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

 „Războiul se termină doar atunci 
când este îngropat ultimul soldat mort.”

- Culese de Tata  Aleksandr Suvorov (1730 - 1800) prinţ al Italiei
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Bani europeniBani europeni
pentru pentru 
pomiculturăpomicultură
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Marius MARINESCU ,Punctul pe
TRIST? NU! AMĂRÂT...

Dragă tată, îți scriu aceste rânduri 
pentru că vreau să ajungă la tine înainte 
de ziua mea, iar când o să sufl u în tort te 
rog să îmi îndeplinești măcar o dorință.

Înainte de toate, vreau să ştii că mămica 
este bine, slavă Domnului!, Ionuț este tot 
supărător de cuminte, Magda...mănâncă 
în continuare (mâine-poimâine face 50) 
ciocolată pe ascuns...ce să mai, toți ai 
noștri sunt cum i-ai lăsat.

Eu, în schimb...nu mă simt prea bine. 
Aaa, nu, stai liniștit, fi zic n-am nimic. 
Așa, ca stare, nu sunt bine deloc. În 
primul rând, îmi este dor de tine. RĂU!În 
al doilea rând, simt că ceva din mine a 
început să scârțâie. Nu detaliez, dar cred 
că știi la ce mă refer. Și nu glumesc. Am 
o stare de anchilozare care mi-a cuprins 
câteva celule de prin sufl et și tare imi e 
teamă să nu se înmulțească. Pe bune! 
Alea câteva afectate, câte sunt, fac un 
zgomot de tablă ruginită târâtă pe șosea, 
de mă disperă. Nici cu răbdarea nu mă 
prea mai laud. Și ea a început să scârțâie. 
Singurul lucru care mai unge tabla și mai 
ia din scârțâit e, din când în când, câte un 
pahar cu vodka..., dar și ăla a cam început 
să zgârie pe gât. Ce să mai, mă simt ca 
Miorița, nici iarba nu-mi mai place...
deși n-am încercat să o fumez, poate așa 
„intră”. Ceea ce mă îngrijorează însă, cel 
mai tare, e că au început să mă lase nervii. 
De ce? Mă întrebi de ce? Păi cum să nu te 
apuce toți dracii din lume când vezi câtă 
prostie și nemernicie e în jur. O să spui că 
nu e nimic nou sub soare. Și al naibii soare, 
mai și luminează peste ele, de strălucesc 
mai ceva ca aurul repatriat. Și, de ce mai 
am nervi? Pentru că am senzația că nimic, 
dar nimic nu se schimbă în bine. Aceleași 
loaze cu și mai mult tupeu. Aceleași fețe 
cu zâmbet de drac. 

6 PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 6 PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 
AU FOST SEMNATE LA CJ PRAHOVA!AU FOST SEMNATE LA CJ PRAHOVA!
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3000 de euro3000 de euro
pentru producătoriipentru producătorii
de tomatede tomate

SUNT SAU NU SUNT BANI PENTRU PENSII?

HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA VA CONSTRUI 12 CASE LA BERCENI

Senatul a adoptat tacit propunerea 
legislativă privind construcția 

„Autostrăzii Estului”, Galați-Brăila-Buzău-
Ploiești, forul decizional în această speță fi ind 
Camera Deputaților. Realizarea magistralei va 
fi  fi nanțată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor, în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinație, 
din credite externe și din fonduri europene, 
termenul de fi nalizare fi ind de patru ani de la 
intrarea în vigoare a legii. Anterior, Guvernul 
României a aprobat Master Planul General 
de Transport al României care prevede 
construirea, pe același traseu, a unui drum 
expres, cu orizont de timp 2030. Proiectul 
legislativ a fost inițiat de mai mulți deputați și 
senatori PMP.

Președintele Klaus Iohannis a 
promulgat, luni, Legea privind 

bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019. Șeful statului a transmis Guvernului 
să se asigure că dispune de banii necesari 
pentru întregul an, sugerând că ar 

exista un minus de 1,4 miliarde de lei: 
„Dacă legea nu ar fi  promulgată acum, 
pensionarii ar fi  direct afectați, pentru 
că orice nouă întârziere blochează 
acordarea unor drepturi speciale, cum 
ar fi  biletele de tratament balnear. În 
același timp, reiau solicitarea adresată 
Guvernului și Parlamentului: asigurați-vă 
ca sumele necesare pentru plata integrală 
a pensiilor pe 2019 să fi e prevăzute în 
buget, asigurați-vă că fi nanțarea acestor 
cheltuieli se face cu respectarea legii, 
adică sumele corect calculate să fi e incluse 
în buget în totalitate și aprobate prin lege 
pe o perioadă de un an. Calculele arată 
că lipsesc circa 1,4 miliarde lei pentru 
acoperirea în integralitate a pensiilor pe 
anul 2019.” 

Zi mare, luni, pentru Consiliul Județean Prahova! Nu atât prin 
prezența, la Ploiești, a noului ministru al Dezvoltării Regionale, 
Daniel Suciu și a directorului Agenției de Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia, Liviu Mușat, ci pentru că s-au semnat 6 proiecte cu 
fi nanțare europeană (plus 2 la Mizil și Plopeni), desfășurate prin 
intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, în valoare 
cumulată de 210 milioane de lei. Benefi ciari sunt Consiliul Județean 
Prahova, spitalele de Obstetrică și Ginecologie, Județean de Urgență, 
Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecție a Copilului 
Prahova și două școli din orașele Plopeni și Mizil.

AUTOSTRADA GALAȚI-AUTOSTRADA GALAȚI-
PLOIEȘTI, APROBATĂ PLOIEȘTI, APROBATĂ 

TACIT ÎN SENATTACIT ÎN SENAT

ALTELE DOUĂ AU FOST PARAFATE LA MIZIL ȘI PLOPENIALTELE DOUĂ AU FOST PARAFATE LA MIZIL ȘI PLOPENI

Festivitatea, fi indcă 
momentul a fost 

celebrat cum se cuvine, a 
avut loc la Consiliul Județean 
Prahova, gazda fi ind șeful 
instituției, Bogdan Toader 
și vicepreședintele Ludmila 
Sfârloagă. Printre invitați, 
alături de cei doi ofi ciali de 
la București și Călărași, s-au 

afl at secretarul general-adjunct 
al MDRP, Iuliana Camelia 
Coporan, subprefectul Emil 
Drăgănescu, parlamentari, 
directorul DGASPC, Viorel 
Călin, primari și consilieri 
județeni. Trecem (voit) peste 
discursurile cu mulțumiri și 
felicitări reciproce și spunem 
că cele șase proiecte semnate 

înseamnă investiții cumulate de 
aproximativ 210 milioane de lei:

-infrastructura rutieră 
(proiecte începute, la partea 
de documentație, din 2014): 
modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identifi cate 

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud-
Muntenia-Traseul regional 
2-Tronsonul Prahova, DJ 720, 
DN1-Florești-Filipeștii de 
Pădure-limită județ Dâmbovița 
- 66.416.852 lei (2.022.550 
lei cofi nanțare CJ Prahova; 

amnă investiții cumulate de în Prioritatea 1 a Regiunii Sud

reședintele Klaus Iohannis a

Organizația nonguvernamentală 
Habitat for Humanity România va 

construi, în comuna Berceni, satul Moara 
Nouă, în perioada 2019-2022, 12 locuințe 
pentru familiile cu venituri reduse. Casele 
vor fi  realizate în sistem cvadruplex, având 
structură de lemn și o suprafață de aproximativ 
62 metri pătrați. O locuință va dispune de 
două dormitoare, sufragerie, bucătărie și baie. 
Persoanele interesate au termen până mâine 
(15 martie) să depună documentația pentru 
a benefi cia de case. Sunt considerate eligibile 
familiile cu venituri reduse și care au nevoie 
urgentă de o locuință decentă, dar și cele care 

sunt dispuse să facă voluntariat 1.000 de ore 
la construcția locuințelor. Familiile selectate 
vor plăti locuința la o valoare subvenționată a 
materialelor de construcții, în rate lunare fi xe, 
fără dobândă și fără profi t, pe o perioadă de 
20 de ani.

Habitat for Humanity este o organizație al 
cărei slogan „O locuință decentă poate rupe 
cercul sărăciei” completează viziunea de a 
asigura un adăpost decent pentru toți cei 
afl ați în difi cultate. Proiectul a fost lansat cu 
peste 40 de ani în urmă în Statele Unite ale 
Americii și de peste 20 de ani în România. 
De-a lungul timpului, la nivel internațional, 

22 milioane de oameni din 70 de țări au 
benefi ciat de ajutorul Habitat for Humanity. 
În România, peste 60.000 de oameni pot 
spune acum „acasa”, ca urmare a cooptării 
lor în programele Habitat for Humanity de 
construire de locuințe sau de prevenție și 
răspuns la dezastre.
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OFERTĂ DE

Niște norvegieni au efectuat un studiu 
și au ajuns la concluzia că maximul 

inteligenței de pe glob a fost atins în anul 1970. 
Începând din acel an, de la o generație la alta, 
IQ-ul a scăzut cu 7 puncte în medie. Adică 
omenirea e mai proastă din an în an. Bravo, 
m-am liniștit! Nu pricepeam de ce clasa noastră 
politică e mai... nu-i zic proastă... mai slabă 
pe zi ce trece. Acum înțeleg. De vină pentru 
îndobitocirea generală ar fi , cică, dietele din ce 
în ce mai nesănătoase, sistemele educaționale 
neperformante, dependența tehnologică și 
sursele de informare gen tabloide și site-uri de 
fake news.

Cred că la ai noștri e un cumul din toate, la 
care se adaugă „calități” de selecție în funcție 
precum „talentul și vocea”.

Dragnea: „Acum mulți ani, în toate satele 
erau noroaie. La sat, când ploua și 

cineva ieșea din curte, în multe locuri, intra în 
noroi până la genunchi. Acum nu mai este așa. 
Am avut curaj, în 2013, să pornim un program 

(PNDL) pe care aproape toată lumea a vrut să îl 
blocheze (...) Nivelul de investiții, programele de 
dezvoltare din zona rurală vor face ca în această 
țară, în următorii ani, satele din România să fi e 
mai frumoase ca satele din Vest, pentru că au și 
mai multă ospitalitate.” Ptiu, bată-te să te bată, 
care va să zică ai scos România din noroaie, 
neh? Păi, Liviule, le lăsăm naibii de poze cu boii 
care trag mașinile din glod sau cu sicriele cărate 
pe brațe, că nici căruțele nu intrau în mocirlă, 
eu mă uit la altceva: vezi că nemernicii ăia de la 
Institutul Național de Statistică te trag în piept. 
Acolo scrie că 24,67% din drumurile comunale 
(8.217 km) sunt fi x din pământ, iar 41,26% 

(13.741 km) sunt pietruite. Deci ia să te punem 
pe tine să faci de 3 ori distanța București-
Madrid prin noroaie să vezi cum e, bine?

Și tot Liviu Dragnea: „Am intrat în UE, 
dar nu suntem obligați să mâncăm 

toate E-urile! De ce nu putem reface rețeaua 
de aprozare în România? Noi nu mai suntem 
în stare să facem napolitane? Suntem proști? 
Suntem leneși? Nici vorbă! Leneș e Iohannis, 
nu noi!” Și cine dracu` te-a ținut de mână să 
nu faci până acum aprozare de stat? Bă, zici că 
până acum ne-au guvernat extratereștrii, nu 
voi, nu tu, Liviule; vă uitați acum ca vițelul la 
poarta nouă de parcă nu voi ați fi  condus țara 
asta 19 ani! Plus 10 ceilalți, dar măcar ăia știu 
că o economie de piață nu e una centralizată! Pe 
de altă parte, la ce vă mai trebuie vouă aprozare, 
că fi x asta faceți toată ziua, vă certați ca niște 
zarzavagioaice. Mă rog, sunteți varză!

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a 
făcut un fi x pentru cormorani. Îi vrea 

morți, că mănâncă peștele țării. La o vizită prin 
bălțile patriei, asaltat de jurnaliști papagali, 
Daea a zis că nu este dispus ca România să 
devină „grădină zoologică”, aluzie la faptul că 

22 de state au cerut derogare pentru ocrotirea 
acestor „animale zburătoare”: „În 25 de ani, 
numărul cormoranilor a crescut de 24 de ori, 
ajungându-se la minimum 1,8 milioane de 
exemplare. România face parte din țările care 
sunt grav afectate; cormoranii mănâncă de trei 
ori mai mult pește decât obțin fermierii din 
acvacultură”. Care pește, bre, Daea, că noi nu 
mai avem nici măcar somn, îl găsim, naibii, 
prin țări străine, că pe-aici ni l-ați impozitat/
furat voi! Pe de altă parte, io zic că-s mai mulți 
cormorani (grădină zoologică) în guvernul ăla 
al matale și-n minister, că ne mâncați nouă 
sufl etul să vă plătim vouă lefuri grăsane! Lasă 
cormoranii în pace și ocupă-te, nene, de irigații!

Darius Vâlcov, consilierul premierului 
Viorica Dăncilă, a atacat duminică 

seara, în cadrul unei emisiuni TV, conducerea 
BNR, învocând rezultatele slabe obținute din 
administrarea celor 36 de miliarde de euro 
ce constiue rezervele statului: „ Unii se cred 
deștepți și pe viață într-un anumit loc. Îmi 
doresc o echipă nouă de patrioți la BNR.” Tulai, 
Doamne, Dariuse, și ce să facă patrioții ăia 
acolo, să ascundă BNR cu totul prin cavouri?

O fetișcană numită Zoană, înlocuitoarea 
Vioricăi Dăncilă la Bruxelles, s-a trezit 

să declare: „Ceea ce riscă România, în cazul 
numirii lui Kovesi în funcția de Procuror-Șef 
European, e o imagine negativă pe termen 
lung, cu atât mai mult cu cât e cercetată penal 
în 19 dosare. Și pentru UE va fi  o lovitură de 
imagine.” Zău, fato? Dar nu zici că alea 19 
dosare i le-au făcut infractorii voștri de drept 
comun? Că și eu pot depune acum 999 de 
reclamații la DNA pe numele tău și să vezi 
atunci bucurie. Pe de altă parte, mda, fătucă, 
nu România riscă, ci ăia ai tăi care au fraudat 
fonduri europene. Aleluia, vă pescuiește Kovesi 
dacă ajunge procuror șef, acolo nu mai aveți 
voi o Adina Florea să-i persecute pe magistrații 
care cercetează infractorii. Dar tu, Zoană, ce să-
ți zic, judeci așa cum ți-e numele!

Cică Sebi Ghiță, fugit încă prin Serbia, 
dar cu toate mandatele de arestare 

suspendate, nu și cu dosarele penale, va candida 
la alegerile europarlamentare din parte PRU. 
Discursul său, a comentat fugarul, va fi  „nu 
e despre Europa, ci despre noi, despre români 
(...) Azi, bandele Rezist sunt lăsate să atace 
judecători și miniștri și să se urce pe gardurile 
Parlamentului!  România va fi  o țară unde românii 
vor benefi cia de resursele solului și subsolului. 
Trebuie exploatate în interiorul României, nu 
în benefi ciul jefuitorilor străini! România își va 
exprima suveranitatea. Nu vreau să ajungem un 
ducat al luxemburghezilor de la Bruxelles!” Bun, 
băiete, dar de ce naiba vrei să te duci la Bruxelles, 
dacă ataci Parlamentul European? Dacă toți îs 
niște bandiți, deși eu n-am văzut un european 
tăind păduri sau vânzând fabrici, ci numai pe voi, 
ăștia de la conducerea țării, de ce vrei să ajungi în 
mijlocul lor? Apropo: cine-s românii ăia care vor 
profi ta de resurse? Aceiași cu ăia de până acum, 
adică voi, ăștia, fugăriți de DNA? Cât despre 
bandele Rezist, mai bine ele, decât alte bande cu 
azimutul prin Costa Rica, Madagascar, Serbia, 
Teleorman, Constanța, Buzău, Iași, Ploiești...

Parol,Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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ACCIDENT RUTIER ÎN 
SENSUL GIRATORIU 

DE LA METRO

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN1, la km 66, în sensul giratoriu 
de la Metro, de la ieșire din Ploiești, 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. În urma accidentului, 
o persoană a fost rănită. Potrivit 
primelor cercetările se pare că 
accidentul rutier s-a produs pe 
fondul neacordării de prioritate. 

Trafi cul în zonă a fost îngreunat. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

AMENZI DE PESTE 50.000 DE 
LEI, PENTRU NEREGULI ÎN 
DOMENIUL COMERȚULUI

Acțiune amplă, în Prahova, 
desfășurată de polițiștii din 
cadrul Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice, pentru 
verifi carea activităților de comerț cu 
produse alimentare și nealimentare, 
precum și în domeniul serviciilor. 
În colaborare cu Direcția Regională 
a Vămilor Ploiești, ITM Prahova, 
Garda de Mediu și DSVSA Prahova 
au fost verifi cate inclusiv produsele 
accizabile, respectiv alcool, tutun 
și combustibil. Pentru abaterile 

constatate au fost aplicate nouă 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 55.000 de lei, fi ind 
depistată și o infracțiune. Pe durata 
controalelor, polițiștii au dispus 
confi scarea de mărfuri în valoare de 
1.874 de lei și suma de 2.036 de lei. 

NEREGULI ÎN TRANSPORTUL 
RUTIER ÎN REGIM DE TAXI, 

PE RUTA CÂMPINA – TELEGA

Polițiști rutieri din Câmpina 
au depistat, pe DJ 100E, pe raza 
comunei Telega, un localnic în 
vârstă de 45 de ani, care efectua 
transport rutier de persoane 

în regim de taxi. Cursa era 
efectuată pe ruta Câmpina 
– Telega, fără a respecta 
obligația de a reveni în 
localitatea de autorizare după 
executarea traseului. De data 
aceasta, conducătorul auto 
a scăpat cu un avertisment, 
având în vedere că, în urma 
verifi cărilor, s-a constatat că 
pe numele acestuia nu fi gurau 
alte mențiuni. În cazul în care 
conducătorul auto va repeta 
fapta, potrivit IPJ Prahova, 
acesta va fi  sancționat în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 38 /2003.
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AMENZI DE 3.000 LEI PENTRU CEI CARE 
AU WC-UL ÎN FUNDUL CURȚII!AU WC-UL ÎN FUNDUL CURȚII!

Aceleași minciuni ca acum 30 de ani...
autostrăzi multe și ca în palmă, spitale 
curate, muzee ca afară, agricultură 
performantă, servicii impecabile, școli 
moderne, administrația transparentă și 
accesibilă printr-un click de tastatură, 
oameni normali și cu viziune în fruntea 
țării...NIMIC! Nimic din astea, ba chiar 
suntem mai rău decât când ai plecat. Tot 
Ponta,  tot Dragnea, tot Ghiță, tot Cioloș, 

tot Iohannis, tot Orban, tot Băsescu, tot ei 
și ai lor îmi joacă în picioare nervii, mie 
și celor ca mine, care am fost educați că 
totul are un rost bun, că interesul național 
îl depășește pe cel personal, că mai întâi 
dai și apoi aștepți să primești, iar dacă nu 
primești, alegi alt loc unde să dăruiești...și 
uite cum am ajuns unde mă doare cel mai 
tare. Să aleg să dăruiesc altundeva decât în 
țara mea. Și știi ce e și mai rău? Că nimeni 
nu încearcă să mă oprească. În fi ne...,iar 
m-am ambalat. Și sunt sigur că și de data 
asta e degeaba. 

Așa că revin la ziua mea și la rugămintea 
de a-mi îndeplini măcar una dintre 
dorințe. Și o să îți spun câteva dintre ele ca 
să alegi tu, iar dacă mai ai și tu vreo idee, o 
primesc. Mi-aș dori din sufl et ca dimineața 
să ies din casă cu zece minute mai devreme 
ca să stau de vorbă cu vecinii despre ce 
e și ce o să fi e, pentru că acum parcă ne 
urmărim unii pe alții ca nu cumva să dăm 
nas în nas, de rușine pentru ce și cum am 
ajuns să trăim. Mi-aș mai dori să pot fura 
un zâmbet fi ecărui om pe care îl întâlnesc. 
Aș vrea să beau cafeaua de dimineață cu 
oameni care se atașează, nu doar folosesc. 
Îmi doresc să pot bea apă de la robinet fără 
teamă pentru sănătatea mea și a copilului 
meu. Vreau, dacă se poate, să le dispară, 
măcar pentru un an, toate ratele la bănci 
apropiaților mei. Și, aș mai vrea ceva...
un SEMN. Un semn cât de mic, că nu 
totul se termină așa și aici.

Îmi e dor de tine, tată!

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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SUNT SAU NU SUNT BANI PENTRU PENSII?

PESTE 130 DE INCENDII 
DE VEGETAȚIE USCATĂ ÎN 

CÂTEVA ZILE

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce, în ultimele zile, 
au fost înregistrate peste 130 de 
incendii de vegetație uscată, soldate, 
în unele cazuri chiar cu victime. 
„Cauză probabilă de producere a 
acestor evenimente o constituie 
utilizarea focului deschis în spații 
deschise, cetățenii efectuând 

igienizarea terenurilor prin arderea 
vegetației uscate, fără a respecta 
normele de apărare împotriva 
incendiilor, iar suprafața de ardere 
a fost de aproximativ 426 ha”, a 
anunțat ISU Prahova, precizând că 
în unele cazuri, focul s-a extins, fapt 
care a condus la producerea unor 
pagube mai mari. Așa s-a întâmplat 
în localitatea Provița de Sus, unde o 
gospodărie a fost mistuită de fl ăcări, 
în urma unui foc deschis pentru 
arderea resturilor vegetale din 

grădină. Un alt incendiu de vegetație 
uscată, produs pe raza localității 
Bușteni, a pus în pericol un depozit 
de materiale de construcții. Numai 
intervenția promptă a pompierilor 
a făcut ca pagubele provocate de 
incendiu să fi e diminuate. Pompierii 
militari au avut o misiune difi cilă 
și la Ceptura, unde incendiul 
de vegetație uscată a cuprins o 
suprafață de 100 de hectare de teren. 
Operațiunea de stingere a focului 
a fost difi cilă și din cauza vântului 
puternic. La Urlați, tot ca urmare a 
unui incendiu de vegetație uscată, 
un bărbat s-a ales cu arsuri grave de 
gradul II, III și IV pe aproximativ 
90% din suprafața corpului. Câteva 

ore mai târziu, din cauza rănilor 
multiple, bărbatul a decedat la 
spital. „Deoarece legislația interzice 
arderea la întâmplare a vegetației 
uscate, iar cei care o fac pun în pericol 
gospodăriile, fondul forestier, 
bunuri materiale importante sau 
chiar vieți omenești, transmitem 

din nou un apel către populație și 
către factorii de răspundere din 
administrațiile locale, să respecte 
interdicțiile privind focul deschis, 
mai ales în această perioadă în care 
propagarea fl ăcărilor este favorizată 
de condițiile meteorologice”, este 
apelul ISU Prahova.

3

Premierul Viorica Dăncilă a 
ripostat imediat, spunând 

că președintele nu cunoaște 
lucruri elementare despre buget 
și face jocuri electorale: „Este un 
joc electoral pe care îl face pe 
spatele românilor. Președintele 
Klaus Iohannis nu cunoaște 
lucruri elementare pentru că a 
spus că lipsesc 1,4 miliarde lei de 
la bugetul de pensii. În realitate, 
după foarte mulți ani, în 2019, 
bugetul va avea un excedent de 
1,7 miliarde de lei, ca urmare 
a transferului obligațiilor de la 
angajat la salariați, măsură care 
și-a arătat efi ciența”. 

Cine are dreptate și 
cine nu, vom vedea. 

Deocamdată matematica simplă 
atârnă înspre Cotroceni, doar 
că „gaura” fi nanciară ar părea 
mai mare. Să argumentăm: 

Institutul Național de statistică 
ne spune că, în trimestrul al III-
lea din 2018, în România existau 
5,201 milioane de pensionari, 
iar pensia medie lunară afl ată 
în plată era de 1.222 lei/lună. 
De aici rezultă că lunar ar fi  
nevoie de 6,356 miliarde de 
lei pentru plata pensiilor, iar 
fondul anual se ridică la 76,267 

miliarde de lei. Ce spune Legea 
asigărărilor sociale de stat 
formulată de Guvern și aprobată 
în Parlament? Că   „bugetul 
asigurărilor sociale de stat 
aferent sistemului public de 
pensii are prevăzute venituri de 
71,662 miliarde lei și cheltuieli 
de 68,761 miliarde lei, atât la 
credite de angajament cât și la 

credite bugetare, cu un excedent 
de peste 2,9 miliarde lei”. La 
prima citire așadar, defi citul 
este chiar mai mare decât cel 
anunțat de președinte, iar faptul 
că se vorbește despre credite 
de angajament chiar că nu e de 
bun augur! Și șeful Consiliului 
Fiscal, Ionuț Dumitru, a declarat 
că România are în prezent un 
defi cit la fondul de pensii de 
aproape 3% din PIB: „Dată 
fi ind execuția bugetară aferentă 
lunii ianuarie 2019, precum și 
majorarea de la 1.100 la 1.265 lei 
a valorii punctului de pensie de 
la 1 septembrie 2019, apreciem 
că suma bugetată în varianta 
aprobată de guvern a bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
(BASS) apare drept inferioară 
necesarului probabil de plată 
pentru anul 2019 cu circa 2 
miliarde lei.”

Marius MARINESCU ,Punctul pe
TRIST? NU! AMĂRÂT...TRIST? NU! AMĂRÂT...

Institutul Național de statistică miliarde de lei Ce spune Legea

Locuitorii din orașele și 
comunele care au sistem de 

canalizare, dar păstrează toaleta în 
fundul curții, refuzând să-și racordeze 
gospodăria la acest serviciu, pot fi  
amendați cu până la 3.000 lei. Presa 
centrală a intrat în posesia unei 
circulare transmise de Ministerul 
Dezvoltării Regionale primarilor 
din țară, prin care li se solicită să 
întocmească liste cu gospodăriile 
nebranșate la sistem. Acestea 
ar urma să fi e trimise la Garda 
de Mediu, care va și administra 
sancțiuni proprietarilor. De același 
„tratament” vor avea parte și cei 
care au fose septice. Ulterior, într-o 
intervenție telefonică la unul din 
posturile naționale TV, ministrul 
Dezvoltării, Daniel Suciu, a mai 
îmblânzit tonul, dar a reamintit 
că România ar putea intra în  
infringement din cauza problemelor 
de mediu: „Nu am dat un 
ordin în luna decembrie, ci 
pur și simplu am transmis o 
circulară tuturor unităților 
administrativ teritoriale, 
tocmai pentru a face o 
situație exactă, mai ales în 
localitățile unde s-au făcut 
investiții de apă și canalizare 
și încă nu s-au fi nalizat 
branșamentele (…) Vreau 
să fac o precizare foarte 
importantă, tocmai pentru 
protecția persoanelor 

defavorizate, legea permite 
autorităților locale să suporte 
fi nanciar, pentru categoriile 
defavorizate, branșarea la apă și 
canalizare (...) Am făcut apel și la 
primari să își prioritizeze investițiile, 
iar când depun proiecte de fi nanțare 
atât pe fonduri europene, atât pe 
programe guvernamentale, să 
pornească de la necesitățile de bază, 
exact așa cum au fost ele cuprinse 
în PNDL (Programul National de 
Dezvoltare Locala), alimentare cu 
apă și canalizare, drumuri și apoi 
lucrări de utilitate publică.” În 2017, 
din totalul de 320 de orașe, 314 
(98,12%) aveau sistem public de 
canalizare, iar din 2.861 de comune, 
doar 937 (32,75%) dispuneau 
de rețea de canalizare. Rămâne 
de văzut ce va face MDRAP cu 
primăriile sau școlile care au toaleta 
tot în fundul curții...

ZIUA CADRULUI ZIUA CADRULUI 
DIDACTIC LA BUȘTENIDIDACTIC LA BUȘTENI

„Ziua cadrului didactic” a fost sărbătorită pentru a 16-a 
oară la Bușteni. Organizată de Primărie, manifestarea din 
acest an a avut în centrul atenției 30 de profesori, premiați 
pentru rezultatele excelente în pregătirea elevilor olimpici. 
Dascălii au primit, într-un cadru festiv, diplome, fl ori și 
premii în bani: 600 de lei pentru profesorii ai căror elevi 
au obținut locul I la competițiile școlare, 500 de lei pentru 
locul al II-lea, 400 lei pentru poziția a III-a și 300 lei 
pentru mențiune. Când au inițiat o asemenea sărbătoare, 
autoritățile locale au dorit să-și exprime în acest fel 
respectul și aprecierea de care se bucură cadrele didactice 
care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ 
din localitate. Gazda festivității a fost primarul Irinel 
Ghiță, care a avut invitați din Parlamentul României și de 
la Inspectoratul Școlar Județean.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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Direcția Județeană Agricolă Prahova 
a anunțat că  Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltare Regională va continua și în 
acest an să aplice programul de susținere 
a producerii tomatelor în spații protejate. 
Valoarea sprijinului este de 3.000 de euro/
an. Cererile se vor depune până pe 20 
martie, pentru prima parte a programului 
și până pe 15 septembrie, pentru a doua 
etapă. Benefi ciari eligibili pot fi  producătorii 
agricoli persoane fi zice care dețin atestat 
de producător, persoane fi zice autorizate, 
întreprinderi individuale și întreprinderi 
familiale, producători agricoli persoane 
juridice, care îndeplinesc următoarele 
condiții:

-dețin o suprafață cultivată cu tomate 
în spații protejate (sere, solarii) de minim 
1000 mp;

-obțin o producție de minim 2 kg 
tomate/mp;

-fac dovada valorifi cării unei cantități de 
tomate de minim 2.000 kg, cu documente 
justifi cative (bon fi scal/facturi/fi lă/fi le din 
carnetul de comercializare); 

-sunt  înregistrați în evidențele 
Registrului agricol deschis la primăriile 

în a căror rază administrativ-teritorială se 
afl ă suprafețele cultivate cu tomate în spații 
protejate;

-fac dovada valorifi cării producției în 
perioada ianuarie-mai (cei care depun 
cerere până pe 20 martie, inclusiv), 
respectiv, noiembrie - 20 decembrie (cei 
care depun cerere până pe 15 septembrie, 
inclusiv).

Documentele solicitate la înscriere sunt: 
cerere de înscriere în program, depusă 
la Direcția pentru Agricultură Județeană 
Prahova; copie BI/CI persoană fi zică sau 
împuternicire/procură notarială + copie 
BI/CI reprezentant legal (forme juridice); 
copie atestat de producător; copie certifi cat 
de înregistrare la Ofi ciul Național al 
Registrului Comerțului/ Registrul național 
al asociațiilor și fundațiilor; dovadă cont 
activ bancă sau trezorerie; adeverință în 
original  de la primărie-registrul agricol cu 
suprafața de spații protejate utilizată în anul 
2019, în baza oricărui act juridic ce conferă 
dreptul de folosință; declarație pe propria 
răspundere a benefi ciarului.

Pentru a primii sprijinul acordat, 
solicitanții se înregistrează în Registrul 

unic pentru accesarea acestui program și 
apoi sunt verifi cați la înfi ințarea culturii, 
respectiv începutul rodirii. După verifi carea 
efectuată de specialiștii DAJ, următoarea 
etapă este aducerea documentelor 
justifi cative (bon fi scal/fi la / fi le din 
carnetul de comercializare/factură) care să 
ateste comercializarea producției de tomate 
în perioadele specifi cate anterior.

În 2017, la nivelul județului Prahova, au 
benefi ciat  de acest program 270 fermieri, 
care au primit câte 13.481, 4 lei/persoană, 
reprezentând contravaloarea a 3000 euro, 
suma totală plătită ajungând la 3.639.978 
lei/810.000 euro. În anul 2018, numărul 
benefi ciarilor a ajuns la 643 fermieri, suma 
totală achitată fi ind 8.872.050 lei/1.929.000 
euro.

DOSAR PENAL PENTRU FURT 
CALIFICAT, PENTRU 15 LITRI 

DE ȚIȚEI

Polițiștii Secției Rurale nr. 8 
Bălțești au oprit pentru control 
o autoutilitară, pe raza comunei 
Păcureți. Vehiculul era condus de 
un tânăr în vârstă de 23 de ani, 
din Sălaj, iar în mașină se afl a și 
consăteanul său, un bărbat în vârstă 
de 52 de ani, ambii fi ind angajați ai 
unei societăți comerciale, pentru 

efectuarea unor lucrări la o sondă 
de extracție din localitate. În timpul 
controlului, polițiștii au depistat, 
în autoutilitară, cantitatea de 15 

litri de țiței. Cei doi nu au putut 
să justifi ce proveniența cantității 
descoperite și, prin urmare, în cauză 
a fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt califi cat, potrivit IPJ Prahova. 

TÂNĂRĂ ÎN VÂRSTĂ DE 28 DE 
ANI, REȚINUTĂ DE POLIȚIȘTI

Polițiștii Serviciului de Investigații 
Criminale – Biroul „Urmăriri” au 
depistat și reținut, în Ploiești, o 
tânără în vârstă de 28 de ani, care 
se sustrăgea de la executarea a două 
pedepse cu închisoarea, ambele 
pentru infracțiunea de furt califi cat. 

Prima pedeapsă era de doi ani și două 
luni, iar cea de a doua de șase luni, 
ambele pedepse fi ind pronunțate de 
Judecătoria Ploiești. Tânăra a fost 
reținută, iar ulterior a fost încarcerată 
la Penitenciarul Târgșor.

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURTURI DIN 

LOCUINȚE

Polițiștii din Ploiești și cei din 
cadrul Secției Rurale 3 Blejoi au 
efectuat 3 percheziții la locuințele 
unor persoane bănuite de furturi din 
locuințe. „Din cercetări au rezultat 
indicii că , în perioada ianuarie – 

februarie 2019, cei în cauză ar fi  pătruns 
prin efracție în locuințe din Ploiești și 
zone limitrofe Ploieștiului, de unde ar 
fi  sustras bunuri de valoare”, a anunțat 
IPJ Prahova. Bunurile respective 
erau, ulterior, comercializate către 
diverse persoane. Prejudiciul cauzat 
a fost estimat la peste 30.000 de lei. 
În urma perchezițiilor, polițiștii, 
potrivit IPJ Prahova, au ridicat mai 
multe bunuri susceptibile a proveni 
din comiterea infracțiunilor, respectiv 
ceasuri, telefoane mobile, electronice, 
electrocasnice, parfumuri sau alte 
bunuri. Patru persoane au fost 
conduse la sediul poliției, pentru 
continuarea cercetărilor. 

3.000 DE EURO PENTRU PRODUCĂTORII DE TOMATE ÎN SPAȚII PROTEJATE

modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud-Muntenia-Traseul Regional 
3-Tronsonul Prahova- DJ 102K, DJ 102D, 
DJ 100C, Urlați-Ceptura-Fântânele-Vadu 
Săpat - DN1B - Baba Ana - Fulga - Sălciile-
limită județ Ialomița-153.162.417 lei 
(4.057.110 lei cofi nanțare;

-infrastrutura de sănătate: 
extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești-18.566.621 lei (11.729.621 lei 
cofi nanțare CJ Prahova) și reabilitarea 

termică și creșterea efi cienței energetice 
a Spitalului de Obstetrică Ginecologie 
Ploiești- 7.035.215 lei (140.704 lei 
cofi nanțare);

-infrastructura socială: înfi ințarea 
Complexului de Locuințe Protejate 
Călinești, ansamblu de două locuințe 
protejate + 1 centru de zi, în satul Novăcești- 
3.839.784 lei (cofi nanțare-1.562.975 lei)  
și înfi ințarea Complexului de Locuințe 
Protejate Călinești, ansamblu de trei 
locuințe protejate + 1 centru de zi, în satul 
Cătina- 5.179.784 lei (cofi nanțare-1.866.562 
lei).

Alte două proiete, 
desfășurate de primăriile 
Mizil și Plopeni, vizează 
reabilitatea energetică a 
două unități de învățământ.

INVESTIȚII EUROPENE 
ÎN VALOARE DE 1,46 

MILIARDE DE LEI

În prezent, în Prahova, în 
cadrul POR, se desfășoară 
103 proiecte (mare parte 
din ele fi nalizate) în mediul 
privat și 25 de investiții în 
sistemul public. În afară de 

cele 8 contracte semnate luni, sunt în faza 
de licitație ori de execuție alte 17 investiții: 
amenajare spații verzi -Azuga, Băicoi, 
Slănic și Sinaia; - conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural-Bușteni (Monumentul 
Eroilor Caraiman), Drajna (moara 
Warthiadi), Urlați (Mănăstirea Jercălăi), 
Ploiești (Biseria „Sf. Vineri”, Protoieria 
Ploiești Nord), Comarnic (Schit Lespezi), 
Măgureni (Biserica „Sf. Treime”), Lipănești 
(Mănăstirea „Zamfi ra”), Câmpina 

(„Muzeul Memorial B.P. Hașdeu”); 
- creștere efi ciență energetică a 

clădirilor-Plopeni (Sala Polivalentă), 
Câmpina (Colegiul Tehnic „C-tin Istrati” 
și clădiri rezidențiale); iluminat public-
Sinaia (extindere iluminat zona istorică). 
Valoarea cumulată a acestor invistiții este 
de 1,46 de miliarde de lei. La acestea se mai 
adaugă trei proiecte în infrastructura de 
sănătate derulate de Ministerul Sănătății, 
benefi ciare fi ind și unitățile spitalicești din 
Prahova.

cele 8 contracte semnate luni sunt în faza ( Muzeul Memorial B P Hașdeu”);

6 PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ AU FOST 6 PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ AU FOST 
SEMNATE LA CJ PRAHOVA!SEMNATE LA CJ PRAHOVA!
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În scrisoarea sa, Corina Crețu a reamintit 
Guvernului Dăncilă că „sprijinirea 

implementării cu succes și la timp a celor 
trei spitale regionale rămâne prioritatea zero 
pentru mine și Comisia Europeană”, fi ind  
„esențială accelerarea pregătirii proiectelor 
și îmbunătățirea orientării și a coordonării 
în cadrul ministerelor de resort-Ministerul 
Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, 
Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul 
Dezvoltării Regionale”. Comisarul european a 
spus că există trei aspecte critice care trebuie 

să fi e abordate de către autoritățile române: 
„defi citul de fi nanțare de aproximativ 1,2 
miliarde de euro, conform estimărilor Băncii 
Europene de Investiții; revizuirea modelului 
prin care cele trei spitale regionale vor fi  
fi nanțate, odată ce vor fi  date în exploatare, 

pentru a se asigura adaptările necesare cu 
privire la gestionarea și mecanismele de 
fi nanțare, astfel încât să acopere costurile 
operaționale preconizate; proiectul trebuie să 
îndeplinească obiectivele strategiei naționale 
de sănătate la nivel național și local, respectiv, 
planurile regionale de asistență medicală și 
master-planurile de sănătate ale celor trei 
regiuni.” Pentru a se lămuri asupra acestor 
chestiuni, Guvernul a avut nevoie de un an 
și nici acum nu a conturat soluțiile. Nu este 
exclus ca România să piardă de-adevăratelea 
fi nanțarea europeană.

ROMÂNIA DESENEAZĂ SPITALE 
PE HÂRTIE DE 13 ANI, DAR N-A 

CONSTRUIT NICI MĂCAR O 
BOJDEUCĂ

Să ne reamintim totuși epopeea spitalelor 
regionale din România. În 2007, Ministerul 
Sănătății, condus de Eugen Nicolăescu, 
a lansat un program pentru construirea 
a 15 spitale regionale, pentru care statul 
român a plătit inclusiv studii de fezabilitate. 
Unul dintre acestea se regăsea la Ploiești, 
plasat undeva, în zona de nord a orașului, 
în spatele Spitalului Județean de Urgență, 
la fosta pepinieră a SGU (fost ADPP). Ba 
chiar, dacă vă amintiți, autoritățile au mutat 
pepiniera, somate fi ind să facă acest lucru de 
cei care credeau că mintenaș așază spitalul 
regional acolo. Proiectul a eșuat nici nu 

știm din ce motive. 
El a mai fost reluat 
conjunctural, în 
special în campaniile electorale. De exemplu, 
la Ploiești, în 2016, Grațiela Gavrilescu 
îl certa pe premierul Cioloș că nu reia 
programul, deși guvernele PDL, USL și PSD-
ALDE n-au făcut-o nici anii anteriori și nici 
după 2016, iar în urmă cu doi ani, tot în 
campania electorală, administrația județeană 
cerea de la M. Sănătății studiul, pentru a face 
spitalul cu fonduri de la Consiliul Județean 
Prahova. Nu știm de asemenea din ce motiv, 
pe drumul dintre 2007 și până în 2016 (anul 
alegerilor parlamentare), s-au pierdut 7 
spitale, în programul de guvernare rămânând 
8 unități sanitare la Timișoara, Târgu-Mureș, 
Constanța, Brăila-Galați, Brașov, Cluj, 
Craiova, Iași. Ploieștiul așadar a fost scos 
din cărți. Dar România a negociat cu UE o 
fi nanțare europană de 150 de mil. euro pentru 
trei spitale, alte 150 de milioane urmând 
a fi  contribuția statului român! Deci de la 
15 spitale, s-a ajuns la 8 și în fi nal la 3! Însă 
culmea ghinionului, costurile de fi nanțare 
au crescut, din 2015 și până în 2018, de la 
300 de milioane de euro, la 1,1 miliarde de 
euro, potrivit Băncii Europene de Investiții, 
care a fost chemată să ofere asistență în 
acest scop. Acest aspect trebuie să-l clarifi ce 
azi Guvernul Dănilă, cine și de unde pune 
diferența de bani, dar se pare că echipa de 
super-specialiști de la Palatul Victoria nu e în 
stare să dea un răspuns clar. Pentru alte cinci 

spitale (Timișoara, Târgu-Mureș, Constanța, 
Brăila-Galați și Brașov) a fost semnat un 
memorandum în 2017. Și în această fază, de 
memorandum, se găsesc și astăzi!

LA PLOIEȘTI, AI NOȘTRI SE BAT 
POLITIC ÎN...SPITALE!

Cât despre Ploiești, dacă tot a fost dat la 
o parte spitalul regional, Primăria Ploiești 
a venit cu ideea unui spital municipal. 
Glumind un pic, la alegerile locale din 2016, 
candidații se...„băteau” în spitale, fi ecare 
partid lăuându-se cu planuri mărețe! Cum 
o fac și astăzi, în detrimentul ploieștenilor! 
Așadar, primarul Adrian Dobre susține ideea 
construirii unui spital regional pe locul fostei 
cazarme militare de pe strada Cosminele, într-
un aranjament destul de neclar cu Ministerul 
Apărării (acesta cedează terenul gratuit, cu 
condiția ca Primăria să ridice, pe lângă spital, 
locuințe pentru militari). Proiectul este blocat 
de consilierii PSD-ALDE, care vor și ei spital 
municipal, dar după o rețetă marcă de partid, 
pe un teren viran situat în sudul orașului. Cel 
mai curând a apărut o a treia idee, susținută de 
data aceasta de ALDE și noii veniți de la PNL, 
care pesemne au de gând să reia proiectul 
spitalului regional, pe care să-l transforme în 
municipal și, evident, în subiect de campanie 
electorală la anul. 

Comisarul european Corina Crețu a solicitat Guvernului României să comunice la Bruxelles dacă mai are de 
gând să ia bani europeni pentru cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova. De fapt, cu aceste unități 
sanitare se întâmplă exact ca în ironia populară „cei patru apostoli au fost trei, Luca și Matei”. Inițial, în 2007, 
se vorbea de 15 spitale regionale, printre care și unul la Ploiești. După câțiva ani, cifra s-a redus la 8, iar până 
la urmă, în cărți pentru a primi fi nanțare europeană au mai rămas doar 3, dar nici acestea nu e sigur dacă vor 
fi  sau nu construite.

În Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013, pomicultorii 

români au avut acces la bani europeni 
pentru modernizarea fermelor (Măsura 
121), dar nu se știe câte din cele 2.789 de 
proiecte fi nalizate înseamnă investiții în 
livezi. Prin PNDR 2014-2020 a fost inclus 
însă un instrument fi nanciar special pentru 
pomicultură, respectiv, Submăsura 4.1a, 
investiții în exploatații pomicole. Banii 
comunitari puteau/pot fi  utilizați pentru 
dotarea cu utilaje și echipamente, înfi ințarea, 

modernizarea și/ sau extinderea unităților de 
procesare, înfi ințarea de plantații pomicole, 
reconversia plantațiilor existente și creșterea 
suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. 
După epuizarea acestui exercițiu fi nanciar 
vom afl a eventual ce suprafață de livezi a fost 
înfi ințată. Deocamdată, la această dată, știm 
că Submăsura 4.1a are la dispoziție fonduri 
totale de 284,356 mil. euro. La începutul 
lunii martie, situația depunerii, selectării 
sau fi nalizării proiectelor era următoarea: 
proiecte depuse- 815, în valoare totală de 414, 

44 mil. euro; proiecte selectate-476, în valoare 
cumulată de 244,440 mil. euro;  proiecte 
contractate-386, în cuantum de 186,976 mil. 
euro; proiecte fi nalizate-15, în valoare de 5,96 
mil. euro; contracte reziliate-6, în valoare 
de 3,33 mil. euro; plăți efectuate inclusiv în 
luna februarie 2019-36,203 mil. euro. Pentru 
măsura 4.1a „Investiții teritorial integrate 

(ITI) în Delta Dunării”, lucrurile au decurs 
mult mai bine în sensul în care aproape că a 
fost epuizată suma alocată: au fost selectate 
și contractate 8 proiecte, în valoare de 4,358 
mil. euro, dintr-un total rezervat de 4,9 mil. 
euro!

În 2017, România deținea, potrivit Institutul 
Național de Statistică, 138.999 ha de livezi 

pe rod. Cele mai mari suprafețe se regăseau 
în regiunea Sud-Muntenia, 40.349 ha, urmată 
la mare distanță de Sud-Vest Oltenia-26.469 
ha, Nord-Vest- 25.603 ha, Sud-Est- 14.678 ha, 
Nord- Est- 12.035 ha, Vest- 11.590 ha, Centru- 
7.827 ha și București-Ilfov-448 ha. Cifrele 
oferite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale tot pentru 2017 arată că prunul este cea 
mai răspândită specie, cu o suprafață de 65.100 
ha și o producție de 512,9 mii tone, pe locul 
al doilea afl ându-se mărul, cu o suprafață de 
55.500 ha și o producție de 467,2 mii tone. 

BANI EUROPENI PENTRU POMICULTURĂBANI EUROPENI PENTRU POMICULTURĂ

EXHUMARE LA PLOIEȘTI. 
ANCHETĂ LA SERVICIUL DE 

MEDICINĂ LEGALĂ

Totul a plecat de la faptul că la 
Serviciul de Medicină Legală au 
ajuns două cadavre. Primul a fost 
al unui bărbat, în vârstă de 75 de 
ani, din Ploiești, care a fost găsit, în 
stare de putrefacție, după ce vecinii 
au alertat autoritățile că nu mai pot 
respira din cauza mirosului degajat 

din apartament. Cel de-al doilea 
cadavru era al unui bărbat, în vârstă 
de 57 de ani, din Șirna. În momentul 
în care familia defunctului din 
Șirna s-a dus la morgă să ridice 
cadavrul au afl at că răposatul a 
fost ridicat de familia decedatului 
din Ploiești, care a efectuat deja 
înmormântarea, la Cimitirul 
Eternitatea. Acesta este și motivul 
pentru care, prin ordonanță, a fost 
dispusă exhumarea. În cauză a 
fost deschis un dosar penal și sunt 
continuate cercetările pentru a 
se stabili cu exactitate cum a fost 
posibilă o astfel de încurcătură. 

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURTURI DIN 
SOCIETĂȚILE COMERCIALE

Polițiștii din cadrul Secției 
Rurale 7 – Cocorăștii Colț 
efectuează 3 percheziții, în județul 
Ilfov, la locuințele unor persoane 
bănuite de furturi din societăți 
comerciale. „Din cercetări au 
rezultat indicii că, în perioada 
ianuarie - februarie 2019, cei în 
cauză ar fi  pătruns prin efracție 
în diverse societăți comerciale din 
județele Prahova și Dâmbovița, de 
unde ar fi  sustras diverse bunuri. 
Bunurile respective erau ulterior 

comercializate către diverse 
persoane”, a anunțat IPJ Prahova. 
Până în prezent, prejudiciul cauzat 
a fost estimat la aproximativ 
20.000 de lei.

5

spitale (Timișoara Târgu Mureș Constanța

CELE 15 SPITALE REGIONALE CELE 15 SPITALE REGIONALE 
SUNT 8... IAȘI, CLUJ ȘI DOLJ!SUNT 8... IAȘI, CLUJ ȘI DOLJ!

Nu există nicăieri o bază de date care să ofere informații despre livezile nou 
înfi ințate în România. Afl ăm doar că țara noastră ocupă locul al 3-lea în UE, după 
suprafața cultivată cu măr (Eurostat), iar România este cel mai mare producător de 
nuci din UE (raport al Agenției pentru Agricultură al SUA) etc. În rest, se cunoaște că 
producătorii români și străini au înfi ințat plantații noi, dar nu se cunosc nici suprafața 
și nici volumul investițiilor. Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

LUCRĂRI DE 700 DE MILIOANE DE LEI LUCRĂRI DE 700 DE MILIOANE DE LEI 
PE CURSURILE DE APĂ DIN ROMÂNIAPE CURSURILE DE APĂ DIN ROMÂNIA

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Daneș, a anunțat că, în 2019, statul va asigura o fi nanțare de aproximativ 750 de milioane de 
lei pentru lucrări pe cursurile de apă, în special în zonele afectate sau cu risc de inundații. Nu știm dacă suma este mare sau mică, în 
raport cu problemele care apar an de an în țară, cert este că cea mai mare sumă este asigurată de la bugetul de stat sau din bugetul 
Administrației Naționale Apele Române, plus eternele credite de angajament.

Lucrări fi nanțate de la 
bugetul de stat: Suma 

alocată este de 199,8 milioane 
de lei, bani proveniți din 
bugetul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, la care se adaugă 300 
de milioane de lei, din fondurile 
proprii ale Administrației 
Naționale Apele Române și 200 
de mil. lei, credite de angajament 
(adică bani care vor fi  plătiți din 
bugetele viitoare). Investițiile 
sunt structurate astfel (datele 
privesc doar sumele importante 
ca volum):

-251,62 milioane de lei 
pentru 60 de obiective începute 
în anii anteriori, dar care vor fi  
terminate în 2019: regularizare 
pârâu Bistrița pe sectorul 
Costești Băbeni, Vâlcea-12 mil 
lei, regularizare râu Glavacioc, 
la confl uența cu pârâul Sericu, 
baraj Fulculești, Teleorman-6,1 
mil lei, intervenții la Uzina 
Hidroelectrică Bacău II, jud. 
Bacău-8,5 mil lei, amenajare 
Valea Hălmăgel, Arad, 7,7 mil 
lei, consolidare talveg albie 
râu Sabasa, în comuna Borca, 
Neamț-9,3 mil lei etc.;

-130 de mil. lei pentru 
intervenții la 70 puncte critice: 
probleme în diguri, clapete care 

nu funcționează, locuri unde au 
fost inundații în trecut;

-120 de mil. lei pentru 36 de 
intervenții care vor fi  începute în 
2019, dar probabil vor fi  încheiate 
în anii următori: lucrări de 
apărare împotriva inundațiilor 
în bazinele hidrografi ce Crișul 
Alb ( pe tronsonul Hunedoara), 
Slănic-Buzău, Casimcea-
Constanța, regularizarea 
pârâurilor Nădrag-Timiș și 
Belareca, jud. Caraș-Severin, 
amenajare râu Someșul Mic, în 
zona Cluj Napoca. În sinteză, 
aceste lucrări echivalează cu 
283,5 km de amenajare albie, 
164,55 km de consolidări de 

mal, 48 km de diguri și 245 mii 
metri cubi decolmatări.

Investiții din credit bancar: 
Suma alocată este una minoră, 
23 de milioane de lei, bani 
proveniți dintr-un credit 
la Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (BDCE), 
care vor acoperi costurile pentru 
11 investiții la nivel structural, 
ce au scopul de a crește gradul 
de protecție a populației în 
cazul producerii de inundații 
catastrofale și/sau îmbunătățirea 
nivelului de siguranță a 
barajelor și protejarea resurselor 
de apă. Cele mai mari proiecte 
vizează acumulările Vârfu 

Câmpului, din județele Suceava 
și Botoșani- 6,8 mil lei și Runcu, 
jud. Maramureș - 7,0 mil lei 

Investiții derulate prin 
Programul Operațional 
Infrastructura Mare (POIM): 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
derulează, prin intermediul 
Programului Operațional 
Infrastructura Mare, 20 de 
proiecte. Pentru 13 dintre 
acestea au fost încheiate 
contractele de asistență tehnică 
pentru pregătirea proiectelor, 
valoarea totală a acestora fi ind 
de 38, 98 milioane de lei. Nu 
intrăm în amănunte legate de 
stadiul în care se afl ă procedurile 
de achiziție publică sau alte 
faze pregătitoare. Ne rezumăm 
doar la a enumera câteva dintre 
proiecte: mărirea gradului de 
siguranță a acumulării Colibița 
(Bistrița-Năsăud), amenajare 
râu Bârzava și afl uenți pe 
sectorul Bocșa-Gătaia-Denta 
(Caraș-Severin), amenajarea 
complexă a râului Crișul Negru 
în vederea apărării împotriva 
inundațiilor a localităților 
riverane pe cursul superior și 
mijlociu, reducerea eroziunii 
costiere Faza II (Mangalia-
Năvodari).

În anul 2008, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 

a inițiat proiectul „Controlul 
integrat al poluării cu nutrienți“, 
în valoare de 50 milioane de euro, 
împrumut de la Banca Mondială. 
La această sumă s-au adăugat 5,5 
milioane USD nerambursabili, 
din fonduri ale Facilității Globale 
de Mediu și alte câteva milioane 
de lei, confi nanțare din partea 
benefi ciarilor. Tot atunci s-au 
stabilit zonele vulnerabile la 
poluarea cu nitrați în zece 
bazine hidrografi ce: Argeș-
Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Jiu, 
Crișuri, Banat, Mureș, Someș-
Tisa, Prut-Bârlad. În acea fază 

a programului au fost cuprinse 
localități din 32 de județe, cele 
mai multe fi ind din Iași (10 
comune), Argeș (7), Suceava (6) 
și  Neamț (5). Proiectul inițial 
s-a încheiat în 2017 și a presupus 
investiții în platforme pentru 
gunoi, utilaje specifi ce, perdele de 
protecție, sisteme de canalizare/
epurare a apelor uzate, plus partea 
pregătitoare, care a însemnat 
destui bani (workshop-uri, 
caravane de informare, seminarii, 
spoturi publicitare, pliante). Un 
raport al investițiilor la fi nalizarea 
proiectului inițial arată că au 
fost construite 86 de platforme 
comunale pentru gunoi de grajd, 

1.166 de plaforme individuale, 
s-au livrat 78 încărcătoare 
frontale, 84 tractoare, 168 
remorci, 78 cisterne vidanjă, 78 
mașini de împrăștiat gunoiul, 
au fost realizate 13 sisteme de 
canalizare, 1 instalație pilot 
de producere de biogazului și 

s-au plantat 256 ha cu perdele 
forestiere, în 63 comune.

FINANȚARE ADIȚIONALĂ 
2017-2022

În 2013, România s-a angajat să 
alinieze întregul teritoriu al țării 
cu prevederile Directivei Cadru 
privind Apele și a Directivei 
Nitrați. Însă volumul mare de 
investiții și faptul că 1.900 de 
localități rurale sunt vulnerabile 
la poluarea cu nitrați a ridicat 
mari probleme autorităților. Dacă 
în privința fermierilor mari și 
mijlocii s-au găsit soluții (inclusiv 

investiții din resurse proprii, 
în afara fondurilor europene), 
marea provocare au constituit-o 
fermierii de subzistență și 
comunele foarte sărace, exluse 
din PNDR 2014-2020 prin 
setul de criterii de eligibilitate 
stabilit. Decizia comună a fost 
că proiectul privind controlul 
integrat al poluării cu nitrați 
trebuie să continue. Cum nu 
avea bani, România a ratifi cat în 
2017 un nou acord de împrumut, 
semnat de data aceasta cu 
Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, în 
valoare de 48 de milioane de 
euro. Unitățile administrativ-
teritoriale benefi ciare ale 
proiectului urmau să contribuie 
cu un total de 2 milioane de euro, 
pentru acoperirea cheltuielilor cu 
realizarea studiilor de fezabilitate 
și a proiectelor tehnice aferente 

investițiilor. Această fază a 
proiectului, denumit Finanțarea 
Adițională 2017-2022, a început 
să fi e funcțională din 2018. 
Anul trecut, de exemplu, au fost 
semnate 12 contracte de fi nanțare 
a platformelor comunale și 10 
contracte de achiziție a seturilor 
de utilaje necesare întăririi 
capacității de operare a unor 
platforme fi nanțate anterior. 
Valoarea investițiilor s-a ridicat 
la 29,31 de milioane lei (27,55 de 
milioane de lei fi nanțare MAP). 
În februarie 2019 au fost semnate 
alte 22 de contracte pentru 
realizarea platformelor de gunoi 
cumunale, în valoare de 40,006 
mil. lei (37,48 mil. lei MAP). 
La nivelul ministerului au fost 
aprobate, în total,  97 de proiecte, 
în valoare de 158,25 de milioane 
de lei (147,05 mil. de lei-fonduri 
MAP). 

PESTE UN MILION PESTE UN MILION 
DE LOCUINȚE DE LOCUINȚE 

CONSTRUITE ÎN CONSTRUITE ÎN 
29 DE ANI29 DE ANI

Din 1990 și până în 2018 inclusiv, în 
România au fost construite 1.030.000 
de locuințe, arată Institutul Național 
de Statistică. În 1990, fondul locativ era 
alcătuit din 8.006.349 de locuințe, din 
care proprietate privată, 5.391.048 de 
locuințe. În 2017, numărul acestora se 
ridicase la 8.976.794 de unități localitive, 
din care proprietate privată, 8.867.146. 
În mediul urban se regăseau 4.895.817 
de locuințe (55,21%), iar în mediul rural, 
3.971.329 de case (44,79%). În 2018, au 

mai fost edifi cate încă 60.000 de case/
apartamente, ducând numărul la peste 
un milion de imobile construite. 58,4% 
de locuințe s-au edifi cat în mediul rural 
și 41,6% în mediul rural. Distribuția 
în profi l regional, comparativ cu 2017, 
pune în evidență o creștere a numărului 
imobilelor fi nalizate în București-Ilfov 
(+1.739 locuințe), Nord-Vest (+1.592), 
Sud-Est (+1.325), Centru (+1.141), Sud-
Vest Oltenia (+617), Vest (+312) și Sud-
Muntenia (+258). 

n anul 2008 Ministerul a programului au fost cuprinse
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MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR VREA SĂ SCAPE MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR VREA SĂ SCAPE 
DE POLUAREA CU NITRAȚI CU 40 DE MILIOANE DE LEIDE POLUAREA CU NITRAȚI CU 40 DE MILIOANE DE LEI

GREU LA DEAL CU BOII MICI!GREU LA DEAL CU BOII MICI!
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Impreună vom găsi soluţii inovatoare, Impreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Mai țineți minte proiectul construirii 
unei centuri ocolitoare a orașului 

Bușteni? Ei bine, și în acest caz, România 
se confruntă cu blestemul dintotdeauna, 
a lucrului prost făcut. Ideea drumului 
ocolitor prin foarte aglomerata stațiune 
montană a apărut în aprilie 2015. La acea 
vreme, primarul Emanuel Savin, astăzi 
senator, declara pentru presa locală: „Am 
o veste în premieră. Ni s-a aprobat o rută 
ocolitoare pentru orașul Bușteni. Lucrările 
viitoarei centuri ocolitoare vor începe încă 
din luna iunie.”

Acel „iunie 2015” s-a făcut „martie 

2019” și niciun centimetru de drum, 
din totalul de 1 km, n-a fost realizat.  O 
retrospectivă a acestui eșec arată în felul 
următor: Compania de Drumuri a lansat 
din noiembrie 2015 licitația pentru acest 
obiectiv. Contractul pentru construirea 
unui km de drum era estimat la 17,9 
milioane lei, fără TVA. Durata acestuia era 
de 33 luni: perioada de proiectare 3 luni, cea 
de execuție-6 luni, plus garanție-24 luni. În 
martie 2016, se depuseseră nouă oferte. 
În 2017 se stabilise chiar și un câștigător: 
Alpenside. Acesta a fost însă contestat, 
iar în urma unui lung șir de proceduri, 
licitația a fost anulată pe 29 mai 2018. Fix 
la un an distanță, martie 2019, Ministerul 
Transporturilor a anunțat că reia proiectul 
și propune exproprierea a 53 de imobile, cu 
o valoare estimată a despăgubirilor de 1,49 
milioane de lei. Dar nu sufl ă o vorbă despre 
data la care s-ar organiza o nouă licitație 
ori când ar putea începe de-adevăratelea 
lucrările. Și nici nu se știe dacă investiția 
mai este de actualitate din moment ce 
Comisia de Prognoză derulează în paralel 
licitația pentru realizarea prin parteneriat 
public-privat a Autostrăzii Ploiești-Brașov, 
care ar rezolva și centura ocolitoare!

Despre Telega se poate spune, 
astăzi, un singur lucru: 

comuna a ratat șansa de a deveni 
zonă turistică, deși avea/are resurse 
și argumente solide s-o facă. Înainte 
vreme, aici era o tabără de elevi și un 
soi de ministațiune balneoclimaterică, 
alternativă la mult mai cunoscuta 
stațiune Slănic-Prahova. Erau parcă 
două lacuri sărate, formate în  minele 
(ocnele) de sare de altădată, dar unul 
a fost înghițit de alunecările de teren 
prin anii `98, poate 2000. Al doilea 
a trecut prin chinurile tranziției, 
ajungând, în fi nal, în mâinile unui 
om de afaceri care a încercat marea 
cu sarea, dar nu a reușit foarte mult să 
facă din loc o atracție 100% turistică. 
Însă lacul este frecventat de o anumită 
categorie de turiști, a fost amenajat, i 
s-a dat cumva o față comercială, dar 
dacă mă întrebați pe mine, n-am 

găsit, vara, acel ambient care să-mi 
ofere confort interior. 

În timpul comunismului, aici era 
și o tabără de copii, unde erau cazați 
cam 2.500 de elevi/sezon. Bineînțeles 
că totul s-a dus de râpă. Și n-am 
înțeles de ce. Sau da: ea a aparținut ori 
aparține de Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Prahova, dar aceasta 
este o instituție „pică pară mălăiață în 
gura lui nătăfl eață”. Adică n-a făcut 
nimic, pesemne nici n-are putere, se 
mulțumește să găsească scuze și să 
gestioneze... paragină.

Și mai există încă fosta închisoare 
Doft ana. Nu? Vă vin în minte 
ritmurile: „Sună toaca prin toată 
Doft ana,/ Strig-o mare de voci 
răgușit,/ Este una și-aceeași șicană,/ 
Cineva este iar schingiuit.” Era 
imnul patriotic cântat de elevii din 
tabără, dar nu cu gândul la ocnașii 

de demult (aici erau închiși, 
prin anii 1895-1930, cei 
mai răi dintre infractori, 
care erau duși la muncă în 
minele de sare, unde mulți 
dintre ei au dispărut), ci la 
Nicolae Ceaușescu, închis 
și el la Doft ana o perioadă. 
De fapt, temnița devenise 
una politică, unde legionarii 
i-au închis pe comuniștii, iar 
comuniștii pe legionari! Aici 
se spune că au fost încarcerați 
legionarii Zelea Codreanu, 
Horia Sima, comuniștii Gh. 
Apostol, Gheorghiu Dej, 

Chivu Stoica, Botnăraș, ba chiar 
și pastorul Richard Wurmbrand, 
autorul unor volume foarte citite: 
„Cu Dumnezeu în subterană”, „Dacă 
zidurile ar putea vorbi”, „Predici din 
celula siguratică” etc.

Ei bine, locul nu mai este de mult 
muzeu (a fost până prin `94-`95), dar 
îți dă mari fi ori. Și nici nu știi bine de 
la ce vine starea asta: de la șărpăria din 
exterior (locul este vraiește, complet 
neîngrijit) sau de la interiorul acela 
sumbru, celule de 1/1m, unde s-or 
fi  impregnat sentimentele de groază 
ale celor schingiuiți...Ideea este că 
închisoarea asta putea cumva să fi e 
exploatată turistic. Dar au fost atâtea 
și atâtea proiecte-să fi e realizat un azil 
de bătrâni, ba chiar un hotel în care 
doritorii să încerce senzații tari-încât 
până la urmă s-a ales praful.

Primăria Ploiești și Regia Autonomă 
de Servicii Publice au lansat 

programul „Școala Reciclării-prezent și 
viitor verde”, adresat școlilor din oraș, 
invitate să pună în aplicare sisteme interne 
de colectare selectivă a deșeurilor, cele 
mai bune idei fi ind premiate. Înscrierea 
în program se poate face până mâine, 15 
martie, numărul de unități școlare fi ind 
nelimitat. Regulamentul concursului 
este disponibil pe pagina de internet 
w w w.s coa larec ic lar i i .
rasp.ro. Competiția, 
care se va fi naliza la 
sfârșitul lunii mai, va 
consta în diseminarea 
materialelor educative în 
rândul coordonatorilor 
de proiect desemnați 
la nivel de unitate de 
învățământ participantă, 
susținerea de seminarii 
în unitățile de 
învățământ, colectarea 
deșeurilor valorifi cabile la 
nivelul fi ecărei instituții. 
Școlile participante vor 
primi în acest sens saci/
recipienți de precolectare 

pentru hârtie/carton, mase plastice/metal, 
sticlă, deșeuri de echipamente electrice 
și electronice și ulei alimentar uzat. 
Evidența cantităților colectate se va face 
de coordonatorul proiectului și operatorul 
de salubritate. Premiile, acordate primelor 
trei unități de învățământ care au cea mai 
mare cantitate de deșeuri colectate selectiv, 
raportată la numărul de elevi școlarizați, 
în ordine descrescătoare, vor fi  înmânate 
de Ziua Mondială a Mediului, pe 5 iunie.

La începutul anului, potrivit Serviciului Public Finanțe 
Locale Ploiești, la nivelul orașului erau întregistrați 
147.736 de contribuabili persoane fi zice și 7.148- persoane 
juridice. În prima categorie, 105.752 de contribuabili 
dețin o singură casă, 11.431 au două locuințe, 531-trei, 
iar 331-patru sau cinci imobile. Recordul îl deține un 
cetățean care plătește impozite, atenție, pentru 79 de 
clădiri deținute în proprietate! Cât despre automobile, 
46.628 de contribuabili dețin câte un autovehicul, iar 
10.606 de persoane au două sau mai multe mașini. De 
asemenea, 100.163 de persoane fi zice sunt proprietari de 
teren; dintre aceștia, peste 500 de ploieșteni au câte cinci 
sau șase terenuri!
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante CATARACTA - O PROBLEMĂ CARE SE POATE REZOLVA CÂT AI CLIPI

O EXCEPȚIONALĂ MANIFESTARE MUZICALĂ: GALA PREMIILOR ANUALE ALE O EXCEPȚIONALĂ MANIFESTARE MUZICALĂ: GALA PREMIILOR ANUALE ALE 
UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA, PENTRU ANUL 2018UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA, PENTRU ANUL 2018

Cataracta reprezintă o modifi care de 
transparenţă a cristalinului. Acesta 

este o lentilă biconvexă de aproximativ 22 
dioptrii, perfect transparentă, vasculară şi 
elastică, ce are rol de a focaliza lumina pe 
retină. Datorită caracteristicilor sale, îşi 
poate modifi ca raza de curbură, permiţând 
vederea la toate distanţele.

Cauzele opacifi erii cristalinului sunt 

legate de modifi cările fi ziologice 
produse de procesul de îmbătrânire, 
asociat cu expunerea la radiaţiile 
UV, utilizarea diverselor tipuri de 
medicamente, tulburări metabolice, 
rasă, ereditate. Există mai multe 
tipuri de cataractă, cea mai frecventă 
este cea legată de vârstă. Alţi 
factori care pot infl uenţa opacitatea 
cristalinului sunt traumatismele 
directe sau indirecte, diverse 
afecţiuni oculare (miopie, uveită).

CUM RECUNOAŞTEM 
CATARACTA

Manifestările care însoţesc apariţia 
cataractei sunt variate şi constau în: 

• scăderea acuităţii vizuale, ce poate fi  
rapidă sau lentă, în funcţie de locul în care 
apar opacităţile la nivelul cristalinului. 
Opacităţile la nivel periferic produc 
o scădere mai lentă faţă de opacităţile 
localizate în centrul cristalinului, care dau 

o scădere rapidă a acuităţii vizuale; 
• instalarea unei miopii pasagere 

(miopul poate să vadă de aproape şi nu vede 
la distanţă bine). Pacientul care a purtat 
ochelari pentru citit la un moment dat 
este fericit că poate să citească fără aceştia 
când, de fapt, este un semn de evoluţie a 
cataractei;

• fotofobia – pacientul nu suportă 
lumina; 

• apariţia de halouri colorate în jurul 
obiectelor. 

DE CE APARE
Cam 50% din totalul populaţiei de rasă 

albă dezvoltă cataractă după vârsta de 60 
de ani, din cauza modifi cărilor metabolice 
apărute odată cu înaintarea în vârstă. Există 
însă şi situaţii când afecţiuni sistemice, 
precum diabetul zaharat sau afecţiuni 
oculare (miopie, glaucom, infl amaţii, 
traumatisme) pot să determine opacifi eri 
ale cristalinului, independent de vârsta 
pacientului.

Tratament exclusiv chirurgical
Datorită dezvoltării tehnologice din 

ultimii 10-15 ani, se utilizează pe scară largă 
aparatele cu ultrasunete, iar microscoapele 
operatorii sunt de mare putere.

OCUVITE LUTEIN FORTE - 
NUTRIENŢI PENTRU OCHI

Conţine o formulă echilibrată de 
micronutrienţi cu efect antioxidant: 
vitaminele C, E, seleniu şi zinc, precum şi 
luteină şi zeaxantină. Ajută la prevenirea şi 
tratarea degenerescenţei maculare senile. 
Protejează retina împotriva stresului 
oxidativ.

ADRUSEN VERA ÎMPOTRIVA  
DEGENERESENŢEI MACULARE

Combinaţie de elemente utile în 
susţinerea metabolismului retinian. Pe 
lângă astaxantină, conţine resveratrol, 
luteină şi zeaxantină. Formula vine în 
sprijinul pacienţilor cu degenerescenţă 
maculară.

Continuând, cu brio, pe 
un plan superior una dintre 
excepţionalele tradiţii ale 
Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, 
vineri, 8 martie a.c., după o 
scurtă ședinţă a Consiliului 
de Conducere al Uniunii, în 
superba Aulă a maestuosului 
Palat Cantacuzino din 
Capitală, remarcabilul 
monument de arhitectură, 
cultură și artă românească, 
afl at pe lista Patrimoniului 
Cultural UNESCO. 

Începând cu ora 12.30, a 
avut loc aici o emoţionantă 
manifestare prilejuită de 
acordarea premiilor pentru 
anul 2018, celor mai buni 
dintre cei buni creatori 
ai artei noastre sonore 
din cadrul secţiilor de 
Muzică Instrumentală și 
Multimedia, Secţia Fanfară, 
Secţia de Muzică Vocală, 
Subsecţia Didactică, Secţia 
de Muzică Jazz-Pop și Secţia 
de Muzicologie. 

Această tradiţională 
activitate programată anual 
la începutul primăverii, a fost 
onorată de întreaga conducere 
a Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, 
de numeroși creatori și 
oameni de știinţă muzicală, 
reprezentanţi ai presei scrise, 
audio, video etc.

Întreaga asistenţă a fost 
salutată printr-un emoţionant 
cuvânt rostit de președintele 
Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor din 
România – eminentul 
compozitor și muzicolog 
Adrian Iorgulescu, prof. 
univ. dr. la UNMB, care 
a remarcat preocuparea 
conducerii instituţiei pentru 
continuarea cu succes a 
unei manifestări de tradiţie 
– ce a intrat defi nitiv în 
istoria Uniunii, manifestare 
menită a omagia pe cei 
mai reprezentativi creatori 
și muzicologi din anul 

precedent, care prin eforturi 
deosebite și un incontestabil 
profesionalism, îmbogăţesc 
anual Patrimoniul artistic 
al instituţiei, contribuind 
astfel la înfrumuseţarea 
și înnobilarea tuturor 
categoriilor socio-
profesionale ale iubitorilor 
marei și adevăratei muzici.

Felicitând pe toţi noii 
laureaţi, distinsul muzician 
a ţinut să precizeze că și în 
anii viitori membrii acestui 
reprezentativ for de elită 
al creatorilor români, vor 
răspunde prin tot mai multe 
opusuri de referinţă, care 
să contribuie la afi rmarea 
constantă a potenţialului de 
creativitate al muzicienilor 
români în dialogul cultural 
cu celelalte ţări europene 
dar și din spaţiile altor 
continente.

Învingând inerentele 
emoţii, maestrul Adrian 
Iorgulescu a început 
apoi prezentarea noilor 
laureaţi pe secţiile amintite, 
subliniind pentru fi ecare 
candidat notele dominante 
ale lucrărilor care au atins 
cotele cele mai înalte în 
comisiile de examinare și 
apreciere constituite în acest 
sens.

Iată spre edifi care întregul 
tablou al noilor laureaţi, 
împreună cu lucrările 
aferente: 

Marele premiu 
OCTAVIAN NEMESCU 
- Pentru întrega activitate 
creatoare

Secția de muzică 
instrumentală și multimedia

I.  Lucrări simfonice - 
Dan Dediu – Levante, 
op.165

II.  Lucrări multimedia:  
ex-aequo - Adrian Borza 
–  Here and New, lucrare 
electro-acustică; Mihaela 
Vosganian – Shamanic  
Prologue, for conducting 
solo didgeridoo, 3 totemic 

solo percussions, orchestra 
and processed soun 

III. Lucrări camerale 
- Călin Ioachimescu - 
Organum decimum,  pentru 
ansamblu de fl aute    

Subsecția de fanfară
Marius Firca – Imn 

jubiliar 2018 pentru cor 
bărbătesc și orchestră de 
sufl ători

Secția de muzică vocală
I. Lucrări vocal-

instrumentale
 Dan Buciu – Citha, 

lied-baladă pentru 
mezzosoprană și pian, text 
propriu

II. Lucrări corale ample - 
Alexandru Ștefan Murariu  
– Espaces IV pentru două 
coruri și orgă, text religios 

Subsecția didactică - 
Dan Bălan  – Clipe... 
(3 Cântece), ciclu de lieduri 
pentru voce înaltă și pian, 
text: Otilia Cazimir

Secția de muzică jazz-pop
I. Muzică de jazz sau 

muzică instrumentală - 
Târcolea Cătălin  – 
„Daksha”, jazz

II. Melodie sau grupaj de 
melodii - Faur Cristian   
–  „Open your eyes”, ușor, 
text propriu

Secția de muzicologie 
- Sistematică - Corneliu 
Dan Georgescu – „Muzică 
Atemporală, Arhetipuri, 
Etnomuzicologie.  
Compozitori români. 
Studii și eseuri de 
etnomuzicologie.”, Editura 
Muzicală, București, 2018

Premiul fi lialei 
Cluj - Ștefan Angi 
– ”Divertismente” – 
eseuri - volum de studii 
muzicologice

Publicul prezent la acest 
moment de sărbătoare 
pentru muzicienii români 
– programat tot într-o 
zi de sărbătoare, dar cu 
caracter internaţional, 
dedicată femeii în multiplele 

sale funcţii: soţie, mamă, 
bunică, creator de literatură, 
muzică, arte vizuale, 

jurnalism, interpret liric 
sau instrumentist, a audiat 
cu real interes scurtele 
intervenţii ale noilor 
laureaţi.

Și de această dată, 
festivitatea s-a încheiat cu 
acordarea Marelui  Premiu 
al Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor pentru 
una dintre personalităţile 
de prestigiu naţional și 
internaţional, care se acordă 
o dată în viaţă „pentru 
întreaga activitate creatoare”. 

În acest an, conducerea 
Uniunii a hotărât să 
decerneze acest Mare 
Premiu unei personalităţi 
muzicale – compozitor, 
muzicolog și profesor univ. 
dr. la Universitatea Naţională 
de Muzică București, 
Octavian Nenescu, 
personalitate unanim 
cunoscută și apreciată în 
ţară și străinătate pentru 
prestigioasa sa operă în 
domeniul muzicii simfonice, 

vocal-simfonice, muzicii 
corale și muzicologice. În 
acest sens, mărturie stau 

o seamă de importante 
premii de creaţie ale UCMR 
dar și cele obţinute pe plan 
internaţional, acordate 
de importante organisme 
de renume european și 
mondial.

Distinsul muzician 
Octavian Nenescu a fost 
unul dintre cei mai valoroși 
studenţi la cursul de armonie 
al cărui profesor a fost în 
anii 1956-1963  nemuritorul 
Paul Constantinescu, 
muzician de geniu, maestru 
emerit al artei și membru 
corespondent al Academiei 
Române.

În partea fi nală a 
manifestării, președintele 
Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, 
a ţinut să amintească celor 
prezenţi  și premiul acordat 
pentru 2018 de Filiala Cluj, 
distinsului muzician Ștefan 
Angi, pentru volumul 
de studii muzicologice 
Divertismente – eseuri.

Toţi cei prezenţi în acea 
frumoasă zi de primăvară, în 
Aula Palatului Cantacuzino 

din Capitală, a ţinut să 
exprime prin cuvânt și 
repetate aplauze bucuria 
participării la acest veritabil 
act de cultură și de educaţie, 
care confi rmă rodul tot 
mai bogat al creatorilor 
artei sonore românești 
din această perioadă, 
talentul și măiestria în a 
construi în tehnici diferite 
monumentele sonore ale 
culturii naţionale la acest 
început de secol și mileniu.

Sperăm ca în actuala 
stagiune, dar și în anii ce 
vin, lucrările premiate 
să fi e prezente pe afi șele 
instituţiilor, dirijorilor și 
soliștilor concertiști din ţara 
noastră și de ce nu, și de 
peste hotare.

Tuturor laureaţilor și 
conducerii Uniunii, cele 
mai sincere și călduroase 
felicitări. 

La mulţi și fericiţi ani!
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APARATELOR DE RADIO PRODUSE DE ROMÂNI

ADOLF HITLER A FOST ÎNTR-ADEVĂR LA CÂTEVA ADOLF HITLER A FOST ÎNTR-ADEVĂR LA CÂTEVA 
SĂPTĂMÂNI DE A CONSTRUI O BOMBĂ ATOMICĂSĂPTĂMÂNI DE A CONSTRUI O BOMBĂ ATOMICĂ

Musulmanii dintr-un sat din 
vestul Turciei au descoperit că s-au 
rugat în direcţia greșită timp de 
37 de ani, scrie hurroyetdailynews.
com. Moscheea din satul Sugoren, 
provincia Yalova, a fost construită 
în 1981 și de anul trecut, are un nou 
imam, Isa Kaya.

După ce a auzit zvonurile legate de 
poziţia greșită a credincioșilor, Kaya 
s-a adresat muft iului din Yalova, 
după cum scrie agenţia de presă 
Demiroren News Agency. Potrivit  
Coranului, musulmanii trebuie să se 
roage de cinci ori pe zi orientaţi spre 
qibla respectiv în direcţia Kaaba din 
Mecca. O echipă trimisă de muft iu a 
confi rmat luna trecută că mihrab, o 
nișă semicirculară care indică qibla, 
a fost construită în locul greșit.

În loc să dărâme o parte din 
moschee, pentru a corecta eroarea, 
s-a optat pentru desenarea unor 
dungi albe pe covor, care indică 
direcţia corectă pentru credincioși.

După ce Lennon a fost ucis de 
Mark David Chapman în 

1980, profesorul istoric și universitar 
Jon Wiener a petrecut 14 ani luptând 
pentru a obţine ca FBI-ul să elibereze 
dosarele despre John Lennon. 

Cea mai recentă carte a lui Wiener, 
care folosește ceea ce a obţinut de la 
FBI, „Gimme Some Truth: Fișierele 
FBI John Lennon”, arată că președintele 
Richard Nixon era îngrijorat de faptul 
că Lennon putea să-i micșoreze 
șansele de realegere. John Lennon 
era de fapt destul  de interesat să facă 
parte dintr-o mișcare care se opunea 
războiului din Vietnam și încerca să-l 
înfrângă pe Nixon. Membrii acestuia 
au discutat despre organizarea unui 
turneu destinat mobilizării votului 
care va urma campaniei președintelui 
în întreaga ţară, încheind cu un 
festival în Miami, unde urma să aibă 
loc Convenţia Naţională Republicană.

Cum să se ocupe FBI de John 
Lennon ca o ameninţare a devenit un 
subiect al scrisorilor dintre J. Edgar 
Hoover și președintele Nixon.

La 1 martie 1972 Serviciul de 
Imigrare și Naturalizare a adresat 
o scrisoare lui John Lennon, 
solicitându-i să părăsească ţara în 
două săptămâni sau să se prezinte la 
audierile pentru deportare.

Au folosit o acuzaţie mai veche – 
posesia de marijuana a lui Lennon 
din 1968 – o contravenţie – ca motiv 
pentru deportare. 

John Lennon a reușit să se lupte 
în justiţie cu ordinele lui Nixon și să 
amâne deportarea.

Parcurgerea oricărei arhive 
a structurilor de spionaj 

te face să te gândești serios la 
cât de multe informaţii strâng 
spionii care au penetrat un stat 
„inamic”. Orice frântură de dată, 
orice amănunt care nouă ne 
scapă poate deveni informaţie 
de valoare, dacă e culeasă cum 
trebuie și trece prin fi ltrul unui 
ofi ţer de analiză bun.

În 28 noiembrie 1955, 
rezidenţa americană de la 
București a transmis în Centrală 
o telegramă axată pe producţia de 
aparate de radio din ţara noastră. 
Așa cum veţi vedea, informaţiile 
vizează aproape tot ce ţine de 
aceste aparate, devenite acum 
desuete.

Și ce importanţă are, băi 
frate, cât sau ce radiouri produc 
românii? Are, și încă foarte mare!

În acea perioadă, radioul era 
singurul mijloc de informare 
în masă care putea trece de 

Cortina de Fier, fi ind foarte 
efi cient în operaţiunea de „trezire 
a naţiunilor”, prin spargerea 
monopolului de propaganda 
comunismului. El își dovedise 
efi cienţa și în timpul războiului.

De ani buni, americanii 
„străpungeau” Cortina cu Radio 
Vocea Americii, pe care de altfel 
românii deja îl bruiau din 1948, 

cu instalaţiile din Retezat, așa că 
era esenţial să știe la câţi oameni 
ajungeau informaţiile transmise 
de ei pe calea undelor. Cu cât 
radioul devenea mai popular, 
mai accesibil, însemna că merita 
efortul de a investi în posturile 
de radio anticomuniste. De 
asemenea, studiul asupra 
pătrunderii pe piaţă a 
aparatelor care recepţionau și 
programele transmise pe „unde 
scurte” era important, pentru că 
posturile din lumea liberă care 
transmiteau și programe în limba 
română foloseau acest mijloc de 
transmisie.

COMENZILE, FĂCUTE PRIN 
CONSILIUL POPULAR

Nota din 28 noiembrie 1955:
„Sunt 25 de magazine în  

București care vând aparatul 
de radio Serenada. Magazinul 
Electrotehnica de pe Bulevardul 

Magheru, care s-a 
deschis pe 31 iulie 
1954, pare a fi  cel 
mai important 
de prezentare și 
desfacere. De curând, 
Electrotehnica și-a 
făcut reclamă într-un 
ziar local, Informaţia 
Bucureștiului, 
solicitând comenzi 
prin poștă pentru 
aparate de radio. 
Potrivit rapoartelor, 
mai mult de 100 de 
bucăţi de radiouri 
Serenada sunt vândute 
zilnic.

Serenada a fost scos 
la vânzare pe 8 iunie 
1955. fi ecare aparat 
are o etichetă cu 
numărul de producţie 

și data fabricaţiei. Dacă aceste 
numere de producţie au vreo 
semnifi caţie, înseamnă că s-au 
produs peste 50.000 de aparate 
între 8 iunie și 1 iulie 1955.

Noul produs EM 552A este 
acum la vânzare în București. 
Aparatul se numește El Magnetica 
și costă 1.850 de lei. Până acum, 
acest tip de aparat poate fi  

cumpărat doar prin comandă prin 
intermediul Secţiunii Comerciale 
a Consiliului Popular al raionului 
unde locuiește cumpărătorul.

Un alt aparat de radio nou, 
Doina, a intrat și el pe piaţă. 
La acest aparat s-a făcut pentru 
prima oară reclamă în octombrie 
1955, fi ind descris ca un aparat pe 
baterii, cu trei lungimi de undă, 
patru lămpi, pentru zonele rurale, 
unde nu este curent electric. Doina 
este produs de Fabrica Radio 
Popular.”

ELECTROMAGNETICA ȘI 
RADIO POPULAR

„Până în martie 1954, 
producţia de radiouri era aproape 
inexistentă. Atunci Fabrica Radio 
Popular (devenită mai târziu 
„Electrica” n.n.) a anunţat că a 
început producerea unui nou tip 
de aparat, S531 B, cu patru lămpi 
și două lungimi de undă, scurte 
și medii. Se estimează că aproape 
2.000 de astfel de aparate ar fi  fost 
produse în luna martie a acelui 
an.

În iunie 1954, Fabrica Radio 
Popular a pornit producţia, 
folosind tehnologia sovietică, 
pentru 5513 A, un aparat cu 
patru lămpi și trei lungimi de 
undă. Tot în iunie s-a anunţat 
că Radio Popular va continua 
producţia de Pionier, cu patru 
lămpi și două lungimi de undă, 
că a început fabricarea modelului 
5543 A, numit București, cu patru 
lămpi și două lungimi de undă, 
și că modelul Orion, cu „ochiul 
magic” va intra în producţie până 
la sfârșitul anului.

În septembrie 1954, Fabrica 
Electromagnetica a produs 450 de 
aparate EM541 și preconiza că vor 
fi  27.000 până la sfârșitul anului. 

În noiembrie, Electromagnetica 
a început producţia unui nou 
aparat de dimensiuni mici EM 
543, cu trei lămpi și două lungimi 
de undă, iar Radio Popular a 
început distribuirea unui aparat 
nou, Carpaţi, cu trei lămpi și două 
lungimi de undă. Fabrica Radio 
Popular a început și producţia 
de serie a aparatelor Simfonia, 
cu cinci lămpi și trei lungimi de 
undă.”

RADIO CU PICK-UP!

„Tot în acel moment s-a 
anunţat că un nou tip de radio, 
Dunărea, va fi  scos în curând la 
vânzare. Tot atunci s-a anunţat 
că un aparat nou, cu opt lămpi, 
două difuzoare, „ochi magic” și 
mufe pentru pick-up, va intra 
în producţie până în ianuarie 
1955. În septembrie 1955, un 
aparat nou a fost scos la vânzare 
Bucegi, fabricat la Radio Popular. 
E descris ca având patru lămpi 
și două lungimi de undă, lungi 
și medii. În octombrie 1955, se 
spunea că Radio Popular lucra la 
un aparat pe baterii, Olt, similar 
cu Doina.

Producţia de radiouri nu a 
început cu adevărat până în 
vara lui 1954, dar de atunci a 
crescut constant. Se estimează că 
majoritatea aparatelor produse, 
între 60 și 70 la sută, sunt pentru 
două lungimi de undă, neputând 
recepţiona semnale pe unde 
scurte. Această tendinţă s-ar 
putea schimba dacă se continuă 
producţia de Serenada și a altor 
modele de la Electromagnetica. 
Se pare, însă, că e vorba doar 
de producţii limitate a oricărui 
tip de aparat, poate de la 50.000 
la 70.000 și apoi producţia este 
orientată spre un alt model.”

Povestea lui Hitler de a distruge  complet 
Londra cu o bombă atomică a fost 

aproape de a deveni un succes istoric, a dezvăluit 
un nou documentar, citat de Daily Telegraph. 

Oamenii de știinţă și istoricii navali din 
Norvegia au găsit nava pe care naziștii o 
foloseau pentru a transporta apă grea – o 
componentă esenţială pentru reactoarele 
nucleare. Winston Churchill a ordonat 
scufundarea feribotului SF Hydro în 1944 – 
fără să știe care a fost misiunea secretă a navei. 

A fost o decizie care acum se crede că a salvat 
capitala Angliei. Dovada acestui lucru a fost 
găsită la o adâncime de 460 de metri pe fundul 
unui lac norvegian, la 100 de kilometri de 
Oslo. Profesorul de istorie navală Eric Grove a 
declarat pentru Daily Telegraph: „După război, 
cei implicaţi în programul nuclear german 
au declarat că pierderea transportului de apă 
grea a fost absolut decisivă. Nemţii și-au sporit 
programul de fi siune nucleară, nemaiavând 
materie primă”.

Document CIA din 1955 despre aparatele de radio 
care se fabricau și vindeau la noi. Americanii urmăreau 
procesul introducerii pe piaţa de la noi a aparatelor cu 
recepţie pe unde scurte, pentru a estima la câţi oameni 
ajung vocea Americii și Europa Liberă.

cumpărat doar prin comandă prin În noiembrie Electromagnetica
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Așadar, cum numai CEC a anunțat că nicio hotărâre a sa cu privire la desfășurarea și organizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie nu a fost anulată de 
instanțele de judecată, Curtea Constituțională a validat pe 9 martie curent mandatele viitorilor parlamentari în legislativul de la Chișinău, ceea ce era și de așteptat 
după remanierile operate în componența acesteia de PDM înaintea scrutinului. Astfel, până la 26 martie, președintele Igor Dodon urmează să convoace ședința de 
constituire a noului Parlament. Ce previziuni privind „arhitectura” lui circulă în spațiul public citiți în cele două articolele din pagina curentă. 

Frapată de frământările partidelor după votul de la 24 februarie, opiniei publice îi scapă multiplele 
schimbări de ton ale Kremlinului în legătură cu situația din Republica Moldova. Trecerea de la extaz 
la agonie s-a făcut la Moscova peste noapte. Asta s-a văzut cu ochiul liber. Mai discrete s-au dovedit 
a fi  formele pe care le-a îmbrăcat resemnarea rușilor.  

Nu, eu nu am votat PD. Dar alții, aproape 335 mii, au votat și nu toți au făcut-o pentru „un pachet de 
hrișcă sau orez”, cum consideră simpatizanții ACUM. Da, calitatea alegerilor a lăsat de dorit ca niciodată, 
însă, după cum au constatat și observatorii internaționali, cetățeanul a avut, în general, libertatea să voteze 
concurentul preferat. 

CALITATEA ALEGERILOR A 
LĂSAT DE DORIT: S-A VOTAT 

CU PICIORUL ÎN GROAPĂ 

Trebuie să avem curajul să-i recunoaștem 
și adversarului niște plusuri. Declarația lui 
Andrei Năstase că „frauda de la recentele 
alegeri parlamentare este de magnitudinea 
fraudării puse la cale de comuniști, în 1946, 
când au preluat puterea în Romania și în alte 
state ocupate cu forța tancului” și că „acest 
moment sinistru va face parte din programa 
școlară pentru istoria țării noastre” 
dovedește a câta oară că limba-i vorbește 
necontrolată de creier și fără opreliștea 
simțului măsurii. (E un mister pentru mine 
cum unii intelectuali sensibili din PAS, dar 

nu numai, se fac a 
nu vedea acest lucru, 
arătându-se seduși de 
fanfaronada jenantă, 
de elucubrațiile 
și platitudinile 
zornăitoare ale 
liderului PPDA.)

Există persoane 
care la 24 februarie au 

ales candidații PDM în mod conștient, fără a 
fi  constrânși, din motive ce trebuie cunoscute 
și analizate, acestea putând fi  valabile și 
pentru viitoarele alegeri. Dacă ACUM nu 
le va lua în calcul, va trata alegătorii PD cu 
aroganță, cum a făcut-o în aceste alegeri, 
va trebui să stea în opoziție până la adânci 
bătrâneți ale Maiei Sandu și Andrei Năstase. 
Și-a făcut efectul majorarea pensiilor și 
salariilor, a plăților sociale pentru diferite 
categorii de cetățeni, tineri specialiști, familii 
cu copii mici etc. Lucru ce pare neînsemnat 
unor membri și simpatizanți ai ACUM, dar 
cei cu „un picior în groapă” (expresia unei 
colege) ar putea să prețuiască. Astfel s-ar 
explica creșterea în sondaje, confi rmată 
și de rezultatele alegerilor, dar și faptul că 

PDM și-a îmbunătățit vizibil performanța 
electorală în Chișinău, obținând peste 13% 
din voturi. Cine i-ar acuza pe chișinăuieni că 
s-au lăsat cumpărați?

CU FAȚA SPRE DRUMURI ȘI 
PRIMARII RURALI 

Un efect asemănător în afara Chișinăului 
l-a avut programul „Drumuri bune”, care 
a fost, fără îndoială, o găselniță. Sondajele 
sugerau că starea drumurilor este prima 
problemă ce îi preocupă pe alegătorii din 
localitățile rurale. Se poate discuta despre 
modul de realizare, dar nu putem nega că 
unii cetățeni au apreciat faptul că guvernarea 
s-a întors în sfârșit „cu fața spre drumuri”.

Un factor electoral deloc neglijabil fost și 
infl uența primarilor, care nu va dispărea în 
următoarea perioadă. Dacă în PD a obținut 
13,37%, în suburbii, unde majoritatea 
primarilor îi aparțin, cota e 22,79 %, 
aproape media națională, ceea ce vorbește 
despre ponderea factorului administrativ 
în afara orașului, unde cetățenii sunt mult 
mai dependenți de administrațiile publice 

locale. Aderarea primarilor la partidul 
puterii nu e un fenomen de azi – după 2010 
ei migrau spre unele partide din AIE, dar 
nu s-a plâns nimeni că i-ar fi  fost forțat 
să treacă, de exemplu, la PLDM. Astăzi 
asemenea cazuri nu-i exclus să fi e uneori 
o justifi care falsă, dar, în general, numărul 
enorm de primari ce au trecut la democrați 
semnalează o problemă de democrație și 
una mai veche – de repartizare partizană a 
resurselor bugetare. Posibil, o parte nu chiar 
mare, dar deloc neglijabilă dintre alegători, 
au apreciat, așa cum arătau și sondajele, 
guvernul PD, premierul Filip în special. 
Prin comparație, echipa ACUM pare slabă. 
Din punctul nostru de vedere, relevanța 
funcțională a blocului e salvată de persoane 
care reprezintă „societatea civilă”.

E de remarcat și faptul că după 2016, 
forma declarativă a relațiilor cu România 
capătă un conținut mai adecvat, iar în 
relația cu Rusia Chișinăul a început să 
adopte un comportament „suveran și 
independent”. Ultimul exemplu este 
rechemarea ambasadorului Andrei Neguță 
în legătură cu deschiderea, la Moscova, a 
reprezentanței separatiștilor de la Tiraspol. 

MAI IERI DIAMANT, 
AZI GUNOI. ȘI TOTUȘI, 

IAR LA MOSCOVA  

Euforică înainte de alegeri, 
după afl area primelor rezultate ale 
scrutinului, Moscova a lunecat rapid 
în sarcasm, acreală și mizantropie. 
Mai ieri diamant, a doua zi Dodon 
devenise gunoi. Adulat și cocolit 
până-n ziua votului, după 24 
februarie a fost tăvălit în noroi mai de 
toate televiziunile de top din capitala 
Rusiei. Răi de clanță, jurnaliștii de 
curte ai lui Putin l-au făcut cu ou 
și oțet, acuzându-l de neputință, 
ipocrizie, ignoranță și trădare. Au 
regretat că liderul de la Kremlin a 
pierdut timpul cu un neică-nimeni, 
primindu-l într-o mică audiență de 
un ceas. Treptat însă, depășindu-și 
dezamăgirea de scorul electoral sub 
așteptări al PSRM, Moscova a căutat 
să-și ascundă proasta dispoziție și să 
vadă jumătatea plină a paharului. A 
schimbat macazul și a întors-o pe 
altă strună. Surprinzător, aidoma 
observatorilor europeni, MID-ul a 
recunoscut alegerile de la Chișinău 
ca fi ind în linii mari corecte. Unii 
ofi ciali sau deputați ruși au lăsat să se 
întrevadă că Moscova este pregătită 
să conlucreze cu viitoarea guvernare 
de la Chișinău, oricare ar fi  ea.   

Într-o primă fază, după alegeri, 
dezorientat și fără capacitate de 
reacție adecvată, Igor Dodon a 
clacat lamentabil. Se vedea și de pe 

lună că-i la mare încurcătură. Și a 
plecat de urgență în Rusia, chipurile 
pentru a se odihni după oboseala 
acumulată în timpul campaniei 
electorale (la care nu a participat?!). 
Voiajul său a stârnit ironii și glume 
în presa de la Chișinău. Și nici nu-i 
de-a mirării – nevoia de recreație în 
weekend, invocată de șeful statului, 
părea cusută cu ață albă. Bănuiesc că 
el s-a dus pentru cea de-a 30-a oară 
în Rusia ca să afl e ce are de făcut. Și 
se pare că a fost lămurit de stăpânii 
săi referitor la evoluțiile politice de 
mai departe din Republica Moldova. 
Debusolat în primele zile după 
alegeri, și-a recăpătat echilibrul și și-a 
regăsit coerența în urma „weekend-
ului reconfortant” din Rusia. La 
întoarcere, i-a sugerat partidului său 
pro-prezidențial să facă pe ucigă-
l-toaca-n patru, dar să acceadă la 
guvernare, să înceapă un dialog cu 
alte formațiuni și să încheie alianțe. 
Acum Dodon nu exclude negocieri 
nici cu Vlad Plahotniuc, nici cu Maia 
Sandu sau Andrei Năstase – toate 
variantele-s bune, dacă le permit 
socialiștilor să vină la putere. 

DOUĂ ȚINTE 
DINTR-UN FOC: MAI 

AGREATĂ ALIEREA CU 
ACUM DECÂT CU PSD

O alianță a stângii pro-ruse 
cu PDM i se pare lui Dodon 

problematică totuși. I-ar plăcea 
însă o coaliție PSRM-ACUM și 
speră să le „ajungă înțelepciune” 
socialiștilor pentru a crea o 
majoritate parlamentară cu PAS-
PPDA. Potrivit lui Dodon, alierea 
dintre stânga și dreapta este salutară, 
întrucât și unii, și alții „au promis 
să schimbe guvernarea”. Crede că 
azi e un moment potrivit pentru o 
înțelegere între socialiști și ACUM-
iști, deoarece așa „lucrurile pot fi  
mișcate mai departe”. Vrabia mălai 
visează. Un concubinaj tehnic, 
provizoriu sau de durată PSRM-
ACUM de bună seamă i-ar cădea 
lui Putin ca o mănușă, ar fi  o soluție 
optimă în actualele condiții. Dar 
și o coaliție cu PDM nu i-ar strica, 
chiar dacă e mai puțin profi tabilă 
politic. Orice înțelegere care i-ar 
aduce pe socialiști la guvernare 
i-ar avantaja pe ruși și i-ar pune în 
difi cultate pe cei care vor coopera cu 
ei. Și dimpotrivă, rămânerea PSRM 
în opoziție s-ar constitui într-o 
înfrângere pentru Moscova. Toată 
lucrătura ei din ultimii ani s-ar duce 
pe apa Bâcului. 

Moscova a purtat un război 
subversiv latent împotriva 
Chișinăului pentru a demola prin 
corupere partidele pro-occidentale, 
a dezbina forțele democratice și 
a compromite cauza europeană. 
Propaganda, dezinformarea, rețelele 
de spionaj, ingerințele în alegeri, 

atacurile cibernetice ale Rusiei 
asupra instituțiilor de la Chișinău 
au subminat de-a lungul ultimilor 
ani capacitatea de apărare a statului. 
Urzeala rușilor a urmărit un singur 
scop: aducerea partidei pro-ruse 
la guvernare pentru a înfi ge sulița 
în coasta Ucrainei. Dacă PSRM, 
cu un rezultat mai slab decât cel 
plănuit, nu se aliază în prezent cu 
vreun partid pentru a urca pe soclul 
puterii, întreaga opinteală a rușilor 
se va dovedi zadarnică. Pe de altă 
parte, orice alianță, indiferent cu 
cine, pune din start PSRM într-o 
poziție privilegiată. Având cele 
mai multe mandate, socialiștii vor 
revendica ori portofoliul de premier, 
ori postul de spicher. Dublată cu 
funcția de președinte al republicii 
deținută de Dodon, poziția lor în 
guvern și Parlament le va conferi 
o pondere politică mai mare decât 
partenerilor de coaliție. Ei vor izbuti 
astfel să încline balanța puterii în 
favoarea lor. Totuși, o alianță cu 
Plahotniuc comportă riscuri pentru 
socialiști. O prezumtivă guvernare 
PSRM-PDM nu va atenta la cadrul 
constituțional stabilit. În aceste 
condiții, Dodon riscă să aibă aceeași 
soartă ca și Filat, ceea ce va duce la 
decimarea așa-zisului partid pro-

prezidențial. 
Coaliția cu ACUM este mai 

convenabilă pentru Moscova. 
Socialiștii ar lovi două ținte dintr-
un foc. Prima. S-ar constitui o 
alianță situațională care ar da peste 
cap practic ordinea constituțională 
în numele eliminării infl uenței 
oligarhului din instituții – ar arunca 
societatea în anarhie, de pe urma 
căruia ar profi ta doar rușii. Moscova 
știe să pescuiască în ape tulburi. 
A doua. Un parteneriat pretins 
justițiar PSRM-ACUM de pe urma 
căruia doar fi lorușii ar ieși întăriți ar 
fi  un joc sado-masochist pentru PAS 
și PPDA, ce va distruge aceste două 
partide, văduvindu-le de ultimul 
dram de credibilitate. Orice coaliție 
în urma căreia socialiștii ar deveni 
partid de guvernământ va deschide 
larg ușile pentru oamenii lui Putin 
la Chișinău, pentru agenturile FSB, 
GRU și SVR. Republica Moldova 
se va reîntoarce cu 18 ani în urmă, 
când Rusia, prin Voronin, începuse 
reocuparea teritoriului dintre Prut 
și Nistru.

Acum Dodon știe ce trebuie să 
facă. A primit indicații de la Putin în 
weekendul de după scrutin. Cel care 
va accepta să se alieze cu PSRM va 
mușca momeala întinsă de Moscova. 

atacurile cibernetice ale Rusiei prezidențial

CE INDICAȚII I-A DAT KREMLINUL LUI CE INDICAȚII I-A DAT KREMLINUL LUI 
DODON ÎNTR-UN WEEKENDDODON ÎNTR-UN WEEKEND
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Olanda a adoptat 
o nouă lege 

controversată, care face ca 
fi ecare cetăţean să devină 
un potenţial donator de 
organe, cu excepţia cazului 
în care a ales, în mod 
special, să nu-și doneze 
organele.

Senatul Parlamentului 
olandez a aprobat, în luna 
februarie 2018, noua lege 
a donatorilor doar cu o 
majoritate slabă, cu 39 
de voturi „pentru” și 36 
„împotrivă”, în timp ce 
Camera Reprezentanţilor 
a Parlamentului olandez 
adoptase proiectul de lege, 
cu 18 luni mai înainte, cu 
75 de voturi „pentru” și 74 
„împotrivă”. 

În conformitate cu noua 
legislaţie, fi ecare persoană 
cu vârsta de peste 18 ani 
va fi  inclusă în registrul 
donatorilor de organe, cu 
excepţia cazului în care 
aceasta declară, în mod 
expres, că nu dorește să fi e 
înscrisă în registru.

Fiecare adult olandez 
care nu este încă înregistrat 

ca donator va primi o 
scrisoare cu întrebarea 
dacă dorește sau nu să 
devină donator după 
moarte. Dacă nu răspunde 
la prima scrisoare, va fi  
trimisă o a doua, și dacă nu 
răspunde nici la aceasta, va 
fi  adăugat automat pe lista 
donatorilor.

Legea va permite 
cetăţenilor olandezi să-și 
modifi ce statutul oricând, 
dar, în ciuda acestui fapt, 

a provocat o mulţime de 
controverse, iar mulţi au 
apelat la social-media, 
pentru a critica actul 
legislativ. Guvernul speră că 
noua legislaţie va contribui 
la rezolvarea penuriei de 
donatori de organe din ţară.

Olanda nu este singura 
ţară europeană care a 
adoptat o astfel de legislaţie, 
există deja legi similare de 
donare în Spania, Belgia și 
Franţa.

Bărbaţii din Arabia 
Saudită nu vor mai putea 
să divorţeze fără să-și  
anunţe soţiile. Începând 
cu data de 6 ianuarie 2019, 
tribunalele sunt obligate să 
informeze femeile prin SMS, 
atunci când despărţirea de 
partenerul de viaţă va fi  
ofi cializată. Femeile saudite 
vor ști care este starea lor 
civilă reală și vor putea 
să-și ceară drepturile de 
după divorţ, inclusiv pensie 

alimentară.
Renunţarea la această 

practică, a divorţurilor 
secrete, face parte dintre 
reformele promovate 
de prinţul moștenitor 

Mohammed bin Salman. 
Arabia Saudită este în 
continuare una dintre ţările 
în care femeile au cele mai 
puţine drepturi. Se fac 
mici pași spre egalitate de 
gen. Anul trecut, femeile 
saudite au primit dreptul de 
a conduce mașini. Totuși, 
au nevoie de acordul unui 
bărbat din familie, ca să 
se căsătorească, să ceară 
pașaport și să plece în 
străinătate.

Indiferent de 
ipostazele 

în care apare în 
fotografi i, fi e că 
face baie în apele 
îngheţate ale lacului 
Seliger sau este 
surprins la sala de 
forţă, Vladimir 
Putin face furori în 
Japonia.

Reţeaua de magazine Loft , care are drepturi 
exclusive asupra vânzărilor calendarului 
celebru cu președintele rus, a informat că 
pozele emblematice ale liderului de la Kremlin 
sunt mai populare decât imaginile cu vedetele 

locale, actorul Eric Tanaka și patinatorul 
Yuzura Hanyu, potrivit Th e Guardian.

SoraNews24 a speculat că, în timp ce unii 
oameni consideră calendarele lui Putin drept 
„o glumă”, alţii sunt cu adevărat interesaţi de 
viaţa sa personală, departe de Kremlin.

Nu este prima dată când calendarele 
Putin s-au dovedit a fi  un succes răsunător 
pentru consumatorii japonezi, în perioada 
premergătoare Anului Nou. În calendarul său 
din 2017, au fost prezentate fotografi i în care 
Putin se joacă în zăpadă cu câinii săi, inclusiv 
un Akita Inu – un cadou de la guvernatorul 
prefecturii Akita din nordul Japoniei, care a 
mulţumit astfel Rusiei pentru ajutorul său, 
după dezastrul din martie 2011.

Firmele americane își împart 
între ele mai bine de jumătate 
din piaţa mondială de armament 
– acesta este rezultatul studiului 
actual, realizat de Institutul 
Internaţional de Cercetare pentru 
pace de la Stockholm, SIPRI. Pe 
primul loc în top 100 mondial 
al producătorilor de arme se afl ă 
grupul american Lockheed Martin. 
Niciun alt concern din această 
branșă nu a realizat profi turi mai 
mari în 2017: volumul vânzărilor 
pentru Lockheed Martin este de 
44 de miliarde de dolari, ceea ce 
plasează fi rma pe un incontestabil 
loc 1 în clasamentul SIPRI. Cea mai 
mare fi rmă germană în acest top, 
Rheinmetall AG din Dusseldorf, 
nu ajunge nici măcar la o zecime 
din performanţele celor de la 
Lockheed Martin. Rheinmetall se 
afl ă pe locul 25, cu vânzări de 3,4 
miliarde de dolari.
    

BOEING, PE LOCUL AL 
DOILEA

Succesul celor de la Lockheed 
Martin se bazează, mai ales, pe 
nevoile foarte ridicate ale armatei 
americane, pentru care acest 

concern construiește diverse 
sisteme de armament. Printre 
produse se numără avionul de luptă 
F-35 Lightming și avionul militar 
de transport C-130 Hercules. 
Al doilea concern ca mărime al 
lumii este Boeing, mai cunoscut 
pentru producţia de avioane. În 
iulie anul trecut, Boeing a primit 
de la Donald Trump comanda de 
a construi două noi avioane Air 
Force One, aparatele cu care se 
deplasează președintele Americii. 
Trump a negociat un preţ de 3,9 
miliarde de dolari și a renunţat 
la designul albastru deschis-alb 
anterior.

COMPETIŢIE PENTRU 
CELE MAI BUNE ARME

Cel mai important client al 
industriei americane de armament 
este chiar armata SUA, care are 
mereu nevoie de arme noi și care 
își permite sisteme de luptă extrem 
de scumpe, precum portavioanele. 
Afacerea înfl orește și din cauza 
noii curse a înarmării, în care sunt 
implicate, pe lângă SUA, mai ales 
Rusia și China: Lockheed Martin 
lucrează în prezent la o rachetă 

„hipersonică” scumpă, capabilă 
să evite sistemele actuale de 
radar. Rusia și China au deja 
astfel de rachete cu rază lungă de 
acţiune, care zboară cu o viteză 
de câteva ori mai mare decât 
viteza sunetului.

Concurenţa implică în 
prezent și spaţiul cosmic, pe care 
Donald Trump vrea să-l domine 

cu o viitoare „Space Force”. În 
2019, SUA doresc să investească 
în înarmare suma record de 716 
miliarde de dolari.

Firmele europene de armament 
nu prea pot ţine pasul cu cele 
americane. Printre aceste concerne 
europene se numără și Airbus, la 
care deţine o cotă și Germania. 
Airbus produce, pentru mai 
multe armate europene, avionul 
de transport A 400 M, care 
s-a remarcat însă negativ prin 
predispoziţia la diverse defecte 
tehnice. Cel mai mare producător 
de arme din Vestul Europei 
rămâne Marea Britanie, urmată 
de Franţa. Megaconcernul britanic 
BAE Systems, care are peste 
83.000 de angajaţi, este singura 
fi rmă europeană de profi l plasată 
în top 5 mondial. BAE Systems 
construiește în prezent avionul 
de luptă european Eurofi ghter 
Typhoon, care va fi  vândut și în ţări 
ca Arabia Saudită.

FIRMELE RUSEȘTI ȘI 
TURCEȘTI IAU AVÂNT

Un progres serios au realizat, 
în 2017, concernele de armament 

din Rusia, care au profi tat de 
programul președintelui Putin, 
de modernizare a armatei rusești. 
Concernul de armament rus 
Almaz-Antey a intrat astfel, în 
premieră, în top 10 în clasamentul 
SIPRI. Și Turcia se înarmează: 
strategia președintelui Recep 
Tayyip Erdogan, ca ţara sa să devină 
independentă de importurile de 
arme, a făcut ca fi rmele turcești de 
armament să înregistreze profi turi 
mai mari cu 24%.

În vârful clasamentului 
cercetătorilor de la Stockholm ar 
trebui să fi gureze, de fapt, și trei 
companii chineze. Dar acestea 
nu furnizează date publice de 
încredere privind vânzările lor de 
armament, ceea ce face imposibilă 
includerea lor în lista SIPRI.

PATRU CONCERNE 
GERMANE

Între cele mai importante 100 
de concerne producătoare de arme 
din lume se afl ă și patru fi rme 
germane: pe lângă Rheinmetall, 
deja amintit, mai există 
Th yssenkrupp și Krauss-Maff ei 
Wegman, care fabrică submarine, 
nave, tancuri și autovehicule 
blindate pentru Bundeswehr, dar 
care vând și în străinătate. Toate 
aceste trei companii și-au majorat 
profi turile în 2017. O apariţie nouă 
în clasament a fost fi rma Hensoldt, 
care construiește, în apropiere se 
Munchen, radare și senzori pentru 
sistemele de luptă electronice. 
Partea reprezentată de vânzările de 

armament în totalul exporturilor 
germane nu este însă semnifi cativă, 
ele constituie mai puţin de 1% din 
totalul exporturilor germane.

PRODUCŢIA DE ARMAMENT ÎNFLOREŞTE ÎN SUA

DONAREA DE ORGANE, OBLIGATORIE

Conform Deutsche Welle (Nina Werkhauser), concernele americane sunt lidere în 
comerţul mondial cu arme. Potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru pace 

de la Stockholm (SIPRI), fi rmele americane domină top 100 mondial. Societăţile germane 
sunt la mijlocul clasamentului.

Cele mai mari concerne de pe piaţa 
mondială a armamentului 

(Sursa: SIPRI, DW)

Firmele americane își împart concern construiește diverse
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Olimpia U 8 și U 10, la Galaţi și Brăila. 
Spre optimizarea antrenamentelor pe 

care le desfășoară pe Patinoarul „Ţiriac – 
Telekom Arena” din Otopeni – Ilfov, sau a 
evoluţiilor competiţionale, tinerii hocheiști 
de la Olimpia Ploiești (U 8, U 10, U 12, U 
14) activează, regulamentar în cadrul unei 
structuri sportive împreună cu Viitorul 
Hocheist București, sub denumirea de 
„Olimpia – Viitorul”… Cei mai tineri „U 
8” au intrat primii în luptă, la Galaţi (23.
II.2019) la „Memorialul Stelian Rusu”, în 
care „Olimpia-Viitorul”, cu copii debutanţi 
(U 8, Under 8 – sub 8 ani…), alături de 

experimentanţi, în care participarea în joc 
și lupta pentru puc au fost mai importante 
decât rezultatele… La U 10, victorie după 
victorie… A doua zi (24.II.2019), aceiași 
competitori (peste 200 de copii, U 8 și U 10), 
reprezentând echipele de la Triumf, Steaua 
Rangers, Husky, Allianz Ţiriac, Telekom 
București, Dunărea Galaţi, Tigers Brăila, 
Gloria Chișinău – Republica Moldova și 
Olimpia Viitorul Ploiești. Copiii noștri, 

începând cu Ilinca Barbu, Amalia Badea, 
Analisa Badea, Radu Dăncescu Alexandru 
Ghioca, Maria Rădulescu, Luca Mănoiu, 
Ioana Ilie, Maria Bosca, Gabriel Moinescu, 
David Moga, Horia Petrescu, Eric Nedelcu, 
Vlad Ilie, Olivia Popescu, Alexandru Stanciu, 
conduși de antrenorul Daniel Zlate, au reușit 
meciuri frumoase încununate de victorii.

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă 
(FRHG) s-a implicat total răsplătind munca 
copiilor și antrenorilor cu medalii și cupe și 
suportând fi nanciar cazarea și masa…

Ţiriac Trophy Competiţie naţională 
juvenilă – U 6, U 8, U 10, organizată de 
Fundația Ion Ţiriac și FRHG pentru 240 
de tineri hocheiști și hocheiste („Telekom 
Arena” Otopeni, 15-16.XII.2018), a avut  
la start 18 echipe: Viitorul Hocheist – 
Olimpia Ploiești (2 echipe), Corona Brașov 
(2), Tigers Brăila (3), Steaua Rangers (2), 
Husky (3), Triumf (1), „Simona Halep” (1), 

Dedeman (1), Telekom (1), Allianz – Ţiriac 
(1), Skoda (1) – București. cu „aur” pentru 
toate echipele participante…

„Transylvanian Hockey League”, cu 
victorii la U 14 În prestigioasa competiţie 
juvenilă („THL”), echipa U 14 (sub 14 ani) 
„Olimpia-Viitorul” Ploiești /București și-a 
adjudecat două preţioase victorii pe Telekom 
Arena (Otopeni, 2, 3.III.2019): 13-3 cu 

Steaua Rangers București și 13-0 cu Triumf 
București. Mare bucurie produsă de tinerii 
hocheiști Matei Moga, Ioana Barbul, Luca 
Bolgiu, Vlad Bosca, Eugen Butuc, Daniel 
Diaconu, Cezar Gheorghe, Călin Lupașcu, 
Emilia Munteanu, Mihai Paramonov, Ionuţ 
Junior Radu, Bogdan Uruc – legitimaţi la 
Olimpia Ploiești și de colegii lor de echipă 

Mihai Adamoiu, Maksim Crăciun, Andrei 
Frăţilă, Nectarie Radu, Alexandru Stoica, 
David Teodorescu de la Viitorul Hocheist 
București. În ierarhia eșalonului „Olimpia-
Viitorul” se afl a după Corona Brașov și 
Progym Gheorghieni, dar înaintea echipelor 
Sport Club Miercurea Ciuc, Felcsik Cârţa, 
Steaua Rangers București, Triumf București, 
Dunărea Galaţi.

Preţioase victorii în „THL” și la U 12 
Echipa de hochei pe gheaţă „Olimpia-
Viitorul” Ploiești /București U 12 a evoluat 
cu succes într-o dublă dispută în „THL”, 
în Harghita, la Cârţa (localitate rurală cu 
patinoar acoperit!..), învingând echipa locală 
ACS Felcsik cu 10-4 și 13-3, după jocuri 
foarte bune ale tinerilor noștri hocheiști.

În aceeași „ligă sportivă” – „THL” 
(organizată de Asociaţia Judeţeană de 
Hochei pe Gheaţă Harghita), echipa noastră 
„Olimpia-Viitorul” – U 12 a disputat o nouă 

„dublă” (9 și 10.III.2019, „Telekom Arena” 
Otopeni), victorioasă, în care după 
evoluţii foarte bune a învins clar, cu 9-0 și 
6-1 formaţia Triumf București. Mobilizaţi 
exemplar de antrenorul Florin Tănase, 
la cucerirea victoriilor (de la Cârţa - 
Harghita și de la Otopeni - Ilfov…,) 
au contribuit tinerii noștri hocheiști - 
Vladimir Stanciu, Ștefan Stoica, Ioana 
Barbul, Tudor Cercel, Rareș Mihăilescu, 
Rareș Tutunea, Ana Moinescu, Alesia 
Badea, Ștefan Dănăilă, Armand Sworski, 
Mihai Adamoiu, Călin Angelescu, Cezar 
Dobre, Mihai Frăţilă, David Ghiga, 
Răzvan Brătulescu, Tudor Plavica și la 
ultimele două succese și colegii lor David 
Moga și Filip Sidor.

Admirabilă activitate în hocheiul 
pe gheaţă juvenil, la Olimpia Ploiești. 
Felicitări copiilor hocheiști, antrenorilor 
lor, dar și mulţumiri părinţilor, pentru 
sprijin și suport…
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OLIMPIA PLOIEŞTI – HOCHEI PE GHEAŢĂ, PE TREPTELE PERFORMANŢEI…

ANUN DE PRES
Ploiesti, 14.03.2019

"DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE SPALARE SI CURATARE ARTICOLE TEXTILE"

1. Num r referin : Contract de finan are 3913/28.02.2019, cod SMIS 110642
2. Data public rii anun ului: 14.03.2019
3. Programul: Programul Operational Regional 2014 2020: Axa prioritar 2 Îmbun t irea competitivit ii

întreprinderilor mici i mijlocii; Prioritatea de investi ii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism
Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

5. Alte informa ii: S.C. SILGIMAR PROD S.R.L., cu sediul social in Sat Garvan, Comuna Jijila, str. Scolii, nr. 28,
judet Tulcea, anun demararea proiectului "DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE SPALARE SI
CURATARE ARTICOLE TEXTILE" in Municipiul Ploiesti, B dul Republicii, nr. 295, Bl. Corp C1 –Spatiile 1 si 2,
incepand cu data de 01.07.2017.

6. Obiectivul general al proiectului: urmareste imbunatatirea competivitatii economice a S.C. SILGIMAR
PROD S.R.L., prin realizarea unei investitii initiale ce vizeaza diversificarea productiei unitatii existente de
prestari servicii achizitionand echipamente performante de spalare si curatare chimica(uscata) urmarind
adaptarea la cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a serviciilor.

7. Valoarea totala a proiectului este de 7.561.699,87 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de
4.492.629,42 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 3.818.735,01 lei si valoarea
finantarii nermbursabile din bugetul national de 673.894,41 lei.

8. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni ( 01.07.2019 31.12.2019 ).
9. Obiective specifice ale proiectului:

 OS1 – Cresterea Profitului din Exploatare cu peste 10% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata
de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de
spalare aseptica in cadrul intreprinderii S.C. SILGIMAR PROD S.R.L.

 OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane din care o persoana facand parte din categoriile
defavorizate, fata de numarul scriptic de angajati din anul 2016

 OS3 Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin diversificarea
activitatii, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de
imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea
echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara
activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate.

Date de contact: telefon: 0723.208.248, fax: , po t electronic : rpcredite@yahoo.com
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„Egal” în „derby”
Fotbal (Liga 2, Etapa 24, 10.III.2019, 

Stadion „Eugen Popescu” – Târgoviște): 
Chindia Târgoviște – FC Petrolul 
Ploiești 0-0. Petrolul (antrenor Mugurel 
Cornăţeanu): Lungu – Borţa, Sarris, 
Cazan, Ţigănașu – Bucșa, Pușcaș – Rusu 
(81 Arnăutu), Malakyan (57 N. Popescu), 
Saim Tudor – Moldoveanu.

• În lupta promovării: Sportul Snagov 
55p, U Cluj 53p, Academica Clinceni 
52p, Chindia 51p, Petrolul 50p, FC Argeș 
42p…

• În etapa viitoare (25); marţi, 
19.III.2019, de la ora 19.30, pe Stadionul 
„Ilie Oană” din Ploiești: Petrolul – 
Energeticianul…

Lupta continuă! HAI PETROLUL!

Sport olimpic, cu o optimă strategie juvenilă a Federaţiei Române de Hochei pe 
Gheaţă (președinte Alexandru Hălăucă), susţinut de mari personalităţi ale sportului 
românesc (Ion Ţiriac, Simona Halep…), graţie Clubului Sportiv Olimpia Ploiești, a 
tinerilor sportivi, ai pasionaţilor antrenori (Florin Tănase, Daniel Zlate) și ai bravilor 
susţinători, hocheiul pe gheaţă parcurge în „Orașul Aurului Negru” și-n Prahova, pași 
importanţi pe treptele și drumul plin de speranţe al performanţelor sportive…

Mihai Adamoiu Maksim Crăciun Andrei dublă” (9 și 10 III 2019 Telekom Arena”
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