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Iancu aruncă bomba: austriecii de la OMV au chef
să tranzacționeze gazul din Marea Neagră la Viena
I

ulian Iancu (PSD) este președintele Comisiei de industrii și servicii din Camera Deputaților și deputat la al
patrulea mandat. Din 1985 și până în anul 2000 a lucrat la Romgaz Mediaș, iar până în 2004 a deținut poziții
importante la ANRE și Ministerul Industriilor. Am putea deci spune că este specialist în materie de energie. De-a
lungul timpului însă Iancu a dat, cum se spune pe românește, cu bățul în baltă, făcând estimări sau previzionări
eronate. N-am garanta deci nici că subiectul pe care l-a făcut un fel de bombă de presă, referitor la cum ne fură
nouă austriecii gazul, ar fi veridic. Dar tema merită (frica păzește bostănăria) atenția noastră!

Ș

tirea pe marginea căreia a luat foc
subiectul este următoarea: „Bursa
de la Viena a transmis autorităților
din România două scrisori prin care
își exprimă interesul de a fi platforma

de tranzacționare a gazelor românești”
(declarație Iulian Iancu, „Adevărul.
ro”). Ce ar însemna acest lucru?
Că situația i-ar avantaja pe cei de la
Gazprom și OMV Petrom. De ce?

Sezon de proteste la
Ploiești. Sindicaliștii
de la BNS și TCE au
ieșit în stradă
P

este 150 de sindicaliști
din cadrul BNS Prahova
au
pichetat
Prefectura
Prahova, timp de o oră,
nemulțumiți de propunerile
legislative legate de plata
contribuțiilor sociale. Lor
li s-au alăturat și angajații
de la TCE care amenință că
vor întrerupe transportul
în comun. Tensiuni sunt și
la Servicii Gospodărire Urbană, unde, momentan, nu a fost semnat
contractul colectiv de muncă, însă și medicii de familie anunță că se
pregătesc de demararea acțiunilor de protest.

L

a Ploiești a demarat seria de
proteste. Mai mulți sindicaliști
din cadrul Blocului Național
Sindical (BNS) Prahova au
protestat, la Ploiești, în fața Palatului
Administrativ,
nemulțumiți
că guvernanții s-au decis să
transfere în sarcina angajaților
plata contribuțiilor sociale. Spre
deosebire de alte proteste care
au avut loc în acest an la Ploiești,
pichetarea Prefecturii Prahova

s-a dovedit a fi cel mai zgomotos
protest. Timp de o oră, în zona
centrală a Ploieștiului, s-au auzit
fluierele, goarnele și vuvuzelele
protestatarilor. Protestatarii au
avut suplimentar și un adevărat
repertoriu. Nu au lipsit lozincile
la adresa guvernanților, dar și a
autorităților locale. „Nu suntem
cobai”, „Rușine să vă fie” și multe
huiduieli s-au auzit minute în șir.
Citiţi în pagina 7

Puterea de la Chișinău:
între constituționalitate
și precedente
constituționale

P

reședinte al Federației de Șah din Moldova, șeful statului Igor
Dodon a mizat că va aduce cu ușurință actuala guvernare în poziția
de șah-mat, dar a ajuns el însuși sac de box pentru guvern și parlament.
Citiţi în pagina 10

Pentru că gazele din Marea Neagră
vor fi exportate, în loc să fie vândute
pe bursa din România, în timp ce
România va fi apoi nevoită să importe
mai mult gaz de la Gazprom!
Citiţi în pagina 7

Investiție de30 de milioane
de euro, la Ploiești
C

ompania niponă Calsonic Kansei, deja prezentă
în Prahova, a anunțat că își va extinde afacerile
în Parcul Industrial Ploiești, printr-o nouă fabrică
de componente electronice pentru industria auto.
Directorul de operațiuni pentru România, Hiroyuki
Horii, a confirmat că gigantul japonez va investi
30 de milioane de euro în această capacitate în
urma căreia vor fi create 300 de locuri de muncă.

Lucrările vor începe în 2018, iar producția în serie
este programată pentru anul 2020. Noua fabrică
de producție va fi construită în proximitatea celei
deja existente în Parcul Industrial Ploiești. Calsonic
Kansei este profilată, printre altele, pe fabricarea unor
componente auto precum radiatoare, condensatoare,
sisteme de aer condiționat, compresoare, componente
din plastic pentru interiorul autoturismului.

Învățământul, la raport:
stăm bine-bine și totuși... nu prea!
C

um ne place nouă să împopoțonăm totul! Iată un exemplu: „Scopul educației ar trebui să fie
pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să
vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor” (Albert Einstein). Sau: „ educația trebuie
să fie captivantă, continuă și coerentă”; „ strategia managerială de conducere a Inspectoratului Școlar
Ju
Județean
Prahova s-a fundamentat
p
pe
managemetul participativ, de
m
motivare
prin comunicare, delegare
ș valorizare a resurselor, focalizat pe
și
c
calitate,
bazat pe utilizare judicioasă
a resurselor umane și financiare din
s
sistem”;
„obiectivele instituției noastre
s aliniază la cele propuse de Guvernul
se
R
României”.
Am citat câteva din
p
panseurile
incluse într-un soi de raport
in
intitulat
„Starea învățământului anul
ș
școlar
2016-2017, județul Prahova”,
p
prezentat,
săptămâna trecută, de
I
Inspectoratul
Școlar Județean Prahova.

Ș

i haideți să vedem cât lirism are acest raport...
în fine, cât de romantic a fost învățământul
prahovean în anul școlar 2016-2017 coordonat, cu...
pagina 6

Actualitate
Decideţi dvs.:
Suntem sau nu de
Mileniul al III-lea?

„stil de management democratic”, de către cei trei
inspectori șefi sau adjuncți plus alți 37 de angajați ai
Inspectoratului Școlar Județean!
Citiţi în pagina 7

Minte, trup, suflet
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Filarmonica
“Paul Constantinescu”
Jubileu 65

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
Trei mașini implicate într-un
accident la Chițorani
Neatenția la volan și viteza
reprezintă doar două dintre cauzele
producerii de accidente rutiere.
Două persoane, printre care și un
copil în vârstă de 3 ani, au ajuns la
spital în urma unui accident produs
pe DN1B, pe raza satului Chițorani,
comuna Bucov. În accidentul rutier
au fost implicate trei autoturisme.
La fața locului s-au deplasat
mai multe echipaje ale Poliției,
Serviciului de Ambulanță și ISU
Prahova. Patru persoane se aflau
în cele trei autoturisme. O fetiță
în vârstă de trei ani, care prezenta
un traumatism cranio-cerebral
minor, și un bărbat în vârstă de
33 de ani, cu traumatism toracic și
traumatism cranio-cerebral, au fost
transportate la Spitalul Județean
Ploiești,
pentru
investigații
suplimentare. Alți doi tineri, în
vârstă de 24 de ani și de 27 de ani,
au refuzat transportul la spital.
Traficul în zonă s-a desfășurat
îngreunat.
Poliția
continuă
cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a cauzei care a condus la
producerea accidentului.
Accident grav la Pietroșani
Accidentul rutier s-a produs
pe un drum comunal din satul
Pietroșani, comuna Puchenii
Mari, după ce un biciclist a fost
acroșat de un autoturism. Impactul
a fost unul violent. Un bărbat în
vârstă de 84 de ani, care se deplasa
pe bicicletă, a fost accidentat
grav de o mașină. Medicii de la
Serviciul de Ambulanță, ajunși la
locul accidentului, au constatat
că victima accidentului prezintă
un traumatism cranio-cerebral
grav. Bărbatul lovit se afla în
comă profundă. Dată fiind starea
victimei, aceasta a fost preluată de
un elicopter și transportată la un
spital din Capitală. Poliția urmează
ca să stabilească cauza accidentului.
A ajuns la spital din neatenție
O fetiță în vârstă de 11 ani a fost
victima unui incident care a avut
loc pe DN1A, în Cartierul Mitică
Apostol. Se pare că, împreună cu
o altă fetiță, victima ar fi încercat
să traverseze strada prin loc
nepermis. Șoferul unui autoturism
a avut inspirație și a frânat,
moment în care una dintre fetițe a
sărit în șanț și s-ar fi rănit. Medicii
au constatat că fetița prezenta mai
multe plăgi la nivelul mâinilor.
Copila a fost transportată la
Spitalul de Pediatrie Ploiești,
pentru a fi supusă unor investigații
amănunțite. Alte două persoane
care se aflau în autoturism au
refuzat transportul la spital. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul.
Șofer încătușat după ce a
provocat un accident
Evenimentul rutier a avut loc pe
strada Șoseaua Nordului, aproape
de intersecția cu strada Găgeni.

2

Seria accidentelor rutiere
produse în Prahova a
p
continuat. Zeci de persoane
au ajuns la spital, cu
leziuni grave, ca urmare a
evenimentelor produse pe
șosele.
Șoferul, în vârstă de 40 de ani, de
fel din Scorțeni, a pierdut controlul
volanului și a intrat cu mașina
în scuarul stației de tramvai.
Pentru că a devenit recalcitrant
și a refuzat testarea cu aparatul
etilotest, bărbatul a fost încătușat și
transportat de un echipaj de Poliție
la Spitalul Județean Ploiești, pentru
recoltarea de probe de sânge.
Comportamentul șoferului a lăsat
de dorit și la spital. Aici, bărbatul a
agresat verbal personalul medical,
motiv pentru care a fost sancționat
și cu o amendă în valoare de 2.000
de lei. Mai mult, pentru că și la
spital a refuzat recoltarea de probe
de sânge, bărbatul s-a ales cu dosar
penal.
Pieton lovit de autoturism,
în Ploiești
Accidentul s-a produs pe
Bulevardul Independenței. Un
bărbat în vârstă de 78 de ani a
fost acroșat de un autoturism. La
sosirea medicilor de la Serviciul
de Ambulanță, bărbatul rănit era
în comă și prezenta un traumatism
cranio-cerebral și un traumatism
la gambă. Victima accidentului
a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident cu cinci victime pe
strada Rudului
Accidentul rutier s-a produs după
ce două autoturisme, în care se
aflau nouă persoane, printre care și
patru copii, au intrat în coliziune.
Cinci persoane au fost transportate
la spital. Este vorba de trei fetițe în
vârstă de 11 luni, 10 ani și 13 ani,
care au suferit traumatisme craniofaciale, și două femei în vârstă de 55
de ani, respectiv 35 de ani. Alte patru
persoane au refuzat transportul la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate modul
cum s-a produs evenimentul rutier.
Acesta nu este singurul accident
care s-a produs pe strada Rudului.
La diferență de numai o zi, în
zonă au mai avut loc încă două
evenimente rutiere. Un biciclist a
fost acroșat de un autoturism, iar în
zona Spitalului Municipal Ploiești
șoferul unei mașini a pierdut
controlul volanului și a intrat
într-un stâlp, o persoană fiind
rănită.
O cisternă încărcată cu lapte,
implicată într-un accident la
Cheia
Trei persoane au ajuns la spital
după ce o cisternă încărcată cu
40 de tone de lapte a intrat în
coliziune cu un autoturism. Trei
din cele patru persoane implicate
în eveniment au fost transportate la
spital. Victime au fost două femei,
cu vârsta de 46 de ani, respectiv 50
de ani, care prezentau traumatisme
craniene, și un bărbat în vârstă de
47 de ani, care avea un traumatism
cranio-cerebral și fractură de

piramidă nazală. Impactul dintre
cisternă și autoturism a fost
puternic. Toate cele trei victime
au fost transportate la Unitatea
de Primiri Urgență a Spitalului
Județean Ploiești. Cea de a patra
persoană implicată în accident
a refuzat transportul la spital.
Circulația a fost restricționată pe
sensul Măneciu – Cheia. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Incendiu la o casă din satul Buda
Două autospeciale cu apă și spumă
și 10 pompieri au intervenit pentru
stingerea unui incendiu care a
izbucnit la o casă din satul Buda,

comuna Râfov.
f O persoană a sunat
la 112 și a anunțat că focul a izbucnit
inițial la o anexă gospodărească
și că s-a extins la locuința din
apropiere. În momentul în care
pompierii militari au ajuns la
fața locului, focul se manifesta
violent la nivelul acoperișului, pe
o suprafață de 200 de metri pătrați.
Dată fiind amploarea incendiului,
ISU Prahova a suplimentat
efectivele de intervenție cu încă
două autospeciale și 10 pompieri,
existând pericolul ca flăcările
să se extindă și la o altă locuință
din vecinătate. După localizarea
și stingerea focului, pompierii
militari au identificat și cauza
incendiului. Se pare că flăcările au
izbucnit de la un aparat de gătit
lăsat nesupravegheat.
Accident de muncă la Negoiești
Un muncitor angajat la o societate
de pe raza localității Negoiești a
trecut prin clipe groaznice după
ce a fost prins între două cofraje
de beton. Victima a fost scoasă
în starea gravă. La fața locului s-a
deplasat un echipaj de la Smurd.
Bărbatul, în vârstă de 35 de ani,
era inconștient, în stop cardiorespirator. Victima prezenta și un
traumatism abdominal. Bărbatul a
fost intubat, iar medicii au demarat
imediat procedura de resuscitare,
bărbatul fiind transportat la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești.
Incendiu pe calea ferată.
Circulația oprită temporar
Focul a cuprins mai multă vegetație
uscată din dreptul șinelor, între
Gara de Sud și Gara de Est, în
zona Dorobanțul, pe o suprafață
de 450 de metri pătrați. La fața
locului s-a deplasat un echipaj de
pompieri din cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență Prahova.
Circulația trenurilor a fost oprită
temporar pe relația Ploiești – Buzău,
traficul feroviar fiind ulterior
deviat pe celălalt fir de cale ferată.
Circulația a fost reluată rapid după
localizarea și stingerea focului.
Bărbat acuzat că a furat balustrada
de la un pod, de pe DN1
Polițiștii Secției Rurale nr. 9
Puchenii Mari au fost sesizați
despre faptul că pe podul rutier
de pe D.N.1 ce traversează râul

Prahova, pe sensul de mers
București către Ploiești, lipsește o
parte din balustrada de protecție.
„Polițiștii au stabilit faptul că,
în cursul zilei, au fost efectuate
lucrări la podul rutier în cauză (în
urma producerii unui accident),
constând în înlocuirea stâlpilor
de susținere ai balustradelor, fapt
pentru care s-a impus demontarea
și depozitarea acestora pe terenul
din apropiere. S-a constatat
faptul că au fost sustrase patru
tronsoane de balustradă, iar în
urma verificărilor efectuate a fost
identificată persoana bănuită de
comiterea faptei, respectiv un
localnic, în vârstă de 60 de ani”,
a anunțat IJP Prahova. În cauză,
potrivit Poliției, se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt calificat, bunul
sustras fiind predat lucrătorilor
de la Secția Drumuri Naționale
Ploiești.
Razie în Cartierul Bereasca și la
Obor
Polițiști din cadrul Secției nr. 1
Ploiești au desfășurat o acţiune
în zona Cartierului Bereasca şi
a Oborului. „A fost constatată
o infracțiune, au fost legitimate
22 de persoane, controlate trei
autovehicule și s-au aplicat șase
sancţiuni contravenționale, în
valoare totală de 1.800 lei”, a
anunțat Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova. Totodată, polițiștii

au ridicat în vederea confiscării
700 de țigarete, în valoare de 315
lei.
Tânăr acuzat de furt de lemne și
că a acroșat două mașini
Un agent din cadrul Postului de
Poliție Valea Doftanei, în timp ce
desfășura activități de patrulare
pe raza comunei, a observat un
autoturism care circula din sens
opus. „Întrucât vehiculul era
lăsat în partea din spate, ca și cum
ar fi avut greutate în portbagaj,
polițistul a întors autospeciala și
a pornit în urmărirea vehiculului
suspect. Acesta a fost găsit la scurt
timp, oprit pe marginea drumului,
prezentând urme de avarii. În
urma cercetărilor, se pare că
șoferul, un bărbat de 26 de ani, din
comuna Stoenești, ar fi acroșat din
spate un alt autovehicul, după care
a ricoșat într-un altul, care se afla
parcat pe marginea carosabilului”,
a
anunțat
IJP
Prahova.
Evenimentul s-a soldat doar cu
pagube materiale, fără ca vreo
persoană să fi suferit vătămări.
Polițistul a procedat la controlul
autoturismului și ... Surpriză!
Tânărul
transporta
material
lemnos, din specia fag, despre
care conducătorul a declarat că nu
deține documente de proveniență
sau de transport. „Bărbatul a fost
sancționat contravențional cu o
amendă de 580 lei și trei puncte
penalizare pentru nepăstrarea în
mers a distanței corespunzătoare
față de auto din față, precum și
cu amendă de 5.000 lei, pentru

transportul materialului lemnos
fără aviz de însoțire”, a anunțat IJP
Prahova.
Portofele cu bani găsite la
Ploiești
La sediul Secției nr. 2 din cadrul
Poliției Municipiului Ploiești s-au
prezentat două persoane care
au relatat faptul că au găsit un
portofel. „În urma verificărilor,
s-a stabilit că acesta conține o
sumă de bani, însă nu și acte care
să poată conduce la identificarea
proprietarului de drept. Persoana
care a pierdut bunul respectiv este
rugată să se adreseze Secției de
Poliție nr. 2, la numărul de telefon
0244.554.061 sau să se deplaseze
personal la sediul din municipiul

Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19”,
a anunțat IJP Prahova. La câteva
zile distanță, la sediul Secției 3
Poliție din Ploiești s-a prezentat
o femeie care a anunțat că a găsit
un alt portofel. „Polițiștii ajunși la
fața locului au constatat că acesta
nu conținea acte sau documente
care să poată duce la identificarea
proprietarului, însă, în interiorul
lui se afla o sumă de bani”, a
precizat IJP Prahova. La fel ca
în primul caz, persoana care a
pierdut portofelul este rugată să se
adreseze la Secția de Poliție nr.3,
de pe strada Minerva, nr. 4.
Minor dat dispărut la Filipeștii
de Pădure
Poliția Prahova caută un adolescent
care, în ziua de 14 octombrie a.c., a
plecat de la locuința sa din comuna
Filipeștii de Pădure și nu a mai
revenit. „Persoana dispărută se
numește Bădoi Alexandru Florin,
are 17 ani și este domiciliat în
comuna Filipeștii de Pădure, satul
Dițești. „Tânărul are 1,60 - 1,65
m. înălțime, 50-55 kg de kg, ochii
verzi, părul negru, tuns scurt. La
momentul dispariției, acesta era
îmbrăcat cu pantaloni negri, cu
dungi laterale de culoare roșie,
precum și cu un tricou de culoare
cafenie. De asemenea, era încălțat
cu pantofi sport de culoare alb/
albastru”, a anunțat IJP Prahova.
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.
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A dat Primăria Ploiești de Primăria
fundul sacului?
taie bani de
CONSILIERII LOCALI AU
LIMITAT GRATUITĂȚILE
ELEVILOR PE MIJLOACELE DE
TRANSPORT ÎN COMUN ÎN
FUNCȚIE DE VENITURILE DIN
FAMILIE ȘI ABSENTEISM

O

fi dat și Primăria Ploiești de fundul sacului,
după cele două valuri de majorări salariale
din acest an? Pesemne că da de vreme ce consilierii
locali și municipalitatea au început să ajusteze/taie
din cadourile pe care le-au făcut, cu mână largă,
diverselor categorii sociale. Iar prima dată s-au
oprit la gratuitățile acordate elevilor pe mijloacele
de transport în comun, aleșii locali venind cu ceva
modificări legate de atribuirea legitimațiilor.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rima dată se limitează accesul la transportul gratuit
elevilor care dispun, acasă, de resurse financiare
îndestulătoare. Nu vor mai beneficia de abonamente lunare
gratuite școlarii care provin din familii ale căror venituri
sunt mai mari de 2.364 lei/net/persoană. Teoretic, dacă
mama, tata și un copil au, în total, cel puțin 7.092 lei net/
lună (9.456 lei net/lună, în cazul familiilor cu doi copii),
elevul nu mai beneficiază de gratuitate pe mijloacele de
transport în comun. Între noi fie vorba, de la acest nivel în
sus, nici nu credem că elevul mai folosește autobuzul și nu
se duce la școală cu taxiul sau mașina proprie! De la acest
plafon în jos, Primăria Municipiului Ploiești va deconta
valoarea integrală a unui abonament nominal lunar valabil
pe toate liniile, respectiv, 110 lei, inclusiv TVA. Elevii din
învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat, care
domiciliază în alte localități și studiază pe raza municipiului
Ploiești, vor primi, indiferent de veniturile părinților, o
reducere de 50% la tariful de bază la transportul public local
de călători la toate tipurile de abonamente: nominal lunar
valabil pe 1 și toate liniile, nominal fracționat pentru 7 zile

valabil pe 1 și toate liniile, nominal fracționat pentru 15
zile valabil pe 1 și toate liniile. Elevii care întrerup procesul
de învățământ la una din școlile din oraș, indiferent că au
domiciliul în Ploiești sau în județ, vor ieși automat din
programul de subvenționare. Consilierii locali s-au gândit
să condiționeze facilitatea și de prezența la ore a copilului.
Astfel, elevul care a absentat mai mult de 80% de la cursuri
va fi radiat de la gratuitate, indiferent de veniturile pe care
le au părinții. Conducerile școlilor au un pic de treabă în
plus în sensul în care vor trebui să depună la SC Transport
Călători Express (strada Găgeni nr. 88) o mulțime de
documente: în intervalul 01-15 septembrie al fiecărui an,
tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an școlar; în
fiecare lună-situația modificărilor intervenite în structura
școlară pe clase (transferuri la alte școli din oraș/în afara
orașului, renunțări de a frecventa școala etc), precum și
situația elevilor care au frecventat mai puțin de 80% din
cursurile aferente lunii anterioare. Și setul de documente
pe care trebuie să-l depună elevul pentru abonament
s-a schimbat. Acesta va trebui să prezinte: legitimația
de călătorie pentru abonament; certificat de naștere sau,
după caz, cartea de identitate, original și copie; CI al unuia
dintre părinți, original și copie; declarație privind acordul
prelucrării datelor personale; adeverințe care să ateste că la
nivelul familiei venitul înregistrat se situează sub de 2.364
lei/net/persoană inclusiv; declarație pe proprie răspundere,
sub sancțiunea legii penale, că în momentul în care
veniturile pe familie vor fi de 2.364 lei/net/persoană, unul
din tutori se va prezenta la sediul SC Transport Călători
Express SA Ploiești și va comunica acest lucru în vederea
anulării dreptului de eliberare a abonamentului de călătorie
gratuit.

Ce drumuri a mai asfaltat CJ Prahova
L

a începutul anului, Consiliul Județean
Prahova și-a propus să modernizeze
(întreținere periodică a îmbrăcăminților
asfaltice) 56 km de drumuri + alți 5,6
km adăugați printr-un act adițional la
contract. Până la sfârșitul săptămânii
trecute, potrivit CJ Prahova, au fost
încheiate lucrările pe 58 de km, restul
de 3,6 Km având termen de finalizare 31
octombrie. Valoarea totală a lucrărilor
a fost de 7 000 000 de lei (TVA inclus).
Teoretic așadar ar trebui să găsim asfalt

Boldeşti - Seciu

ca-n palmă pe următoarele tronsoane: DJ
101 F Valea Călugarească-Dumbrava, DJ
100 B Fulga-DN 1D, DJ 100 C Baba AnaMizil și Sălciile-Fulga, DJ 102 D SălciileBoldești Grădiștea, DJ 102 H Baba AnaMizil, DJ 100 H Gura Vadului-Mizil, DJ
100 I Fântânele-Ceptura, DJ 102 K Vadu
Săpat-Mizil, DJ 102 N Ceptura- DN 1
B și Colceag-DN 1 D, DJ 102 R TătaruGornet Cricov și Călugăreni-Gura
Vadului, DJ100 D Cocorăștii MisliiScorțeni, DJ 101 P Filipeștii de TârgCălinești și Poiana Câmpina-Breaza,

DJ102 I
Valea Doftanei-Trăisteni,
DJ130 A Tinosu-Crivina, DJ 139: RâfovPuchenii Mari, DJ 140 Puchenii MariBrazi, DJ 232 Boldești Scăeni-Plopu, DJ
100 L Podenii Noi-Iordăcheanu, DJ 100
N Teișani-Slănic, DJ 102 B Vălenii de
Munte-Drajna, DJ102 L Bătrâni-Posești,
DJ 219 Teișani- Vălenii de Munte și
Predeal Sărari-Vălenii de Munte. Ar
mai fi de asfaltat porțiunile de drum
județean Talea-Breaza, Șotrile-Vistieru,
Brebu-Pietriceaua și Bertea -Vărbilău.

Fulga

la investiții
și-i duce la
salubrizarea
orașului
S

ăptămâna trecută, în regim de urgență, a fost
rectificat bugetul local al municipiului. Ce
este senzațional în această acțiune? Nimic! Poate
în afară de amănuntul că a fost tăiat bugetul de
investiții cu 2 milioane de lei pentru ca Primăria
Ploiești, prin mâna sa dreaptă, Regia Autonomă
de Servicii Ploiești, să facă față cheltuielilor

cu salubrizarea orașului. Acum nu știm dacă
rectificarea vizează doar măturarea străzilor
(lucru care se face parcă din ce în ce mai prost) sau
și bugetul pentru deszăpezirea orașului, pentru
când va să fie prima nea din acest an. Se aude însă
că chiar și cu această suplimentare de fonduri,
banii n-ar ajunge decât până la mijlocul lunii
noiembrie. Tonul conducerii RASP a fost grav
de tot: „în cazul în care nu se va găsi o soluție de
urgență pentru rectificarea bugetară, vom fi puși în
situația sistării activităților de curățenie căi publice
și deszăpezire” (extras din nota de rectificare). La
începutul anului, prevederea bugetară pentru
salubrizare căi publice și deszăpezire a fost de
16 milioane de lei. În septembrie, bugetul a fost
suplimentat cu 1,5 milioane de lei, iar acum,
acesta a ajuns la 19,5 milioane de lei. RASP
spune că, pentru ca programul de salubritate/
deszăpezire să continue fără întreruperi până la
finalul anului, pentru perioada 11 noiembrie-31
decembrie va fi nevoie de încă 2,5 milioane de
lei! Altfel... Altfel vom rămâne fie cu gunoiul cât
casa, fie cu zăpada până sub acoperiș! Și-ar mai
fi un aspect: încă nu s-a finalizat licitația pentru
contractul de salubrizare pentru următorii patru
ani. Pentru că e vorba despre o sumă imensă a
contractului-cadru, respectiv, 195 de milioane
de lei, fără TVA, au fost mai multe contestații la
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
care au blocat procedurile de achiziție a delegării
gestiunii serviciilor de salubrizare a căilor publice
și deszăpezire. În prezent, doar doi operatori
și-au depus ofertele: Rosal Grup SA și RER
Ecologic Service Buzău SA. Tare ne temem
că, indiferent cine va câștiga, vom avea altă
contestație, numai bine să ne trezim în mijlocul
iernii că nu avem operator!
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Mă doare-n băşcălie!
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Mi-s cocoș de Timișoara
Nu mă dau bătut de Dragnea!
După o cruntă fulguială
A pierdut, mare scofală!
El n-are deci nicio vină
C-a ajuns biată găină!

C

amera Deputaților vrea să achiziționeze
mobilier pentru „dormitor, cameră
de zi și sufragerie”, titrează presa centrală,
citind anunțul postat pe site-ul instituției.
Valoarea estimată a contractului este de
166.386 lei. Criteriul de atribuire-prețul cel
mai scăzut, iar finanțarea este asigurată din
fonduri bugetare. Potrivit documentației
de atribuire, contractul vizează achiziția de
canapele, canapele cu fotolii, fotolii, precum
și canapele cu fotolii și măsuță. Dar ce-ați
pățit, bre, aveți grețuri să moțăiți în sala de
ședințe și-acum vreți paturi? Nu angajați și
o lălăitoare să vă cânte nani-nani?

C

ălin Popescu-Tăriceanu, a declarat,
recent, la o emisiune tv, că nu va
accepta ca DNA să facă Guvernul: „există
o serie de acțiuni de slăbire a Guvernului,

ărea puțin probabilă o împăcare a
fostului premier Sorin Grindeanu cu
Liviu Dragnea. Cei doi, dacă vă amintiți,
s-au certat ca țațele pe șanț, Dragnea a
răsturnat un guvern cu Grindeanu cu tot, iar
acuș se pupă amândoi în piața publică. La
ordinul lui Dragnea, Mihai Tudose a trimis
Parlamentului documentul oficial prin care
propune numirea lui Sorin Grindeanu la
șefia ANCOM. Cică Liviu are nevoie de
control paralel la telecomunicații și de-aia
își pune acolo un om de încredere. Pe Sorin

forțarea demiterii miniștrilor Sevil Shhaideh
și Rovana Plumb. În această combinație
rotundă era prins și un ministru ALDE, Viorel
Ilie, pe care noi n-am vrut să-l retragem. Eu
nu accept ca DNA să facă Guvernul României.
Când o să se întâmple chestia asta, eu plec
din politică. Eu nu sunt maleabil, nu sunt
pentru compromisuri în această chestiune,
adică văd destui politicieni, mă uit cu mare
tristețe la ce se întâmplă în PNL, la domnul
Orban, care are probabil teama scadenței în
justiție și de aceea este atât de prietenos cu
sistemul.“ Ascultând ce zici, Tăricene, îmi
vine în minte asta:
-Râde hârb de ciob
Și prostul de neghiob!

F

adică. Nu mă omorî, Liviule, dar nu era ăsta
omul binomului? Cât despre tine, Grindene,
cum era aia cu... coloana vertebrală?
- Un cocoș, voinic flăcău,
Cocoțat pe-un gard alene,
Încrezut ca un erou
Se umfla, fudul, în pene:

ostul premier Adrian Năstase vine
cu dezvăluiri de ultimă oră cu privire
la subiectul care pare să fie în centrul
atenției zilele acestea: sistemul paralel din
România. Fostul politician scrie pe blogul
său, sub forma unei povești, pașii pe care
artizanii acestui Sistem i-au urmat pentru
implementarea lui: „în 2005, un om a
primit, de la George Soros, un buldog. El s-a
apucat sa-l dreseze și să-l învețe sa-i atace
ne-prietenii. L-a trimis și la Bruxelles, să se
perfecționeze și să-și ascută dinții. Apoi, omul
le dădea cățeilor din sat rămășite de mâncare
și, din când în când, ca să-i sperie, le arăta
licuriciul. Asta ca să nu se implice atunci
când buldogul îi ataca adversarii. A trecut
un an, au trecut nouă, omul și-a pierdut din
puteri. Într-o zi, flămand, buldogul a început
să-și alerge stăpânul. Și face acest lucru și
în prezent. Omul este Traian Băsescu, iar
buldogul este Sistemul”.
-E o lege care spune:
Semeni vânt, culegi furtună!
Tu ai fost perfid, viclean
Și l-ai cules pe Traian.
Iar Traian, lovind cu bâta,
Te-a trimis la mititica.
Adrian, am o-ntrebare:
În această... adunare
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M

ai mulți parlamentari au fost întrebați
de reporterii Antena 3 ce formă
de guvernământ are România. Cel mai
tare răspuns a fost cel al deputatului PSD
Tudorița Boboc:
Reporter: Ce formă de guvernământ are
România?

Ce-are
Ce
are Soros socoteală?
E cumva tot el de vină
C-ai venit mata pe lume?

D

-Nani-nani, dormi pe țară,
Toată iarna, pân` la vară,
Și când te-oi trezi, mămucă,
Obosit de-atâta muncă,
Ți-o veni dorul de ducă...
Din concediu-n canapea,
Vai de România mea!

P

- Am mai dat odată-un leu
Parcă pe la Ateneu.
Acum ni se cere-un ban
Să-și ia Guvernul ciolan?

oar unul din patru români mai crede
că lucrurile merg în direcția bună în
România, arată eurobarometrul realizat de
Institutul Kantar, la comanda Parlamentului
European. După Germania (-9), România
(-7) înregistrează cea mai mare scădere a
încrederii populației față de direcția în care
evoluează țara. Dacă 25% dintre români
consideră că lucrurile merg în direcția
bună, 62% cred că lucrurile merg în direcția
greșită, o creștere cu 10 puncte procentuale
față de precedentul eurobarometru din
martie 2017. Cu excepția Marii Britanii

Tudorița Boboc: Cum ce formă de
guvernământ?
Reporter: E o întrebare simplă, ce formă de
gguvernământ are România?
Tudorita Boboc: A Partidului Social
Democrat!
-Cine te-a făcut pe tine, Tudorițo, lele,
La minte așa subțire, Tudorițo, lele,
Dară cine te-a votat, Tudorițo, lele,
Ce-a avut oare în cap? Tudorițo, lele!

E
(+14), România are cea mai mare creștere
a populației care crede că lucrurile merg în
direcția greșită.
- Românul zice obosit:
E țara pe un drum greșit!
Așa și este când, lunar,
O bagă ăștia-n buzunar!

lena Udrea, cuconeta care ani de zile a
fost reprezentată, în studiourile Antena
3, ca o păpușă blondă împăiată, s-a înfățișat
de data aceasta vie-vie în televiziunea
Văranului, trăncănind verzi și uscate despre
sistem: „la momentul în care se apropia

C

e ziceți despre taxa de solidaritate?
Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a
mințit că UE obligă toate țările să adopte

taxa de solidaritate, iar UE a dezmințit
totul, spunând că doar anumite republici
rămase-n pană de bani pot inventa un
astfel de bir. Care va să zică, aha, asta era,
Guvernul, cu Olguța care împrăștia banii
ca găina suită în mijlocul grămezii, a dat de
belea, iar acum ne cere nouă să fim solidari.
Bravos, nene!
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judecarea
dosarului
d
d
l llui Dan Voiculescu
l
ll-am
auzit pe domnul Coldea spunând despre
dosarul Telepatia că va intra judecătoarea
Camelia Bogdan și că în trei zile va da zece
ani închisoare cu executare, lucru întâmplat
ulterior (...) Relația dintre Antena 3 și Traian
Băsescu era tensionată de ani de zile, dar la
un moment dat Antena 3 a deranjat sistemul
și de aceea s-a pus în mișcare acest plan
împotriva postului de televiziune și împotriva
lui Dan Voiculescu”.
-Ascultându-ți trăncăneala
De când te-a luat aiureala,
Jur pe ce vrei, măi, fată,
Erai mai OK împăiată!
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Învățământul, la raport:
stăm bine-bine și totuși... nu prea!

continuare din pagina 1

INFRASTRUCTURA
ȘCOLARĂ DIN JUDEȚ
În anul școlar 2016-2017,
învățământul
preuniversitar
a funcționat cu 219 unități cu
personalitate juridică, dar care
includ, cu tot cu structuri fără
personalitate juridică, 620 de
unități: 287 de grădinițe cu
program normal (231-în mediul
rural), 31 de grădinițe cu program
prelungit (3 în mediul rural), 52 de
școli primare (47 în mediul rural),
203 școli gimnaziale (150 în
mediul rural), 47 de colegii/licee
(11 în mediul rural). Acestora li
se adaudă: Centrul Județean de
Excelență, 6 școli speciale, Palatul
Copiilor Ploiești + 8 cluburi
ale copiilor în județ, 2 cluburi
sportive, Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională
Prahova, cu 9 centre logopedice
în subordine, grefate pe lângă
unități de învățământ din județ,
Centrul Județean de Asistență
Psihopedagogică Prahova, cu 23
de cabinete care funcționează în
unități de învățământ preșcolar,
gimnazial și liceal și Casa
Corpului Didactic. În Prahova
funcționează și Colegiul Național
Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza, finanțat însă în totalitate
de Ministerul Apărării Naționale.

frecvență, 2.746-în învățământ
profesional, 1.864 (+ 70 cu taxă)în învățământul postliceal, 251
(+23 cu taxă)-școala de maiștri,
27-stagii de pregătire practică. În
2016/2017, școala prahoveană a
pierdut ori a avut cu 2.159 de elevi
mai puțin față de anul 2015/2016,
cu 6.256 de elevi față de 2014/2015
și 7.281-față de anul 2013/2014.
Procesul de învățământ a fost
asigurat de 7.175 cadre didactice,
iar funcționarea școlilor a depins
de existența a 985 de salariați
încadrați la categoria „personal
didactic auxiliar” și 1.310-la
categoria „posturi nedidactice”.

REZULTATE
FOARTE BUNE
VERSUS...391 DE ANI
DE CHIUL!
Să vedem însă care este efectul
educației ce
„trebuie să fie
captivantă, continuă și coerentă”, a
„managementului participativ, de
motivare prin comunicare, delegare
și valorizare a resurselor, focalizat
pe calitate”. Și oferim câteva date
statistice:
-numărul absențelor: 3.422.775,
din care nemotivate-1.619.440;
numărul absențelor nemotivate /
elev-19,04; cele mai multe s-au
înregistrat
în
învățământul

ÎN CINCI ANI,
NUMĂRUL ELEVILOR
A SCĂZUT CU 7.281
DE PERSOANE!
În toate aceste școli au fost înscriși,
anul trecut, 105. 533 elevi (plus
93 care au plătit taxe): 16.135
de persoane-în învățământul
preșcolar, 33.600-în învățământul
primar, 28.190- în învățământul
gimnazial, 20.890-în învățământul
lideal, 1.427- în învățământ liceal
seral, 385- în învățământ liceal fără

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
profesional-64,94
absențe
nemotivate
/elev,
iar
cele
mai
puține-în
învățământul
primar-10,47
absențe/elev.
Glumind un pic, se cheamă că,
însumat, elevii din Prahova au
chiulit vreo...391 de ani;
- situația școlară (exceptând
învățământul preșcolar și clasa
pregătitoare pesemne): numărul
elevilor înscriși la începutul
VIII-aa (din care au promovat
anului-90.070 de școlari; numărul a VIII
de elevi rămași la sfârșitul examenul de capacitate 4.540
anului-80.879; numărul elevilor de elevi), iar în învățământul
promovați-80.218 (90,26% rată profesional-1.068 elevi; examen
de promovare); numărul de de bacalaureat sesiunea iuniecorigenți la 1-2 materii-4.711; cu iulie-5.117 de elevi înscriși, 3.858
situația neîncheiată-1.729; elevi admiși, rată de promovare-78,18%;
neșcolarizați-394; repetenți la examen de bacalaureat sesiunea
15 iunie-1.827 de elevi; numărul septembrie-1.293 de candidați
de elevi care au abandonat înscriși, 300-admiși, rată de
rată
de
școala-332; numărul elevilor promovare-30,06%;
promovare
finală-81,10%;
retrași-241;
exmatriculați-458; olimpiade școlare internaționale-3
eliminați-15; numărul elevilor medalii, din care una de aur;
plecați în străinătate-146; numărul olimpiade naționale-97 de premii,
elevilor veniți din străinătate-122; din care 18 locuri I etc.
note la purtare sub 7-1.650; note la
ȘI TOTUȘI...
purtare între 7 și 9,99-8.050;
-rezultate
școlare:
evaluare
TRAGEȚI MAI MULT
națională la clasa a VIII-a, rată
CU OCHIUL LA
de promovare-87,60%; numărul
elevilor înscriși la liceu pentru
LUMEA REALĂ?
anul școlar 2017/2018 (5.152 Am reținut, printre obiectivele
locuri de școlarizare)-4.930 de sistemului
educațional,
în
elevi, din 5.183 absolvenți de clasa general, deci și a școlilor ori
inspectoratului din Prahova,
următorul deziderat: „Corelarea
programelor
educaționale
cu
piața muncii -formarea inițială
a tinerilor și formarea continuă
a adulților, printr-o corelare
mai strânsă a programelor de
studii cu preocupările și nevoile
spațiului socio-economic actual,
prin: realizarea cu periodicitate
a unor studii de nevoi la nivelul
agenților economici și utilizarea
rezultatelor acestor studii în
proiectarea noilor programe de
studii; fundamentarea corectă a

Consiliul Județean a semnat
un nou contract cu finanțare
europeană nerambursabilă
A

utoritățile județene au semnat contractul de
finanțare pentru continuarea proiectului privind
managementul integrat al deșeurilor, această etapă
având ca obiectiv construirea unei stații de tratare

mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile la
Ploiești. Președintele Consiliului Județean Prahova,
Bogdan Toader, a anunțat că asistența financiară
europeană nerambursabilă se ridică la 46, 687
milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului este
de 64,443 mil. lei. Noua investiție se va derula prin
intermediul Programului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, gestionat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene. Valoarea aferentă lucrărilor
la noua stație este 61, 531 mil. lei, inclusiv TVA,
iar perioada de realizare este 18 luni de la emiterea
ordinului de începere a investiției, în acest termen
fiind incluse etapele de proiectare, execuție a lucrărilor
și testare a echipamentelor. Stația de Tratare MecanoBiologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești va avea
o capacitate de prelucrare de 150.000 tone/an, aceasta
completând infrastructura de gestionare a deșeurilor
existentă la nivelul județului Prahova.

planului de școlarizare; adaptarea
curriculum-ului școlar la dispoziția
școlii; corelarea învățământului
profesional și tehnic cu cerințele
agenților economici; extinderea
activităților extrașcolare; dezvoltarea stagiilor de practică de
specialitate/intership; urmărirea
absolvenţilor pe parcursul traseului
lor profesional pentru a înregistra
feed-back-ul privind succesul lor
în carieră”. Ei bine, nu știm cât
de bine sau mai puțin bine se
întâmplă acest lucru-sau, dacă e să
fim cinstiți, nu se întâmplă!- dar
vă rugăm să rețineți următoarele
declarații: Organizația Prefbeton:
„oferta de forță de muncă calificată
(fierari betoniști, sudori, tâmplari,
lăcătuși mecanici, electricieni,
macaragii, zidari și instalatori) în
industria producției de materiale
de construcții și, în general, pe piața
construcțiilor a ajuns, în prezent, la
un minim îngrijorător.Este o situație
gravă care generează mutarea
platformelor de producție în cazul
investitorilor străini și reprezintă
totodată și o adevărată barieră în
fața noilor investiții straine care
vizau România”; Laurențiu Baciu,
LAPAR: „e criză de tractoriști,
combinieri și mecanici agricoli în
agricultură. Ținem cu dinții de
un meseriaș fiindcă alții nu mai
găsim”. Dacă mai adăugăm știrile
zilnice- „criză de medici, crize de
asistente medicale”... n-am zice că
învățământul se uită prea mult la
cerințele din piață!

Se reface Muzeul
sătesc Sângeru
N

u se știe când,
fiindcă de-acum
încolo vine iarna, dar
Muzeul Județean de
Istorie și Arheologie
Prahova a anunțat
că are în plan să
înceapă lucrările de
renovare la Muzeul
Sătesc Sângeru, a cărui
clădire principală a
fost parțial afectată de
un incendiu produs în luna februarie. Lucrările nu ar dura foarte
mult, ci numai 40 de zile, intervenția presupunând refacerea
completă a șarpantei acoperișului, a parapetului de la balconul
etajului și a tavanului de la etaj. Valoarea contractului este de
aproximativ 200.000 lei. Reamintim că incendiul a distrus mai
multe documente existente în interior, dar cea mai mare parte
a arhivei a fost salvată prin intervenția pompierilor. Muzeul
sătesc este găzduit de Complexul curților boierești Andrei
Bozianu, monument istoric de interes național, care cuprinde
Biserica „Sf. Andrei”, cu Turnul de clopotniță (construit între
1793-1799), Conacul boieresc (construit prin anii 1780-1790)
și zidul de incintă.
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HOTĂRÂȚI DVS.:

SUNTEM SAU NU DE MILENIUL AL III-LEA?

P

romiteam, săptămâna trecută, atunci când am scris despre criteriile de
alocare a sumelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,
finanțat integral de la bugetul statului, că vom vorbi despre infrastructura de
servicii publice și de sănătate (infrastructura școlară am tratat-o separat în ziarul
de astăzi). Dorim cumva să vedem care sunt performanțele României capitaliste
în cei 27 de ani scurși de la Revoluția din 1989 încoace. Precizăm că Institutul
Național de Statistică nu deține date complete din 1990, perioadă la care ne vom
raporta în analiza de față, deci s-ar putea ca unele dintre aprecieri să fie ușor
distorsionate.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Drumuri publice: avem încă
36,11 % căi rutiere pietruite
și/sau din pământ
În 1990, România dispunea de o rețea
totală de drumuri în lungime de 72.816
km (naționale-14.683 km, județene și
comunale-58.133 km). Dintre acestea,
erau modernizate 16.592 km de artere de
circulație, iar 20.544 km aveau îmbrăcăminți
asfaltice ușoare. Presupunem că 35. 680 km
de drumuri erau pietruite și/sau din pământ
( 49% din totalul drumurilor).
În 2016, România mai are 31.084 km
de drumuri de început de secol XX, adică
nemodernizate: pietruite-20.660 km și din
pământ-10.424 km. Acest lucru înseamnă
un procent de 36, 11 %, cifră cam mare
pentru o țară cu pretenții, așa cum ne
socotim. Cu alte cuvinte, față de 1990, am
dres busuiocul în procent de 13%!
Din 1990 și până astăzi, rețeaua totală de
drumuri a crescut la 86.080 km, din care
747 km înseamnă autostrăzi. Modernizate
sunt căile rutiere pe o lungime de 33.928
km, iar cu îmbrăcăminte asfaltică ușoarăpe 21.068 km.
Drumuri naționale- 17. 612 km
din care:
-modernizate- 16.600 km
-îmbrăcăminți asfal ce ușoare- 808 km
-pietruite-189 km
-din pământ-15 km

În privința drumurilor orășenești
să zicem că țara stă un pic mai bine:
dintr-un total de 31.101 km,
sunt
modernizate 20.972 km de străzi, față de
12.082 km, în 1990.
În Prahova, din 1990 și până în prezent,
lungimea totală a drumurilor a crescut
cu 206 km, de la 1.024 km, în urmă cu 27
de ani, până la 2.230 km, în 2016. Partea
bună este că a scăzut numărul de străzi
pietruite și din pământ de la 778 km, în
1990, la 322 km, în 2016. Dar tot este rău
că ne-a apucat sfârșitul deceniului al II-lea
din mileniul III cu 106 km de drumuri din
pământ! Rețeaua de drumuri arăta, în 2016,
în felul următor: total drumuri-2.230 km,
din care naționale-322 km, județene-1.147
km (de pământ-34 km, pietruite-49 km,
cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare-863 km,
modernizate-203 km) și comunale-761
km (de pământ-72 km, pietruite-218 km,
cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare-417 km,
modernizate-54 km). În cele 14 orașe,
lungimea străzilor era de 1.348 km, din care
modernizate-1.033 km, față de 621 km, în
1990.

Apă-78,78%,
canalizare-37,22%!
La nivel național, populația deservită de
sistemul public de alimentare cu apă era, în
2016, de 12.853.110 de locuitori (582.939 de
persoane, în Prahova). România dispunea
de o lungime totală a rețelei simple de
distribuție a apei potabile de 79.677,6 km,
din care urban- 29.476,7 km ( în Prahova3.527,3 km, din care urban-1.347,2 km).
Numărul localităților conectate la o rețea de
alimentare cu apă este de 2.506, respectiv,
317 orașe și 2.189 de comune. Acest lucru
înseamnă că 3 orașe (din 320) și 1.672 de
comune (total 2.861) din România nu au
apă la chiuvetă (procent cumulat-21,22%
dintre localități nu dispun de apă în sistem
centralizat). Situația ar putea fi mai rea de
atât pentru că, în cazul comunelor, nu toate
satele au fost conectate la rețea. În Prahova,
anul trecut, din totalul de 104 de unități
administrativ-teritoriale, dispuneau de apă

Drumuri Județene-35.361 km
din care:
-modernizate-13.280 km
-îmbrăcăminți asfal ce ușoare-13.635km
-pietruite-6.513 km
-din pământ-1.933 km
Drumuri comunale-33.107 km
din care:
-modernizate- 4.048 km
-îmbrăcăminți asfal ce ușoare-6625 km
-pietruite-13.958 km
-din pământ-8.476 km

,
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potabilă în sistem centralizat 14 orașe și 76
de comune (procent-86,53%, mai mic dacă
ar fi să luăm în calcul și satele).
Rețeaua de canalizare e cam un lux în
mediul rural. Dar o să vedeți, s-au făcut ceva
progrese. O statistică simplă arată în felul
următor: locuitori cu gospodăriile conectate
la sistemele de canalizare și epurare a apelor
uzate-9.415.524 de persoane; lungime rețea
canalizare- 34.353,4 km, față de 13.756
km, în 1990 (în Prahova- 994,5 km față de
431,5, în 1990); număr de localități cu rețea
de canalizare la nivel național-313 orașe și
871 de comune, față de 1990-când aveau
canalizare 257 orașe și nicio comună (în
Prahova- 14 orașe și zero comune)! Avem,
așadar, fără sistem de canalizare 7 orașe și
2.310 de comune! Referindu-ne strict la
mediul rural, procentul de localități fără
această modernitate care ține până la urmă
de mediu și, prin extensie, de sănătate, este
69,56%. În 27 de ani, sistemul a fost introdus
în 56 de orașe și 871 de comune. Prahova,
din câte ați observat, nu avea nici în 1990 și
nici în 2016 niciun kilometru de conductă
funcțională în mediul rural.
Alimentare cu gaz metan:
-lungimea totală a conductelor de
distribuție a gazelor, la nivel național39.668,8 km (10. 777,6 km, în 1990)
-număr de localități unde se distribuie
gaze -245 de orașe (din 320) și 668 de
comune (din 2.861), procent- 28,70%!
Prahova
-total lungime rețea: 2.577,8 km, în
2016, față de 1.015,2 km, în 1990
-localități racordate la gaz metan: 13
orașe și 40 de comune, procent-50,96%

Infrastructura de sănătate
Nu degeaba spunea fostul președinte al
României, Traian Băsescu, că sistemul de
sănătate ar trebui reformat, adică privatizat.
Bine, domnia sa se referea atunci la
medicina de urgență, în special la SMURD,
creația medicului Arafat pentru statul
român. Altfel sau în rest, chiar și în privința
serviciilor de ambulanță, s-a cam ajuns
la acest rezultat: în afară de spitale, unele
sectoare în care afaceristul n-ar câștiga sau
segmentele care țin de politicile naționale,
sistemul sanitar românesc s-a privatizat de la
sine într-o proporție importantă. România
avea, în 2016, următoarea infrastructură
de sănătate: spitale- 567 (in care 201
private), ambulatorii de specialitate-108
(66), ambulatorii integrate spitalului-361
(30), policlinici-146 (137), dispensare
medicale-187, centre de sănătate-17 (5),
centre de sănătate mintală-80, sanatorii TBC
-2, sanatorii balneare-11 (4), preventorii-2,
unități medico sociale-67, centre de
diagnostic și tratament-30 (22), centre
medicale de specialitate-667 (627), cabinete

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))

de medicină generală-752 (730), centre
medicale școlare-1.878, centre medicale
studențești-53, cabinete medicale de
familie-11.274 (11.252), societate medicală
civilă-194, cabinete stomatologice-14.879
(14.847),
cabinete
stomatologice
școlare-440,
cabinete
stomatologice
studențești-36, societate stomatologică
civilă-192,
cabinete
medicale
de
specialitate-10.754 (10.754), societate civilă
medicală de specialitate-443, farmacii-7.802
(7.403),
puncte
farmaceutice-1.693
(1.625), depozite farmaceutice-259 (255),
laboratoare
medicale-4.009
(1.988),
laboratoare tehnică dentară-2.263 (2.248),
centre de transfuzie-42, alte tipuri de
cabinete medicale-749 (520).
Toată această infrastructură este
deservită de un corp medical și de asistență
medicală nu știm dacă suficient sau nu. Dar
România are următorul personal: medici
(exclusiv stomatologi)-57.304 de persoane
( din care 21.624 –în mediul privat);
stomatologi-16.442 de medici (14.799);
farmaciști-17.180 (16.007); alte tipuri de
personal sanitar cu studii superioare-18.959
(2.710) din care asistenți medicali cu studii
superioare-13.780 (1.745); personal sanitar
mediu- 137.246 (46.557) din care asistenți
medicali- 122.792 (42.377); moașe-2.576
(561); personal sanitar auxiliar-66.256
(7.041).
Prahova
Spitale- 24 (8)
Ambulatorii de specialitate-3 (2)
Ambulatorii integrate spitalului-15
Dispensare medicale-4
Centre de sănătate-1 (1)
Centre de sănătate mintală-2
Sanatorii balneare-1
Unități medico sociale-1
Centre de diagnos c și tratament-1
Cabinete de medicină generală-65 (63)
Centre medicale școlare-79
Centre medicale studențeș -1
Cabinete medicale de familie-363 (363)
Cabinete stomatologice-456 (455)
Cabinete stomatologice școlare-11
Cabinete stomatologice studențeș -1
Cabinete medicale de specialitate-351
(351)
Farmacii-260 (240)
Puncte farmaceu ce-63 (61)
Depozite farmaceu ce-12 (12)
Laboratoare medicale-122 (53)
Laboratoare tehnică dentară-158 (158)
Centre de transfuzie-1
Alte mpuri de cabinete medicale-5 (5)
Prahova
*Medici (exclusiv stomatologi)-1.116
(473 în mediul privat)
*Stomatologi- 495 (475)
*Farmaciș -470 (445)
*Alte puri de personal sanitar cu studii
superioare-265 (32)
-din care asistenți medicali cu studii
superioare- 141 (2)
*Personal sanitar mediu- 5.023 (1.990)
-din care asistenți medicali-4.687 (1.931)
*Moașe-102 (15)
*Personal sanitar auxiliar-2.401 (333)
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IANCU ARUNCĂ BOMBA: AUSTRIECII DE LA
OMV AU CHEF SĂ TRANZACȚIONEZE GAZUL
DIN MAREA NEAGRĂ, LA VIENA

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

continuare din pagina 1

Ce ar putea face statul român
să împiedice acest lucru?

Bursa de la Viena ar vrea
să tranzacționeze gazul
românesc în Austria
Austria
OMV Petrom a anunțat că accelerează
începerea exploatării din perimetrul
Neptun, de unde estimează că se pot
extrage 42-84 de miliarde de metri cubi de
gaze. Transportul de gaze în Austria este
condiționat de finalizarea conductei BRUA,
plan amplu al UE, la care România este parte.
Și taman la o lună de la aceste anunțuri a
apărut solicitarea Bursei de la Viena! OMV
Petrom spune că ar vrea să vândă gazul
extras din Marea Neagră la bursa vieneză
fiindcă România nu ar mai avea ce face cu
gazul de vreme ce Romgaz asigură cea mai
mare parte din consum. Producția anuală
de gaz a României este de circa 11 miliarde
de metri cubi. Romgaz a descoperit un
zăcământ la Caragele (Buzău), dar rezerva
ar fi de 27 de miliarde mc3, fix cât consumul
pe 3 ani al României. În viitor așadar, dacă
OMV cară gazul extras din subsolul nostru
în Austria, iar Romgaz nu va putea asigura
consumul anual, vom rămâne la mâna
rușilor de la Romgaz, Romgaz care este
asociat cu OMV în multe-multe afaceri! Cu
alte cuvinte s-a dus independența energetică
a României! Noi cu resurse, noi cu mâna
întinsă la alții ori la cheremul rușilor!

Nimic, zice Iancu! El nu poate obliga o
companie privată să vândă tot gazul extras
în România! Să umble la redevențe? Ar
putea, dar n-o face! Iulian Iancu afirmă:
„dacă gazele din Marea Neagră vor fi
exportate, în loc să fie vândute pe bursa din
România, va fi lovită securitatea națională
a României”! Deputatul PSD a mers mai
departe cu logica: „consumatorul român
va fi discriminat, în timp ce România va
fi nevoită să importe mai mult gaz de la
Gazprom. Să vedeți combinația GazpromOMV, cum vor face tranzacția gazelor la
Viena, pentru că eu, stat, nu pot să impun
producătorului fă neapărat pe OPCOM sau
pe Bursa Română. El face pe ce piață vrea
și o va face pe cea din Viena”. Comisia de
industrii și servicii din Camera Deputaților,
condusă fix de Iulian Iancu, a aprobat, la
începutul lunii octombrie, OUG 64/2016,
cu amendamentul ca 70% din producția
de gaze să fie vândută pe bursa OPCOM
(Operatorul pieței de energie electrică și
de gaze naturale din România). Chestiunea
a nemulțumit Bursa Română de Mărfuri
(BRM) care afirma, prin conducătorii săi, că
amendamentul favorizează Gazprom. Cum,
nu se știe. Numai bine însă, plenul Camerei
Deputaților a întors OUG 16 la comisie.
Comisarul european pentru Energie,
Miguel Canete, a transmis o scrisoare
autorităților române prin care arată că
oficialii de la Bruxelles nu sunt de acord cu
aceste modificări.

De ce nu impune Guvernul
redevențe mai mari?
Guvernul ar putea arăta OMV că are un
cuvânt greu de spus. Măcar, dacă tot a comis
imprudența de a-și vinde resursele naturale,
statul ar putea umbla la redevețe. Legea
petrolului spune că redevențele se calculează

ca procent din valoarea producției care
variază, în funcție de dimensiunea
zăcământului, între 3,5% și 13,5%. La
privatizarea Petrom, statul s-a obligat să
mențină acest sistem de taxare 10 ani. Iar
termenul a expirat și România ar trebui să
aleagă un nou sistem de redevențe. Numai
că ezită să facă acest lucru. Conducerea
OMV Petrom spunea, deunăzi vreme:
„redevența nu este singurul beneficiu al
statului, având în vedere alte taxe și impozite
pe care le plătim. OMV Petrom este cel mai
mare contribuabil la bugetul de stat. În
2012, OMV Petrom a plătit taxe și impozite
în valoare de 2 miliarde euro. La acestea se
adaugă dividendele aferente participației
de 20,64% a statului în companie. De la
privatizare, noi am investit în România peste
9 miliarde de euro”. Ei și?

OMV și Gazprom, acorduri
de cooperare, dar nu și în
România
Românii fac alergie când aud de ruși. Și
numai bine, austriecii și rușii și-au dat mâna.
În aprilie 2016, OMV și Gazprom au încheiat
o serie de acorduri referitoare la o colaborare
strategică: grupul austriac ar urma să cedeze
rușilor active din Marea Nordului și din
zona platformei continentale norvegiene,
în timp ce Gazprom va livra către OMV
țiței, începând din 2016. OMV dorește să
aibă acces la zăcămintele din Rusia pentru
a înlocui integral pierderile de producție
din piețele din Austria și România. În 2017,
OMV a cumpărat de la firme controlate
de Gazprom un sfert dintr-un zăcământ
de gaze din Siberia, pentru 1,75 miliarde
euro. Tranzacția prevede că OMV va primi
24,99% din drepturile asupra zăcământului
Iujno Ruskoie, din vestul Siberiei. Referitor
la o posibilă cedare a unor acțiuni către ruși
în perimetrul de la Marea Neagră, directorul

general al grupului austriac OMV, Rainer
Seele, a negat o asemena ipoteză.

Conducta BRUA, acces
austriac la gazul românesc,
dar și acces românesc la
gazele din toată lumea!
OMV Petrom și americanii de la
ExxonMobil au finalizat al doilea foraj în
perimetrul Neptun din Marea Neagră, unde
cele două companii au investit, din 2008
până în prezent, 1,5 miliarde de euro.
România și-a propus să finalizeze
gazoductul BRUA (Bulgaria-RomâniaUngaria-Austria) până în 2020, când se
estimează că va începe extracția de gaze
din Marea Neagră. Conducta BRUA, care
va interconecta rețelele de gaze din cele
patru țări, este unul din cele mai importante
proiecte ale UE. Pentru România,
interconectarea cu Bulgaria asigură legătură
cu Grecia și acces la resurse din toată lumea.
Interconectorul cu Bulgaria, cu o capacitate
de 1,5 miliarde metri cubi, a fost deja dat în
folosință la finele anului trecut, iar bulgarii
au în plan să finalizeze conducta de legătură
cu Grecia în 2019. Bulgaria și-a exprimat
interesul de a primi gaze naturale din Israel,
după realizarea conductei EastMed, care
va conecta uriașele zăcăminte din zona
offshore deținută de Israel și Cipru cu
depozitele din Grecia. Proiectul EastMed,
derulat în joint-venture de grupul de stat
grec DEPA și italienii de la Edison, are ca
termen de finalizare 2025. Tot prin BRUA
ar putea fi aduse în România gaze din
zona caspică, prin conductele TANAP
(Trans-Anatolian Gas Pipeline) și TAP
(Trans--Adriatic Pipeline), care vor conecta
zăcămintele din Azerbaidjan de Grecia,
via Turcia, planificate să se finalizeze tot în
jurul lui 2020.

Sezon de proteste la Ploiești. Sindicaliștii de la
BNS și TCE au ieșit în stradă
continuare din pagina 1

Grevă generală la TCE
La
pichetarea
Prefecturii
Prahova s-au alăturat și peste
60 de sindicaliști din cadrul SC
Transport Călători Express care
s-au plâns de situația financiară a
societății. Oamenii reclamă faptul
că de-a lungul timpului, TCE a
ajuns să acumuleze datorii de
zeci de milioane de lei la Serviciul
Public Finanțe Locale și către
ANAF, dar și către diverși furnizori
de servicii. „Am dat un ultimatum
Primăriei Ploiești, ca până vineri
să vireze în contul TCE sumele
aprobate prin hotărâre de Consiliu
Local,
aferente
pierderilor

înregistrate de societate în 2016
2016.
În caz contrar vom declanșa, de
luni, 30 octombrie, grevă generală,
cu întreruperea transportului în
comun. Așa nu se mai poate. Ne-a
ajuns cuțitul la os. Ne este frică
să mai ieșit cu mașinile în cursă
pentru ca nu cumva să punem
în pericol viața călătorilor”, a
susținut Ion Mișcă, președintele
Sindicatului
Transportatorilor
din Ploiești de la TCE. În replică,
primarul Adrian Dobre a anunțat
că banii nu pot fi virați către
TCE, pe motiv că a fost dată o
viză negativă de control financiar
preventiv. La mijloc este vorba

despre 6,7 milioane de lei, fără
TVA. Sindicaliștii de la TCE mai
reclamă faptul că la această oră
nu se respectă contractul colectiv
de muncă, dar și faptul că a fost
sistată, până la finele anului,
acordarea de tichete de masă și
prime pentru vacanță. Mai mult,
sindicaliștii susțin că, în ciuda
faptului că datoriile către SPFL
și ANAF au fost eșalonate, pe o
perioadă de cinci ani, societatea
se va afla foarte curând în
imposibilitatea de a plăti și ratele,
și debitele către furnizori, dar și
drepturile salariale.

Roxana TĂNASE; www.ziarulploiestii.ro

Protest la SGU
Mai mulți angajați ai SC Servicii
Gospodărire Urbană, societate
aflată în subordinea Consiliului
Local Ploiești, care își desfășoară
activitatea la spații verzi, și-au
exprimat nemulțumirea cu privire
la faptul că nu a fost încheiat
contractul colectiv de muncă și
nu au fost acordate tichetele de
masă. Oamenii s-au prezentat,
după terminarea programului
de muncă, la sediul SGU, pentru
a participa la discuțiile pe tema
contractului colectiv de muncă,
în au constatat
însă
că
c ședința a fost
contramandată.
c
Nemulțumiți,
oamenii
au
o
încercat
să
în
ceară
socoteală
c
conducerii
SGU
c
Ploiești,
însă
P
nu
n au avut mari
șanse
de izbândă.
ș
Reprezentanții
sindicatului
de
d la SGU au
anunțat
că încă
a

speră ca medierea să continue,
pentru a rezolva problema legată
de semnarea contractului de
muncă. Societatea a reușit să
eșaloneze datoriile către SPFL,
dar, momentan, nu s-a ajuns la
un consens pe tema contractului
colectiv de muncă.

Medicii de familie se
pregătesc de pichetări
Nemulțumiri sunt și în rândul
medicilor de familie din Ploiești.
De data aceasta vorbim de un
sistem de Sănătate bolnav. Medicii
de familie reclamă deficiențele
sistemului informatic, aberațiile
din
domeniul
protocoalelor
medicale, dar și discriminările
apărute prin stabilirea unor
grile de salarizare numai pentru
personalul din spitale. În plus,
promisiunea că toată zona de
asistență privată nu va mai fi
supusă plății impozitului de 16%
nu a fost respectată până acum.
Prin urmare, spun medicii de
familie, începând din noiembrie,
nu este exclus ca și medicii de
familie să iasă în stradă.
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FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”
JUBILEU 65 (1952-2017)

- ÎNSEMNĂRI DE LA PRIMELE DOUĂ CONCERTE ALE ACTUALEI STAGIUNI Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

D

eşi a trecut o lună de zile de la ultimul
concert extraordinar susţinut în
seara zilei de duminică, 24 septembrie a.c.,
de către celebra Orchestră Royal Amsterdam
din elita mari orchestre simfonice ale lumii,
concert ce a avut loc în Marea Sală a Palatului
şi a marcat, la cote superlative, finalul celei
de a XXIII-a ediţii a grandiosului Festival
Internaţional “George Enescu”, acordurile
sale mai dăinuie încă şi acum - şi vor
continua încă multă vreme în inimile celor
aproape 9.000 de spectatori ce au urmărit cu
un interes excepţional cele două concerte
(23-24 septembrie) dirijate de ilustrul şef
de orchestră Danielle Gatti, solist Liviu
Prunaru – violonist-concertist român ce a
interpretat una din capodoperele enesciene
“Capriciul român pentru vioară şi
orchestră” (aranjament de Cornel Ţăranu,
după schiţele compozitorului).
După cum se ştie, în programul actualei
ediţii a Festivalului Internaţional “George
Enescu” – ce a cuprins peste 80 de mari
evenimente muzicale la care şi-au dat
concursul peste 3.000 de artişti interpreţi,
dirijori, şolişti-concertişti şi lirici, mari
orchestre şi ansambluri camerale din elita
muzicală a lumii, 12 concerte-eveniment
au fost organizate şi în marile oraşe ale
României: Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara,
Târgu Mureş, Braşov, Ploieşti, Bacău,
Oradea etc. la care au concertat nume
dintre cele mai sonore, cunoscute şi elogiate
pe plan naţional şi internaţional.
La Ploieşti, concertul a fost programat
pentru seara zilei de joi, 14 septembrie,
în vestita sală “Ion Baciu” a Filarmonicii
ploieştene. La pupitrul dirijoral s-a
aflat reputatul şef de orchestră dr. Radu
Postăvaru – dirijorul permanent al
instituţiei, personalitate binecunoscută şi
apreciată pe plan naţional şi internaţional.
Distins cu 22 de premii de interpretare la
diverse competiţii naţionale şi internaţionale
de dirijat şi de solist-pianist, desfăşoară şi o
bogată activitate didactică universitară în
calitate de profesor asociat la catedra de
dirijat orchestră a Universităţii Naţionale
de Muzică din Bucureşti.
Concertul din seara zilei de 14
septembrie a.c. a constituit şi deschiderea
oficială a noii stagiuni muzicale 2017-2018
(a LXV-a).
Acest concert-eveniment s-a bucurat
de sprijinul amabil al Ambasadelor

Cămara cu p
plante
Bogat în taninuri, vitamina
C și uleiuri eterice, scoarţa,
frunzele și boabele acestui
arbore, care crește în pădurile
din zona de munte, pot fi folosite
în
numeroase
tratamente
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Germaniei, Coreei de Sud şi Spaniei la
Bucureşti.
Pe podiumul de concert s-au aflat – în
calitate de solişti-concertişti trei dintre
cei mai remarcabili solişti laureaţi ai
excepţionalului Concurs Internaţional
“George Enescu” ediţia 2014: Ştefan Tarara
– născut în România şi stabilit ulterior în
Germania; Eun-Sun Hong (Coreea de Sud)
– violoncel şi Josu de Solaun (Spania) –
pian.
Programul a cuprins trei importante
capodopere: Nocturna pentru pian şi
orchestră de George Enescu (orchestraţie
Sorin Petrescu), Triplul concert pentru
vioară, violoncel, pian şi orchestră de
Paul Constantinescu – ultimul opus al
compozitorului, terminat în ianuarie 1963
şi pe care autorul, aflându-se într-o fază
avansată a unei boli necruţătoare, a fost
cântată în primă audiţie absolută la 8 zile de
la trecerea sa în eternitate – 28 decembrie
1963 – de către orchestra Filarmonicii
“George Enescu”, dirijor maestrul Mircea
Basarab şi soliştii Ştefan Gheorghiu –
vioară, Valentin Gheorghiu – pian şi Radu
Aldulescu – violoncel; despre acest concert,
marele scriitor Geo Bogza, în ziarul
“Contemporanul” din 11 ianuarie 1964
scria: Triplul concert de Paul Constantinescu
reprezintă o clipă de triumf a geniului creator
al poporului nostru, un mare şi definitiv
triumf – cum au fost atâtea în viaţa lui
Eminescu, Enescu, Brâncuşi – a unui artist
inspirat din comoara simţirii şi expresiei
populare şi este menit să emoţioneze multe
generaţii de români şi multe neamuri ale
pământului.
Soliştii concertului au fost cele trei
personalităţi amintite – din Germania,
Coreea de Sud şi Spania care, sub autoritara
baghetă a dirijorului Radu Postăvaru
au impresionat întreaga asistenţă prin
remarcabila lor tehnică şi măiestrie
interpretativă.
În partea finală, dirijorul Radu Postăvaru
a propus o altă lucrare de excepţie a
compozitorului Paul Constantinescu – din
păcate puţin cântată, Simfonia Ploieşteană,
lucrare pe care nemuritorul compozitor
a dăruit-o oraşului său natal în ultimul an
al vieţii (terminată la finele lunii ianuarie
1963) – în semn de recunoştinţă pentru
prestigioasa manifestare organizată de către
Secţiunea Regională de Învăţământ şi Cultură
– împreună cu conducerea Filarmonicii
(de care m-am ocupat personal), în ziua
de 7 iulie 1959, ce a avut loc la Teatrul de
Stat din Ploieşti. Concertul festiv organizat
atunci a fost onorat de întreaga conducere a
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor
– în frunte cu acad. Mihail Jora şi

maestrul Ion Dumitrescu, preşedintele
Uniunii, reprezentanţi ai Ministerului
Culturii, presei centrale şi locale, precum
şi un numeros public. Programul a cuprins
trei dintre lucrările sale de excepţie ale
compozitorului Paul Constantinescu:
Concertul pentru vioară şi orchestră, solist
Ştefan Gheorghiu; Balada pentru violoncel
şi orchestră, solist Radu Aldulescu şi
Concertul pentru pian şi orchestră, solist
Valentin Gheorghiu. Concertul s-a încheiat
cu o lucrare pentru orchestră, Brâul, pentru
care a fost invitat să dirijeze chiar autorul
lucrării.
În cuvântul de mulţumire, compozitorul
Paul Constantinescu – după ce a mulţumit
organizatorilor concertului, orchestrei
şi soliştilor, a precizat publicului că s-a
gândit să dedice oraşului său natal cu
această ocazie o lucrare simfonică, suită
sau simfonie. Lucrarea a fost terminată în
circa doi ani (ianuarie 1963), a oferit-o în
dar Preşedintelui Regiunii Stan Gheorghe
– de faţă fiind semnatarul acestor rânduri şi
dirijorul Ion Baciu, lucrare care să rămână
în patrimoniul Filarmonicii ploieştene,
pe care în troamna aceluiaşi an - în zilele
29-30 septembrie - a fost prezentată în
primă audiţie absolută de către Filarmonica
ploieşteană dirijată de maestrul Ion Baciu
în prezenţa autorului.
La concertul extraordinar din seara zilei
de 14 septembrie a.c. – ce a făcut parte din
Programul general al celei de-a XXIII-a
ediţii a Festivalului Internaţional “George
Enescu” şi a marcat deschiderea oficială
a noii stagiuni 2017-2018, printre oaspeţi
s-au aflat reprezentanţi din conducerea
Ambasadelor celor trei ţări Germania,
Coreea de Sud şi Spania, iar dintre
oficialităţile judeţului şi municipiului
Ploieşti s-au aflat domnii Bogdan Toader
– preşedintele Consililui Judeţean, Ganea
Cristian – viceprimar ş.a.
Următorul concert a avut loc în seara zilei
de joi, 21 septembrie, eveniment desfăşurat
cu sprijinul deosebit al Ambasadei Rusiei
la Bucureşti. La pupitrul dirijoral s-a
aflat dr. Cristian Brâncuşi, absolvent al
Universităţii de Muzică din Bucureşti şi
al unor importante cursuri de măiestrie
interpretativă la care a participat în anii
1975-1983 – inclusiv la ediţiile conduse de
inegalabilul Sergiu Celibidache. În perioada
1977-1983, tânărul dirijor Cristian Brâncuşi
s-a aflat în funcţia de dirijor permanent
al Filarmonicii Paul Constantinescu. În
1983, dirijorul Cristian Brâncuşi a fost
promovat dirijor al Orchestrei de Studio a
Radiodifuziunii Române, iar din 1990 este
dirijor fondator al Orchestrei de Cameră
Radio. În paralel s-a dedicat şi nobilei

Remedii de casă simple şi eficiente:

naturiste. Fructele coapte se
recoltează până la începutul
lunii noiembrie și au proprietăţi
diuretice,
astringente
și
vitaminizante.
Îmbunătăţește vederea
Fructele de scoruș-de-munte
conţin acizi fenolici și acizi
organici care au rolul de a fluidiza
sângele și de a proteja venele.
Astfel, circulaţia sângelui către
ochi este îmbunătăţită, ceea ce
are efect asupra acuităţii vizuale.
Siropul de scoruș este cel mai
indicat în acest caz, fiind o sursă
de caroten.
Recomandat pentru ochi
uscaţi
Vântul, praful, aerul uscat și

administrarea unor medicamente
pot duce la instalarea sindromului
ochiului uscat. Poţi ajuta
hidratarea lui cu comprese din
infuzie de scoruș.
Indicat în scăderea tensiunii
oculare
Durerea, iritaţia și vederea
înceţoșată se numără printre
simptomele frecvente ale tensiunii
oculare. Pentru ameliorarea lor, se
ţine o cură cu rachiu de scorușde-munte.
De ce ai nevoie pentru sirop:
500 g fructe de scoruș negru, apă,
miere.
Preparare și administrare:
opărești fructele 2-3 minute, apoi
le treci printr-o sită. Cântărești

activităţi de creaţie muzicală, devenind
membru al Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor şi al Societăţii
Internaţionale de Muzică Contemporană
precum şi al Societăţii Interpreţilor,
Coregrafilor şi Criticilor Muzicali din
România. Este autor a numeroase lucrări
camerale, simfonice şi vocal-simfonice,
iar din 1992 profesor asociat la clasa de
dirijat orchestră din cadrul Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti. A dirijat
importante orchestre din majoritatea ţărilor
europene, dar şi din America de Nord şi
America de Sud.
Programul concertului a fost dedicat în
întregime marelui titan de la Bonn, Ludwig
van Beethoven. Prima lucrare din program
a fost celebrul Concert nr. 5 pentru pian
şi orchestră, în mi bemol major, op. 73
(“Imperialul”), solist pianistul Eduard
Kunz din Rusia – apreciat printre cei mai
buni zece pianişti de mâine de către BBC
Music Magazine. A concertat cu numeroase
orchestre din Europa, printre care Londra,
Stockholm, Halle, Toulousse, Paris, Milano,
Barcelona, Tokio etc. În prezent, pianistul
Eduard Kunz este artist al Societăţii
Filarmonice din Moscova, laureat al celor
mai prestigioase concerte de pian ale vremii.
Concertul s-a încheiat cu superba Simfonie
a V-a in do minor op. 67 de Beethoven.
Interpretarea Concertului nr. 5 pentru
pian şi orchestră, (“Imperialul”), împreună
cu Filarmonica din Ploieşti, sub bagheta
maestrului Cristian Brâncuşi, a fost, fără
echivoc, un adevărat triumf pentru publicul
ploieştean.
Întreaga asistenţă a aplaudat minute
în şir atât pe pianistul-concertist, dar
şi pe dirijorul Cristian Brâncuşi, care
a condus cu incontestabilă autoritate
artistică cele două capodopere ale
nemuritorului L. van Beethoven. Printre
invitaţii care au onorat acest concerteveniment s-a aflat şi Excelenţa Sa Valeriy
Kuzmin – Ambasadorul Extraordinar
şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în
România, doctor în ştiinţe istorice, membru
în Biroul conducerii diplomaţilor ruşi. Din
partea Primăriei municipiului Ploieşti a fost
prezent viceprimarul Cristian Ganea.
Cele două extraordinare concerte
din 14 şi 21 septembrie constiue, fără
îndoială, două mari evenimente muzicale
ce marchează în mod strălucit începutul
acestei noi stagiuni muzicale jubiliare, care
merită a fi înscrise cu litere mari în Cartea
de Onoare a instituţiei.
Tuturor:
orchestrei,
soliştilor
şi
dirijorilor, precum şi conducerii instituţiei
– director dirijor Vlad Mateescu – sincere şi
călduroase felicitări.

CE POŢI TRATA CU SCORUŞ
pulpa de fructe și o amesteci cu
o cantitate egală de apă. Pui pe
foc, lași să fiarbă 5 minute, dai
deoparte și adaugi miere după
gust. Torni siropul în sticle închise
la culoare, pe care le păstrezi
într-un loc răcoros. Iei câte o
lingură pe zi. Pentru sirop sunt
recomandate fructe dulci, culese
toamna târziu, după ce a căzut
prima brumă, deoarece atunci își
pierde din astringenţă.
De ce ai nevoie pentru infuzie:
2 linguri fructe, 200 ml apă.
Preparare și administrare:
torni apa fierbinte peste fructe,
acoperi vasul și lași la infuzat 10
minute. Înmoi pansamente sterile
în infuzie, le storci puţin și le pui

peste ochi, în special seara. Repeţi
zilnic, câte 20 de minute.
Reduce
sensibilitatea
la
lumină
Fotofobia, cunoscută și ca
sensibilitate la lumină, poate fi
cauzată de o inflamaţie la nivel
ocular. Fructele de scoruș-demunte sunt bogate în antioxidanţi,
esenţiali în lupta cu radicalii
liberi, responsabili de apariţia
inflamaţiilor în organism.
De ce ai nevoie pentru ceai:
2 linguri fructe, 250 ml apă.
Preparare și administrare:
fierbi fructele 5-6 minute în apă,
strecori și lași la răcorit. Bei câte
o cană de ceai pe zi, pe lângă
tratamentul prescris de medic.
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RODUL HAZARDULUI SAU AL GENIALITĂȚII?
OŢELUL INOXIDABIL
Cum s-a făcut descoperirea: În 1908,
metalurgistul englez Harry Brearly i-a
fost oferită oportunitatea de a prelua
conducerea laboratorului de cercetare
Brown Firth din Sheffield Brearly, deși lipsit
de studii superioare, era pasionat de studiul
oţelului și a devenit un specialist autodidact
în producerea și analiza acestuia. La patru
ani de la preluarea postului de conducere
al institutului, Brearly a primit însărcinarea
de a cerceta și de a găsi o modalitate de
eliminare a ruginii care apărea în ţevile
puștilor, căci aceasta era o mare problemă
la acea vreme, ea afectând precizia tirului
armelor de foc. Brearly s-a dedicat acestei
sarcini și, timp de câteva luni de zile, a
realizat experimente cu tot felul de aliaje,
adăugând tot felul de metale în compoziţia
oţelului. Niciuna dintre „reţete” nu a avut
succes în reducerea nivelului de coroziune
din ţevile de pușcă, așa că Brearly a strâns
la un loc într-o grămadă toate rezultatele
încercărilor sale și le-a abandonat undeva
în curtea laboratorului. La câteva luni după
aceea, trecând pe lângă maldărul de aliaje,
ce fusese între timp spălat de multe ploi,
Brearly a observat că una dintre bucăţile
de metal își păstrase luciul puternic și nu
ruginise, spre deosebire de celelalte. S-a
dovedit că amestecul în cauză conţinea o
cantitate neobișnuită de crom – aproximativ
12% - care îi dădea rezistenţa specifică la
rugină. Brearly și-a denumit descoperirea
„oţel inoxidabil” și a început să o folosească
în producţia locală de cuţite de bucătărie.
Dar descoperirea sa nu a avut un succes
imediat – aliajul lui Brearly nu permitea
ascuţirea corespunzătoare a cuţitelor, și prin
urmare, Brearly a dobândit proasta reputaţie
de producător al unor cuţite care nu taie. Au
mai trebuit ani de zile de cercetare pentru
ca, prin rafinarea aliajului, acesta să fie, în
cele din urmă, întrebuinţat cu succesul
cunoscut acum de noi toţi, în foarte multe
aplicaţii casnice.
Utilitatea descoperirii: Descoperirea
oţelului inoxidabil a fost utilă în aproape
fiecare ramură a industriei moderne, în
industria aparatelor și ustensilelor casnice,
în medicină, în industria alimentară,
în construcţia vapoarelor, în industria
transporturilor etc. Oţelul inoxidabil se
găsește în fiecare casă – de la chiuveta din
bucătărie la acele de cusut, de la tacâmuri la
mașina de spălat. Greutatea redusă, durata
lungă de viaţă (100 de ani), rezistenţa la
rugină și faptul că nu necesită o întreţinere
specială, au făcut din oţelul inoxidabil una
dintre invenţiile cu cea mai răspândită și
mai variată aplicabilitate, fiind considerat
cu adevărat o minune tehnologică.
PENICILINA
Cum s-a făcut descoperirea: În 1928,
înainte de a pleca într-o vacanţă la ţară,
Alexander Fleming (botanistul și biologul
britanic, laureat al premiului Nobel) a făcut
curăţenie în laboratorul său, dar a omis să
spele vasele cu diverse culturi de bacterii
pe care le folosea pentru experimentele
sale biologice. Când s-a întors din vacanţă,
făcând ordine printre eprubetele și vasele
rămase nespălate, a descoperit că într-unul
dintre ele apăruse mucegai. Mucegaiul în
sine nu era atât de deosebit, dar ceea ce
i-a atras atenţia lui Fleming a fost faptul
că stafilococul ce se aflase iniţial în acel
vas a fost anihilat de către mucegai. După
câteva zile alte experimente, de data
aceasta intenţionate, Fleming împreună

cu micologul C.J. La Touche, au stabilit
că mucegaiul face parte din familia
Penicillium și drept urmare i-au pus numele
de penicilină. Cu toate acestea, Fleming,
nefiind chimist, ci biolog, nu a reușit să
înainteze foarte mult cu studiile legate de
folosirea penicilinei. Aveau să mai treacă
încă 12 ani până când australianul Howard
Florey și germanul Ernst Chain au reușit să
stabilească proprietăţile penicilinei și să o
proceseze ca și medicament.
Penicilina nu a fost singura invenţie
„întâmplătoare” a lui Fleming. Cu șase ani
înainte de descoperirea acesteia, pe când
stătea aplecat deasupra unei culturi de
bacterii, lui Fleming a început să îi curgă
nasul, câteva picături căzând peste cultura
respectivă. Instantaneu, bacteria a fost
anihilată, iar cu această ocazie Fleming
a descoperit că trupul uman conţine o
substanţă naturală, ce se găsește în lacrimi,
în salivă și în mucoasa nazală și care este
eficientă în lupta împotriva bacteriilor.
Fleming a denumit substanţa Iysozyme
Utilitatea descoperirii: Penicilina este
la ora actuală, antibioticul cu cea mai mare
răspândire și întrebuinţare. S-a estimat
că introducerea acesteia, în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, în tratarea
soldaţilor răniţi, a micșorat cu 12%-15%
numărul de decese sau de amputări ce erau
cauzate de răni infectate.
BILETELE POST-IT
Cum s-a făcut descoperirea. În 1968,
Spencer Silvet, un angajat al companiei
americane 3M, desfășura experimente în
încercarea de a descoperi un adeziv foarte

puternic, care să fie folosit în industria
aerospaţială, la construcţia avioanelor.
Experimentul său a eșuat, dând naștere unei
substanţe care se afla la polul opus faţă de
intenţiile sale: în loc să fie un super-lipici,
era un adeziv deosebit de slab, care avea însă
proprietatea novatoare de a putea fi înlăturat
cu ușurinţă, fără să lase urme și de a-și păstra,
în același timp, caracteristicile „lipicioase”.
Silver s-a străduit timp de cinci ani de zile
să găsească o întrebuinţare adezivului nou
creat, promovându-l printre colegii săi de la
3M în încercarea de a-i găsi o aplicabilitate
comercială. Dar nimeni din companie nu
era interesat de un adeziv care părea să fie
mult prea slab pentru a putea fi folosit la
ceva. Cu toate acestea, un nou „accident”
avea să ducă invenţia lui Silver într-o nouă
etapă. Unul dintre colegii lui Silver de la
3M, Art Fry, își petrecea duminicile cântând
în corul bisericii și se confrunta aproape de
fiecare dată cu o problemă: semnele de carte
pe care le punea în culegerea de imnuri
bisericești alunecau de fiecare dată, iar Fry
pierdea rândul. La un moment dat, el a
avut ideea genială de a încerca să folosească
adezivul lui Silver pentru a-și fixa semnele
de carte, împiedicându-le astfel să mai
cadă. Ideea a funcţionat, iar Fry s-a întors
la 3M în săptămâna ce a urmat, prezentând
conducerii descoperirea sa. Managerul
companiei, încă neîncrezător în utilitatea
și mai ales în profitabilitatea produsului, l-a
acceptat cu rezerve, introducându-l însă pe
piaţă abia în 1980. Deja din primul an de la
introducere, vânzările de Post-It au fost în
valoare de 21 milioane de dolari, iar acum

aduc un profit de un miliard de dolari anual.
Utilitatea descoperirii: Bileţelele PostIt sunt răspunsul la o problemă care nu s-a
pus niciodată. Cu siguranţă, mulţi dintre
noi am realizat cât de folositoare sunt aceste
mici bucăţele lipicioase de hârtie în viaţa
de zi cu zi, în birouri, în școli, acasă și așa
mai departe. Bileţelele Post-It sunt suportul
mesajelor și ale memento-urilor noastre în
viaţa de zi cu zi. Ele au dobândit un succes
atât de mare, încât a fost creată chiar și
varianta lor virtuală.
VELCRO („ARICI” SAU „SCAI”)
Cum s-a făcut descoperirea: Într-o
zi a anului 1941, când inginerul francez
George de Mestral s-a întors acasă după o
plimbare în natură făcută alături de câinele
său, a observat că atât el însuși cât și câinele
aveau picioarele acoperite cu scaieţi. În
mod normal, George ar fi înlăturat scaieţii
și i-ar fi aruncat. Dar în acea zi, s-a decis să
studieze micii agăţători la microscopul său.
Ceea ce a descoperit l-a uimit. Scaieţii erau,
de fapt, niște seminţe ce erau prevăzute
cu sute de mici cârlige, prin intermediul
cărora ele se „agăţau” de blana animalelor,
pentru ca, după parcurgerea unor distanţe
lungi, ele să cadă pe pământ, unde încolţeau
și astfel noua plantă prindea rădăcini.
Minunându-se de ingeniozitatea naturii, de
Mestral, care era de mic copil un pasionat
inventator, a fost de îndată inspirat să copieze
structura cârligelor pe care le-a observat la
scaieţi, pentru a crea un nou sistem de fixare.
Timp de 8 ani, de Mestral a experimentat
diverse tipuri de materiale până ce, în final,
a găsit combinaţia perfectă. Numele de
„velcro” a apărut prin combinarea cuvintelor
franceze velour (catifea) și crochet (cârlig).
Iniţial, invenţia s-a dovedit a nu fi atât de
apreciată de către producători pe cât sperase
de Mestral, dar în cele din urmă a devenit
foarte profitabilă, aducând câștiguri anuale
de milioane de dolari.
Utilitatea descoperirii: Velcro a fost
iniţial primit cu rezerve, fiindcă se considera
că îmbrăcămintea care folosea un astfel de
sistem de prindere nu arată bine. Acesta este
motivul pentru care succesul său nu a venit
în urma utilizării sale în industria textilă,
ci surprinzător, în industria aerospaţială.
Velcro a fost foarte repede adoptat ca
sistem de prindere în cazul cosmonauţilor
și al obiectelor folosite de aceștia în spaţiul
cosmic. De aici, s-a estins în foarte multe
alte domenii și astăzi este folosit pe scară
largă în industria textilă și nu numai.
STIMULATORUL CARDIAC
Cum s-a făcut descoperirea: La sfârșitul
anilor 1950, profesorul universitar și
inventatorul Wilson Greatbatch lucra
împreună cu un medic cardiolog pentru
a găsi o metodă de a înregistra sunetele
bătăilor inimii. Într-una din zile, pe când
construia un dispozitiv experimental pe
care voia să îl folosească în acest scop,
Greatbatch se pregătea să instaleze un
anume rezistor, pentru a regulariza curentul
electric. Căutând în cutia cu piese, a ales,
fără să-și dea seama, un rezistor de 100 de
ori mai puternic. Când a conectat rezistorul,
a auzit mai întâi o pulsaţie scurtă, după
care a urmat o pauză mai lungă și apoi din
nou o pulsaţie scurtă. Greatbatch a realizat
de îndată că pulsaţiile electrice date de
rezistor erau aproape identice cu cele ale
unei inimi umane, și a fost imediat inspirat
să-l folosească pentru a-i ajuta pe cei cu
probleme cardiace. Greatbatch a lucrat o
vreme pentru a rafina dispozitivul și i-a
redus dimensiunile de la mărimea unei
mese de bucătărie la cea a palmei unui
bebeluș, făcându-l astfel portabil și utilizabil
pe scară largă. În doi ani, Greatbatch a reușit
să pună la punct stimulatorul și să-l pună
la dispoziţia tuturor celor care aveau nevoie
de el.
Utilitatea descoperirii: Descoperirea
stimulatorului cardiac a fost providenţială
pentru mulţi. Se estimează că anual sunt

implantate
600.000
de stimulatoare
cardiace
i l
600
000 d
i l
di
în întreaga lume. Prima persoană care a
beneficiat de un asemenea dispozitiv, ce i-a
fost conectat în 1961, a trăit până în 1999.
Dintre persoanele celebre care au purtat un
stimulator îi amintim pe Maica Tereza și pe
celebrul actor Kirk Douglas.
STICLA SECURIT
Cum s-a făcut descoperirea: Invenţia
sticlei securit a fost și ea rodul unei fericite
coincidenţe. În 1903, francezul Edouard
Benedictus lucra în laboratorul său când,
urcat fiind pe o scară, a lovit din neatenţie
și a trântit la podea un flacon de sticlă.
Impactul cu solul a spart flaconul, dar nu l-a
făcut ţăndări așa cum se aștepta Benedictus.
În loc să se împrăștie în sute de mii de
cioburi, flaconul crăpase în foarte multe
locuri, păstrându-și aproape intactă forma.
Surprins de aceasta, Benedictus a început să
studieze cu atenţie flaconul pentru a vedea
care era cauza acestui fenomen neobișnuit.
El a descoperit că nitratul de celuloză, un
lichid plastic pe care flaconul îl conţinuse
cândva, se uscase pe pereţii interni ai
recipientului și crease un înveliș adeziv, care
a împiedicat sticla să se spargă în mii de
cioburi. În aceeași săptămână, Benedictus a
citit apoi într-un ziar parizian că, în urma
unui accident de mașină care avusese loc
recent, șoferul fusese serios rănit și tăiat
de geamurile sparte ale automobilului. El a
notat apoi în jurnalul său: „Deodată, în faţa
ochilor mei a apărut imaginea flaconului
spart. Am suspinat și m-am grăbit spre
laborator unde m-am concentrat să găsesc
o soluţie practică pentru aceste situaţii
tragice. În aceeași seară, am produs prima
mostră de triplex (geam securizat), plin
de promisiuni pentru viitor”. Rezultatul a
fost cel intenţionat, dar au fost necesari
niște ani buni până când invenţia a fost
adoptată, mai întâi de industria de război
și abia apoi de industria constructoare de
mașini, ai cărei patroni erau preocupaţi
mai mult de reducerea costurilor și mai

puţin de minimizarea riscului de rănire al
pasagerilor în cazul unui accident.
Utilitatea descoperirii: Introducerea
sticlei laminate a fost de un ajutor imens în
reducerea numărului de victime cauzate de
accidentele de mașină. Sticla laminată este
folosită la fabricarea lentilelor de ochelari,
a geamurilor anti-glonţ, a geamurilor de
la ferestre (fiind mult mai sigură în cazul
cutremurelor), a rafturilor de sticlă, a
monitoarelor ș.a.m.d., ajutând foarte mult
la crearea unui mediu de lucru mult mai
sigur decât cel oferit de sticla obișnuită.
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Pleacă Krasnoselski sau din nou
vin rușii în Basarabia?
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F

ederația Rusă își va
evacua
munițiile
din
regiunea transnistreană atunci
când conflictul transnistrean
va fi reglementat așa cum vrea
Moscova, adică prin federalizarea
Republicii Moldova. Ideea în
cauză a fost sugerată de Grigorii
Karasin, ministrul adjunct de
externe al Federației Ruse, în
cadrul unui amplu interviu
acordat editorialistului agenției
ruse de știri RIA Novosti.
Presat de Sheriff, Krasnoselski
se gândește la demisie
Între timp regiunea separatistă
este zguduită de un șir de
scandaluri, unul mai controversat
ca altul. Primul scandal ține de
o pretinsă demisie a actualului
lider separatist tiraspolean Vadim
Krasnoselskii. Criza economică
ce s-a acutizat în Transnistria din
cauza „poziției reci” a Moscovei
privind sprijinul financiar îl
strânge urât în menghinele
proprietarul Concernului Sheriff,
Victor
Gușan,
conducătorul
din umbră al așa-zisei rmn.
Că regimul de la Tiraspol este
condus de Concernul Sheriff, și
în particular, de Victor Gușan, a
recunoscut sincer și președintele
Igor Dodon într-o emisiune la
Accent TV, post de televiziune pe
care îl controlează, când a declarat
că este gata să dea curs solicitării
unui grup de așa-zișii deputați
din sovietul suprem și activiștii

civici de la Tiraspol de a organiza
o întâlnire, „dacă Sheriff-ul le va
permite”. Or, Dodon este suficient
informat despre situația de la
Tiraspol nu numai de la serviciile
rusești sau moldovenești, dar și
direct de la mentorii săi, Dmitrii
Rogozin și Vladimir Putin.
Exponent al mediilor de afaceri,
Krasnoselski a fost sprijinit,
inițial la funcția de președinte
al așa-zisului soviet suprem de
la Tiraspol, apoi și în scrutinul
„prezidențial” cel mai mult anume
de gruparea Sheriff, aflată în
confruntare deschisă cu fostul
lider Evghenii Șevciuc. Firește, nu
în afara unor promisiuni, pe care
noul așa-numit președinte urma
să le onoreze în perioada imediat
următoare intrării în funcție.
Câteva angajamente pare să le fi
onorat – tentativa de a-l judeca
pe predecesorul său pentru sume
considerabile care au fost deturnate
și nu au ajuns inclusiv la Sheriff,
arestarea unui ofițer de urmărire
penală din serviciul vamal de
la Tiraspol, care îndrăznise să
scotocească prea adânc în afacerile
proprietarului Concernului Sheriff
etc. Dar la aproape un an de la
investire Krasnoselskii s-a trezit
cu o reputație rău de tot știrbită,
atât în fața populației, cât mai ales
a șefului de la Sheriff, versus de
care are și angajamente financiare,
nu doar la compartimentul reglări
de conturi. Mai ales după eșecurile

în negocierile cu Federația Rusă
pe subiectul ajutorului financiar.
Chiar dacă delegațiile liderilor
separatiști au bătut des la porțile
Kremlinului pentru a cere bani,
Moscova, care și ea abia de face
față asigurării propriilor cetățenii
cu salarii și pensii, a rămas rece la
cererile disperate ale Tiraspolului.
Ei bine, dacă liderul tiraspolean
a izbutit carecumva să amețească
populația din regiune (dar mai
ales a celor trei orașe – Bender,
Râbnița și Tiraspol, populația
rurală mai descurcându-se cât de
cât), mințind că Tiraspolul ar fi
primit de la Moscova 40 milioane
de dolari (pentru a mușamaliza
eșecul total al vizitei sale în
Rusia), apoi că abia s-a adresat și
are asigurări că ajutorul financiar
va veni, liderul Sheriff-ului este
destul de avizat că pe conturile
așa-ziselor bănci republicane nu
a fost transferat niciun dolar și că
te miri de se va schimba situația.
Dar pe oligarh îl interesează mai
puțin sărăcia locuitorilor generată
de lipsa de bani, el preferă să-și
deruleze afacerile cât mai departe
de privirile Kremlinului ațintite
asupra regiunii. Producția Sheriffului are suficiente căi deschise nu
numai către Chișinău, unde are
fondate, direct sau prin interpuși,
zeci de companii, dar și în Ucraina,
iar în ultimii ani tot mai multe și
in Uniunea Europeană. Doar că
veniturile promise de Krasnoselski
în regiune nu s-au mărit pe măsura
așteptărilor.
Un desant diplomatic întru
salvarea regiunii
Strâns tot mai crunt cu ușa
de Victor Gușan, „președintele”
Krasnoselski s-a văzut nevoit
să recurgă la mai multe măsuri

economice draconice, stârnind
nemulțumirea restului mediu
de afaceri. Fost șef al poliției
transnistrene, a găsit repede
încotro
să
asmuțe
poliția
economică din regiune: businessul
mic și mijlociu este asaltat zilnic
cu verificări sub paravanul
luptei cu crimele economice,
directivă personală a liderului
tiraspolean. Chiar și așa-numitul
soviet suprem este expus acestei
directive, realizând modificări
legislative ce au ca scop principal
sporirea obligațiunilor financiare
ale mediului de afaceri față de „stat”,
în timp ce Sheriff se bucură de
scutiri mărinimoase. Dezamăgiți
de politica fiscală, businessmanii
ne-oligarhi își lichidează afacerile
de pe teritoriul autoproclamatei
rmn și le transferă în Federația
Rusă. Micii comercianți, în
schimbul posibilității de a activa,
sunt nevoiți să procure produsele
angro exclusiv de la bazele Sheriffului, asigurându-și astfel și o
protecție. Deși Concernul Sheriff
și-a atins o parte din interese –
potrivit așa-zisului minister de
finanțe din regiunea separatistă,
Sheriff a vărsat în bugetul regiunii
255.455.537 ruble transnistrene,
mai mult cu 38% față de aceeași
perioadă a lui 2016 – Gușan nu e
mulțumit, înțelegerea din ajunul
scrutinului
vizând
probabil
venituri mai copioase. Pe de altă
parte, produsele concernului
procurate de micii comercianți,
fiind la un preț sporit, duc
eminamente la creșterea prețurilor
pentru producătorii finali și la
agravarea situației și așa precară
a populației de rând. Așa încât în
regiune au început a se vehicula

tot mai intens zvonul că Vadim
Krasnoselskii nu este capabil să
facă față presiunilor din toate
părțile (dar de fapt întâi de toate
ale lui Gușan) și, aflat „între ciocan
și nicovală”, declară în mediile sale
de încredere că nu mai rezistă și că
este gata să-și depună mandatul.
Nemulțumirile populației și
a mediilor de afaceri, dar mai
ales ciorovăielile din subsolurile
puterii au ajuns și la „urechile”
Kremlinului, îngrijorat nu atât de
situația economică a regiunii, cât
de starea de spirit a populației în
preajma alegerilor prezidențiale
din Federația Rusă. O întreagă
delegație a Kremlinului, condusă
de Ambasadorul Moscovei la
Chișinău, Farit Muhametșin, s-a
precipitat la Tiraspol unde a avut
o întrevedere mai întâi cu așazisa șefă a „comisiei electorale
centrale” din Transnistria, în
cadrul căreia s-a discutat despre
pregătirea pentru alegerea unui
nou președinte al Federației
Ruse, și abia, după cu liderul
administrației
ilegale
din
stânga Nistrului. „Avem lucruri
importante de făcut în viitor –
alegerile prezidențiale vor avea loc
în luna martie, candidați nu sunt
încă, dar pregătirile pentru acest
eveniment politic important au
loc deja. Transnistria a demonstrat
permanent că poate să obțină
rezultate bune – prezența la urne a
fost de 83% din totalul alegătorilor
transnistreni ruși, mai mult de
50.000 de persoane. Este cu mult
mai mult ca, de exemplu, în
Germania, unde se află 4 milioane
de ruși și doar 8.000 de persoane
au venit să voteze”, a subliniat
ambasadorul Rusiei la Chișinău.

Puterea de la Chișinău: între constituționalitate și
precedente constituționale

P

reședinte al Federației de Șah din Moldova,
șeful statului Igor Dodon a mizat că va
aduce cu ușurință actuala guvernare în poziția de
șah-mat, dar a ajuns el însuși sac de box pentru
guvern și parlament.

C

urtea Constituțională de la Chișinău a decis în 17
octombrie curent că președintele nu are drept de veto
la numirea în funcție a unui ministru propus de premier,
iar dacă acesta refuză o candidatură și pentru a doua oară,
refuzul președintelui este o încălcare gravă a Constituției,
ceea ce poate servi ca motiv de suspendare a lui. Decizia
juraților CC survine după ce în septembrie 2017 Guvernul,
într-o ședință specială, a aprobat o decizie prin care a sesizat
Curtea Constituțională privind interpretarea articolului 98,
alineatul (6) din Constituția Republicii Moldova, în vederea
clarificării acțiunilor ce pot fi întreprinse de Prim-ministru
și adoptate de Parlament în cazul în care Președintele
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Republicii Moldova refuză propunerea repetată de numire
în funcție a unui ministru. Hotărârea executivului sconta
evitarea unui blocaj instituțional la Ministerul Apărării.
Curtea a stabilit că Igor Dodon a fost obligat să accepte
candidatura lui Eugen Sturza, pe care premierul Pavel Filip
a propus-o de două ori și că spicherul sau prim-ministrul
au dreptul să o facă în locul președintelui țării fără acordul
acestuia.
La rândul său președintele Igor Dodon a declarat că
decizia CC este ilegală și a calificat-o ca uzurpare a puterii
în stat, acuzând Curtea că a luat decizia pentru Partidul
Democrat, care este la guvernare. „Veți răspunde pentru
asta imediat după alegerile parlamentare. Vine timpul. Nu o
să vă scape nici cetățenia română”, tuna Dodon și amenința
membrii Curții.
După pronunțarea deciziei CC, Andrian Candu a declarat
pentru presa de la Chișinău că decizia înaltei instanțe nu
va afecta alte competențe ale Președintelui, mandatul sau
acțiunile sale. „Este doar o modalitate de a debloca situația,
în condițiile în care țara nu are ministru al apărării timp de
aproape un an”, a mai precizat spicherul. Candu a criticat
de asemenea declarațiile „multor politicieni (socialiștilor –
N.M.), inclusiv ale președintelui Dodon” prin care învinuiesc
judecătorii CC de „uzurpare a puterii de stat” și amenință
cu răfuieli după alegerile parlamentare. El a mai infirmat
zvonurile despre o eventuală suspendare a șefului statului.
„Pot spune că Dodon a încălcat nu o singură dată Legea
fundamentală a țării. Dar noi nu vom iniția procedura de
suspendare, nu avem nici timp, nici bani pentru aceasta. Și

nici nu dorim ca Dodon să se erijeze în postură de victimă”,
a reiterat Candu.
Noul ministru al apărării, Eugen Sturza, ar putea fi
numit chiar pe 24 octombrie curent, urmând să depună
jurământul în aceeași zi. Decretul de numire va fi semnat
de președintele Andrian Candu. Igor Dodon a declarat
în continuare că nu-l va recunoaște pe ministrul apărării
numit în acest mod și nu va permite prezența lui la Consiliul
de Securitate.
Dincolo de speculațiile că și acest episod este iscusit
regizat de păpușar și că ar fi un obiectiv al oligarhiei
politice de la Chișinău de a menține statul într-o zonă gri,
departe și de Bruxelles, dar și de Moscova, ex-președintele
Curții Constituționale Alexandru Tănase califică prezenta
dezlegare a blocajului constituțional ca o criză gestionată, dar
și ca un precedent valabil „nu pentru o anumită perioadă, ci
doar în privința unei anumite acțiuni”. Și că toți actorii ar fi
să tragă învățăminte din această decizie a CC. „Președintele
să înțeleagă că trebuie să acționeze în spiritul loialității față
de Constituție. Prim-ministrul să înțeleagă că, în pofida
faptului că s-a oferit o dezlegare a situației, e necesar să aibă
un dialog cu șeful statului, pentru a evita pe viitor asemenea
excese. Nu în ultimul rând, societatea trebuie să fie exigentă
și să nu admită ca acest mecanism să devină o regulă. Cred
că s-ar submina principiile democrației, dacă s-ar recurge
la acest mecanism în alte cazuri decât cele care nu au altă
dezlegare”, a subliniat fostul președinte al Curții.
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Crimele de război comise de Statele Unite
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

Î

n contextul intensifi
intensificării
cării tensiunilor
dintre Washington și Phenian, massmedia occidentală tinde să prezinte o
imagine adeseori complet falsă a Coreei
de Nord, acompaniată de dezumanizarea
celor peste 25 de milioane de nordcoreeni, deseori prezentaţi asemenea unei
turme ce respectă orbește ordinele venite
din partea unui lider malefic, desprins
parcă din benzile desenate.

Este adevărat că școlarii sunt învăţaţi să
atace cu baioneta marionete ale soldaţilor
americani, că actualul dictator Kim
Jong-un a declarat în repetate rânduri că
este gata să lovească cu arme nucleare
Washingtonul și alte orașe americane
sau că politica declarată a ţării, după
afirmaţiile fostului lider Kim Il Sung, este
aceea „de a educa întreaga populaţie să
urască imperialismul american”.
Însă, dacă o parte a acestei povești
este inventată din nevoia oricărui regim
dictatorial de a se raporta la un inamic
înspăimântător, nu toată această ură este
artificială. Așa cum susţine jurnalistul
Blaine Harden, într-un editorial la
Washington Post, o parte a acestei uri
„își are originea într-un narativ bazat pe
fapte, fapte pe care Coreea de Nord și le
reamintește în mod obsesiv și pe care Statele

Singura ţară de
care se teme ISIS

J

urnalistul Jurgen Todenhofer,
Todenhofer
care a petrecut zece zile alături
de combatanţii Daesh (ISIS) din
Mosul (Irak) în 2015, a declarat că
gruparea teroristă nu are nicio teamă
faţă de SUA și nici faţă de alte puteri
occidentale.
Jurnalistul a scris o cartedocumentar după întâlnirea cu
jihadiștii ISIS, unde se arată că
singura ţară de care se tem aceștia
cu adevărat este Israel. Apoi,
într-un interviu acordat site-ului
Jewish News, Jurgen Todenhofer a
declarat că, pentru Daesh, Israel nu
face în niciun caz parte dintre ţările

„de cucerit” din Orientul Mijlociu.
„Israelul este singura ţară de care
se tem jihadiștii”, a spus el, adăugând
că mai mulţi combatanţi ISIS i-au
mărturisit în mai multe ocazii că
statul evreu este „prea puternic
pentru noi”. Cei din Daesh spuneau
că au putut învinge la sol trupe
americane sau britanice, pentru că
acestea nu au experienţă în lupta
de guerilă, spre deosebire de Tsahal
(armata israeliană) care înfruntă
guerilla palestiniană de mulţi ani. În
plus, Ya’alon, fost ministru al apărării
israelian, a afirmat, citat de The
Independent, că luptătorii Statului
Islamic „și-au cerut scuze” după ce
au lansat un atac asupra soldaţilor
israelieni, scrie The Independent.
Pe de altă parte, ISIS este cunoscută
ca o grupare teroristă care urăște fără
limite Israelul, ameninţând deseori că
„va eradica cangrena iudaismului din
întreaga lume”. Chiar dacă grupări
afiliate ISIS sunt suspectate a fi active
în Fâșia Gaza, niciun atac terorist al
Daesh nu a fost încă revendicat în
Israel și nici în teritoriile palestiniene.

Unite, convenabil, le uită”.
Aceste fapte se petrec la începutul
anilor 1950 când, în răspuns la invazia
Coreei de Sud de statul comunist, aviaţia
Statelor Unite a început o campanie
masivă de bombardament, inclusiv cu
bombe incendiare cu napalm, în care
au fost distruse orașele și satele din
Nord. Acestea constituiau ţinte ușoare
pentru aviaţia americană, bombardierele
B-29 neavând aproape nicio opoziţie
în majoritatea misiunilor lor. Această
campanie de bombardament a fost una de
lungă durată, facilă și lipsită de milă, chiar
și după caracterizarea comandanţilor
americani.
„În decursul unei perioade de trei ani
sau așa, am ucis – cât – 20 la sută din
populaţia lor”, a declarat într-un interviu
mai vechi gen. Curtis LeMay, comandantul

Comandamentului Strategic Aerian în
timpul Războiului Coreean. Dean Rusk,
fost secetar de stat, a declarat că „Statele
Unite au bombardat tot ce mișca în Coreea
de Nord, orice cărămidă ce stătea în
picioare”. Iar, după ce nu au mai avut ţinte
urbane, aviaţia americană a lovit barajele
hidroelectrice și de irigaţii, distrugând
terenurile și culturile agricole. Dat fiind
acest trecut, împreună cu teama că Statele
Unite vor ataca din nou, ideea dezvoltării
unui program balistic nuclear poate fi
înţeleasă ca o decizie pe deplin raţională
și, în principal, ca o măsură pur defensivă.
„În Coreea de Nord este încă anul 1950, iar
conflictul cu Coreea de Sud și Statele Unite
este încă în desfășurare”, afirmă Kathryn
Weathersby, o cercetătoare a Războiului
Coreean. „Populaţia din Nord se simte
încolţită și ameninţată”.

Următoarea criză
europeană s-ar putea
declanşa în Balcani

„E

ste
posibil
ca
următoarea criză
din Balcani să fie declanșată
în Balcani, sub influenţa
Rusiei și a Turciei”, scrie un
comentator al publicaţiei
Wall
Street
Journal,
arătându-și
îngrijorarea
că, dacă se va ajunge la
aceasta, Europa ar putea fi
zdruncinată din temelii.
Dezvoltând în continuare
această teorie, analistul

consideră că „Rusia
Rusia și Turcia
ar putea să-și încurajeze
reprezentanţii din Balcani,
Serbia și Albania, pentru
a-i ajuta la trasarea de noi
frontiere în regiune”. Rusia
și Turcia sunt considerate
„actori-cheie” în această
zonă a Europei și „cauze
principale ale unei potenţiale
crize”. Fără să citeze surse
relevante sau experţi, Wall
Street Journal speculează că

guvernul Serbiei, cu sprijinul
Rusiei, ar „putea anexa zone
din Bosnia-Herţegovina cu
populaţie majoritar sârbă”, iar
Turcia ar sprijini Albania să
„anexeze Kosovo”.
Totuși, Wall Street Journal
recunoaște că este puţin
probabil ca un astfel de
scenariu să se realizeze,
deoarece „ar fi greu ca aceste
două state să ajungă la un
acord privind noile frontiere”.
În continuare, Wall Street
Journal citează portalul
european Western Balkans,
care avertiza că Occidentul
ar trebui să fie îngrijorat de
influenţa Turciei în Balcani,
avându-se în vedere că Turcia
cooperează tot mai strâns cu
Rusia, deși „pe hârtie” este
membră NATO. Totuși, în
încheiere, Wall Street Journal
constată că „fiecare stat
balcanic își dorește să fie parte
a Uniunii Europene și nu aliat
al Rusiei sau Turciei”.

Ronald Bernard a fost găsit mort
B

ernard, în vârstă de 61 de
ani este cel care a făcut
cele mai șocante dezvăluiri
despre Iluminaţi. Căutarea a
fost declanșată după ce Ronald
Bernard, bancherul olandez, a
fost apelat de mai multe ori și a
spus că viaţa lui este în pericol,
dar el a continuat să se miște în
ciuda faptului că i s-a spus să
rămână pe loc, pentru a fi mai
ușor de găsit.
„La ora 20.24, elicopterul
din Polk County l-a reperat pe
Bernbard, care se afla cu faţa în

jos în apa de mică adâncime,
la aproximativ 300 de metri
distanţă de ultima locaţie
cunoscută a telefonului mobil
și la 1,8 mile de la intrarea pe
traseu din Sun’n Lake Boulevard
și Balboa Boulevard”.
Pentru cine nu știe, Ronald
Bernard a făcut dezvăluiri
despre practicile oculte și
folosirea copiilor în rândul
elitelor din industria bancară,
descriind experienţele sale
într-un interviu televizat care a
devenit viral la începutul acestui

an. Împărtășind detalii explicite
despre modul în care Iluminaţi
folosesc sacrificiul, pentru a-și
testa și șantaja membrii, el a spus
că i s-a cerut să sacrifice un copil
la o petrecere. „Am fost avertizat
când am intrat în asta – nu face
asta decât dacă îţi poţi pune
conștiinţa 100% în congelator.
Am luat-o ca pe o glumă o
vreme, dar nu era deloc o glumă.
Am fost format pentru a deveni
un psihopat și am eșuat”, scrie
ortodoxinfo.ro.
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Petrolul, cu „brio” la
Judoka de la CSM CFR
Săelele, în „Campionat”, CSŞ Ploieşti, triumf juvenil
nu şi pe „Ilie Oană”, în internaţional, la Târgu Mureş
Cupa României…

foto: fcpetrolul.ro

Voinţa Turnu Măgurele – FC
Petrolul Ploiești 0-1 (0-1)
Cu atât de mult doritul obiectiv, al
revenirii cât mai rapide în primul eșalon
al fotbalului românesc, FC Petrolul
Ploiești, falimentată dezamăgitor în
vara lui 2016, cu un stagiu triumfător
în fotbalul prahovean, a revenit în
acest sezon în „sportul rege naţional”
(promovare prin baraj) – Liga 3.
Evoluând etapă de etapă sub
presiunea rezultatelor, Petrolul se află
după nouă etape (Seria 3, Liga 3) pe
drumul optim al unei necesare noi
promovări reușind în ultima sa prezenţă
pe gazon (21.X.2017), la Săelele în
Teleorman, să treacă cu „brio” de una
dintre contracandidatele la promovare
– Voinţa Turnu Măgurele, neînvinsă
în etapele precedente, ca și Petrolul,
cât și cealaltă echipă din Teleorman –
AFCM Alexandria. Preţioasa victorie a
Petrolului a fost reușită printr-o prestaţie
de ridicat nivel și dăruire exemplară,
după un joc dificil, neacceptat de
gazde pentru transmisia sa directă TV,

puncte și neînvinse AFCM Alexandria
22p (golaveraj 21-5) și FC Petrolul
Ploiești 22p (golaveraj 16-4), ambele
din câte opt jocuri, urmate de Voinţa
Turnu Măgurele 20p și Atletic BraduArgeș 13p, ambele din câte nouă jocuri.
Remarcabil, din 72 de competitoare,
ale eșalonului trei naţional al fotbalului
românesc, doar cinci echipe mai sunt
încă neînvinse: FC Petrolul Ploiești și
AFCM Alexandria (Seria 3), Aerostar
Bacău (Seria 1), Metalul Buzău (Seria 2)
și ACS Sirineasa – Vâlcea (Seria 4)…
* În etapa viitoare (a 10-a), vineri
27.X.2017, de la ora 18.45, pe Stadionul
„Ilie Oană”, FC Petrolul Ploiești
întâlnește formaţia Atletic Bradu –
Argeș, în nocturnă și în transmisie
directă TV (Digi Sport 1 și Sport
Ph…). În aceiași zi (de la ora 15.00),
în alt joc pentru „vârful” seriei: AFCM
Alexandria – Voinţa Turnu Măgurele,
derby de Teleorman, judeţ pentru care
în competiţie se află și formaţia (pe
care Petrolul a învins-o la ea acasă…) –
Sporting Roșiorii de Vede.

FC Petrolul Ploiești, cu „brio” la Săelele...

d înregistrat
î
S
dar
integrall pe Sport
PH
și a cărui reluare a fost oferită ulterior
iubitorilor de Petrolul, din Prahova, din
ţară și de peste hotare.
La locul disputei sportive, dominate
de fair-play, s-au aflat, benefic, devotaţii
suporteri ai Lupilor Galbeni, dar
și principalul susţinător petrolist –
managerul pentru România de la Veolia
– ing. Mădălin Mihailovic.
Marcatorul golului victorios: Sergiu
Arnăutu (min. 13). Petrolul (antrenori
Octavian Grigore, Ciprian Pura,
Gheorghe Liliac): Bolboașă – Olaru,
Prunescu, Frâncu, Velisar – Antoche
(eliminat în minutul 79, pentru
două avertismente), Chindriș (90+3
Stănescu) – Ciocâlteu (74 N. Popescu),
Claudiu Tudor (60 Catană), Saim Tudor
– Arnăutu.
* În clasament (Seria 3, Liga 3),
după nouă etape, conduc la egalitate de

FC
– CS Mioveni
C Petrolul
l l Ploiești
l
Argeș 1-1 (0-1, 1-1) și 4-5 după
lovituri de departajare...
În faza 5 (șaisprezecimi de finală) a
Cupei României (24.X.2017, Stadion
„Ilie Oană”), formaţia fanion a Prahovei
- Petrolul Ploiești - Liga 3 a terminat la
egalitate, 1-1, după 120 de minute de
joc (inclusiv prelungiri) cu CS Mioveni
- Liga 2.
Marcatori: Vintilă (90+2), respectiv
Năstăsie (35). La loviturile de departajre,
3-4 (transformate de Cl. Tudor, N.
Popescu, R. Stănescu, respectiv Năstăsie,
Negoiţă, Stoica, Neacșu) calificarea a
fost obţinută de CS Mioveni. Petrolul:
Bolboașă - Catană, Prunescu (51 R.
Stănescu), Frâncu (71 Vintilă), Verisar
- Olaru, Chindriș - Ciocâlteu, Cl. Tudor,
Șain Tudor (100 Lambru) - Arnăutu (64
N. Popescu). Prestaţia Petrolului a fost
însă demnă de victorie și calificare...

BASCHET
Liga 1 (m) * CSO Voluntari – CSM
Ploiești 60-72.
* CSU Ploiești – Dinamo 2 București
52-119.
GIMNASTICĂ RITMICĂ
* Sportivele junioare Denisa Stoian
și Miruna Ciocîrlan de la CSM Ploiești
(antrenoare coordonatoare Liliana
Băescu, antrenoare Simona Puiu) au
reprezentat cu onoare România la „Tart
Cup” din Brno – Cehia, concurs de
Grand Prix (20-22.X.2017) cu 14 ţări
participante.
HANDBAL
Liga 1 (f) * Spartac București – HC

Activ CSO Plopeni 31-27 (13-15).
JUDO
* La Campionatul Mondial – U21
(Zagreb–Croaţia,
19
-21.X.2017,
590 de sportivi din 83 de ţări, de
pe cinci continente) în onoranta
participare s-au aflat sportivii de
la CSM CFR CSȘ Ploiești, Cătălina
Schiopu (52 kg) și Răzvan Ciolan
(81 kg).
VOLEI
Divizia A 1 (m) * Arcada Galaţi Tricolorul LMV Ploiești 2-3 (25-17,
15-25, 17-25, 25-23, 10-15) * Tricolorul
LMV Ploiești – CSM București 3-0
(25-16, 25-14, 25-16).

Pe scurt
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Copiii judoka de la CSM CFR CSŞ Ploieşti, în triumf internaţional...

O

amplă competiţie juvenilă internaţională
la judo, „Cupa Mureșul Cis Gaz” (720 de
judoka, Copii U9, U10, U11, U12, U13, din șase
ţări, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Ucraina,
România), a fost găzduită de Târgu Mureș
(Sala Sporturilor, 20-21.X.2017), și a prilejuit
Prahovei, prin structura sa sportivă de vârf, CSM
CFR CSȘ Ploiești (antrenor emerit coordonator
Gheorghe Savu, antrenori Mihai Trandafirescu,
Doru Munteanu, Andrei Căpăţână, Roxana
Prună), un prestigios triumf. Sportivii de la
CSM CFR CSȘ Ploiești au cucerit 19 medalii (5

aur, 4 argint, 10 bronz). Performerii noștri cu
aur au fost Valessa Tolea (U12, 36 kg), Alesia
Cristea (U12, 29 kg) Bianca Croitoru (U10, 36
kg), David Ţugui (U11, 50 kg), Alexandra Stan
(U13, 50 kg), cu argint: Jasmine Tomescu (U9),
Iulian Matei, Leonard Răduţă (U10), Ștefan Ilaș
(U11) și cu bronz: Teodor Miron (U9), Darius
Giubernea (U10), Alexandra Buzoianu, Mario
Manolache, David Dumitrache (U11), Sebastian
Petre, Alexia Trandafir, Antonia Rădoi (U12),
Denis Grădinaru, Alexandru Petre (U13).

