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„Cu cât insulta vine de la un om bun, cu atât este mai adâncă.”
Pierre Corneille (1606-1684), dramaturg francez
- Culese de Tata

Angajații SGU, fără salarii de două luni
CURIOS CUM „MANAGEMENTUL PERFORMANT” NU POATE REZOLVA O PROBLEMĂ SIMPLĂ!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
alariații SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești nu și-au
primit salariile de două luni. SRL-ul din subordinea Consiliului
Local are conturile blocate de ANAF din cauza acumulării unor
datorii de 2,7 milioane de lei. Este de-a dreptul curios cum
„managementul performant” de la SGU -am numit Adunarea
Generală a Acționarilor, formată din consilieri locali, Consiliul de
Administrație, selectat, zice-se, în baza guvernanței corporative,
conducerea, numită sau promovată, nu mai știm clar, tot pe criterii
de competență- nu este în stare să găsească o soluție de depășire a
blocajului în care se află societatea.

S

P

ărerea noastră, dacă
într-adevăr SGU mai este
sensibilă la așa ceva, este că toată

nebunia are la origine o meschină
luptă politică.
Citiţi în pagina 3

Taxa de poluare și timbrul de
mediu vor fi returnate în… 2018
E

xecutivul a anunțat că banii vor
fi restituiți în termen de 120 de
zile, dar a precizat că procedura va
întra în vigoare tocmai în 2018.

G

uvernul a completat ordonanța
referitoare la restituirea sumelor
reprezentând taxa specială, taxa pe poluare
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule și
timbrul de mediu pentru autovehicule.
Astfel, prin noul act normativ, au fost
reglementate noi situații specifice în
operațiunea de restituire a sumelor
achitate către Fondul pentru mediu și vor
fi reglementate unele prevederi legislative
pentru a evita blocarea restituirii sau
interpretări diferite ale prevederilor actuale
de către personalul care are atribuții să le

mențiunea taxă neutilizată și care este
semnat și ștampilat de către persoana
desemnată din cadrul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere
și Înmatriculări Vehicule”, a anunțat
Guvernul. Prin actul normativ a fost
instituit termenul de 120 de zile pentru
restituirea sumelor stabilite de instanțe
prin hotărâri judecătorești. Taxa specială
pentru autoturisme și autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule și taxa
pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule se vor restitui în termen de
120 de zile de la data depunerii cererii,
dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018. În
schimb, timbrul de mediu se restituie de
organele emitente ale acestora în termen
de 120 de zile de la data depunerii cererii,
dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

aplice. „Noile prevederi vin în sprijinul
persoanelor îndreptățite să li se restituie
sumele achitate către Fondul pentru
mediu, dar care se află în imposibilitatea
de a anexa dovada plății acestora, în copie
sau original. În cazul în care contribuabilul
nu anexează documentul doveditor al
plății, ANAF va verifica existența acestui
document în baza de date. De asemenea,
va fi reglementată și corectată situația în
care o persoană să fi plătit taxa, dar să nu
fi înmatriculat autovehiculul respectiv,
drept pentru care să nu poată atașa la
cererea de rambursare a taxei copii ale
cărții autovehiculului și certificatului de
înmatriculare. În acest caz, cererea de
restituire va fi însoțită de documentul de
plată, în original, care confirmă plata taxei
neutilizate, document care are înscrisă

Ziarul nostru a împlinit
26 de ani. Pe 10.10.1991 vedea
lumina tiparului primul număr
postdecembrist al Ziarului Ploieştii.
Îmi place să spun că cei trei
„muschetari” - Marinescu,
Groşescu şi Mateucă, au avut în
condei careul de decari (grupele
de două cifre din data apariţiei fac
patru de 10) cu care au câştigat
dreptul în faţa Zeului Presei de a
reînvia tradiţia celui mai incisiv
ziar local.
Mulţumim pentru susţinerea
necondiţionată cititorilor şi
colaboratorilor care ne-au ajutat să
continuăm povestea, aşa cum au
văzut-o fondatorii.
LA MULŢI ANI, ÎMPREUNĂ!

Marius Marinescu

România, al patrulea cel mai mare
preț din UE pentru gazul rusesc
C

ă nu mai suntem în grațiile Rusiei-și nu știm câți dintre români și-ar mai dori o amiciție cu Estul ca-n vremuri
apuse- se vede clar și din prețul gazelor livrate de Gazprom. Mă rog, s-ar putea spune că și ai noștri au negociat
prost, mai ales în vremea când lucrurile pe piața energetică au fost dictate de „băieții deștepți”. Deși se spune mereu că
n-am fi într-o dependență energetică majoră și că am avea resurse (depinde câte mai sunt ale noastre, având în vedere
concesiunile resurselor semnate ba de Adrian Năstase, ba de Călin Popescu Tăriceanu), totuși, în anotimpul rece, prețul
mare al gazului rusesc se reflectă în factura finală pe care o plătim lunar.

O

statistică
i i ăaC
Comisiei
i i i Europeane
E
aratăă
că România plătește cel mai mare
preț din zonă și al patrulea din Uniunea
Europeană pentru importurile de gaz rusesc,
singura sursă din regiune. Directoratul
pentru Energie al Comisiei Europene a
publicat date potrivit cărora, la noi în țară,
tariful mediu angro al gazelor naturale

Actualitate
Planuri mari ale CJPh
la Spitalul Județean
de Urgență Ploiești
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ruseștii a fost
f
de 18,44 euro/MWh. Mai
mult decât România plătesc Finlanda-23,39
euro, preț de hub, Suedia-19,56 euro, preț
pentru gazul importat din Danemarca
și Estonia-19,69 euro, preț pentru gazul
de import din Rusia. Ungaria și Bulgaria
cumpără gaz rusesc mai ieftin, respectiv,
17,91 euro și 18,19 euro MWh. Polonezii au

Actualitate
Un nou scandal
intern de
partid...
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un preț de import de 17,08 euro, iar cehii, de
16,04 euro/MWh preț de import prin hub și
15,85 euro, preț de import al gazului venit
direct din Federația Rusă. Rusia exportă,
prin Gazprom, gaze naturale către 20 de țări
din Europa, în majoritate prin contracte
bilaterale pe termen lung. În 2016, România

Inedit
Cârtiţe ruseşti
în „blana”
NATO

pagina 9

a importat 1,48 miliarde de metri cubi
de gaze naturale, adică 0,85% din toate
exporturile Gazprom. Petrom și Romgaz
au produs, împreună, 9,5 miliarde de metri
cubi. În perioada de iarnă, importurile cresc
semnificativ și ajung, episodic, în funcție de
temperatura exterioară, să reprezinte 40%
din consumul zilnic de gaz.

Ţara de dincolo de ţară
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Perspectiva proeuropeană
a Chișinăului între
aroganță și orgolii

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

ACTUALITATE
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Iarna și-a intrat în drepturi la munte, în Prahova. Un bărbat a
decedat pe Jepii Mici din Bucegi, iar la Cheia au căzut mai mulți
copaci, iar câțiva turiști au rămas blocați pe un drum forestier. Din
cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului de producere a
avalanșelor, salvamotiștii au închis traseele montane.

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
Operațiune dificilă pe Jepii Mici
Salvamontiștii din Bușteni au
fost alertați după ce mai multe
persoane au observat un turist aflat
în comă, pe Jepii Mici. Imediat au
fost alertate echipajele Salvamont
Bușteni. Operațiunea a durat
mai bine de nouă ore, din cauza
condițiilor meteo nefavorabile.
Din nefericire, bărbatul, în
vârstă de 50 de ani, a fost găsit
decedat. Cadavrul a fost adus
la poalele muntelui, unde a fost
predat mediciilor legiști. În urma
necropsiei va fi stabilită și cauza
morții. La munte a nins mult,
iar zăpada măsoară, pe anumite
porțiuni, chiar și peste un metru.
Salvamontiștii au închis traseele
montane din cauza stratului mare
de zăpadă. În plus, în Bucegi există
risc moderat de avalanșă, din
cauza stratului mare de zăpadă,
care pe alocuri măsoară între 100
și 120 de centimetri.
Intervenție dificilă
Doi jandarmi au intervenit,
alături de un salvamontist,
pentru căutarea unui bărbat în

vârstă de 70 de ani, dat dispărut
la Cheia. Operațiunea de căutare
s-a dovedit una dificilă, din
cauza condițiilor meteorologice
nefavorabile. Bărbatul dat dispărut
a participat la o competiție de
anduranță, însă organizatorii s-au
panicat în momentul în care au
observat că acesta nu a mai ajuns
la Cabana Ciucaș, unde era locul
de întâlnire. Cei doi jandarmi și
salvamontistul au plecat din Cheia
spre Cabana Ciucaș și, după mai
multe ore de căutări, pe un vânt
care depășea 80 de km/h, au dat
peste bărbat. Acesta se afla într-o
vâlcea. Bărbatul a fost condus
până la cabană.
Accident rutier grav la Tomșani
Două autoturisme au intrat în
coliziune, pe DN1B, în comuna
Tomșani, sat Loloiasca. O
persoană a fost găsită încarcerată
la locul accidentului, iar alte
două persoane au fost evaluate
din punct de vedere medical.
Pompierii militari au reușit să
scoată din mașină persoana
încarcerată. Este vorba despre
un tânăr în vârstă de 25 de ani,

2

care a fost găsit încarcerat și care
prezenta un traumatism cranio
facial și un traumatism lombar.
O a doua victimă, un bărbat în
vârstă de 36 de ani, era în comă și
prezenta un traumatism craniocerebral, dar și un traumatism
toraco-abdominal. Cea de a treia
victimă a fost un tânăr de 31 de
ani, care prezenta o fractură la
gambă și un traumatism toracic.
Victimele au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe
Ploiești. Traficul a fost deviat prin
Urlați și prin Ceptura, pentru
efectuarea cercetărilor la fața
locului. Potrivit primelor cercetări
se pare că autoturismul care
circula spre Buzău ar fi pătruns pe
contrasens și a intrat în coliziune
cu autoturismul care circula spre
Ploiești. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
Opt copii intoxicați cu monoxid
de carbon
Grijă mare în această perioadă
la sistemele de încălzire. Opt copii
și trei adulți au ajuns la spital cu
suspiciunea de intoxicație cu
monoxid de carbon, de la o sobă.
Primul caz s-a înregistrat în satul
Izești, comuna Bălțești. Șapte
copii, cu vârste cuprinse între
două luni și opt ani, și doi adulți au
început să aibă amețeli și stări de
vomă. O persoană a sunat la 112
și au anunțat totul. La fața locului
au ajuns pompierii militari,
dar și medicii de la Serviciul de
Ambulanță Prahova. Adulții
și copiii au fost transportați la
Spitalul de Pediatrie Ploiești. La
numai câteva ore diferență, un alt
caz urma să aibă loc la Plopeni.
Și de data aceasta a fost vorba
despre o suspiciune de intoxicație

cu monoxid de carbon.
carbon O femeie
în vârstă de 38 de ani a fost
transportată la Spitalul Județean
Ploiești, iar copilul, în vârstă de 7
ani, a ajuns la Spitalul de Pediatrie
Ploiești.
Accident rutier pe DN1, la
Sinaia
Trei autoturisme au intrat
în coliziune pe DN1, în zona
Sinaia, cel mai probabil ca
urmare a nepăstrării distanței

regulamentare între autoturisme.
Traficul în zonă a fost dirijat. La
fața locului au ajuns rapid echipaje
ale Poliției și Serviciului de
Ambulanță Prahova. Din fericire,
persoanele implicate au fost rănite
ușor. Două persoane, o femeie în
vârstă de 36 de ani, și un bărbat,
au fost transportate la Spitalul
Sinaia, pentru îngrijiri medicale.
Poliția continuă cercetările pentru
stabilirea cu exactitate a cauzei
evenimentului rutier.
Incendiu soldat cu un deces la
Băicoi
Incendiul s-a manifestat violent
și a cuprins cu rapiditate 100
de metri pătrați din acoperiș.
O persoană a sunat la 112 și a
anunțat totul. Pompierii militari au
intervenit rapid. După localizarea
și stingerea focului în interiorul
locuinței a fost descoperit un
cadavru. Victima a fost o femeie
în vârstă de 62 de ani. Cadavrul
a fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală Ploiești pentru
stabilirea cu exactitate a cauzei
morții. Cel mai probabil incendiul
a izbucnit de la un cablu defect,
neizolat corespunzător sau cu
izolația deteriorată.
Alertă la Școala Rareș Vodă din
Ploiești
Echipajele de pompieri militari
și medicii de la Serviciul de
Ambulanță au fost solicitați să
intervină la Școala Rareș Vodă de
pe strada Vornicul Bordur, din
Ploiești, după ce mai mulți copii
au acuzat că se simt rău. Inițial a
existat suspiciunea de intoxicație
cu monoxid de carbon, însă la
scurt timp echipajele de pompieri
au primit confirmarea, din partea
echipelor Distrigaz, că nu există
scăpări de gaze. Medicii de la
Ambulanță au acordat asistență
medicală unui număr de 10 copii,
însă într-un final nimeni nu a
plecat la spital. Autoritățile locale
au susținut, la scurt timp, că este
vorba despre o alarmă falsă. Mai
mult, unele cadre didactice nu
au exclus ipoteza ca elevii, de la
clasele a V-a și a VI-a, să fi simulat
că le este rău, cu atât mai mult cu
cât incidentul a avut loc cu o oră
înainte de evaluarea programată.
Pe de altă parte, unei fetițe în
vârstă de 11 ani i-a fost rău încă
de la primele ore. Părinții însă
erau îngrijorați, cu atât mai mult
cu cât, cu doar câteva zile înainte,
au reclamat faptul că centrala
termică nu funcționează, iar
elevii stau în frig. Culmea este că
incidentul a coincis cu faptul că,
în ziua respectivă, a fost schimbată
pompa de apă, pentru a se da
drumul centralei.
Barbat dat dispărut din Ploiești
Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova a demarat căutările
în cazul unui bărbat din Ploiești,
care a plecat de la domiciliu și nu
s-a mai întors. Persoana dispărută
se numește Moise Petru Ionel, are
53 de ani, a plecat de la domiciliul
din Ploiești și nu a mai revenit.
Familia acestuia a sesizat dispariția
la data de 08 octombrie 2017.
„Au fost demarate, imediat, toate
activitățile procedurale, polițiștii
efectuând investigații pentru
găsirea bărbatului. Acesta are 1,80
m. înălțime, greutate de 90 de kg,

păr brunet,
scurt, faţă ovală
ovală,
brunet tuns scurt
ochi verzi, fără semne particulare
sau tatuaje”, a anunțat IJP Prahova.
La momentul plecării, bărbatul
era îmbrăcat cu un hanorac de
culoare albastră, pantaloni lungi
tip blugi de culoare albastră, iar
in picioare o pereche de adidași
de culoare neagră. „Persoanele
care pot oferi relații care pot
conduce la depistarea acestuia,
sunt rugate să anunțe cea mai
apropiată subunitate de poliție,
sau să apeleze 112”, a mai anunțat
IJP Prahova.
Dosar penal pentru 200 de
grame de struguri
Polițiști de siguranță publică
din cadrul Secției nr. 1 Ploiești s-au
sesizat din oficiu cu privire la faptul
că, în Piața centrală din municipiu,
o vânzătoare comercializa marfa
cu lipsă la cântar. „Astfel, în urma
verificărilor efectuate, s-a constatat
că un ploieștean a cumpărat
cantitatea de 2 kg struguri, iar la
recântărire lipseau 200 de grame”,
a anunțat IJP Prahova. În cauză a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
înșelăciune.
Dosare penale pentru tăieri de
arbori
Polițiști din cadrul Secţiei
Rurale nr. 11 Drajna au depistat,
în fondul forestier situat pe raza
comunei Cerașu, un localnic de
47 de ani în timp ce transporta
cu un utilaj material lemnos
specia fag, pentru care nu a putut
prezenta documente legale de
provenienţă. Ulterior au fost
identificate 11 cioate care nu
prezentau amprenta dispozitivului

de
tăierii.
d marcat silvic
il i în
î vederea
d
ăi ii
„Din primele verificări, a rezultat
că, în prealabil, bărbatul depistat
ar fi fost contactat de un consătean
de 64 de ani, care i-ar fi solicitat să
taie material lemnos din pădurea
proprietate personală, situată pe
raza comunei Cerașu, și să i-l
transporte la domiciliu”, a anunțat
IJP Prahova. Polițiștii au dispus,
prin ordonanță, efectuarea în
continuare a urmăririi penale față
de cei doi, sub aspectul comiterii
infracțiunii de tăiere fără drept de
arbori din fondul forestier național,
respectiv de instigare la tăiere fără
drept de arbori. „Având în vedere

probatoriul administrat în cauză,
s-a luat măsura reținerii lor pentru
o perioadă de 24 de ore, urmând
să fie prezentați Parchetului de
pe lângă Judecătoria Vălenii de
Munte cu propunerea de luare
a unei măsuri preventive”, a mai
precizat IJP Prahova.
Sancționați pentru jocuri de
noroc și alcool
Polițiștii ploieșteni din cadrul
Secțiilor nr. 1, 3 și 4 au desfășurat o
serie de acțiuni în scopul prevenirii
și combaterii faptelor antisociale.
„În zona unui parc au fost depistați
doi bărbați din municipiul Ploiești,
în timp ce jucau jocuri de noroc pe
diferite sume de bani. Cei în cauză
au fost sancționați contravențional
conform
prevederilor
Legii
nr.61/1991 cu amenzi în valoare
de 500 lei, fiecare”, a anunțat IJP
Prahova. Totodată, într-o piață
agroalimentară a fost depistat
un ploieștean, în timp ce oferea
spre vânzare alcool fără a poseda
autorizație pentru efectuarea unui
astfel de comerț. Cel în cauză a
fost sancționat contravențional
cu amendă în valoare de 500 lei,
iar polițiștii au dispus confiscarea
cantității de 10 litri de alcool.
Percheziții într-un dosar de
proxenetism și șantaj
Poliţiști
din
cadrul
Inspectoratului
de
Poliţie
Judeţean Prahova, cu suportul
de specialitate al Direcției
Operațiuni Speciale din cadrul
Poliției Române, au efectuat

cinci
domiciliare,
i i percheziţii
h iţii d
i ili
în municipiul București și în
județul Ilfov, la persoane bănuite
de proxenetism și șantaj. „În
urma acestor activități, polițiștii
au ridicat două autoturisme,
bijuterii, bani, ceasuri și telefoane
mobile. De asemenea, poliţiștii au
condus cinci persoane la sediu,
pentru audieri și dispunerea
măsurilor legale. Din cercetări
au rezultat indicii că, în perioada
mai - octombrie a.c., cei în cauză
ar fi racolat tinere pe care le-ar fi
determinat să practice prostituția
atât în țară, cât și în străinătate.
Pentru îndeplinirea activității
infracționale, cei vizați ar fi creat
aparența unei relații intime cu
victimele, profitând ulterior de
vulnerabilitatea emoțională a
acestora pentru a le determina
să practice prostituția. În situația
în care acestea refuzau să mai
practice prostituția, aceștia ar fi
recurs la amenințări cu acte de
violență”, a anunțat IJP Prahova.
Din activitatea infracțională,
persoanele vizate ar fi obținut
aproximativ 1.000.000 de euro. La
acțiune au participat și luptători de
la Serviciul pentru Acțiuni Speciale
Prahova, polițiști din cadrul I.P.J.
Ilfov, precum și jandarmi, a mai
anunțat IJP Prahova.
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RASP Ploiești, pe lista
societăților cu practici
neconcurențiale

C

a serviciu public de interes local v-ați fi așteptat,
pesemne, ca Regia Autonomă de Servicii Publice
Ploiești să lucreze în interesul ploieștenilor? Așa o fi
declarativ, dar Consiliul Concurenței arată clar că RASP
i-a împins pe ploieștenii care locuiesc la bloc în capcana
unui monopol, fără ca oamenii să aibă șansa să se adreseze
pieței concurențiale. Regia a agreat, în 2015, un anumit
distribuitor de repartitoare de costuri, la prețul fix de 12,2
euro fără TVA, ceea ce înseamnă că solicitantul nu avea altă
variantă decât să „înghită” acest preț, fără posibilitatea de a
alege din piață un aparat mai ieftin.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

onsiliul
Concurenței
confirmă
acest
fapt,
amendând 11 companii, cu
798.626 euro, pentru încheierea
unor înțelegeri anticoncurențiale
pe piața exploatării repartitoarelor
de costuri pentru încălzire.
Autoritatea de concurență a

constatat că 3 firme-SC Ista
Romania SRL, SC Techem Energy
Services SRL și SC Elsaco Brunata
SRL-s-au înțeles să-și împartă
localitățile în care ofereau servicii
de exploatare a repartitoarelor de
costuri pentru încălzire, fixând și
tarifele aferente acestor servicii. La

Angajații SGU,
fără salarii de
două luni

această înțelegere ar fi participat,
pentru o perioadă de un an, și
compania SC Elsaco Electronic
SRL. CC a constatat existența
unei înțelegeri pentru fixarea
tarifului aferent serviciului de
exploatare a repartitoarelor între
SC Techem Energy Services SRL
-SC Elsaco Brunata SRL și șapte
parteneri ai acestora, respectiv,
SC Heat Energy Services, Cagero
Instal, Laguna Serv, Ovila Com,
Regia Autonomă de Servicii
Publice Ploiești, Regia Autonomă
de Gospodărire Comunală și
Locativă Pașcani și Electroval
Sound. Cităm din comunicatul
CC: „Practic, Elsaco Brunata și
Techem Energy Services au pus
la dispoziția celor 7 parteneri
software-ul de calcul al costului
pentru încălzire și au stabilit
totodată tariful pentru serviciul
de citire și repartizare a costurilor
pe care urmau să îl plătească
consumatorii. Astfel, stabilirea
tarifelor a vizat eliminarea
concurenței prin preț și creșterea
tarifelor practicate în raport cu
clienții finali. Companiile Ista
Romania și Elsaco Brunata
au recunoscut participarea la
înțelegerea
anticoncurențială
și au beneficiat de o reducere a
amenzii de 15%”. În acest fel,
consumatorilor li s-a restrâns
posibilitatea de a alege furnizorul,
plătind, în același timp, tarife mai
mari pentru serviciile prestate de
aceste companii, în cazul nostru,
cele agreate de către RASP Ploiești.

continuare din pagina 1
dică,
structurile
de
conducere ale SGU țin
anume lucrurile blocate pentru
a-l compromite pe primarul
liberal Adrian Dobre, spre a se
putea spune ulterior că SRL-ul
n-a funcționat cum trebuie fix
în mandatul acestuia; primarul
Ploieștiului, la rândul său, deși
oficial n-ar avea prea multe pârghii
legale de intervenție în activitatea
SRL-ului, nu oferă o mână de
ajutor pentru a arăta că adversarii
politici, respectiv, PSD-ALDE,
partide care au o contribuție
majoră, dacă nu cumva totală,
la instalarea conducerii actuale
(guvernanța corporativă), nu
sunt capabili să dirijeze treaba
corect. Deci, la SGU a fost, până
deunăzi vreme, o anumită echipă
de conducere, schimbată în acest
an aproape în totalitate. Și mai
este o datorie la Fisc care se
rostogolește de câțiva ani încoace,
dar care a devenit imputabilă
imediat ce societatea a pierdut
procesul cu Serviciul Public de
Finanțe Locale Ploiești și ANAF.
Iar ANAF s-a găsit tocmai acum
să dorească să-și încaseze banii;
fiindcă nu i-a primit, a pus poprire
pe conturi. Oficialii Primăriei
Ploiești spun că, de fapt, orice
sumă virată de municipalitate,
care, în acest caz, este terț poprit,
va intra pe loc în conturile ANAF
și nu va merge spre plata salariilor
restante. Deunăzi vreme, primarul
Adrian Dobre l-a făcut responsabil
pentru tot pe directorul general
Ovidiu Negulescu. Dobre spune
că în toată perioada a avut dialog

ajung de la fermă la consumator.
consumator
Nu ajung suficient nici chiar
acolo unde ar trebui să avem
integral sau majoritar producători
autohtoni, piețele agroalimentare,
ceea ce se interpretează ca o
nefuncționare corectă a acestora.
Specula (intermediarii), accesul
greoi al producătorilor în piețe,
prețurile deformate sunt câteva
din cauzele care fac ca produsul
să ajungă dificil la cumpărător.
Organizațiile de producători ar
trebui să reprezinte principalii

actori ai organizării comune a
pieței legumelor și fructelor, de
exemplu, al căror rol constă în
concentrarea ofertei și adaptarea
acesteia la cererea pieței,
acționând în numele și interesele
membrilor. Reticența micilor
agricultori la asociere în vederea
valorificării și comercializării
producției, deși aceștia dețin
peste 50% din suprafața agricolă
utilizată, conduce la o insuficientă
organizare și la ceea ce vedem că

A

constant cu ANAF și a convenit la
eșalonarea datoriilor, dar pentru
asta s-a cerut un fel de garanție cu
bunuri din partea SGU. Iar SGU
ar fi prezentat, la bășcălie, o listă
în care se regăseau bunuri precum
„clopotnițe și garduri”. Primarul
a declarat, deunăzi vreme, la
conferința de presă: „mi-aș dori
ca, în primul rând, când vorbim
de astfel de situații, conducerea
SGU să fie foarte responsabilă și
serioasă atunci când încearcă să
găsească soluții, să nu ducă în
derizoriu anumite lucruri. Am
avut numeroase discuții, inclusiv cu
mai mulți reprezentanți din cadrul
ANAF, în vederea identificării unei
soluții, iar una dintre variante era
cea de eșalonare a acestor datorii,
ce ar fi permis deblocarea situației
de mai mult timp. Dar lipsa de
seriozitate a conducerii SGU a
întârziat totul. Să prezinți în lista de
bunuri cerute drept gaj „clopotnițe
și garduri”... Fiscul a considerat,
cu eleganță, alegerea ca fiind drept
nepotrivită.
Se va putea realiza plata
salariilor săptămâna viitoare
numai dacă această conducere
este serioasă!” Fondul de salarii
se ridică, lunar, la 700.000 de lei,
iar SGU are de primit, conform
ultimei facturi, de la Primăria
Ploiești, pentru serviciile prestate,
suma de 1, 5 milioane de lei. Nu
știm dacă, la ora aceasta, situația
s-a rezolvat. Primarul spunea că,
dacă SGU duce o listă corectă
de bunuri, conturile vor putea fi
deblocate în 24 de ore, iar angajații
și-ar putea primi leafa neîntârziat.

Ziua națională
a produselor
agroalimentare
românești
P

e 10 octombrie a fost celebrată și la Ploiești Ziua națională a
produselor agroalimentare românești, sărbătoare instituită
prin Legea 168/2017, cu scopul de a-i promova pe agricultorii
autohtoni și produsele obținute sută la sută din fermele de pe
teritoriul național. Aceasta în contextul în care marile lanțuri
de magazine comercializează în proporție covârșitoare legume,
fructe, carne, lapte și diverse preparate din străinătate și care,
în pofida directivelor românești, fac prea puțin loc în rafturi
produselor românești.

C

u o suprafață agricolă
ce reprezenta 61% din
teritoriul național, România se
situează pe locul 5 între țările
membre UE ca suprafață arabilă
pe locuitor, după Franța, Spania,
Germania și Polonia, dar și ca
suprafață utilizată pe locuitor,
după Irlanda, Lituania, Letonia
și Estonia, media UE 27 (după
Brexit) fiind de circa 0,35 ha/
locuitor, comparativ cu cea a
României, de 0,64 ha/locuitor.
Deși dispune de suficiente

resurse, România nu asigură
totuși
necesarul
alimentar
național, datorită producției
agricole modeste și instabile.
Instabilitatea producției este
generată de doi factori: producția
agricolă vegetală este afectată
de excesele climatice combinate
cu tehnologii de producție
neperformante practicate pe o
mare parte a suprafețelor agricole
(gospodăriile individuale); filierele
agroalimentare nu funcționează
satisfăcător, iar produsele nu

avem în general în piețe-produse
piețe produse
străine vândute ca fiind românești,
prețuri deformate de intermediari
etc. Pesemne că o zi națională a
produselor românești este sau
a fost văzută ca o posibilitate
de promovare a fermierilor.
La Ploiești, sărbătoarea a
venit în prelungirea Târgului
agroalimentar,
producătorii
având posibilitatea să-și valorifice
mărfurile cu eticheta de „produs
românesc”.
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Mă doare-n băşcălie!

Parol,
G

ata, frați și surori, părinți, copii și bunici,
veri și verișoare, prieteni și răuvoitori,
căței, purcei, pisici și alte lighioane, am
aflat de ce nu avem noi autostrăzi în
România. Ne-o spune dereftorul CNAIR
Ștefan Ioniță, acest deștept care mă mir că
s-a-ndurat să privească la noi de la înălțimea

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

cu foarte multe probleme în ceea ce privește
infrastructura, construcțiile sau creșterea
calității vieții cetățenilor, nu cred că avem
dreptul să uităm nicio secundă obligațiile
noastre morale în ceea ce privește domeniul
cultural.(...) Este o investiție care poate să fie
considerată mare, dar nu este atât de mare
dacă este să comparăm simbolul pe care îl
reprezintă principele Rainier de Monaco
și faptul că îi dedicăm acest ansamblu
monumental”. Duamnă, din câte știu io,
nu toate capitalele europene au maidanezi,
asfalt cu gropi, Radet nenorocit și scump și
nici câte o statuie a prințului. Așa că...
-La câte spui că n-ai în București,
Condiții bune să trăiești,
Ai oferit acuma, ce să zic,
Exact ce-ți place ție: circ!

A
geniului
Ascultați,
de ffapt,
i l i său.
ă
A
lt ți d
t citiți
itiți
colea: „am observat că firmele străine care
construiesc în România, deși au experiență
în achiziții publice, au probleme când
trebuie să lucreze efectiv pe specificul solului
din România. Este diferență între un sol arid
cum este cel din Spania și specificul solului
românesc”. Hai, bre, nu mă omorî! Care va
să zică, tăntălăii ăia au dus autostrăzi prin
ocean, munți, văi, deșert, junglă, gheață și
s-au împotmolit taman la noi, țară cu sol
și climă cât se poate de moderate? Acuma,
între noi fie vorba, este diferență mare
și între tine și omologii tăi din țările alea
neisprăvite!
-Din geniul său recompensat
Cu o funcție la stat,
Ioniță, plictisit,
În fine, ne-a lămurit,
De ce nu-s autostrăzi.
E din cauză de sol...
Haide, serios, parol?
Sorine, mă bate-un gând:
Vina nu e în pământ.
Unicul nost` handicap
E că ai tu clisă-n cap!

A

proape 2 milioane de euro a costat
statuia Prințului Rainier al III-lea de
Monaco, inaugurată săptămâna trecută, în
Parcului Circului, de primarul general al
Capitalei, Gabriela Firea. În cuvântul său,
Gabi a spus: „cu toate că, așa cum este cazul
oricărui mare oraș european, ne confruntăm

fost plin internetul de... oul lui
Vosganian. Glume peste glume, care
mai de care mai haioase sau soioase. Să
rememorăm: „Fiecare ou mâncat de la găina
din curte «văduvește» bugetul de cincizeci
de bani! Să presupunem că folosim, în
demonstrația noastră, două găini ouătoare.
Una dintre ele aparține unei ferme, cealaltă
unui coteț. Oul fermierului va lua calea
pieței și va fi vândut, în medie, cu 1 leu.
Oul gospodarului va trece direct din coteț în
tigaie. Oul vândut va aduce bugetului TVA,
impozit pe profit și pe dividende, impozit pe
salarii și contribuții la asigurările sociale.
În schimb, oul din coteț, în drumul său spre

tigaie,
niciun
se
ti
i nu produce
d
i i ban”.
b ” Varujane,
V j
vede că te-a lovit mânia că n-ai împușcat
nici anul acesta Nobelul. Dar sigur îl vei lua
după treaba cu oul.
-Din cuibar până-n tigaie,
Oul o face de oaie,
Fură statul cu un ban
Se jură Vosganian...
Așadar și prin urmare
Zbang, cu voi la închisoare!
Găina, foaaarte mirată:
Am fost o viață supărată
Când se spunea, fără pricină,
Că ai un creier de găină.
Acuma-s fericită-un pic:
A
Al ăstuia e și mai mic!
A

P

reședintele PSD, Liviu Dragnea, a
afirmat că este îngrijorat că partidele
din
d opoziție au un nivel al popularității
foarte
scăzut în comparație cu PSD, el
f
comentând:
„PSD are o cotă de încredere
c
uriașă.
Nu s-a reușit să fie dusă în jos. De o
u
perioadă
rămâne acolo sus. Nici măcar nu
p
e foarte sănătos pentru scena politică. Sunt
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Așa că yala au furat...
Unde-i yala, dă-ne yala,
Ne-ați închis ușa degeaba...

T
foarte îngrijorat că,
PSD,
că în comparație cu PSD
celelalte partide au o cotă mică, pentru că
orice dezechilibru pe scena politică nu este
sănătos”. Dragnea a vorbit despre atacurile
la adresa guvernului, partidului și chiar a
lui, făcând referire la dosarul Belina: „Nu
știu cine este în spate, dar văd cui profită.
Profită președintele Iohannis, iar dacă el
crede asta, face o mare greșeală pentru că
cei care sunt împotriva noastră ar putea să
ne ia pe rând pentru că este posibil ca să se
urmărească instabilitatea României”.
-Când îi aud pe cei ce plâng
De mila altora, mi-aduc aminte-o vorbă:
Câinele moare de drum lung...
Și...Liviu se bagă ca musca-n ciorbă!
PAM-PAM!

ulai, Doamne, când vă spuneam
noi că ăștia de la stat sunt băț... La
o dezbatere publică, șeful Agenției de
Protecție a Mediului, unul Diaconu Florin,
a zis că „efectele poluării asupra populației
din Ploiești și localitățile limitrofe nu sunt
demonstrate științific. Aștept și eu la DSP
Prahova studii, documente oficiale din
care să rezulte că oamenii se îmbolnăvesc
din cauza poluării. În lipsa unor astfel de
documente, nu putem acuza pe nimeni că
îmbolnăvește oamenii”. Bravo, Diacone,
nici ăia de la ISU n-au crezut nimic, până
când nu s-a întâmplat „Colectiv”... Care

A

ți auzit despre scandalul izbucnit la
PNL Ploiești, între tinerii și seniorii
liberali, nu? Sâmbătă deci, organizația
municipală de tineret a avut alegeri în urma
cărora a fost ales președinte Gabriel Stoica.
La scurt timp însă, spun juniorii, secretarul
general PNL Prahova, Alin Moldoveanu, a
schimbat comisia de validare a alegerilor.
În plus, atunci când au mers la sediul
partidului din strada Basarabi, pentru a ține
ședința, tinerii ar fi găsit yala schimbată,
iar acest lucru l-ar fi făcut Adi Dobre și
Nicolae Alexandri. Seniorii o țin sus și tare
că alegerile sunt nule fiindcă, din cei 73 de
tineri convocați, doar 16 ar fi cu adevărat
membri PNL, iar din cei 16, 15 nu și-ar fi
plătit cotizația. Acușa, să stăm stâmb și să
judecăm... strâmb: am înțeles că pesediștii,
neavând adversari pe măsură, se plictisesc
de moarte și se ceartă între ei. Dar liberalii,
care sunt așa de mici-mici, încât nici măcar
nu se mai vede că ar exista vreun PNL,
dacă se mai și contrează între ei, dacă

mai
programează
președinte,
m i șii pr
r m ză cine
in săă fie pr
dint
evident, prin alegeri libere și democratice,
praful se alege! Într-un fel, PNL își merită
soarta.
-De când nu mai sunt la putere
Și funcții calde n-au mai împușcat,
Liberalii nu se pot lipsi de miere
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va să zică, trebuie musai să moară niște
oameni ca să te convingi tu că e poluare în
Ploiești, nu? Un gard viu uscat nu-ți ajunge.
Un cetățean, de pildă, te-a întrebat de ce nu
a fost identificat și sancționat poluatorul
din cauza căruia s-a uscat gardul viu din
majoritatea zonelor din Ploiești. Iar tu
ce-ai răspuns? „Nu poți lua măsuri drastice
dacă nu ai un prejudiciu. În cazul gardului
viu care s-a uscat, Primăria Ploiești, care
este proprietarul spațiului verde, ar fi putut
reclama acest prejudiciu, mai ales că are
specialiști la SGU care să și dovedească
efectele poluării”.
-No! Ce-i poluarea?
-Poluarea iaște...
-No că-z ce iaște, că-z doar nuz iaște vun
lucru mare!
-Poluarea iaște ghespre cum lucră noxa
și lejile la care se supune așea noxă ghin
toake punturile ghe veghere.
-Bravo, mă, prostovane! Acuma spune
tu cum acționează noxa, toxina, dacă o
înghite șineva pe ghât și-o baghe în bojoci,
adică în plămâni?
-În bojoci care se văd și bojoci care nu se
văd-reșpecktive conkreți și abstrakți. Sau
în mortășiuni care se văd și mortășiuni
care nu se văd. Dacă io nu văz noxa în vun
bojoc sau mortășiune, nu crez nimike.
-Bravo! Poci să rămâi direktore, de oameni
ca tine aghem nevoie!
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ACTUALITATE

Lemn de foc, cu prioritate, Sistemul Ro-Alert,
achiziție în regim de urgență
pentru populație

G

uvernul României a adoptat, la propunerea
Ministerului Apelor și Pădurilor, Regulamentul
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică. Acesta aduce câteva noutăți privind
lemnul de foc pentru populație și cel pentru industria
mobilei; oficialii promit, de exemplu, că locuitorii satelor
vor avea prioritate la procurarea materialului lemnos
pentru foc, interzicându-se, în același timp, specula când
vine vorba despre produsul recoltat din pădurile statului.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

R

egulamentul
spune
că lemnul din fondul
forestier aflat în proprietatea
publică a statului român
rezultat din tăierile de îngrijire,
de igienă sau din produse
accidentale va fi valorificat,
cu prioritate, către populație,
ca lemn de foc. Noile norme
interzic
și
sancționează
specula, precizând că masa
lemnoasă
va fi vândută

direct, fără intermediari, către
populație și unitățile de interes
public local (școli, grădinițe,
instituții). Normele vizează
și asigurarea dreptului de
preempțiune producătorilor
de mobilă. Astfel, se stabilește
clar că, special pentru sectorul
mobilei din România, se
organizează o primă licitație,
la care au dreptul să participe
exclusiv
operatorii
care

dețin certificat de atestare
de producător din industria
mobilei și operatorii economici
care dețin precontract de
servicii de prelucrare primară
a lemnului fasonat încheiat
cu producătorul din industria
mobilei care deține certificat
de atestare privind capacitatea
de industrializare a lemnului.
Este interzisă revânzarea
lemnului achiziționat în
cadrul licitației dedicate
producătorilor români de
mobilă. Ministrul Doina Pană
a precizat: „cred că, în acest
fel, dăm o șansă importantă
industriei să își procure
materia primă la prețuri
corecte și îi permitem să crească
și să se dezvolte. Tot prin
introducerea acestei măsuri
asigurăm acea plus-valoare
lemnului exploatat la noi în
țară și stimulăm crearea de
locuri de muncă”. Ministerul
a precizat că se asigură și
transparentizarea licitațiilor
prin realizarea unui website
dedicat,
denumit
www.
produselepadurii.ro, în cadrul
căruia vor fi publicate toate
anunțurile de licitație de masă
lemnoasă din pădurile aflate
în proprietate publică. În acest
fel se grupează anunțurile
pe un singur portal; în
prezent, acestea se regăsesc pe
site-urile
fiecărui
administrator de fond forestier
proprietate publică.

P

istemul va fi implementat cu
sprijinul STS și va fi operat
de către structurile operaționale
cu funcționare 24 de ore din 24,
respectiv, Departamentul pentru
Situații de Urgență și Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență.

unor semnale rapide, prin intermediul
operatorilor de telefonie mobilă, a
mesajelor autorizate de instituțiile
statului, despre un pericol dintr-un
anumit areal, mesaj care va fi receptat
pe mobile de către fiecare deținător al
aparatului aflat într-o astfel de zonă
amenințată. Ministerul de Interne
a precizat că „Sistemul Ro-Alert
presupune: transmiterea unor mesaje
de avertizare adaptate evenimentului
iminent prin intermediul rețelelor
operatorilor de telefonie mobilă;
transmiterea rapidă a mesajelor
către toți utilizatorii aflați în arealul
amenințat chiar în condiții de
congestie a rețelelor operatorilor de
telefonie mobilă; afișarea instantanee
a mesajelor pe ecranul terminalului
mobil fără a fi necesară vreo intervenție
a utilizatorului; repetarea ciclică a

d l Raed
d Arafat
A f a fost
f desemnat
d
Medicul
responsabil cu coordonarea tuturor
activităților care privesc finanțarea,
derularea procedurii de achiziție,
livrarea și punerea în funcțiune
a sistemului. Acesta va permite
transmiterea și repetarea ciclică a

j l de
d alertare
l
l iintervale
l d
mesajelor
la
de
timp configurabile; receptarea mesajelor
de avertizare și de către terminalele
aflate în roaming; acuratețea mesajelor
de avertizare, formulate doar pe
baza informaţiilor furnizate de surse
autorizate”.

e fondul manifestărilor
meteo extreme din ultima
vreme, soldate cu pierderea
de vieți omenești, Guvernul
României a decis să înființeze,
în regim de urgență, sistemul
Ro-Alert. Acesta va anunța în
timp real cetățenii de iminența
unui pericol, indiferent că este
vorba despre evenimente meteo
sau orice altceva le pune viața în
pericol.

S

9 asocieri de firme se bat pentru SF-ul
drumului de mare viteză Ploiești-Buzău
V

C

ompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că
a depus aplicația de finanțare pentru întocmirea studiului de fezabilitate
și a proiectului tehnic în vederea construirii drumului de mare viteză PloieștiBuzău. Această investiție va fi finanțată, în varianta în care proiectul va fi
aprobat, din fonduri europene, prin intermediul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020.

,

EDITURA

aloarea totală a
proiectului
este
de
27.639.095,23
lei
(inclusiv
TVA):
75%
înseamnă
contribuția
Uniunii Europene din
Fondul
de
Coeziune
(23.262.905,15 lei), 25%
- contribuția națională
(5.815.726,29 lei), iar
4.376.190,08 lei reprezintă
valoarea TVA aferentă
cheltuielilor
eligibile.
Elaborarea studiului de
fezabilitate și a proiectului
tehnic reprezintă primul
pas în realizarea drumului
de mare viteză PloieștiBuzău. Mai exact, șoseaua
Dumbrava-Buzău, fiindcă
acolo se va face joncțiunea
cu Autostrada A3. Nouă
asocieri de firme au depus
ofertele pentru realizarea

SF și a proiectului tehnic:
Acciona Ingenieria SA,
societate spaniolă cu punct
de lucru în București,
cu opt subcontractori;
Consitrans SRL București,
cu doi subcontractori; Rina
Consulting SPA (Italia)Rina Consulting East
Europe-Viaponte
Rom
SRL, cu trei subcontractori;
asocierea Egis România
SA-Egis
International
SAS (Franța), cu cinci
subcontractori; SC Italrom
Inginerie
Internațională
SRL- SC Metroul SASC ISPCF SA, cu cinci
subcontractori și un terț
susținător din Polonia;
Romair Consulting SRLSC Dohwa Enginiering
Co LTD (Coreea de Sud),
cu 12 subcontractori;

Eurocerad
International
SRL-3TI Progetti ItaliaIngegneria Integrata SPA
cu cinci subcontractanți;
asocierea
Search
Corporation SRL-SC Best;
Consulting & Design
SRL-SC Formin SA, cu 13
subcontractanți; asocierea
Tractebel
Engineering
SA-Expert
Proiect
2002-Transproiect
2001
SA, cu șase subcontractori
și terț susținător Tractebel
Engineering SA Belgia.
Licitația a fost lansată
inițial în 2016, dar
numeroasele
contestații
au generat o întârziere de
11 luni. Câștigătorul va
trebui să asigure și asistența
tehnică destinată pregătirii
aplicației de finanțare
europeană.

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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PLANURI MARI ALE CJPH LA SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI
CLĂDIRE NOUĂ LA NORD, LEGATĂ PRINTR-O PASARELĂ
ACOPERITĂ DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

C

onsiliul Județean Prahova (CJPh), în calitate de
administrator al Spitalului Județean de Urgență (SJU),
are în planurile sale viitoare să construiască de la firul ierbii
un nou corp de clădire P+5 la imobilul din nordul orașului,
care va fi legat de construcțiile existente printr-o pasarelă
acoperită. Deocamdată nu se cunoaște valoarea investiției,
totul fiind în stadiul de lansare a achiziției privind studiul
de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n prezent, SJU funcționează
în cinci locații diferite din
Ploiești: Nord (str. Găgeni),
Boldescu, Buna-Vestire, Obor și
Boli Infecțioase (Bdul Republicii).
Unitatea dispune de aproximativ
toate
specializările
necesare
celei mai mari unități sanitare
din județ și care deservește
întreaga populație a Prahovei:
interne,
chirurgie
generală,

chirurgie vasculară, chirurgie
plastică, reconstructivă și arși,
nefrologie, diabet zaharat, nutriție
și boli metabolice, ortopedie
și traumatologie, cardiologie,
neurologie,
neurochirurgie,
pediatrie,
gastroenterologie,
oftalmologie,
psihiatrie,
urologie,
dermatovenerologie,
pneumologie,
ORL,
boli
infecțioase adulți și copii, chirurgie

m
maxilo-facială,
oncologie,
a
anestezie-terapie
intensivă, unitate
d primiri urgențe, ambulatoriu,
de
im
imagistică
etc. SJU este deservit
d 168 medici și aproape 1.800
de
d angajați (asistente, infirmiere,
de
p
personal
administrativ,
de
d
deservire),
având 1.080 de paturi
ș peste 4.000 de cazuri rezolvate
și
lu
lunar.
I
INVESTIȚII
DE 2,5 MILIOANE
DE EURO PENTRU
M
MODERNIZAREA SECȚIILOR
DE LA SJU NORD
Adeseori s-a spus-și este
aadevărat în mare parte- că nu
to
toate secțiile au condiții decente
n
nici pentru prestarea actului
m
medical, dar nici pentru cazarea
p
pacienților. Investiții s-au făcut an
d
de an, fie în renovări, modernizări
și igienizări, fie în dotarea cu
aparatură actualizată la tehnica de
astăzi. Dar până și peste primele
intervenții s-au așternut anii-bașca
saloanele unde nu s-a realizat mare
lucru- astfel că e nevoie mereu de
investiții și bani mulți, indiferent
că fondurile vin de la bugetul
statului sau, în anii din urmă,
de la cel județean. În prezent, se
desfășoară lucrări de modernizare
la secțiile locației din Nord,
valoarea acestora ridicându-se la
2,5 milioane de euro. Până acum
s-a finalizat modernizarea secției
Cardiologie (avem și dușuri cu
hidromasaj!), iar acum șantierul
s-a mutat la Interne. Urmează, pe
rând, reabilitarea/modernizarea
tuturor secțiilor, lucrările la un etaj
durând în jur de două luni.

CORP NOU, CONSTRUIT DE
LA FIRUL IERBII,
PE STR. GĂGENI
Președintele
Consiliului
Județean, Bogdan Toader,
a
anunțat că instituția pe care o
conduce a decis să utilizeze banii
contribuabililor într-o investiție
nouă, respectiv, construirea unui
nou corp de spital, cu o amprentă
la sol de maximum 1.560 mp,
legat de construcțiile existente
printr-o
pasarelă
acoperită.
Regimul de înălțime va fi același,
subsol tehnic, parter plus cinci
etaje. Planurile sunt următoarele:
la parter vor funcționa serviciul
de primire-internare a pacienților,
13 saloane cu două paturi și grup
sanitar pentru spitalizarea de zi, 15
cabinete medicale în ambulatoriul
de specialitate; la etajul I, cu 80

de paturi, va funcționa secția de
Interne; etajul II- bloc operator
cu 17 săli de operație și pasarela
de legătură cu clădirile existente;
etajul III, altă secție de Interne, cu
10 paturi pentru hematologie, 6
pentru endocrinologie și 64 pentru
alte afecțiuni; etajul IV-neurologie;
etajul V- cu 105 de paturi, pentru
secțiile diabet-zaharat, nutriție și
boli metabolice, gastroenterologie
și
dermatovenerologie.
În
aceste condiții pesemne că mai
multe secții de la Obor și BunaVestire vor fi relocate în noul
amplasament. În clipa de față
se lucrează la documentația de
atribuire a lucrărilor de întocmire
a studiului de fezabilitate și a
proiectului tehnic.

PRAHOVA, PE UN NEDORIT LOC I LA NUMĂRUL
COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ, AIUREA!

O

O

rganizația Salvați Copiii a dat publicității un comunicat de presă prin
care se arată că, din decembrie 2016 și până în martie 2017, la nivel
național, numărul copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în
străinătate a crescut de la 85.000, la peste 97.500 de minori. Dintre aceștia,
peste 12.700 sunt din Regiunea Sud Muntenia. Județul Prahova, pesemne
și pentru că are cea mai mare populație, se situează pe primul loc din acest
punct de vedere, cu 4.724 de copii ai căror părinți sunt plecați peste hotare.
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rganizația
Salvați
Copiii a colectat
datele
d
din mai multe
surse
s
și ele arată complet
diferit.
Autoritatea
d
Națională
pentru Protecția
N
Drepturilor
Copilului și
D
Adopție
a avansat cifra de
A
97.500
de copii cu unul
9
sau
ambii părinți plecați
s
la
l muncă, în străinătate.
În
Î schimb, inspectoratele
școlare
arată că acest număr
ș
este
mult mai mare, peste
e
200.000
la nivel național
2
și
ș 22.000, în Regiunea SudMuntenia.
Organizația
M
spune
însă că s-ar putea să
s
fie chiar mai mulți copii
rămași
în grija rudelor dat
r
fiind faptul că nu au fost
incluși în nicio statistică
micuții care nu au vârsta
școlară.
Revenind la statistica
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, la

nivelul
Regiunii
SudMuntenia, după Prahova,
care ocupă, cum suneam,
primul loc, cu 4.724 de
copii cu unul sau ambii
părinți plecați la muncă,
peste graniță, în top
urmează Dâmbovița cu
2.642 copii aflați în această
situație, Argeș-2.604 copii,
Teleorman-1.122 de copii,
Ialomița-740 de copii,
Giurgiu-631 de copii și
Călărași-238 de copii.
Trebuie totuși să precizăm
că Prahova nu ocupă
această poziție doar pentru
că ar fi la noi mai multe
cauze economice care
să-i determine pe oameni
să-și ia lumea în cap, ci
pur și simplu pentru că
are populație dublă sau
triplă față de alte județe din
regiune. Totuși nu trebuie
să neglijăm acest aspect,
mai ales că Prahova este
cel mai bogat județ din

regiune și totuși numărul
celor care nu-și găsesc un
loc de muncă și pleacă în
alte țări este mare. Potrivit
datelor Direcției Generale
de Asistență Socială și
Protecție
a
Copilului
Prahova,
la
finalul
trimestrului al doilea,
numărul copiilor cu părinții
plecați în străinătate este de
4.897. În grija cui au rămas
totuși? 4.585 dintre acești
copii se află în îngrijirea
rudelor până la gradul
al IV-lea, iar ceilalți au
avut neșansa să fie dați în
centrele de plasament ori la
asistenții maternali.
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UN NOU SCANDAL INTERN DE PARTID, PE CALE
SĂ ARUNCE ÎN AER GUVERNUL ROMÂNIEI

A

doua criză majoră din PSD, ivită, aparent, de nicăieri, își va afla astăzi deznodământul.
Cine va fi sacrificat? Premierul Mihai Tudose, miniștrii cu probleme penale Sevil
Șhhaideh, Rovana Plumb și Viorel Ilie sau chiar liderul Liviu Dragnea? Ultima variantă este
improbabilă; Liviu Dragnea exercită o putere fascinantă în PSD, cum nu s-a mai întâmplat
până acum cu un alt președinte.
Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

C

ând nimeni nu se mai
aștepta să se întâmple
ceva pe scena politică, în afară
de drumul neabătut al puterii de
a schimba legile Justiției și de a o
îndepărta pe Kovesi de la DNA,
a izbucnit, aparent fără o cauză
majoră, un incident între premierul
Mihai Tudose și președintele PSD
și al Camerei Deputaților, Liviu
Dragnea. Motivele vehiculate în
spațiul public sunt totuși prea
neînsemnate pentru a se declanșa
un scenariu de tip Grindeanu, cu un
nou guvern răsturnat de propriul
partid. Iar cele două argumente
sunt:
supărarea
premierului
pentru un sondaj Avangarde,
bănuit că ar fi măsluit la comanda
lui Dragnea, care vorbește despre
o prăbușire dramatică a încrederii
populației în Guvern, raportată
la o cotă de încredere istorică a
PSD; refuzul Guvernului de a
formula o contestație la Curtea
Constituțională în cazul Belina
pentru un conflict între puterile
statului, respectiv, Parchetul
General, prin DNA și Guvernul
României. Reamintim că, în
cazul Belina, doi miniștri-Sevil
Shhaideh și Rovana Plumb, sunt

cercetați penal, iar dosarul are
legătură cu Teleorman, TelDrum
și Liviu Dragnea. În fine, oficial,
liderul PSD nu are nimic în
comun cu firma TelDrum, deși
chiar și pesediștii mai vechi (fostul
premier Victor Ponta, de exemplu)
au afirmat că-i aparține. E posibil
să fie cauze mult mai profunde
decât cele care se vehiculează în
spațiul public. Indiferent cum ar
fi, se vede treaba că, din rațiuni
politice, se calcă în picioare vrerea
ori destinul țării.
PREMIERUL TUDOSE,
DECLARAȚII TRANȘANTE
DESPRE CONFLICTUL CU
ȘEFUL SĂU DE PARTID
Așadar, luni seară, la Antena
3 și mai apoi la Realitatea TV,
premierul Tudose a făcut declarații
fără echivoc din care a reieșit că
se află în conflict direct cu Liviu
Dragnea.
-Despre relația cu Liviu
Dragnea: „Față în față ne-am
aflat joi, nu mai știu, iar duminică
am vorbit la telefon. Să spunem
că unele lucruri au derapat. Nu
aș putea spune că suntem într-un
moment fericit al relației dintre

noi doi, o să ne lămurim mâine
(n.n.-marți). Chiar nu am ce să îmi
reproșez. Mâine vom face această
discuție, când vom vorbi despre
toate, bărbătește. Va trebui să
găsim o soluție, dacă nu găsim, va
trebui să luăm măsuri”.
- În legătură cu Guvernul:
„Aș minți dacă aș spune că toate
lucrurile sunt în ordine. Nu, nu
sunt în ordine. Unele nu sunt în
ordine deloc. Dar am mai spus-o,
nu iese nimeni la pensie din această
funcție. Eu sunt acolo să guvernez
pentru români. Dacă românii
nu mai cred în ceea ce facem,
plecăm acasă toți. Noi nu putem
să guvernăm cu forța, împotriva a
ceea ce vrea poporul român”.
- Remanierea Guvernului,
prin plecarea miniștrilor cu
probleme penale: „Vorbesc despre
prezența unor miniștri cu probleme
penale, lipsa de activitate a unor
miniștri sau lipsa de rezultate.
Săptămâna aceasta voi lua niște
decizii dure, dar necesare. Dacă tot
facem un reset la partea de imagine
și de efecte ale guvernării, vă spun
că sunt încă cel puțin doi miniștri
pe care am să-i rog să părăsească
cabinetul. O miniremaniere. Deci

sunt trei miniștri cu probleme, care,
într-adevăr, creează probleme și la
nivel de percepție publică și la nivel
de Comisie Europeană, plus doi...”
-Susținerea din partid: „În
cursul după-amiezii și serii (n.n.luni) am avut biroul plin de colegi,
de președinți de organizație, care
au venit să-mi ceară să nu plec.
Situația poate e un pic (...) ca acum
100 de zile, primele 100 de zile din
Guvernul Grindeanu, numai că e un
pic pe dos. Atunci, mai multă lume îi
cerea să plece. Mie mi-au cerut să nu
plec, să nu cumva să plec”.
-Eventualitatea demisiei din
funcția de premier: „Da, am
spus-o, am spus-o într-un cerc de
trei, maximum patru persoane,
că îmi dau demisia, dacă lucrurile
stau așa de rău... Sau: ori Shhaideh
și Cuc, ori eu”.
-Despre sondajul Avangarde și
eventuala implicare a partidului
în rezultate: „Ați pomenit de
acel sondaj. Nu sunt sociolog, dar
din ceea ce am vorbit cu ceilalți,
dacă nu ai mâncat niște copii
dimineață, n-ai cum să cazi, în
două săptămâni, de la 40, la 20 la
sută. (...) Mai mult, târgul e mic,
se află cine a comandat-o, cum
a comandat-o - în regulă, trecem
peste. Cu riscul de a fi subiectiv,
cred că da, este o făcătură.”
REACȚIA PREȘEDINTELUI
PSD LIVIU DRAGNEA
Contrar afirmațiilor tranșante
ale premierului Tudose, liderul
PSD, Liviu Dragnea, spune că nu
există niciun conflict: „nici vorbă să
existe un conflict în PSD cu privire
la subiecte vehiculate în presă, între
care legile Justiției, depunerea unei
sesizări la CCR pe tema cazului
Belina sau un sondaj de opinie.
În primul rând, ca să existe un
conflict, trebuie să fie cel puțin doi
actori. Din partea mea sau din
partea președintelui Senatului
nu există niciun fel de tensiune
sau conflict cu premierul sau cu
cineva din Guvern. Ba dimpotrivă.”
Marți, Dragnea a declarat că nu
se pune problema unei moțiuni
de cenzură împotriva Cabinetului
Mihai Tudose și speră să nu se
ajungă la o criză guvernamentală:
„din partea mea nu există tensiune,
sunt relaxat. De remanieri se poate
discuta, dacă sunt argumente
(...) Nici vorbă de moțiune. Toată

lumea vrea ca programul de
guvernare să fie pus în practică.”
Dragnea a negat că s-ar afla în
spatele sondajului de opinie care
l-a supărat pe premierul Mihai
Tudose: „eu nu am făcut niciodată
așa ceva, nu am practica asta, eu...
în sfârșit, până la urmă este vorba
de un sondaj, nu am cerut nimănui
să facă un asemenea sondaj, cu
atât mai mult să îl folosească
într-un anumit scop sau altul.
Am văzut acele declarații ale unui
consultant politic și le resping
categoric, nu există așa ceva.”
PACE RELATIVĂ DUPĂ
ÎNTÂLNIREA DE MARȚI
TUDOSE-DRAGNEA
Marți, premierul Mihai Tudose
s-a întâlnit cu președintele Klaus
Iohannis, iar discuțiile s-au axat
pe remanierea guvernamentală pe
care o pregătește. După-amiază au
avut loc și discuțiile în cadrul PSD,
iar Tudose a declarat că „s-a stabilit
de comn acord zona de remeniere
și remaniabilii”, fără a da însă
nume. După trei ore de ședință,
Liviu Dragnea a afirmat: „am
avut o întâlnire bună și necesară.
Premierul ne-a prezentat câteva
măsuri care trebuie luate pentru a
nu fi probleme în implementarea
programului de guvernare. Cu
argumentele, dacă sunt prezentate
și în CEX, nu vor fi probleme”.
Premierul Tudose a fost un mic
mai darnic în explicații: „discuția
a fost lungă, nu a fost numai în
doi. Decizia finală va fi luată
într-un for statutar, la CEX, joi
după-amiază, pe următoarele
chestiuni:
raporturile
dintre
Guvern și partid, plecând de la
premisa că Guvernul este unul
politic, dar la nivelul de implicare al
unor structuri din partid, lucrurile
trebuie clarificate (...) Am stabilit
împreună zona de remaniere și
remaniabilii”. Dincolo de aparența
că Liviu Dragnea și Mihai Tudose
ar fi căzut cumva la pace, seara,
în spațiul public, câțiva dintre
pesediști, obișnuiți ai micului
ecran, au vorbit despre Tudose
ca fiind om al „sistemului”. Care
sistem? Evident, al „binomului
SRI-DNA”! Se repetă deci
scenariul Grindeanu (și despre el
s-a spus că e din „sistem”) și s-ar
putea să se pregătească pentru
Tudose debarcarea.

3 SONDAJE, TREI
REZULTATE TOTAL OPUSE

Î

n răstimpul a două sau trei zile, au fost prezentate trei sondaje de opinie.
Cel realizat de Avangarde, casă de sondaj controlată de sociologul Marius
Pieleanu, arată că Guvernul Tudose s-ar fi prăbușit la capitolul încredere de
la un procent de 40% , la 27%. Mihai Tudose (27%) este depășit în top de
miniștrii Teodor Meleșcanu, Olguța Vasilescu și Tudorel Toader, aceștia din
urmă fiind creditați cu 30%, iar vicepremierul Marian Ciolacu are o cotă de
favorabilitate de 9%, ministrul Turismului, Mircea Dobre-de 9%, ministrul
Tineretului, Marius Dunca -10%, ministrul Educației, Liviu Pop-12%. În
același timp, PSD se află la o cotă însemnată, de peste 50%. Sociopol, institut
și el controlat de un apropiat al PSD, l-am numit pe Mirel Palada, a relevat
alte date cu privire la intenția de vot. PSD s-ar afla la o cotă de popularitate
istorică, de 61%, fiind urmat, la mare distanță, de PNL-24%, ALDE-4%,
UDMR și PMP-3%, USR-2%. Institutul de cercetare IMAS, condus de
Alin Teodorescu, vine cu date total opuse. La cota de încredere conduce
popularitate,
iar
președintele Iohannis, cu 42%, p
p
premierul Tudose are 23% p
p
Liviu Dragnea a scăzut la 18,7%! În privința intenției de vot, în continuare
conduce PSD, cu un scor de 39%, nu de 50, nu de 61%, urmat de PNL-31%,
ALDE-8% și USR-6%.
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara
cu plante

MINTE, TRUP, SUFLET

Un grandios eveniment muzical:

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL“GEORGE ENESCU”,
EDIȚIA XXIII, 2-24.09.2017
E

REMEDII CARE
PURIFICĂ SÂNGELE

S

untem în permanenţă bombardaţi
de elemente nocive: apă, aer
poluat, cosmeticale, stres. Când nivelul
toxinelor este prea mare, ficatul, rinichii,
plămânii, pielea, aparatul gastrointestinal, răspunzătoare de eliminarea
toxinelor, nereușind să le facă faţă, se
îmbolnăvește, iar reziduurile nocive
ajung să otrăvească sângele. Ceea ce, în
timp, deschide calea spre boli grave. Ia
măsuri!
Rădăcina de brusture
Este considerată una dintre cele
mai eficiente plante detoxifiante ale
sângelui.
Ceai de brusture. Poţi ţine o cură
de detoxificare cu ceai din rădăcină de
brusture. Durata curei: două săptămâni,
timp în care se beau câte 3-4 căni de
decoct pe zi.

Capsule. Rădăcina de brusture poate
fi administrată și sub formă de capsule,
câte un comprimat de trei ori pe zi,
după mesele principale.
Contraindicaţii: gravidele și mamele
care alăptează ar fi bine să evite rădăcina
de brusture.
Pătrunjelul
Banalul pătrunjel este și el un
excelent purificator al sângelui.
Suc de pătrunjel. Zdrobește frunzele
a două legături de pătrunjel cu ajutorul
unui storcător electric, adaugă apă cât
să le acopere și pasează-le până obţii o
pastă.
Durata curei: două săptămâni,
consumând zilnic, înainte de masă, o

asemenea pastă
dupăă preparare.
tă iimediat
di t d
Salata de pătrunjel este și ea foarte
eficientă dacă îţi faci un obicei din a o
consuma zilnic sau măcar de câteva ori
pe săptămână. Toacă mărunt o legătură
de pătrunjel, adaugă un pic de suc de
lămâie, ulei de măsline, un căţel de
usturoi pisat și tratamentul delicios e
gata!
Florile de soc
Florile de soc negru au ca efect
eliminarea toxinelor din organism atât
prin urină, cât și prin transpiraţie. Le
poţi folosi sub formă de tinctură (30 de
picături de trei ori pe zi) sau infuzie.
Infuzia de soc. Se toarnă peste
șase linguri de flori uscate un litru de
apă fierbinte și se lasă 10 minute să
infuzeze. Se strecoară și se bea, în fiecare
dimineaţă, timp de două săptămâni,
câte o cană cu înghiţituri mici. Pe lângă
eliminarea toxinelor și prevenirea
bolilor cardiovasculare, ceaiul de soc
este ideal și în curele de slăbire.
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upă cum se ştie
ştie, în
perioada 2-24 septembrie
a.c., municipiul Bucureşti a
devenit timp de aproape o lună
de zile, pentru a XXIII-a oară
capitală mondială a muzicii culte,
a marei şi adevăratei arte sonore.
Este, fără echivoc, un eveniment
de rezonanţă mondială – ce
continuă în mod strălucit tradiţiile
în acest domeniu, începând de
la prima ediţie din septembrie
1958, în semn de recunoştinţă şi
preţuire a vieţii şi operei celui mai
mare muzician român, genialul
compozitor şi interpret George
Enescu (1881-1955).
Festivalul
Internaţional
George Enescu a fost organizat
– ca şi ediţiile precedente – de
către
Guvernul
Românieiprin Ministerul Culturii, sub
înaltul patronaj al Preşedintelui
Republicii.
De
coordonarea
efectivă, din punct de vedere
executiv a programului general,
s-a
ocupat,
cu
maximă
seriozitate şi profesionalism,
Agenţia Română “Artexim” –
instituţie în subordinea directă
a Ministerului Culturii (director
executiv, muzicologul Mihai
Constantinescu).
După 1990, pentru a da o notă
de cea mai înaltă autoritate şi
notorietate, Guvernul României
şi Ministerul Culturii au decis
să aşeze în fruntea comitetului
de organizare – în funcţiile de
preşedinte onorific şi director
artistic al Festivalului cele mai
reprezentative personalităţi din
lumea muzicală a momentului.
După inegalabilul tenor romăn
Ludovic Spiess, Lordul Yehudi
Menuhin,
compozitorul
şi
muzicianul de talie internaţională
Roman Vlad (Italia), Ioan
Hollander – timp de un deceniu
şi jumătate director al marii Opere
de Stat din Viena – pentru această
ediţie au fost investiți: preşedinte
onorific cel care se află în fruntea
galeriei marilor şefi de orchestră
ai lumii, Zubin Mehta – director
general al Filarmonicii din Israel,
iar în calitate de director artistic,
a fost numit celebrul dirijor
Vladimir Jurowski – director
muzical general al London
Philharmonic Orchestra.
Ca şi la celelate ediţii din
ultimii ani, programul general a
cuprins peste 80 de importante
evenimente muzicale, la care
şi-au dat concursul peste 3.000 de
artişti-instrumentişti şi lirici din
elita internaţională, în evenimente
grupate în următoarele cicluri: Mari
orchestre ale lumii – programate
la Sala Mare a Palatului; Recitaluri
şi concerte camerale; Concertele
de la miezul nopţii – (ambele
cicluri, 2 şi 3, găzduite de Ateneul
Român, un excepţional templu

arhitecturii, culturii şi artei,
al arhitecturii
artei
declarat monument UNESCO);
Muzica secolului XXI – concertele
şi recitalurile fiind prezentate în
Studioul de concerte “Mihail Jora”
Sala Mică a Palatului, etc.
Din programul general al
Festivalului, au făcut parte:
Forumul
Internaţional
al
Compozitorilor-organizat
de
UCMR la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti – (în
premieră 30, din cei mai influenţi
compozitori contemporani au
participat timp de şase zile la
dezbateri pe teme de actualitate
muzicală – coordonator, reputatul
compozitor român Dan Dediu),
Simpozionul de Muzicologie
“George Enescu” – organizat de
către Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor în Aula Palatului
Cantacuzino-coordonator, prof.
univ. dr. Mihai Cosma, în zilele de
3-4 Septembrie 2017, eveniment
onorat de peste douăzeci de
renumiţi oameni de ştiinţă
muzicală din România, Franţa,
Germania, SUA, Rusia, Grecia,
China etc, precum şi de alte 12
concerte de excepţie propuse pe
teritoriul României în marile
centre de cultură: Iaşi, Cluj,
Timişoara, Sibiu, Ploieşti, Oradea,
Bacău ş.a., printre interpreţi,
dirijori şi solişti aflându-se nume
de referinţă din viaţa artistică
românească şi din străinătate.
La Ploieşti, concertul a fost
dirijat de reputatul şef de orchestră
dr. Radu Postăvaru. Programul a
cuprins: Triplu concert pentru
vioară, violoncel, pian şi orchestră
de Paul Constantinescu, solişti
Ştefan Tarara-România-Elveţia;
Eun-Sun Hong – Coreea de Sud
şi Josu de Solaun – câştigători
ai Concursului Internaţional
“George Enescu” ediţia 2014.
În partea a doua a concertului
– care a marcat şi deschiderea
noii stagiuni, a 65-a - pentru
instituţie
numerosul
public
prezent, printre care s-a aflat şi
Ambasadorul Republicii Coreea
de Sud şi oficialităţile judeţului şi
municipiului, cu firească emoţie,
au ascultat Nocturna pentru
pian şi orchestră în Re Major de
George Enescu – orchestrată de
compozitorul Sorin Petrescu şi
în final Simfonia Ploieşteană
de Paul Constantinescu. Nu au
lipsit din programul general al
festivalului tradiţionalele concerte
din Piaţa Festivalului - printre
invitați s-a aflat și Colegiul de
Artă “Carmen Silva” Ploieşti,
lansări de carte – printre care cele
două monumentale volume II şi
III din Istoria Operei Române
din Bucureşti, semnate de acad.
Octavian Lazăr Cosma, expoziţii
de artă etc.
Acreditat şi la această ediţie de

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
forurile muzicale centrale, personal Weber, Capriciul român pentru
am urmărit cu deosebit interes vioară şi orchestră de George
şi nemărginită bucurie – ca şi la Enescu – aranjat de compozitorul
ediţiile anterioare, (începând cu român Cornel Ţăranu, după
ediţia a II-a din 1961), în primul schiţele compozitorului Enescu
rând, ciclul “Mari orchestre şi Simfonia a V-a în Si bemol
ale lumii” de la Sala Mare a major de Serghei Prokofiev. Din
Palatului. Aici au concertat cele această listă de mari orchestre ale
mai renumite orchestre simfonice lumii, au făcut parte şi cele trei
de talie mondială – care sunt cap prestigioase ansambluri simfonice
de afiş pe cele mai mari scene româneşti: Filarmonica “George
internaţionale – de la New York Enescu”, Orchestra Naţională
la Viena sau Paris, printre care: Radio, Orchestra Naţională
Royal Orchestra Amsterdam, pentru Tineret, precum şi
Israel Philharmonic Orchestra – formaţiile corale profesioniste de
dirijor Zubin Mehta, Filarmonica la Filarmonica bucureşteană,
din Munchen – dirijor Valery Radio şi Corul de copii Radio.
Gergiev, Orchestra Naţională a La Ateneul Român şi Sala Radio,
Rusiei – dirijori Mikhail Pletnev din România au mai fost incluse
şi Horia Andreescu, Pittsburgh în program: Camerata Regală,
Symphony,
dirijor
Manfred dirijorii
Cristian
Mandeal,
Honeck, Orchestra Naţională Christian Măcelaru, Tiberiu
a Franţei – dirijor Christoph Soare, Adrian Petrescu, Cristian
Eschenbach, Royal Philharmonic Lupeş şi soliştii (pe lângă
London - dirijor Charles Dutoit, Ruxandra Donose): Vlad Budoiu,
Filarmonica “Stella” de la Scala Costin Ifrim, Adrian Sânpetrean,
din Milano, dirijor Riccardo Roxana Constantinescu, Szabo
Chally, Orchestra Academia Balint, Gabriela Istoc, Alin Anca,
Naţională Santa Cecilia din Roma Viniciu Moroianu, Alexandru
– dirijor Antonio Pappano ş.a.
Dariescu, Remus Azoiţei ş.a.
Deschiderea oficială a avut
Dintre aprecierile apărute în
loc, după tradiţie, în Marea Sală presa de peste hotare, notăm: “Un
a Palatului, în seara zilei de 2 erou român readus la viaţă cu
septembrie 2017. În program, intensitate maximă la Festivalul
celebra capodoperă enesciană Enescu din Bucureşti” (Anglia);
“Oedip” – în versiune concertantă, “Festivalul Internaţional de
în premieră cu proiecţii multimedia Muzică Clasică din Bucureşti
live, sub bagheta celebrului dirijor ia o turnură modernă” scrie
Vladimir Jurowski – director al Reuters – care a comentat pe larg
Festivalului şi Orchestra London despre muzica contemporană şi
Philharmonic din Marea Britanie. noutăţile ediţiei 2017 a Festivalului
Şi-au dat concursul: Corul Internaţional ”George Enescu”
Filarmonicii “George Enescu” într-un amplu interviu cu dirijorul
– dirijor Iosif Ion Pruner şi Vladimir Jurowski: “Triumful
Corul de copii Radio, dirijor la Bucureşti pentru Oedipul lui
Voicu Popescu. Dirijor asistent: Enescu” (citat de agenţia France
Tiberiu Soare. Din distribuţie au Press şi de unele publicaţii din
făcut parte cele mai remarcabile Geneva).
voci europene – printre care
Pe ansamblu, actuala ediţie a
şi
strălucita
mezzosoprană Festivalului “George Enescu” a
româncă Ruxandra Donose. În fost marcată într-o nouă lumină.
rolul principal – eroul Oedip – s-a Din creaţia genialului George
aflat strălucitul bariton Paul Gay
Enescu, publicul a ascultat 37 de
Dintre marii solişti-concertişti opusuri – două dintre acestea
ai lumii, s-au remarcat violonista fiind prezentate în premieră
Anne Sophie Mutter, legendara
pianistă
Martha
Argerich, istorică în festival “şi acordează
Maxim
Vengerov,
Nikolaj matematica la sunetul muzicii în
Znairler, Leonidas Kavakos, interirul Bucureştiului creativ”
Joshua Bell, Renaud Capuçon, (din prefaţa la Caietul program al
David Garrett, Peter Frank Festivalului). Referindu-se la locul
Zinmermann, Misha Maisky, şi rolul actualei ediţii a Festivalului
Gautier
Capuçon,
Nikolai Internaţional “George Enescu” în
Lugansky, Boris Berezovski ş.a.
viaţa muzicală a lumii din această
Multe nume sonore s-au aflat vreme, marele bariton Paul Gay –
atât în ciclul de Recitaluri şi interpretul eroului Oedip pe scena
concerte camerale de la ora 16, Palatului Republicii din România,
dar şi în ciclul de Concerte de a precizat într-un interviu la
la miezul nopţii printre care s-a postul naţional de televiziune
remarcat filarmonica din Praga, următoarele:
“FESTIVALUL
pe care presa cotidiană şi în INTERNAŢIONAL
GEORGE
special jurnalele tipărite de către ENESCU ESTE O MANIFESTARE
redacţia ziarului “România liberă”
şi difuzate, în mod gratuit, în FANTASTICĂ”. Sperăm ca ediţia
fiecare seară miilor de spectatori, XXIV din septembrie 2019 –
precum şi înregistrările pe benzi pentru care pregătirile au început
magnetice şi de posturile naţionale chiar din luna septembrie a.c., să
şi străine de televiziune, au fost de marcheze o nouă şi importantă
bun augur pentru cunoaşterea pe etapă în drumul către perfecţiune.
plan mondial a unuia dintre cele Accentul va fi pus pe promovarea
mai mari şi prestigioase festivaluri muzicii contemporane, iar printre
invitaţi se vor afla cele mai
internaţionele din lume.
Concertul extraordinar de remarcabile ansambluri simfonice,
închidere din seara zilei de camerale, solişti-concertişti, lirici
24 septembrie a fost susţinut şi instrumentişti din ţările Europei
de marea Orchestră Royal – a precizat directorul artistic
din Amsterdam, sub bagheta Vladimir Jurowsky.
eminentului dirijor Danielle
Tuturor – organizatori şi
Gatti. În program: Uvertura la realizatori – cele mai sincere şi
opera “Euryanthe” de C. M. von călduroase felicitări.
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CÂRTIȚE RUSEȘTI ÎN „BLANA” NATO (I)

„S

pionii” au fost dintotdeauna cu noi. Este greu de spus
de ce. Plata este slabă, lucrarea este periculoasă,
consecinţele sunt, de obicei dezastruoase și definitive. Dar încă
mai există oameni care aleg să facă o carieră din duplicitate și
afaceri cu două feţe. Dispreţuiţi de către cei care-i folosesc, vânaţi
de cei care-i urăsc și bântuiţi de bruma vreunei conștiinţe pe care o
vor fi avut-o cândva, ei trăiesc într-o lume singuratică între lumi.
Pe ansamblu, spionii nu sunt oameni îndrăgiţi – dar, adesea sunt
incredibil de complecși și interesanţi. În treburile lor clandestine,
acţionează cu o râvnă și o inteligenţă cu care ar câștiga averi în
oricare altă preocupare cinstită”. (Kurt Singer: The fine Art of
Spying 1965).

O definire…
…a termenului de „agent
infiltrat” este destul de dificilă
datorită ambiguităţii sale și a
suprapunerilor cu alte categorii
de spioni. În general, se admite
că agentul infiltrat este acela care
acţionează în interiorul unui
serviciu de informaţii, instituţie,
organizaţie, autoritate în interesul
unui serviciu de informaţii străin.
Există mai mulţi termeni pentru
această categorie care sugerează
condiţia și specificul activităţii lor:
„cârtiţă”, „defector in place”, „agent
de penetrare” etc. Uneori această
categorie de agenţi este asimilată
cu aceea de agent dublu, ceea ce
diferenţiază aceste categorii fiind
faptul că, de cele mai multe ori,
„infiltraţi” sunt racolaţi chiar din
interiorul structurii în cadrul
căreia spionează, în vreme ce
agentul dublu „vine”, se introduce
din exteriorul său. Un termen
înrudit ar fi acela de „agent în
adormire”, dat fiind că de multe
ori, agenţii infiltraţi rămân multă
vreme în „așteptare”, intrând
în acţiune atunci când primesc
indicaţii de la agenţia cu care se
află în contact. Este îndeobște
recunoscut că termenul de
„cârtiţă” a fost folosit pentru
prima oară de scriitorul John Le
Carre în romanul său „Tinker,
Tailor, Soldier, Spy”(1974), cu
referire la agenţii recrutaţi de KGB
în interiorul serviciului secret
englez, dar „cârtiţa” desemna
un spion infiltrat încă din 1626,
în lucrarea lui Sir Francis Bacon
„Historie of the Reign of King
Henry VII”.

Motivaţiile
…care
agenţilor

duc la „nașterea”
infiltraţi sunt din

cele mai diverse. Mai întâi
trebuie subliniat că activităţile
informative, spionajul, fac parte
din funcţiile necesare ale unor
instituţii ale statelor încă de la
apariţia acestora, continuând,
cum s-a spus, cu o expresie adesea
compromisă, „ochii și urechile”
lor, mai ales în perioadele în care
existenţa acestora era periclitată.
Tocmai de aceea, motivaţiile
care au făcut ca unele persoane,
din cele mai diverse categorii, să
pășească pe această cale plină de
primejdii și capcane, la capătul
căreia se află rareori satisfacţia
unei datorii împlinite, ci de multe
ori blamul și chiar moartea, sunt
diverse, uneori contradictorii.
Astfel idealismul, ideologia,
patriotismul, religia se numără
printre principalele motive, în
diferite contexte, valorificate
potrivit tradiţiilor și educaţiei,
avându-se în vedere protejarea,
„salvarea” intereselor naţionale,
chiar a unor valori universale. În
ceea ce privește presiunea pentru
a accepta anumite compromisuri
sau coerciţia se realiza, așa cum
ne dovedesc atâtea cazuri, prin
mijloace din cele mai dure sau
perverse, mergând până la șantaj
și suprimări, pentru cei care
acceptau implicarea în activităţi
informative
nemaiexistând,
de cele mai multe ori, cale
de întoarcere. Insatisfacţiile
profesionale sau sociale, stările
de frustrare, ca și dorinţa de
recunoaștere, apreciere socială
constituie de asemenea, un
complex de motivaţii care au
determinat unele persoane,
considerate chiar onorabile, să
recurgă la mijloacele de răzbunare
sau parvenire pe care le putea
pune la dispoziţie postura de
agenţi. În fine, oricât ar părea de

ciudat, există numeroase exemple
de persoane care au devenit din
proprie iniţiativă agenţi, pur și
simplu din spirit de aventură,
înclinaţie spre mister, senzaţii
tari, dar și atracţia faţă de riscurile
pe care le presupunea profesia.
Responsabilii cu securitatea din
Uniunea Europeană includ aceste
motivaţii sunt acronimul „MICE”
(Money, Ideology, Compromise,
Ego – bani, ideologie, compromis,
ego) – persoane motivate de
bani, care au idei radicale, care
ascund secrete vinovate ori care
se visează James Bond. Foarte
importante sunt poziţia, calităţile
de care trebuie să dea dovadă
agenţii infiltraţi care stau la baza
recrutării sau acceptării lor în
reţelele de spionaj. În primul
rând, este necesar ca acești agenţi
să se afle pe poziţii proeminente
din care să aibă acces la informaţii
importante din domeniul politic,
dar și din cel economic, militar.
Nu puţine au fost cazurile în care
activitatea unor agenţi infiltraţi
s-a desfășurat la ”cele mai înalte
nivele”, ei făcând parte chiar
din guverne, instituţii centrale,
anturajul
unor
importanţi
oameni politici. Este cazul unor
economiști, specialiști americani
aflaţi chiar la conducerea unor
departamente importante pentru
efortul de război în cea de-a doua
conflagraţie mondială, iar, ca să
ne referim la ultima categorie,
este de citat cazul spionului Stasi
Gunter Karl-Heinz Guillaume
care a reușit să „se introducă”
chiar în „staff-ul” cancelarului
Republicii Federale Germania,
Willi Brandt. Pe de altă parte,
agenţii infiltraţi trebuie să facă
dovada unor calităţi personale
deosebite, între care abilitatea,
prezenţa de spirit, facultatea de a
improviza se numără printre cele
mai importante, ceea ce a făcut
ca ei să facă parte din categoria
„agenţilor de elită” ai istoriei
spionajului, a căror activitate a
rămas adesea necunoscută, chiar
după identificarea și anihilarea
lor. În tot cazul, datorită daunelor
pe care le pot produce sistemul-ul
securităţii naţionale, descoperirea
agenţilor infiltraţi este una din
cele mai importante sarcini ale
serviciilor de contraspionaj.
Pericolul a sporit în perioada
contemporană, când această
metodă își păstrează actualitatea
și importanţa, dat fiind că ea
s-a extins și în activitatea unor
corporaţii, firme ale căror
domeniu de acţiune privește
mai ales securitatea militară,
economică, dar și în structurile
unor partide, organisme politice.

„Cârtiţe” în acţiune…
Estonia
Alianţa nord-atlantică a fost
de mai multe ori penetrată de
ruși, cel mai recent caz fiind al
estonianului Herman Simm (61 de
ani), fost șef al Departamentului
pentru protecţia secretelor de
stat din cadrul Ministerului
Apărării din Estonia începând
cu 2001. Herman Simm a fost
condamnat în anul 2009, pentru

înaltă trădare, la 12 ani închisoare
și daune în valoare de aproape
un milion și jumătate de euro.
În plus, a trebuit să returneze
guvernului salariile plătite, adică
încă aproape 85.000 de euro.
Perioada în care Simm a dat cele
mai multe informaţii a fost între
2004 și 2006. După această dată
el a fost mutat într-o altă funcţie,
iar la începutul anului 2008 s-a
pensionat. Contactul său a fost
Serghei Jakovlev, sub acoperirea
unui antreprenor portughez,
Antonio de Jesus Amorett Graf,
rezident la Madrid, căruia Simm
i-a dat informaţiile până în 2002.
Potrivit unui înalt responsabil din
cadrul Serviciului European de
Acţiune Externă (SEAE), o altă
persoană de contact a „cârtiţei”
era diplomatul rus Vasili Cizov,
fiul ambasadorului rus pe lângă
UE, Vladimir Cizov. Ani de
zile, din poziţia înaltă pe care
o ocupa în Ministerul Apărării
din Estonia, Hermann Simm a
transmis Serviciului de Informaţii
Externe al Federaţiei Ruse(SVR)
informaţii sensibile din cadrul
NATO. Ca o ironie a sorţii,
Hermann Simm a fost decorat
în februarie 2006 de președintele
estonian cu „Ordinul Stelei Albe”
pentru „servicii aduse naţiunii
estoniene”. Medalii i-au dat însă și
rușii, cel puţin așa i-a spus Serghei
Iakovlev, omul său de legătură din
SVR care, îl informase pe Simm
că a fost avansat la gradul de
general maior pentru că a furnizat
Moscovei numele tuturor rușilor
suspectaţi și cunoscuţi că ar lucra
ca spioni pentru NATO. Simm a
primit salariu standard de agent,
de aproape 1.000 de euro pe lună
plus 200 de euro pentru îngrijirea
sănătăţii. Hermann Simm nu era
chiar un spion de modă veche,
el având acces la cele mai noi
tehnologii digitale și cibernetice.
Rușii i-au dat o cameră digitală,
un laptop, un stick USB și o cutie
de medicamente cu fund dublu
pentru ascunderea cardurilor
de memorie. Cu ajutorul unui
emiţător, acesta făcea legătura cu
persoana de contact și stabilea
locul și ora întâlnirii. Simm
furniza informaţii rușilor în toată
Europa cu excepţia Marii Britanii
(unde erau prea multe camere
de supraveghere), Norvegiei (era
prea scump) și Germaniei (poliţia
avea prea multe contacte). Simm a
început să le trezească suspiciuni
în 2008. BND și FBI au colaborat
la ţinerea lui sub supraveghere.
La 16 septembrie 2008, într-o
inexplicabilă încălcare a regulilor
de siguranţă stabilite, omul de
legătură al lui Simm din SVR,
Iakovlev, l-a sunat pe telefonul
mobil și a anulat o întâlnire.
Conversaţia a fost înregistrată
de KaPo (Serviciul de Securitate
Internă). Trei zile mai târziu,
Simm a fost arestat în timp ce
venea de la cumpărături. În
anchetă, Simm a recunoscut că a
fost recrutat de KGB încă înainte
de prăbușirea Uniunii Sovietice,
iar după independenţa Estoniei a
fost agent „adormit”, până în 1995
când a fost contactat de succesorul
KGB-ului pentru informaţii

externe, SVR. El spune că ar fi fost
șantajat, dar autorităţile estone
cred că de fapt a fost vorba de
invidie și de ambiţia de a păstra
gradul de colonel pe care îl avea
în armata sovietică și l-a pierdut
după independenţa Estoniei.
Cazul Simm amintește de
o istorie tipică din perioada
războiului rece… Ca și în
alte cazuri clasice de spionaj,
Simm acţiona în colaborare cu
soţia sa, care lucra în cadrul
Departamentului
Juridic
al
poliţiei din Tallin, și care a
fost arestată, apoi eliberată
condiţionat. Asemenea multor
altor spioni, „cârtiţa estoniană a
Moscovei” s-a deconspirat din
cauza lăcomiei sale: și-a cumpărat,
cu banii încasaţi din transmiterea
de informaţii secrete, mai multe
terenuri intravilane și numeroase
case, între care o vilă luxoasă
pe ţărmul Mării Baltice, într-o
zonă rezidenţială. Simm a căzut
însă și din cauza contactului său
„spaniol”. Persoana de legătură
a estonianului a încercat că
racoleze încă un responsabil din
Ministerul Apărării de la Tallin,
dar a dat greș, pentru că acesta
a contactat imediat conducerea
serviciilor secrete, iar „omul de
afaceri spaniol” a fost urmărit pas
cu pas, până s-a ajuns la Simm.
Ceea ce îngrijorează cel mai mult
în acest caz, atât la sediul NATO,
cât și la Tallin, este impactul
real al activităţilor agentului
Rusiei. Simm a avut acces la
majoritatea secretelor alianţei și
a cunoscut din interior multe din
modalităţile ei de lucru. Într-un
raport secret de 141 de pagini,
NATO a recunoscut că Simm a
produs „cele mai mari pagube din
istoria Alianţei”. Până la arestarea
sa, în septembrie 2008, a înmânat
rușilor în secret informaţii
deosebit de sensibile despre
politicile secrete de apărare ale
NATO, inclusiv despre „instalaţii,
mentenanţă, procurare și sistem
criptografic”. Potrivit raportului
NATO, el „a compromis o serie de
rapoarte de informaţii și analize
ale NATO”, inclusiv referitoare
la combaterea terorismului,
planuri militare secrete și de
contraspionaj
(menţionează
„The Times”). Activitatea sa a
compromis parţial sistemele de
comunicare între sediul NATO
de la Bruxelles și ţările membre
ale alianţei. Timp de peste 10 ani
nimeni nu s-a întrebat de unde
are Simm bani pentru o viaţă
de lux, o mulţime de proprietăţi
și vacanţe exotice frecvente.
Acum, NATO trebuie să ia
măsuri împotriva unor eventuale
viitoare scurgeri de informaţii din
Europa de Est. „Der Spiegel” cita
un oficial din Bruxelles potrivit
căruia „trebuie să presupunem că
aparatul de spionaj rusesc deţine
un număr de Simm și în ţările
baltice”. Cazul este comparat deja
cu cel al lui Aldrich Ames, fostul
șef al contraspionajului CIA care
a lucrat pentru serviciile secrete
rusești între 1985 și 1994, act de
trădare cu atât de multe pierderi
pentru SUA și Agenţie.
Va urma
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Perspectiva proeuropeană a Chișinăului
între aroganță și orgolii
P

rima sesiune a promiselor dezbateri cu regularitate dintre guvernare și opoziție a avut loc,
în sfârșit, la postul public al televiziunii naționale Moldova 1. În emisie directă s-au produs
M
Maia Sandu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și spicherul legislativului de la
Chișinău Andrian Candu, exponent al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Și deși numele
pprotagoniștilor nu-i desparte decât o singură literă a alfabetului, temperamentul, stilul de abordare
a celor doi interlocutori a fost cu totul și cu totul diferit. Și chiar dacă cel care a oferit invitația a fost
sspicherul Candu, lidera PAS a fost cea care a dominat agresiv polemica.
Pagină realizată de:Nicolae MISAIL, Chişinău;
www.ziarulploiestii.ro

Un d
U
debut
b all dreptei
d
i cu
stângul
La capătul celor 60 de minute
de dezbateri spectatorii s-au ales
cu o dezamăgire totală: nimic nou,
aceleași invective deja bătătorite,
aceleași răspunsuri manipulative
a opiniei publice. Cei doi au
încercat să-și tragă cenușă pe
propria vatră, dar până la urmă
au aruncat-o, aproape nefigurativ
vorbind, în ochii spectatorilor.
Da, și a moderatoarei, ca vai
de ea. O dezbatere haotică, în
decursul căreia cei doi și-au
adresat, întrerupându-se unul
pe altul, invective preponderent
propagandistice de o parte, și
evident demagogice, de cealaltă
parte. Fără a scoate la iveală ceea
ce așteaptă cetățeanul: cum și de ce
înflorește în continuare corupția?
care sunt schemele prin care statul
a ajuns în captivitatea oligarhilor?
care sunt căile și pârghiile ce
urmează a fi puse în funcțiune
pentru a instaura în Republica
Moldova adevărata democrație,
legalitate și dreptate?
Maia Sandu a încălecat poneiul
propagandei de partid. Pe tot
parcursul polemicii (că nu poate
fi calificat drept dialog) și-a
mitraliat mai degrabă un mesaj
de partid decât un discurs de lider
politic. Chiar figura din debut
– că ar fi preferat să-l vadă în
platou pe președintele PDM Vlad
Plahotniuc, căruia i-ar fi fost teamă
să vină în fața telespectatorilor și că
nu înțelege în ce calitate participă
Andrian Candu în dezbatere, ca
spicher sau ca finul nașului – a fost
una de baricadă. Spicherul a parat
cu ușurință atât relația naș – fin
între dânsul și Plahotniuc, cât și
basmele despre frica oligarhului.
Nu frica opoziției îl stăpânește
pe Vlad Plahotniuc în prezent,
când practic toată puterea este în
mâinile sale. Dânsul are grijă acum
să țină manivela acceleratului
politic pe punctul vitezei maxime
și nimeni nu știe deocamdată în
ce direcție va coti și în ce stație va
opri locomotiva.
Cu sistemul mixt și averea
spicherului pariul interlocutorilor
pare să fi ieșit la egalitate. Este
adevărat că PD mizează ca sistemul
mixt să le aducă un scor ce le va
permite să ajungă în legislativ și să
conducă în continuare republica.
Precum adevărat este că despre
această reformă se vorbește
demult și că lidera PAS a făcut
parte o vreme dintr-o echipă care
a propus asemenea sistem. Este
însă prematur să afirmăm că „va
aduce un beneficiu finalmente în
tot ce înseamnă politic”. Și cam
demagogic, stil Candu, că au fost
luate în considerare 95 la sută
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din
di recomandările
dă il Comisiei
C i i i de
d
la Veneția. Mai ales când știi că
doar cu o zi înainte în Parlamentul
European au fost dezbateri aprige
anume și pe acest subiect. Cât
privește reproșul că veniturile
Maiei Sandu s-au redus, din 2012,
de când face politică, de trei ori,
iar averea lui Andrian Candu, a
crescut, din 2010, de când a venit
în politică, de șase ori, lidera PAS
nu a valorificat informații despre
schemele prin care Candu și-a
sporit atât de miraculos veniturile.
Despre care scheme Maia Sandu,
la sigur, știe mai mult decât
spectatorii și chiar jurnaliștii. Or,
nu e rău ca în Moldova să existe cât
mai mulți oameni bogați, contează
cum își cresc averile – legal sau
ilicit.

Lecții de moralitate,
administrație publică și
cine-i Machiavelli
A treia rundă a polemicii, cea
mai lungă, s-a dat pe moralitate și
administrația publică. Când lidera
PAS i-a reproșat spicherului că
democrații sunt „la fel de toxici
precum socialiștii”, Candu s-a
agățat de perioada în care Maia
Sandu a făcut parte din guvernele
conduse de Vlad Filat, Iurie Leancă
și Chiril Gaburici, că a lucrat cu
comuniștii și nu ar avea dreptul
să-i țină lecții de moralitate. „Când
au venit comuniști, eu am plecat
din Parlament. Dumneavoastră
ați lucrat cu comuniștii și îmi
dați mie lecții de moralitate?” De
cealaltă parte, Sandu i-a oferit
președintelui legislativului o lecție
de administrare publică. „Haideți
să vă dau o lecție de administrație
publică. Funcționarii publici nu
pleacă azi și vin mâine în funcție
de partidul de la guvernare. Doar
atunci când funcționarii nu vor fi
schimbați de partide, vom avea o
administrație publică puternică”.
Dar ar fi trebuit să-i reproșeze
mai multe și mai argumentat. La
memoria scurtă a spicherului,
ar fi fost să-i amintească (dacă
nu Maia Sandu, poate jurnalista
Ecaterina Stratan, moderatoarea
și proaspăt directorul TVM) că
anume Maia Sandu a fost prima
persoană din interiorul Alianței,
care în 2015 își adunase curajul să
semnaleze că Republica Moldova
este „un stat captiv în mâinile
oligarhilor”, în care „justiția este
controlată de PD, la fel ca și CNA
și Procuratura Generală”. Ba chiar
își permisese sincerități și mai dure
– în contextul jafului din sistemul
bancar și audierilor – evident
politice – ale foștilor miniștri
Dorin Recean (MAI) și Veaceslav
Negruţa, ex-ministru al finanțelor,
condamnat la 3 ani închisoare cu

suspendare: „Încet-încet pică și
ultima brumă de fard de pe chipul
hâd al statului captiv în mâinile
oligarhilor. Nu poate fi un stat
de drept acela în care oamenii
corupți sunt lăsați să petreacă în
libertate și să acumuleze averi
uriașe imposibil de justificat chiar
și de cel mai de succes om de
afaceri de pe glob, iar oamenilor
cinstiți care au trudit pentru țară
li se terfelește prestigiul și onoarea
în modul cel mai laș cu putință”.
Și că a fost unicul ministru care
a refuzat să voteze în ședință de
guvern un proiect de lege de care
nu luase cunoștință căci nu fusese
trimis Ministerului Educației
spre avizare. Sau cel puțin să-l
întrebe pe Candu de unde au
venit liderii PDM Marian Lupu și
Vlad Plahotniuc, dacă nu de la …
comuniști.
Propunerile
de
alianță,
raportul Kroll 2 și laudele privind
ultimele reforme făcute de actuala
guvernare (a sistemului de pensii
și a guvernului), precum și
creșterea veniturilor statului cu
30% te miri dacă le credea chiar
Andrian Candu când le citea de
pe hârtiile ce le scotea rând pe
rând din mapa cu argumente. Dar
hârtia de turnesol care va proba
sinceritatea democraților va fi
până la urmă referendumul pentru
demiterea primarului de Chișinău,
Dorin Chirtoacă, anunțat pentru
19 noiembrie curent. Candu
s-a jurat că PD nu va promova
interesele socialiștilor, dând de
înțeles că va boicota inițiativa
PSRM. Rămâne să vedem dacă
nu e o declarație soră geamănă cu
cea din preajma prezidențialelor,
când în seara zilei de 26 octombrie
actualul lider PD îl retrăgea pe
Lupu din cursa prezidențială și
îndemna electoratul să voteze
cu candidatul proeuropean, iar
a doua zi dimineață primarii
democrați primeau telefonograme
de la centru cu instrucțiuni PD

să voteze cu …Dodon. Într-un
cuvânt, dacă referendumul de
demitere a primarului Chirtoacă
va avea loc, înseamnă că inițiativa
nu este numai a socialiștilor. Or,
la finalul emisiunii, care părea că
s-a încheiat înainte de a începe,
Andrian Candu i-a oferit în
dar Maiei Sandu cartea „Noul
Machiavelli”, spunând că o va ajuta
să „gestioneze puterea și să facă
politică”. Ei bine, pe 19 noiembrie
vom afla cine-s noii Machiavelli.

Dezamăgiri în loc de soluții
viabile
Până
la
urmă
suntem
nevoiți
a
recunoaște
că
premiera dezbaterilor publice
dintre guvernare și opoziția
neparlamentară a suferit un eșec,
ca să nu-i zicem chiar fiasco.
Adrian Candu este unul dintre
liderii PD, iar Maia Sandu a fost
în echipa PLDM, chiar dacă pe
parcurs alunga această „invectivă”
ca pe o muscă ce deranjează.
Întreaga polemică a dat impresia
unui dialog al surzilor, fiecare
având frica să nu rămână în
dezavantaj. Andrian Candu a
încercat să fie calm și să vorbească
într-un registru major, cum și
i se cuvine unui demnitar de
stat de pe cel mai înalt piedestal
public. Maia Sandu a ținut cu
dinții să-și rostească mesajul pe
de rost, obsedată de a-l reproduce
indiferent pe unde cădea și dacă
se potrivea sau nu în contextul
polemicii. Repet, mesaj, și nu un
discurs logic și bine clădit, dând
impresia, în egală măsură, că e
provocatoare, dar și guralivă. Prea
puțin din inteligența discursului
de acum doi ani, care a aburcat-o
pe piedestalul public al societății
civile. A reușit să stingă vocea și
elanul spicherului și să-i lase mapa
cu hârtii practic nevalorificată. Și
cam atât. Nu putem spune că Maia
Sandu a câștigat la scor, iar Andrian
Candu a suferit o înfrângere

gravă. Întreaga polemică a
fost plină de dezamăgiri: Maia
Sandu dezamăgită că nu a venit
Plahotniuc, spectatorii dezamăgiți
de lipsa unității naționale privind
parcursul european și a unor
soluții la problemele existente în
societate, specialiștii și formatorii
de opinii în egală măsură
dezamăgiți de dezbaterea haotică,
dar și de neputința (sau poate
neprofesionalismul?)
noului
director al TVM Ecaterina Stratan
de a modera un dialog, mite de
a conduce o televiziune publică.
Marii perdanți au fost spectatorii.
Adică cetățenii.

Titulatură sau perspectivă
proeuropeană?
Personal, din această polemică
m-am ales cu certitudinea câtorva
concluzii, de care acum sunt
mai convins decât până în seara
dialogului dintre cei doi. Cu cât
mai aproape anul electoral, cu
atât mai incertă clasa politică de la
Chișinău. Se pare că formațiunile
cele mai vocale de pe centrudreapta eșichierului politic s-au
lansat într-o competiție sterilă
cine e mai proeuropean decât
chiar europenii. În această luptă în
surdină majoritatea parlamentară,
Guvernul Filip a denunțat o opțiune
importantă pe această direcție:
sunt în Partidul Social-democrat
european (al Socialiștilor și
Democraților, cum se numește azi
grupul european), declară explicit
parcursul proeuropean și produc,
cel puțin la nivel de executiv,
reforme și legi cu substanță
europeană, chiar dacă modul
de aplicare și ritmul reformelor
nu e cel așteptat de Occident.
De cealaltă parte, opoziția din
stradă, proeuropeană și ea, la
nivelul discursului public, nu vine
nici cu o doctrină social-politică
credibilă în fața populației, nici cu
o logică alternativă în fața clasei
politice și a guvernării. Ea vine cu
critici la adresa puterii că nu ar fi
real proeuropeană, cu pretenții
exagerate față de mass-media, cu
extrapolarea unor lucruri sacre
în branduri politice sau chiar de
baricade (plagierea titlului de
Mare Adunare Națională) și se
vrea, pur și simplu, la putere.
Maia Sandu, până nu demult
cea mai cotată cu încrederea
electoratului, coborând inteligența
discursului tot mai mult spre cel
de baricadă, pierde nu numai din
imagine, dar și din credibilitate
mai ales printre intelectuali. În
ultimul timp tot mai mult dă
impresia că a fost acaparată de
Andrei Năstase și a devenit acum
mascota PPDA. Și prin discurs, și
prin pașii care-i face.
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Noi şi noi dileme occidentale
germane
nu
e
pe
de-a-ntregul pe placul
unora din partenerii lor. Ba
e chiar de-a-ndoaselea. Nici
aliaţi importanţi din NATO,
precum SUA în era Trump,
ori Turcia lui Erdogan și
nici partenerii Berlinului
din același pact defensiv
occidental ca și din Uniunea
Europeană, de felul ţărilor
din grupul de la Vișegrad,
nu gustă varii opţiuni vesteuropene.
Est-europenii condamnă
bunăoară, cot la cot cu
israelienii,
un
pericol
vădit. E vorba de masiva
și prea puţin controlata
musulmană,
e se va face NATO cu Turcia, ale cărei relaţii cu Germania tind către migraţiune
care a sporit nu doar
deteriorarea totală? Dar UE, cu ţări ca Polonia și Ungaria?
ameninţarea teroristă, ci și
importul de antisemitism în
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro Europa, care a luat proporţii
iderii ţărilor membre are indiscutabil dreptate, existe și să prospere ori să alarmante bunăoară în
ale grupului de la Israelul nu e doar o ţară se scofâlcească și să moară”, școlile berlineze.
Or, în contrapartidă, și
Vișegrad s-au întâlnit la 19 occidentală. Ci și importantă a spus textual liderul de
premierul
maghiar Orban
iulie a.c. cu prim-ministrul din unghi securitar, de la la Ierusalim. Gazda sa
e
acuzat
de
ostilitate la
israelian
Benjamin care europenii au, ca atare, maghiară, Viktor Orban,
adresa
evreilor.
Criticile
Netanyahu care a făcut ce învăţa în condiţiile i-a ţinut isonul, ba chiar
ar fi fost lipsite în genere
iar valuri, înregistrat fiind pericolelor teroriste. În
a supralicitat, afirmând de acoperire, dacă n-ar fi
de un microfon rămas în
plus,
statul
evreu
este
că Uniunea Europeană existat imunda campanie
mod suspect deschis, în
una
cu
timpul unui discurs și al și tehnologic extrem de nu se mulţumește să-și anti-sorosistă,
unui schimb de idei extrem avansat și de inovativ. condiţioneze relaţiile cu vădite inflexiuni iudeofobe,
de critic la adresa Uniunii Motiv pentru care alte terţi, ci și pe cele pe care le orchestrată de guvernul
puteri, ca India ori China, întreţine cu propriile ei state de la Budapesta. În acest
Europene.
context, premierul maghiar
Citat
de
cotidianul insistă să întreţină bune membre.
La un moment dat a primit preţiosul ajutor al
israelian Haartez, iar apoi raporturi cu statul evreu,
descoperit omologului său israelian.
de marile ziare apusene, fără a le condiţiona, precum microfonul,
premierul
israelian
a Uniunea Europeană.
deschis, s-a văzut închis. Dar Cum să fie cotat drept
Încât, ca și președintele comentariile momentului antisemit bunul prieten al
reproșat Europei „nebunia”
american
Donald Trump, au început să inunde presa premierului israelian?
unei atitudini dementautopăgubitoare, dacă nu Netanyahu consideră că și reţelele sociale. Mare
Lucrurile
nu
sunt
de-a dreptul sinucigașe, de se pune întrebarea în ce parte din ele sunt alăturea atât de simple. Cum nici
vreme ce e „singura asociaţie măsură Europa vrea cu cu drumul.
deteriorarea galopantă a
de ţări care-și condiţionează adevărat să supravieţuiască?
germano-turce
În fond, e clar că linia relaţiilor
relaţiile” cu statul evreu.
„Cred că Europa trebuie să politică a oficialilor de la nu e lesne de explicat. La
Or, și aici Netanyahu se hotărască dacă vrea să Bruxelles și a autorităţilor urma urmei, Germania are

C
L

o serie întreagă de motive
cât se poate de întemeiate să
critice Ankara cu maximă
asprime. Turcia nu se mai
mulţumește să-și arunce în
aer propriul stat de drept,
înţesând pușcăriile ţării cu
prizonieri de conștiinţă,
magistraţi și jurnaliști.
Mai nou, Ankara a
pornit un război și contra
apărătorilor germani ai
drepturilor omului. A arestat
activiști de la Ammesty
International, ca și cum
ar avea nevoie de ostateci,
pentru a-și purta războiul
ideologic cu Germania
Angelei Merkel. Care, fiind
nominal de dreapta, e ușor
încurcată de virulenţa
măsurilor turcești cotate în
Republica Federală drept
nu doar neo-otomane, ci și,
de-a dreptul, antieuropene
și antigermane. În răstimp,
partenerii
ei
socialdemocraţi de la guvernare,
aflaţi în pierdere de viteză
în materie de popularitate,
se arată încă și mai critici la
adresa regimului Erdogan.
Or, faptul că stânga
germană osândește tot
mai vehement acest regim
nominal aliat și cere tot
mai deschis adoptarea
de sancţiuni și un boicot
turistic în contra lui, nu-l
transformă automat pe
Erdogan în victimă inocentă.
Nici pe turci, în genere, în
dușmani, de vreme ce sunt
destui democraţi între ei. Pe
de altă parte, nu disculpă un
stat care, islamizat, tocmai
își îngroapă ultimele resturi
de democraţie liberală, deși
continuă să fie membru al

Ambiţia neştiută
Linia directă cu Vladimir
Vladimir Putin s-a aflat recent în faţa a milioane
a lui Macron
Președintele
de telespectatori ruși în sesiunea anuală de întrebări și

Alianţei
Nord-Atlantice,
în timp ce NATO pretinde
încă, în răspăr cu realitatea,
să fie o comunitate de valori.
Liberale, desigur.
Dincolo de criticile
parţial îndreptăţite ale
Berlinului și UE privind
evoluţiile liberale de la
Varșovia și Budapesta,
unde se lezează din păcate
principiile statului de drept,
cele justificate la adresa
Israelului, în măsura în care
statul de drept israelian
e intact, există un vădit
hybris (o aroganţă – n.r.) al
Germaniei și Europei.
Acest
nejustificat
complex de superioritate se
manifestă irepresibil mai cu
seamă în raport cu anumite
ţări și guverne. E vorba de
statele-naţiune care insistă
să nu accepte dizolvarea lor
globalistă și nu admit ideea
că democraţia ar fi altceva
decât puterea popoarelor
ori un simplu moft menit
să anuleze sistematic orice
drept al majorităţii în
favoarea minorităţilor.
Sunt aceste state câh, cum
sunt considerate de stânga
vest-europeană?
Sunt
automat superioare ţările
care le critică? Iată, de fapt,
esenţa cultural-axiologică
a marilor conflicte actuale
din interiorul unei Uniuni
Europene și a unei lumi
libere aflate ambele pe cale
de dezintegrare. Lupta
se dă pentru supremaţia
conceptuală în discuţia
politică despre naţiuni,
democraţie, stat de drept și
globalizare.

Putin

răspunsuri. A fost un prilej inclusiv pentru critici la adresa liderului
de la Kremlin, căruia i s-a solicitat printr-un mesaj scris prezentat
în cadrul emisiunii să nu mai candideze la noile alegeri, programate
peste nouă luni, Vladimir Putin a profitat, însă de ocazie pentru a
puncta câteva dintre subiectele de politică externă la zi, după cum
prezintă Claudia Zidaru pentru Radio France International.

F

ranţa urmărește ca Parisul să ajungă
principalul centru financiar al Europei
după Brexit și preferă un proces de ieșire din UE
cât mai dur pentru Londra, conform unui mesaj
ajuns în atenţia publică în urma unor scurgeri de
informaţii, scrie Business Insider, preluat de ZF.
Într-o notă către Trezorerie, Jeremy Browne,
unul dintre europarlamentarii Marii Britanii,
a catalogat întâlnirea pe care a avut-o la Banca
Franţei drept „cea mai rea pe care a avut-o oriunde
în Uniunea Europeană”.
Browne a precizat că banca centrală franceză își
dorește întreruperea și dezintegrarea serviciilor
financiare britanice din Franţa, chiar dacă acest
lucru vine cu un cost masiv. „Franţa consideră
Marea Britanie drept adversar, nu partener”, a
menţionat el. „Suntem martorii unui efort colectiv
din partea întregii Franţe, care a devenit mult
mai năucitor și mai agresiv odată cu alegerea
președintelui Macron”, explică Browne.
Prim-ministrul Edouard Philippe susţine că
vrea să transforme Parisul în principalul centru
financiar din Europa, după Brexit, pregătind
o serie de măsuri pentru a atrage business-ul
internaţional.

L

iderul de la Kremlin a apreciat
că fostul director FBI, James
Comey, nu a prezentat până acum nicio
dovadă că Rusia ar fi intervenit pentru
a influenţa scrutinul prezidenţial din
Statele Unite. Într-o desfășurare de forţe
care a semănat ca transmisiunile din
Eurovision, conferinţa anuală de întrebări
și răspunsuri pe care Vladimir Putin a
susţinut-o a dus la câteva declaraţii pe
teme de politică externă și internă.
Transmis și tradus în direct de
platforma Rusia Today, evenimentul a
permis și adresarea mai multor întrebări
particulare; de pildă lui Putin i s-a ceruit
să rezolve problema echipei naţionale de
fotbal. Răspunsul lui Vladimir Putin a fost
că a remarcat că există prea mulţi străini
în echipele de club și prea puţină atenţie
acordată tinerilor talente din Rusia.
Apoi președintelui Vladimir Putin i-a
fost solicitată părerea cu privire la citarea
de către Petro Poroșenko a unui fragment
din poezia lui Mihail Lermontov: „Adio,
nespălată Rusie, ţară de satrapi și robi”.
Liderul de la Kremlin l-a felicitat sarcastic

pe Petre Poroșenko
pentru cunoștinţele pe
care le are în literatura rusă și i-a amintit
liderului de la Kiev că, în perioada în
care Lermontov scria poezia respectivă,
teritoriul de azi al Ucrainei era parte
componentă a Rusiei. La fel de ironic,
Putin i-a urat succes lui Poroșenko în
procesul de integrare europeană, însă
l-a avertizat că acesta ar putea deveni
un adevărat european doar când își va
închide conturile în off-shore.
Lucrurile nu au decurs în totalitate
liniștit pe tot parcursul emisiunii. Au
existat zeci de întrebări provocatoare.
Deși în mod evident bine coordonate
și regizate, comentariile unor ruși
nemulţumi au tulburat ședinţa anuală de
întrebări-răspunsuri a lui Vladimir Putin.
La cea de a 15-a ediţie a acestui format
de comunicare cu cetăţenii, peste două
milioane de întrebări au fost primite,
dintre care unele extrem de critice chiar
au fost afișate în dreapta ecranului. „Putin,
chiar speri ca poporul să creadă acest circ
cu întrebări adunate din toate bucăţile?”, se

putea citi pe ecran.
ecran
Economia rusă a fost și ea un subiect
de discuţie. Putin a recunoscut că, deși
economia Rusiei merge în direcţie
crescătoare, numărul rușilor care trăiesc
sub pragul sărăciei a crescut la 13 procente.
Președintele Vladimir Putin a răspuns
și la o întrebare referitoare la sancţiunile
impuse Moscovei de Statele Unite și
Uniunea Europeană pentru anexarea
Crimeei și implicarea în războiul din
estul Ucrainei. Putin a răspuns, deloc
surprinzător, că ţările occidentale și
Statele Unite au impus aceste sancţiuni,
ca să oprească dezvoltarea Rusiei. „Istoria
arată că Rusia a fost mereu sub sancţiuni”
și că „ori de câte ori Rusia a devenit mai
puternică, au fost introduse sancţiuni
împotriva ei. Dacă n-ar fi fost Crimeea sau
alte probleme, oricum ar fi fost găsit un alt
pretext”, a spus liderul de la Kremlin.
Putin deţine puterea din 1999, perioadă
în care a ocupat funcţiile de președinte și
de premier. Alegerile prezidenţiale vor
avea loc în Rusia în martie anul viitor.
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Judoka de la CSM CFR CSŞ Ploieşti, noi succese naţionale
„Aur”, „argint” și
„bronz”, la Drobeta
Turnu Severin, cu
juniorii și copiii

O

valoroasă structură
sportivă a Prahovei
– cea de judo CSM CFR
CSȘ Ploiești (antrenor
emerit
coordonator
Gheorghe Savu, antrenori
Mihai
Trandafirescu,
Doru Munteanu, Cosmin
Slăveanu, a obţinut recent
(30.IX,
1.X.2017),
la
Campionatul României –
Ne Waza la Juniori (U 16) și

la Copii (U 14 și U 12) de la
Drobeta Turnu Severin (357
sportivi de la peste 70 de
cluburi din ţară) un frumos
bilanţ cuprinzând 9 medalii
– 3 de aur, 2 de argint, 4 de
bronz.
Preţioasele medalii de
aur au fost cucerite de bravii
judoka Rareș Arsenie (U
14, categoria 66 kg), Alesia
Cristea (U 12, 32 kg) și
Vanesa Tolea (U 12, 40
kg), cele de argint de către
Teodora Cristescu (U 14, 36
kg), Roberto Simion (U 14,
46 kg), iar cele de bronz de
către Vladimir Grădinariu

(U 16, 60 kg), Anca Ion (U
16, 40 kg), Andrei Cristescu
(U 14, 46 kg) și Andrei
Predescu (U 14, 55 kg),
în lupta pentru „podium”
aflându-se și Cristian Ene
și Roberto Grigore (U 16)
la juniori, Alexandru Petre,
Ștefăniţă Niţescu (U 14),
Iulian Petre, Rareș Iordache
(/U 12) la copii.

„Bronz”, la Brașov,
cu senioarele

C

ampionatele
României de Judo
(Echipe; Seniori și Senioare;

La Drobeta Turnu Severin, în onoare...

Echipele CSM CFR CSŞ Ploieşti, la Braşov

Pe scurt - cu dulce şi amar
FOTBAL
• Azi, aniversare de aur.
51 de ani de la o victorie istorică: Petrolul - Liverpool 3-1...
• Comportare de excepţie a juniorilor U 17 (născuţi 2001), de la
Petrosport Ploiești (foști mulţi ani la FC Petrolul Ploiești, antrenor
prof. Iulian Cojocaru), care în Liga Elitelor U 17 (114 echipe, 19 serii a 6
echipe), în Seria 18 a competiţiei naţionale organizate de FRF, la finalul
„Etapei Preliminare” a acumulat punctaj maxim, cu zece victorii, cu
84 de goluri înscrise și 0 primite în disputele (tur-retur) cu CS Colţea
Brașov, CSȘ Brașovia Brașov, FCM Târgoviște, CSȘ Târgoviște și CSM
Ploiești…
GIMNASTICA RITMICĂ
• La București (6-8.X.2017), la Campionatul României de Junioare,
echipa CSM Ploiești (Denisa Stoian, Miruna Ciocîrlan, Delia
Gheorghe, Ana Toma), pregătită de Liliana Băescu și Simona Puiu, a
devenit Vicecampioana României, devansată de CSȘ Anghel Saligny
Iași și devansând CSU Brașov.
TENIS
• Spre onoarea sportului românesc, prin multă muncă, dăruire,
talent și prin marile recente victorii de la Beijing – China, marea
noastră sportivă Simona Halep și-a realizat un frumos vis urcând pe
primul loc în lume, în același sport în care, cu peste patruzeci de ani în
urmă Ilie Năstase a fost prim lider mondial…
VOLEI
• Dezamăgitor, la debutul în competiţia (Divizia A 1), în
care-și dorește „aurul”, echipa de seniori Tricolorul LMV Ploiești a fost
învinsă fără drept de apel (0-3; 22-25, 15-25, 15-25) de către Steaua, la
București…

0372.032.313
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B
8 X 2017) au
Brașov; 77,8.X.2017),
avut în competiţie și
reprezentativele valoroasei
structuri sportive CSM
CFR CSȘ Ploiești, care
sub conducerea tehnică
a antrenorilor Gheorghe
Savu, Mihai Trandafirescu și
Doru Munteanu, au avut în
componenţă, în majoritate,
juniori și junioare.
La senioare, CSM CFR
CSȘ Ploiești (reprezentată
de judoka Adriana Vlădoiu,
Alexandra Stere, Cătălina
Schiopu, Cleonia Riciu,
Diana
Marcu,
Denisa

Cristea)
C
i t ) a cucerit
it medaliile
d liil
de bronz, iar la seniori,
echipa structurii prahovene
(cu
Andrei
Căpăţână,
Răzvan Onofrei, Cătălin
Cane, Marian Tănase,
Alberto Mingote, Andrei
Baicu, Andrei Pîrloga în
componenţă)
s-a
aflat
aproape de acestea, la
onoranta competiţie (a cărei
fază finală a fost transmisă
în direct de Realitatea
TV, graţie președintelui
Federaţiei Române de
Judo – Cozmin Gușă), cu
„aurul” cucerit de U CSM
Cluj Napoca (feminin) și de

Imagini: csmploiesti.ro
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Dinamo Brașov
Di
B
((masculin),
li )
au mai participat și alte
puternice formaţii din
București, Iași, Deva, Pitești,
Oradea, unele competitoare
folosind,
regulamentar,
și sportivi din Serbia,
Moldova, Ucraina.
O
menţiune
aparte
pentru judoka de la CSM
CFR CSȘ Ploiești – Cătălina
Schiopu – excelentă și la
Brașov și care va reprezenta
România la apropiatele (1921.X.2017)
Campionate
Mondiale
de
Juniori
(Zagreb, Croaţia).

Petrolul, la momentul „adevărului”…
Derby, pe „Ilie Oană”
V

ineri, 13.X.2017, de la
ora 18.15, la Ploiești, pe
Stadionul „Ilie Oană”, FC Petrolul
Ploiești întâlnește formaţia AFCM
Alexandria, singurele echipe
din Seria 3 și dintre cele 72 de
competitoare din cele cinci serii
din Liga III Naţională de Fotbal, cu
punctaj maxim, într-un autentic
derby, moment al „adevărului”…

și în transmisie directă TV pe
Digi Sport 1 și pe Sport Ph pentru
numeroșii iubitori de Petrolul,
din Prahova, din ţară și de peste
hotare…
Petrolul, cu victorii și în
primele patru faze naţionale
ale Cupei României, va întâlni
în Faza 5 (24/25/26.X.2017), la
Ploiești, pe CS Mioveni din Liga 2

(evitând, prin tragerea la sorţi de
ieri, confruntarea cu o echipă de
prim eșalon naţional...), dar până
atunci, vineri seara pe „Ilie Oană”,
un autentic „examen”…
Cu bucuria că suporterii noștri
de aur au susţinut cu fairplay,
pe bravul ex-antrenor petrolist
Cosmin Contra (cu care Petrolul
a cucerit în 2013, Cupa României)
șși pe foștii jucători
p
petroliști
Costin
B
Budescu, Gicu Grozav
șși Ovidiu Hoban,
aaflaţi la primii pași noi
ccu echipa României
((3-1 la Ploiești cu
K
Kazahstan și apoi
11-1 cu Danemarca,
la
Copenhaga),
n
nutrim speranţa că
„„Lupii Galbeni” vor fi
ssusţinuţi, ca de obicei
b
benefic și în marele
d
derby de vineri seara…
Hai Petrolul!

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.
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!”

