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„Piticul e tot pitic și în vârful muntelui,
iar tiranul e tiran și în fundul prăpastiei.”
Mihail Lomonosov (1711 - 1765) savant rus

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA SE SCALDĂ ÎN BANI!
• AȘA AM PUTEA SPUNE DESPRE BUGETUL CJ
PRAHOVA, COMPARATIV CU MUNICIPIUL PLOIEȘTI
P
• 122,837 MIL. LEI, EXCEDENT BUGETAR DIN 2018

C

onsiliul Județean Prahova
a terminat anul 2018 cu
un
u excedent bugetar de 122,837
milioane
de lei. Ca urmare, instituția
m
intră
in cu foarte mare relaxare fiscală
în 2019, nefiind presată de griji
precum
Primăria Ploiești, care are
p
un
u buget la limita falimentului.
Poate
ar fi cazul, gândim, ca CJ
P
Prahova
să direcționeze și înspre
P
municipalitatea
ploieșteană sumele
m
pentru
echilibrarea bugetelor
p

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
locale (cote TVA și IVG), cum de
altfel legea permite. În definitiv și
ploieștenii cotizează și ar fi cazul
să se întoară la ei niște sume
redistribuite în teritoriu de la
București, via consilii județene.
La prima repartiție din acest an
a sumelor defalcate din unele
venituri Ploieștiul a primit ZERO
lei, deși pentru orașe CJ a alocat
36,8 mil. lei.
Continuare în pagina 3

770 DE EURO CAZARE LA PUNEM LACĂTUL PE UȘĂ,
AZILUL DE LA FÂNTÂNELE, STIMAȚI ALEȘI LOCALI?
Deocamdată nu se poate numi proiect de buget pentru 2019 materialul postat pe site-ul
1.100 EURO - LA PLOIEȘTI! „Ploiești.ro”.
Mai degrabă este o schemă redusă a ceea ce va fi să fie sursă de finanțare
NOUĂ GUVERNUL NE SPUNE CĂ,
ACASĂ, PUTEM TRĂI CU 543 DE EURO!
El. ȘERBAN; www.ziarulploiestii.ro

N

u știu dacă în gospodăria și buzunarul
dvs. costurile de întreținere, hrană etc.
au crescut cu 35%, din 2016 și până în prezent.
Poate așa o fi, cu tot acest fantastic rai adus
peste România de politicieni, care ne spun
zi de zi că avem mai mulți bani în buzunar,
grație nu știm căror măsuri. Dar într-un fel
avem confirmarea că lucrurile stau așa, adică
viața s-a scumpit teribil în ultimii trei ani. Și
avem confirmări instituționale. De exemplu,
Consiliul Județean Prahova a găsit de cuviință
să majoreze costurile la azilul de la Fântânele
de la 2.344 lei/lună, cât a fost aprobat în 2016,
la 3.616,13 lei/lună (769 euro), în 2018. Asta
înseamnă că s-au scumpit toate cu peste 35%

pentru funcționarea Primăriei Ploiești, a instituțiilor din subordinea sa ori a Consiliului
Local și a orașului. Trebuie să spunem din start că bugetul de venituri și cheltuieli estimat
este mai mic decât anul trecut, dar avem salarii mai mari. Iar ca premieră absolută, pentru
prima dată în istoria orașului, din bugetul local, avem ZERO lei la secțiunea de dezvoltare!
Onoarea investițiilor este oarecum salvată de credite, din această sursă fiind finanțate cele
câteva lucrări deja începute în 2018.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

INVESTIȚII DIN CREDITUL
EXIM BANK
Prima și prima dată, ca să inspirăm
un pic de optimism, deși, cum se zice,
purceaua e moartă-n coteț, amintim că
pentru investiții avem măcar banii din
împumutul Exim Bank: 72,308 milioane
de lei. Deci, pentru cei care spuneau că
în 2019 chiar nu se mișcă niciun pai în
Ploiești, îi anunțăm că ceva-ceva se face!
Din această sumă, sunt prevăzute cheltuieli
totale de 64,397 mil. lei pentru următoarele
investiții: 20,489 mil. lei-reconstruire pasaj
rutier strada Depoului-Mimiu (fostul
pod de lemn); 5,234 mil. lei- continuare
construire blocuri sociale pe strada
Libertății (Ansamblul 9 Mai); 29, 474
mil. lei- continuare lucrări de extindere

IMAGINAȚIA,
BAT-O VINA!
Înainte de a începe „jocul” vă spun că
am 43 de ani și o lună, ceea ce înseamnă
că sunt un produs clar al capitalismului
românesc. Fac precizarea asta pentru a
nu da motiv vreunui răuvoitor să mă
catalogheze drept nostalgic al unor
vremuri apuse, despre care am auzit și
bune, dar mai ales RELE, iar perioada
respectivă am văzut-o cu ochii unui
copil crescut cu aceleași restricții de
comunicare, de hrană, de libertate de
mișcare ca toți ceilalți. Ceea ce mi-a
rămas în cap însă ca fiind un lucru bun
al perioadei respective este calitatea
crescută a pregătirii profesionale
și ierarhia care avea la bază, într-o
proporție mult mai mare decât ceea ce
trăim noi astăzi (nelipsind nici atunci
profitorii nomenclaturiști, oportuniști,

CE AR FI
FOST, DACĂ...?

pupincuriști, securiști și toate
pupincuriști
scursurile politice), COMPETENȚA.
Plecând de aici, am început să imi
imaginez locul de muncă al fiecăruia
dintre actualii fruntași ai țării, dacă nu
venea Revoluția. Ce era de capul lor?
Unde îi găseam astăzi, dacă nu murea
nea Nicu? Și vă provoc să vă imaginați!
Ce ajungea Dragnea? Un sectorist cu
mustăcioară și chipiul lăsat pe spate,
cu aspirații de sub-șef de post la
prima localitate de lângă Alexandria,
unde găinarii să-l știe de jupân? Sau
canalizare în cartierele Buna Vestire
Vestire, Iohannis? Credeți că ajungea mai
Mimiu, Râfov II, Mitică Apostol și Albert, mult decât un muzeograf sau director
plus stația de epurare Ploiești; 9,2 mil. lei de scoală „de țară”, purtând discuții
pentru străpungerea Gara de Vest-Gara de pe ascuns despre superioritatea rasei
Sud și din nou (!) podul de lemn.
albe?
Continuare în pagina 4

Continuare în pagina 4

SĂ NE LĂUDĂM CU RUINELE NOASTRE!
în
de un
î trei
t i ani,i de
d vreme ce a fost
f t nevoie
i d
asemenea salt. Și asta nu-i nimic! Primăria
Ploiești a considerat că la azilul de pe strada
Cosminele e nevoie de o dublare a costurilor
de cazare, de la 2.200 de lei/lună, la 5.182 lei/
lună, adică 1.100 euro/lună! Și nouă ne spune
Guvernul că la noi acasă putem trăi cu 2.552
de lei/lună, cât a calculat acesta coșul lunar de
consum!
ACTUALITATE

Bani pentru
panouri solare
în cătunele izolate
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

F

rancezii au ruina lor: Catedrala NotreDame, mistuită parțial de flăcări.
În 24 de ore, miliardarii francezi au donat
600 de milioane de euro pentru refacerea
acestui simbol al culturii universale. Noi,
la Ploiești, avem simbolul nostru în ruină:
Casa Căsătoriilor, retrocedată, neglijată,

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

Prin
ţinuturile
pădurenilor
or

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii
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scoasă la vânzare. Prin Prahova avem 8,9
poate 10 miliardari. Dar nu mai zicem de
ei, spunem altfel: Primăria Ploiești a dat,
în urmă cu vreo 5 ani, un milion de euro
pentru monstruozitatea în termopan de
pe strada Văleni (fostul sediu Peco), însă
a refuzat, la început, să ofere aceeași sumă
pentru achiziționarea clădirii emblematice
a orașului...

INEDIT
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A existat în Europa
uun stat nazist
mult mai feroce
m

SPORT
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Sportul
prahovean,
în onoare...

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”

Psalm 49,20
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Zece noxe de...spital!
Azi așa, mâine așa,
Pute rău prin Prahova!
Mai ales, să vezi belea,
Cu orice am măsura,
Poluarea nu e gravă...
Oau, aud că e legală!
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n orașul care pute
Ou clocit și gaze arse
Multe sunt necunoscute,
Maria BOGDAN
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-Poate cancer la plămâniEditor: SC Sprinten Infomar SRL Să lăsăm oamenii-n drum?
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Potrivit art. 206 COD PENAL,
Voi nu sunteți patrioți!
răspunderea pentru conţinutul
Livia CAZAN
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Luni, de pildă, am avut,
Un parfum de ou clocit.
Grațiela, în control,
Spune că este nasol.
Și în scurt, neanunțat,
O amendă a băgat.
-Hopa, zic, s-a pus pe fapte,
A cerut celeritate.
După aia s-a muiat,
Foarte clar a decretat
Că avem alt vinovat:
N-a bătul vântul deloc,
Noxele au stat pe loc,
Norii și ei, ghinion,
Au format pe cer plafon.
-Hait, e și-asta o drăcie,
Bagă vântu-n pușcărie!
Ia bucată, nor cu nor,
Și-i închide la Târgșor!

L

a Podenii Noi,
Zarva e în toi.
Zice că primarul
Și-a pus, năzdrăvanul,
Pe perete, în birou,

textelor publicate aparţine autorilor.
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După astă săpuneală
-Noi îi zicem golănealăRușii de la rafinare
Ne țin non-stop în gazare,
Iar kazahii i-au urmat
Și ne-au dat un sulfurat.
De la Brazi, austriecii,
Foarte eleganți, băieții,
Ne oferă în total

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACCIDENT MORTAL PE
DN1A, LA COCORĂȘTII COLȚ
Un bărbat în vârstă de 73 de ani
a murit și alte patru persoane au
fost rănite într-un accident rutier
care a avut loc pe raza localității
Cocorăștii Colț. Cei cinci, tatăl
și copiii acestuia, se deplasau
la muncă, în București, iar la
un moment dat, conducătorul
mașinii a pierdut controlul
direcției și a intrat cu dubița întrun copac. În urma impactului,
PAGINA
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bărbatul în vârstă de 73 de ani
a decedat, iar celelalte patru
persoane au fost transportate la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT GRAV LA
VĂRBILĂU
Accidentul rutier a avut loc
după ce un autoturism a intrat întrun cap de pod. Evenimentul rutier
s-ar fi produs pe fondul neatenției

Un controversat tablou
tablou.
Nu, nu este cu Iliescu,
Ci cu însuși Ceaușescu,
Pus lângă Ștefan cel Mare...
Asta da alăturare!
Acuma, e-un pic de bai,
De la lege voie n-ai
S-afișezi în primărie
Un domn de la...cismărie
Acuzat de mii de crime!
Nu e bine, nu e bine...
Dar primarul, șmecher foarte,
O sucește, o întoarce:
Pân` la urmă Ceușescu,
Cuza Vodă, Antonescu,
Cu sau fără glorie,
Sunt toți în istorie!
Pe de altă parte, zic,
Eu sunt mic,
la volan. Se pare că șoferul s-ar fi
uitat în oglinda retrovizoare să
urmărească discuția dintre doi
bărbați care se aflau pe bancheta
din spate, moment în care a pierdut
controlul direcției, iar mașina a
intrat în capul de pod. Cei doi
pasageri au fost transportați la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI.
DOUĂ TINERE AU AJUNS LA
SPITAL
Accidentul rutier s-a produs
la intersecția străzilor Radu de la
Afumați și Găgeni, după ce două

Nu știu nimic.

F

oaie verde... matol
stat
Ce-am avut și ce n-am
dat
Și astăzi te văd tot beat!
Cică Statul Paralel

E așa, ca un flagel,l
Se bagă în pat cu tine,
Lasă neveste gravide,
Când e-n faza de binom
Îți ia ciorba din castron,
El ne plouă, el ne ninge,
Taie pensii, umblă-n blide,
Trage toată ziua sfori,
Înghite autostrăzi,
Mănâncă școli și spitale,
La desert, canalizare...
De curând, să n-aibă trac,
Și-a pus o coadă de drac.
Și cu coada, ce să vezi,
Umblă pe unde nu crezi.
De exemplu, la TelDrum,
El singur, ca un nebun,
A sucit și a-nvârtit,
Pe oameni i-a zăpcit,
I-a făcut să bage mâna
În Dunăre, la Belina.
Când i-au prins cu mâța-n sac,
Ei l-au arătat pe drac!
Statul ăsta Paralel
S-a jucat apoi nițel
Când cu Udrea, când cu Bica,
Nicușor, Ghiță, Olguța,
Pe toți i-a îmbrobodit,
Mita el a răspândit,
I-a căzut victimă lui
Toată floarea statului.
Iar poporul hămesit
De atâta... stat tâmpit
(Pe-ajutoare sociale)
A ieșit, buluc, în stradă,
Ca Dracul să nu-l omoare
Pe omul cinstit,
De Fantomă ispitit,
Să fure, să-nșele,
Bani negri să spele.

D

in Vaslui, la vale,
Coboară călare,
Pe funcții înalte,
Obez bugetate,
Gabriela Crețu,
autoturisme au intrat în coliziune.
Potrivit primelor date se pare că

evenimentul
i
l rutier
i s-a produs
d pe
fondul neacordării de prioritate.
În urma impactului, două tinere,
în vârstă de 27 și de 28 de ani, au
fost rănite. Victimele accidentului

Senator mărețu`.
Într-o zi, pe seară,
A venit să-i ceară
Un scurt interviu
Un reporter „viu”,
Adică nevândut.
Și duamna ce-a făcut?
Și-a dat iute, jap,
Ochii peste cap,
Și-ncepu a zice
Că-i profă de științe
Ce-ncearcă să-nvețe
Pe unii din presă
Să pună-ntrebări.
De peste masă, mirări:
-Păi, mai direct de-atât,
Ce bani ați adus
În bietul Vaslui,
Vai de mama lui?
-Dacă aveți obsesii
Cu spitale, chestii...
Vă invit afară,
Vă fac de ocară!
Și pe loc, madama,
Acră ca și poama,

Grăit-a printre dinți:
-„Eu cred că nu știți
Cu cine vorbiți”!
-Ba da, din 2004 încoace,
Nu știu cum se face,
Ați fost deputat,
Leafă ați mâncat!
Mai otrăvită,
Ba chiar opărită,
Crețu a tunat:
-Afară imediat!
Ce tupeu pe tine,
Să mă-ntrebi pe mine,
Ce fac la Senat,
Cum am activat!
-Și totuși insist,
Fiindcă este trist,
Un județ sărac,
Oamenii ce fac?
-Asta nu e temă,
Nu-i nicio problemă,
Ia și notează:
Ăștia mă votează!
Și-ascultă nițel:
Tu ești Statul Paralel?
rutier au fost transportate la spital.
ACCIDENT LA IEȘIRE DIN
PLOIEȘTI
Accidentul s-a produs după ce o
remorcă, în curba din zona Metro,
s-a desprins de capul tractor, a
trecut pe sensul opus, a intrat în
benzinăria Petrom, unde a intrat în
coliziune cu trei autoturisme și un
camion. În urma impactului, trei
persoane au fost rănite. Victimele
au fost transportate la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA SE SCALDĂ ÎN BANI!
continuare din pagina 1

ANUL TRECUT,
ADMINISTRAȚIA
JUDEȚEANĂ N-A
AVUT CAPACITATEA
SĂ REALIZEZE
INVESTIȚIILE PROPUSE.
SAU A DUS LA BUN
SFÂRȘIT DOAR 35%
DINTRE ELE!
Să revenim însă la
excedentul de anul trecut.
Deocamdată nu cunoștem
cifrele referitoare la întregul
an, dar din execuția bugetară
pe primele 11 luni din
2018 știm că CJ a cheltuit,
la secțiunea de dezvoltare,
doar 34,36% (53,838 mil.
lei, dintr-un total de 156,672
mil. lei) din banii alocați
investițiilor. Situația poate fi
privită din două perspective:
CJ a făcut economii pentru
Indicatori

finanțat din excedentul din
2018, de 122, 236 mil. lei.
La secțiunea de funcționare,
bugetul de venituri și
cheltuieli este în sumă de
312,104 mil. lei, iar pentru
secțiunea de dezvoltare,
Consiliul Județean Prahova
pune la bătaie 158,384 mil.
lei, aproximativ aceeași sumă
ca anul trecut! Iată și ce
destinație a banilor au gândit
aleșii și funcționarii CJ:
-Construire clădire Școala
Gimnazială Specială nr.1
Ploiești (finanțarea prin
PNDL II și venituri proprii ale
consiliului județean)-6,342
milioane de lei;
-Sănătate
(Spitalul
Județean de Urgență și Spitalul
de Obstetrică și Ginecologie
Ploiești)-23,430 mil. lei,

Total
program 2018
(milioane lei)

Realizat 30 %
nov. 2018
(milioane
lei)
12,146
4,406
36,28

Spitalul Județean de
Urgență
Maternitatea Ploieș

3,036

1,879

61,90

Învățământ

6,251

0,388

6,21

Biblioteca „N. Iorga”,
muzeele de Istorie, de
Artă și Ș ințele Naturii

2,435

0,741

30,43

DGASPC

6,492

0,953

14,69

61,396

6,069

9,90

Transporturi (drumuri)

eventuale
l zile
l negre; CJ nu
a fost în stare să ducă la bun
sfârșit investițiile programate
pentru 2018. Și vă oferim
câteva exemple în tabelul de
mai sus, iar punctul nostru de
vedere este că nu pică deloc
bine să ai bani la dispoziție și
să nu îi poți cheltui la timp,
pentru dezvoltarea județului.
Asta mai ales dacă ținem
cont de faptul că acest lucru
se întâmplă în mod continuu,
cel puțin din 2016 încoace;
practic investițiile nerealizate
se rostogolesc, cu bani cu tot,
din an în an.
158,384 MILIOANE DE LEI
PENTRU INVESTIȚII
Consiliul Județean pleacă
la drum în 2019 fără griji,
cu un buget de venituri de
380,600 mil. lei și unul de
cheltuieli de 502,836 mil. lei.
Deficitul (diferența dintre
venituri și cheltuieli) va fi

din
pentru
d care: transferuri
f
finanțarea investițiilor la
spitale-13, 378 mil. lei, lucrări
de investiții coordonate de CJ
Ph- 2,600 mil. lei, cofinanțarea
proiectelor europene-7,452
mil. lei;
reabilitarea
și
modernizarea
sistemelor
cu apă și canalizare în
județul Prahova (asigurarea
contribuției de 2% și a
cheltuielilor neeligibile de
către Consiliul Județean)- 15,
037 mil. lei;
- Transporturi - 96, 618
mil. lei, din care 74, 570
mil. lei pentru investiții
coordonate de CJ Ph și 21,957
mil. lei cofinanțare proiecte
europene.
LUCRĂRI
INFRASTRUCTURA
RUTIERĂ
Pentru rețeaua de drumuri
județene sau comunale

Î

(parteneriate sau fonduri
alocate de Guvern), CJ
Prahova a alocat, pentru
2019, suma de 74,570 mil.
lei. Totul este ca obiectivele
de investiții să fie și realizate,
să nu ne trezim cu situația de
anul trecut, când, din motive
care ne scapă, lucrările au
fost efectuate într-un procent
extrem de mic, în jur de 10%,
situație aproape nepermisă!
Adică ne văităm că n-avem
drumuri foarte bune, avem
bani, dar nu-i folosim! Cele
mai importante investiții ar
fi:
- pasaj denivelat peste
DN 1 (Centura Vest) la
intersecția cu DJ 101I și str.
Buda, proiectare și execuție
-(PNDL II) -26,540 mil. lei;
- reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, finanțare
PNDL-13,462 mil. lei;
consolidare
drum
judetean DJ 713-4,157 mil.
lei;
- fondul de intervenție
la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat
pe 2018, pentru unități
administrativ-teritoriale
afectate
de
calamități
(Bertea, Gornet, Gornet
Cricov, Lapoș, Predeal Sărari,
Drajna, Măgureni, Secăria,
Valea Doftanei) -15,751 mil.
lei;
refacere
drumuri
calamitate în localitățile
Predeal
Sărari
și
Ceptura-3,173 mil. lei;
- amenajare sens giratoriu
intersecție DJ 101 D cu DJ
101 G, în satul Tatarani-2,432
mil. lei.
Pe lângă aceste mari
proiecte
există
și
o
multitudine de investiții cu
alocări financiare minore,

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Polițiștii au organizat mai
multe acțiuni de control pe
șoselele din Prahova. Peste 400
de participanți la trafic au fost
testați cu aparatul etilotest, iar mai
mulți dintre ei au fost depistați
sub influența băuturilor alcoolice.
Astfel, polițiști din cadrul Biroului
Drumuri Naționale și Europene
au depistat, în orașul Vălenii de

DOUĂ POSTURI DE
CONSILIERI JUDEȚENI
AU RĂMAS VACANTE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Săptămâna pe scurt
SUTE DE ȘOFERI ȘI
BICICLIȘTI, TESTAȚI CU
ETILOTESTUL
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Munte, un biciclist aflat sub
influența băuturilor alcoolice (0,72
mg/l alcool pur în aerul expirat).
Un alt biciclist avea 0,67 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Ambii
au fost sancționați contravențional
cu amenzi în valoare de 870
lei fiecare. Nu au lipsit nici
conducătorii auto surprinși în
asemenea ipostaze. Polițiștii
din cadrul aceleiași structuri
(B.D.N.E.) au depistat vineri un
conducător auto pentru care, după

între 0,2
mil. lei
lei, în
0 2 și 11,55 mil
localitățile Bertea, Cornu,
Talea, Chiojdeanca, Brebu,
Bănești, Ciorani, Drajna,
Telega, Gherghița, Valea
Doftanei, Tătaru, Podenii
Noi, Comarnic.
INVESTIȚII DIN
FONDURI EUROPENE
Pe de altă parte, trebuie
să spunem că CJ Prahova
are meritul de a fi obținut
finanțare europeană pentru
mai multe proiecte. În mod
sigur, pentru majoritatea
dintre acestea, șantierele vor
fi deschise în acest an:
- extindere, reabilitare,
modernizare
și
recompartimentare Unitate
de Primiri Urgențe a
Spitalului
Județean
de
Urgență Ploiesti-18,566 mil
lei, din care 4,621 mil. lei
pentru 2019;
- reabilitare termica
și
creșterea
eficienței
energetice a Spitalului de
Obstetrica
Ginecologie
Ploiești-7, 035 mil. lei, din
care 2,789 mil. lei pentru
2019;
modernizarea
și
reabilitarea
drumurilor
județene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia, traseul regional 3,
tronsonul Prahova, DJ102K,
DJ 102D, DJ 100C (FEDR)153, 162 mil. lei, din 15, 316
mil. lei pentru 2019;
modernizarea
și
reabilitarea
drumurilor
județene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia, traseul regional
2, tronsonul Prahova, DJ
720-66, 416 mil. lei, din care
6,641 mil. lei pentru 2019.

ce a produs un accident rutier cu
pagube materiale, etilotestul a
indicat 0,68 mg alcool pur în litrul

expirat. Alți doi șoferi au
de aer expirat
fost depistați cu o concentrație
de 0,59 mg/l, respectiv de 0,52
mg/l. „Cu toții au fost conduși
la spital, pentru recoltarea de
probe biologice de sânge în

n ședința Consiliului Județean Prahova,
programată pentru mâine, aleșii au de votat,
printre altele, o hătărâre prin care iau act de
încetarea de drept, prin demisie, a unui mandat de
consilier județean. Este vorba despre Daniel Sepși
(PSD), care a demisionat din funcția de consilier
județean începând cu data de 15.03.2019, demisia
fiind înaintată și înregistrată pe 18 martie. În cazul
altui consilier PSD, Ion Ionică, mandatul încetează
de drept ca urmare a stării de incompatibilitate
a acestuia. În mai 2016, Agenția Națională de
Integritate a constatat starea de incompatibilitate
a onsilierului județean prahovean. În comunicatul
ANI de la acea vreme se arăta: „în perioada
exercitării mandatului de consilier județean,
S.C. Milarasi SRL, societate comercială în cadrul
căreia a deținut (n.n.-Ionică) calitatea de asociat și
funcția de administrator, respectiv S.C. Transport
Călători Express S.A., societate comercială din
subordinea CL Ploiești, în cadrul căreia a deținut

funcția de administrator, au încheiat contracte
comerciale de prestări servicii (achiziții directe de
servicii în baza unor facturi) cu Consiliul Județean
Prahova, Direcția Județeană de Protecția Plantelor
și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova,
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Handicap – Mislea, Centrul Județean
de Cultură Prahova, Compania de Servicii Publice
și Energii Regenerabile Prahova S.A. și Asociația
pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 90,
alin. (1) din Legea nr. 161/2003. În baza acestor
contracte, societățile comerciale menționate mai
sus au încasat suma totală de 2.090,02 lei”. A urmat
un lung șir de procese: la data de 18.10.2016, Curtea
de Apel Ploiești a respins, ca neîntemeiată, acțiunea
consilierului Ionică Ion privind contestarea
raportului respectiv; pe 14 martie 2019, Înalta
Curte de Casație și Justiție a respins, prin Decizia
nr. 136614.03.2019, ca nefondat, recursul declarat
de Ionică împotriva soluției date de Curtea de Apel
Ploiești. Ca urmare, Consiliul Județean Prahova a
fost pus în situația să respecte legea și să declare
încetarea și vacantarea mandatului.

vederea stabilirii alcoolemiei”,
a precizat IPJ Prahova. De data
aceasta, în cazul conducătorilor
auto depistați sub influența
băuturilor alcoolice, polițiștii au
dispus reținerea permisului, în
vederea suspendării dreptului
de a conduce pe drumurile
publice, și demararea cercetărilor
pentru săvârșirea infracțiunii de
conducerea unui autovehicul sub
influența alcoolului.
DOSARE PENALE PENTRU
CONDUCEREA MOPEDELOR
FĂRĂ PERMIS
Legislația
prevede
că
persoanele care vor să conducă

mopede trebuie să dețină permis
de conducere sau atestat de
absolvire a unui curs de legislație
rutieră. Totodată, vehiculul
trebuie să fie înmatriculat sau
înregistrat la autoritățile locale,
pentru că încălcarea acestor
prevederi atrage răspunderea
penală. De asta s-au convins și trei
tineri, din Bărcănești și Ceptura,
care au fost surprinși în trafic,
conducând mopede care nu
erau înregistrate și fără a deține
permis de conducere pentru
nicio categorie de vehicule. În
cauză, au fost deschise dosare
penale.
PAGINA
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PUNEM LACĂTUL PE UȘĂ, STIMAȚI ALEȘI LOCALI?

continuare din pagina 1

IMAGINAȚIA,
BAT-O VINA!
continuare din pagina 1

Ori Ciolos, putea să depășească
postul unui șef de birou la vreo Directie
Agricolă din fundul munților, unde,
când nu plimba mapa cu realizările la
hectarul de mazăre, vâna fluturi pentru
insectar? Pe Orban îl vedeați mai mult
decât un ingineraș în vreo filatură cum
era „Dorobanțul”, care abia aștepta
pauza de masă ca să își exerseze
calitățile de trubadur cuceritor în
rândul puhoiului de țesătoare? Pe
Viorica o vedeați mai mult decât o
secretară de partid pe CAP, făcând
naveta 20 de kilometri cu Trabantul
directoarei ei, Olguța? Credeți că
Iliescu nu ieșea la pensie din postul de
director al Editurii Știință și Tehnică?
Iar pe Băsescu credeți că, după ce a dat
foc vaporului (prevestind, ca printr-o
ironie a sorții, dispariția flotei), nu
primea o decorație și un post cald și
bine udat, la Muzeul Marinei? Dar
Ponta? Putea să ajungă mai mult
decât un avocat mediocru, specialist
în divorțuri, cu pledoarii mai scurte
decât poezia „Zdreanță”-cel cu ochii
de faianță? Iar pe idolul său, Năstase,
mai mult decât un recuziter la Teatrul
Tănase, dornic de a juca oricând un
rol, chiar și neplătit, de travestit, este
că nu-l vedeați ajungând?
Și zic să mă opresc aici pentru că, cu
cât mă afund mai mult în clasa politică
actuală, centrală sau locală, tare îmi e că
nu mai găsesc de lucru pentru ei decât
niscaiva posturi de portar, brancardier,
magaziner, merceolog, paznic și alte
câteva locuri de muncă încălzite de
mici și nevinovate „ATENȚII”, că de
șpăgi și parandărăt ca acum nu putea să
fie vorba, pentru că, dacă te împingea
necuratul la păcat, „MITITICA” scria
pe tine, nu „PERSECUTAT POLITIC”
ca acum!

10 % DIN BUGET PLEACĂ
PE SUBVENȚII, IAR 22,61%,
PE PROTECȚIE SOCIALĂ
Pentru 2019, bugetul de
venituri și cheltuieli este estimat
la 347, 978 mil. lei, mai mic
cu 16,465 mil. lei comparativ
cu 2019. Atenție, deși acesta
s-a diminuat, prin decizia
majorității din Consiliul Local,
cheltuielile de personal (aparat
propriu, Centrul de Excelență
pentru tineri și Parcul Municipal
Vest, deci fără a socoti instituțiile
din subordinea CL) au crescut de
la 23, 817 mil. lei, în 2018, la 29
mil. lei, în 2019! Bașca salariile
din instituțiile din subordinea
CL, unde mai pleacă alte câteva
zeci de milioane de lei. Și tot
dintr-un condei, din acest buget
mic, zboară alți 32,546 mil. lei
+ 7,164 mil. lei comisioane și
dobânzi către împrumuturile
contractate
de
Primăria
Ploiești în ultimii 15 ani. Dacă
scădem aceste sume din totalul
bugetului, ar mai rămâne pentru
secțiunea de funcționare 279,
268 mil. lei. Nu intrăm deloc
în detalii, dar facem astăzi o
schiță (neprofesionistă, desigur)
a cheltuielilor pe principalele
destinații (vezi tabel alăturat).
ZERO LEI DIN BUGETUL
DE VENITURI PENTRU
SECȚIUNEA DE
DEZVOLTARE. INVESTIȚII
RIDICOLE ÎN EDUCAȚIE!
Toți banii de la bugetul
de venituri pleacă exclusiv la
cheltuielile de funcționare. La
secțiunea de dezvoltare, pentru
prima dată, avem ZERO lei!
Dacă vă pregătiți să-l acuzați
pentru această stare exclusiv pe
primarul Adrian Dobre, greșiți.
Situația actuală este un cumul

voturi, nu? Acum
depinde cine la culege,
primarul PNL sau
Bunuri și servicii, plus
majoritatea politică
cheltuieli RASP, cheltuieli
10,663
proiecte
din Consiliul Local,
PSD-ALDE;
Serviciul Public de
3,260
Evidență a Persoanelor
-Tot ca populism
credem că a fost
Poliția Locală Ploiești
18,998
aordată și suma de
Învățământ
5,140
10 mil. lei subvenție
Sănătate
14,167
pentru
energia
Transferuri către Casa
termică
livrată
de Cultură, Filarmonică,
45,109
locuitorilor
de
la
Teatru, Parcul „C.Stere”,
blocuri.
Pesemne
nu
CSM
era necesar să rupi din
Asistență socială
78,786
dezvoltare ca să oferi
Serviciul Public de
bani discriminatoriu
13,850
Finanțe Locale
doar unora dintre
Locuințe și dezvoltare
ploieșteni! Și cei care
publică (iluminat,
22,903
locuiesc la case plătesc
întreținere spații verzi
foarte scump căldura
Protecția mediului
și nu-i ajută Primăria
(salubritate, întreținere căi
20,171
Ploiești cu subvenții;
publice
-Doar 2 milioane
Subvenții energie
10,00
de lei sunt rezervați
termică
pentru
serviciul
Transporturi, cu 75%
de
dezinsecție,
din sumă pentru gratuități
32,922
pensionari, elevi, studenți
dezinfecție
și
etc.
deratizare! Așteptațivă așadar să vă
al proastelor gestionări a banilor
mănânce țânțarii și-n acest an;
din anul 2007-2008 încoace. Pe
-Pentru acțiuni culturale,
de altă parte, ne amintim că aleșii
puteți spune la revedere (noi
locali s-au bătut cu cărămida-n
piept când au promis subvenții
pentru energia termică, când
au majorat leafa angajaților cu
9,5% numai în 2019, când au
păstrat subvențiile pe mijloacele
de transport etc., asta deși
cunoșteau perfect că nu vor fi
bani pentru investiții. Dar haideți
să arunăm o privire peste bugetul
de funționare:
-La capitolul transporturi,
de exemplu, anul acesta avem zicem că nu-i
nu i nicio pagubă-n
pagubă n
ridicola sumă de 5 milioane de ciuperci) spectacolelor gratuite
lei pentru reparații și întreținere în aer liber. Și așa erau discutabile
străzi, dar ne-am bulucit să din punctul de vedere al calității.
acordăm reduceri sau gratuități Bugetul este sub un milion de lei,
pe mijloacele de transport de însă aveți la dispoziție teatrul și
25,435 mil. lei. Pică bine la filarmonica;
Sumă
(mil. lei)

Specificații

-85,7% din banii alocați pentru
sănătate (spitalele Schuller și de
Pediatrie) se consumă pentru
plata salariilor;
-Suma disponibilă pentru
reparații și întreținere școli este
una rușinoasă- 1,5 mil. lei! Bine
că aleșii înfundă banii în pomeni
electorale (subvenții) în loc să
învestească în viitor!
PROIECTE EUROPENE
DEPUSE, NICIUN
CONTRACT DE
FINANȚARE SEMNAT
La Forumul #Eurosfat 2019,
organizat de Europuls-Centrul
de
Expertiza
Europeană,
primarul Adrian Dobre a
anunțat că municipalitatea a
depus proiecte pentru finanțare
europeană în valoare de 190
milioane de euro, ele axându-se
pe reducerea poluării, mobilitate
(încurajarea transportului în
comun, piste de biciclete),
educație, regenerare urbană etc.
Până la această dată, n-avem
vreo veste că vreun proiect
din cele depuse la Regiunea
de Dezvoltare Sud-Muntenia,
prin Programul Operațional
Regional, a fost declarat eligibil.

Sau că s-a
s a semnat vreun contract
de finanțare. Sperăm că acolo,
având în vedere combinațiile
politice ale momentului, să nu
fie puse bețe în roate doar pentru
a-l compromite pe liberalul
Dobre!

INVESTIȚII FINANȚATE DE MADR LA ȘCOLILE CU PROFIL AGRAR
Î

ncepând cu anul școlar 20192020, MADR împreună cu
M
Ministerul
Educației
Naționale
u
urmează să selecteze mai multe licee
aagricole pe care să le finanțeze pentru
rrealizarea unor investiții precum:
cconstrucții agricole și zootehnice,
in
inclusiv modernizarea acestora;
aachiziționarea de combine, tractoare
șși echipamente de lucru specifice

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
BĂRBAT DEPISTAT LA
VOLAN FĂRĂ PERMIS ȘI ÎN
STARE DE EBRIETATE
Un conducător auto a fost
depistat pe DN1B, pe raza
localității Bucov, conducând
cu 109 km/h. În afară de viteza
ilegală, polițiștii au constatat că
bărbatul identificat la volan, în
vârstă de 43 de ani, domiciliat în
Bărcănești nu posedă permis de
conducere pentru nicio categorie
de vehicule. În plus, polițiștii au
PAGINA
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constat că bărbatul se afla și sub
influența alcoolului, etilotestul
indicând 0,82 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Conducătorul
auto a fost condus la spital, însă a
refuzat să îi fie recoltate probe de
sânge. „În cauză, a fost întocmit
dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunilor
de
conducere
fără permis și refuzul recoltării
de probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei”, a
precizat IPJ Prahova.

acestora, mijloace de transport,
echipamente pentru irigații, motoare
și alte tipuri de echipamente pentru
dotarea laboratoarelor didactice și
a atelierelor mecanice; înființarea
de plantații pomicole, viticole, sere,
solarii și răsadnițe; alte tipuri de
construcții precum cantine, internate,
săli de sport etc. Liceele tehnologice
cu profil preponderent agricol, care nu

au în proprietate sau în administrare
terenuri agricole, vor primi în
folosință, cu sprijinul MADR, o
suprafață de teren de minimum 10 ha
pentru constituirea loturilor didactice.
Practica de specialitate a elevilor
se va asigura cu sprijinul unităților
subordonate MADR, în colaborare
cu inspectoratele școlare județene,
respectiv al municipiului București.

DOSAR PENAL PENTRU
EVAZIUNE FISCALĂ
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au efectuat cercetări
într-un dosarul penal privind
o prahoveancă sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de evaziune
fiscală. „Din actele de urmărire
penală efectuate în cauză, a rezultat
faptul că inculpata, în calitate de
administrator al unei societăți
comerciale, ar fi înregistrat în
evidența contabilă 236 facturi
fiscale care evidențiază operațiuni
fictive, în valoare totală de
957.626 lei, cu scopul sustragerii

constituirea, declararea și
de la constituirea
plata în contul bugetului de stat
a obligațiilor fiscale datorate”, a
precizat IPJ Prahova. Prejudiciul

308.912
cauzat este evaluat la 308
912
lei. Dosarul penal a fost înaintat
unității de parchet pentru a
dispune în cauză.
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DEȘI ROMÂNIA ARE 34.900 KM DE ȘOSELE DIN PIETRE SAU PĂMÂNT,

CNAIR CUMPĂRĂ ECHIPAMENTE PENTRU
VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR. CARE LUCRĂRI?!!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
DRUMARII SPUN CĂ APARATURA
VA REDUCE CU 20% NUMĂRUL DE
DECESE ÎN ACCIDENTELE RUTIERE!
POFTIM???
Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere a găsit, vezi Doamne,
modalitatea prin care să micșoreze cu 20%,
până la sfârșitul anului viitor, numărul de
decese înregistrate în urma accidentelor
rutiere: un proiect european prin care
vor fi achiziționate echipamente pentru
verificarea calității lucrărilor de construcție.
Nu, nu glumim, așa își imaginează
specialiștii că vor îmbunătăți infrastructura
rutieră, nu să construiască rapid drumuri,
ci să cumpere aparatură pentru verificarea
calității acestora! Ca necunosători, am zice
că asta este cea mai mare inepție debitată
de drumari; dar cum ei știu mai bine
decât oricine altcineva din lume cu ce se...
mănâncă șoselele, să luăm de bun, ca de
atâtea alte ori, ceea ce spun ei.
În motivația anexată la hotărârea de
Guvern prin care s-a aprobat proiectul
prin intermediul Programului Operațional

Infrastructură Mare se spune că „principala
principala
rețea de drumuri din România este formată
predominant (92%) din drumuri cu două
benzi de circulație, îmbătrânite și care
necesită întreținere curentă”. Și se mai arată,
apoi, că „doar 50% din rețeaua națională
este considerată a avea o calitate bună, iar
problemele sectorului rutier înseamnă-pe
lângă deficitul de implementare a proiectelor
noi- inclusiv întreținerea inadecvată”. Ca
să fim cât mai aproape de adevăr, dăm o

aflăm
că în 2017,
2017
fugă în statisticile INS și afl
ăm că,
lungimea totală a drumurilor publice
(autostrăzi, naționale, județene și comunale)
era de 86.099 km. Dintre acestea, erau
modernizate 34.900 km de șosele, din care
autostrăzi-763 km, și aveau îmbrăcăminți
ușoare rutiere 21.074 km. Alți 20.037 km de
căi rutiere figurau la „drumuri pietruite”, iar
10.088 km, la „drumuri din pământ”. Noi în
această zonă credeam că există cea mai mare
problemă, a celor 30.125 km de drumuri

nemodernizate sau în lipsa autostrăzilor. Și
ne așteptam să vedem acel mare program,
anunțat de vreo 7-8 ani încoace, urnit
rapid. Când colo, ce să vedem, Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere a localizat buba în altă parte, la lipsa
aparaturii de verificare a calității lucrărilor.
Care lucrări, era să întrebăm? În fine,
valoarea totală a proiectului, finanțat, cum
spuneam, prin POIM, este de 36.777.836,55
lei (inclusiv TVA): 75% (23.179.308,75 lei)
reprezentând contribuția Uniunii Europene
din Fondul European de Dezvoltare
Regională,
25%
(7.726.436,25
lei)
contribuția proprie, restul de 5.872.091,55
lei însemnând TVA. Echipamentele care
ar urma să intre în dotarea CNAIR vor
fi folosite pentru măsurarea planeității
și rugozității suprafeței de rulare a
drumurilor, pentru evaluarea stării
de degradare cu sistem de prelucrare
automată sau manuală a imaginilor, pentru
determinarea continuă a coeficientului de
reflectare a luminii a marcajelor rutiere,
precum și pentru determinarea vizibilității
pe timp de noapte pentru indicatoarele de
semnalizare rutieră.

CONDUCERE INTERIMARĂ LA
BANI PENTRU PANOURI SOLARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
ÎN CĂTUNELE IZOLATE
C

onsiliul de Administrație
de pe lângă Spitalul
Județean de Urgență Ploiești
a acceptat cererile de demisie
înaintate de trei din cei patru
directori, în urma scandalului
generat de vizita intempestivă
a ministrului Sănătății, Sorina
Pintea. Până la organizarea
concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante, la SJU a fost
numită o conducere interimară,
în următoarea formulă: dr.
Daniel Mihalache, coordonatorul
Blocului operator al spitalului, va fi
director medical, Cristian Mircea
Nițescu va ocupa poziția de director
de îngrijiri, iar director economic va fi
Mihaela Băjan. Managerul ec. Marius
Niculescu va rămâne deocamdată
în funcție până când se vor finaliza
procedurile pentru desemnarea (mă
rog, în urma unei competiții) unui nou
conducător. Dacă facem un efort de
imaginație, se prea poate să cunoaștem
de pe acum numele viitorului șef al
SJU. Adică punem cap la cap lucrurile
și vedem așa: președintele Consiliului
de Administrație al spitalului și-a scris
demisia din funcția de consilier

În urmă cu un an, scriam că Administrația
Fondului de Mediu (AFM) a lansat o campanie
F
prin care primăriile pot obține bani pentru
p
instalarea de sisteme fotovoltaice în gospodăriile
in
izolate, neracordate la rețeaua de distribuție cu
iz
eenergie electrică. Sesiunea de proiecte a debutat
pe 10 aprilie și va fi deschisă până în iulie. Bugetul
p
de venituri pentru acest program, raportat la
d
22019, este de 230 milioane de lei. Finanțarea
nerambursabilă, care se acordă eșalonat, în
n
interiorul perioadei de valabilitate a contractului,
in
eeste de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile,
județean din data de 18 martie; dar nu mai mult de 25.000 de lei (inclusiv TVA)
gestul a fost trecut sub tăcere și abia pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește
zilele trecute s-a aflat despre acesta,
când a fost expusă public hotărârea
prin care se va constata demisia și
vacantarea postului de ales județean;
în urmă cu două săptămâni,
respectiv, 4 aprilie, pe site-ul
spitalului, numele acestuia apărea
încă în dreptul președintelui CA
(între timp a fost șters); data la care
alesul și-a depus demisia este cumva
apropiată de cea în care contractul de
management al actualului director a
expirat, respectiv, 25 martie 2019.
Deocamdată păstrăm numele pentru
noi...

Săptămâna pe scurt

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

AUTOCAR CU SUPORTERI,
PLIN DE BÂTE ȘI BOXURI
Polițiștii rutieri au oprit, pentru
verificări, un autocar care se
deplasa pe DN 1, pe sensul BrașovPloiești. „În urma verificărilor,
asupra unora dintre pasageri
au fost depistate diverse obiecte
contondente, unele dintre acestea
interzise a fi deținute în asemenea
circumstanțe (bricege, boxuri,
bâte)”, a anunțat IPJ Prahova. În
cauză, Poliția efectuează cercetări

pentru săvârșirea
de
ă â i
iinfracțiunii
f ți ii d
port ilegal de obiecte periculoase.
Suporterii se deplasau la meciul
Farul – Poli Timișoara
PERCHEZIȚII ÎN PLOIEȘTI,
LA PERSOANE BĂNUITE DE
FURT
Polițiștii din Ploiești și cei ai
Direcției de Operațiuni Speciale
au efectuat opt percheziții la
locuințele unor persoane bănuite
de comiterea unor infracțiuni de
furt calificat. „Din cercetări, au
rezultat indicii că, de la începutul
acestui an, persoanele în cauză
ar fi săvârșit cinci infracțiuni de

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
o gospodărie. Condiția este ca locuința să fie
situată la distanță de 2 km de rețeaua națională
de distribuție a energiei electrice. Din Prahova
au depus solicitări și au primit cumva asigurări
că proiectele vor primi bani următoarele
primării: Mănești-10 gospodării din satul
Zalhanaua (250.000 de lei, suma alocată
autorității locale), Starchiojd-o gospodărie
din satul Gresia (25.000 lei), Tomșani-două
gospodării din satul Loloiasca (50.000 de lei),
Mizil-16 gospodării izolate (400.000 de lei),
Ariceștii Zeletin- o gospodărie (25.000 de lei),
Măneciu-80 de gospodării din satul Cheia (2
milioane de lei).

ffurtt califi
lificat.
t Aceștia
A ti ar fi pătruns,
ăt
prin efracție, în trei imobile din
Ploiești, de unde au luat sume
de bani și diverse bunuri și, de
asemenea, ar fi sustras din două
autovehicule, prin spargerea
geamului lateral, bunuri lăsate la
vedere în habitaclu”, a precizat IPJ
Prahova. Prejudiciul a fost estimat
la 32.000 de lei. Polițiștii au pus în
aplicare cinci mandate de aducere,
persoanele depistate fiind aduse
la audieri. Ulterior, trei persoane
au fost reținute. De la locuințele
bănuiților, au fost ridicate mai
multe bunuri susceptibile a proveni
din activitatea infracțională.
PAGINA
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RADIOGRAFIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA ANULUI 2019
A

genția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat, pe 12 aprilie, în
82 de localități din România, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. În Prahova,
acestea au avut loc în Ploiești și Câmpina. Nu se cunosc încă oficial rezultatele acestei
acțiuni, însă noi vă propunem pentru astăzi un tablou general cu privire la oferta de
muncă, șomaj, populația ocupată, câștig salarial ori din pensii, venituri/gospodărie
sau persoană etc. Un fel de radiografie socială a momentului, dacă vreți.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

30
30.047
047 LOCURI DE MUNCĂ
VACANTE LA NIVEL NAȚIONAL
Potrivit datelor furnizate de agenții
economici privind locurile de muncă
vacante, în evidențele Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM) erau disponibile, la nivel
național, 30.047 locuri de muncă. Cele mai
multe țin de următoarele meserii: agent
de securitate (2.632), lucrător comercial
(1.497), muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (1.231), muncitor
necalificat în industria confecțiilor (848),
muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie (783), manipulant mărfuri
(761), vânzător (665), confecționerasamblor articole din textile (662), casier
(655), șofer autocamion/mașină de mare
tonaj (556). Din totalul locurilor de muncă
vacante, 1.558 sunt destinate persoanelor cu
studii superioare (inginer în diferite domenii
de activitate, programator, manager, medic,
contabil etc), 17.470 pentru persoanele
cu studii liceale, postliceale, profesionale,
iar 11. 019 erau rezervate celor cu studii
primare/gimnaziale sau fără studii.
288.568 DE PERSOANE SE AFLAU,
ÎN FEBRUARIE, ÎN ȘOMAJ
Numărul total de șomeri înregistrat la
finalul lunii februarie 2019 era de 288.568
persoane: 61.559 dintre aceștia primeau
indemnizație, iar 227.009 ieșiseră din plata
ajutorului. Rata șomajului a fost așadar de
3,31%, mai mică cu 0,01% decât cea din
luna anterioară și cu 0,63% sub valoarea
înregistrată la finele aceleeași luni a anului
2018. În funcție de mediul de rezidență,
85.646 de șomeri provin din mediul
urban și 202.922-din mediul rural. Cei
mai mulți cetățeni fără un loc de muncă
erau din categoria de vârstă 40-49 de ani
(83.168), urmați de cei cu mai mult de 55
de ani (56.685), la polul opus aflându-se
persoanele între 25-29 de ani (16.253).
După nivelul de instruire, șomerii cu
studii primare reprezentau 64,54%, cei cu
studii gimnaziale -30,68%, iar cei cu studii
universitare- 4,78 %.

22.308
308 ȘOMERI/LUNĂ PREGĂTIȚI
PENTRU ALTE MESERII
ANOFM a organizat, pentru luna martie
2019, 138 programe de formare profesională
pentru 2.308 persoane care beneficiază,
conform legii, de servicii de formare
profesională gratuite. Cele mai multe cursuri,
cu număr mare de participanți, au avut loc
în Vrancea (196 persoane), Dâmbovița
(168 persoane), Brașov (126 persoane),
București (112 persoane) și Hunedoara (110
persoane). Cursurile au vizat recalificări
pentru următoarele meserii: lucrător în
comerț- 268 persoane; bucătar-199 persoane;
inspector (referent) resurse umane-177

se regăseau în sectorul terțiar (servicii),
ponderea acestora reprezentând 61,7%,
urmat de sectorul secundar (industrie și
construcții)- 35,8% dintre salariați și de
cel primar (agricultură, silvicultură și
piscicultură) -2,5%. În profil teritorial, cele
mai semnificative creșteri ale efectivului de
salariați s-au înregistrat în regiunile Centru
(+24,1 mii persoane), Nord-Vest (+23,3
mii persoane) și București-Ilfov (+21,8 mii
persoane). În regiunea București-Ilfov se
concentrează aproape 22% din salariații din
economie.
CÂȘTIGUL NET SALARIAL
2.933 LEI
În luna februarie 2019, câștigul salarial
mediu nominal brut a fost de 4. 819 lei,
cu 0,4% mai mic decât în luna ianuarie
2019, iar câștigul salarial mediu nominal
net s- situat la 2.933 lei, în scădere față de
luna precedentă cu 3 lei (-0,1%). Valorile
cele mai mari ale câștigului salarial mediu

introducere, validare și
persoane; operator introducere
prelucrare date-150 persoane; frizer, coafor,
manichiurist, pedichiurist-129 persoane;
competențe cheie, comunicare în limba
română-98 persoane; agent de securitate-91
persoane; mecanic auto-70 persoane;
manichiurist, pedichiurist-67 persoane;
contabil-59 persoane.
4,945 MILIOANE DE SALARIAȚI
Ultimele date ale INS arătau că numărul de
salariați din România era de 4,945 milioane
de persoane, cu un procent mai mare de
angajați bărbați (2,6 milioane de persoane,
respectiv, 52,6% din total). Repartizarea pe
sectoare economice arată că majoritatea

nominal net s-au înregistrat în activități de
servicii în tehnologia informației (6683 lei),
iar cele mai mici, în fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte (1.728 lei).
5,207 MIL. DE PENSIONARI, CU O
PENSIE MEDIE DE 1.172 LEI
Numărul mediu de pensionari în România
este, după ultimele cifre ale INS, de 5,207
mil. de persoane, iar numărul mediu de
pensionari de asigurări sociale de stat a fost
de 4,684 mil. persoane. Pensia medie lunară
(determinată luând în calcul sumele pentru
pensiile tuturor categoriilor de pensionaride asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.,

CHELULUI TICHIE DE MĂRGĂRITAR ÎI TREBUIE!
C

am așa am putea spune despre SC
Servicii de Gospodărire Urbană
(SGU) Ploiești! Tot ceea ce-i mai trebuia,
în toată starea de lipsuri financiare, certuri,
demiteri sau numiri de șefi, era să-și umple
organigrama cu încă un post de conducere!
De parcă aici era secretul ca acest SRL din
subordinea Consiliului Local Ploiești să

funcționeze și să-și facă treaba așa cum
trebuie! Dar așa a hotărât onor consiliu
de administrație, să înființeze un post de
director tehnic și să-l poziționeze în această
funcție pe un oarecare Cristinel Șchiopu,
fost director interimar al SGU. Reamintim
că, deunăzi vreme, funcția de director
general i-a fost atribuită lui Alin Dănilă.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

plătite de casele de pensii) s-a situat la 1.172
lei, iar pensia medie de asigurări sociale
de stat a fost de 1.126 lei. Raportul dintre
pensia medie nominală netă de asigurări
sociale de stat pentru limită de vârstă cu
stagiu complet de cotizare (fără impozit și
contribuţia de asigurări sociale de sănătate)
și câștigul salarial mediu net a fost de 50,9%
(comparativ cu 52,8% în anul precedent).
VENITURI MEDII/PERSOANĂ
-1.632 LEI/LUNĂ
Veniturile totale medii lunare au
reprezentat, în termeni nominali, 4.608
lei pe gospodărie și 1.772 lei pe persoană
(2124,48 lei în mediul urban și 1.361,86 lei în
mediul rural). Din totalul sumei, veniturile
bănești au reprezentat, în medie, 4.243 lei
lunar pe gospodărie (1.632 lei pe persoană),
iar veniturile în natură, 365 lei lunar pe
gospodărie (140 lei pe persoană). Salariile și
celelalte venituri asociate lor au format cea
mai importantă sursă de venituri (68,2%),
fiind urmate de veniturile din prestații
sociale (17,9%), din agricultură (1,6%), din
activități neagricole independente (2,1%),
din proprietate și vânzărea de active din
patrimoniul gospodăriei (1,2%) precum
și veniturile în natură (7,9%), în principal,
contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii (6,4%).
CHELTUIELI LUNARE/PERSOANĂ
1.531 LEI
Cheltuielile totale ale populației au fost,
în medie, de 3.981 lei lunar pe gospodărie
(1.531 lei pe persoană) și au reprezentat
86,4% din nivelul veniturilor totale.
Principalele destinații ale cheltuielilor
efectuate de gospodării sunt: consumul de
bunuri alimentare, nealimentare, servicii
și transferurile către administrația publică/
privată și către bugetele asigurărilor sociale,
sub forma impozitelor, contribuțiilor,
cotizațiilor, precum și acoperirea unor
nevoi legate de producția gospodăriei
(hrana animalelor și păsărilor, plata muncii
pentru producția gospodăriei, produse
pentru însămânțat, servicii veterinare etc.).
Atenție, cel mai important indicator, care
vorbește cumva despre puterea economică
a populației unei țări, este foarte-foarte
jos: cheltuielile pentru investiții, destinate
pentru cumpărarea sau construcția
de locuințe, cumpărarea de terenuri și
echipament necesar producției gospodăriei
etc. dețin o pondere extrem mică în
cheltuielile totale, de doar 0,03%!

ANUNȚ

ANUNȚ
A

SC EWING SHIPPING
HIPPI
ECOLOGIC
S.R.L., Ploiești, str. Intrarea Cazarmii,
nr. 6, bl. 155 C, sc. C, et. 2, ap. 10,
anunță
depunerea documentației
pentru obținere REAUTORIZARE
AUTORIZAȚIE DE MEDIU: colectare
deșeuri periculoase și nepericuloase,
comerț cu ridicata al deșeurilor și
resturilor, activități prestări servicii
ecologizare a terenurilor, rezervoarelor
și a decantoarelor - separatoarelor NCU.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare

cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
0244.546.501 orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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PRIN ȚINUTURILE PĂDURENILOR
V

Alun, satul cu drumuri din marmură

N

umele a fost atribuit de vecinii din
Țara Hațegului pentru faptul că din
oricare parte ai merge în Ținutul Pădurenilor
se trece printr-o pădure. Localnicii din
Bătrâna, Bunila, Cerbăl, Ghelari, Lelese,
Lunca Cernii și Toplița susțin că ei s-au
așezat aici pe o vatră dacică, argument
susținut de apropierea de capitala Daciei,
Ulpia Traiana Sarmisegetuza și de
momentul retragerii în inima munților a
înaintașilor noștri, în vremea războaielor
romane. Izolarea geografică a făcut
pesemne ca locuitorii să-și păstreze graiul,
portul și meșteșugurile chiar până în zilele
noastre. Pădurenii sunt recunoscuți pentru
prelucrarea artistică a metalelor neferoase
(poadoabe femeiești purtate în jurul taliei,
precum cheile pe chici, balții, lănțișoare cu
chei și inele, zalele) și a lemnului (codorii de
bici, mosoare de ținut arnici, mânere și teaci
pentru cuțitele purtate de bărbați la chimir,
piesele din lemn de la cimpoi). De departe
însă cea mai mare nestemată a pădurenilor
rămâne portul popular. Bărbații purtau
cămașă lungă până la genunchi, izmene

albe, laibăr ( haină scurtă până în talie
talie,
albe
strânsă pe corp și de obicei fără mâneci)
din pănură albă, tolobonii (ciorapi tot
din pănură albă) și opinci cu gurgui înalt,
din piele groasă de vită. Portul femeiesc
diferă în funcție de sezon și statutul social:
fetele nemăritate umblau vara cu capul
descoperit, iar iarna se legau cu un batic
din cașmir colorat; femeile căsătorite aveau
întotdeauna un batic alb sau, la sărbători,
puneau ceapsa (o bonetă neagră, brodată)
de care era prinsă, în dreptul conciului,
„cârpa lungă” până la genunchi, petrecută la
spate pe sub pieptar. Costumul era
completat de o mulțime de bijuterii
din cositor, alamă sau bronz, puse
în jurul taliei.
Gândindu-ne la cântecul purtat
prin toată România de Drăgan
Muntean, născut în Poienița
Voinii, trebuie să spunem că a avut
un înaintaș demn, corul „Muncă
și lumină” de pe lângă biserica
ortodoxă din Ghelari, care a ajuns
să concerteze chiar Radio București

ă mai aduceți aminte sau ați văzut vreodată drumul de marmură de la Alun?
Sau biserica ori casele, din marmură și ele, din același sat hunedorean, în
prezent aproape depopulat? Astăzi vă propunem o călătorie, fie ea și doar prin
intermediul scrisului, într-o...țară de poveste: Ținutul Pădurenilor. Poate că zona
nu ar fi devenit atât de cunoscută dacă n-ar fi fost cântată și dusă în lume, cu tradiții,
port și obiceiuri, de renumitul solist Drăgan Muntean. Scrieri despre această parte
a Hunedoarei există însă din timpuri străvechi, mulți dintre vizitatorii de vază
fiind de-a dreptul fermecați nu musai de frumusețea locurilor, cât de faptul că ar
fi fost/este cea mai originală, unitară și mai conservatoare zonă etnofolclorică din
România.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ori la Ateneul Român. În timpul Celui de Al
Doilea Război Mondial, muzicienii de aici
au făcut turnee și au cântat prin spitalele
militare, pentru a alina suferințele răniților.
Astăzi, vizitatorii sunt cuceriți de alte și
alte unicate: bisericile din lemn de la Alun
(monument istoric, sec. XVII), Bunila
(1903), Bătrâna (1780), Feregi (sec. XVII),
Poienița Voinii (1805), Lăpugiu de Jos
(1765), Teiu (1788), drumul și biserica din
marmură (de Rușchița, din Caraș-Severin,
recunoscută internațional) de la Alun,
biserica nouă din Ghelari, considerată a
fi cel mai mare lăcaș ortodox din spațiul

Alun, biserica din marmură

Lacul Cinciș

rural românesc,
românesc Casa memorială „Drăgan
Drăgan
Muntean”, din satul Poienița Voinii,
sărbătorile tradiționale ale zonei (nedeile,
măsuratul laptelui, ieșitul în țarină),
pădurea cu castani comestibili și arborii de
lalele din Ghelari, grotele naturale din Alun,
ansamblul rural Bunila, grota „Biserica
fetelor”, furnalul de la Govăjdia, situl „Valea
Caselor”, din Ghelari, zona de agrement a
lacului Cinciș etc.

TURISM PE CULOARUL RUCĂR-BRAN
P

au loc evenimente precum Nedeia Munților,
denumită în trecut „târg de două țări”, aluzie
la faptul că așezarea era chiar
la granița de altădată dintre
cele
două provincii românești
c
sau
s „Festivalul de reconstituire
istorică”,
rezervat luptelor din
is
Primul
Război Mondial, din
P
Pasul
Giuvala. În toate cele trei
P
sate
s s-au construit 47 de unități
de
d cazare turistică, cu peste
600
6 de locuri, condițiile fiind
dintre
cele mai bune, mare parte
d
dintre
acestea dispunând și de
d
Com. Fundata
bucătărie
proprie. Adevărata
b
comoară
însă o reprezintă
c
Fundata, Brașov, este situată la cea mai natura. Chiar și fără deplasări în Bucegi sau
înaltă altitudine din țară, 1.360 m. Despre Piatra Craiului, șederea în oricare dintre
acestă așezare-iar datele sunt contradictorii, cele trei sate înseamnă un câștig pentru
vorbindu-se fie de 1968, fie de 1973- se mai turiștii care caută liniște, priveliști rare
spune că este prima din țară declarată „sat înspre munți, poieni și fânețe naturale pline
turistic”, într-un experiment al acelor vremuri. cu floră spontană, dimineți cu rouă, susurul
Comuna are trei sate, Fundata, Șirnea și apei de munte, cărări neumblate prin văi,
Fundățica, numărând 464 de locuitori. crânguri etc. În plus însă, în apropierea
Tradiția turistică este veche, iar mărturie stă localității Fundata se pot vizita numeroase
naturale:
Parcul
Național
Muzeul Etnografic „Nicolae Frunteș” din obiective
Șirnea, loc unde profesorul de biologie care a Piatra Craiului, trasee în Piatra Craiului,
dat numele așezământului cultural a adunat, Prăpăstiile Zărneștilor, Cheile Moieciului,
acum cinci decenii, obiecte tradiționale Cheile Grădiștei, Rezervațiile naturale La
din zonă, iar astăzi, aici are loc un festival Chișătoare, Peștera și Cheile Dâmbovicioara,
denumit „Între tradiții și Zilele Olimpice”, Peștera cu lilieci din satul Peștera, Barajul
cu sărbători dedicate, rând pe rând, nopților Pecineagu, Lacul Vidraru etc. În anul 2016,
de Sânziene sau tradiției locale „măsura Centrul de Ecologie Montan a inaugurat 9
laptelui”, ultima plecând de la cea mai veche trasee ecoturistice în Poarta Carpaților, toate
meserie a locului, oieritul. Ca atracții care țin însumând 100 km, însă important este că ele
de rememorarea obiceiurilor, în Fundata mai sunt accesibile oricărui turist, ruta neavând
oziționată la granița cu județul Argeș,
pe culoarul Rucăr-Bran, comuna
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niciun grad de periculozitate.

CHEILE ȘI PEȘTERA
DÂMBOVICIOARA
Tot în culoarul Rucăr-Bran, dar de data
aceasta în județul Argeș, vă așteaptă Cheile
Dâmbovicioarei. Acestea fac parte din cel
mai mare complex de chei din țară, săpate
în Munții Piatra Craiului de râul Dâmbovița
și afluenții săi, ce însumează 20 de canioane,
lungi de peste 30 km. Pârâul Dâmbovicioara
a creat un sector de chei ce însumează 8 km.
Separat, Cheile Dâmbovicioarei, poziționate
în depresiunile Dâmbovicioarei și Podul
Dâmboviței, se întind pe 2 km. Traseul este
unul spectaculos, șoseaua șerpuind printre
pereții verticali ai muntelui, înalți până la
200 m. Peisajul prin canion este unul aparte,
splendid în oricare anotimp, aproape neștiind
ce să admiri mai întâi: stâncile monumentale,
apa Dâmbovicioarei, crâmpeiele de poienițe
verde intens, pădurea... Tot în această zonă
din culoarul Rucăr-Bran se găsește, la 1 km
amonte de satul Dâmbovicioara, Peștera
Dâmbovicioara. Versantul sudic
din Piatra Craiului numără vreo
50 de cavități, dar cea mai vizitată
rămâne Dâmbovicioara. Aceasta
a fost descoperită prin anii 1700,
dar apare citată într-o lucrare
științifică în 1767 (J. Fridvalsky).
Prima cercetare amănunțită are
loc în anul 1955, când un grup de
speologi a lărgit gura de intrare
și a deblocat galeria principală.
În 1973, Traian Constantinscu,

de la Institutul de Speologie, a întocmit
prima hartă pentru 244 m de galerii.
Cavitatea este explorată în anii 1977-1978
de Ioan Dobrescu, președintele Clubului
de Speologie Piatra Craiului, cu sediul în
Câmpulung Muscel, prilej cu care se intră în
zona superioară a peșterii. La 7 octombrie
1978, echipa compusă din Ioan Dobrescu,
Ica Giurgiu, Gabriel Silvășeanu și Grigore
Gheorghiță sapă și deblochează alte cavități
și cartează, în total, 481 metri de galerii,
iar în 1979, același grup, căruia i se alătură
alți speologi (Ciuculescu, Iancu, Mihalce
și Oprea) au pus pe hartă toți cei 555 m ai
peșterii. Accesibile și amenajate sunt însă în
jur de 250 m, dincolo de care, pe porțiunea
îngustată, a fost montat un grilaj, pentru
protejarea populației de lilieci care s-a instalat
aici. Galeria are lățimi ce variază între 3-4 m
și înălțimi de 4-5 m, cu puține ramificații, de
dimensiuni mici, interiorul fiind atractiv prin
formațiunile geologice deosebite, cunoscute
sub numele de „laba de urs”, „aripă de acvilă”,
„cap de șarpe” sau „piele de tigru”.

Cheile Dâmbovicioarei

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Impreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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COLEGIU DE TOP, DASCĂLI ADEVĂRAŢI

Remedii de casă
simple şi eficiente:

Cămara cu plante

PROFITĂ DE VERDEŢURILE
DE SEZON! (II)

D

e câte ori nu ne aducem
aminte cu nostalgie
de anii copilăriei,anii cei mai
frumoşi din viaţa unui om,
petrecuţi fără griji în casa
părintească. Cum putem uita
vreodată prima zi de şcoală când
am mers de mână cu mama
ori cu tata pe drumul celei
mai mari aventuri în căutarea
luminii cărţilor; primul nostru
ghiozdan; banca în care am
stat prima dată; sala de clasă
pregătită special pentru cea mai
importantă zi din viaţa unui
copil; prima carte – abecedarul;
colegii de clasă şi câte alte
lucruri şi întâmplări deosebite
din primii ani de şcoală.
Dar mai presus de orice ne

T

impul a trecut ca pasărea
în zbor, luând cu el anii
fericiţi ai copilăriei noastre.
Astăzi am devenit şi noi părinţi
şi a venit ziua când, emoţionaţi,
ne-am condus de mânuţă
copilul în prima lui zi de şcoală
la marea întâlnire cu viaţa de
elev şi cu cea care avea să-i
devină primul dascăl şi căreia
copiii îi spun cu mândrie şi
dragoste ,,Doamna”.
Au trecut aproape trei ani
de când ,,Doamna” – profesor
învâţământ primar Mădălina
Drăguşin, din cadrul Colegiului
Naţional Pedagogic ,,Regina
Maria” – Ploieşti, îndrumă cu
competenţă şi depune eforturi
duse până peste orice limită,

şi aprecierile noastre, ale
părinţilor, pentru rezultatele
deosebite obţinute la învăţătură,
dar şi pentru grija şi interesul
acordat acestor copii.
Sunt demne de menţionat şi
frumoasele rezultate obţinute
de copiii din clasa a II-a B la
concursurile şcolare la care au
participat, urmare eforturilor
depuse în pregătirea lor de către
doamana profesor învăţător.
Totodată dorim să arătăm că
în afară de competenţa deosebită
demonstrată pentru pregătirea
şi educarea copiilor, doamna
profesor învăţător a acordat
atenţie specială şi laturii umane
în relaţia profesor – copil, relaţie
esenţială în procesul de învăţare
şi educaţie, având în vedere
vvârsta fragedă a acestora,
a ştiut să şi-i apropie, fapt
pentru care este iubită şi
p
respectată
de copiii pe care îi
r
pregăteşte
pentru viaţă.
p
untem mândrii şi ne
considerăm norocoşi
pentru copiii noştri care au
p
parte de tot ce este mai bun
p
pentru învăţătură şi educaţie
p
Colegiul
Naţional
în
Pedagogic ,,Regina Maria” –
P
Ploieşti, colegiu care dispune
P
de un corp profesoral
d
de excepţie – rezultatele
d
obţinute de-a lungul anilor
o
fiind grăitoare.
Realizările
deosebite
obţinute
de
această
o
prestigioasă instituţie de
p
învăţămât au fost posibile
în
șși datorită unui foarte bun
management, prin implicarea
m
ccompetentă şi permanentă
a doamnei director a
colegiului Ionescu Lucia şi a
doamnei director adjunct Tanur
Iuliana, care au ştiut să selecteze,
promoveze şi formeze un corp
profesoral de elită – care astăzi
poate să spună, cu justificată
mândrie.
NOI
NE-AM
FĂCUT
DATORIA!
Pentru că ne aflăm în
apropierea sărbătorilor Sfintelor
Paşti, dorim întregului corp
profesoral al Colegiului Naţional
Pedagogic ,,Regina Maria” –
Ploieşti, condus de doamna
director Ionescu Lucia,
Paşte fericit alături de cei
dragi!
HRISTOS A ÎNVIAT !

SPANACUL, DEPURATIV NATURAL
Nu degeaba spanacul era hrana preferată a lui Popeye Marinarul.
Frunzele sale sunt foarte bogate în clorofilă, vitamine, potasiu și magneziu
și redau puterea, mai ales celor care se refac după o boală dificilă. Pentru
că are acţiune depurativă (curăţă organismul de toxine), spanacul este
recomandat în curele de primăvară. Preparatele pe bază de spanac
contribuie și la ameliorarea tusei, avitaminozei, scorbutului, rahitismului,
anemiei, cât și a oboselii și epuizării. Această plantă este foarte indicată
gravidelor pentru buna dezvoltare a fătului.
Reglează TENSIUNEA
Bogate în potasiu și magneziu, frunzele de spanac sunt recomandate
cardiacilor, căci reglează în mod natural tensiunea arterială. Mai mult,
datorită vitaminelor pe care le conţine, spanacul crud întărește pereţii
vaselor de sânge și previne incidenţa accidentelor vasculare cerebrale.
Ţine sub control și nivelul colesterolului, împiedică astfel apariţia
arteriopatiilor și a infarctului miocardic, susţin specialiștii din domeniu.
Totodată, scade și nivelul de homocisteină (un aminoacid care irită vasele
de sânge, cauzând astfel boli de inimă).
De ajutor în DIETĂ
Spanacul este util celor care vor să slăbească, căci are foarte puţine
calorii și conţine substanţe cu efect diuretic. Mai mult, un mănunchi de
frunze de spanac are mai multe fibre decât orice altă legumă verde. Asta
înseamnă că planta, preparată în diverse combinaţii, are capacitatea de a
atenua senzaţia de foame între mese.
Fiind sursă de acid oxalic, care împiedică absorbţia calciului și a fierului,
nu se recomandă consumul de spanac în cantităţi mari celor care suferă
de hepatice, reumatism, inflamaţii gastrice și intestinale, interdicţie au și
cei care urmează un regim fără sare.

S

aducem aminte, întotdeauna
cu drag, de cea care ne-a pus
pentru prima dată creionul
în mână şi cu multă răbdare,
înţelegere părintească, trudă
şi mii de ore de sacrificiu, ne-a
deschis ochii şi mintea spre
desluşirea misterului literelor şi
al cifrelor.
Atunci, cu mintea noastră de
copil, poate nu realizam ce efort
– dus uneori până peste orice
limite, depunea doamna noastră
învăţătoare pentru a ne face să
înţelegem cât mai bine tainele
cărţilor şi ale cunoaşterii. Poate
nu înţelegeam de ce uneori ni se
mai atrăgea atenţia cu blândeţe
când, datorită vârstei fragede,
ne zbura gândul la joacă şi
uitam să fim atenţi.
PAGINA
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pentru a transmite copiilor
din clasa dumneaei - a II-a B,
cele mai bune şi folositoare
cunoştinţe.
Cu multă răbdare, mii de ore
de trudă şi implicare deosebită,
prin munca sa constantă la
nivelul cerinţelor prestigiosului
Colegiu Naţional Pedagogic
,,Regina Maria” Ploieşti – a
reuşit cu prisosinţă, să facă
dovada indubitabilă că este un
adevărat dascăl care ştie să-şi
onoreze profesia aleasă, face
cinste breslei şi şcolii unde
activează.
ând
vorbim
despre
munca
depusă
de
profesor învăţămât primar –
Mădălina Drăguşin, cuvintele
sunt uneori prea mici pentru
a ne exprima mulţumirea

C

Cu deosebit respect şi aleasă
consideraţie, pentru părinţii
clasei a II-a B I.P.

LEURDA PROTEJEAZĂ
Ă INIMA
Supranumită și ceapa vrăjitoarelor, usturoi de pădure, ceapa-ursului
sau ceapa-ciorii, leurda conţine vitaminele A, B și C, săruri minerale,
calciu, fier, magneziu, fosfor, uleiuri eterice, glucide și proteine. Planta
este apreciată îndeosebi pentru capacitatea de a reduce tensiunea
arterială, scăzând astfel riscul apariţiei accidentului vascular cerebral.
Pe lângă asta, leurda îmbunătăţește digestia, elimină paraziţii intestinali.
Previne virozele respiratorii și afecţiunile pulmonare. În plus, preparatele
pe bază de leurdă curăţă sângele de toxine și reduc nivelul colesterolului
rău (LDL).
Împiedică apariţia BOLILOR CRONICE
Substanţele din compoziţia frunzelor de leurdă au capacitatea de a
neutraliza activitatea radicalilor liberi înainte de a putea duce la mutaţii
celulare și stres oxidativ în diferite părţi ale corpului. Astfel, scade riscul
de cancer și de alte boli cronice, cum sunt afecţiunile cardiace și artrita.
Elimină PARAZIŢII INTESTINALI
Consumat cu regularitate, ceaiul de leurdă ameliorează bolile aparatului
digestiv și combate viermii intestinali (limbricii, oxiurii etc.).
Ca să obţii infuzia, toarnă 1 cană de apă fierbinte peste 2 linguriţe de
frunze de leurdă tocată și ţine amestecul la infuzat 30 de minte. Apoi,
strecoară-l și consumă-l neîndulcit. Se recomandă câte 3 căni pe zi,
înainte de fiecare masă, vreme de 3 săptămâni.
Compușii antibacterieni și antifungici care se găsesc în frunzele
de leurdă ajută și la echilibrarea florei bacteriene. De aceea, infuzia de
leurdă este utilă și în calmarea inflamaţiilor și în prevenirea balonării și
constipaţiei.
Susţine IMUNITATEA
Numeroase studii au arătat că anumiţi compuși din frunzele de leurdă
stimulează sistemul imunitar, ţinând la distanţă virusurile gripale.
Din acest motiv, o cură cu salate de leurdă este un remediu excelent în
prevenirea răcelilor care apar la tranziţia dintre anotimpul rece și cel cald.
Cura trebuie să dureze cel puţin 14 zile.

INEDIT

Ziarul Ploiestii

18 aprilie - 8 mai 2019

A EXISTAT ÎN EUROPA UN STAT NAZIST MULT MAI FEROCE

D

ocumentele declasificate recent (2016, n.r.) de Rusia, la cererea reprezentanţilor Consiliului Popoarelor
Rusiei (Consiliul Federaţiei Ruse) au început să apară deja pe site-ul Ministerului Apărării al Federaţiei
Ruse. Președintele Putin a ordonat Arhivelor Ruse de Război să ridice secretul de stat impus asupra lor încă de pe
vremea lui Stalin.

D

ocumentele
descriu
crimele și atrocităţile
săvârșite de naţionaliștii ucraineni
în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Acestea au
fost săvârșite de organizaţiile
naţionaliste ucrainene, cu sprijinul
larg al populaţiei ucrainene și sunt
înfricoșătoare în adevăratul înţeles
al cuvântului.
Ele arată un naţionalism
ucrainean cu adevărat subuman,
plin de o ferocitate și o ură bestială
faţă de tot ce înseamnă „altceva”
decât ucraineană. În comparaţie
cu Ucraina, Germania nazistă a
fost un stat care chiar ar putea
trece drept unul umanitarist. Pe
lângă ucraineanul Stepan Bandera,
Hitler a fost un copil naiv.
Dacă
Hitler
urmărea
doar
exterminarea
evreilor,
ucrainenii nu doreau doar
exterminarea evreilor, ci a tuturor
naţionalităţilor conlocuitoare, în
primul rând exterminarea rușilor.
Și nu oricum, ci în chinuri cât mai
cumplite.
Documentele despre atrocităţile
săvârșite de ucraineni în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial
au fost închise de Stalin care a
impus secretul de stat asupra lor,
de teamă ca nu cumva rușii să se
revolte aflând conţinutul lor și
să ceară exterminarea întregului
popor ucrainean, fapt care ar fi dus
la un cutremur în interiorul URSS.
De fapt, încă din 1944, mareșalii
ruși i-au cerut lui Stalin formarea
unui tribunal militar care să-i
judece pe criminalii ucraineni
vinovaţi de genocid și să-i execute.
Ei l-au atenţionat pe Stalin că
ucrainenii sunt un popor criminal
care, indiferent ce vremuri ar fi
trăit și sub ce regimuri, nu puteau
trăi fără să ucidă.
Stalin, ca marxist-leninist, nu a
fost de acord cu o astfel de teorie și
a refuzat să ia măsuri punitive de
amploare împotriva ucrainenilor,
mulţumindu-se să aprobe doar
cercetarea criminalilor ucraineni
cu adevărat odioși, care au fost
judecaţi și spânzuraţi.
După moartea lui Stalin,
Partidul Comunist al Uniunii
Sovietice și Hrușciov (care era
ucrainean) au menţinut regimul
de documente secrete asupra

arhivelor
a
de
d
război,
de
r
teamă
că
te
Israelul
Is
să
nu
s
ceară
c
URSSU
ului despăgubiri pentru genocidul
ucrainean. Pe atunci, Ucraina făcea
parte din URSS și responsabilitatea
pentru eventuale despăgubiri
cerute de Israel ar fi căzut în
sarcina Moscovei care, firește, nu
voia să plătească Israelului 300 de
miliarde de dolari pentru crime pe
care nu le săvârșiseră rușii.
Astăzi, însă Ucraina este un stat
independent și poporul ucrainean
poate să-și asume responsabilitatea
propriului trecut. Dar astăzi
trecutul este falsificat pe scară
largă, așa că președintele Putin a
ordonat Ministerului Apărării al
Rusiei să ridice secretul de stat de
pe documentele privind genocidul
ucrainean. Documentele sunt
terifiante și arată că Ucraina
anilor 1940-1945 a fost mai
nazistă decât Germania
nazistă și mai odioasă și mai
fanatică decât SS-ul german
și decât Gestapoul.
Armata
ucraineană
avea regimente întregi
de călăi care se ocupau
numai cu uciderea la ordin
a populaţiei civile de alte
naţionalităţi.Se exterminau
sate și orașe întregi de ruși.
Voluntarii erau extremiști
de dreapta și cruzimea lor
era înfricoșătoare. Când prindeau
ruși ori evrei, le scoteau inimile
din piept cu cuţitele și le mâncau.
Asta în numele apărării Ucrainei.
Cele mai multe atrocităţi au
fost comise de naziștii ucraineni
în Ucraina de Sud-Est (Doneţk,
Lugansk, Harkov etc). Adică în
locurile unde astăzi actuala armată
ucraineană trage cu tunurile în
satele și orașele rușilor, așa cum
făcea în anii 1941-1943.
Opinia publică indusă azi
în eroare de o propagandă
mincinoasă nu știe că rușii din
Republica Populară Doneţk și
Republica Populară Lugansk șiau declarat independenţa în acest
an și cer ajutorul Rusiei tocmai de
teamă ca evenimentele din 19411945 să nu se repete și rușii să fie
exterminaţi de ucraineni.
Fasciștii ucraineni au ucis în
anii 1941-1943 un număr de cinci
milioane două sute de mii de
civili din Ucraina (naţionalităţi

conlocuitoare, mare parte din
ei de etnie rusă) și au omorât
aproape nouă sute de mii de
evrei. Numărul polonezilor uciși a
fost de două sute de mii. Au fost
executaţi peste patru sute de mii
de militari sovietici care fuseseră
luaţi prizonieri de germani sau se
predaseră.
În acest fel omorurile săvârșite
de bandele naţionaliste ucrainene
întrec cu mult numărul victimelor
nazismului german și plasează
Ucraina pe locul întâi între statele
naziste.
Cuprinși de fanatism și de
admiraţia pentru Hitler, aproape
trei milioane de bărbaţi în putere
au cerut să plece în Al Treilea
Reich, ca să muncească voluntar
pentru nemţi în fabricile și pe
ogoarele
Germaniei,
numai
ca armata germană să poată
extermina tot poporul rus.
La 30 iunie 1941, batalionul
fascist Lvov, sub comanda lui R.
Șukovici, a executat cu câte un

glonţ în ceafă trei mii de polonezi
ucraineni, inclusiv trei oameni
de știinţă cunoscuţi pe plan
mondial. În zilele care au urmat,
batalionul a mai executat un grup
de șapte mii de ruși compus din
femei, bărbaţi și copii. În timp
ce femeile și copii erau executaţi
prin tăierea gâtului cu cuţitele, în
curtea Catedralei Metropolitane
Sfântul Andrei, mitropolitul
catolic ucrainean ţinea un serviciu
divin de mulţumire, rugânduse pentru „victoria armatei lui
Adolf Hitler”. Biserica Catolică
ucraineană a binecuvântat toate
crimele și masacrele diviziei
naziste ucrainene „Galicina”.
Aceasta a comis, în septembrie
1941, masacrul și genocidul de
la Babi Yar, o râpă din apropierea
Kievului. Aici au fost aduși, în
septembrie 1941, peste cincizeci
de mii de evrei din clasa de mijloc,
trei mii de ţigani și circa patruzeci
de mii de civili ruși (mare parte

femei și fete), pe care SS-iștii
ucraineni i-au dezbrăcat la pielea
goală apoi au început să violeze
femeile și fetele, neţinând cont că
părinţii și rudele lor erau de faţă.
După violuri s-au dedat la scene de
coșmar. Rusoaicelor și evreicilor
le tăiau sânii și presărau sare pe
răni, iar pe bărbaţi îi castrau de
vii. Unora dintre prizonieri li se
tăiau braţele care apoi erau fripte
pe grătar. Atrocităţile au atins o
asemenea cruzime, încât soldaţii
germani, revoltaţi, au refuzat să
mai participe la masacru și s-au
retras, lăsându-i pe călăii ucraineni
să ducă la capăt genocidul.
În cele din urmă totul s-a sfârșit
într-o baie de sânge. Prizonierii
au fost omorâţi la modul cel mai
bestial, cu arme de foc descărcate
în gât sau stomac (ca să moară
în chinuri) sau loviţi în cap cu
topoarele ori cu sapele. După
terminarea masacrului, trupurile
au fost aruncate în râpă și râpa
acoperită cu pământ.
Batalionul
de
masacru condus de
m
fascistul
ucrainean
fa
Vojnovski a omorât
V
trei sute cincizeci de
tr
mii de ruși, în marea
m
majoritate femei și
m
ccopii, și peste o sută
șșaizeci de mii de evrei.
La aceste omoruri
aau dat o mână de
aajutor ţăranii ucraineni
fasciști și muncitorii
fa
ucraineni fasciști care
u
aaveau o ură atât de
mare faţă de evrei și ruși, încât s-au
dedat la acte de canibalism. Pentru
faptele lor, ei au primit medalii și
ranguri naziste, iar Vojnovski a
primit gradul de maior în armata
germană.
Ucrainianul Șutnevici care
ucisese și el circa trei mii de evrei
a pșrijmit doar gradul de căpitan în
armata germană.
În satele Lipniki, Certozi,
Mikulici, Vladimir, bandele de
ucraineni ucideau copiii rușilor și
polonezilor luându-i de picioare,
învârtindu-i și dându-i cu capul
de pereţi. Dacă erau prea mulţi
copii, aceștia erau aruncaţi de
vii în fântâni și părinţii erau
aruncaţi după ei, apoi fântânile
erau acoperite cu pământ. Au fost
ucise în acest fel, numai într-un
singur judeţ, cincisprezece mii de
persoane.
Ura ucrainenilor împotriva
rușilor și a evreilor era așa de mare,

încât, dacă o fată ucraineană se
căsătorea cu un evreu sau cu un rus,
atunci tatăl sau fratele ei o violau cu
forţa. Zeci de tinere nesuportând o
astfel de umilinţă au alergat și s-au
înecat în Nistru. Cele care nu se
sinucideau erau prinse și spintecate
de cei care le violaseră (adică de
taţii și fraţii lor) în felul următor li
se băga vârful cuţitului în vagin și
erau spintecate de jos în sus.
Toate aceste lucruri se petreceau
în anii 1941-1945 în Ucraina
socialistă. Adică în mijlocul unui
popor care, deși trăise 20 de ani
în ideea prieteniei între popoare
promovate de socialism, a uitat
într-o noapte toate aceste idei și a
devenit la fel de primitiv și sălbatic
precum oamenii cavernelor.
Astăzi, după 20 de ani de
existenţă sub deviza valorilor
europene și în spiritul european al
promovării minorităţilor naţionale,
pe care ei singuri le clamează,
ucrainenii și-au reluat marșurile
naziste pe străzile din Kiev, se
mândresc cu genocidul săvârșit
asupra evreilor, polonezilor și
rușilor, iar armata ucraineană trage
cu tunurile în blocurile de locuinţe,
în școlile și spitalele din orașele
rusești din sud-estul Ucrainei.
Este limpede că indiferent
sub ce deviză ar trăi azi poporul
ucrainean, nazismul și fascismul
nu pot fi eradicate din Ucraina.
Este interesant să vezi, ca
român, că întreaga noastră clasă
politică și oţi conducătorii noștri
fraternizează azi cu clasa politică
ucraineană, fără să vadă că Ucraina
ţine azi între graniţele ei teritorii
românești care totalizează încă
o Republică Moldavă pe care
ea, Ucraina, o ocupă în mod
nejustificat și cu binecuvântarea
Bucureștiului. Oare de ce nu suflă
politicienii noștri români nicio
vorbuliţă despre acest teritoriu?
În al treilea rând, citind aceste
documente nu trebuie să crezi
că Israelul nu va cere Ucrainei
despăgubiri pentru crime și
genocid. În mod normal, aceste
despăgubiri ar trebui să ajungă
la circa 200 de miliarde de euro.
Israelul va cere aceste despăgubiri
dar așteaptă ca apele să se
limpezească în Ucraina. Adică să
vadă cine va rămâne între graniţele
Ucrainei. Deocamdată, numai
Crimeea, Doneţk și Lugansk și-au
declarat independenţa și au devenit
republici ruse libere. Acestea
nu se consideră parte a statului
ucrainean și, evident, nu vor plăti
despăgubiri.

AVENTURA UNUI RABIN ÎN COREEA DE NORD
Meir Alfasi, rabin, fotograf și
fotojurnalist din Israel, a ajuns să
petreacă cinci zile în Coreea de Nord,
deși Phenianul pedepsește cu moartea
practicarea religiei.
Călătoresc purtând uniforma unei
persoane religioase. Mă gândesc că,
dacă cineva mă vede îmbrăcat așa, miar putea adresa mai multe întrebări
despre iudaism”, a declarat el pentru
Business Insider.
Astfel, în Coreea de Nord a trebuit

să-și ascundă identitatea religioasă,
întrucât persoanele prinse citind
Biblia sau rugându-se sunt „executate,
torturate, bătute sau arestate” sau chiar
trimise în lagăre politice, conform
unui raport din 2017, realizat de
Departamentul de Stat al SUA. În
teorie, însă Constituţia nord-coreeană
prevede
libertatea
credinţelor
religioase.
Alfasi a petrecut în Coreea de Nord
cinci zile și crede că este primul rabin

care a vizitat această ţară. Ca să se
poată ruga, el a trebuit să își ascundă
cărţile religioase de autorităţi, însă
le-a sfidat purtându-și ţinuta pe care o
poartă întotdeauna.
„Am auzit vestea că Trump și Kim
Jong-un vor avea discuţii și m-am gândit
că poate e momentul potrivit pentru ca
un rabin ultra-ortodox să viziteze ţara.
M-am gândit că e posibil să fiu primul
rabin care a ajuns în Coreea de Nord”,
a povestit el.
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MOSCOVA ÎȘI VREA UN CAP DE POD LA ONU ÎN
RĂZBOIUL HIBRID DE LA TIRASPOL
La o lună de când Tiraspolul și Moscova au făcut o tentativă de a obține la ONU recunoașterea
internațională a autoproclamatei republici nistrene, la Chișinău nici o reacție oficială! Aici oficialii care
ar trebui să ia o atitudine tranșantă încă nu știu în fața cărui partid sau coaliții va fi să ducă mâna la
cozoroc, iar partidele care au acces în Parlament deocamdată toacă zile, săptămâni și luni în tatonări
mofturoase și lipsite de o perspectivă politică cât de cât judicioasă. Până și mass mediei, care se ține coadă
de vânzoleala fără rost a liderilor formațiunilor politice, îi scapă acest subiect pe cât de important, pe atât
de primejdios pentru Republica Moldova.
în strategie.
PRECEDENT TIRASPOLEAN,
BUN DE REPLICAT ÎN ALTE
FOSTE REPUBLICI SOVIETICE

RUSIA NE PREGĂTEȘTE O
SURPRIZĂ CU EFECT ATOMIC
După ce a deschis așa-numitei
republici nistrene o reprezentanță
diplomatică la Moscova, Rusia
le-a asigurat recent separatiștilor
transnistreni și o platformă
pentru a ține discursuri chiar la
Organizația Națiunilor Unite.
Astfel, pe 19 martie, Leonid
Manakov, șeful „reprezentanței
oficiale a RMN în Rusia” a ținut
la Geneva un discurs despre
statalitatea
autoproclamatei
republici și respectarea drepturilor
și libertăților omului în regiune.
Prezentat în cadrul panelului de
raportări pe subiectul „Rasismul
și discriminarea rasială, xenofobia
și alte forme de intoleranță și
monitorizarea
implementării
Declarației de la Durban”, acesta a
solicitat președintelui Consiliului
pentru Drepturile Omului, în
cadrul celei de-a 40-a sesiuni
ordinare a Consiliului, „să se
implice în reglementarea cât mai
rapidă a problemelor ce țin de
violarea drepturilor și libertăților
de bază ale locuitorilor din
Transnistria, motivând că de
30 de ani „se menține pericolul
de reluare a conflictului” și că
„oamenii trăiesc și procreează în
stare de stres”. În discursul său
Manakov încearcă să convingă
înaltul for că RMN și-a asumat
unilateral obligația de a respecta
mai multe acorduri internaționale
în
domeniul
drepturilor
omului, pacte internaționale
privind drepturile cetățenești
și politice, economice, sociale
și culturale și chiar Convenția
Europeană pentru Drepturile
Omului, înșirând „progresele”
obținute în „ameliorarea situației
umanitare, sociale, economice și
în domeniul sănătății de-a lungul
celor 30 de ani de independență
de facto”. Perla discursului:
„Luându-se
în
considerare
aproape 30 de ani de experiență
de dezvoltare independentă a
Transnistriei,
recunoașterea
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internațională largă a republicii
este un pas rezonabil și necesar
spre garantarea și protejarea
drepturilor și libertăților națiunii
multinaționale de jumătate de
milion a Transnistriei”.
Rămâne o enigmă cum a ajuns
„oficialul transnistrean” să-și țină
discursul în cadrul unui panel
privind implementarea unei
declarații ce vizează rasismul
în statele africane. Însă culmea
tupeului este ca separatistul
Manakov să acuze direct Chișinăul
de
violarea
drepturilor
și
libertăților omului în Transnistria.
Învinuire ce se conține în un al
doilea speech, transmis în scris
înaltului for și publicat pe siteul ONU, precum că Republica
Moldova „se face vinovată”, ca
urmare a conflictului din 1992 (?!),
de încălcarea mai multor articole
ale convențiilor internaționale:
Declarația
Universală
a
Drepturilor Omului, Convenția
Internațională privind Drepturile
Economice, Sociale și Culturale și
Convenția Internațională pentru
Drepturile Civile și Politice. Curios
este faptul că presa transnistreană
a publicat doar speech-ul transmis
în scris, pe cel prezentat verbal în
cadrul panelului ignorându-l cu
desăvârșire.
Cazul
discursurilor
lui
Manakov demonstrează nu doar
apatia oficialilor de la Chișinău,
ci și face mai multă lumină asupra
tacticii Tiraspolului de a se afirma
pe plan internațional. Promovarea
„statalității transnistrene” este clar
definită în așa-numita „Strategie
de dezvoltare a Transnistriei
pentru anii 2019-2026”, semnată
de liderul separatist Vadim
Krasnoselski.
„Una
dintre
principalele componente ale
reglementării
relațiilor
cu
Republica Moldova este aducerea
la
cunoștința
auditoriilor
statelor străine a informației
despre dreptul incontestabil al
Transnistriei la independență,
statuat în referendumuri de către
poporul transnistrean”, este scris

De
fapt
noile
eforturi
ale Tiraspolului de a obține
recunoașterea statalității regiunii
nu prezintă o noutate, cum nu e o
noutate nici demagogica învinuire
că anume Chișinăul ar fi declanșat
războiul de pe Nistru din 1992.
Cunoaște toată lumea cine este
conspiratorul, ca să nu zicem
autorul direct, al mișcării separatiste
din Republica Moldova, dar mai ales
cine a adus căzăcime și alte hoarde
de mercenari în raionale de est ale
Moldovei. Dec! De-ar fi numai
Republica Moldova obiectivul
promovării
separatismului
și
escaladării
militare!
Leonid
Manakov a ajuns la ONU sub
tutela Consiliului Internațional al
Conaționalilor Ruși, organizație cu
statut consultativ pe lângă ONU.
Acest drept i-a fost acordat anume
de respectiva organizație cu sediul la
Moscova. De altfel, delegații acestei
organizații rusești au mai ținut în
cadrul celei de a 40 sesiuni ordinare
a Consiliului pentru Drepturile
Omului și discursuri referitoare la
încălcarea drepturilor omului în
Ucraina. Pe de o parte, Moscova
urmărește astăzi să distragă atenția
Occidentului de la Republica
Moldova și să o transpună pe
Transnistria. Pe de altă parte, tot ea
se căznește să victimizeze regiunea
separatistă în ochii comunității
internaționale, să inducă ideea că
prăpastia dintre cele două maluri
adâncită de-a lungul anilor nu poate
fi anihilată sub nicio formă. Iar odată
realizat precedentul RMN, ar fi mai
ușor de replicat în alte foste republici
unionale „rebele față de Kremlin”,
cum ar fi Ucraina, Georgia. Dar să
limpezim acțiunile Moscovei din
ultima perioadă pe rând.
În ianuarie curent la Moscova este
înființată reprezentanța RMN, ce-i
drept sub denumire de „Fundația
Transnistria”, dar de fapt un adevărat
consulat ca și conținut, în privința
căruia doi ani la rând insista liderul
de la Tiraspol Vadim Krasnoselski.
„Scopul lui principal este apărarea
intereselor cetățenilor noștri, aflați
în Federația Rusă. Fiecare cetățean
la RMN va putea depune o cerere
la această reprezentanță și el va
primi ajutor, în funcție de situație”,
mai preciza la deschidere liderul
separatist. Înființarea ei mai era
apreciată ca un pas important în
direcția integrării și interacțiunii
cu Federația Rusă, ce trebuia să
activizeze parteneriatul strategic cu
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Moscova. Șef urma să fie Alexandru
Caraman, fost vicepreședinte al
autoproclamatei RMN între 19912001; în 2014 părăsește Transnistria
pentru a se înrola în structurile
altei formațiuni autoproclamate
– așa-numita Republică Populară
Donețk, unde va ocupa posturile
de vicepremier pentru probleme
sociale, iar mai târziu șeful MAI.
Însă dat fiind că a fost inclus în
lista persoanelor sancționate de
UE și SUA, în locul lui a fost numit
Leonid Manakov. Externele de
la Chișinău au înaintat o notă de
protest Moscovei, care s-a pierdut
în verva electorală. Kremlinul însă
are mai multe scenarii pentru a
menține „mica Rusie”, cum preferă
să numească Transnistria cei din
Duma de Stat, în câmpul său de
influență.
„PACHETUL” LUI IGOR
DODON SAU „PLANUL
KOZAK-2”?

răspuns a Federației Ruse privind
negocierile de retragere a trupelor
ruse – așa-numită „sincronizare”:
„voi soluționați conflictul, și atunci,
noi ne retragem”. Noul document
este și mai periculos, pentru că toate
prevederile, inclusiv cele noi, permit
ca Chișinăul să fie înghițit total
de zona lumii ruse, așa-numitul
„russkii mir”.
Documentul nu a apărut ca
problemă de campanie electorală
pentru a nu genera o reacție negativă
în plus în rândul electoratului. El
a fost distribuit la München întrun cadru neformal cu nici zece zile
înainte de data alegerilor și ținut în
taină de mass media. „Conceptul”
urma să fie făcut public imediat
după alegeri în perspectiva că
PSRM va câștiga alegerile și acesta
va fi unul din primele documente
aprobate de noua componență,
majoritar socialistă, a Parlamentului
de la Chișinău sau chiar de un prim
decret al președintelui Dodon în
noua configurație politică.

Federalizare, alfabet chirilic,
menținerea trupelor ruse până
în 2040 – iată un alt scenariu al
Kremlinului de „soluționare” a
diferendului transnistrean. De
astă dată el a fost ambalat întrun document-concept, intitulat
„Pachetul comprehensiv pentru
Moldova” și prezentat de Igor
Dodon la Conferința Internațională
de Securitate, ce s-a desfășurat la
München pe 15 februarie curent.

Aparent, am putea crede că noile
mișcări ale regimului separatist
în jurul ONU nu constituie decât
o răzbunare a Moscovei pentru
victoria Republicii Moldova de anul
trecut la New York, când Adunarea
Generală a ONU a votat rezoluția

Concept califi
calificat
cat de experții de la
Chișinău ca un plan de federalizare a
Republicii Moldova „Kozak-2”. Este
de fapt același „Plan Kozak” din 2003,
decât că de astă dată cu remanieri
de alineate și unele elemente mai
dure și mai periculoase, pe care Igor
Dodon le-a coordonat cu Dmitrii
Kozak în cadrul uneia dintre
vizitele sale aproape săptămânale la
Moscova. Majoritatea elementelor
fostului „Plan Kozak” s-au păstrat
– prezența armatei (decât că nu
până în 2030, ci până în 2040),
participarea transnistrenilor în
toate structurile de stat, inclusiv
în Curtea Constituțională, dreptul
lor de veto în aceste structuri,
formarea unor subiecți federali etc.
Elementele noi care îl fac mai dur
este „neutralitatea permanentă a
Republicii Moldova”, includerea
în Constituție a stipulării „limba
de stat – limba moldovenească pe
baza alfabetului chirilic” și condiția-

care cere evacuarea trupelor ruse
de la Nistru. Dar de fapt Rusia
urmărește ceva mai mult. Pe
exterior, într-o perioadă când UE
intră în verva electorală, Moscovei
s-ar putea să-i reușească să distragă
atenția de la Republica Moldova,
transferând-o pe Transnistria.
În plus, pe lângă capul de pod
pe uscat spre Marea Neagră,
Balcani și în spatele Ucrainei,
Kremlinul acum încearcă să-și mai
construiască un cap de pod tocmai
la New York, prin ONU, pentru
frontul transnistrean al războiului
său hibrid. Putin întoarce foaia și
trece de la politicile defensive, de
tergiversare a negocierilor până
la calendele grecești la o strategie
ofensivă. Diplomația rusă se pare
că își propune să se folosească de
precedentele create în jurul unor
conflicte internaționale pentru
a obține legitimarea regiunii
transnistrene pe plan extern.

MOSCOVA OBIȘNUIEȘTE SĂ
PUNĂ OUĂ ÎN MAI MULTE
COȘURI
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CUM MERGEM PE DRUMUL MĂTĂSII?
P

entru a-și spori influenţa regională, China caută cu asiduitate studenţi din ţări vizate de iniţiativa Belt and Road,
inclusiv din România și Balcani. Experţii cred însă că ţările vizate ar trebui să facă mai mult, pentru a-și crea
propria specializare în probleme legate de China, pentru a beneficia astfel de extinderea globală a Beijingului, scriu Ana
Maria Luca și Anja Vladisavijevici, într-o analiză Sinopsis.-Info
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M

ihail Titienar s-a gândit
să studieze în China prin
anul 2009, pe când economia
ţării înflorea, în timp ce Europa și
Statele Unite se cufundau în criza
financiară, se arată într-un articol
publicat de Balkan Insight.
În 2017, românul în vârstă de
28 de ani a obţinut un masterat în
Comerţ Exterior la Universitatea
de Finanţe Economice din
Shanghai, stabilindu-se în orașul
unde trăiește și muncește acum.
„În ultimul deceniu, China a
depus mari eforturi ca să atragă
cât mai mulţi studenţi străini”,
spune el. „Acest efort trebuie privit
ca parte din strategia chineză de
a-și spori influenţa și de a crea
o generaţie de profesioniști care
vor avea opinii favorabile despre
China”.
Iar Titienar nu e singurul. El
este unul dintre tot mai numeroșii
studenţi, din zeci de ţări, ce profită
de oportunităţile educaţionale
chineze, care începând din 2013,
s-au înscris în marele plan chinez
de a reface, în secolul XXI, un
Drum al Mătăsii, care să lege Asia,
Africa și Europa.
Iniţiativa Belt and Road își
propune oficial să construiască
reţele
comerciale
și
de
infrastructură, care să lege Asia
cu Europa și Africa, de-a lungul
rutelor comerciale vechi de pe
Drumul Mătăsii. Proiectul a
beneficiat deja de investiţii chineze
masive și rapide și de implicarea
în proiecte de infrastructură
în multe dintre cele 71 de ţări
participante, proiecte coordonate
de angajaţi chinezi și finanţate din
împrumuturile oferite de bănci
chineze.
Demersul educaţional este
un element adiţional, expresia
dorinţei crescânde a Chinei de
a-și sprijini influenţa economică
printr-o subtilă diplomaţie.
Titienar spune că, potrivit
estimărilor guvernului chinez,
în 2020, jumătate de milion de
studenţi străini vor studia în
China, ceea ce va face ca ţara să
devină ce-a de-a doua destinaţie
preferată de studenţii străini, după
Statele Unite.
CHINA ÎȘI DEZVOLTĂ
EXPERTIZA ÎN BALCANI
În prezent, studenţii din ţările
înscrise în iniţiativa Belt and Road
reprezintă majoritatea studenţilor
străini din China – 317.200 în
2017, cu 11% mai mulţi decât cu
un an în urmă.
Dorind parcă să-și sublinieze
propria contribuţie la această
iniţiativă a statului, pagina web

CNU
subliniază
C
că,
c începând din
2016,
a primit
2
peste
1.300 de
p
studenţi
din 53
st
de
d ţări înscrise
în Belt and
Road.
R
Mathias
Stepan, șeful programului de
cercetări în domeniul politicii
publice chineze de la Institutul
Mercator pentru Studii Chineze,
MERICS, cu sediul la Berlin,
afirmă că, deși educaţia este
doar marginală comparativ cu
elementele comerciale și de
investiţii ale Iniţiativei Belt and
Road, în ultimii ani, China a creat
mai multe oportunităţi pentru
studenţii străini, trimiţându-și
totodată în străinătate proprii
studenţi.
China a înfiinţat o serie de
Institute Confucius, un echivalent
chinez al Consiliului Britanic
(British Council), pentru a
promova limba și cultura chineză

străini, Europa trebuie să facă mai
mult, pentru a-și consolida „un
studiu eficient al problemelor
chineze contemporane”, ceea ce
ar ajuta la o sporire a eficienţei
politicii chineze.
„De obicei, ceea ce faci la
universitate este să studiezi
istoria – de exemplu, mulţi
sinologi din Germania încă mai
studiază vechea Dinastie Tang sau
literatura”, a declarat el. „Dar e
nevoie, într-adevăr, de oameni care
să facă cercetări și asupra Chinei
contemporane, capabile să ofere
informaţii pentru grupuri mai largi
de oameni”.
ABSOLVENŢI CARE ALEG
SĂ RĂMÂNĂ
Totuși, studenţii din Balcani
care studiază în China au tendinţa
de a rămâne acolo după absolvire,
așa cum a făcut și Bakota, după
ce și-a luat doctoratul în relaţii
internaţionale la Universitatea din
Beijing, în 2016.
Șerban
Georgescu,
șeful

În 2017, guvernul chinez a
simplificat obţinerea permiselor
de muncă pentru studenţii străini
la masterat/doctorat, renunţând la
condiţia anterioară, potrivit căreia
ei ar fi trebuit să aibă o experienţă
de doi ani în străinătate, și a
anunţat că, pe parcursul studiilor,
studenţii străini vor putea avea
slujbe cu program redus, făcând
astfel ca educaţia universitară să
devină mai atractivă pentru ei.
Chiar dacă Facebook este
interzis în China, multe instituţii
de învăţământ superior din ţară,
precum Universitatea din Beijing
sau Universitatea de Petrol din
China, sunt prezente în mediile
de socializare, pentru a-i atrage pe
studenţii străini. Multe programe
universitare sunt susţinute în
limba engleză.
Nu se știe cu exactitate câţi
studenţi din Balcani, incluși în
Iniţiativa de cooperare 16+1 a
Chinei cu Europa Centrală și
de Est, au studiat în China în
ultimii ani, dar experţi în studii
asiatice și relaţii internaţionale
afirmă că Beijing și-a intensificat
eforturile pentru a atrage studenţii
din regiune, înmulţind totodată
vizitele de afaceri și pe cele politice.
„Acum suntem la început, dar
bursele din China sunt vizibil
tot mai generoase”, a afirmat
Georgescu. „Studenţii interesaţi să
plece în China pentru un program
nu mai trebuie să fie neapărat
eminenţi, au doar nevoie de note
relativ bune ca să se califice”.
UE, PRECAUTĂ ÎN
PRIVINŢA PREZENŢEI
CHINEI

în multe ţări europene,
europene inclusiv în
Balcani.
„Pentru guvernul chinez, este
o modalitate de a trasa calea prin
care, în opinia lor, China ar trebui
văzută în afară, în ţări care acum
sunt înscrise în Iniţiativa Belt and
Road și care devin niște parteneri
politici și economici tot mai
importanţi”, a declarat Stepan.
Ivica Bakota, cercetător croat
specializat în relaţiile politice,
economice și sociale ale Chinei
cu ţările din sud-estul Europei, ce
lucrează la un institut de cercetări
CNU, intitulat Centrul pentru
Studiul Civilizaţiei, afirmă că
Beijingul își consolidează activ
specializarea în toate regiunile ce
fac parte din Iniţiativa Belt and
Road, inclusiv în Balcani.
„Institutul
nostru
s-a
transformat
într-unul
dintre
cele mai importante centre de
studii știinţifice și profesionale
în domenii legate de regiunea
noastră balcanică”, spune Bakota,
adăugând că institutul a colaborat,
printre alţii, cu Ministerul de
Externe și cu Academia de Știinţe
Sociale din China.
Dar Stepan afirmă că, pe măsură
ce China își promovează asidiu
bursele și educaţia pentru studenţii

Centrului pentru Studii Asiatice
de la Universitatea RomânoAmericană din București, spune
că statele balcanice nu prea
știu cum să utilizeze asemenea
absolvenţi în politica externă și în
comerţul exterior. „Îi încurajăm
să se întoarcă? Știm prin ce ar
putea contribui? Pleacă pentru un
masterat, apoi pentru un doctorat,
după care îi pierdem, iar asta nu e
bine deloc”, spune Georgescu.
La rândul său, Mihail Titienar
crede că „pentru absolvenţii
români care au studiat în China,
cele mai multe oportunităţi vin din
sectorul privat, niciunul sau foarte
puţini fiind angajaţi în sectorul
public”. Iar China le facilitează
rămânerea.

După cum afirmă Georgescu,
ţările est-europene pot deveni
o punte între Europa și China,
dacă au o strategie clară și bine
pusă la punct despre modul în
care, profitând de relaţiile istorice,
s-ar putea dezvolta conexiuni, în
paralel cu integrarea în Uniunea
Europeană și NATO. „China este
deja o putere globală”, a afirmat el.
„Trebuie să acceptăm acest lucru.”
Dar nu e ușor să depășești
rivalitatea dintre marile puteri. UE,
de exemplu, este atentă la motivele
Chinei de a ajunge în Europa de
Est, văzând în asta o concurenţă.
De asemenea, Bruxelles-ului nu-i
plac termenii și condiţiile care
însoţesc creditele și proiectele de
construcţie ale Chinei.
De exemplu, Muntenegru, care

își negociază aderarea la UE, a
trebuit să majoreze impozitele
și să îngheţe parţial salariile din
sectorul public, pentru a asigura
echilibrul financiar, având o
datorie externă prevăzută a atinge
80% din PIB în acest an, urmare a
unui credit chinez acordat pentru
prima fază a construcţiei unei
autostrăzi de 165 km, care să lege
coasta muntenegreană de Serbia
vecină.
Potrivit
agenţiei
Reuters,
Fondul Monetar Internaţional
afirmă că ţara nu-și poate permite
noi datorii pentru finalizarea
proiectului.
În Bosnia, de asemenea,
Comunitatea Energetică, instituţia
de control în domeniu a UE, a
cerut, în septembrie anul trecut,
Federaţiei croato-bosniace să nu
permită guvernului de la Sarajevo
să garanteze un împrumut acordat
de China Exim Bank, pentru a
ajuta centrala energetică EPBiH
să-și deschidă o nouă sucursală
energetică bazată pe cărbuni la
Tuzla, ea avertizând că demersul
ar constitui un ajutor de stat ilegal.
Dintre ţările balcanice, Serbia
pare să fi beneficiat cel mai mult
de generozitatea chineză. Și, pe
lângă proiecte precum construcţia
primului pod nou peste Dunăre de
la Belgrad, din ultimii 70 de ani,
Institutul Confucius și-a înmulţit
cursurile de limbă chineză în 16
centre de învăţământ din Belgrad,
în orașul Novi Sad, din nordul
ţării, și în orașul Sabac, din vestul
Serbiei.
În martie 2018, Chen Hui,
directorul Institutului Confucius
de la Universitatea din Novi Sad,
a declarat pentru agenţia Xinhua
că, numai la Novi Sad, peste 2.000
de studenţi sunt înscriși la cursul
de limba chineză. El a spus că
zece dintre ei au primit burse ca să
studieze în China.
În Croaţia, China Road and
Bridge Corporation construiește
un pod ce ocolește o fâșie din
litoralul bosniac, pentru a lega
sudul Croaţiei, zona din jurul
orașului Dubrovnik, de restul
ţării, iar Zagrebul intenţionează
să stabilească zboruri directe spre
Beijing.
În Bulgaria, la începutul lunii
noiembrie 2018, aproape 80 de
rectori și administratori din 44 de
universităţi și colegii chineze de
învăţământ superior au participat la
un forum găzduit de universitatea
Sf. Kliment Ohridski. Evenimentul
a avut loc la iniţiativa Ambasadei
chineze, dar la el nu a participat
nici un reprezentant al guvernului.
În mod asemănător, în
România, iniţiativa pare să vină
din partea Ambasadei chineze și
a universităţilor chineze; în luna
noiembrie 2018, zeci de profesori
de limbă chineză din zonă s-au
întrunit la Institutul Confucius
din Sibiu, pentru un seminar cu
traineri din China.
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Gimnastica ritmică, sport și artă
GIMNASTICA RITMICĂ
RITMICĂ,
LA CSM PLOIEȘTI

• Competiţia internaţională
„Cupa Irina Deleanu”, organizată
de
Federaţia
Română
de
Gimnastică Ritmică (președinte
Irina Deleanu), s-a desfășurat
în condiţii optime la Complexul
Olimpic „Sydney 2000” Izvorani
(28-31.III.2019), cu participarea
unor sportive între 7 ani și peste
BADMINTONUL, LA
BERCENI...

ani, reprezentând Australia
Australia,
16 ani
Bulgaria, Egipt, Israel, Moldova,
Portugalia, Ungaria, România.
Cu onoare, Clubul Sportiv
Municipal Ploiești (antrenoare
Simona
Puiu,
antrenoare
coordonatoare
și
arbitru
internaţional Liliana Băescu),
a fost reprezentat de sportivele
Denisa Stoian (cu succes în
primul său an la Senioare),
Miruna Ciocîrlan („bronz” la

Imagini: www.cscberceni.ro

• Etapă a Campionatului
României la Badminton (U 9, U
15), Cupa Berceni (Sala de Sport
a Liceului Tehnologic „Anghel
Saligny” Ploiești, 6, 7.IV.2019),
a prilejuit Clubului Sportiv
Comuna Berceni (organizatorul
competiţiei) și pasionatului său
antrenor Adrian Basarabeanu
adjudecarea a 8 preţioase medalii
(2 aur, 2 argint, 4 bronz). Medalii
de aur au cucerit – Dinu Pandele
(simplu U 15), Matei Pandele
(simplu U 9); „argint” – Denisa

Cosmina Pandele, Ivan Patzaichin

Muscalu (simplu fete U
M
115), Dinu Pandele (dublu
băieţi U 15, împreună cu
b
Andrei Coman – CSȘ 6
A
București) „bronz” – Luca
B
Pandele / Denisa Muscalu
P
(dublu7 mixt U 15), Daniel
(d
Tingirică (dublu U 15
T
împreună cu Daniel Matei
îm
– Aztek București), Dinu
Pandele (dublu mixt U 15,
P
ccu Bianca Popescu – CSȘ

minge și măciuci – Junioare), lor (Simona Puiu,
Rebeca Constantin (Junioare), Liliana Băescu)
Antonia Nuţă, Elena Murărescu, au reprezentat
Eva Popescu (Speranţe), Maia România la două
Butnariu,
Anessia
Croitoru, puternice turnee
Ingrid Gavril, Delia Stroe, Ștefania internaţionale
Puiu (Copii), dar și de cele două în Bulgaria (4-6.
gimnaste ale noastre care fac IV.2019), la care
parte din Centrul Olimpic pentru a fost prezentă și
Junioare de la Arad – Sabina gimnasta noastră
Enache (două medalii de bronz cu Sabina Enache
Ansamblul
– în prezent
României și
Centrul
la
una de bronz
Olimpic
O
la individual)
pentru
p
și
Anisia
Junioare Arad.
Ju
Drăgan.
În
prima
• La doar
ccompetiţie –
trei zile de la
„„Sofia Cup”
competiţia de
(29 de ţări)
(2
la Izvorani,
– cele două reprezentante ale
l
gimnastele
CSM Ploiești – Denisa Stoian
C
de la CSM
șși Miruna Ciocîrlan s-au
Ploiești
–
ccomportat onorant, ca și în
Denisa Stoian
precedenta lor prezenţă peste
p
și
Miruna
hotare („Deriugina Cup” Kiev
h
Ciocîrlan și
– Ucraina, 13-17,III.2019), dar
Sabina Enache în cea de a doua din Bulgaria,
antrenoarele
aani) și Matei
Pandele
(8
P
aani), de la CSC
Berceni, care
B
aau cucerit sau
aau contribuit
la cucerirea a
medalii
șșase
contul
în
cclubului lor și
spre
bucuria
sp
mândria
șși
părinţilor
p
lor
(Marian
lo
Pandele
și
P
Cosmina
eec.
Pandele
–
P
Primar
de
P
Berceni),
B
statornici
st
ssusţinători și
sportului
aai
CSC Berceni, în onoare
comuna
în
Berceni, recent
B
6 București,
București Luca Pandele (dublu
premiată
în
U 15, cu Vlad Dehelean CSU UVT Adunarea Generală a Comunelor
Timișoara). Celelalte medalii ale din România, de însuși marele
competiţiei au revenit sportivilor cvadruplu Campion Olimpic Ivan
de la Transilvania Brașov, CSȘ 6 Patzaichin…
București, CSȘ Onești – Bacău,
• Un strălucitor succes (U 9,
Sportul Studenţesc București, Sala Polivalentă Siderurgistul
Armada Sud București, CSM Galaţi, 13.IV.2019) a înregistrat
Timișoara, CSȘ 4 București, Aztek Clubul Sportiv Comuna Berceni
București, CSU UVT Timișoara.
(antrenor Adrian Basarabeanu).
Remarcabilă
comportarea
Tânărul sportiv (8 ani) Matei
fraţilor Dinu (13 ani), Luca (11 Pandele a cucerit medalia de

PE SCURT PETROLUL, PAŞI GREŞIŢI, VIS PRACTIC SPULBERAT…
Fotbal Liga 2 / Etapa 29 (Stadionul „Ilie
Oană” / 10.IV.2019)
• FC Petrolul Ploieşti – FC Argeş Piteşti
1-2 (1-1) Marcatori: Moldoveanu (11)
/ Buhăescu (5), C. Barbu (56). Petrolul
(antrenor Gigi Mulţescu): Lungu – Borţa,
Cazan, Bucşa, Ţigănaşu – Kozoronis

(70 Rusu)(, Chindriş (81 N . Popescu) –
Saim Tudor, Marinescu (90 Ştefănescu),
Moldoveanu – Arnăutu.
Etapa 30 (14.IV.2019 / Sânmartin –
Bihor) • Luceafărul Oradea – FC Petrolul
Ploieşti 3-1 (2-0). Marcatori: V. Pop (25),
Paraschiv (29), Preoteasa (79, penalti) /

Moldoveanu (47). Petrolul (antrenor Gigi
Mulţescu): Bolboaşă – Borţa (eliminat
min. 77 – fault în situaţie iminentă de gol),
Ghinga, Puşcaş, Ţigănaşu – Malakyan
(30 Chindriş), Bucşa (70 Ştefănescu) –
Saim Tudor, Marinescu (eliminat min. 86,
pentru două avertismente min. 55, 86),
Moldoveanu – Arnăutu.
• În lupta promovării: Academica Clinceni

Miruna Ciocîrlan,
Denisa Stoian,
Simona Puiu
la „Vellko Târnavo Cup”, bravele
noastre gimnaste au cucerit
preţioase medalii de argint. Denisa
Stoian a obţinut primele medalii,
ambele de argint, ca senioară, în
probele de măciuci și panglică,
iar Miruna Ciocîrlan la panglică –
junioare.
aur a probei de simplu în Cupa
României la Badminton (Juniori
U 9), învingând eliminatoriu toţi
adversarii în câte două seturi, la
scoruri edificatoare. Matei Pandele
a învins pe rând cu 21-3, 21-2 pe
Ilarion Cioca de la CSȘ Onești
– Bacău, cu 21-1, 21-3 pe David

Matei Pandele,
„aur„ în Cupa României
Fârcă – Transilvania Brașov, cu
21-1, 21-1 pe Rareș Barciuc –
Siderurgistul Galaţi, cu 21-3, 21-2
pe Matei Turturică de la CSȘ Onești
și apoi, în finală, pentru cucerirea
Cupei României, cu 21-4, 21-5 pe
Mihnea Radu – CSȘ 6 București…
Bucurie, mândrie, onoare…

70p, Chindia Târgovişte 66p, U Cluj 63p,
Sportul Snagov 60p, FC Petrolul Ploieşti
59p…
• În etapa viitoare, a 31-a, marţi,
23.IV.2018, de la ora 19.30, un nou examen
în deplasare, în Argeş: CS Mioveni – FC
Petrolul Ploieşti (Digi Sport TV, Telekom
TV. Looc TV). Tot mai greu…

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
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Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

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

