI AMPLE 
MITINGURI DIN ISTORIA 

POSTDECEMBRISTĂ
Puterea PSD-ALDE a reușit, de 

asemenea, să provoace cele mai 
mari mitinguri postdecembriste, 
scoțând în stradă sute de mii de 
oameni din cauza legilor anti-
justiție, pe care opinia publică 
le consideră atentat la statul 
de drept și în favoarea marilor 
corupți din România. Totul a 
început cu celebra OUG 13, în 
ianuarie-februarie anul trecut 
și a culminat cu protestul din 
10 august 2018, supranumit 
„al diaspora”, sfârșit într-o 

ripostă violentă a Jandarmeriei 
împotriva manifestanților pașnici. 
E-adevărat, între protestatari s-au 
strecurat și câțiva zeci de huligani, 
dar aceștia n-aveau nimic în comun 
cu revendicările străzii. Am avut, 
în acest an, revocarea șefi lor DNA 
și DIICOT, urmează procurorul 
general al României, modifi carea 

codurilor de procedură penală 
și penal, modifi carea statutului 
magistraților etc., toate generând 
cel mai catastrofal raport al 
Comisiei Europene față de puterea 
de la București și cel mai rău raport 
al Mecanismului de Cooperare și 
Verfi care din ultimii 10 ani.

CREȘTERI 
SPECTACULOASE DE 
SALARII. CUM SĂ FII 

PENTRU PENSIONARI ȘI 
BUGETARI MUMĂ...

Guvernul PSD-ALDE, susținut 
de majoritatea parlamentară, 
a operat cele mai mari creșteri 
salariale în sistemul public. Fondul 
de salarii în sectorul bugetar, 
unde avem dublarea sau triplarea 
lefurilor, în anumite sectoare 
(primării, consilii județene, 
Parlament, sănătate), a crescut de 
la 57 de miliarde de lei, în 2016, 
la 69 miliarde lei, în 2017 și la 81 
miliarde lei, în 2018. Fondul de 
pensii a crescut, de asemenea, de 
la 80 de miliarde lei, în 2016, la 89 
miliarde lei, în 2017 și la 99 miliarde 
lei, în 2018. După noua lege votată 
zilele trecute în Parlament, fondul 
de pensii urmează să se dubleze 
până în 2022, ajungând la aproape 
180 de miliarde de lei. Punctul de 
pensie s-a majorat de la 871,7 lei, 
în 2016, la 1.100 lei, în 2018, iar 
pensia minimă s-a majorat de la 
400 lei, în 2016, la 650 lei, în 2018. 
Pensia medie în România era, în 
luna august, de 1.073 lei.

... IAR PENTRU SECTORUL 
PRIVAT-CIUMĂ!

Chiar dacă impozitul pe venit 
a scăzut de la 16 la 10%, iar 
salariul minim brut obligatoriu pe 
economie a crescut de la 1.450 lei, 
la 2.080 lei, respectiv, la 2.350 lei, 
de la 1 ianuarie 2019 (n.n. salariu 
minim diferențiat), în sectorul 
privat, deși se vorbește despre 
recorduri de creștere economică, 
lucrurile nu stau bine deloc în 
privința angajaților. Ei resimt 
puternic șocul infl ației, a scumpirii 
carburanților, gazelor, energiei 
electrice, majorări care s-au 
propagat în tot lanțul economic, 
cu scumpiri semnifi cative la toate 
produsele și serviciile din țară. 
România este singura țară din 
lume unde un salariat din sectorul 
public câștigă mai mult decât un 
salariat din sectorul privat: 700 
euro salariul mediu net în sectorul 
bugetar față de 534 euro salariul 
mediu net în sectorul privat!

DATORIA EXTERNĂ 
TOTALĂ A AJUNS DE LA 0 
LEI, ÎN 1990, LA APROAPE 

100 DE MILIARDE DE EURO, 
ÎN 2018

Banca Națională a României 
(BNR) a arătat că, pe primele 

șapte luni din acest an, comparativ 
cu perioada similară din 2017, 
datoria externă totală a României 
a crescut cu 4,1 miliarde euro,  
ajungând la 97,582 miliarde 
euro, ceea ce reprezintă aproape 
jumătate din valoarea PIB-ului 
țării. Vă reamintim că, în 1990, 
România avea zero datorii externe. 
În 2018, pentru a acoperi creșterile 
salariale și pensiile și în general 
nevoile sociale și economice ale 
țării, Ministerul de Finanțe s-a 
împrumutat de pe piața internă cu 

50 de miliarde lei și de pe piețele 
externe cu 2 miliarde euro și 2 
miliarde de dolari! Bucureștiul 
se împrumută din ce în ce mai 
greu și la costuri din ce în ce mai 
mari. Doar în contul dobânzilor 
la datoria externă plătim dobânzi 
de peste 3 miliarde euro anual. 
Datoria publică internă a crescut 
și ea de la 9 miliarde de euro, în 
2008, la 34,4 miliarde euro, în 2018 
(în grafi cul alăturat se regăsește 
situația din luna februarie; între 
timp, datoria publică externă a 
mai crescut cu 2,5 mlrd. de euro)!

MĂSURI ECONOMICE
Guvernul a scăzut TVA de la 

20%, în 2016, la 19%, în 2018, iar 
pentru unele produse (turism, 
de exemplu), taxa a fost redusă 
la 5%, de la 1 noiembrie 2018. 
Două programe se mai adresează 
sectorului: „Start-up Nation”, 
cu o alocare de 2 miliarde de lei, 
în trei ani. În 2017, s-au derulat 
8.000 de proiecte, iar pentru 
2018, abia în decembrie a fost 
aprobat programul; Programul 
„Investește în tine” prin care statul 
acordă credite fără dobândă, 
garantate în proporție de 80%, de 
maxim 40.000 lei, pentru plata 
cursurilor, chiriei sau a unei părți 
din construcția unei locuințe 
(deocamdată proiectul este abia la 
început).

PROMISIUNI GREU DE 
RECUPERAT

Investițiile publice, în schimb, 
sunt cele mai slabe din ultimii ani. 
Practic, în doi ani, nu s-a făcut 
aproape nimic. Bugetul statului a 
fost direcționat în totalitate pentru 
susținera majorărilor salariale și 
a altor benefi cii sociale astfel că 
banii nu au mai ajuns și pentru 
marile proiecte de infrastructură 
rutieră, școlară și de sănătate. 
E adevărat, România are la 

dispoziție fonduri europene, dar 
se pare că nu există o prea mare 
poft ă în a atrage acești bani pentru 
drumuri, spitale și școli. Guvernul 
a promis că, în patru ani, va 
realiza de la fi rul ierbii 2.500 de 
creșe și grădinițe. Este inutil să vă 
spunem că n-am avut inaugurări 
de acest fel la primăriile din țară. 
De asemenea, a promis 8 spitale 
regionale + unul în București. În 
afară de faptul că din cele opt au 
rămas până la urmă patru, nu s-a 
turnat, până acum, nici măcar 
un milimetru la fundația acestor 
unități sanitare. Nici programele 
referitoare la modernizarea și 
dotarea a 280 de ambulatorii și a 
35 de unități de primiri urgențe 
n-au făcut pași importanți în 
acești doi ani. Cel mai grav stau 
lucrurile în infrastructura rutieră: 
Guvernul PSD-ALDE a promis că 
realizeză 5 autostrăzi sau drumuri 
expres, 2.100 km de drumuri 
județene, străzi și șosele înspre 
toate stațiunile balneoclimaterice; 
deocamdată s-a organizat o singură 
licitație pentru un crâmpei din 
drumul de mare viteză Craiova-
Slatina, iar tronsoanele Ploiești-
Buzău-Focșani sunt în procedură 
de achiziție. În rest, în acești doi 
ani, abia dacă s-au inaugurat câțiva 
kilometri de autostradă la care, de 
fapt, se lucrează de prin 2014.

șapte luni din acest an comparativ PROMISIUNI GREU DE

Data alegerilor Prezență la vot         Procent prezență 
la vot

20 mai 1990 14.826.616 86,19
27 sept.1992 12.496.430 76,29

3 nov.1996 13.008.388 76,01
26 nov.2000 11.559.458 65,31
28 nov.2004 10.794.653 58,50
30 nov.2008 7.238.871 39,20

9 dec.2012 7.694.180 41,76
11 dec.2016 7.323.368 39,79

Dacă ar fi  să ne uităm doar la televizor, la ceea ce ne spun politicienii, ci nu să judecăm lucrurile 
cu creierul nostru sau după buzunarul propriu, am fi  tentați să credem că trăim chiar miracolul 

absolut: am avut cea mai mare creștere economică din UE și, atenție, țineți-vă bine, a doua din lume; 
avem creșteri salariale în sectorul public fără precedent; avem cea mai mare reducere de taxe; avem 
pensii majorate cum nu s-a mai întâmplat până acum etc. În fi ne, ni se spune că toate acestea le simțim 
în buzunar, adică mana aia cerească adusă de guvern o găsim în casă, masă și portofel. Poate că este așa 
pentru bugetari și pensionari. În rest, cei din mediul privat n-au căutat destul ca să afl e imensele minuni; 
dimpotrivă, mulți dintre ei s-au afl at dați cu capul de toți pereții din cauza acestor formidabile politici. 
Și s-au mai afl at aceștia din urmă în fața a două mari provocări, cu consecințe neștiute pe termen lung: 
cel mai puternic asalt împotriva justiției, soldate cu mitinguri de amploare; cele mai perfi de atacuri la 
adresa Uniunii Europene generate fi x de puterea de la București!

2 ANI DE GUVERNARE PSD-ALDE2 ANI DE GUVERNARE PSD-ALDE
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UN SPLENDID RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL UN SPLENDID RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL 
SUSȚINUT ÎN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL SUSȚINUT ÎN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL 
„REMEMBER ENESCU” 2018, DE CĂTRE FUNDAȚIA „REMEMBER ENESCU” 2018, DE CĂTRE FUNDAȚIA 

CULTURALĂ „REMEMBER ENESCU” DIN BUCUREȘTI, CULTURALĂ „REMEMBER ENESCU” DIN BUCUREȘTI, 
LA MUZEUL MEMORIAL „PAUL CONSTANTINESCU”

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante

Înzestrate cu proprietăţi 
nutritive și virtuţi tera-

peutice de excepţie, prunele 
merită toată atenţia ta câtă 
vreme sunt încă pe piaţă.

A. Antioxidanţii pe care 
îi conţin prunele, printre care 
și resveratrolul, le conferă o 
deosebită putere vindecătoare 
și protectoare. Sunt bogate și 
în vitaminele A, C și K, precum 
și în minerale, oligoelemente 
ușor asimilabile, fi bre. Cu așa 
o compoziţie energizantă, au 
capacitatea de a înlătura cu 
succes oboseala și stresul, de a 
combate anemia, de a fortifi ca 
inima și oasele.

B. Bine ar fi  să ţinem o cură 
cu prune, care să dureze măcar 
o săptămână sau două. Cea mai 
bună alegere în scop terapeutic 
sunt cele românești, bine coapte 
și de o culoare cât mai închisă, 
indiciu al prezenţei pigmenţilor 
cu efect antioxidant puternic, 
consumate cu tot cu pieliţa 
acrișoară, cea mai valoroasă 
din punct de vedere terapeutic. 
O cură de prune durează, cum 
spuneam, cel puţin una-două 
săptămâni și cel mult o lună. 
Se consumă cam o jumătate 
de kilogram de prune pe zi în 
trei reprize, cu un sfert de oră 
înainte de fi ecare masă, sau 
împărţite în două părţi, una pe 
post de mic dejun, iar cealaltă 
în loc de cină.

C. Constipaţia, inclusiv 
cea cronică, se afl ă în topul 
neplăcerilor ce pot fi  combătute 
cu ajutorul prunelor. În special 
prunele uscate, pe care le 
găsești tot anul, sunt renumite 
pentru efectul de stimulare a 
tranzitului intestinal și curăţare 
a colonului – pot fi  consumate 
ca atare, adăugate în cereale sau 
iaurt, ori după ce au fost ţinute 
la înmuiat câteva ore în apă.

D. Dacă dulceaţa de prune 
conţine mult zahăr și nu e 
tocmai un aliment benefi c, 
în schimb magiunul este un 
produs tradiţional românesc 
recomandat și de nutriţioniști. 
Făcut în casă ori cumpărat 
din prăvălie, e foarte hrănitor, 

delicios cu lapte, mămăligă, 
pâine integrală sau ca atare.

I. Imunitatea are un 
susţinător puternic în 
componentele acestor fructe 
de toamnă. Cei care se 
îmbolnăvesc ușor pot să apeleze 
la sucul de prune, consumat în 
cantitate de cel puţin un pahar 
pe zi, minimum 10 zile.

F. Femeile intrate la 
menopauză pot preveni 
scăderea densităţii osoase 

printr-un consum frecvent 
de prune, crude sau uscate, 
reducând astfel semnifi cativ 
riscul confruntării cu 
osteoporoza.

G. Graţie potasiului din 
compoziţie (o prună conţine 
în jur de 110 mg), aceste fructe 
contribuie la menţinerea 
tensiunii arteriale în valori 
normale, reducând astfel riscul 
unui atac vascular cerebral ori 
infarct de miocard.

M. Memorie bună și minte 
limpede – sunt alte două 
„promisiuni” ale unui consum 
frecvent de prune. O atestă 
rezultatele unui studiu recent, 
potrivit căruia bogăţia de 
resveratrol  din prune blochează 
procesele de îmbătrânire la 
nivelul sistemului nervos 
central, iar alte două substanţe 
active din aceste fructe ajută 
la menţinerea nealterată a 
unor funcţii cognitive, printre 
care atenţia, raţionamentul și 
memoria.

O. Ochii se pot număra și ei 
printre „benefi ciarii” unei cure 
cu prune. Bogăţia de pigmenţi 
și vitamine, în special vitamina 
C, recomandă prunele ca 
mijloc de menţinere a sănătăţii 
ochilor, de îmbunătăţire 
a vederii nocturne și de 
prevenire a afecţiunilor oculare 
degenerative, în special a 
degenerescenţei maculare.

P. Prunele uscate au și 
alte proprietăţi remarcabile, 
pe lângă aceea de reglare a 
digestiei: fortifi că sistemul 
nervos, combat oboseala, 
stimulează tranzitul intestinal, 
normalizează volumul fi catului, 
fi ind recomandate în special 
astenicilor, copiilor, sportivilor. 
Apreciate sunt și pentru faptul 
că normalizează tensiunea 
arterială și metabolismul.

S. Sărace în calorii, dar 
bogate în fi bre alimentare, 
vitamine, acizi organici 
și enzime care stimulează 
metabolismul, prunele sunt 
adesea incluse în dietele de 
combatere a obezităţii.

V. Valoarea energetică a 

prunelor proaspete variază 
între 52 și 70 de calorii la 100 g, 
iar a celor uscate ajunge la 240 
de calorii la aceeași cantitate.

Z. Zinc, timp de câteva 
săptămâni, un consum de 
câte 12 prune bine coapte, 
cu tot cu coajă, alături de o 
dietă echilibrată scade nivelul 
colesterolului, oprește evoluţia 
aterosclerozei, combate hiper-
tensiunea și tulburările de ritm 
cardiac.

PRUNELE DE 
LA A LA Z

d l l l l

Continuând, cu deosebit succes, 
o importantă și frumoasă 

tradiţie artistică, duminică, 9 
decembrie a.c., începând de la 
ora 11.00, la Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu” din Ploiești 
– Secţia Muzeului de Istorie și 
Arheologie Prahova, a avut loc un 
splendid recital vocal-instrumental, 
susţinut de tineri interpreţi – 
membri ai Fundaţiei Culturale 
„Remember Enescu” București, 
laureaţi ai Concursului Naţional 
„Paul Constantinescu” și ai altor 
prestigioase manifestări similare din 
ţară, olimpiade școlare etc, tinerii 
interpreţi ce fac parte din cadrul 
Colegiului Naţional de Muzică 
„George Enescu” din București, 
Colegiului de Arte „Carmen Sylva” 
Ploiești și Școlii Gimnaziale de 
Muzică nr. 3 din Capitală.

În cuvântul introductiv, prof. dr. 
Al. I. Bădulescu, membru al Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor și 
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, directorul Concursului 
Naţional „Paul Constantinescu” 
a remarcat prin elogioase cuvinte 
eforturile constante pe care 
conducerea Fundaţiei Culturale 
„Remember Enescu” – condusă 
de renumita profesoară de vioară 
Mihaela Tomescu, mama celebrului 
violonist concertist Alexandru 
Tomescu, pentru promovarea în 
viaţa muzicală din ţară și străinătate 
a celor mai buni dintre cei mai tineri 
interpreţi ce studiază în învăţământul 
muzical preuniversitar și universitar 
din București și din alte principale 
orașe ale ţării, printre care și 
municipiul Ploiești. În acest context 
anual, aproape în fi ecare duminică, 
dar și în alte zile ale săptămânii, 
membri ai Fundaţiei Culturale Enescu 
sunt prezenţi în recitaluri publice în 
capitală și în ţară, fapt ce contribuie 
efectiv la afi rmarea artistică cu brio, 
a viitorilor noștri soliști concertiști 
ce ne vor reprezenta în ţară și în 
lume în anii ce vin. Invitată la cuvânt, 
profesoara Mihaela Tomescu a adus în 
atenţia publicului o seamă de realizări 
ale membrilor fundaţiei de-a lungul 
anilor, pretutindeni bucurându-se de 
elogii din partea presei și auditoriului. 
Recitalul vocal-instrumental din 
ziua de duminică 9 decembrie a.c., 
este al doilea din actuala stagiune 
2018-2019 a Muzeului Memorial 
„Paul Constantinescu”, instituţie 
cu o amplă și prestigioasă activitate 
care în ziua de 20 decembrie a.c . va 
sărbători 25 de ani de la înfi inţare. 
Colaborarea cu Fundaţia Culturală 
„Remember Enescu” din Capitală 
se desfășoară pe baza unui protocol 
încheiat în urmă cu mai bine de un 
deceniu. Timp de aproape trei ore, 
tinerii interpreţi au prezentat în faţa 
unui numeros public iubitor al marii 
și adevăratei muzici din municipiu 
și judeţ, o seamă de opusuri de 
referinţă din literatura concertantă 
– clasică și contemporană pentru 
vioară, pian, harpă, clarinet, canto 
etc, care se studiază în învăţământul 
muzical românesc, preuniversitar și 
universitar. 

Iată spre informarea cât mai 
corectă a publicului cititor al 
ziarului nostru, programul general 

al recitalului vocal-instrumental ce 
a entuziasmat întreaga asistenţă, 
aplauzele continuând minute în 
șir pentru fi ecare dintre tinerii 
interpreţi.
IOANA ANDREESCU – pian
M.Moskovski – Studiu
J.S.Bach – Inventiune la 3 voci
ANA RAICU – vioara
G.Enescu – Balada
W.A.Mozart – Concert nr.1 in Si 
bemol major, p.I
PETRE DAVID – pian
W.A.Mozart – Sonata in Fa major, p.I
DARIA VACAROIU – harpa
J.L.Dussek – Sonata in do minor
Apph.Hasselmans – Ballade
Pian la 4 maini IOANA 
ANDREESCU si PETRE DAVID
L.van Beethoven – Mars turc
ALEXIA DANACICA –  pian
J.S.Bach – Preludiu si Fuga in 
Fa#major, c.I
F.Chopin – Studiul op.10 nr.12
Duo ANDREEA PANDELESCU - 
vioara si ANTONIA TUDOSE – pian
L.van Beethoven – Sonata a V-a in 
Fa major, p.I
Trio DENISA IAMANDI – soprana, 
ALEXANDRU ALEXE – bariton si 
DRAGOS STAN – pian
G.Puccini – „O, mio babbino caro”
J.Off enbach – Barcarolle
W.A.Mozart – Aria „La cidarem la 
ano”
Cvartet clarinet MARIUS IRIMIA, 
ERWIN COCONEA, ALEXANDRU 
ORBEAN si LIVIU OPREA
G.Bizet – Aragonaise
Cl.Debussy – Micul negru
La pian prof.OANA MALITZA
Profesori îndrumători -  ALIN 
CLAUDIU DUMITRESCU, 
MADALINA PETRE, STAN 
ZAMFIRESCU, MARIANA TUDOR 
ULIANOVSCHI, KATARINA 
TEUFEL LIELI, OANA BARLOG, 
MERILENA COCHINESCU, 
CRISTINA CRISTEA
 Participa tineri interpreti de la –
Colegiul Naţional de Arte “Carmen 
Sylva”, Colegiul Naţional de Muzica 
“George Enescu”, Scoala Gimnaziala 
nr.3
Prezinta – Prof. Dr. ALEXANDRU 
BADULESCU si Prof. MIHAELA 

TOMESCU
Un merit deosebit în îndrumarea 

acestor valoroși protagoniști ai 
recitalului, revin renumiţilor 
profesori: Alin Claudiu Dumitrescu, 
Mădălina Petre, Stan Zamfi rescu, 
Mariana Tudor Ulianovschi, 
Katerina Teufel Lieli, Oana Bârlog. 

Spre deosebire de recitalurile 
anterioare, de data aceasta 
programul a oferit publicului două 
surprize în premieră absolută: Mars 
turc – lucrare pentru pian la patru 
mâini de L.van Beethoven, soliști: 
Ioana Andreescu și Petre David și 
Sonata în do minor de J.L. Dussek și 
Balada de Apph. Hasselmans pentru 
harpă, solistă eleva Daria Văcăroiu, 
de la Colegiul Naţional de Muzică 
George Enescu București.

Întreaga asistenţă – entuziasmată 
la cote cât mai înalte – a remarcat 
și cu acest prilej pe lângă 
incontestabilul talent al viitorilor 
noștri tineri concertiști, precum și 
evidenta lor pregătire de specialitate, 
eforturile și dăruirea exemplară 
cu care studiază cât mai profund 
partiturile din programa analitică, 
condiţii indispensabile impuse de 
trecerea porţilor spre măiestria 
artistică interpretativă. 

Sincere și călduroase mulţumiri 
se cuvin deopotrivă conducerii 
fundaţiei – prof. Mihaela Tomescu, 
precum și profesorilor îndrumători 
care investesc întreaga lor capacitate 
profesională pentru formarea 
viitorilor noștri soliști, cadre didactice 
etc, care să continue cu succes amplul 
proces de promovare și afi rmare 
în ţară și pe marile scene ale lumii, 
valorile perene ale creaţiei muzicale și 
școlii interpretative românești. 

Tuturor sincere felicitări și urări 
de bine și frumos în cinstea marilor 
Sărbători de Crăciun și Anul Nou.

Sperăm ca și viitoarele recitaluri 
susţinute de Fundaţia Culturală 
„Remember Enescu” afl ate pe 
agenda Muzeului Memorial „Paul 
Constantinescu” în prima parte a 
anului 2019, dar și în următorii ani 
să răspundă, cu brio, așteptărilor 
și cerinţelor îndreptăţite ale elitei 
publicului nostru.

BIJUTERII MUZICALE

al recitalului vocal instrumental ce TOMESCU

Prof. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
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Pe fondul unor relaţii internaţionale ce 
„învolburează norii pentru a declanșa 

furtuna”, să încercăm a privi retrospectiv 
spre anii declanșării unor confl icte în zona 
Orientului Mijlociu, care prin mijloace 
diplomatice și măsuri mai puţin cunoscute 
puteau fi  redirecţionate pe un făgaș realist-
credibil.

Toate serviciile românești, cunoscute și 
recunoscute, au creat celule și organisme 
de studiu pentru a sintetiza concluzii și 
atitudini faţă de confl ictul arabo-israelian al 
anilor 70-89.

Memoriile ambasadorului israelian Yosef 
Govrin, acreditat la București între anii 
1985-1989, oferă ocazia să intrăm în culisele 
mai puţin știute din istoriografi a politicii 
externe a celor două ţări în complexul 
legăturilor dintre Israel și România.

În zona în care existau tensiuni între 
state era imperios necesară derularea 
unor activităţi utile aplanării confl ictului. 
În această situaţie, au fost create relaţii cu 
caracter exclusivist și excepţional, România 
fi ind singurul stat din blocul comunist care 
întreţinea relaţii diplomatice și economice 
cu Israelul.

Se cunoaște faptul că ţara noastră a 
avut un rol determinant de intermediere 
în confl ictul israeliano-arab, precum și 
în tratativele pentru instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu. România a fost una dintre 
primele ţări din lume care a recunoscut 
ofi cial Organizaţia pentru Eliberarea 
Palestinei (OEP) în anul 1974 și a acceptat 
să se deschidă o reprezentanţă ofi cială, 
transformată ulterior în ambasadă, fapt ce 
denotă că, în paralel, au fost preocupări de 
dezvoltare a legăturilor cu Yasser Arafat, 
președintele mișcării palestiniene „de 
eliberare naţională”.

Deschiderea Ambasadei Palestiniene 
la București a constituit un semnal pozitiv 
pentru soluţionarea pașnică a confl ictului 
israeliano-palestinian și respingerea fermă 
a terorismului. Ritmul relaţiilor ofi ciale 
și al celor secrete dintre cele două ţări s-a 
accentuat după vizita primului ministru 
Shimon Peres în 21 februarie 1985 și vizita 
lui Yasser Arafat la București în 89-10 
februarie al aceluiași an. Trebuie subliniat 
că aceste întâlniri au fost posibile datorită 
unor pregătiri minuţioase anterioare. 
Cu ocazia unei vizite la Cairo în 2 aprilie 
1972, Ceaușescu a avut prima discuţie 

ofi cială cu liderul palestinian Yasser Arafat, 
întâlnire pregătită de ministrul de externe 
Ștefan Andrei. În plus, în cursul unei 
întrevederi private cu Ceaușescu, premierul 
israelian Menachem Begin a fost informat 
că președintele egiptean Anwar Sadat 
acceptase organizarea unei întâlniri directe 
între reprezentanţii Israelului și Egiptului, 
ocazie cu care s-a propus Israelului să 
recunoască OEP și să negocieze cu acesta. 
Discuţia s-a purtat într-o grădină, doar în 
prezenţa unui interpret. Menachem Begin 
a fost informat că Yasser Arafat era pregătit 
să recunoască Israelul. Arhivele Statului din 
Israel au dezvăluit în total 40 de documente 
referitoare la eveniment.

În acest context al măsurilor iniţiate 
la propunerea României, au avut loc 
vizite în ritm alert în Ierusalim din partea 
unor ofi cialităţi române, precum și vizite 
conspirate ale unor emisari din ambele 
zone.

Urmare acestor acţiuni complexe, 
considerăm necesar a menţiona unele 
activităţi ce au fost executate pe raza 
judeţului Constanţa, în zona staţiunii 
Neptun, unde se afl a conducerea superioară 
a statului în vara anului 1988.

Pe lângă activităţile informativ-operative 
și de cooperare cu alte structuri, în baza unui 
plan comun de măsuri, în ziua de 21 iulie 
s-a ordonat intensifi carea atenţiei și intrarea 
în dispozitiv pentru a asigura securitatea 
totală a unei vile de protocol unde urma să 
sosească o personalitate a cărei identitate nu 
era cunoscută decât de un număr restrâns 
de persoane cu atribuţii speciale. În jurul 
orelor 19.00, persoana protejată a fost 
cazată. În condiţii de strictă conspirativitate 
– persoana escortată rezultând a fi  Yasser 
Arafat -, aceasta a fost condusă după o oră în 
zona obiectivului „zero unu”  (Ceaușescu), 
iar după aproximativ două ore s-a reîntors 
la locul de cazare, unde era organizat 
dispozitivul de pază și protecţie. La o oră 
matinală, a plecat din staţiunea Neptun 
către aeroportul M. Kogălniceanu, de unde 
a părăsit România.

Această întâlnire de importanţă istorică 
deosebită a avut loc în preajma reuniunii 
Consiliului Palestinian de la Alger, din 15 
noiembrie 1988.

După cum avea să se dezvăluie ulterior, 
șeful statului român a convenit și cu acest 
prilej ca Yasser Arafat să iniţieze negocieri 
directe cu Israelul privind recunoașterea 
legitimă a statului Palestina, respectiv 
existenţa de jure a statului Israel (Rezoluţia 

ONU 242 și 338).
Urmare a acestor îndelungate acţiuni, 

parte din ele secrete, dovedite ulterior 
efi ciente în evantaiul multicolor al 
evenimentelor, uneori puţin cunoscute, 
într-o toamnă târzie dobrogeană a anului 
1988, s-a organizat la hotelul „Forum” din 
staţiunea Costinești o întâlnire secretă 
între reprezentanţi din Israel și Palestina. 
Acţiunea a primit numele de cod „Săgeata”. 
Comandantul acţiunii a fost instituit la 
hotelul „Doina” din staţiunea Neptun. 
Conform ordinului, au fost întreprinse 
măsuri excepţionale, pe baza unui plan de 
cooperare între grupe operative sub directa 
conducere a generalului Iulian Vlad. Din 
comandament au făcut parte ofi ţeri din 
Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă 
(USLA) din București și Constanţa, ofi ţeri 
ai serviciului de contraspionaj – biroul 
Neptun, specialiști în tehnică operativă 
și radiolocaţii și comandantul Brigăzii 
trupelor de securitate Constanţa, general 
Buriu.

Militarii Brigăzii au fost jalonaţi 
pe traseul Eforie-Neptun, pentru a se 
contracara orice intenţie ce putea periclita 
transportul delegaţilor. În sala amenajată la 
parterul hotelului „Forum” din Costinești 
erau de faţă cei 28 reprezentanţi participanţi 
la „masa verde”, pentru a aborda aspecte 
vitale, de interes internaţional, ce urmau a fi  
consemnate într-un acord comun. Dialogul 
a început cu infl exiuni, pentru ca, după mai 
multe ore de dezbateri, să se ajungă la un 
acord comun, stipulat printr-o Declaraţie de 
principiu, ce avea drept scop concilierea și 
continuarea dialogului la nivel de decizie.

În timpul tratativelor, generalul Iulian 
Vlad a primit un mesaj la comandament 
prin telefonul operativ. După un minut de 
tăcere, cu faţa omului gânditor, ne-a spus: 
„Serviciul de Contrainformaţii al Marinei 
Mangalia ne anunţă că staţia de radiolocaţii 
radar a localizat în apropierea apelor 
teritoriale un submarin străin. Oare să fi e o 
provocare?”

În paralel, generalul Iulian Vlad a fost 
informat că la o Ambasadă a României din 
zona Orientului Mijlociu s-a încercat un 
atac. Tot provocare?

Starea generală era tensionată. S-au 
întreprins măsuri de întărire a dispozitivului 
organizat pentru protecţia membrilor 
delegaţiilor prezente la forum și asigurarea 
deplasării eșalonate la aeroportul M. 
Kogălniceanu. A doua zi, după încheierea 
misiunii, s-a raportat la nivelul conducerii 

ţării că acţiunea „Săgeata” s-a încheiat 
cu succes, conform planului, amănuntele 
urmând a fi  consemnate într-un raport ce a 
fost prezentat ulterior.

Pacea și înţelegerea constituie 
capodopera raţiunii, fi ind prima condiţie a 
dezvoltării popoarelor. Indiferent de nivelul 
deciziei, nimănui nu-i este permis să ignore 
visul popoarelor de a trăi în concordie și 
garanţii pentru o viaţă mai bună generaţiilor 
viitoare.

Menţinerea unor relaţii externe benefi ce 
pentru România este cu atât mai mult 
necesară în prezent, ele constituind un punct 
de sprijin solid în asigurarea stabilităţii 
politico-economice și de apărare naţională.

Acţiunea „Săgeata” a constituit un 
exemplu de posibilitate a înţelegerii între 
două religii pentru un echilibru pacifi st. 
Președintele Mahmud Abbas i-a telefonat 
președintelui Shimon Peres și i-a urat în 
ebraică, „Shanatova” (Un An Bun!) și Hag 
Sameah” (Sărbători fericite!).

Fie ca schimbul lor cald de cuvinte să 
pună un început bun anului 5772 de la 
facerea lumii.

Închei această relatare de sub colbul anilor 
de odinioară, cu dorinţa să continuăm, nu 
să distrugem.

Col. (r) Tiberiu RADU

Arheologii din Yangquan, 
China, au descoperit 

un mormânt cu totul special, 
în formă de octagon, vechi 
de 700 de ani, de pe vremea 
când urmașii lui Gingis han 
conduceau China. Pe pereţi se 
afl ă desene care vorbesc despre 
valorile oamenilor din acea 
perioadă.

Acoperișul mormântului este 
în formă de piramidă și este 
decorat cu imagini ale soarelui, 
lunii și diferitelor stele, arată 
Live Science. Șapte dintre pereţi 
sunt acoperiţi de desene, în timp 
ce pe al optulea se afl ă intrarea.

În mormânt nu au fost 
găsite rămășiţe omenești, deși 
într-unul dintre desene sunt 
zugrăviţi cei care au fost 
îngropaţi aici, se arată într-
un raport publicat de Chinese 
Cultural Relics. Printre picturile 
murale care zugrăvesc viaţa 
din acea perioadă sunt unele 
care înfăţișează muzicieni, 
ceremonialul ceaiului, cai și 
cămile care transportă oameni 
și bunuri. Oamenii care apar în 
desene poartă straie mongoleze 
și nu chinezești, notează 
arheologii în raport.

ţării că acţiunea Săgeata” s a încheiat

Generalul Iulian Vlad

Vizita la Cairo, 1972Vizita la Cairo, 1972
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Moto: „Prietenul sigur îl cunoști în 
împrejurimi nesigure”
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PDM: DE LA UN VAGON CODAȘ LA 
LOCOMOTIVĂ 

Fără îndoială, toată gâlceava este provocată 
de PDM, practic partidul de guvernământ, 
care, după ce și-a anihilat toți foștii partenerii 
de guvernământ, subtil transformați în 
adversari, acum pune tunurile pe toți cei care 
încearcă să-i pună piedici pentru a rămâne 
în continuare la guvernare.     După căderea 
regimului Voronin, PDM, erodat până la 
maximum de „imaginea” nici pe departe 
onorabilă a liderului de atunci Dumitru 
Diacov, a trecut ca prin urechile acului în 
Parlament (și asta după ce a eșuat într-un 
scrutin), grație unuia dintre fruntașii PCRM 
până la 2009, Marian Lupu. Imaginea de 
persoană inteligentă pe fundalul bădărăniei 
lui Voronin i-a adus o doză de simpatie a 
electoratului, ceea ce i-a permis, în scrutinul 
din iulie 2009, să strecoare în legislativ 
formațiunea la care a aderat după ce a părăsit 
PCRM. Poziția de lider al PDM și de a doua 
vioară a formațiunii în actul guvernării 
le-a consolidat odată cu acceptarea în 
echipă a controversatului pe atunci om de 
afaceri Vladimir Plahotniuc. De aici încolo, 
PDM, cu toate animozitățile din societatea 
civilă și blamările din mass media, urcă 
spectaculos spre vârful piramidei guvernării 
de la Chișinău. Prin subjugarea justiției 
și a poliției, prin atacuri raider asupra 
celor mai importante bănci comerciale și a 
principalului colos de asigurări „ASITO”, 
prin înlăturarea, pas cu pas (a se citi 
lichidarea politică), a principalului adversar 
politic, dar și rival de afaceri Vlad Filat, 
suspendat inițial ca premier, iar mai apoi 
trimis la închisoare. Și în felul acesta, lipsirea 
PLDM-ului de reprezentativitate în actul 
guvernării și văduvirea de mandate, de la 23 
la 5. 

Toate acestea instrumentate de nimeni 
altul decât Vladimir Plahotniuc. Asta, după 
ce a abdicat, de ochii lumii, din corpul 
legiuitorilor, dar și-a adus fi nul, Andrian 
Candu, la timona legislativului, și-a cumpărat 
mai mulți votanți în parlament, și-a însușit 
chiar formațiunea care l-a adoptat acum opt 
ani, și întreaga republică, în ultimă instanță. 
Chiar dacă a rămas un „simplu” coordonator 
executiv al Consiliului coaliției de guvernare, 
de fapt e un monarh suveran al Republicii 
Moldova. De aici încolo, PDM, dirijat de 
locotenenții „Coordonatorului” și de un 
impunător divan de politehnologi ai săi, 
își va însuși practic toate pârghiile posibile 
pentru a dicta stilul guvernării și strâmtorile 
prin care să strecoare tot mai mulți adepți 
în legislativ după 24 februarie 2019. Pentru 

a-și atinge acest obiectiv, PDM și-a aranjat 
pe propriul plac legislația electorală, iar din 
punct de vedere propagandistic și-a însușit 
dreptul de a conduce locomotiva integrării 
europene. E drept că nu e o locomotivă din 
cele moderne, ci mai degrabă una cu aburi, 
de pe la începuturile revoluției industriale. 
Mai nou, făcând uz de justiția subjugată și de 
pârghiile administrative, și-a trecut cu japca 
în tabăra democraților o bună jumătate din 
primari, în speranța că aleșii locali îi vor 
asigura un succes confortabil în alegeri.  

COMISIE PARLAMENTARĂ ÎN 
CĂUTAREA „TRĂDĂTORILOR DE 

PATRIE”
Ei bine, acum că activitatea nemijlocit 

în parlament nu mai solicită atâtea forțe 
și energie, se poate trece la acțiuni pur 
tehnice. Cele mai multe sunt caracteristice 
puiului de cuc – aruncarea (înlăturarea) 
potențialilor adversari politici din „cuibul” 
electoral. Și cum opoziția parlamentară, 
cu excepția PSRM, a fost practic terminată 
(toate sondajele, dar și alegătorii nu dau 
nici o șansă de a accede în parlament celor 
doi foști parteneri de guvernare, PLDM 
și PL), a venit rândul potențialei opoziții 
extraparlamentare. Ori democrații nu se 
încurcă cu povești gen 30 de mii de sirieni 
sau Maia Sandu simpatia homosexualilor și 
lesbienilor. Ei au procedat mai subtil decât 
socialiștii în scrutinul prezidențial. Au dat o 
salvă de tun pe un post TV al democraților 
precum că PAS și PPDA sunt fi nanțate de 
Fundația „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) 
a controversatei Ludmila Kozlowska. Tirajat 
copios și de alte media afi liate guvernării, 
subiectul a devenit obiect de investigație a 
unei comisii parlamentare special create în 
acest scop pe 4 octombrie curent. Comisia, 
din care fac parte membri PD, PSRM și 
transfugi din PCRM, a stabilit că „Open 
Dialog” este un ONG susținut din resursele 
serviciilor secrete de la Moscova, din banii 
mafi ei ruse spălați la Chișinău și chiar și din 
miliardul furat. Și ce-a făcut „Open Dialog” în 
Moldova? A acoperit plata biletelor de avion 
pentru Maia Sandu și Andrei Năstase, liderii 
opoziției proeuropene, care s-au deplasat la 
Bruxelles la o conferință cu tema drepturilor 
omului, unde s-au referit și la situația din 
Moldova în acest sens. Această sponsorizare 
ar justifi ca, în viziunea parlamentarilor 
puterii, cercetarea celor doi politicieni ostili 
regimului Plahotniuc pentru „trădare de 
patrie”. Doar voință politică să fi e și efi ciență 
instituțională! În rest Procuratura va stabili 
gradul de „trădare”, trage linie spicherul 
Andrian Candu. 

Șefa ONG-ului „Open Dialog”, Ludmila 
Kozlovska, a fost expulzată în această vară 
din Polonia (unde se afl ă sediul ONG-
ului) și din Uniunea Europeană  pentru 
presupuse legături cu serviciile speciale 
rusești. La Varșovia, delegați din mai multe 
țări OSCE au acuzat fundația că face lobby 
pentru infractori periculoși, benefi ciază de 
fi nanțări dubioase și livrează echipament 
militar în Donbass (activista fi ind de origine 
ucraineană). Fără a face însă vreo legătură 
cu participanții la o conferință pe cu totul 
alte teme la Bruxelles. După expulzarea 
Ludmilei Kozlowska din UE Vladimir 
 Plahotniuc și PDM au speculat că Fundația 
„Open Dialog”, fi nanțată de controversatul 
oligarh Muhtar Abliazov, a făcut lobby în 
Europa și pentru partidele conduse de Maia 
Sandu și Andrei Năstase. Mai mult, aceștia 
au acuzat-o de acțiuni contra Moldovei – 
„s-a ocupat intens de denigrarea Republicii 
Moldova în Europa”, împreună cu liderii 
opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase. 
Comisia deputaților democrați  a solicitat 
mai multor instituții investigarea legăturilor 
dintre Ludmila Kozlowska, Fundația 
„Otwarty Dialog” și partidele politice PAS 
și PDA, inclusiv posibile aspecte ce țin de 
fi nanțarea ilegală sau acordarea de benefi cii 
pentru partidele menționate, dar și pentru 
alte partide moldovenești. 

PAS susține că raportul comisiei 
parlamentare de anchetă privind Fundația 
„Open Dialog” este „o minciună lansată 
de PD în stilul propagandei de la Kremlin”. 
Și ofi ciali europeni, directorul general 
al Comisiei Europene pentru Politica de 
Vecinătate, Christian Danielsson, și șeful 
regional al Serviciului European pentru 
Acțiune Externă, Th omas Mayr-Harting, au 
califi cat disputa în jurul „Open Dialog” și 
„investigația” PDM ca o unealtă de presiune 
asupra politicienilor de opoziție. Dar aceste 
afi rmații nu au prea deranjat democrații. Mai 
complicat le-a fost ofi cialilor de la Chișinău 
să țină piept admonestărilor aduse de 
ambasadorul polonez la Chișinău, Bartlomiej 
Zdaniuk. În cadrul unei întrevederi cu 
premierul moldovean Pavel Filip diplomatul 
polonez a comunicat solicitarea fermă a 
Varșoviei de a nu implica Polonia în luptele 
electorale de la Chișinău. Întâlnirea dintre 
părți a avut loc la inițiativa polonezilor, la ea 
fi ind prezenți consilierul premierului Andrei 
Galbur și democratul Igor Vremea, deputatul 
care a condus comisia parlamentară de 
anchetă în cazul „Open Dialog”. Prezența lui 
Igor Vremea nu ar fi  fost întâmplătoare, dacă 
e să judecăm după reacția ulterior postată de 
Ambasada Poloniei pe Twitter. „Nu există 
și nu va exista acordul nostru”, a accentuat 
Bartlomiej Zdaniuk. Reacția Varșoviei vine 
după ce ancheta parlamentară de la Chișinău 
în jurul Fundației „Open Dialog” a făcut prea 
mult zgomot din nimic și în condițiile în care 
investigațiile serviciilor speciale din Polinia 
nu au fost fi nalizate. 

RUSIA, DE LA FABRICA DE TROLI LA 
CEA DE TRĂDĂTORI  

Așa-zisul raport al Comisiei parlamentare 
ne face să constatăm că la Chișinău există 
criterii și unități de măsură diferite pentru 
noțiunea „trădarea de patrie”. În funcție de 
scopul unei astfel de aserțiuni și de actorii 
politicii cărora li se atribuie învinuirea. 
Igor Dodon și PSRM se afl ă de ani buni în 
serviciul Rusiei și nu fac niciun secret din 
asta. Investigații jurnalistice independente 
au scos la iveală faptul că Dodon și ortacii 
lui au fost fi nanțați generos, în alegerile 
prezidențiale din 2016, cu bani rusești drenați 
prin insulele Bahamas. Foștii lor colegi de 
partid afi rmă că au fost cumpărați la bucată, 
cu sute de mii de euro, pentru a completa 
actuala majoritate parlamentară. Tot 
președintele Dodon folosește imaginea lui 
Vladimir Putin în alegeri, trafi când licențele 

de export a fructelor moldovenești în Rusia 
pe criterii politice și niciun organ de anchetă 
nu se autosesizează. Mega-frauda bancară, 
care a topit veniturile populației, corupția 
politică din Parlament, afacerile cu fi rme 
transnistrene ale protipendadei moldovene 
și câte și mai câte nu au întrunit până acum 
interesul niciunei comisii parlamentare. 

Recent ministerul de interne al Federației 
Ruse a decis să treacă cu vederea mai multe 
încălcări de ședere pe teritoriul Rusiei din 
partea migranților moldoveni și să permită 
unui număr de peste 170 de mii să se întoarcă 
în Republica Moldova în perioada 1 ianuarie 
– 24 februarie. Cu condiția să nu revină 
îndărăt în Rusia mai devreme de luna martie. 
Adică după alegeri. Și că vor fi  absolviți de 
orice sancțiuni doar să voteze cu PSRM.

Într-un cuvânt, Kremlinul își schimbă 
tactica – de la fabrica de troli trece la cea 
de trădători. Dacă și aceasta nu e „trădare”, 
un amestec grosolan în treburile interne 
ale Republicii Moldova și în alegerile 
parlamentare este chiar la suprafață. Tot 
acum, vicepremierul rus și reprezentantul 
special al lui Putin în Republica Moldova 
(a se citi în Transnistria) Dmitrii Kozak, 
după o întrevedere la Moscova cu liderul 
de la Tiraspol Vadim Krasnoselskii, 
a declarat că suplimentele rusești la 
pensiile transnistrenilor vor fi  virate către 
administrația de la Tiraspol foarte curând, 
de îndată ce vor fi  defi nitivate „procedurile 
diplomatice”. Care se presupune că nu vor 
dura mai mult de două-trei luni. Exact către 
fi nele scrutinului electoral de la Chișinău. 
Oare tot în funcție de cum și cu cine va vota 
Transnistria?  

PE CAL BĂLAN SAU ÎN CĂUTAREA 
„CALULUI TROIAN”? 

În ziua când CEC a dat startul perioadei 
electorale pentru alegerile parlamentare 
2019, PDM l-a mai suspendat, a cincea oară, 
pe Dodon din funcții. La numai câteva ore 
după ce CC a decis să-l suspende, Andrian 
Candu, care a deținut interimatul „pe cinci 
minute”, a promulgat cele cinci legi pe care 
a refuzat să le semneze Dodon (privind 
trecerea-vânzarea Stadionului Republican 
Guvernului SUA, sărbătorirea pe 9 mai a 
Zilei Europei, legea prin care se creează 
Inspectoratul General al Carabinierilor 
și noul Cod al Audiovizualului). „După 
alegerile parlamentare din 24 februarie 
2019, toate aceste legi vor fi  anulate”, a fost 
reacția șefului statului Igor Dodon. Peste 
ocean, cu o zi înainte, în cadrul vizitei sale 
în SUA, spicherul Andrian Candu, i-a 
sorocit la un post de televiziune american 
o a șasea suspendare, defi nitivă: „Avem 
alegeri parlamentare în februarie, iar apoi 
alegeri prezidențiale în martie”, a declarat 
spicherul moldovean. Dodon nu a reacționat 
– era din nou în Rusia, la Sankt-Petersburg, 
preocupat de ședința Consiliului Suprem 
al Uniunii Economice Eurasiatice, dar și de 
reuniunea informală a șefi lor de state ale 
CSI.  Și deși mai mulți analiști au constatat 
că declarația lui Candu nu a fost decât o 
confuzie de exprimare (s-a referit la alegerile 
prezidențiale din Ucraina în contextul 
securității regionale), zvonul a prins 
picioare. Și nu-i exclus să devină realitate. 
De la PDM și Vladimir Plahotniuc te poți 
aștepta la orice. Mult depinde de cum va 
proceda opoziția extraparlamentară după 
24 februarie 2019. Dacă, desigur, va accede, 
cât de cât confortabil, în parlamentul de la 
Chișinău. 

Deocamdată PDM galopează spre data 
alegerilor pe cai focoși. După 24 februarie va 
defi la pe cal alb sau pe o mârțoagă? Pe ce cal 
troian sau pe care trădători va miza Vladimir 
Plahotniuc și PDM în cazul când, după 
alegeri, nu le vor ajunge, ca și lui Voronin în 
2009, un vot de aur?

Cu două săptămâni înainte de a părăsi calendarul, anul 2018 la Chișinău a 
trecut nu atât sub semnul Centenarului Unirii, cât mai degrabă sub apanajul 

unor gâlcevi electorale. Altminteri, Republica Moldova pare să fi e într-o perpetuă 
febră de alegeri – între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică, între democrație 
și autocrație, între acasă și străinătate, între adevăr și manipulare, între nostalgiile 
trecutului sovietic și căutările propriei identități, între Unire cu Țara și îmbrățișările 
otrăvitoare ale Kremlinului. Cât va mai balansa în această crăcană populația acestei 
provincii românești? Va rămâne în prizonieratul politicului, până va găsi curaj și 
inteligență de a evada în adevăr? Va pune capăt acestei situații scrutinul din 24 
februarie 2019?

P

d ă ă tă â i î i t d ă ă i l d l l 2018 l Chi i ă

SFÂRȘIT DE AN LA SFÂRȘIT DE AN LA 
CHIȘINĂU, CU ÎNCEPUT CHIȘINĂU, CU ÎNCEPUT 
DE VERVĂ ELECTORALĂDE VERVĂ ELECTORALĂ
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ÎNGERILORÎNGERILOR

Regimul fascist al Italiei s-a încheiat 
la 25 iulie 1943, când Benito 

Mussolini a fost arestat din ordinul 
regelui Victor Emmanuel al III-lea. Dar 
fascismul nu a murit. Democraţia nu 
s-a stabilit până la sfârșitul războiului 
și moartea lui Il Duce – împușcat de 
partizani în aprilie 1945. Liderii italieni 
de după război erau hotărâți să evite 
repetarea unei dictaturi. Constituţia 
postbelică – ratifi cată în 1948 – a fost 
concepută în mod explicit, pentru 
a preveni concentrarea și abuzul de 
putere. Drepturile au fost garantate 
(de exemplu, de a nu fi  arestat în mod 
arbitrar), iar reforma s-a realizat extrem 
de greu.

Fascismul a rămas în mare parte 
interzis între anii 1940-1950, deși teama 
de revenire a acestuia a fost constantă. 
Un mic, dar combativ partid neo-fascist 
a câștigat aproximativ cinci procente 
din voturi la alegeri, dar în principiu 
a fost exclus din structurile societăţii. 
În 1960, pentru a prelua guvernarea, 
creștin-democraţii au început să se 
folosească de voturile neo-fasciștilor 
pentru a forma un guvern, generând 
proteste și revolte de masă. Un număr 
de demonstranţi au fost împușcaţi. 
Tactica a fost abandonată, iar neo-
fasciștii au rămas în afara scenei politice 
pentru următorii 30 de ani.

Cu toate acestea, fascismul a rămas 
o prezenţă latentă în Italia postbelică. 
Neofasciștii au fost implicaţi într-o 
serie de masacre și atacuri violente 
asupra instituţiilor democratice ale 
statului în anii 1960-70. Tinerii erau 
recrutaţi de organizaţiile „negre”. 
Eșecul de a recunoaște pe deplin 
caracterul profund înrădăcinat al 
fascismului în societatea italiană și 
de a curăţa statul  și sistemul judiciar 
de fasciști a consfi nţit continuitatea 
acestuia în multe domenii. Un 
judecător, numit Gaetano Azzariti, de 
exemplu, a prezidat „Tribunalul Rusiei”, 
care aplica legile antisemite adoptate de 
Mussolini în anii 1930, permiţând ca 
acestea  să rămână în sistemul judiciar. 
A devenit chiar președinte al Curţii 
Constituţionale a Italiei, iar un bust al 
său se afl ă încă în clădirea Tribunalului 
din Roma.

În societate, ex-fasciștii s-au adaptat 
fără probleme în regimul democratic. 
Statutul ambiguu al Italiei postbelice 
– nici victorios, nici de învins – a 
ajutat la explicarea acestor lipsuri de 
claritate faţă de trecutul fascismului, 
monumentele sale și moștenirea 
lăsată de el. Nici un italian nu a fost 
judecat pentru crime de război. Aliaţii 
au fost complici în această pierdere 
de memorie. Experienţa de război a 
Italiei a fost considerată ca fi ind a unei 

victime, exemplifi cată prin stereotipul 
„bunului italian”. Și istoricii au fost, de 
asemenea, complici.

Un fel de „pact al uitării„ a afectat 
multe instituţii ale statului, inclusiv 
poliţia şi armata. Astfel, deşi conform 
Constituiei, Italia era o republică 
democratică, instituţiile sale erau 
adesea pline de oameni care lucraseră 
şi profi taseră de regimul lui Mussolini. 
Fascismul a dispărut, dar mulţi fascişti 
erau încă în preajmă.

Această profundă ambiguitate 
înseamnă, de exemplu, că nu există nicio 
politică naţională cu privire la picturile 
fasciste. Unele au fost restaurate frumos, 
multe au fost acoperite cu perdele, iar 
peste altele s-au pictat alte tablouri. 
Monumente fasciste monumentale au 
rămas la locul lor şi au fost surse de 
confl ict, precum Arcul din Gbolzano, 
cunoscut ca Monumentul Victoriei – o 
referire la Marele Război, care a dus la 
divizări între populaţiile vorbitoare de 
italiană şi germană.

Dar fascismul nu era doar simbolic. 
În 1970, a avut loc o încercare de 
lovitură de stat, organizată de ex-
lideri fascişti, pentru a obţine puterea 
la Roma. Mai târziu, autorităţile au 
muşamalizat cazul.

Din punct de vedere politic, un larg 
consens antifascist a avut loc până în 
anii 1990. odată cu sfârşitul Războiului 
Rece şi prăbuşirea sistemului partidelor 
de masă care au guvernat Italia 
după 1945, lucrurile au început să 
se schimbe. Antifascismul și post-
fascismul au intrat în lexicul politic. 
Partidul neo-fascist și-a schimbat 
numele în Alianţa Naţională și a adoptat 
câteva critici ușoare despre propriul 
său trecut. În mijlocul scandalului 
șocant de corupţie din Tangentopoli 
(Bribesville), populiștii au ieșit din 
molozul primei republici cu mesaje noi 
și noi formaţiuni politice. Unul dintre 
ei a fost Silvio Berlusconi: magnat TV, 
proprietar de club de fotbal și showman. 
Berlusconi a ajuns la aliaţii de dreapta 
și de centru-dreapta – inclusiv la cei 
afectaţi de marca neo-fascismului. 
Berlusconi i-a adus pe neo-fasciști 

înapoi în politică în 1994, încheind un 
acord cu Alianţa Naţională și cu o altă 
grupare populistă formată din ruinele 
prăbușirii partidelor – regionalista Ligă 
a Nordului.

În anii 1990 și 2000, ca rezultat al 
„revenirii din sălbăticie” a politicii, 
neofasciștii au acţionat pentru preluarea 
puterii la nivel naţional și local și, 
când au reușit, au dezvăluit deseori o 
nostalgie profundă pentru Mussolini 
anilor 1920 și 1930. Monumentele 
au fost restaurate, pentru a reaminti 
gloria fascistă. Ocazional și, în mod 
șocant, au fost ridicate noi memoriale 
ale unor lideri fasciști, cum ar fi  cel 
dedicat criminalului de război Rodolfo 
Graziani (plătit din banii publici) 
în orașul său natal Affi  le, de lângă 
Roma. De asemenea, au apărut noi 
mișcări neo-fasciste, pentru a atrage 
tineretul, precum mișcarea inovatoare 
CasaPound, care a debutat în 2003, 
când un grup de fasciști au început să 
se adune într-o clădire a statului din 
Roma.

Între timp, lungul val de antifascism 
din Italia a intrat în declin. Generaţia 
de după război a veteranilor partizani 
a dispărut. Festivităţile de rezistenţă au 
devenit obositoare și repetitive. Valorile 
antifasciste nu mai păreau esenţiale 
pentru etosul Republicii Italiene.
Actualmente, Italia este guvernată de 
două mișcări populiste, niciuna dintre 
ele nefăcând referire la antifascism în 
politicile lor actuale sau de perspectivă. 
Mișcarea Cinci Stele, pretinde că nu 
este „nici de stânga, nici de dreapta” 
și își bazează puterea pe mobilizarea 
italienilor marginalizaţi printr-un mesaj 
antipolitic puternic și adesea violent. 
Poziţionarea sa hiperdemocratică 
presupune adesea un apel ierarhic și 
retoric la „internet” și promovarea 
unor teorii despre conspiraţie. Celălalt 
jucător cheie din actuala administraţie 
este Lega (fostul Lega Nord), al cărui 
mesaj anti-imigrant al conducătorului 
Matteo Salvini, absolvent de istorie, s-a 
dovedit extrem de toxic și de succes.

Post-antifascismul este acum 
punctul central. Rezistenţa antifascistă 
a epocii postbelice este în prezent la 
fel de independentă faţă de generaţiile 
actuale, precum cea a unifi cării Italiei 
din anii 1920 și 1930. Plăcile către 
partizani – „martiri pentru libertate” 
– stau, aproape neobservate, în 
întreaga ţară. Este Italia o „republică 
democratică bazată pe muncă”, după 
cum se precizează în primul articol 
al Constituţiei sale antifasciste? Și va 
rămâne una?

(Traducere și adaptare de Ioan 
Românu a unui articol de prezentare a 
cărţii „Th e Archipelago: Italy Since 1945”

„Diavolul este viu, este bine și muncește peste program, 
pentru a submina Biserica Romano-Catolică”, a spus Papa 
Francisc.

De fapt, Papa este convins că Satana este vinovat 
pentru criza abuzurilor sexuale și pentru divizarea din 
cadrul Bisericii și a cerut catolicilor din lume să spună 
o rugăciune specială în fi ecare zi, pentru a încerca să-l 
învingă. Astfel, catolicii trebuie să-și încheie rugăciunea 
zilnică cu una către arhanghelul Mihail, care este 
menţionat în Biblie ca lider al îngerilor împotriva lui 
Lucifer: „Sfi nte Mihail, arhanghelul, apără-ne în luptă, 

fi i ajutorul nostru împotriva răutăţii și curselor celui rău. 
Salvează-ne de la osânda veșnică”.

„Biserica trebuie să fi e salvată de atacurile celui rău”, 
a spus Papa Francisc într-un mesaj pe 29 septembrie a.c.

De când a fost ales în 2013, Francisc a spus clar că el 
crede că diavolul este real. Într-un document din aprilie 
2018 despre sfi nţenie în lumea modernă, Francisc a 
menţionat diavolul de peste 12 ori. „Nu ar trebui să ne 
gândim la diavol ca la un mit, ca la o reprezentare, un 
simbol, o fi gură de stil sau o idee. Această greșeală ne va 
face să lăsăm garda jos, să devenim neglijenţi și să ajungem 
și mai vulnerabili”, a scris într-un document.

Biserica a fost lovită de mai multe scandaluri sexuale, 
care au pornit fi e din Germania, fi e din Statele Unite, 
fi e din Chile. Scandalurile au adâncit polarizarea dintre 
conservatorii și liberalii din interiorul Bisericii. Francisc 
a folosit termenul de „marele reclamant” pentru a 
descrie faptul că, făcând referire la fostul ambasador al 
Vaticanului la Washington, Carlo Maria Vigano, Diavolul 
e cel din cauza căruia ambasadorul a ajuns să ceară 
demisia Papei Francisc. Vigano îl acuzase pe Francisc 
că a știut despre comportamentul imoral al cardinalului 
american Th eodore McCarrick, dar nu a făcut nimic.

Monsenior Vigano susţine că i-a comunicat în scris în 
2006 superiorului său de la Roma despre comportamentul 
lui McCarrick, sugerând chiar „un tratament medical” de 
care ar avea nevoie.

fii ajutorul nostru împotriva răutăţii și curselor celui rău

UITÂND FASCISMUL, ÎN
                             ITALIA

egimulfascistalItalieis aîncheiat victime exemplificată prin stereotipul

Arheologii au făcut o descoperire râvnită de peste 
2000 de ani. Aceștia sunt aproape convinși că 

sicriul misterios de granit negru descoperit într-un oraș 
egiptean îi aparţine lui Alexandru cel Mare.

Arheologii au deschis sicriul la două săptămâni după 
ce a fost dezgropat. O mumie a fost scoasă din sarcofagul 
lung de trei metri care datează din perioada ptolemeică 
între 305 și 30 î.e.n., potrivit Express.co.uk.

Rămășiţele umane sunt încă intacte, cu puţină 
degradare a oaselor. Cadavrul încă neidentifi cat a fost 
găsit în aceeași poziţie în care a fost îngropat. Este cel mai 
mare sarcofag care a fost găsit în oraș și a fost descoperit 
de cercetătorii care lucrează la Consiliul Suprem al 
antichităţilor, care au acum misiunea de a afl a identitatea 
defunctului, susţine descopera.ro.

A fost întâlnit la aproape cinci metri adâncime, 
fi ind îngropat alături de un cap sculptat în alabastru. 
Descoperirea a fost făcută întâmplător, în urma curăţării 
sitului pentru ridicarea unei noi clădiri.

rheologii au făcut o descoperire râvnită de peste

SICRIUL GĂSIT, SICRIUL GĂSIT, 
DUPĂ 2000 DE ANIDUPĂ 2000 DE ANI
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FOTBAL
(Liga 2, Etapa 21, 9.XII.2018): 

 FC Petrolul Ploiești – CS 
Balotești 5-1 (1-0)

Marcatori: Laurenţiu 
Marinescu (33 penalti, 84), 
Lucian Cazan (53), Sebastian 
Gheorghe (62), Sergiu Arnăutu 
(78) / M. Ghiţă (89). FC 
Petrolul (antrenor Mugurel 

Cornăţeanu): Bolboașă – Olaru, 
Plămadă, Cazan, Ţigănașu – 
Cruceru, Ghinga (69 Ţicu) – 
Saim Tudor, Marinescu (cpt), 
Grecu (82 N. Popescu) - Cl. 
Herea (63 Arnăutu).

 În ultimul joc ofi cial al 
acestui an, din cel de al doilea 
eșalon fotbalistic naţional, în 
ambianţa minunată pe care 

Stadionul „Ilie Oană” o oferă, 
formaţia fanion a Prahovei, 
FC Petrolul Ploiești, printr-o 
prestaţie de bun nivel a reușit 
o victorie clară, care a produs 
bucurie bravilor „Lupi Galbeni”, 
devotaţi echipei noastre. 

La căderea cortinei, la fi nal de 
2018, Petrolul se afl ă, cu succes, 
pe drumul speranţei…

 În clasament, după 21 
de etape (din cele 38), în lupta 
pentru promovarea în prima 
ligă naţională (primele două 
– direct, a treia prin baraj), 
din cele 20 de competitoare 
s-au detașat clar, șase: Sportul 
Snagov 46p, Academia Clinceni 
45p, FC Petrolul Ploiești 45p, 
Universitatea Cluj Napoca 44p, 
Chindia Târgoviște 44p, FC 
Argeș Pitești 41p. 

 Reluarea activităţii ofi ciale 
a eșalonului este prevăzută pe 
23.II.2019, când este programat, 
la Târgu Jiu, jocul Pandurii – 
Petrolul… 

Ca în fi ecare an al existenţei 
sale, Clubul Sportiv Petro-

Energia Câmpina (președinte 
prof. Mihai Pascu, vicepreședinte 
ing. Emanuel Necula), a continuat 
și în anul 2018 să descopere și să 
pregătească noi talente pentru 
sportul naţional și internaţional.

După seria de Campioni ai 
României pregătiţi de antrenorul 
de prim nivel naţional Mihai 
Pascu, mai întâi la CS Petrom 
Ploiești și apoi la CS Petro-Energia 
Câmpina, precum Oana Gheorghe 
la aruncarea discului și greutate - 
preţuită internaţională, Florin 
Nicolae – multimedaliat naţional 
și internaţional la atletism și bob, 
Mădălina Vlad Predoi – triplă 
campioană în atletism, ulterior 
cooptată în lotul olimpic de bob, 
și alţi campioni au fost formaţi în 
acest club – Vlad Coman, Cosmin 
Bucătaru, Cristian Coţovanu, Vlad 
Voiculescu, Codruţ Dumitru, 
Cătălin și Adrian Onea, Ionuţ 
Ursu, Alexandru Stan, Mihail 
Izvoranu, Cătălin Graure, Albert 
Rozenauer, Ana Maria Cârmaci.

Deși condiţiile de pregătire 
și mai ales sprijinul pe care 
factorii cu atribuţii îl acordă sunt 
necorespunzătoare, anormale, 

Clubul Sportiv Petro-Energia 
Câmpina, prin pasiunea și 
competenţa antrenorilor săi – 
Mihai Pascu, Mihail Pascu, Ionuţ 
Ursu, Adrian Onea, Codruţ 
Dumitru, a continuat să aducă în 
prim plan, noi autentice speranţe 
în atletism – „sportul sporturilor” 
pe care prestigioasa structură 
sportivă îl slujește prioritar.

Prin performanţele și prin 
onorantele poziţionări, în 
diferitele eșaloane de vârstă, 
competiţionale, în Campionatul 

României, CS Petro - Energia 
Câmpina i-a remarcat și ierarhizat 
în 2018, în ordine pe cei mai 
valoroși tineri atleţi: Alexandra 
Necula (Copii 2, Aruncarea 
greutăţii), Cristian Nichifor 
(Copii 1, Aruncarea greutăţii), 
Natalia Rusu (C 2, Greutate și 
Disc), Teodora Dumitru (C 3, 
Aruncarea greutăţii și a mingii 
de oină), Mihai Petrescu (C 2, 
Aruncarea discului), Alexandru 
Marin (C 3, Aruncarea mingii de 
oină), Irina Talangă (C 1, Probe 

de sprint și săritură în lungime, 
Irina Diaconescu (C 2, Sprint 
și sărituri), Matei Lambă (C 1, 
Aruncarea greutăţii și a discului), 
Maria Aldea (C 1, Aruncarea 
discului și a greutăţii).

Pe drum bun, pe căile 
performanţei  se mai afl ă cu 
succes Emilia Vasilache, Sebastian 
Savu, Gabriel Postolache, Maria 
Olteanu, Andreea Vasile, Carol 
Banu, Virgil Constantin, Juanito 
Hornea, Dimitria Mantu, Ana 
Maria Istrate, Adelina Anghel, 

Denisa Rotaru, 
Alexandru Manea 
Rareș Anghel,  
Nectarie Mantu.

Onorantele reușite 
ale CS Petro-Energia 
Câmpina au fost 
posibile și datorită 
celor ce-au sprijinit 
tinerii sportivi și pe 
antrenorii lor, cu 
generozitate, precum 
societăţile Lemet și 
Confi nd Câmpina, 
Michelin Florești, 

Lido și Aquila Ploiești cât și a 
unităţilor de învăţământ din zonă și 
în mod special a Școlii Gimnaziale 
„B. P. Hasdeu” Câmpina (director 
prof. Cătălin Bercăroiu), a Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Telega – prof. 
Carmen Isabela Ciocănescu) și a 
Școlii Gimnaziale, „Prof. Cristea 
Stănescu” Cornu de Jos – Cornu 
(director prof. Laura Șupeală).

La Petro-Energia și-n Prahova, 
sportul juvenil, în onoare.

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

a în fiecare an al existenţei

Clubul Sportiv Petro Energia României CS Petro Energia de sprint și săritură în lungime Lido și Aquila Ploiești cât și a
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Imagini; CS Petro-Energia CâmpinaImagini; CS Petro-Energia Câmpina

LAURII PRAHOVEI, 2018...LAURII PRAHOVEI, 2018...
Structurile sportive din Prahova 

au participat sau participă și în 
această perioadă în competiţii pentru 
performeri sau pentru „toţi”, în 
sporturile de iarnă – schi, sanie, bob, 
skeleton, patinaj viteză sau a celor și 
de sală, fotbal, handbal, volei, baschet, 
badminton, gimnastică ritmică, 
atletism, judo, box, tenis de masă și 
nu numai, în ţară și peste hotare – la 
Konigssee – Germania, Calgary sau 
Whistler – Canada, Cairo – Egipt, 
Zakopane – Polonia, cu multe dispute 

sportive și în minunatul nostru judeţ, 
la Bușteni, Breaza, Câmpina, Băicoi, 
Plopeni, Urlaţi, Valea Călugărească, 
Brazi, Blejoi și bine înţeles Ploiești…

Ca în fi ecare fi nal de an, 
Direcţia pentru Sport și 

Tineret Prahova (director executiv – 
prof. Laurenţiu Nicolescu) va premia 
(joi, 27 decembrie 2018, ora 10.30, 
Sala Sporturilor „Olimpia” Ploiești), 
sportivii prahoveni evidenţiaţi în 
anul 2018, în întreceri sportive 
internaţionale ofi ciale.

PE DRUMUL SPERANŢEI…PE DRUMUL SPERANŢEI…

CLUBUL SPORTIV PETRO-ENERGIA CÂMPINA, MUNCĂ, PASIUNE, ONOARE…CLUBUL SPORTIV PETRO-ENERGIA CÂMPINA, MUNCĂ, PASIUNE, ONOARE…
Prof. Octavian BĂLTEANU; 
www.ziarulploiestii.ro

Petrolişti la bucuria golului…Petrolişti la bucuria golului…

Imagine: fcpetrolul.roImagine: fcpetrolul.ro

Alexandra Necula, pe Alexandra Necula, pe 
Stadionul „Iolanda Balaş Stadionul „Iolanda Balaş 

Soter” din BucureştiSoter” din Bucureşti

Grupa de atleţi „Petro-Energia”, la TelegaGrupa de atleţi „Petro-Energia”, la Telega

Sebastian Savu, Emilia Vasilache, Mihai Pascu, Alexandra Sebastian Savu, Emilia Vasilache, Mihai Pascu, Alexandra 
Necula, Irina Talangă, în Sala de Atletism „Lia Manoliu” Necula, Irina Talangă, în Sala de Atletism „Lia Manoliu” 

BucureştiBucureşti

Sebastian Savu, Alexandra Sebastian Savu, Alexandra 
Necula (sus), Mihai Pascu Necula (sus), Mihai Pascu 

(jos), împreună cu multipla (jos), împreună cu multipla 
medaliată mondială la disc – medaliată mondială la disc – 

Nicoleta GrosuNicoleta Grosu

Cu prilejul Sfi ntelor 
Sărbători de Crăciun și a 

Anului Nou 2019, Redacţia 
Ziarului „Ploieștii” 

urează tuturor sportivilor, 
ofi cialilor și susţinătorilor 

sportului prahovean, 
CRĂCIUN FERICIT ȘI LA 

MULŢI ANI!
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