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„Noblețea este necesară pentru a sluji prietenilor.”

- Culese de Tata

Menandru(343 - 291 î.Hr,) dramaturg atenian

MINISTERUL MEDIULUI
FĂRĂ
ARUNCĂ PISICA POLUĂRII SUPĂRARE!
ÎN CURTEA PRIMĂRIILOR M
Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro

POLUAREA DIN PLOIEȘTI A OMORÂT 910 OAMENI

D

C

omisia Europeană i-a convocat, pe 30 ianuarie, la Bruxelles, pe miniștrii
de mediu din nouă state, la o reuniune pe tema poluării aerului. Țările
vizate de posibile sancțiuni din pricina neasigurării calității aerului la anumite
standarde asumate la convențiile europene și mondiale sunt Cehia, Germania,
Spania, Franța, Italia, Ungaria, România, Slovacia și Marea Britanie. Reuniunea
oferă statelor membre oportunitatea de a demonstra că vor lua măsuri
suplimentare adecvate pentru redresarea fără întârziere a actualei situații și
pentru conformarea cu reglementările europene.

acă lucrurile stau chiar așa este grav,
foarte grav. Parlamentarul USR Dan
Rădulescu a solicitat și a obținut cu mare
întârziere un raport oficial al Direcției
de Sănătate Publică Prahova în care se
spune, negru pe alb, că 910 oameni au
murit în 2016 din cauza poluării. În 2015,
numărul de decese puse pe seama aerului
uneori irespirabil a fost de 907 persoane,
iar în 2014- de 847 persoane. Pe tipuri de
afecțiuni, situația este următoarea: boli ale
aparatului cardio/circulator-595 decese;
tumori maligne-186 de decese, boli ale
aparatului respirator-65 decese, aparatul
digestiv-64 decese. Principalii poluanți care
au condus la apariția afecțiunilor ar putea
fi PM10 (particule în suspensie), PM2.5
(particule fine ce pot intra în plămâni),
dioxidul de azot, compuși organici volatili,
monoxidul de carbon, cloruri, dioxină,
furani etc. Maladiile generate sunt: accident
vascular cerebral, infarct miocardic acut,
tumori maligne la orice nivel, infecții
respiratorii acute, cancer bronho-pulmonar,
leucemii, cancer de piele, ciroză hepatică,
cancer pancreatic, cancer de colon, cancer
hepatic etc.
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ELEVI DE ELITĂ, ADMIȘI LA
UNIVERSITĂȚI CELEBRE DIN ANGLIA

C

olegiul Național „Mihai Viteazul”, din Ploiești, a anunțat
că 5 dintre elevii săi au fost admiși la universități de
prestigiu din Marea Britanie. Alexandra Alexiu, olimpică la
chimie și științele pământului, a ales să studieze chimia și fizica
la Queens› College, Cambridge University, iar Theodor Cucu,
olimpic la lingvistică și limba română, a optat pentru Downing

College, din cadrul Cambridge University. Alți doi elevi
de elită, Cristian Dinu și Cristian Voinea, au fost admiși la
Oxford University, primul la informatică, al doilea la fizică/
matematică. În fine, Eduard George Voinea, fratele lui Cristian,
a fost admis la Imperial College London.

ltimul raport al Agenției
Age
Naționale
Antidrog arată că, în România,
consumul de substanțe halucinogene a
crescut constant. Pentru 2016, un studiul
publicat la sfârșitul anului trecut arată că,
la nivelul populației generale, se identifică
o prevalență a consumului oricărui
tip de drog ilicit de 4,1%. De-a lungul
vieții, prevalența este de 7,6%. După

Actualitate
Face sau nu statul
discriminare între
cetățenii României?
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d
it t cu viteza
it
i ă aerull
sii demnitatea
cu care noii respirăm
ăsta îmbâcsit. Dar am ieșit, in mama mă-sii, la vot,
chit că singura diferență între dreapta si stânga
politică este mâna cu care a fost jefuită țara asta. Si,
chiar dacă sunt sau nu majoritari “ai mei”, mă lupt
la modul cinstit să fac lucrurile atât de bine încât
să mă simt mândru de votul meu. Și DA! Vreau
votul obligatoriu...și vreau și pedeapsa cu moartea
pentru violatori, criminali și marii corupți...și vreau
și instituții puternice și lipsite de abuzuri...și mai
vreau câteva lucruri...dar nu le revendic în numele
unui partid ciumat sau impotent ci în numele
bunului simț și a nevoii de curățenie morală și fără
teama de a fi plasat cu forța de o parte sau alta a
baricadei, pentru că nu sunt. Fără supărare!

BANI DE LA STAT PENTRU
IZOLAREA TERMICĂ A CASELOR

7,6 % DIN POPULAȚIE A
7
CONSUMAT DROGURI
MĂCAR O DATĂ-N VIAȚĂ
M

U

ereu am admirat oamenii cu spirit
combativ. Încrederea lor, determinarea si
faptul că trec pe planul doi propria persoană le-a
atras o simpatie aparte. Ce se intâmplă zilele astea
in piață este, în mod normal, o dovadă de curățenie
democratică. Cu o condiție însă. Să fie, dincolo de
demersul de apărare a unor valori în care crezi, și
prilejul manifestării unor soluții. Atâta timp însă
cât totul se rezumă la “Jos” si “Sus”, ușor poate fi
calificată mișcarea de stradă ca fiind una politică.
Iar politica se face in primul rând la urne. Și eu
m-am săturat de toate jegurile astea, din întreaga
grădină zoopolitică, pentru că ne-au furat munca

D

in acest an este posibil, în funcție
de banii alocați de guvern, ca și
proprietarii de case, nu doar cei de la bloc,
p
ssă primească finanțare nerambursabilă
de la stat pentru izolarea termică a
d
imobilelor. În cadrul programului Casa
im
vverde plus, persoanele fizice pot beneficia
de maximum 40.000 lei, dar nu mai mult
d
de 120 de lei pe metru pătrat izolat și
d
finisat, pentru eficientizarea energetică fie
a clădirilor aflate în construcție, fie a celor
vvechi.
Citiţi în pagina 3

canabis-3,2%, cele mai consumate droguri
în România sunt substanțe psihoactive
(NSP)-2,5%, cocaină/crack și LSD - 0,7%,
ecstasy-0,5%, ciuperci halucinogene-0,4%,
heroină, amfetamine și ketamină-0,3%.
Cea mai mică vârstă de debut declarată a
fost 14 ani, iar media vârstei de debut este
de 21,3 ani.
Citiţi în pagina 6
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Actualitate
Autoritățile n-au habar
câte gospodării fără curent
electric sunt în România
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Basarabia și
Unirea Principatelor
la 1859

Ocolul Pământului
Primul obstacol
în negocierile
cu UE
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“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
Trei persoane și-au pierdut viața,
iar alte câteva zeci au ajuns la
spital în urma unor accidente
rutiere care s-au produs pe
șoselele din Prahova.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accident
A
id t mortal
t l pe DN1B,
DN1B la
l
Albești
O femeie în vârstă de
aproximativ 80 de ani a fost
acroșată de un autoturism, în
timp ce încerca să traverseze
DN1B, în zona trecerii de pietoni,
pe raza comunei Albești. Starea
femeii acroșate de mașină a fost
critică. Victima a fost transportată
la spital. Ulterior, IJP Prahova
a anunțat că femeia a decedat.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs accidentul rutier.
Accident grav pe Centura de Est
a Ploieștiului
Un bărbat în vârstă de 39 de ani
a decedat, iar alți doi tineri, de 22
de ani, respectiv de 26 de ani, au
fost transportați la spital în urma
unui accident rutier care a avut loc
pe Centura de Est a Ploieștiului.
Potrivit IJP Prahova, accidentul
rutier a avut loc pe DN1A, în zona
porții 4 Teleajen. Șoferul unui
autoturism a pierdut controlul
volanului și s-a răsturnat cu mașina
în șanț. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate modul
cum s-a produs accidentul rutier.
Traficul în zonă a fost dirijat,
circulația desfășurându-se pe
celălalt sens de mers.
Accident rutier pe Bulevardul
Republicii
Evenimentul rutier a avut
loc în sensul de la Catedrala
Sf. Ioan Botezătorul, pe Bulevardul
Republicii din Ploiești. În accident
au fost implicate un autoturism
și o ambulanță. Din fericire, în
ambulanță nu se aflau pacienți, iar
în urma impactului nicio persoană
nu a fost rănită. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
accidentul.
Incendiu la Bălțești. O femeie a
murit
Focul a cuprins acoperișul unei
locuințe din satul Izești, comuna
Bălțești. Imediat pompierii s-au
mobilizat rapid. După ce au
localizat și au stins incendiul,
aceștia au făcut o descoperire
macabră. O femeie, în vârstă de 74
de ani, era decedată în interiorul
locuinței. Cadavrul carbonizat
a fost transportat la Serviciul de
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Medicină Legală Ploiești, pentru
efectuarea necropsiei și stabilirea
cu exactitate a cauzei decesului.
Se pare că focul a izbucnit de la un
reșou.
Polițistă acroșată intenționat cu
mașina de un conducător auto
Incidentul a avut loc în jurul
orelor 12.00. În timp ce se afla
în
exercitarea atribuțiilor de
î
serviciu, un echipaj al Serviciului
Circulație pe Drumurile Publice,
din cadrul Poliției Locale Ploiești,
a depistat, pe strada Jurnalist Gabi
Dobre, un autovehicul marca
Volkswagen Eos, înmatriculat
V
în județul Dâmbovița, parcat
neregulamentar. Șoferul a refuzat
să prezinte documentele, iar în
momentul în care polițistul local,
Mariana Buzia, în vârstă de 50
de ani, a încercat să fotografieze
numărul de înmatriculare al
mașinii, acesta a demarat cu viteză,
acroșând-o cu partea dreaptă a
autovehiculului, a explicat Poliția
Locală Ploiești. Conducătorul auto,
un bărbat în vârstă de aproximativ
35 de ani, a fugit de la fața locului,
fiind prins de polițiștii din cadrul
Secției nr. 3 la intersecția străzii
Gheorghe Grigore Cantacuzino
cu Șoseaua Vestului. Bărbatul a
fost preluat pentru cercetări de
reprezentanții Poliției Municipale.
Mariana Buzia a fost transportată
la Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești
pentru investigații medicale, fiind
internată la Secția de Cardiologie.
Șoferul a fost adus la audieri la
sediul IJP Prahova și, ulterior,
a fost reținut. Poliția continuă
cercetările în acest caz.
Accident la Scorțeni. Șoferul era
în stare de ebrietate
O persoană a sunat la 112 și a
anunțat că un conducător auto a
pierdut controlul volanului și a
intrat cu mașina într-un cap de
pod. Polițiștii ajunși la fața locului
au constatat că șoferul, un tânăr în
vârstă de 23 de ani, din Câmpina,
consumase băuturi alcoolice
înainte de a se urca la volan.
Rezultatul etilotestului a fost
de 0,61 mg/litru alcool în aerul
expirat. Tânărul a fost condus la
spital pentru recoltarea de probe
biologice și pentru stabilirea cu
exactitate a alcoolemiei. Tânărul
va răspunde pentru fapta sa, în
cauză fiind deschis un dosar penal
pentru infracțiunea de conducere
a unui autovehicul sub influența
băuturilor alcoolice.
Taximetrist urmărit pe DN1
după ce a provocat un accident
O persoană a sunat, în jurul orei
22.30, la dispeceratul Biroului
Drumuri Naționale și Europene
și a sesizat că un tir a fost acroșat
în trafic, pe DN 1, de către un taxi.
Conducătorul taxiului nu a oprit
la locul producerii evenimentului.
„Polițiștii rutieri l-au depistat în
zona giratoriului din Bărcănești,
oprindu-l în trafic. La volanul
vehiculului (taxi) se afla un tânăr
de 29 de ani din Bărcănești. Acesta
se afla sub influența alcoolului,
întrucât etilotestul a indicat
0,59 mg/litru în aerul expirat”,
a precizat IJP Prahova. Tânărul
a fost condus la spital, fiindu-i
recoltate probe de sânge, iar
polițiștii i-au întocmit dosar penal

pentru infracțiunea de conducere
sub influența alcoolului.
Explozie la o centrală termică de
la o pensiune din Bușteni
Pompierii militari au fost
anunțați de o persoană care
a sunat la 112 că a explodat o
centrală termică la o pensiune din
Bușteni. Persoana care a alertat
autoritățile este administratorul
vilei Brădet, care aparține de
complexul turistic Gura Diham.
Femeia a fost și singura victimă
a incidentului, aceasta suferind o
fractură de piramidă nazală, însă
a refuzat transportul la spital.
Alte 10 persoane, respectiv nouă
adulți și un copil, care erau cazate

la vilă, au fost evacuate preventiv.
Ulterior, pompierii au stabilit că
explozia, care nu a fost urmată de
incendiu, s-a produs la capacul
centralei termice.
Bănuit pentru șapte furturi din
locuințe, interceptat în trafic de
polițiști
Polițiștii
de
investigații
criminale din Vălenii de Munte
au efectuat cercetări într-un dosar
penal privind săvârșirea mai
multor furturi din locuințe și din
societăți comerciale. Astfel, potrivit
polițiștilor, „s-a reținut faptul
că persoana bănuită, un bărbat
în vârstă de 41 de ani din orașul
Breaza, în perioada 5 octombrie
2017 – 16 ianuarie 2018, ar fi
pătruns în mai multe locuințe și
societăți comerciale din Vălenii de
Munte, Găești și Brașov, de unde
ar fi sustras sume de bani, bijuterii,
articole vestimentare si diverse alte
bunuri, în valoare totală de 35.000
de lei”. Suspectul ar fi încercat
să pătrundă prin efracție într-o
locuință din Brașov, fără însă a
reuși. „La scurt timp, polițiștii
din Vălenii de Munte, cu sprijinul
colegilor din cadrul Serviciului
de Investigații Criminale din I.J.P
Prahova, precum și din cadrul
polițiilor din Câmpina și Breaza,
au reușit depistarea și interceptarea
acestuia în trafic, pe raza localității
Comarnic”, a anunțat IJP Prahova.
În autoturismul suspectului au
fost descoperite mai multe obiecte
utilizate de acesta în activitatea
infracțională. Ulterior, la aceeași
dată, la domiciliul acestuia a fost
efectuată o percheziție, în urma
căreia au fost descoperite mai multe
bunuri provenite din comiterea
faptelor. Bănuitul a fost reținut
pentru 24 de ore și a fost prezentat
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Vălenii de Munte cu propunere de
sesizare a instanței în vederea luării
măsurii arestării preventive.
Acțiune de combatere a
evaziunii fiscale la Breaza
Trei societăți comerciale au
fost verificate la Breaza, precum
și 16 autoturisme, în cadrul unei
acțiuni de combatere a evaziunii
fiscale și împotriva contrabandei
cu țigări. Acțiunea a fost efectuată
de Poliția Orașului Breaza, în

timpul controlului fiind aplicate
15 sancțiuni, în valoare de 9.530
lei. Totodată, polițiștii au confiscat
bunuri în valoare de 100 de
lei, precum și suma de 289 lei,
nefiscalizată.
Controale la Șotrile pentru
combaterea delictelor silvice
Polițiștii din Șotrile au
continuat
acțiunile
pentru
combaterea delictelor silvice.
Astfel, polițiști din cadrul postului
comunal, în timp ce patrulau,
au observat pe partea carosabilă
urme care indicau faptul că prin
acel loc fusese transportat material
lemnos. „În urma verificărilor
efectuate, s-a constatat că urmele
duceau la proprietatea unui
bărbat din Plaiu Câmpinei, aici
fiind găsită cantitatea de 0,54 m3,
pentru care acesta nu deținea
documente legale de proveniență”,
a anunțat IJP Prahova. În urma
cercetărilor, polițiștii au stabilit că
alți doi localnici au sustras lemnul
dintr-o pădure aparținând unei
femei, după care l-au transportat
la adresa la care a fost găsit. Atât
aceștia, cât și ,,beneficiarul” au
fost sancționați contravențional,
conform prevederilor Legii nr.
171/2010. „În aceeași zi, polițiștii
au depistat un bărbat în timp
ce transporta cu un atelaj hipo
material lemnos fără documente
de proveniență. Și acesta a fost
sancționat
contravențional.
Valoarea totală a celor patru
sancțiuni
contravenționale
aplicate este de 17.000 lei”, se
precizează într-un comunicat al
IJP Prahova. Totodată, polițiști
din cadrul Secției Rurale nr. 8
Bălțești au depistat doi bărbați
din comuna Șoimari în timp ce
sustrăgeau arbori din specia fag
(0,34 m3). Agenții au procedat
la confiscarea întregii cantități

de material lemnos și la lăsarea
acesteia în custodia pădurarului
din cadrul Ocolului Silvic Vălenii
de Munte. Cei doi bărbați au fost
sancționați contravențional cu
amenzi în valoare de 1.000 de lei
fiecare.
A încercat să vândă carburant
furat din mașina societății unde
era angajat
Polițiști din cadrul Secției nr.
1 Ploiești s-au sesizat din oficiu
cu privire la faptul că un bărbat
ar sustrage motorină dintr-o
autoutilitară parcată într-o stație
peco din Ploiești. „În urma
verificărilor efectuate, s-a stabilit
faptul că autoutilitara aparține unei
societăți comerciale din municipiul
Slobozia. Conducătorul acesteia a
fost surprins de polițiști după ce
ar fi alimentat cu carburant și ar
fi extras din rezervor 40 litri de
motorină, pe care ar fi încercat să
îi vândă altui bărbat”, a precizat
IJP Prahova. Șoferul s-a ales cu
dosar penal sub aspectul săvârșirii

infracțiunii de furt.
Controale în domeniul
sistemelor de securitate
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești au
organizat şi desfăşurat un control în
domeniul sistemelor de securitate.
„Astfel, au fost controlate 20 de
obiective asigurate cu pază fizică
și au fost verificaţi cu privire la
modul în care îşi îndeplinesc
îndatoririle de serviciu 27 agenţi
de securitate. Șapte dintre aceștia
au fost sancționați contravențional
pentru executarea serviciului în
mod neregulamentar”, a anunțat
IJP Prahova.
Razie în piețele din Ploiești
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești
au organizat o acțiune pe linia
prevenirii și combaterii faptelor
antisociale.
Pentru
abaterile
constatate, au aplicat 12 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
3.400 lei și au confiscat bunuri de
120 de lei, a anunțat IJP Prahova.
Polițiștii au constatat totodată,

trei infracțiuni, două de punere în
circulaţie a unui produs purtând o
marcă identică sau similară cu o
marcă înregistrată, respectiv una
de folosire a unui minor în scop de
cerșetorie. Acțiuni de control au
fost efectuate și de polițiști ai Secției
nr. 4 Ploiești, care au acționat în
zona Pieței 1 Decembrie 1918,
în cartierul Mimiu și în Bariera
București, pentru prevenirea şi
combaterea infracțiunilor și a
activităţilor ilegale de comerț.
„Au fost verificate patru societăți
comerciale, au fost controlate 19
autovehicule, legitimate 36 de
persoane, iar pentru abaterile
constatate au fost aplicate 17
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 9.500 lei și au fost
confiscate bunuri de 175 lei”, a
precizat IJP Prahova.
Șoferi fără permis, pe drumuri
publice
Doi agenți de ordine publică
din cadrul Poliției Municipiului
Câmpina au oprit, pentru
verificări, un autoturism care
circula pe strada Henri Coandă. La
volan au depistat un bărbat de 38
de ani din Cornu, care nu poseda
permis pentru nicio categorie de
vehicule. Totodată, etilotestul a
indicat 0,69 mg/l alcool pur în
aerul expirat, a explicat Poliția.
Pe numele șoferului a fost deschis
dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunilor de conducere fără
permis și conducere sub influența
alcoolului, a anunțat IJP Prahova.
Cel de-al doilea conducător auto
fără permis a fost depistat în jurul
prânzului, de către polițiști din
cadrul postului de poliție Brebu.
„Cel în cauză, un câmpinean de 34
de ani, a declarat inițial că deține
permis de conducere valabil, dar
că nu îl are asupra lui. Verificările
polițiștilor au relevat că acesta nu
are premis pentru nicio categorie
de vehicule”, a anunțat IJP Prahova.
Tânărul s-a ales cu dosar penal.
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BANI DE LA STAT PENTRU
IZOLAREA TERMICĂ A CASELOR
stat și bugetele locale; nu a fost
condamnat pentru infracțiuni
împotriva mediului.
CINE NU POATE ACCESA
BANI DE LA STAT

Maria BOGDAN; www
www.ziarulploiestii.ro
ziarulploiestii ro
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iecare solicitant va putea să
ceară o singură primă de
eficiență energetică, iar eventualele
costuri suplimentare, ce vor
depăși finanțarea nerambursabilă,
vor fi suportate de către acesta.
Cheltuielile eligibile vor cuprinde
atât achiziția de produse și
servicii, cât și lucrările necesare
implementării
proiectului,
plus taxa pe valoarea adăugată
aferentă acestora. Sesiunea de
înscriere în programul Casa verde
plus va fi stabilită și anunțată
public de către Administrația
Fondului pentru Mediu (AFM).

CINE SE VA PUTEA
ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL
CASA VERDE PLUS
Ordinul MMAP nr. 2.425/2016
arată că persoanele fizice se
vor putea înscrie în programul
guvernamental dacă sunt cetățeni
români sau cetățeni ai Uniunii
Europene ori ai Spațiului
Economic European și dacă au
domiciliul stabil în România.
Alte condiții: solicitantul să
fie proprietar/ coproprietar al
locuinței și terenului pe care-și va
implementa proiectul de izolare

termică; să fie titularul autorizației
de construire pentru casa pentru
care solicită prima sau să dețină
autorizația de construire prin
preluarea acesteia la momentul
dobândirii proprietății terenului;
construcția și terenul să nu facă
obiectul unui litigiu în curs de
soluționare în instanţă, unei
revendicări potrivit unei legi
speciale sau dreptului comun,
unei proceduri de expropriere
pentru cauză de utilitate publică;
solicitantul să aibă plătite
taxele, impozitele, amenzile și
contribuțiile către bugetul de

CINE ESTE VIORICA
DĂNCILĂ, PREMIERUL
GUVERNULUI III PSD-ALDE

P

reședintele Klaus Iohannis a acceptat,
respectând Constituția și votul din
decembrie 2016, să o nominalizeze pe Viorica
Dăncilă la funcția de premier, în cel de-al
treilea guvern al majorității PSD-ALDE,
instalat într-un singur an. În vârstă de 54
de ani, Dăncilă este născută în Teleorman,
la Roșiorii de Vede, dar s-a stabilit ulterior
la Videle, oraș din care provine și ministrul
interimar al Afacerilor Interne, Carmen
Dan. Noul premier a studiat la Universitatea
de Petrol și Gaze Ploiești și are un masterat
la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative. Viorica Dăncilă a fost
profesoară la un liceu din Videle și, în paralel,

inginer la OMV Petrom, iar din 2009
a devenit deputat în Parlamentul
European. S-a înscris în PSD în anul
1996, a fost consilier local la Videle și
consilier județean la CJ Teleorman,
președinte al organizației de femei
a PSD ( a început cu o funcție
similară la Videle) și lider al
delegației deputaților europeni
români în Grupul Social-Democrat.
La desemnare, președintele PSD,
Liviu Dragnea, a descris-o pe
Dăncilă drept „o doamnă decentă,
agreabilă, neconflictuală, dedicată
dialogului, care a avut relații foarte bune
cu colegii”. Partenerul de alianță, ALDE,
prin Călin Popescu Triceanu, nu s-a ferit
să spună că Dăncilă are un rol mai degrabă
administrativ: „premierul noului Guvern va
fi, mai degrabă, un administrator, el primește
un mandat de la majoritatea parlamentară să
ducă la îndeplinire programul de guvernare
pe care partidele aflate în spate îl susțin. El
nu este acolo ales de cetățeni și nu a participat
la alegeri, nu are legitimitatea să conducă
Guvernul. Nu e guvernul lui. Guvernul
este expresia majorității pe care o avem în
Parlament, bazată pe coaliția formată de PSD
și ALDE”.

,

EDITURA

Nu este eligibil solicitantul
care deține în proprietate un
imobil format din teren cu una
sau mai multe construcții, dintre
care unele părți sunt comune, iar
restul sunt proprietăți individuale,
pentru care se întocmesc o carte
funciară colectivă și câte o carte
funciară individuală pentru mai
mult de două unități individuale,
apartamente - locuințe, aflate în
proprietate exclusivă, care poate
fi reprezentată de locuințe și spații
cu altă destinație, după caz.
LISTA ACTELOR
NECESARE
Documentele solicitate sunt, ca
întotdeauna, atât de multe, încât
e posibil ca solicitantul să se lase
păgubaș. Dosarul care se va depune
la AFM va conține, în cazul caselor
vechi, următoatele acte: cererea
de finanțare; actul de identitate al
solicitantului (copie); extrasul de
carte funciară pentru informare
privind construcția; certificatul de
performanță energetică a clădirii;
proiectul tehnic original pentru
termoizolare;
certificatul
de
atestare fiscală privind obligațiile

de plată către bugetul de stat;
certificatul de atestare fiscală
privind impozitele și taxele locale
și alte venituri ale bugetului local;
certificatul de atestare fiscală
privind impozitele și taxele locale
și alte venituri ale bugetului
local; o declarație pe propria
răspundere; o adeverință privind
existența contului bancar al
solicitantului finanțării, emisă de
o bancă comercială, sau extrasul
de cont; pentru imobilele deținute
în coproprietate se va depune o
declarație notarială, semnată de
toți coproprietarii, referitor la
faptul că nu vor depune cerere
pentru același imobil (original);
certificatul de cazier judiciar
emis pe numele solicitantului.
Pentru casele aflate în construcție
se cer, în plus, autorizația de
construire, ordinul de începere
al lucrărilor, proiectul tehnic,
acte de proprietate pentru teren
și casă. Dosarele vor fi depuse
într-un singur exemplar, în plic
sigilat, fie direct la sediul AFM,
fie prin poștă, cu confirmare de
primire. Lipsa unui document,
prezentarea acestuia într-o altă
formă decât cea solicitată sau ieșirea
sa din perioada de valabilitate vor
fi egale cu respingerea dosarului
de finanțare.

PRIMĂRIA AZUGAÎNGROPATĂ ÎN
DATORII ISTORICE
RISCUL AR FI CA AUTORITĂȚILE SĂ PIARDĂ PROIECTELE EUROPENE
DIN CAUZA CAZIERUL FISCAL PĂTAT

P

rimăria Azuga are o mulțime de
datorii către stat ori de achitat
credite angajate din anii 2005-2006,
iar toate problemele se nimeresc să fie
decontate în acest an. Autoritatea locală
a pierdut definitiv un proces cu Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești pentru TVA neachitată în contul
unor vânzări de terenuri și trebuie musai
să plătească 1,7 milioane de lei (plus alte
penalități și dobânzi în cazul eșalonării
plăților, care ar ridica datoria la 2,3 mil.
lei). Un alt proces cu DGRFP Ploiești
se referă la achiziții intracomunitare și
Azuga ar trebui să mai plătească la stat
alte 2,37 milioane de lei + penalități și
dobânzi. Tot din ultimul deceniu mai vin
alte probleme legate de neachitarea unor
drepturi salariale câștigate în instanță și

neplata unor servicii juridice către o casă
de avocatură (ambele-340.000 lei). La
acestea se adaugă ratele la bănci pentru
creditele angajate de primărie- primul
pentru SAMTID, ultimul în 2015- restul
de plată ridicându-se la 2,76 milioane de
lei. Deci Primăria Azuga are, în total, de
plătit în jur de 10 milioane de lei. Rău
este însă că unitatea a fost executată silit
de Fisc, lucru care s-ar putea să creeze
mari dificultăți în obținerea finanțărilor
europene pentru proiectele depuse,
fiindcă autoritățile de management
condiționează alocarea de un cazier fiscal
alb. În prezent, Primăria Azuga ar trebui
să semneze contractele de finanțare
pentru patru proiecte depuse în cadrul
POR 2014-2020, în valoare cumulată de
peste 25 milioane de lei.
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
-Petre Daea, crăpi de ciudă,
Avem o oaie mai bună,
Genială vreau să zic,
Ia ascultă ici un pic:
-Pe dedesupt, la suprafață,
Stă la vedere, bine ascuns,
Pe cer cu soare, în plină ceață,
Un biet postac pătruns de nepătruns.
Și el fugea mergând încet
Prin internetul de pe stradă,
Când colo? Trăsnet:
Pe Soros când să-l vadă
Dădu de anarhistul Tudor
Nu în brațe cu o țară,
El avea doar o chitară...

D

at în urmărire internațională, Radu
Mazăre, fugit pe undeva, prin
Madagascar, a transmis prin avocatul său că
se întoarce în țară dacă va primi asigurări
că va fi achitat în toate dosarele penale în
care este judecat sau cercetat. Sigur că da,

L

Răducule,
o
d l nici nu poate fi vorba
b despre
d
altă probabilitate: dacă legile justiției vor
ieși de la Curtea Constituțională în varianta
Parlamentului, clar că nu vei fi pedepsit.
Ba o să vină toată Justiția la tine să-și ceară
scuze că și-a permis să te deranjeze din
statutul tău de bulibașă în Constanța:
-Floare pură, floare albă,
Prea curată pentru iarbă,
Nu știu cine ne-a mânat,
Te-am atins, te-am întinat,
Te-am băgat și la răcoare
Floare dulce, rară floare!
Iar acuma, dacă poți,
Iartă-ne cumva pe toți,
Fii tu Mazăre-n câmpie,
Mergem noi la pușcărie!

M

ai multe pagini de socializare, nu e
greu de presupus ale cui, au lansat
ipoteza că Tudor Chirilă este plătit de
Soroș: „Tudor Chirilă nu este altceva decât
un instigator al #Rezist, mișcare anarhistă,
de extremă dreaptă, care își propune
destabilizarea României...Oare postul de
televiziune la care lucreaza Chirilă (ProTV)
este un instrument de manipulare folosit de
George Soroș, pentru că îl tolerează pe acesta
ca membru în juriul unei emisiuni-concurs
de talente muzicale?” Se știe că fantoma
mondială folosește jurnaliști și lideri de
opinie pe post de vuvuzele”. Acuzațiile se
termină cu o frază memorabilă: „gruparea
jurnaliștilor independenți de investigații care
lucrează în underground-urile internetului și
având conexiuni bine ancorate în Facebook”...

udovic Orban, președintele PNL,
susține că România va ajunge într-o
situație dezastruoasă sub încă o guvernare a
PSD: „Biroul Politic Executiv a luat decizia de
a convoca duminică, de la ora 17 reuniunea
Biroului Politic Național împreună cu
grupurile parlamentare ale partidului din
Camera Deputaților și din Senat. Vom stabili
poziționarea în procedurile de investire a
noului Guvern. Aș aștepta ca Viorica Vasilica

Ș

rezultate
similare
un coleg
l
i il
l cercetat pentru
abuz, luare de mită sau crimă organizată?
-Un guvern ce se respectă
Și nu-i glumă, nu-i poveste,
Trebuie să aibă, moț,
La Justiție un hoț,
E expert, știe să fure,
Prinde șmenul din privire.
Educația s-o lase
Pe unul cu patru clase,
Sănătatea, deh, ca omu`,
S-o dea pe mâna lui Ciomu.
La Transporturi, chiar insist,
E nevoie de-un genist
Să ia bombele, nu crezi?
De pe sub autostrăzi.
Pe la Dialoguri,
Unul ce ia droguri,
La Interne, zău,
Poate n-ar fi rău
Clanu` Austrianu
Sau din Neamț, Măraru.

C

ati Andronescu dixit: „ce mă
îngrijorează în aceste demonstrații
nu e faptul că oamenii au ieșit în stradă. E
dreptul lor de a protesta față de lucrurile care
să renunțe până la învestirea Guvernului
că sunt convins că nu o întreabă nimeni pe
cine acceptă ca ministru în guvernul pe care
urmează să-l conducă domnul Dragnea. Este
rușinos și penibil. Eu trag nădejde că Viorica
Vasilica o să renunțe pe ultima sută de metri,
dându-și seama că ea e pe post de secretară
la noul Guvern, nicidecum pe post de primministru”.
-De Viorici și alte Floricele
E țara plină ochi.
Dar jur: pe lângă ele
Tu nici mișto să faci nu poți.
Deci ia aminte:
O fi și Vasilica ta de plâns,
Dar țării, stimate președinte,
Un Ludovic îi e de-ajuns.
De-ar fi fost doi...
Nimic nu ne-ar fi smuls de prin noroi.

Î

ntrebat dacă în noul Guvern Dăncilă
vor fi numite și persoane cercetate
penal sau chiar condamnate, Liviu Dragea
a răspuns, sec, DA. Ei și, ce vă dați de ceasul
morții, nu e normal așa? N-ați văzut că
în guvernul canadian există un campion
paralimpic, un orb, un veteran de război
sikh, un fermier, un fost șofer? De ce n-am
avea și noi un condamnat? Dacă Dragnea, cu
acest defect, de penal cu acte în regulă, ține
în hățuri ditamai partidul, de ce n-ar avea
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Cu mașină la poartă
Și paznici mascați.
Ecaterino, vedea-te-aș plecată
Odată...
Că ne-ai făcut
Pe toți... kaput!

îi nemulțumesc. Dacă aceste demonstrații
generează instabilitatea țării, dacă ele
transmit un mesaj în afară că România este
într-o țară neguvernabilă, atunci trebuie să
își asume repsonsabilitatea toți cei care poate
din spate i-au îndemnat să iasă”. Fato-fato,
știi cum ți-ar cânta ție lăutarii din Clejani,
în aprilie, când faci 70 de ani, din care 22
i-ai zăcut în Parlament, făcându-ți rost
și de o pensie specială de aproape suta de
milioane vechi pe lună?
-Mă uit la tine
Și nu-i de bine,
Ai ani șaptezeci
Și nu mai poți
Abramburită cum ești.
Ecaterino, vedea-te-aș odată,
Pensionată,
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efa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata
Oana Consuela Florea, a depus un
proiect de lege prin care orice cetățean
care nu se prezintă la audierile comisiilor

speciale din Parlament sau nu furnizează
informațiile solicitate riscă închisoare de
la 8 zile la 3 luni, deși Codul Penal prevede
că nicio pedeapsă privativă de libertate nu
poate fi mai mică de 15 zile. Dacă legea
ar fi adoptată, Codruța Kovesi va intra la
răcoare așadar, ea fiind aceea care a refuzat
să meargă la audieri. Kovesi a avertizat-o
imediat:
-Consuela, fata mea,
Hartistă de cinema,
Ascultă și ia aminte,
Consuelo, fii cuminte!
Sam, sam, sam, samurai
Un dosar n-ai vrea să ai...

P

reședintele ALDE Călin Constantin
Anton Popescu-Tăriceanu a declarat
că, din informațiile sale, premierul desemnat
nu a trecut prin „meandrele statului paralel:
„Doamna Dăncilă, Slavă Domnului, n-a
trecut prin meandrele sistemului paralel,
a statului paralel din România. Primulministru al viitorului guvern va fi, mai
degrabă, un fel de administrator; el nu este
acolo ales direct de cetățeni, nu a participat
la alegeri ca să aibă legitimitatea să conducă
guvernul. Nu e guvernul lui, guvernul
este expresia majorității pe care o avem în
Parlament, bazată pe coaliția PSD-ALDE.
Nu este un concurs de frumusețe în partid,
nu este cine e mai tare”.

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

FACE SAU NU STATUL DISCRIMINARE
ÎNTRE CETĂȚENII ROMÂNIEI?
ARTICOLUL 16
(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără
privilegii și fără discriminări.
ARTICOLUL 15
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale
sau contravenționale mai favorabile.

A

nul trecut, prin ordin al președintelui ANAF elaborat în baza OUG nr. 79/2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, s-a impus obligativitatea
depunerii unui nou formular 600, denumit „Declarația privind venitul asupra căruia se datorează
contribuția de asigurări sociale (CAS) și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul
minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS)”. Ordinul vizează
exclusiv contribuabilii care obțin venituri din activități independente. Numărul acestora se ridică
la 210.000 de persoane. Se subînțelege că L 277 și OUG 79, inclusiv ordinul 4140/2017 acționează
în viitor, nu retroactiv. Veți vedea de ce facem aceste precizări.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

T

ermenul inițial până la care
aceste declarații trebuie
depuse a fost fixat la 31 ianuarie
2018. Nerespectarea acestei limite
se sancționează cu avertisment sau
amendă
contravențională
între 500 de lei și 1.000 de lei, cu
posibilitate de plată la jumătate, în
termen de 48 de ore. Pentru
că s-a creat un mare blocaj și
nemulțumiri legate de posibilitatea
de a fi amendați, termenul va
fi prelungit până la 31 martie
2018. Guvernul Dăncilă, dacă și
atunci când va fi instalat, va avea
sarcina să analizeze posibilitatea
eliminării obligației depunerii
Formularului 600, cu condiția să
existe o evidență încât persoanele
cu venituri suplimentare din
activitățile independente să nu se
poată sustrage plății CAS și CASS.
Cât trebuie să plătească CAS și
CASS un milionar (persoană
fizică) față de o PFA cu salariul
minim brut pe economie
L 277 privind Codul Fiscal
și OUG 79 veți vedea că nu se
aplică tocmai unitar. Modalitatea
de calcul se poate socoti un soi
de discriminare între cetățenii
României.
OUG nr. 79/2017 precizează că,
de la 1 ianuarie 2018, contribuabilii
persoane fizice care în anul fiscal
precedent au obținut venituri
din activități independente, din
cedarea folosinței bunurilor, din
activități agricole, silvicultură
și piscicultură, din asocieri cu
persoane juridice, din investiții
sau venituri din alte surse, trebuie
să plătească CAS și CASS astfel:
- CAS (25%) se datorează doar de
către persoanele care au realizat
venituri lunare nete din activități
independente, cumulate din toate
sursele în anul fiscal precedent,
peste nivelul salariului de bază
minim brut pe țară în vigoare
în luna ianuarie a anului de

impunere. Suma lunară datorată
pentru anul fiscal 2018, la un
salariu minim garantat de 1.900 lei
(22.800 lei/an), este de minimum
475 lei/lună (5.700 lei/an). Baza
de calcul este aleasă de plătitor.
Cu alte cuvinte, dacă o persoană
realizează venituri de un milion
de lei/an, ea poate plăti la pensie,
în sistemul asigurărilor de stat,
aceeași sumă ca una care a câștigat
22.800 lei/an. Dacă, de exemplu,
un parlamentar obține din
activități independente un milion
de lei, el nu poate fi obligat să
plătească mai mult de 475 lei/lună
la CAS, dar el are deja asigurată o
pensie specială, plus pensia sa din
activitatea de bază. În cazul unui
salariat, baza de calcul este alta,
raportată la nivelul salariului net
obținut lunar, indiferent că este
vorba despre 1.900 lei sau 130.000
lei/lună.
- CASS se datorează de către
persoanele care au realizat
venituri în anul fiscal precedent,
din activități independente, din
cedarea folosinței bunurilor, din
activități agricole, silvicultură
și piscicultură, din asocieri cu
persoane juridice, din investiții sau
venituri din alte surse, cumulate
din toate sursele, cel puțin egale
cu 12 salarii de bază minime brute
pe țară (22.800 de lei, pentru
anul fiscal 2018). Așadar, costul
lunar al CASS va fi de 190 lei/
lună și 2.280 lei/an. Și aici cei care
realizează venituri de zece ori mai
mari au obligația de a plătii CASS
la nivelul salariului minim brut
pe economie, același așadar ca o
persoană care obține lunar cel mai
mic salariu aflat în plată. Toate
observațiile de la plata CAS sunt
valabile și în acest caz.
Persoanele
fizice
care
realizează venituri lunare din
activități
independente
sub
nivelul salariului minim brut pe
țară (1.900 de lei) nu vor avea

obligația să plătească CAS și
CASS, însă vor putea opta pentru
plata contribuției, în aceleași
condiții prevăzute pentru cei care
au obligația plății contribuției.
Odată exprimată opțiunea, ea va
fi obligatorie pentru întregul an
fiscal. De la obligația plății CAS
și CASS și, implicit, a depunerii
formularului 600, sunt scutite PFA
ce obțin concomitent venituri
din pensii sau sunt asigurate
într-un sistem propriu de asigurări
sociale (cazul avocaților sau
personalul monahal).
Vă lăsăm pe dumneavoastră să
observați inechitățile din sistemul
de plată, cine sunt favorizați și cine
discriminați.
ANAF a cerut Forumularul 600
și pentru 2012
Spuneam că L 277 și OUG 79,
inclusiv ordinul 4140/2017, ar
trebui să acționeze în viitor, nu
retroactiv. Cel puțin așa statuează
Constituția României, la articolul
15: „(2) Legea dispune numai pentru
viitor, cu excepția legii penale sau
contravenționale mai favorabile”.
Ei bine, nu știm dacă numai în
Prahova, dar ANAF a hotărât
că legea de căpătâi a țării poate fi
încălcată. În luna noiembrie 2017,
persoanele fizice autorizate au fost

Gabriel Biriș, fost secretar de
stat în Ministerul Finanțelor,
despre contribuția la pensii:
„Marii câștigători ai acestei OUG
sunt persoanele, o parte dintre
ele, care obțin venituri consistente
din
activități
independente;
contribuțiile nu mai sunt la cât
câștigăm, ci la salariul minim. Am
făcut socoteala, deși câștig de vreo
20 de ori mai mult decât secretara
mea, venit impozabil, la anul ea o
să plătească CAS de patru ori mai
mult decât mine.
somate să se prezinte la ANAF
pentru a depune Formularul 600
pentru anul 2012, care vizează
venituri din 2011. Că plata CAS
și a CASS nu erau obligatorii, în
2012, în formula de astăzi, în fine,
cea stabilită în 2015, este clar.
De ce atunci ANAF s-a gândit să
ceară retroactiv suma? O explicație
bâguită pe furiș de un funcționar
spunea că abia în 2017 ar fi apărut
normele metodologice de aplicare
a unei variante de Cod Fiscal mai
vechi, iar ANAF s-ar încadra într-o
prevedere care vorbește despre o
perioadă de cinci ani în care s-ar
putea aplica măsurile retroactiv.
Chiar dacă admitem că așa ar sta
lucrurile, deși Constituția nu poate
fi încălcată de nimeni, pentru
niciun motiv, funcționarii au
trimis somații și chemări la audieri
la grămadă, fără să se uite întâi
de toate la veniturile persoanei.
Fiindcă nici atunci cei care aveau
venituri mai mici decât salariul
minim brut pe țară nu erau obligate
la plata CAS. Așa că s-a ajuns la
stupiditatea ca ANAF să emită, la
rând, două acte: o notificare prin
care contribuabilul era somat să
depună Forumarul 600 retroactiv;
un proces verbal prin care același
ANAF recunoștea că nu trebuie
depus Formularul 600!

Liviu Dragnea, despre pensiile
speciale: „S-a greșit când s-a făcut
legea, după părerea mea. Nu îmi
dau seama, s-a făcut electoral, poate
cu bună credință, dar cu multă
neștiință, dar aplicarea ei an de
an fără să fie schimbată aducea în
2-3 ani de zile la un blocaj, pentru
că în fiecare an cresc salariile, în
fiecare an impactul bugetar era
foarte mare. E bine să înțelegem,
aceste pensii de serviciu nu sunt
alimentate din contribuția celor
care beneficiază, sunt alimentate
din bugetul de stat”.

Claudiu Năsui, USR: „Avem
un sistem în care nu toți cetățenii
sunt egali în fața legii, unii
beneficiază mai mult decât alții.
3,5 % din pensionari iau 11 %
din fondul de pensii. (...) USR vă
oferă calea pentru a rezolva aceste
probleme: o inițiativă de abrogare
a acestui sistem rușinos de pensii
speciale, acest sistem care face ca
toți românii să contribuie la fel,
dar să nu primească la fel.
Contribuții calculate la fel,
pensii dobândite preferențial
Pe de altă parte, vorbind despre
CAS, asistăm la o nouă încălcare
a Consituției: „(1) Cetățenii sunt
egali în fața legii și a autorităților
publice, fără privilegii și fără
discriminări”. Și ce avem aici?
La o contributivitate calculată
după
aceeași formulă, avem
d
pensii
dobândite după modalități
p
de
d calcul diferite. Dacă pentru
majoritatea
românilor
este
m
valabilă
referința la punctul de
v
pensie,
pentru alții se aplică o
p
formulă
extrem de avantajoasă și
f
neechitabilă
în raport cu ceilalți
n
contribuabili,
discriminatorie
c
de
d fapt, 80-85% din veniturile
obținute
în ultimul an (magistrați,
o
diplomați,
parlamentari,
d
funcționari
parlamentari, polițiști,
f
militari,
piloții civili, auditorii
m
Curții
de Conturi, angații SIE, SRI,
C
SPP).
S
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7,6 % DIN POPULAȚIA GENERALĂ A
CONSUMAT DROGURI MĂCAR ODATĂ-N VIAȚĂ
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3.544 persoane au beneficiat, în 2016, de
asistență integrată, din care 2.319 persoane
au fost tratate pentru dependența de
droguri în centre de tratament ambulatoriu,
1.811 beneficiari solicitând pentru prima
dată asistență pentru probleme cauzate de
consumul de droguri. Raportate la vârstă
și sex, 2.097 de persoane (90,4%) care au
apelat la centrele de tratament ambulatoriu
sunt de sex masculin. Majoritatea (85,7%
-1.987 beneficiari) sunt persoane cu vârsta
sub 34 ani, 14,1% (326 beneficiari) -între
35 și 54 ani, iar restul (0,3% - 6 beneficiari)peste 54 ani. În cazul bărbaților, categoria
de vârstă care înregistrează ponderea cea
mai mare a cazurilor este grupa 20-29
ani (58,3%), în timp ce, în cazul femeilor,
ponderea cea mai mare a cazurilor este
deținută de categoria de vârstă 25-34 ani
(49,1%). Pentru beneficiarii centrelor de
tratament ambulatoriu vârsta medie de
debut în consumul de droguri a fost de
20,7 ani, în timp ce vârsta medie la prima
internare a fost de 25,8 ani.
PRAHOVA, ÎN ZONA DE RISC
MARE A CONSUMULUI DE
STUPEFIANTE
Tot în 2016, 4.518 persoane s-au
prezentat la unitățile de urgență din cauza
consumului excesiv de droguri. Cele mai
multe cazuri s-au înregistrat în Regiunea
Nord-Est (Botoșani, Suceava, Iași, Neamț,
Bacău, Vaslui)-836 cazuri și Nord-Vest691 cazuri. Urmează
Regiunea Sud
Muntenia-332 cazuri, București-Ilfov-302,
Sud/Est-301 cazuri, Vest- 223 cazuri,
Centru-216 cazuri, Sud/Vest-159 cazuri.
Analiza repartiției urgențelor medicale, în
raport cu ponderea numărului de cazuri
înregistrate, conduce la gruparea județelor
și la delimitarea unor zone de risc: zonă
de risc foarte mare (ponderi peste 10%)Iași, Cluj; zonă de risc mare (ponderi între
5% și 9,9%)-București, Botoșani, Timiș,
Prahova, Suceava; zonă de risc mediu
(ponderi între 1% și 4,9%)-Bacău, Bihor,
Brăila, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați,
Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Vaslui;
zonă de risc mic (ponderi între 0,5% și
0,9%)-Alba, Argeș, Brașov, Buzău, Călărași,
Caraș-Severin, Harghita, Hunedoara,
Mehedinți, Neamț; zonă de risc foarte

mic (ponderi sub 0,5%)-Arad, BistrițaNăsăud, Covasna, Giurgiu, Gorj, Ialomița,
Olt, Satu-Mare, Teleorman, Tulcea, Vâlcea,
Vrancea. În 2016 au fost înregistrate și 31
de decese (27 în București, 3 în Ilfov și unul
în Vrancea).
APROAPE 6 TONE DE DROGURI
CONFISCATE
Cantitatea totală de droguri confiscate
în 2016 a fost de 5. 907,57 kg (3.998 de
capturi), de 5 ori mai mult comparativ cu
2015 și de 7,7 ori mai mult față de anul 2014.
Cele mai multe capturi au fost înregistrate
pentru canabis (2.140 de capturi), MDMA
(350), heroină (342), rezină de canabis
(212) fragmente vegetale cu THC (182),
pirovalerone (148), cocaină (138). Cele
mai importante cantități confiscate au fost
înregistrate pentru canabis (2.846,294 kg) și
cocaină (2.321,345 kg). Ca fenomen, traficul
de droguri este concentrat în București și
județele Timiș și Constanța. În același an au
fost înregistrate 852 persoane condamnate
pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul
drogurilor. În Regiunea Sud-Muntenia,
rata infracționalității la regimul drogurilor
este de 3 infracțiuni la 100.000 locuitori,
fiind condamnate 94 de persoane. În zonă
au fost realizate 7 capturi semnificative,
totalizând 2. 611,27 kg astfel de substanțe
confiscate.
10,9% DIN COPIII DE 16 ANI AU
„ÎNCERCAT” STUPEFIANTELE.
ȘCOLILE REFUZĂ SĂ RECUNOASCĂ
FENOMENUL
Potrivit Agenției Naționale Antidrog,
la nivel național, în rândul elevilor de
16 ani, se înregistrează o prevalență a
consumului oricărui tip de drog ilicit
(inclusiv medicamentele utilizate fără
prescripție medicală) de-a lungul vieţii de
15,7%, acest tip de consum fiind mai mare
în rândul băieţilor-17,5%, față de 14%
fete. Vorbind strict de droguri (canabis,
ecstasy, cocaină, crack, amfetamine, LSD
sau alte halucinogene, heroină, GHB),
prevalența consumului oricărui tip de
drog ilicit de-a lungul vieții este de 10,9%.
Baza de eșantionare a studiului ANG a fost
reprezentată de 3.500 elevi (1.711 băieți,

DRAGNEA
TULBURĂ IAR
APELE CU PENALII

L

iviu Dragnea a afirmat
afirmat,
sec, că din noul guvern
PSD-ALDE pot face parte și cei
cercetați penal. În contextul în
care se vehiculează revenirea
în Executiv a Rovanei Plumb și
Ecaterina Andronescu, ambele
cercetate în cauze penale, și
a redeschiderii unui dosar pe
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numele vicepremierului Paul
Stănescu, Dragnea, la rândul său
condamnat, a fost întrebat dacă
va permite accesul politicienilor
cu dosare penale în noul
guvern. Răspunsul său a fost
fără echivoc: „da”: „Comitetul
Național Executiv al PAS va da
votul. Am hotărât să ne facem
noi Guvernul și nu alte instituții.
Și, da, persoanele cercetate penal
pot intra în Guvern”. Președintele
Klaus Iohannis s-a arătat
dezamăgit de această perspectivă,
susținând în continuare poziția
sa fermă: „părerea mea despre
persoanele care sunt în curs de
judecată sau au dosar o cunoașteți
deja, acestea nu au ce cauta în
fruntea statului”.

1 789 fete) născuți în anul 1999,
1999 din 170 școli
1.789
(339 clase a IX a și a X a). O altă instituție,
de data aceasta non-guvernamentală,
Centrul Internațional Antidrog și pentru
Drepturile Omului, susține că în 90% dintre
liceele bucureștene există consumatori de
droguri. Doar în 10 licee, din 105, câte
numără Capitala, nu s-ar consuma droguri,
a atras atenția, anul trecut, președintele
executiv al CIADO, Gigel Lazăr. Această
situație deloc încurajatoare a fost raportată
organizației de către voluntarii care învață
în școlile respective. Procentul mai mare
de consumatori ar fi în liceele de elită sau
cele mărginașe. În același timp, oficialii de
la Inspectoratul Școlar București refuză
să creadă că are în școli consumatori de
droguri. De fapt, deși statisticile ( și cele
ale agenției de stat, și cele ale organizațiilor
de voluntari) ori cazurile de spitalizare din
cauza drogurilor arată clar că sunt elevi
care consumă stupefiante, inspectoratele
școlare din toată țara preferă să bage
gunoiul sub preș și refuză să admită că
școlile se confruntă cu asemenea fenomen.
ONG-URILE CRED CĂ
INSTITUȚIILE STATULUI NU-ȘI FAC
TREABA
În 2017, Centrul Internațional Antidrog
și pentru Drepturile Omului a solicitat
demiterea conducerii Agenției Naționale

ineficiență
Antidrog pe motiv de inefi
ciență a
activității, de vreme ce consumul de
droguri crește de la an la an: „Observatorul
European pentru Droguri și Toxicomanie
(OEDT) și Agenția Națională Antidrog
au emis mai multe rapoarte privind
prevalența la consumul de droguri, alcool
și tutun din România. Toate rapoartele au
avut, din păcate, creșteri semnificative ale
consumului de droguri după cum urmează:
pe segmentul de vârstă 16-54 de ani,
prevalența era de 1,7%, în 2008, de 4,7%, în
2012 și de 7,6%, în 2016; în rândul elevilor
de 16 ani, prevalența a crescut de la 1%,
în 2008, la 5%, în 2012 și 10,9%, în 2016.
Ultimul raport publicat de ANA în anul
2017 arată o nouă creștere a numărului
consumatorilor de droguri, respectiv
200.000 de persoane în ultimii 3 ani, număr
ce se alătură celorlalți 600.000 existenți,
conform declarațiilor procurorului șef al
DIICOT, Daniel Horodniceanu. Toate aceste
creșteri au fost posibile întrucât strategiile
naționale antidrog 2005-2012, respectiv,
2013-2018 au fost considerate de către
autoritățile responsabile ca fiind opționale”.
Bineînțeles că solicitarea nu a fost luată în
seamă. Rămâne să vedem cum vor acționa
instituțiile statului de aici înainte măcar
în zona fragilă a societății (școli, facultăți)
pentru a eradica fenomenul, poate cel mai
periculos la această dată.

COMISIA PARLAMENTARĂ
A HOTĂRÂT: ALEGERILE
PREZIDENȚIALE DIN
2009 AU FOST FRAUDATE
C

omisia parlamentară de anchetă privind
alegerile prezidențiale din 2009 a aprobat
raportul final cu concluzia că acestea au fost fraudate:
„Comisia a constatat acțiuni concrete ale instituției
prezidențiale reprezentate de Traian Băsescu și ale
guvernului condus de Emil Boc pentru favorizarea
fraudării alegerilor în avantajul candidatului Traian
Băsescu. Acestea au fost perfect sincronizate dovedind
astfel că făceau parte dintr-un plan amplu și bine pus
la punct, acțiunile fiind premeditate. În realizarea
planului privind fraudarea alegerilor prezidențiale,
reprezentanții celor două instituții au acționat în
forță, cu rea credință, în total dispreț față de lege. Pe
cale de consecință, ținând cont de faptul că diferența

dintre cei doi candidați a fost doar de 70.321, ceea
ce reprezintă aproximativ 0,68% din voturile valabil
exprimate și au existat acțiuni de natură să conducă
la fradudarea alegerilor, concluzionăm că totul a avut
ca efect schimbarea rezultatului alegerilor”. În 2009,
contracandidatul lui Traian Băsescu a fost Mircea
Geoană. Comisia parlamentară sugerează că s-au
produs și grave infracțiuni, cum ar fi constituirea
unui grup infracțional în vederea comiterii de
infracțiuni electorale, fals intelectual, uz de fals și
abuz în serviciu. Raportul va fi dezbătut în plenul
camerelor reunite și va fi ulterior înaintat organelor
de anchetă.
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MINISTERUL MEDIULUI
ARUNCĂ PISICA POLUĂRII ÎN
CURTEA PRIMĂRIILOR
continuare din pagina 1

L

a noi în țară, ministrul Mediului,
Grațiela Gavrilescu, a și luat cartoful
fript al poluării și l-a aruncat în brațele
primarilor. Într-o declarație recentă, aceasta
a spus: „potrivit legii, responsabilitatea
calității aerului le revine, direct, primarilor;
Ministerul Mediului are sarcini care privesc
reglementarea și monitorizarea acestuia
(n.n. a aerului)”. Gavrilescu a afirmat că a
avut întâlniri și a purtat corespondențe cu

informarea corectă, în timp real, a tuturor
cetățenilor cu privire la eventualele
depășiri de noxe. Cât despre reuniunea
de la Bruxelles, Gavrilescu s-a pronunțat
că e musai să ne conformăm cerințelor
UE: „vom putea prezenta progresele făcute
de România și termenele realiste pe care
ni le putem asuma. Așa cum ați observat,
dacă nici state membre cu vechime în UE,
ca Germania, Spania, Franța, Italia, nu
sunt <<iertate>>, altă soluție decât aceea
de a ne conforma nu avem”.
Având
experiența
Ploieștiului,
înțelegem așadar, din explicațiile
ministrului,
că
responsabilitatea
integrală pentru calitatea aerului
revine autorităților municipale. De
fapt, direct primarului. În ce mod își
poate exercita acesta noul rol, de vreme
ce aparatura de monitorizare este a
Ministerului Mediului, autorizațiile de
mediu sau programele de conformare
pentru unitățile industriale sunt avizate
de același minister, amenzile pentru
încălcările legii sunt atributul gărzilor
de mediu, nu se știe. Vorbind despre
transport, deșeuri, salubrizarea orașelor
și a cursurilor de ape, epurarea apelor
uzate, da, responsabilitățile aparțin de
autoritățile locale, dar în Ploiești, poluarea
este generată în principal de rafinării,
iar relația dintre acestea și autorități se
rezumă eventual la avize, contracte, taxe,
nu la chestiuni de mediu. În atare condiții
ne și întrebăm, dacă tot Mediul se leapădă
de atributele sale, de ce mai există acest
minister?

primarii marilor aglomerări urbane: „i-am
invitat să ne unim eforturile pentru binele
sănătății locuitorilor din orașele dumnealor
și pentru evitarea situației ca României să i
se impună sancțiuni de către CE”. Oficialul
a susținut că a inițiat încă din primul
său mandat, din 2015, toate demersurile
pentru punerea la punct a rețelei naționale
de monitorizare a calității aerului, pentru
achiziții de echipamente mobile și pentru

ÎNCHISOARE
DACĂ NU TE
PREZINȚI LA
O COMISIE
PARLAMENTARĂ
DE ANCHETĂ

D

eputatul PSD Oana Consuela Florea
a inițiat un proiect care aproape că
transformă comisiile parlamentare de
anchetă în instanțe de judecată. Aceasta cere
ca „refuzul persoanelor citate la Comisia de
anchetă de a se prezenta la audieri constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la
8 zile la 3 luni sau amendă penală de 10.000
lei, iar 3 ani nu pot ocupa funcții publice”.
Cei convocați sunt obligați, de asemenea, să
furnizeze informațiile solicitate sau să pună
la dispoziție orice documente sau mijloace de
probă deținute, utile activității comisiei. Ca să
îndulcească propunerea și să o facă eventual
mai repede de acceptat, Florea spune că
ancheta parlamentară „nu se substituie anchetei
judiciare, având un obiect și o finalitate diferite,
ele putând coexista în ideea unei cooperări și
colaborări loiale între instituțiile statului, chiar
dacă același segment al realității este cercetat
și documentat”. Proiectul de lege, chiar dacă
nu se spune explicit, este o replică la refuzul
șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a se
prezenta la comisie într-o anchetă privind
alegerile din 2009. Înainte de a fi devenit
parlamentar, inițiatoarea acestui proiect a fost
director executiv al Fundației pentru Apărarea
Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului
(FACIAS). Adică se ocupa fix de opusul a ceea
ce face astăzi. Florea este absolventă a unei
universități care nu se regăsește într-un top
50 al unităților de învățământ superior din
România.

AUTORITĂȚILE N-AU HABAR
O NOUĂ BULINĂ ROȘIE
CÂTE GOSPODĂRII FĂRĂ CURENT
ÎN ROMÂNIA!
PANOURI DE AVERTIZARE PENTRU CLĂDIRILE
NEAUTORIZATE DE POMPIERI

A

intrat
ntrat
în
vigoare
Legea
nr.
28/18.01.2018
pentru
completarea Legii nr. 307 din
2006 privind apărarea împotriva
incendiilor! Aceasta impune ca
toate clădirile și spațiile publice din
categoria comerț, cultură și turism,
care nu dețin autorizație de securitate
de incendiu, să afișeze, la intrare,
panouri de înștiințare. Ele vor fi
amplasate în dreptul intrărilor. Pe
panou se va inscripționa, cu litere de
tipar cu dimensiuni de minimum 2,5
cm, de culoare roșie, pe fundal alb,
următorul conținut: „Acest spațiu
funcționează fără autorizația de

securitate la incendiu”.
incendiu” Nemarcarea
Nemarc
corespunzătoare a acestor tipuri
de obiective atrage după sine
sancționarea contravențională cu
amendă în cuantum de până la 5.000
lei. Proprietarii construcțiilor nu sunt
scutiți de amendă în cazul în care
nu dețin autorizație de securitate
de incendiu, chiar dacă au montate
panourile de avertizare. Construcțiile
publice care vor trebui să afișeze
panourile de înștiințare fac parte din
cele care reunesc un număr mare
de utilizatori și pentru care sunt
necesare măsuri sporite de siguranță
pentru prevenirea incendiilor.

ELECTRIC SUNT ÎN ROMÂNIA

A

utoritățile din România
nu știu să ne spună câte
gospodării sunt neracordate
la cea mai elementară utilitate
publică, energia electrică.
Datele furnizate de o instituție
sau alta se bat cap în cap; așa
se face că, în 2007, numărul
de case fără curent era de trei
ori mai mic decât cel din 2011
(!!!), deși Electrica lucra de zor
la electrificare.
În anul 2003, Guvernul
anunța un program de
electrificare totală a României,
investiția fiind estimată la 150
de milioane de dolari. În 2007,
programul a fost prelungit până
în 2009 și inițiatorii sugerau
că n-ar avea energie electrică
68.000 de case, iar în 2010,
pentru că nu se realizase nimic
din cele propuse, Ministerul
Economiei anunță un nou
plan, cu finalizare în 2012.
Recensământul din 2011 dă
însă peste cap ceea ce știa până
atunci Guvernul. Datele culese
din teren arătau că, din totalul
de 8.450.942 de gospodării

convenționale, dipuneau de
instalație electrică 8.166.508,
în procent de 96,6%. Altfel
spus, 284. 434 de case nu
aveau curent electric. Cele mai
multe gospodării de acest fel
se regăseau în Vaslui (6,3% din
totalul gospodăriilor), Vâlcea
(5,8%), Teleorman (5,3%),
Caraș-Severin și Maramureș
(5%), Tulcea (4,9%), Satu Mare
și Neamț (4,8 %), Botoșani,
Covasna și Harghita (4,7%).
În 2012 se lansează un nou
program pentru intervalul
2012-2016, prin care urmau
să fie electrificate 99.000
de gospodării din 2.240 de
localități. Valoarea lucrărilor
se ridica la peste un miliard de
euro. Nu știm cât anume din
acest proiect național a fost dus
la îndeplinire, dar știm cert că,
în 2016, Guvernul României a
semnat două memorandumuri
de înțelegere cu Islanda,
Principatul Lichtenstein și
Regatul Norvegiei, pentru
perioada 2014-2021, prin care
urmau să fie alocate României
10 milioane de euro în vederea
electrificării a 10.000 locuințe

din mediul rural.
rural Cu acel prilej,
prilej
în noiembrie 2016, Ministerul
Energiei, prin Organismul
Intermediar pentru Energie,
a solicitat prefecților date
cu privire la gospodăriile
neelectrificate, baza nouă de
date vorbind despre 21.432
de gospodării fără energie
electrică. Care este realitatea
probabil vom afla la următorul
recensământ al populației și
gospodăriilor fiindcă, astăzi
și acum, nicio altă instituție
nu oferă date certe și oricum
statisticile diferă de la o unitate
la alta.
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CAZURI ȘI… NECAZURI ÎN CONTRASPIONAJ (II)
INGINERUL „PETER”

U

n alt caz de care-mi
amintesc s-a derulat în
anii 1980–1990 și l-a avut ca
principal suspect pe inginerul
„Peter”, specialist în domeniul
construcţiilor industriale, revenit
în ţară după mai mulţi ani de
ședere într-un stat european, unde
lucrase în cadrul întreprinderii
românești de specialitate ARCOM.
Despre
comportamentul
acestuia din perioada șederii în
străinătate se cunoștea doar faptul
că, în afara programului de muncă,
efectua dese vizite unor prieteni
foști colegi de liceu și facultate
stabiliţi în acea ţară europeană.
Revenit la vechiul loc de muncă
din Sibiu, lui „Peter” i s-a propus
funcţia de inginer șef, pe care însă
a refuzat-o, solicitând să fie numit
într-o funcţie similară pe noul
șantier ce fusese deschis în cadrul
întreprinderii Mecanice MârșaAvrig. Suspiciunile au fost generate
tocmai de faptul că „Peter” nu s-a
lăsat convins să renunţe la postul
de la Mârșa, deși salariul său ar
fi fost același ca la Sibiu, iar în
plus nu ar fi trebuit să facă zilnic
o navetă dus-întors, de 60 km,
deseori pe vreme neprielnică,
timp pe care l-ar fi putut petrece
cu soţia și cei doi copii ai săi.
„Peter” a insistat să i se aprobe
transferul la Mârșa, motivând
că, din câte cunoștea, acolo
se preconiza realizarea unor
construcţii industriale cu un grad
sporit de dificultate și dorea să se
perfecţioneze în specialitatea sa.
Cererea i-a fost aprobată.
Având în vedere insistenţele
lui „Peter” de a se angaja la Mârșa
chiar în condiţiile menţionate, s-a
hotărât supravegherea acestuia pe
profil de Contraspionaj, dată fiind
necesitatea de a proteja datele
de interes strategic ce se aflau în
obiectivul respectiv și în zonă.
Astfel, în noile spaţii industriale
de la Mârșa urmau să fie produse
componente cu caracter secret
pentru diferite tipuri de armament
din dotarea armatei române, cât și
pentru export (carcase cu unele
anexe, pentru tancuri, Tab-uri
și aparatură pentru depistarea
radiaţiilor radioactive). În plus,
în zona montană limitrofă
Întreprinderii Mârșa se afla la acea

dată o unitate militară de rachete
sol-aer.
Având funcţia de inginerșef pe șantierul de construcţii
industriale de la Mârșa, „Peter” a
conlucrat aproximativ trei ani cu
reprezentantul MApN, colonelul
inginer „Octav”, care avea atribuţii
de verificare a calităţii și predării la
termen a acestor hale industriale.
„Peter” îl contacta pe „Octav” la
birou cu motive întemeiate pe linie
de serviciu, dar și pentru a-l invita
la o cafea, sau în familie la Sibiu,
cunoscând că ofiţerul domicilia în
Mârșa, iar familia acestuia se afla
la București. Inginerul colonel a
acceptat invitaţiile la o cafea, dar
a refuzat în mod politicos să-l
viziteze pe „Peter” în familie la
Sibiu.
Cu prilejul unei asemenea
invitaţii la o cafea (în cantina
întreprinderii), „Peter” l-a întrebat
pe „Octav” despre produsele ce
erau planificate a se fabrica în
halele aflate în lucru. A motivat
întrebarea prin nedumerirea sa
când a aflat că în interiorul halelor
era prevăzută și construirea unei
linii ferate obișnuite, cu acces la cea
care lega unitatea militară Mârșa
de gara Avrig. „Octav” i-a răspuns
că deocamdată nu cunoaște ce se
va fabrica în aceste hale.
La câteva luni după preluarea
funcţiei de la Mârșa, „Peter” l-a
cunoscut în biroul inginerului
colonel „Octav” pe prietenul
acestuia, colonelul „Dan”, care
deţinea o importantă funcţie
de conducere în cadrul unităţii
militare de rachete Mârșa.
În momentul despărţirii de
„Octav”, „Peter” s-a oferit și l-a
condus pe „Dan” la autoturismul
militar cu care ofiţerul se deplasa.
Cu acest prilej, „Peter” și-a
manifestat disponibilitatea de
a-l ajuta pe „Dan” pentru lucrări
de autogospodărire din incinta
unităţii militare, cu surplusul de
materiale de construcţii pe care
le avea la dispoziţie. Propunerea a
fost acceptată.
La analiza la nivel superior a
situaţiei operative din acest caz,
s-a propus și s-a obţinut aprobarea
Comitetului Politic Superior al
Armatei ca „Octav” și „Dan” să
ne sprijine informativ, pe timp

limitat, exclusiv pentru clarificarea
comportamentului suspect al
lui „Peter” și a interesului său
de a culege informaţii de interes
strategic.
În acest studiu s-a hotărât,
de către Direcţia Centrală de
Contraspionaj,
ca
măsurile
informativ-operative cu un grad
sporit de dificultate (combinaţii
și jocuri operative, în scopul
documentării activităţii suspecte
desfășurate de „Peter”) să fie
coordonate de la acest nivel și
controale audio și/sau video.
După un interval de timp relativ
scurt, „Peter” l-a apelat telefonic
pe „Dan”, reamintindu-i oferta
de a-l ajuta cu unele materiale de
construcţii. „Dan” i-a confirmat
că avea nevoie de un astfel de
sprijin, precizându-i cantitatea
materialelor necesare.
Operaţiunile de transfer al
materialelor s-a efectuat cu
prezenţa lui „Peter” la faţa locului,
în cadrul unităţii militare unde
lucra „Dan”.
Pe parcursul unei asemenea
deplasări, „Peter” l-a informat pe
„Dan” că dintr-un anumit punct
din perimetrul unităţii militare
pornise, în urmă cu câţiva ani,
construcţia primei linii ferate, de
tip „mocăniţă”, spre „buncărele de
rachete”. Reacţia lui „Dan” a fost
că unitatea militară nu a fost și nu
este dotată cu rachete, ci cu tunuri
antiaeriene (legenda existentă) și
că o asemenea linie ferată îngustă
nu a existat. „Peter” a replicat că,
în calitate de student practicant,
el a asistat la inaugurarea acelei
linii ferate, fiind în măsură să o
localizeze cu aproximaţie.
Ulterior, „Dan” ne-a informat
că a rămas „stupefiat” constatând
existenţa acestei linii ferate despre
care nu avea cunoștinţă întrucât
era totalmente acoperită de
vegetaţie.
Din verificările întreprinse nu
am reușit să stabilim veridicitatea
afirmaţiei lui „Peter” că, în calitate
de student practicant, a participat
la inaugurarea acelei linii ferate
înguste.
Folosindu-se o altă împrejurare
favorabilă generată de prezenţa lui
”Peter” în incinta unităţii militare,
„Dan” l-a invitat la o cafea în
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S

lănicul a început să fie recunoscut
ca aşezare începând cu anul 1691,
când Spătarul Mihai Cantacuzino a
devenit proprietarul unei moşii de 1077
de hectare, care reprezenta aproximativ
un sfert din suprafaţa Slănicului, printr-un
hrisov semnat de Domnul Ţării de la acea
vreme, Constantin Brâncoveanu. Spătarul
a cumpărat această moşie, tocmai pentru a
începe exploatarea sării de aici.
Prima atestare documentară a Slănicului
datează de la începutul secolului al XVIlea, însă Nicolae Iorga în lucrarea sa
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Tratatul de Istorie al României precizează
că exploatarea ocnelor slănicene ar data

biroul de protocol.
protocol Pe marginea
laterală a mesei se afla un
document pe coperta căruia era
dactilografiată categoria „secret”
și titlul „Planificarea anuală’
a aplicaţiilor. Coperta și foile
interioare fuseseră tratate chimic,
operaţiune necesară reţinerii
eventualelor amprente. Într-un
anumit moment al discuţiilor,
„Dan” a fost chemat urgent de
către un subaltern la telefonul
„scurt”.
„Dan” fusese instruit să „uite”
documentul secret la locul iniţial,
să se scuze pentru întreruperea
conversaţiei și să revină în birou
după cinci minute.
Din controlul video a rezultat
că, timp de un minut, „Peter” a
privit atent documentul, după
care l-a luat în mână și a citit
cele scrise pe copertă. Exact în
momentul când „Peter” se afla
cu documentul în mână, „Dan” a
revenit în birou, iar inginerul-șef a
simulat că-l poziţionează ordonat
pe masă, printr-o împingere fină
cu mâna.
La o altă întâlnire cu „Dan”, „Peter”
s-a arătat interesat să cunoască zona
unde se făceau trageri spre ţinte
aeriene cu armamentul din dotarea
unităţii militare. Răspunsul a fost: în
zona poligonului Cincu din judeţul
Brașov.
De menţionat, în context, că
la acea dată, unitatea militară
executa trageri cu rachete sol-aer
spre ţinte aeriene în ţinuturile de
stepă din Ucraina.
După
finalizarea
halelor
destinate producţiei de apărare,

din cele mai vechi timpuri. În multe
puncte ale Slănicului au fost descoperite
numeroase vestigii arheologice, datând din
epoca bronzului (pumnale, săbii, topoare).
În nordul oraşului există un munte format
dintr-un tuf vulcanic, numit PiatraVerde, aici fiind descoperite urmele unei
cetăţi dacice. Tot aici s-a găsit o monedă
daco-getică din secolul II î.H., pe care
este imprimat capul zeului viţei-de-vie
Dionisos. De asemenea, s-au mai găsit vase
de lut, în care erau denari romani, monede
folosite în acea vreme de către romani.
Acest lucru dovedeşte faptul că aşezarea
slăniceană s-a dezvoltat foarte mult, dar a
avut legături comerciale şi cu restul ţării.
Primele documente scrise ce atestã
existenţa aşezãrilor în Valea Vãrbilãului şi
Slãnicului dateazã din 1429 când voievodul
Dan al II-lea întãreşte stãpânirea satului
Poienile Vãrbilãului unor boieri.
Denumirea Slãnicului apare la începutul
sec. al XVI –lea în registrele vigesimale

„Peter”
Peter” a mai rămas un an la
Mârșa pentru construirea unor
spaţii de uz administrativ.
Accesul în secţia producţiei
de apărare a fost strict limitată
la persoanele care posedau
legitimaţii speciale și figurau
pe un anumit tabel. Cu toate
acestea, s-a stabilit informativ că,
folosindu-se de notorietatea sa
în cadrul întreprinderii, în două
împrejurări favorabile (pauza de
masă), „Peter” a reușit să pătrundă
neautorizat în secţia specială,
unde a „admirat” produsele aflate
pe banda tehnologică (carcase
pentru tancuri și TAB-uri).
În baza acestor informaţii,
a fost efectuată o percheziţie
secretă în dulapul metalic de la
locul de muncă al suspectului.
Într-un carneţel dosit, cu
însemnări dezordonate, s-au
depistat două cuvinte, în dreptul
fiecăruia fiind scrise câte două
cifre. S-a stabilit că cifrele
corespundeau numărului tipurilor
de armament pe care le văzuse
„Peter” cu ocazia celor două vizite
neautorizate în secţia specială.
***
În baza datelor și informaţiilor
obţinute
în
procesul
de
supraveghere
informativoperativă a lui „Peter”, cazul ar fi
putut fi prezentat pentru finalizare.
Ulterior însă, acestuia i-a fost
aprobată solicitarea de emigrare,
împreună cu familia, în ţara în
care lucrase în cadrul ARCOM.
Gl. bg. (r)
Constantin ȘERBAN

din Braşov. Acestea au înregistrat care cu
mãrfuri din Slãnic alãturi de 71 de care
din satele vecime (Homorâciu, Plopeni,
Teişani, Vãleni). Slavii au numit aşezarea
,,Slăniku”, însemnând ,,târg de sare’’, în
timp ce în bulgară ,,Slănic” înseamnă
,,bulgăre de sare’’.
Satul slănicean, ca orice sat din vechime
este un fenomen social complex ce cuprinde
trei elemente distincte: o ,,populaţie”, ,,o
vatră de sat” și un ,,trup de moșie”.
Prima lucrare care încadrează Slănicul
în categoria orașelor Ţării Românești este
Istoria generală a Daciei scrisă de Dionisie
Fotino în anii 1818-1819: „Mai.este un
oraș numit Slănicul unde este ocna de sare,
scaunul cămărașilor”.
De-a lungul timpului, oraşul s-a
dezvoltat datorită existenţei minei de sare,
a bailor sărate şi a muntelui de sare, care
au atribuit arealului un statut autentic şi
original, aflându-se în topul oraşelor din
Europa cu cel mai mare zăcământ de sare.
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BASARABIA ȘI UNIREA
PRINCIPATELOR LA 1859

Valeriu Dulgheru

„Dorinţa cea mare, cea mai generală, aceea hotărâtă de toate generaţiile
trecute, aceea care este sufletul generaţiei actuale, aceea care, împlinită, va face
fericirea generaţiilor viitoare, este Unirea Principatelor într-un singur stat”.
(Din propunerea de unire, citită de Mihail Kogălniceanu,
la 7 octombrie 1857, în divanul ad-hoc al Moldovei)

A

doua jumătate a sec. XIX
este marcantă pentru neamul
românesc: la 24 ianuarie 1859, prin alegerea
lui A.I.Cuza domnitor și al Munteniei, fiind
deja ales, la 5 ianuarie 1859, domnitor al
Moldovei, s-a împlinit visul de secole al
românilor – Unirea Principatelor, numită
și Mica Unire, fără Basarabia, înghiţită de
Imperiul Rus, dar cu judeţele din sudul
Basarabiei – Ismail, Bolgrad și Cahul,
revenite pentru o scurtă perioadă acasă în
urma războiului din Crimeea (1853-1856).
Această mișcare unionistă a fost parte
componentă a mișcării unioniste europene,
care s-a soldat cu apariţia noilor state
unificate pe harta Europei: Italia unificată
de eroul naţional Giuseppe Garibaldi –
1861 și desăvârșită la 1918 (ca și România!);
Germania, unificată de Bismark – 1871 și
România (1859). În principatele române
acest proces a demarat în condiţii mult
mai grele, de ostilitate din partea celor trei
imperii – otoman, rus și austriac.
Ideea Unirii principatelor românești
plutea în aer, devenea tot mai puternică și
se impunea ca o necesitate stringentă. Marii
cronicari, Gr. Ureche și M. Costin, încă din
sec. al XVII-lea menţionaseră în lucrările lor
necesitatea unităţii de neam, arătaseră că
moldovenii cu muntenii și transilvănenii
sunt aceeași: „de la Rîm ne tragem”. Nu
exista însă, unitate politică, românii fiind
împărţiţi în trei părţi. Flacăra unirii, aprinsă
de Mihai Viteazul (chiar dacă a fost de
scurtă durată!) a rămas să ardă vie în inimile
românilor. Încă la 1772, într-un memoriu
al său semnat de mai mulţi dregători și
adresat Austriei, Marele ban muntean
M. Cantacuzino, arăta avantajele, atât pentru
Principate, cât și pentru pacea europeană,
dacă Moldova și Muntenia s-ar uni sub
protecţia comună a Austriei și Rusiei.
Situaţia internaţională devenea
tot mai favorabilă unirii principatelor
Moldovei și Munteniei. Marele înaintaș
muntean N. Bălcescu menţionează:
„La sud și la est de Carpaţi, în contextul
războaielor ruso-austro-turce și a primejdiei
dispariţiei statalităţii românești, s-a produs
o puternică reacţie faţă de proiectele străine
de organizare a Principatelor Române și de
definire a statutului lor politico juridic de
autonome în virtutea tradiţiei istorice a Ţării
Românești și Moldovei”. Rusia reușise în
1772 să încorporeze o bucată din Polonia,
reușise să se apropie de Austria în baza unui
controversat proiect de realizare a unui regat
Dacic format din principatele Moldova
și Muntenia. Cu ocazia acestui proiect,
ţarina Ecaterina a II-a găsea în Iosif al II-lea,
împăratul Austriei, un interlocutor comod
și interesat de „marea politică” și anexiuni.
La Congresul de pace de la Focșani (24
iulie – 24 martie 1772), delegaţii celor două
ţări românești cer unirea Moldovei cu Ţara
Românească și garantarea independenţei lor
de către Austria, Rusia și Prusia. Numirea,
în 1829, a lui P.D. Kiseleff guvernator al
ambelor principate (a guvernat până în
1834) și elaborarea Regulamentului Organic
(o primă constituţie identică pentru ambele
principate) a fost, de asemenea, un pas spre
unirea principatelor.
Un pas spre unire a fost elaborarea
la 1842 a unui proiect de unificare „al
măsurilor și greutăților”. La 1 ianuarie 1848,
domnitorul muntean Gheorghe Bibescu
face primul pas spre unirea Principatelor,
desființând Vama din Focșani, care era cel

mai important punct vamal între cele două
țări, realizându-se astfel uniunea vamală
între Moldova și Țara Românească. Un rol
decisiv în promovarea unirii celor două
principate l-a avut mișcarea revoluţionară
de la 1848 din Principate. În vara lui 1848
în Bucovina se aflau peste 50 de fruntași
revoluționari moldoveni, printre care Al. I.
Cuza, C. Negri, D. Canta, Vasile Alecsandri,
Al. Russo, Mihail Kogălniceanu. În august
1848 este redactat un program din 36 de
puncte, publicat de Kogălniceanu sub titlul
„Dorințele partidei naționale din Moldova”,
care era împotriva Regulamentului organic
și a protectoratului rusesc. Programul
includea, printre altele deziderate precum
egalitatea politică și civilă, instrucțiune
gratuită,
împroprietărirea
țăranilor,
încheindu-se cu o dorință arzătoare: unirea
Moldovei cu Muntenia.
Războiul din Crimeea și Tratatul de
la Paris
La mijlocul secolului 19 apăruse o
mică speranţă pentru această mult pătimită
așchie de popor român – Basarabia – de a
scăpa de jugul rusesc, mai draconic decât
cel turcesc. Marile Puteri ale Europei erau
deranjate de expansionismul crescând al
Imperiului Ţarist în Balcani. Originea crizei
prin care s-a ajuns la al 11-lea război rusoturc din 1853-1856, supranumit Războiul
Crimeii, stă în chestiunea Locurilor Sfinte.
Era vorba de reglementarea drepturilor
pelerinajelor, pe de-o parte, ale catolicilor
latini, pe de-alta și ale ortodocșilor în
Locurile Sfinte din Palestina, la Ierusalim,
Betleem etc. Folosindu-se de acest pretext,
Rusia, în spiritul ei de „eliberator și protector
al creștinilor”, a invadat Moldova și Valahia.
În această situație, sultanul a declarat
război, armatele sale atacând forțele rusești
în apropierea Dunării, lângă Tulcea. În
1853, după ce Rusia a ignorat un ultimatum
anglo-francez, care cerea retragerea din
Principatele Dunărene, Marea Britanie,
Franța și Regatul Sardiniei au întrat în
război de partea otomanilor.
În momentul izbucnirii războiului
Crimeii, alături de alţi mari prieteni ai
românilor din presa occidentală, a fost
cunoscutul jurnalist francez Saint Marc
Girardin. În articolul său scris în favoarea
românilor, „Poziţia viitoare a Principatelor
de la Dunăre”, din mai 1854, reia discuţia
despre drepturile principatelor cuprinse
în capitulaţii: „ele au o existenţă aparte și
un guvernământ deosebit; ele au legiuirile
și așezămintele lor…Hospodarii Moldovei și
ai Valahiei ascultă de sultan ca de suzeranul
lor…Ei sunt o naţionalitate distinctă și
recunoscută de către puterile europene”.
Astfel, Girardin se arată binevoitor
revendicărilor românești: participarea
armatei la campania antirusă, desfiinţarea
protectoratului
rus,
recunoașterea
autonomiei românești, chiar dreptul asupra
Basarabiei și transformarea lor în „Ţările de
Jos” ale Europei.
Deznodământul războiului Crimeii
(care a durat din 28 martie 1853 până în
1856), a creat un context european prielnic
realizării unirii. Situația externă se arăta
favorabilă; înfrângerea Rusiei și hegemonia
politică a Franței ofereau un context benefic
pentru punerea în practică a proiectului,
cu atât mai mult cu cât Napoleon al III-lea,
împăratul francezilor, dorea un bastion
răsăritean convenabil politicii sale, care să
contrabalanseze expansiunea rusească și să

contribuie,
Italia, la subminarea
contribuie alături de Italia
sau chiar la destrămarea monarhiei austroungare.
Înfrântă în Crimeea, de către Marile
Puteri aliate Turciei, Rusia este nevoită,
conform Tratatului de la Paris (30 martie
1856), să întoarcă Principatului Moldovei o
bună parte din Bugeac: vestul și toată linia
Dunării, inclusiv o îngustă ieșire la mare
în dreptul satului Jibrieni, cu o suprafață
totală de 10.977 km². Restituirea acestor
teritorii s-a făcut în urma unor complicate
negocieri între Franța, Austria, Anglia și
Rusia (Imperiul Otoman, și cu atât mai
mult Principatele române, erau simpli
spectatori). Deși cunoștea prea bine, fie și
numai din rapoartele consulului de la Iași,
Victor Place, românitatea întregii Basarabii,
Napoleon al III-lea al Franței a dorit să
menajeze Rusia, un posibil viitor aliat, și nu
a impus, ca de altfel nici Austria, părăsirea
întregii Basarabii (ce vis frumos, nerealizat
însă!), teritoriu ocupat cu puține decenii
înainte, ci doar a malurilor Dunării.
Unirea principatelor Moldova și
Muntenia
Votul popular, favorabil unirii în
ambele țări, rezultat în urma unor Adunări
ad-hoc în 1857, a dus la Convenția de la
Paris din 1858, o înțelegere între Marile
Puteri (Franța, Rusia, Anglia, Prusia și
Sardinia, Imperiul Otoman și Austria), prin
care se accepta o uniune mai mult formală
între cele două țări, cu guverne diferite
și cu unele instituții comune. Întrunite
în capitala Franței pentru a lua în discuție
cererile celor două Divanuri ad-hoc (10/22
mai–7/19 august 1858), puterile europene au
adoptat Convenția de la Paris: Principatele
își păstrau autonomia sub suzeranitatea
Porții și sub protecția celor șapte puteri; Se
adopta denumirea de Principatele Unite ale
Moldovei și Valahiei, fiecare având instituții
proprii; Se înființau instituții comune precum
Comisia Centrală de la Focșani, Înalta Curte
de Justiție și Casație, armata; Se prevedeau
principii de organizare și modernizare a
viitorului stat (separația puterilor în stat,
desființarea privilegiilor de clasă, egalitatea
în fața legii, drepturi politice pentru creștini);
Dreptul de vot rămânea cenzitar. Convenția
de la Paris avea să joace rolul unei veritabile
Constituții a Principatelor. Alegerile pentru
Adunările Elective ce urmau să îi desemneze
pe cei doi domni.
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
În Moldova, în urma alegerilor din
5/17 ianuarie 1859, a fost ales în unanimitate
liderul unionist moldoveanul Alexandru
Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei
Naționale”, născut la Bârlad, judeţul Fălciu,
unde se născuse și domnitorul Dimitrie
Cantemir. De menţionat faptul că, până la
răpirea Basarabiei, judeţul Fălciu cuprindea
și părţile Tigheciului din partea stângă
a Prutului. Alegerea nu a fost simplă.

Întrucât în textul Convenției nu se stipula
ca domnii aleși în cele două Principate să
fie persoane separate, liderii unioniști au
decis ca alesul Moldovei să fie desemnat
și în Țara Românească. Deosebit de
înflăcărat a fost discursul rostit de deputatul
Vasile Boierescu în adunarea electivă din
București, la 24 ianuarie 1859: „Pentru ce
suntem împărţiţi în două câmpuri?” Oare
nu suntem toţi fiii aceluiași mume? Care
este cauza diviziunii noastre? Care este
mărul discordiei dintre noi?”. Alexandru I.
Cuza a fost votat în unanimitate. Astfel s-a
făcut primul pas către definitivarea Unirii
Principatelor Române. Țările au intrat de
atunci într-o uniune personală. Conceptul
era cunoscut la acea vreme, dar nu însemna
nimic în ce privește o unire politică.
Orientarea unionistă a domnitorului a făcut
însă ca acesta să acționeze pe parcursul
următorilor doi ani în sensul unirii pe toate
planurile.
Impactul Unirii Principatelor în cele
trei judeţe din Basarabia
În proclamația sa din 1859 către
locuitorii Basarabiei, Alexandru Ioan Cuza
zicea: „Venim printre voi ca Domn și ca
Părinte ca să vă aducem bucurie și vindecarea
rănilor de care aţi pătimit până acuma.
Noi dorim ca să primiţi sosirea noastră în
mijlocul vostru ca un semn de pace și de
mângâiere”. Locuitorii acestui ținut s-au
bucurat nespus de mult de împroprietărirea
clăcașilor, fiind izgoniți călugării greci care-i
exploatau. Legea rurală a fost mai benefică
pentru ţăranii din partea dreaptă a Prutului
(judeţele Cahul, Bolgrad și Ismail), unde
suprafeţele distribuite ţăranilor au fost mai
mari decât în restul ţării.
Câtă dragoste faţă de domnul lor
conţine Telegrama trimisă de locuitorii
satelor din judeţul Fălciu (baștina
domnitorului) lui Cuza după publicarea
legii rurale: „Fapta pe care Măria-Voastră
aţi isprăvit slobozind neamul românesc din
boieresc, munca silită… este atît de mare
cît nu o poate scrie niminea. Dumnezeul
părinţilor noștri păstreze zilele Măriei Tale
ferice, nebîntuite; îl rugăm să ia din zilele
noastre și a copiilor noștri și să adaoge pe
ale Măriei Voastre, să ne pui la cale pînă
la sfîrșit. Rugămi-te dă-ne voie ca de acum
înainte să te numim Părintele cel bine voitor
şi slobozitorul neamului românesc”.
Reformele
legendarului
CuzaVodă și ale primului său ministru, Mihail
Kogălniceanu (ale cărui origini sunt, întradevăr, legate de Cogâlnicul din Basarabia)
au determinat organizarea învățământului
primar gratuit și obligatoriu, de asemenea,
a fost secularizată averea mănăstirilor
(care ocupau un sfert din pământuri și
erau controlate de clerul grec), s-a impus
sistemul metric („ocaua lui Cuza”) și, mai
ales, s-a realizat actul de împroprietărire cu
pământ a țăranilor (1864).
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Chișinăul la un centenar de la Marea Unire și după 2018
„P

roiectul meu politic este foarte clar: până în 2018 să contribui cu tot
ce pot la construirea unei țări stabile economic și politic”, declara
în iunie 2016 Vladimir Plahotniuc, la un an după ce își depunea mandatul de
deputat și părăsea, pe Facebook, PDM și la jumătate de an după ce revenea
în partid, tot pe Facebook. Peste altă jumătate de an, în decembrie 2016,
la Congresul VIII al democraților avea să fie ales președinte al formațiunii,
devenite între timp, principalul actor de guvernare. La finele lui 2017, finul
celui ce conduce practic azi Republica Moldova, spicherul Andrian Candu,
aprecia și dânsul într-un interviu axat pe realizări și previziuni că principalul
succes al anului trecut și perspectiva celui ce pășea un nou prag calendaristic
este schimbarea sistemului electoral, prin care vor fi puse bazele procesului de
curățare a clasei politice și că primele rezultate ale reformei vor fi vizibile după
alegerile parlamentare din 2018.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
ÎÎn căutarea
ă t
clasei
l i politice
p liti
curate sau a milioanelor UE?
Dar până să vină în legislativ
o clasă politică „curată”, adică cel
puțin 50 la sută de deputați aleși
direct de cetățeni, legislativul,
urmând exemplul Guvernului,
va
trece
printr-un
amplu
proces de reformare, promitea
spicherul în ziua deschiderii
sesiunii
de
primăvară-vară.
E drept că legislatorii abia își
începeau activitatea în comisiile
parlamentare, dar Andrian Candu,
printre priorități ca adoptarea
unor legi care vor lichida restanțele
Acordului UE-Republica Moldova
(reforma justiției, consolidarea în
continuare a sistemului bancar și
intensificarea luptei cu corupția)
mai alinia câteva care încearcă să
reducă din prăpastia dintre opoziția
proeuropeană extraparlamentară și
actuala guvernare care se declară
proeuropeană, inclusiv aprobarea
unui nou Regulament al forului
civic. Nu încape îndoială, proiectele
de legi și regulamente vor trece,
dacă nu ca pe unt, apoi ușor, după
cum au și demonstrat aleșii prodemocrați în anul care s-a călătorit.
Dar principala sarcină și cea mai
proximă rămâne obținerea primei
tranșe din cele 100 milioane de
euro, asistență macrofinanciară,
semnată între Republica Moldova
și UE la 23 noiembrie 2017. Actuala
guvernare trebuie să convingă
partenerii europeni că din cele 28
de condiții ce țin de Acordul de
Asociere și negociate între Comisia
Europeană și Guvernul Republicii
Moldova 10 ar fi deja încheiate. Or,
până la venirea misiunii de evaluare
a UE la Chișinău, prevăzută
pentru sfârșitul lui februarie, a
mai rămas ca legislativul să adopte
Legea de contracarare a spălării
banilor și finanțării terorismului
și instituirea conducerii la Agenția
Națională pentru Integritate, unde
PD încă nu a reușit să asigure
alegerea, democratică, firește, a
președintelui.
Se așteaptă de asemenea ca
în primăvară să fie redeschis
dialogul pe cei patru piloni de
bază din dialogul strategic cu SUA
(cooperarea militară, proiectele
de infrastructură energetică,
educație și mediul de afaceri).
După deschiderea – în sfârșit – a
Oficiului de legătură NATO, a mai
rămas ca Chișinăul să-și trimită
– în sfârșit!!! – un ambasador la
Washington, ca asigurările aduse
de spicher în ultima lui vizită de
la reprezentanții Departamentului
de Stat să devină realitate. Or,
să ai ambasador la Moscova și
asemenea sol să fie lipsă mai
bine de doi ani și jumătate la
Washington este o situație puțin de
spus delicată. Cu ce obraz mai poți
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avansa d
demersurii lla ONU privind
i i d
retragerea trupelor ruse de pe
teritoriul Republicii Moldova? Nu
o fi fost și acesta un motiv pentru
care ambasadorul Andrei Neguța
a fost rechemat de la Moscova la
puțin timp după vizita lui Candu
la Washington, iar ministrul de
externe Andrei Galbur s-a regăsit
printre cei retrași în cadrul recentei
remanieri a echipei executivului?
Prin suspendări și vrăjitorii spre
un succes electoral
Dar febra cea mare se așteaptă în
a doua jumătate a anului, când se
va ști cu precizie dacă anul 2018 va
fi unul electoral sau ba. În condiții
de normalitate așa ar trebui să
fie. Dar dacă războiul hibrid al
Federației Ruse, după alegerile
prezidențiale din 18 martie,
care îl dau câștigător absolut pe
același Vladimir Putin, va lua noi
turații, s-ar putea să ne trezim
cu o surpriză – Marian Lupu să
mai piardă o bătălie în interiorul
partidului. Printre democrați tot
mai vehiculată se consideră ideea
că cea mai scurtă cale spre UE este
…România. Totul va depinde de
Vladimir Plahotniuc, iar decizia
ultimului poate fi determinată de
evoluția dosarului penal deschis
de o instanță judecătorească din
Federația Rusă. Or, cu Adrian
Porumboiu poate ajunge la pace
mult mai lesne decât cu serviciile
lui Putin. Punerea pe fugă a lui
Renato Usatîi și astfel înlăturarea a
încă unui partid potențial adversar
sau care cel puțin ar fi amenințat
întrucâtva ecuația PD-ului în
viitorul scrutin a fost o lovitură
prea sub centură pentru serviciile
secrete de la Moscova.
Vom avea sau nu surpriză ține
poate mai mult de o vrăjitorie.
Un lucru însă nu poate fi pus
la îndoială: PDM și liderul
său intră tot mai hotărât pe
un făgaș preelectoral. Cele trei
suspendări ale președintelui
Dodon spulberă tot mai evident
basmele străzii despre presupusa
coaliție din umbră PlahotniucDodon. Mai mult: chiar printre
liderii proeuropeni din opoziție
circulă un zvon că următoarea
suspendare a președintelui Dodon
poate fi până în …octombrie
2020, când expiră mandatul de
șef al statului, iar interimatul ar
putea fi exercitat de …socialistul
Ion Ceban, vicepreședinte PSRM.
Zvon mai puțin verosimil –
având în vedere că la Chișinău
Curtea Constituțională a validat
un precedent de suspendare
a președintelui, prima parte
a zvonului ar mai avea șanse
verosimile, dar cea de-a doua
nu se înscrie nici în norma
constituțională, nici în vreun act
ce ține de legislația electorală.

Actuala
A
t l guvernare maii degrabă
d
va da curs inițiativei Partidului
Popular European din Moldova și
demersului Curții Constituționale
de a opera modificări în Codul
penal ce ar reglementa răspunderea
inclusiv
penală
a
șefului
statului pentru neexecutarea
obligațiilor sale constituționale
și a hotărârilor CC. „Igor
Dodon este primul președinte
al Republicii Moldova care, în
cei 25 de ani, a încălcat expres
Constituția, astfel Parlamentul
este obligat să reacționeze la
această fărădelege”, afirmă în
acest context ex-președintele
Curții Constituționale Alexandru
Tănase.
PDM tot mai aproape de
piramida puterii
Anul 2018 va fi unul foarte
complicat și pentru cetățenii
Republicii Moldova, care vor
trebui să se adapteze noului sistem
electoral. Câți dintre ei vor înțelege
stratagema PDM-ului și câți vor
protesta prin absenteism la vot?
Cine se va dovedi mai abil dintre
cele două partide, PSRM și PDM,
pe circumscripții? Adică cine va
da mai mult pentru un vot?
Deocamdată PSRM și PDM
se arată siguri că vor câștiga
alegerile din 2018, iar opoziția
parlamentară și extraparlamentară
încă se gândește ce strategie să
dezvolte. Alianța PAS-PPDAPLDM este una păguboasă din
cauza compromiterii totale a
PLDM. Chiar și duetul PASPPDA, care s-a grăbit să anunțe
formarea unui bloc comun în
scrutinul parlamentar din 2018 nu
este soluția cea mai fericită. PAS,
mergând independent în alegeri,
era cotat în toamnă chiar de
socialiști cu 20-25%, iar în comun
cu PPDA dacă va trece de 10-15%.
PPDA și liderul său Andrei Năstase
este mai vulnerabil în duelul cu
PDM și ar putea trage în jos și
șansele Maiei Sandu, care fie că s-a
grăbit cu anunțul despre formarea
blocului, fie că a cedat presiunilor
lui Andrei Năstase, care pierde
tot mai mult din credibilitatea
de altădată a simpatizanților. Iar
pentru democrați, Maia Sandu
nu prezintă mare pericol în
parlament, cum ar fi prezentat la
președinție. Așa ori altfel, opoziției
proeuropene extraparlamentare (a
se citi anti-Plahotniuc) i se iau tot
mai multe ape.
De cealaltă parte, PDM devine
pe zi ce trece tot mai puternic.
Cotat în sondajele din varătoamnă 2017 cu 6-7%, mai
aproape de scrutin și-ar putea
dubla, chiar tripla rezultatul
electoral din contul mass-media
și a resurselor administrative.
Într-un prim exercițiu de la 19

noiembrie și 4 decembrie 2017,
PDM a câștigat în toate cele 10
primării unde au avut loc alegeri
locale repetate, iar PSRM în nici
una. Vor reitera democrații această
experiență în pe circumscripții?
Pentru democrați ar fi de fapt
suficient să câștige cel puțin 3540 de mandate pe circumscripții
și alte 5-10 pe listele de partid ca
să-și asigure o majoritate. Fie și
neconfortabilă, adică peste 50 plus
unu, dar mai puțin de 67 pentru
decizii de ordin constituțional.
PAS care este cotat și el cu trecerea
pragului, chiar dacă nu va face
alianță cu PD, va vota legi și
inițiative ce se vor circumscrie
cursului proeuropean, lăsând
astfel PSRM, fie și ca partid cu cele
mai multe voturi, ca și în prezent,
dar pe tușă. Sau: PSRM, după ce
s-a grăbit să creadă sondajelor
și să se vadă câștigător absolut,
s-ar putea să aibă inițial câștig de
cauză, dar numai pentru a forma
guvernul, nu și pentru a schimba,
prea lesne constituțional, cursul
de la Vest spre Est. Dar șansele și
de asemenea câștig se subție cu
fiece lovitură aplicată actualului
lider de facto al socialiștilor, Igor
Dodon. În lunile de la urmă,
chiar și ultimul as al socialiștilor
– referendumul pentru republică
prezidențială – s-a rătăcit pe
undeva printre amenințările și
gâlcevile neînțeleptului șef de
stat cu divanul parlamentar și
magistrații Curții Constituționale.
Reformele executivului –
pudra legislativului
Recenta remaniere din executiv,
prin care au fost schimbați 7
miniștri din 13, se înscrie și
ea în perspectivele scrutinului
parlamentar. Nu în zadar a fost
anunțată, printr-un briefing de
presă, chiar de liderul Partidului
Democrat, Vladimir Plahotniuc.
Chiar dacă s-a vehiculat că se vrea
o echipă guvernamentală ceva mai
liberă și independentă de partidele
politice, una de tehnocrați, miza
cea mare a liderului PD sunt cel
puțin trei piese de rezistență:
vicepremierul
Iurie
Leancă,
Alexandru Tănase la Ministerul
Justiției și Chiril Gaburici la
Ministerul Economiei.
Iurie Leancă a fost negociatorul
principal al Acordului de Asociere
cu Uniunea Europeană și se bucură
în continuare de credibilitate la
partenerii europeni. Anume el
îi poate convinge că votul mixt
nu este cel mai mare păcat al
Chișinăului și că se poate pune
chezaș actualei guvernări că va
menține cursul european. O altă
miză este că tot dânsul va putea
smulge Bruxellesului, în vară sau
toamnă, în preajma scrutinului,
promisiunea de a accepta cât de

curând cererea de aderare la UE,
la pachet cu Georgia și Ucraina.
Revenirea lui Alexandru Tănase
în guvern poate aduce plusvaloare
actualei guvernări prin experiența
de ministru al justiției, funcție pe
care a mai deținut-o, dar mai ales
prin convingerea sa că schimbările
în justiție înseamnă mai întâi de
toate schimbări de oameni. „Este
necesară o împrospătare a acestui
corp de judecători cel puțin cu
50-60 la sută”, declara Tănase în
primul său mandat la justiție. Cu
toate suspiciunile că Tănase ar fi
ajuns în buzunarul lui Plahotniuc,
ieșirile lui publice sunt destul de
inteligente și pot aduce un plus de
credibilitate în lupta cu corupția
din sistemul judecătoresc și crea o
imagine de justiție independentă.
De altfel, independența justiției
nu mai este o amenințare pentru
Plahotniuc, oligarhul s-a pricopsit,
politic, cu o imunitate ce-i asigură
confortul pe cel puțin două
mandate. Dacă și le va dori, căci
cu ele în buzunar sau fără, totuna
este cel care conduce autoritar
Republica Moldova.
Chiril Gaburici, care, cu sau fără
diplome de înalte studii, a convins
cu o carieră de la șofer până la
directorul Companiei Moldcell
atât în Republica Moldova, cât
și în Azerbaidjan, ar putea face
treabă bună și la economie.
Primul pas pe care l-a întreprins a
fot o întrevedere cu ambasadorul
României la Chișinău Daniel
Ioniță în contextul proiectelor
comune de interconectare a
sistemelor electroenergetice și de
gaze naturale. Ceilalți miniștri
contează doar la ponderea
frazei „Astfel, din 13 membrii ai
Guvernului, șapte au fost demiși”.
Așa încât remanierea să pară mai
impunătoare.
În umbra acestora tot puțini
sunt cei care se mai întreabă: dar
ce se mai aude cu miliardul furat?
„Este nevoie de 72 de ore pentru a
găsi vinovații și trei luni pentru a
întoarce miliardul”, scrie Veaceslav
Platon, un actor secundar în
raportul Kroll, dar condamnat
la 18 ani de închisoare pe acest
dosar. Dar cine-i citește scrisorile
de după gratii?
Și tot atâta de puțini s-au
sesizat că Chișinăul oficial nu
a afișat încă un plan de acțiuni
privind marcarea Centenarului
Marii Uniri. Iar cei care s-au
sesizat, nu pot înțelege nicicum
actuala guvernare, cât de sinceră
a fost când a mulțumit în câteva
rânduri pentru sprijinul de 150
milioane de euro oferit la cel mai
greu ceas. Decât poate se alină cu
„argumentul” că o jumătate din
PD nu mai împărtășește „principii
și valori” de-ale lui Marian Lupu.
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Primul obstacol în negocierile cu UE
P

rim-ministrul
Republicii
Irlanda, Leo Varadkar, a spus
că rămânerea Marii Britanii în Piaţa
Unică Europeană după ieșirea ţării
din Uniunea Europeană va înlesni
rămânerea provinciei Irlanda de
Nord în cadrul Regatului Unit.
Frontiera dintre Irlanda de Nord
și Republica Irlanda este singura
graniţă de uscat a Regatului Unit
și constituie una dintre cele mai
spinoase chestiuni la negocierile cu
UE privind Brexit, scrie, pentru RFI
corespondentul din Marea Britanie,
Petru Clej.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ;
www.ziarulploiestii.ro
Premierul Varadkar, aflat în prima
sa vizită la Belfast, capitala Irlandei de
Nord, a atras atenţia că Brexit va afecta
toate aspectele vieţii din provincia
britanică după ieșirea din UE. El a
avansat două posibile soluţii post-Brexit:
prima – o Uniune vamală UE-UK, dacă
Regatul Unit dorește să facă parte din
această Uniune vamală; a doua – un
Acord „profund” de comerţ liber cu UE,
dacă Regatul Unit nu dorește o Uniune
vamală.
Chestiunea frontierei dintre Republica
Irlanda și Irlanda de Nord este unul
dintre cele trei puncte esenţiale, alături
de statutul cetăţenilor UE în Regatul Unit
și obligaţiile financiare ale Marii Britanii
faţă de UE după Brexit, asupra cărora
insistă negociatorii Uniunii, pentru a se
putea ajunge la un acord privind Brexit.
Frontiera dintre Republica Irlanda
și Irlanda de Nord, lungă de 500 de
kilometri, a fost trasată în 1921, atunci
când insula Irlanda a fost partiţionată,
între proaspătul stat independent
irlandez și provincia Ulster care a rămas
parte a Regatului Unit.
Atât Regatul Unit cât și Republica
Irlanda au devenit membri ai
Comunităţii Economice Europene la

1 ianuarie 1973, care ulterior a devenit
Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1993,
dar frontiera dintre cele două state a
rămas una dură până după semnarea
în 1998 a Acordului din Vinerea Mare
care a pus capăt unui război civil de 30
de ani din Irlanda de Nord, declanșat de
lupta armată a separatiștilor care doreau
reunificarea provinciei cu Republica
Irlanda.
Controale la frontieră
Astăzi există peste 200 de puncte de
trecere a frontierei dintre cele două state
prin care tranzitează lunar peste două
milioane de vehicule, iar zilnic circa
30.000 de persoane o traversează, pentru
a merge la lucru.
Reintroducerea
controalelor
la
frontieră după ieșirea Marii Britanii
din UE în martie 2016 ar produce o
perturbare uriașă și premierul Varadkar
a avertizat că o astfel de situaţie ar putea
pune în pericol beneficiile Acordului de
pace de acum aproape 20 de ani.
Între timp, numărul cetăţenilor
britanici care au cerut pașaport al
Republicii Irlanda s-a ridicat în primele
șase luni ale acestui an la aproape
100.000, o creștere de 2/3 faţă de
anul trecut. Republica Irlanda acordă

cetăţenie tuturor persoanelor născute
pe teritoriul insulei Irlanda, inclusiv în
Irlanda de Nord.
În referendumul din 23 iunie 2016,
electoratul din Irlanda de Nord a votat
în proporţie de 55% - 45% în favoarea
rămânerii în UE, faţă de 52% - 48% în
favoarea ieșirii din UE pe ansamblul
Regatului Unit. Cu toate acestea, lidera
Partidului Democratic Unionist (DUP),
Arlene Foster, fost șef al executivului
regional, se opune unor concesii faţă
de UE și implicit Republica Irlanda.
DUP, care susţine cu tărie rămânerea
provinciei în Regatul Unit, acordă sprijin
la guvernare partidului Conservator
condus de premierul Theresa May, care a
rămas fără majoritate în Parlamentul de
la Londra după alegerile din 8 iunie a.c.,
iar criticii consideră că în felul acesta
Foster poate exercita un șantaj.
În orice caz, deși poate părea un
detaliu, pe lângă statutul celor peste
trei milioane de cetăţeni UE din Marea
Britanie sau zecile de miliarde de euro
obligaţii ale Regatului Unit faţă de UE,
frontiera dintre Republica Irlanda și
Irlanda de Nord pare să fie chestiunea
cea mai contencioasă care ar putea duce
la colapsul negocierilor UE-UK.

Statele Unite
s-ar putea
înţelege cu
Coreea de Nord
Armata nord-coreeană a ameninţat că va lansa
„o ripostă nemiloasă” împotriva exercițiilor militare
începute la finele lunii august a.c. de Coreea de Sud
și Statele Unite, exerciţii care sunt văzute la Phenian
drept o repetiţie pentru „o operaţiune de decapitare”
menită să-l înlăture de la putere pe liderul Kim
Jong-un. Comandanţii americani au respins apelul
de a amâna sau de a reduce amploarea exerciţiului
militar, ce a durat 11 zile. Amiralul Harry Harris,
comandantul trupelor americane din Pacific, a arătat
că acest exerciţiu este crucial pentru menţinerea
stării de alertă în faţa ameninţărilor Coreei de Nord,
care în luna iulie a testat două rachete balistice
intercontinentale.
Exerciţiul militar din Coreea de Sud și
ameninţările Phenianului vin la scurt timp după
momentul în care presa americană critică la adresa
președintelui Trump considera că ţara s-a aflat la
un pas de războiul nuclear cu Coreea de Nord. Este
vorba de ameninţarea președintelui SUA că va riposta
cu „foc și furie cum lumea n-a mai văzut” împotriva
Coreei de Nord, nuanţată însă imediat într-un gest
salvator, potrivit Los Angeles Times, de secretarul
de stat Rex Tillerson, șeful Pentagonului, James
Mattis, și comandantul Armatei SUA, generalul
Joseph Dunford. Mattis a explicat că Trump trebuie
luat în serios, însă că declaraţiile sale nu ar trebui
să fie interpretate literal. Același James Mattis a mai
explicat că „SUA nu sunt interesate de schimbarea
regimului de la Phenian sau accelerarea reunificării
Coreei”.
Întregul război retoric dintre Washington și
Phenian începe să fie văzut mai mult ca un paravan
în spatele căruia decidenţii americani acceptă de
facto Coreea de Nord ca o putere nucleară și-și
recalibrează strategia către îndiguirea Phenianului,
pentru a-l descuraja pe Kim Jong-un să-și folosească
arsenalul (experţii consideră că este o chestiune de
luni până când Phenianul va reuși să miniaturizeze
focoasele nucleare pentru a le face compatibile cu
rachetele balistice pe care le deţine). „Descurajarea
nu e de dorit, este inadecvată, pare pasivă și nicio
administraţie nu vrea să pară pasivă. Însă aici vom
ajunge dacă restul variantelor eșuează. Vom vorbi
peste patru ani și vom vedea că aici vom ajunge”,
a declarat Jeffrey A. Bader, fost membru al echipei
președintelui Barack Obama.

Retrasarea hărţilor în Orientul Mijlociu
L

upta pentru retrasarea
hărţilor în Orientul Mijlociu
în perioada post-ISIS (Statul
Islamic în Irak și Levant) nu se dă
doar la periferiile orașului sirian
Raqqa, ultimul bastion important
al grupării jihadiste, ci și în palatele

somptuoase de la Riad. Influentul
cleric șiit irakian Moqrada alSadr a întreprins la mijlocul
lunii august a.c. o surprinzătoare
vizită în Emiratele Arabe Unite și
Arabia Saudită, polul sunnitului,
la scurt timp după ce ceruse,

împreună cu cea mai înaltă
autoritate religioasă șiită din Irak,
ayatollahul Ali Shistani, dizolvarea
puternicei miliţii șiite Hasd alShaabi și integrarea ei în armata
irakiană. Au fost două acţiuni ale
liderilor șiiţi irakieni îndreptate
împotriva
susţinătorului lor
îm
principal,
Iranul, cel care a
p
finanţat amintita miliţie și
care
controlează indirect
c
deciziile
politice majore ale
d
guvernului
șiit de la Bagdad.
g
Care este calculul lui
Moqtada
al-Sadr, liderul
M
Armatei
Mahdi, în anii ce
A
au
a urmat invaziei americane
din
d Irak, implicat în unele
dintre
cele mai sângeroase
d
represiuni
împotriva
r
sunniţilor
irakieni
și
s
împotriva
armatei SUA?
îm
Ce
urmărește
clericul
C
al-Sadr
prin apropierea
a
surprinzătoare
de Armata
s
Saudită,
liderul Islamului
S
sunnit
și aliat al Statelor
s
Unite?
U

Moqtada al-Sadr a fost invitat
în Arabia Saudită de însuși prinţul
moștenitor, Mohammed bin
Salman, iar interpretarea către
care înclină nu puţini analiști, este
aceea că Sadr începe să fie văzut,
în primul rând, ca un „naţionalist”
irakian, arab, și nu ca un șiit radical,
iar acesta este punctul de plecare
al încercării Riad-ului de a scoate
Irakul de sub influenţa Iranului
șiit. Ca Arabia saudită urmărește
să joace cartea „naţionalismului”
irakian, o arată și vizita din iulie
2017, la Riad, ministrului irakian
de interne, șiitul Qasin al-Araji.
Este important de menţionat că
Araji este membru al Organizaţiei
Badr, iar ministrul său a fost
controlat, începând din 2003, de
Badr, formată de Iran în anii 1980,
rivala Armatei Mahdi în cadrul
filierei șiite irakiene.
Aceste mișcări ale monarhiei
saudite pot fi semnele unei noi
strategii: după eșecul planurilor
din Siria, în urma complicării
ecuaţiei
războiului
prin

intervenţia Rusiei, Riadul vrea
să-și mute acţiunile de contracarare
a Iranului de la Damasc la Bagdad.
Iar pentru asta, capetele încoronate
din Arabia Saudită sunt dispuse
să treacă cu vederea ororile
comise de miliţiile șiite irakiene
împotriva conaţionalilor sunniţi,
cultivând așa-zisul naţionalism
irakian și prevalenţa elementului
etnic din Irak (arab), în faţa celui
religios (șiit). Mișcarea saudită
este deopotrivă pragmatică și
ipocrită, pentru că vine la scurt
timp după ce Arabia Saudită a
supus sancţiunilor emiratul sunnit
Qatar, pentru că ar susţine politica
Iranului.
Cât îl privește pe Moqtada alSadr, strategia sa poate fi aceea
de a arăta deschidere către toate
puterile ce vor sta la masa împărţirii
geopolitice și economice a Siriei și
Irakului post-ISIS: dacă acest cleric
șiit își calculează bine pașii, el ar
putea ajunge de la vizita la Riad, la
întâlniri mult mai importante, la
Beijing sau Moscova.
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Petrolul, în an nou, cu semne bune…
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Petrolul, la start în 2018...

L

a
revenirea
în
fotbalul de nivel
naţional, în cel de-al
treilea său eșalon, cea mai
îndrăgită echipă sportivă
a Prahovei – FC Petrolul
Ploiești (club legendar
al României) a avut un
parcurs
competiţional
foarte bun, terminând
pe primul loc turul de
campionat (Liga 3, Seria
3), neînvinsă, îndreptăţind
speranţele bravilor și
numeroșilor
suporteri,
de promovare în eșalonul
superior…
Cu zece victorii și două
egaluri în cele 12 dispute

oficiale de campionat,
oficiale
campionat
golaveraj 28-7 și 32 puncte
acumulate, Petrolul Ploiești
a devansat principalele
sale contracandidate la
promovare
–
ambele
din Teleorman – AFCM
Alexandria 30p și Voinţa
Turnu Măgurele 28p, însă
și implicarea celorlalte
competitoare,
Astra
2 Giurgiu, CS Tunari,
Concordia 2 Chiajna,
Viitorul Domnești, Atletic
Bradu, SC Popești Leordeni,
FC Aninoasa, Sporting
Roșiorii de Vede, Flacăra
Moreni, CS 2 Mioveni, va fi
de maximă importanţă.

TEST LA CÂMPINA,
CÂMPINA
DĂTĂTOR DE
SPERANŢE
* FC Petrolul Ploiești –
ACS Steagul Roșu Brașov
12-1 (4-1)
După
reluarea
pregătirilor
(10.I.2018,
Stadion
„Ilie
Oană”
Ploiești), Petrolul și-a
programat un prim test pe
terenul cu gazon artificial al
Clubului Sportiv Câmpina,
util și dătător de speranţe.
Marcatori: Sergiu Arnăutu
(23), Georgian Păun (37,
48, 66), Mihai Velisar
(43), Alexandru Ciocâlteu
(44), Tiberiu Niţescu (49),

Foto: fcpetrolul.ro
(69-11
m,
Daniel Cârjan (69
11 m
81), Nini Popescu (77, 85,
87), respectiv Faraon (1411m).
Petrolul
(antrenor
principal
Romulus
Ciobanu, antrenor secund
Ciprian Pura, antrenor
portari Cătălin Grigore,
preparator fizic Marius
Haită), în formula ofensivă
(1-3-4-3…) a folosit în
prima repriză echipa: Mirel
Bolboașă (33 Raul Avram– CS Botoșani) – Alberto
Olaru, Paul Antoche,
Gabriel Frâncu – Saim
Tudor, Marius Chindriș,
Cristian
Andor
(CS

Mioveni),
Mioveni) Mihai Velisar
– Alexandru Ciocâlteu,
Sergiu Arnăutu, Georgian
Păun, iar în repriza a
doua, în aceeași „formulă
de joc”, formaţia: Raul
Avram (60 Raul Botezan)
– Răzvan Catană, Gabriel
Frâncu, Valentin Ţicu –
Cosmin Lambru, Mihai
Ene (Viitorul Constanţa),
Tiberiu Niţescu, Mario
Bratu (Petrolul Juniori /
77 Fabian Sotir – Petrolul
Juniori) – Nini Popescu,
Daniel Cârjan (Viitorul
Domnești), Georgian Păun
(68 Mihai Constantinescu
- Petrolul Juniori).

IN MEMORIAM Paul ROŞALĂ, o viaţă dăruită fotbalului…

O

m de o rară
generozitate
și
modestie, cu o viaţă
dedicată și fotbalului,
ca
jucător,
arbitru,
observator, oficial –
PAUL ROȘALĂ (78
ani, n. 5.IX.1939 – d.
20.I.2018), de acum
legendă, s-a stins din
viaţă și a fost condus pe
ultimul drum (Ploiești,
Cimitirul
Viișoara,
23.I.2018), de lumea
sportului rege prahovean.
Colaborator preţuit a
unor personalităţi care
au condus arbitrajul sau
fotbalul prahovean – dr.
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Emil Vlaiculescu, George
Andrei, Cristian Nica,
Marian Deaconu sau
Mihai Ionescu, Mircea
Dridea, Silviu Crîngașu,
regretatul Paul Roșală
a fost bunul prieten
al multor generaţii de
arbitri.
Adevărat „omagiu”,
rândurile postate din
Zurich – Elveţia, de fostul
său „elev” Marin G.
Marcel:
„Ne-a
părăsit
un
MARE DOMN!... A plecat
dintre noi, nemuritorul!
Nea’ Paulică, ne-ai fost

ca un tată pentru foarte
multe generaţii de arbitri!
Cu dispariţia matale se
încheie o epocă glorioasă
a arbitrajului prahovean!
Te rugăm mult să ne ierţi
dacă te-am supărat în
decursul anilor! Pentru
mine ai fost ca un al doilea
tată, te-am iubit foarte
mult și o să-ţi simţim
lipsa! Ultima oară am
vorbit pe 2 ianuarie și ţiam simţit glasul stins! Am
vrut să vin la tine acasă,
la Bălţești, dar nu m-ai
lăsat. Ţi-am respectat
dorinţa, dar mă căiesc.

Iartă-mă că nu pot să te
conduc pe ultimul drum,
pe care, la un moment
dat vom merge cu toţii!
Sunt plecat din ţară și
nu am efectiv cum să
ajung, dar pe 30 ianuarie,
când mă voi întoarce,
voi veni la mormântul
tău și îţi voi pune flori și
lumânări. Nea’ Paul, toţi
colegii îţi vor păstra o
amintire veșnică și vom
iniţia „Memorialul Paul
Roșală”! Dumnezeu să te
odihnească în pace!”
Dumnezeu
să
îl
odihnească în pace!

Din lotul Petrolului
(evident întărit) mai fac
parte Claudiu Tudor,
Jean Prunescu (ambii în
recuperare) și un nouvenit, fundaș central de
„A” – Alexandru Ichim
(CS Mioveni).
FC Petrolul Ploiești
(președinte onorific – ing.
Mircea Dridea, președinte
executiv – Cristian Vlad,
vicepreședinte – ing.
Octavian Grigore, partener
și
sponsor
principal
VEOLIA
–
manager
pentru România – ing.
Mădălin Mihailovici) va
beneficia de două stagii
de pregătire (22.I – 2.II la
Cheile Grădiștei și 6-17.
II.2018 la Buftea) și de
încă opt jocuri de testare,
omogenizare,
verificare
cu
echipele
Olimpic
Cetate Râșnov (27.I) AS
SR Brașov (31.I.), Unirea
Slobozia (7.II), FC Argeș
Pitești (10.II), Chindia
Târgoviște (14.II), CSU 2
Craiova (17.II), Progresul
Spartac București (21.II),
FC Aninoasa (24.II.2018).
Primul joc oficial, pe
3.III.2018, Petrolul îl va
disputa în deplasare cu
Viitorul Domnești. Atunci,
și până atunci…

HAI PETROLUL!

Pe
scurt...
BASCHET
Liga 1 (f)
* CSM CSȘ Ploiești –
Phoenix Constanţa 57-86.
Liga 1 (m)
* Athletic Constanţa
– CSM Ploiești 93-67
(Primele dispute din faza
semifinală…).
VOLEI
DiviziaA1 (m)
* CSM București –
Tricolorul LMV Ploiești 3-1
(eșec nescontat…)

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

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

