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„Marile dureri sunt tăcute: ele nu se exprimă prin lacrimi.”

- Culese de Tata

Torquato Tasso (1544 - 1595) Poet italian

DEȘI ARE ÎN STOC MII DE DOZE DE VACCIN,

PRAHOVA ESTE PE PRIMUL LOC LA RUJEOLĂ!
M
Maria
BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Marius MARINESCU

C

entrul Național de Supraveghere
și Control al Bolilor Transmisibile
((CNSCBT) a dat publicității o nouă
sstatistică privind rujeola: în săptămâna
17-21 septembrie, la nivel național au fost
îînregistrate 85 de îmbolnăviri, din care,
aatenție!, 61 de cazuri provin din Prahova!
Cum a ajuns județul nostru în această
C
ssituație, Dumnezeu știe! Cert este că, așa
ccum precizează CNSCBT, au rămas, din
lluna august, mii de doze de vaccin ROR

nefolosite. În Prahova, numărul dozelor de
vaccin pentru rujeolă, rubeolă, oreion a fost de
3.716 la medicii de familie și 4.604 la Direcția
de Sănătate Publică. Deci acum nu se mai
poate pune problema lipsei vaccinului! Care
să fie atunci cauza acestui val de îmbolnăviri?
Greu de spus! De la începutul anului și până la
data de 21 septembrie, în România, numărul
de cazuri confirmate cu rujeolă a fost de
15.352. Dramatic este că s-au înregistrat și 59
de decese, din care unul în Prahova.

PROTEST AL GARDIENILOR DIN
PUȘCĂRII, LA PLOIEȘTI
M

arți, 100 de gardieni de la penitenciarele
din Ploiești și Târgșor au protestat în fața
unității de arest de pe strada Rudului, din Ploiești,
flancați fiind de... jandarmi. Revendicările lor
au ținut de salarizarea personalului de pază
din pușcării, de pensiile practicate în sistem
și de dotarea în continuare precară. Gardienii
au vorbit și despre 140 de ultraje raportate ale
deținuților față de cei care-i păzesc, precum

și despre faptul că Ministerul Justiției nu se
învrednicește să înceapă construcția închisorii
de la Berceni despre care se vorbește de peste 10
ani! La miting a participat și Sorin Dumitrașcu,
președintele Federației Sindicale Naționale a
Penitenciarelor (FSANP) din România, care a
ținut să amintească despre totala lipsă de dialog
între sindicaliști și ministrul Justiției, Tudorel
Toader. De altfel, scandările l-au vizat pe

AU DAT-O-N BARĂ!
Elena ŞERBAN;
www.ziarulploiestii.ro
Hait! Statul îi obligă
pe cei care locuiesc
la bloc să participe
la ședințele pe care
asociațiile de proprietari
le organizează. Dacă nu
fac asta ori măcar nu
trimit un reprezentant
împuternicit, nu vor
mai avea dreptul ca
interesele lor să fie reprezentate
de președinte ori administratorul
de bloc/asociație. Legea 196/2018
prevede și o mulțime de amenzi
care încep de la 500 de lei și pot
ajunge până la 9.000 lei pentru: cei
care nu permit accesul în locuință
pentru reparații, în cazul în care
se pune în pericol integritatea
structurală a condominiului,
pentru cei care nu-și întrețin
apartamentul/blocul, utilizarea

Actualitate
Examenele auto,
numai cu
programare online

SUSȚIN CĂSĂTORIA
DINTRE ROMÂNIA
ȘI BASARABIA

oficial, protestatarii strigând: „Nu vă fie frică”/
”Tudorică pică”, Demisia, demisia” sau „Tudorelminciunel”.

Să ne înțelegem! Simpla punere în
discuție a susținerii ideii de familie
cred că face rău familiei formate
din bărbat și femeie. Este ca și cum
punem în discuție ziua și noaptea
și vrem să ne convingem care și
unde este locul soarelui și al lunii.
Lucrurile sunt clare! Nu? Așa că, hai
să lăsăm vrăjeala asta cu susținerea
familiei tradiționale păcălite în
umbra adulterului și a obiceiurilor
primilor pesediști ai țării, Năstase
cu ale lui năravuri ascunse la spate
și Dragnea cu cele mai tinere fetișuri
afișate în văzul poporului votant de
trandafiri, și să facem ceva care să
însemne cu adevărat ceva important
pentru țara asta!

REFERENDUM CU ÎNTREBARE
NECLARĂ, PESTE 9 ZILE
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
De ce nu respectă clasa politică decizia românilor din 2009,
prin care aceștia au cerut 300 de parlamentari?

it il
i ți i
ltf l
veniturilor
asociației
altfel
decât prevede legea, schimbarea
destinației locuinței fără aprobările
legale etc. Tot răul înspre bine:
totuși vor fi sancționați și cei care,
de exemplu, nu asigură utilitățile
pentru locatari sau le asigură
altfel decât prevede legea. Iar aici
avem o grămadă de exemple cu
blocuri fără apă sau curent, de
ansambluri rezidențiale cu străzi
pline de noroi etc.
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Inedit
Ceauşescu şi
vânătorii de
agenţi KGB

Peste nouă zile, în România va fi organizat referendumul pentru
modificarea Constituției, în sensul redefinirii familiei. Majoritatea
politică a hotărât ca exercițiul de consultare a populației să aibă
loc în două zile, pe 6 și 7 octombrie; soluția a fost generată de
teama neîndeplinirii pragului de 30% prezență la vot (din care
25% să răspundă cu „da” sau „nu”) din totalul listei de alegători,
condiție care asigură validarea referendumului.

Citiţi în pagina 5

NU MAI SUNT BANI PENTRU ASFALTĂRI
Primarul Adrian Dobre a anunțat că bugetul alocat
la începutul anului pentru întreținerea străzilor s-a
epuizat. „Mai sunt câteva sume prevăzute, dar pe
acestea le păstrăm pentru eventuale intervenții de
urgență”, a spus acesta. Lucrările vor putea fi reluate
numai dacă se ivește o suplimentare a fondurilor:
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Ocolul pământului
La revedere,
Europa!
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„Dacă Direcția de Finanțe modifică estimarea inițială
vom mai avea bani de reparații”. Dacă nu, adăugăm
noi, să ne mulțumim cu o nimica toată, că asta au
însemnat investițiile din Ploiești, în acest an, fie că
este vorba despre drumuri, fie despre alte lucrări pe
domeniul public.

It’s coffee time
Bulevardul Independenţei nr. 26

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

ACTUALITATE
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a
continuat în Prahova, iar
în pădurea de la Românești
mai mulți bărbați s-au luat la
bătaie, pentru niște trufe.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accident în Boldești. O mașină a
intrat într-un gard
Accidentul s-a produs după ce
conducătorul unui autoturism
a pierdut controlul direcției,
într-o curbă, și a intrat cu
mașina într-un gard. La fața
locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului
de Ambulanță. O persoană a
fost rănită. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum
s-a produs evenimentul rutier.
Un autoturism s-a răsturnat pe
pasarela de la Păulești
Accidentul rutier s-a produs
pe pasarela Păulești, în zona
intersecției cu DJ 102. Se pare că,
la un moment dat șoferul a pierdut
controlul direcției și s-a răsturnat
cu mașina. Două persoane au fost
rănite. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident rutier pe DN1 B, la
Valea Călugărească
Trei autoturisme au intrat
în coliziune pe DN1B, la Valea
Călugărească. Accidentul rutier
a avut loc la km 18+500, pe
sensul Ploiești – Buzău, după
ce trei autoturisme au intrat în
coliziune, în apropiere de o trecere
de pietoni. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Potrivit
primelor informații o persoană
a fost rănită. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili
cu exactitate cum s-a produs
evenimentul rutier.
Cinci autoturisme implicate
într-un accident în Ploiești
Accidentul s-a produs pe strada
Poligonului din municipiu. Cele
cinci autoturisme au intrat în
coliziune față – spate. O persoană
a sunat la 112 și a anunțat
evenimentul rutier. La fața locului
s-au deplasat echipaje ale Poliției
și ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Din fericire, accidentul
rutier nu s-a soldat cu victime.
Poliția
continuă
cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Scandal și amenințări pentru
trufe, în pădurea Românești
Incidentul a avut loc în jurul
prânzului și totul ar fi plecat ca
urmare a izbucnitii unui conflict
spontan între mai mulți căutători
de trufe. Pentru aplanarea
scandalului, la fața locului s-au
deplasat jandarmii, dar și echipaje
ale Poliției.
Un echipaj al Inspectoratului de
Jandarmi Județean Prahova, aflat
în patrulare în zona de protecție
a conductelor de transport

2

de produse petroliere pe raza
localității Buda, în zona «Pădure
Groapa Porcului», din județul
Prahova, s-a sesizat despre faptul
că două persoane autorizate care
recoltau trufe, au fost amenințate
și agresate de către cinci bărbați,
care se îndeletniceau tot cu
recoltarea de trufe, dar ilegal, fără
autorizatie, a precizat IJJ Prahova.
Celor cinci persoane în cauză,
toți din localitatea Bolintin Vale,
li s-au întocmit dosar cu act de
sesizare, sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de amenințare. În
plus, jandarmii i-au sancționat
pe cei cinci cu amenzi în valoare
de 800 lei pentru recoltarea
din fondul forestier național a
produselor nelemnoase specifice
(trufe), fără acordul proprietarului
și al ocolului silvic care asigură
administrarea pădurii. Trufele
găsite la persoanele sancționate au
fost predate reprezentanților din
domeniul silvic.
Cât despre motivul care a
condus la scandal este unul mai
degrabă financiar. La această
oră un kilogram de trufe albe se
comercializează la un preț de 250500 euro, iar cele negre între 50-60
euro
Controale la societăți comerciale
Polițiști din cadrul Serviciului
Arme, Explozivi și Substanțe
Periculoase au efectuat trei
controale, în Mizil,
pentru
verificarea respectării regimului
substanțelor periculoase. „Astfel,
au constatat săvârșirea a două
contravenții de comercializare a
produselor de protecție a plantelor
cu termenul de garanție expirat,
prevăzute de O.G. nr. 4/1995.
În cauză urmează să fie dispuse
măsurile legale (aplicare sancțiuni
contravenționale în valoare de
14.000 lei și dispunerea confiscării,
în baza O.G. nr. 2/2001, a 300 ml
produse de protecție a plantelor)”,
a precizat IPJ Prahova. În timpul
controlului, la sediul uneia
dintre societățile verificate, a fost
identificată o tânără de 26 de ani
care comercializa produse de
protecție a plantelor în cadrul
societății, în calitate de vânzător,
fără a deține certificat de atestare
profesională.
Totodată,
la
punctele de lucru a două societăți
comerciale, polițiștii au stabilit că
acestea ofereau spre comercializare
articole pirotehnice fără să fie
autorizate în acest sens. „În urma
inventarierii, au fost ridicate
și indisponibilizate 56 articole
pirotehnice. În cauză au fost
întocmite dosare penale pentru
săvârșirea infracțiunii de orice
operațiuni cu articole pirotehnice
fără drept. Articolele pirotehnice
au fost ridicate și indisponibilizate
în vederea cercetărilor”, a mai
precizat IPJ Prahova.
Amenzi de peste 42.050 lei pe
șosele
Polițiști din cadrul Biroului
Drumuri Naționale și Europene
au acționat pe drumurile județene
pentru prevenirea și combaterea
cauzelor generatoare de accidente.
Polițiștii au aplicat 107 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
42.050 lei. În 49 de cazuri a fost
vorba de viteză excesivă. Ca măsuri
complementare, polițiștii au

reținut nouă permise de conducere
și au retras trei certificate de
înmatriculare auto. Controale
similare au fost efectuate și de
polițiști ai Secției nr. 4 Ploiești,
care au acționat în cartierul Mihai
Bravu. Polițiștii au verificat 14
autovehicule și au aplicat opt
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.350 lei, fiind reținut
un permis auto.
Razie în centrul civic: 54 amenzi
și trei dosare penale
Polițiști din cadrul Secției nr.
1 Ploiești au organizat o razie în
centrul civic, pentru prevenirea și
combaterea activităţilor ilegale în
domeniul comerţului, precum și
pentru depistarea și sancţionarea
persoanelor care tulbură ordinea
și liniștea publică. În timpul
controlului, polițiștii au verificat
zece societăți comerciale, patru
cazinouri și patru agenți de
securitate. Totodată, oamenii legii
au controlat 41 de autovehicule,
au legitimat 180 de persoane,
iar pentru abaterile constatate
au aplicat 54 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
12.700 lei. În timpul controlului
polițiștii au ridicat, în vederea
confiscării, flori și produse
alimentare și au constatat trei
infracțiuni. Un bărbat a fost
depistat pe strada Emile Zola
imediat după ce a sustras mai
multe articole vestimentare din
incinta unei societăți comerciale).
La un magazin erau comercializate
produse alterate, iar o persoană
a fost acuzată de folosire a unui
minor în scop de cerșetorie.
Controale pentru arme și
muniții
Polițiștii ai Serviciului Arme,
Explozivi și Substanțe Periculoase
au efectuat trei controale pe raza
municipiului Ploiești, în vederea
verificării respectării prevederilor
legale referitoare la regimul

deținerii și folosirii armelor și
munițiilor de către persoane
juridice. În timpul controlului la
o societate comercială, polițiștii au
constatat încălcări ale prevederilor
legale referitoare la îndeplinirea
obligațiilor de către o societate
comercială, autorizată să dețină
și să folosească arme și muniții
neletale, în sensul că reprezentanții
societății nu s-au prezentat
pentru
vizarea
autorizației.
Reprezentantul societății a fost
invitat la sediul poliției în vederea
dispunerii măsurilor legale care se
impun.
Transporturi ilegale de material
lemnos
Polițiști din cadrul Poliției
orașului Comarnic au oprit
pentru control o autoutilitară
care transporta cantitatea de
1,85 m3 material lemnos, pentru
care șoferul nu a putut prezenta
documente
de
proveniență.

Bărbatul a fost sancționat
contravențional cu o amendă
în valoare de 5.000 de lei, iar
materialul lemnos a fost ridicat
în vederea confiscării și predat
Ocolului Silvic Sinaia.
Minor dat dispărut în Prahova
Polițiștii din Prahova caută
un minor de 15 ani, care a plecat
voluntar de la domiciliul din
Brătășanca și nu a mai revenit.
„Minorul se numește Ilie Mario
Robert și are 15 de ani. Acesta a
plecat voluntar de la domiciliul
din Brătășanca și nu a mai revenit.
Au fost demarate, imediat, toate
activitățile procedurale, polițiștii
efectuând investigații pentru
găsirea minorului”, a anunțat IPJ
Prahova. Minorul are înălțime de
aproximativ 1,70m, greutate 80 de
kg, ten măsliniu, păr brunet, creț și
ochii căprui. La momentul plecării
era îmbrăcat cu pantaloni scurți
în carouri alb cu albastru, tricou
de culoare neagră, papuci din
plastic de culoare albastră. Poartă
ochelari de vedere. „Persoanele
care pot oferi informații care pot
conduce la depistarea acestuia,
sunt rugate să anunțe cea mai
apropiată unitate de poliție, sau să
sune la 112”, este apelul Poliției.
Incendiu violent în Ploiești
Incendiul a cuprins cu rapiditate
două locuințe și un garaj, în care
se aflau două autoturisme. O
persoană a sunat la 112 și a anunțat
incidentul. În momentul în care
pompierii militari au ajuns la fața
locului, incendiul se manifesta
cu degajare mare de fum. Potrivit
ISU Prahoiva, la un moment dat
a existat pericolul să izbucnească
focul și la o anexă din apropire.
Pompierii militari au anunțat că
au intervenit cu șase autospeciale
cu apă și spumă. Inițial focul a
cuprins un garaj, iar de aici s-a
extins și la celelalte două locuințe
din vecinătate.
Urmărire ca-n filme. Bărbat
prins cu 31 de căpățâni de
bovine
Polițiștii din cadrul Secției
Rurale nr. 7 Cocorăștii Colț au
efectuat semnal regulamentar
pentru oprirea unei autoutilitare
care se deplasa pe D.L. 101 A,
din direcția satului Zalhanaua
către intersecția cu DN. „Întrucât
conducătorul auto a refuzat să
oprească la semnalul polițiștilor,
traversând
intersecția
și
continuându-și deplasarea către
satul Brătășanca, polițiștii au pornit
în urmărirea mașinii, punând în
funcțiune semnalele acustice și
luminoase, solicitându-i în mod
repetat prin stația exterioară
să
oprească.
Conducătorul
autoutilitarei a ignorat solicitările
polițiștilor și a continuat deplasare
cu viteză ridicată, însă polițiștii
au reușit în cele din urmă să-l
prindă”, a precizat IPJ Prahova.
Este vorba despre un bărbat de 51
de ani din municipiul Câmpina.

„În urma verificărilor efectuate,
a rezultat că acesta transporta
în autoutilitară 31 de căpățâni
de bovine, fără a deține acte de
proveniență, despre care a arătat
că le-ar fi achiziționat de la un
abator din localitatea Mănești
și nu are documente în acest
sens. Totodată, a mai rezultat
că autoutilitara în cauză nu
avea emisă o poliță valabilă de
asigurare”, a precizat IPJ Prahova.
Față de persoana depistată a
fost luată măsura sancționării
contravenționale cu o amendă în
valoare de 500 lei, fiind confiscate
căpățânile de bovină, care au
fost predate reprezentantului
D.S.V.S.A. sosit la fața locului.
Bărbatul s-a ales și cu două amenzi
în valoare de 1.740 lei, fiindu-i
reținut permisul de conducere.
Totodată, oamenii legii l-au
amendat cu 1.000 de lei și i-au
fost ridicate talonul și plăcuțele
de înmatriculare. „În continuare,
polițiștii însoțiți de reprezentanți ai
D.S.V.S.A., au efectuat un control
la abatorul indicat, ocazie cu care
nu au fost constatate abateri de la
normele legale pe linia procesării
și comercializarii produselor din
carne. Despre căpățânile găsite în
autoutilitara condusă de persoana
depistată,
administratorul
abatorului a arătat că acestea au
fost luate cu acceptul său, fără a
se solicita bani în schimbul lor”, a
precizat IPJ Prahova.
Dosar penal pentru braconaj
Polițiști din cadrul Serviciului
Arme, Explozivi și Substanțe
Periculoase au efectuat verificări
într-o cauză privind existența, pe
un teren viticol, aflat în extravilanul
localității Gornet, a unor boabe
de porumb tratate cu o substanță
necunoscută, de culoare roz, ce
părea a fi o substanță chimică ce
provoacă intoxicarea, sterilitatea
sau moartea exemplarelor de faună
cinegetice. „O echipă operativă s-a
deplasat la fața locului, ocazie cu
care a constatat că, pe un teren
cultivat cu viță de vie, a fost

găsită împrăștiată cantitatea de
aproximativ cinci kilograme de
porumb boabe, ce ar avea urme ale
tratării cu o substanță de culoare
roz, iar în apropierea acestora a fost
găsit un sac din rafie, în interiorul
căruia s-au observat urme de
substanță asemănătoare cu cea
aplicată pe boabele de porumb”, a
precizat IPJ Prahova. Polițiștii au
contactat reprezentanții Unității
Fitosanitare Prahova, care au
recomandat ridicarea boabelor de
porumb în vederea analizării în
condiții de laborator. „În cauză a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracţiunii de
braconaj (utilizarea, indiferent de
scop, a substanţelor chimice care
provoacă intoxicarea, sterilitatea
sau moartea exemplarelor de
faună cinegetică)”, a precizat IPJ
Prahova.
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CASTELUL „IULIA HAȘDEU„ VA FI
RESTAURAT CU BANI EUROPENI
P

rimarul Câmpinei, Horia Tiseanu și directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Mușat, au semat, deunăzi vreme,
contractul de finanțare pentru restaurarea Muzeului
Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, cunoscut
mai degrabă sub numele de Castelul „Iulia Hasdeu”.
Proiectul este finanțat din Programul Operaţional
Regional 2014- 2020, lucrările urmând să fie terminate
după 36 de luni de la semnarea contractului. Durata
enormă de reabilitare-3 ani- pesemne este dată de
particularitățile pe care le prezintă construcția!
Cererea de finanțare are o valoare totală de
15.810.886,31 de lei, din care 98%, respectiv, 15. 414.
656,77 de lei, reprezintă fondurile nerambursabile
alocate prin FEDER și prin Bugetul de Stat, în

timp ce 314.584,83 de lei înseamnă confinanțarea
beneficiarului. Declarat monument istoric, castelul a
fost construit între anii 1893 și 1896, de scriitorul B.P.
Hasdeu, în memoria fiicei sale, poeta Iulia Hasdeu,
care s-a stins din viață la numai 19 ani. Tânăra,
considerată un geniu, este primul român care a
absolvit o facultate la Sorbona. Castelul a fost parțial
distrus în cele două războaie mondiale, motiv pentru
care s-au realizat ample lucrări de refacere între
anii 1962-1964, prilej cu care bijuteria arhitecturală
este transformată în muzeu. Cutremurul din 1977
provoacă alte daune, așa că se purcede un lung
program de restaurare, muzeul fiind redeschis parțial
abia în 1994, iar în data de 19 februarie 1995, este pus
la dispoziția publicului în totalitate.

În timp ce aproape 4.500 de prahoveni primesc venit minim garantat,

ICDVV A CULES STRUGURII CU DEȚINUTELE DE LA TÂRGȘOR
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

I

nstitutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație din Valea
Călugărească a cules strugurii, în această
toamnă, cu deținutele de la Penitenciarul
Târgșor. Unitatea a încheiat un angajament de
lucru pentru două săptămâni, solicitând 30 de
persoane, pe care le va plăti cu 11,75 lei pe ora
de lucru. Directorul stațiunii, dr. ing. Marian
Ion, spune că n-a mai găsit forță de muncă, iar
anul acesta n-au mai sosit nici măcar echipele
din Republica Moldova. Această criză de mână

TONI GREBLĂ,
NUMIT SECRETAR
GENERAL AL
GUVERNULUI

EXAMENE AUTO NUMAI CU
PROGRAMARE ONLINE
I

nstituția
Prefectului
Prahova
a anunțat că, de pe data de 17
septembrie,
programările
pentru
înregistrarea dosarelor de examinare
și susținere a probei teoretice pentru
obținerea permisului de conducere se
vor realiza exclusiv online. Cum este
posibil ca nu toți cetățenii să aibă acces la
un calculator ori nu au cum să acceseze
site-ul
„ph.prefectura.mai.gov.ro”,
oficialii județului au rugat conducerile
școlilor auto să-și sprijine cursanții

în vederea programării
online.
Reamintim
că
Serviciul Public Comunitar
Regim
Permise
de
Conducere și Înmatriculare
a
Vehiculelor
din
cadrul Instituției Prefectului
Prahova a pus la dispoziție
sistemul online pentru următoarele
operațiuni (programare): înregistrare
dosar
examinare;
preschimbare
permis românesc; transcriere vehicul

înmatriculat sau neînmatriculat în
România; autorizare provizorie (numere
roșii); duplicat permis românesc;
preschimbare permis de conducere
străin.

CU AMBROZIA NU-I DE GLUMIT
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.

P

rimăriile
i ă iil sunt obligate
bli
ca, până
â ă
la 1 octombrie, să identifice
suprafețele de teren pe care a crescut
ambrozia, a hotărât comisia mixtă
constituită prin ordin al prefectului,
comisie ce are în sarcină fix verificarea
și constatarea modului în care
proprietarii sau deținătorii de terenuri
combat această plantă despre care

medicii
di ii spun căă este responsabilă
bilă
pentru 60% dintre alergii. Cum
normele metodologice de aplicare
a Legii 62/2018 privind combaterea
ambroziei intră în vigoare de la
anul, Instituția Prefectului a hotârât
ca demersurile premergătoare (de
identificare a suprafețelor) să fie
realizate în această lună (ultima

de lucru este resimțită din 2014. Asta în vreme
ce, în Prahova, 4.480 de persoane primesc
venitul minim garantat, 80 dintre acestea fiind
chiar din Valea Călugărească. În luna iulie,
statul le-a plătit acestor persoane, unele dintre
ele neputincioase, dar cele mai multe apte de
muncă, 1.154. 640 lei. Asistații din Valea au
încasat, în aceeași lună, 20.084 lei. Alte 5.927
de prahoveni au primit, în iulie, alocație pentru
susținerea familiei în volum de 960.180 lei (100
de persoane din Valea Călugărească).

ccând buruiana înflorește), situațiile
de la nivelul localităților urmând
d
ssă fie centralizate de către comisie.
Conform actului normativ, în anul
C
2019, proprietarii sau deținătorii de
2
tterenuri, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de
p
aapă, lacurilor, sistemelor de irigații
șși ai bazinelor piscicole unde au fost
identificate terenuri cu ambrozie
vor fi somați de către primării să
respecte
metodele
recomandate
pentru prevenirea, combaterea și
distrugerea buruienii (cosire repetată,
smulgerea, arat etc.). Nerespectarea
acestor măsuri înseamnă contravenție
și se sancționează prin avertisment și
amendă.

Vineri, la ședința Comitetului Executiv Național
Vineri
al PSD, Liviu Dragnea le-a comunicat colegilor că a
decis ca fostul senator și membru PSD, Toni Greblă,
să primească o funcție importantă în conducerea
țării. Luni, premierul Viorica Dăncilă a executat
ordinul, numindu-i pe Greblă secretar general al
Guvernului, cu rang de ministru, iar pe fosta șefă
a SGG, Andreea Lambru, secretar general adjunct
al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Greblă a
devenit, pe 18 decembrie 2013, judecător al Curții
Constituționale, funcție pe care a pierdut-o apoi
din cauza unui dosar penal. În urmă cu patru luni,
prima instanță a ÎCCJ l-a achitat de acuzațiile DNA,
respectiv, săvârșirea a trei infracțiuni de trafic
de influență, din care una în formă continuată,
efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț
incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru
sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite, constituirea unui grup infracțional
organizat și fals în declarații în formă continuată.
Decizia ICCJ nu este definitivă.
ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

•

Pierdut Carnet de Student, emis de UPG
Ploiești, pe numele Drăghici Marian Cătălin. Îl
declar nul.
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Mă
doare-n
băşcălie!
Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

U

n nene oarecare din Câmpina
a fost prins, la Cocorăștii Colț,
transportând în camionetă 31 de căpățâni
de vaci. El n-a vrut să oprească la somația
polițiștilor, deci a început o urmărire ca-n

filme. Bărbatul cică n-avea acte pentru
căpățâni, n-avea nici camioneta în regulă,
așa că s-a ales și cu carnetul luat, și cu
căpățânile confiscate, și cu o amendă de
vreo 3.000 de lei. Și a pățit-o și abatorul de
la care omul a luat mortăciunile: polițiștii
au constatat abateri de la normele legale pe
linia procesării și comercializării produselor
din carne. Singura noastră întrebare este
următoarea: sunteți siguri că erau acelea
căpățâni de vaci? Pentru că, la câte s-au
petrecut în epopeea asta, seamănă mai mult
a căpățâni de... bou!

C

ică a fost dat ordin ca, în toată
Prahova și în Ploiești, să fie
identificate suprafețele cu ambrozie și apoi
planta să fie lichidată mintenaș, fiindcă
polenul buruienii este responsabil de 60%
dintre alergiile cu care oamenii se prezintă
la spital. Bine, bre, că ați prins-o și voi pe
inculpata Ambrozie, vinovată de toate
junghiurile de pe la noi. Că, na, pe lângă
ea, prafurile de la rafinării îs parfum, nu?
Ba și Dâmbu e sfânt, poți linge zahăr direct
din nămol, că nu-i niciun pericol pentru
sănătate rahatul de pe albie. Pe urmă nici
țânțarii nu-s o problemă, ce să mai zicem
de șobolanii ăia minunați sau gândăcărimea
din oraș! Deci să tocați ambrozia aia până
o ia mama naibii, înțeles?!! Apropo: știe
cineva cine a adus-o la noi? Cumva Soros
sau statul paralel?

presă, care n-a avut altceva de făcut decât
să scotocească în trecutul său:„Recunosc,
rușinat și ruinat emoțional, că o greșeală
din trecutul meu mă caută astăzi prin presă,
precum o nălucă. Recunosc că, în urmă cu
douăzeci de ani, din prea multă credulitate
și naivitate, am fost antrenat într-o situație
regretabilă și am suferit o condamnare penală
pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate
la înșelăciune (...) Nu cerșesc mila nimănui!
Am stat spășit în fața judecății justiției, am
plătit cu libertatea și aproape cu viața, regret
câte zile voi mai avea această greșeală a
trecutului și a imaturității mele de atunci.”
Lasă, măi, Petrișor, nu dispera, de fapt, tu ai
ajuns fix unde trebuie, în Parlament! Zi-mi
tu un loc din România în care se mai practică
înșelăciunea pe față așa, ca la voi, la Camera
Deputaților și Senat! Pe de altă parte, zici
că ai învățat din greșelile trecutului? Niet,
băiatule, n-ai învățat nimic, fiindcă i-ai
înșelat pe colegii și pe votanții tăi, dându-te
curat, pe când tu erai pârnăiaș. Pe urmă, a
dracu` presa asta, dacă nu te descoperea, tu
rămâneai în continuare „nici ustoroi n-am
mâncat și nici gura nu-mi pute”, așa-i?

ntrunit să gavarească despre pesta
porcină africană, Comitetul Național
pentru Situații de Urgență a găsit soluția
să oprească molima: va interzice creșterea
porcilor în gospodăriile situate la o distanță
mai mică de 10 km de o fermă comercială
de suine. Ca un soi de compensare,
gospodăriile care nu mai pot crește propriul
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S

ecretarul general adjunct al PSD,
Codrin Ștefănescu, a țipat după ce i
s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea chiar
de pe... gardul conacului lui din Alexandria:
„Am primit toți amenințări că ne răpesc
copiii, pe noi, că ne omoară. Am primit
amenințări referitoare la familie, la copii, la
bunici, ne-am obișnuit. La ceea ce au făcut
fundațiile astea sorosiste în România în
ultimii ani, am început și noi să ne adaptăm.
Avem stomacul tare.” Hai, lasă-mă, și ce să
facă, bre, Codrine, cineva cu tine, ca să vrea
să te răpească? Că tu, în afară de istericale și
maimuțăreala de la televizor, nu ești bun de
nimic! Cred că nu s-ar încurca cu tine nici
măcar Bestia din Bladenboro.

C

godac în coteață primesc întâietate la
cumpărare cărnii, la un preț decent, de la
crescătoriile de porci. Hait, dar bine v-ați
gândit, bre! Și cu asta-basta cârnați, jumări
și șorici la țărani, neh? La o adică, ce-ar fi
să puneți voi câte o fermă în fiecare sat, așa
ajungeți mai rapid la ceea ce-ați dorit de la
bun început, să le interziceți oamenilor să
crească animale în ogradă, dar să burdușiți
voi buzunarul porcarilor din hagricultura
românească. Mamăăă, ce-și freacă ăștia
mâinile c-au scăpat, naibii, de concurența
țăranilor!
are spanac! Fiica unui consilier
local din Ploiești a fost angajată,
evident, prin concurs, la o direcție unde
șefă este verișoara sa. Iar consilierul, care
e femeie, lucrează la RAPS, iar bărbatul
acesteia la SGU, iar ei n-au pus o vorba
bună pentru odraslă; de fapt, nici n-ar fi fost
cazul, de vreme ce verișoara este pe cai mari
acolo. Și care e noutatea, îi întrebăm noi
pe ziariștii care s-au scandalizat de acestă
situație? Primăria e plină de cumetrii, ca și
CJ Prahova, de altfel. E chiar bine să fii din
aceeași familie; lași scaunul din tată-n fiu și
din soț în amantă, nu?

D
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Î

uroparlamentarul Maria Grapini
a declarat, la Cluj, că va răspunde
afirmativ întrebării de la referendumul
privind redefinirea familiei, explicând că
România nu stă bine din punct de vedere
demografic, iar dacă nu va fi susținută familia
tradițională-căsătoria dintre o femeie și
un bărbat-nu pot apărea copiii. Fantastic,
Mario, ce ne spui tu e o descoperire epocală!
Deci așa, dacă nu se însoară un El cu o Ea,
nu apar copiii... Dar până acum cum a fost,
i-a adus barza, s-au născut pe sub braț ori pe
gură? Ptiu, bată-te să te bată, la cât de isteață
ești, mai c-aș crede că tu te-ai pitecantropit
ori ai tăi or fi mirosit vreo ciupercă nebună!

e zice vorba aia veche românească:
„să nu zici hop până nu treci
puntea”. Așa și cu Adrian Țuțuianu. Tocmai
aveam impresia că tipul respiră ceva aer
european, de când cu poziția lui antiDragnea, dar omul și-a dat în petic imediat,
adică s-a afundat din nou în mocirla aia a
retrogradului: „Parchetul General să verifice
sursele de finanțare ale mișcării #rezist. Și tot
Parchetul General și DIICOT să analizeze în
ce măsură acești membri ai acestei mișcări
se fac vinovați de consum și eventual trafic
de droguri”. Bravo, Țuțuiene! Care va să

M

eputatul PMP Diaspora, DoruPetrișor Coliu, a recunoscut, pe
Facebook, că a avut, în urmă cu 20 de ani,
o condamnare penală cu închisoare pentru
complicitate la înșelăciune. El s-a declarat
„rușinat și ruinat”, dar a dat cu nuielușa-n

www.ziarulploiestii.ro

hoț mai dihai
dihai, pe când matale
matale... Știi ce? Te
punem procuror șef la DNA; țipi de două
ori și poate scăpăm și noi de bandiții ăștia
cu gulerele albe.

O

bătrânică de 89 de ani din Piatra
Șoimului, județul Neamț, a reușit
să pună pe fugă doi hoți cu care s-a trezit
în casă, noaptea. Cei doi tâlhari au pătruns
în locuință fără să depună prea mult efort,
fiindcă femeia a lăsat ușa descuiată. Când
au intrat și au dat nas în nas cu stăpâna
locuinței, hoții au întrebat-o unde ține
banii. Femeia nu a vrut să le spună nimic,
deși a fost amenințată. Ei au legat-o la gură
cu un batic și s-au apucat să răscolească
prin camere. Profitând că golanii erau
ocupați cu cotrobăitul, băbuța s-a strecurat
afară, pe prispă și a urlat după ajutor cât au
ținut-o rărunchii. Atât de tare s-au speriat
maimuțoii de țipăt și de faptul că vecinii
au sărit imediat în ajutor, încât hoțomanii
au zbughit-o din casă și pe-aci ți-i calea!
Bravo, mămăițo, bag seamă că matale ești
mai tare și decât ministrul Justiției, și decât
șeful DNA sau DIICOT, ești mai bună decât
Poliția și decât oricare dintre ei. Ăia au mii
de angajați și n-au fost în stare să prindă un
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zică, tot ceea ce nu-ți explici, ce nu încape
în căpățâna ta, ori e finanțat, ori a mâncat
droguri! După teoria asta a ta, se vede că
Einstein a fost un drogat, ca și Brâncuși
ăla, cu pasărea măiastră a lui, care de fapt
nu seamănă nici a rață, nici a găină, nici a
cucuvea...
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OFICIALII PROVINCIEI
CHINEZE HUBEI AU
VIZITAT PLOIEȘTIUL
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

oate cele mai dese schimburi de
experiență de la Revoluție încoace
sunt între România și China, respectiv,
între Prahova și China. În decurs de o lună,
președintele CCI, Aurelian Gogulescu,
a efectuat o vizită de lucru în Provincia
Liaoning, în scopul întăririi relațiilor

economice existente, prilej cu care a
vizitat și fabrica de autobuze electrice de
la Shenyang-Qianfeng, ca o continuare
a investiției pe care Lianoning Qianfeng
New Energy Automobile (China) o va
face la Băicoi. În urmă cu câteva zile, o
delegație chineză din Provincia Hubei a

vizitat Prahova, subiectele dezbătute fiind
de interes comun (administrație publică,
infrastructură,
economie,
educație,
industria petrolieră, turism și agricultură).
Aceasta a fost condusă de vicepreședintele
Comitetului din Provincia Hubei al
Congresului Național al Poporului Chinez,
Xuming Ma, oaspetele fiind primit de
președintele CCI, Aurelian Gogulescu și
președintele Consiliului Județean Prahova,
Bogdan Toader. Părțile au identificat
posibilitatea unei colaborări în domeniul
academic ținând cont de parteneriatele pe
care Universitatea Petrol Gaze din Ploiești
le are cu instituții de învățământ superior

din capitala proviniciei, Wuhan. Situată
în China Centrală, Provincia Hubei se
desfășoară pe o suprafață de 185.900 kmp
(față de 238.397 kmp, România) având 13
prefecturi, 102 județe și 1.235 de localități.
Populația este de 58,5 milioane de locuitori,
de aproape trei ori mai mare decât a
României, cel mai mare oraș fiind Wuhan, cu
9,78 milioane de locuitori, urmat de alte 15
orașe cu o populație mai mare de un milion
de locuitori, printre care Huanggang-6,16
mil. locuitori, Jingzhou-5,69 mil. de
locuitori și Xiangyang-5,5 mil. de locuitori).
În 2017, produsul intern brut al provinciei
s-a cifrat la 540,94 miliarde USD.

„PRAHOVA
MIȘCARE PE BICICLETE
ÎN ACȚIUNE” ÎMPOTRIVA DIABETULUI
A UMPLUT
ȘI
A
OBEZITĂȚII
ZONA ZERO
A ORAȘULUI P
CU MULTĂ
CANDOARE
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

M

ultă candoare, prospețime și veselie a fost sâmbătă,
pentru câteva ore, pe aleea pietonală dintre fântâna
arteziană și strada Toma Caragiu, din centrul orașului. Zeci
de copii, educatori și părinți au participat la „Târgul urban
de ateliere pentru copii”, eveniment organizat de filiala
Ploiești a Asociației „Prahova în Acțiune”. La atelierele
amplasate în corturi, micii artiști din oraș, într-o bucurie
aproape molipsitoare și în ritmul muzicii pentru copii,
au desenat, au confecționat păpuși și au realizat anumite
decorațiuni. Păcat, într-un fel, că orașul s-a lăsat inundat
de puritate doar pentru patru-cinci ore! Pesemne Ploieștiul,
uneori prea amorțit și lipsit de spirit civic, are nevoie să fie
trezit la viață mai des. Târgul este, cum spuneam, o inițiativă
marca „Prahova în Acțiune”, organizație neguvernamentală,

e 22 septembrie, Primăria
Ploiești și Asociația Diabeticilor
din Prahova au organizat cea de-a
doua ediție a „The Fun Ride”, o
cursă de amuzament pe biciclete, pe
traseul Bulevardul Republicii, Piața
Mihai Viteazul, McDonalds, Cablul
Romanesc, până în parcarea Ploiești
Shopping City, cu întoarcere pe același
traseu. Sub motto-ul „Pedalăm prin
Ploiești ca să învingem diabetul și
obezitatea”, acțiunea a avut ca scop
promovarea mersului pe bicicletă ca
mijloc eficient de luptă împotriva
obezității și a diabetului pentru
tineri. „The Fun Ride” reprezintă un
proiect de implicare activă în viața
municipiului Ploiești, prin care se
dorește să se atragă atenția asupra
importanței și necesității mersului
pe bicicletă și a sportului în general
asupra sănătății noastre, prin reglarea
glicemiei, prevenirea diabetului,
prevenirea și tratarea obezității și
a hipertensiunii arteriale. În pauza
de două ore dintre cele două rute de
pedalat, au fost organizate concursuri
pentru copii/tineri de către Ploiești

Shopping City. În parcările de la
Palatul Culturii și Ploiești Shopping
City au fost amenajate corturi unde
cei care au dorit și-au putut măsura
gratuit glicemia, tensiunea arterială
și greutatea corporală. Evenimentul,

finanțat de Primăria Ploiești, se
subsumează proiectului „Ploiești
spune DA pentru sănătatea TA”. La
cursă, alături de mai mulți tineri, a
participat și primarul orașului, Adrian
Dobre.

REFERENDUM CU ÎNTREBARE
NECLARĂ, PESTE 9 ZILE
continuare din pagina 1

A

independentă, al cărei scop este acela de inițiere, susținere și
promovare de proiecte și inițiative, precum și de susținere și
promovare a unor oameni de valoare în vederea dezvoltării
comunității prahovene. Asociația a fost promotoarea
altei acțiuni ce a adus o pată de culoare în oraș - „Tocuri
pe biciclete”- unde femeile au fost chemate să pedaleze
într-o paradă a bicicletelor și... trotinetelor. De asemenea,
organizația condusă de Mihai Cristian Apostolache (județ)
și Răzvan Stănciulescu (Ploiești) are în program alte două
acțiuni emblematice, „Pregătit pentru a realiza ceva măreț!”,
cu o primă sesiune deja încheiată și Campania „100 de
exemple bune pentru România Centenară”.

cesta va costa statul român
(de fapt, pe noi toți) 164 de
milioane de lei. Întrebarea care se va
regăsi pe buletinul de vot are o oarecare
ambiguitate: „Sunteți de acord cu legea
de revizuire a Constituției României
în forma adoptată de Parlament?” Ei
bine, se prea poate, de fapt e sigur, ca
mare parte din populație să n-aibă
habar ce a hotărât Senatul, în calitate
de for decizional. Le amintim noi:
Parlamentul a aprobat inițiativa
cetățenească de revizuire a articolului
48 din Constituția României în sensul
definirii familiei drept căsătoria între
un bărbat și o femeie, și nu între soți,
așa cum este acum scris în Constituție.

Dar aici vine suspiciunea dintr-o
altă zonă a electoratului: putem avea
încredere în Parlament că, odată
validat referendumul, acesta se va
limita strict la art. 48 sau se va apuca
să măcelărească toată Constituția,
având în vedere interesele absconse ale
demnitarilor privind justiția și obsesia
pentru
limitarea
prerogativelor
prezidențiale? Faptul că întrebarea
nu e pusă frontal, gen „sunteți de
acord ca familia să fie redefinită ca
uniunea între un brărbat și o femeie?”,
s-ar putea să-i alunge de la vot chiar
și pe cei care au semnat inițiativa
Coaliței pentru familie. Neîncrederea
în instituții, date fiind și precedentele
deja create, este mult prea mare pentru
a merge, cum se spune, în orb. Pe de

altă parte, majoritatea politică nu suflă
un cuvânt despre referendumul din
2009, când românii (peste 50% din
electorat, 80% răspunzând afirmativ)
au cerut parlament unicameral cu
300 de parlamentari. O decizie a
Curții Constituţionale (682 din 2012)
spune că este obligatorie respectarea
rezultatului consultării publice din
2009. De ce atunci Parlamentul nu
modifică și art. 61/2 (Parlamentul
este alcătuit din Camera Deputaților
și Senat) din Constituție? Sau de
ce nu limitează numărul la 300 de
parlamentari, modificând art. 62/3
(numărul deputaților și al senatorilor
se stabilește prin legea electorală, în
raport cu populația țării)?

5

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

CE LI SE
PREGĂTEȘTE
GOSPODARILOR
DE LA SATE

Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro
n proiect de lege sau cel puțin o propunere
dezbătură în Comitetul Național pentru Situații
de Urgență ar putea provoca răscoală la sate. Deși
ministrul Agriculturii, Petre Daea, a dat asigurări că
nu se pune sub niciun chip problema să fie interzisă
creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, pe din dos
se poartă discuții ca măcar aceasta să fie limitată. Ideea
le-a venit unora, printre care și ministrului Daea, care
crede că de răspândirea pestei porcine africane este
vinovat țăranul neinstruit, care a luat virusul pe talpă
și l-a dus în marile crescătorii de suine. Ca urmare,
un grup de experți (nu se știe care sunt aceștia) din
interiorul Comitetului Național pentru Situații de
Urgență, a propus să fie interzisă creșterea porcilor în
gospodăriile situate la mai puțin de 10 km de o fermă
comercială sau de un focar de pestă, iar oamenii să fie
despăgubiți într-un fel, având prioritate să cumpere
carne de la crescătorii, la prețuri ponderate. Distanța de
10 km a fost stabilită pesemne plecând de la faptul că
aceasta este limita de carantină impusă în cazul unui
focar de pestă. De asemenea, iar acest lucru este o
certitudine, acolo unde a fost depistată pesta porcină,
se prea poate ca țăranii să nu mai poată crește animale
cel puțin pentru un timp. Alarmați de acest zvon,
micii producători l-au întrebat de ministrul Daea dacă
este adevărată informația. Acesta a negat că s-ar pune
vreodată o astfel de problemă, deși chiar el i-a învinovățit
pe țărani c-au răspândit virusul PPA: „În România, nu
se întrerupe creșterea porcilor în gospodăriile populației,
să ne înțelegem bine asupra acestui aspect. Dar ea trebuie
să se facă cu respectarea condițiilor sanitar-veterinare.
Din nefericire, nu toți au respectat aceste condiții. Să
nu se creeze impresia că în gospodăriile populației este
dezordine. Nu. Dar este suficient ca unul sau doi să nu
respecte aceste condiții și poate să se cuibărească o boală
acolo și apoi să nu o mai poți ține sub control.”

ADR SUD MUNTENIA-20 DE ANI
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Județ
Argeș
Călărași
Dâmbovița
Giurgiu
Ialomița
Prahova
Teleorman
TOTAL

U

LEGEA
SUPRAIMPOZITĂRII
CLĂDIRILOR
NEÎNGRIJITE DĂ ROADE

B

ună la ceva și
legea
asta
în
România, cel puțin în
cazul supraimpozitării cu
până la 500% a imobililor
neîngrijite sau lăsate
în paragină. Azuga, de
exemplu, va scăpa de
ruinele fostei fabrici de
șamote (azi, Sinter Ref),
pe care proprietarul se
pregătește să le demoleze.
Consiliul Local Azuga
a trimis somație firmei,
astfel că aceasta ar fi urmat
să plătească, pentru 8,2
ha de teren și mai multe
clădiri, suma de 360.000
lei, față de 72.000 lei, cât
era impozitul normal.
Deținătoarea fostei unități
ceaușiste a depus, în
consecință, cerere pentru
eliberarea
autorizației

6

de
demolare,
căreia
autoritățile locale, dornice
să
elibereze
centrul
localității de acel peisaj
dezolant, i-au dau curs. Nu
se știe când vor fi puse la
pământ cele 24 de imobile
(hale, stații de descărcare,
magazii, centrale etc.),
e numai o chestiune de
timp. Pe de altă parte,
și
proprietarul
este
interesat, având în vedere
că terenul, odată eliberat,
va fi o mină de aur din
punct de vedere imobiliar.
Supraimpozitarea a fost
impusă și societății care
a preluat fosta fabrică de
bere. Acesta a demolat
clădirile, dar incinta a
rămas o adevărată șerpărie
în centrul Azugii.

A

genția
de
Dezvoltare
Regională Sud-Muntenia
împlinește, în acest an, două
decenii de la înființare. Cu acest
prilej, au fost tipărite broșuri,
inclusiv pentru cele șapte județe
arondate zonei, denumite „20 de
ani de dezvoltare regională SudMuntenia” și a fost organizată, la
Călărași, o festivitate de marcare
a evenimentului, la care au
participat oficiali de la Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației Publice, președinți
de consilii județene și primari.

Număr
proiecte
470
160
297
146
128
363
104
1.688

Valoare totală
(mil. Euro)
352,02
125,79
336,40
82,71
113,18
333,29
117,34
1.460,92

Valoare solicitată
(mil euro)
243,30
98,54
244,94
49,16
88,80
230,07
91,46
1.046,27

multe proiecte decât ultimele clasate,
respectiv, Teleorman (104) și Ialomița
(128). Proiectele au asigurat un număr
important de investiții: 82 de clădiri
construite, 389 de clădiri modernizate,
384 km de drumuri modernizate și
135 km de străzi orășenești reabilitate,
8 rețele de iluminat, 994 de IMM-uri
sprijinite, 19 clădiri istorice reabilitate,
28 ha amenajate ca spații verzi, 961 de
gospodării reabilitate termic etc. (vezi
tabel)
Județul Prahova, al treilea ca
suprafață din regiune (4.715 kmp), dar
primul ca populație (799.012 locuitori),
număr de unități administrative (104),

2013; 93 de proiecte prin Programul
Operațional
Sectorial
„Creșterea
Competitivității Economice” 20072013; 37 prin POR 2014-2020. La această
ultimă categorie, datele prezentate în
broșură nu sunt actualizate; în ultima
raportare din data de 21 august, Prahova
figurează cu 71 de proiecte contractate
de firme și 9 de către autoritățile publice.
Una preste alta, ca urmare a derulării
proiectelor, se spune în documente, în
Prahova au fost construite 14 clădiri,
au fost modernizate și extinse 56 de
imobile. Alte cifre: 47 km de drum
modernizat, 34 km de străzi orășenești
reabilitate, 426 de gospodării reabilitate

grad de urbanizare (14 orașe) și PIB
(37,965 miliarde de lei, în 2017), se
situează pe locul secund, după Argeș, ca
număr de proiecte depuse (363), dar pe
locul al treilea, ca valoare a proiectelor
(333,29 milioane de lei, ca sumă cerută
la depunerea proiectelor și 230,07 mil.
lei, ca valoare solicitată), după Argeș
și Dâmbovița. ADR Sud Muntenia a
prezentat și o listă a tuturor măsurilor
derulate în Prahova: 3 proiectefinanțate din Fondul Național pentru
Dezvoltare Regională; 70 de proiecte
prin Programul Phare, cu versiunile
sale de preaderare; 160 de proiecte prin
Programul Operațional Regional 2007-

termic, 88 de unități mobile dotate, 7
clădiri istorice reabilitate, 3.176 mp
de spații verzi amenajate, 2 blocuri
reabilitate termic, 245 de IMM-uri
sprijinite. Printre cele mai importante
investiții amintim: Centrul de afaceri
„Lumina Verde”, Parcul Municipal Vest,
reabilitare străzi în Mizil, modernizare
hipodrom Ploiești, reabilitare linii de
tramvai, construire pod în prelungirea
str. Mărășești, realizare drum județean
DJ 136, care face legătura între DN1 și
DN1B, Ambulatoriul de specialitate
Câmpina, dezvoltare domeniul schiabil
în Sinaia, reabilitare Muzeul Ceasului
„N. Simache” etc.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ADR Sud Muntenia funcționează
din 1998. A început activitatea cu
14 angajați, iar în prezent are 135 de
salariați atât la sediul din Călărași, cât
și la nivelul județelor. În cei 20 de ani
de existență, din care 11 din postura
unei țări membră a Uniunii Europene,
prin intermediul agenției, cele 7 județe
din componența ADR au derulat
1.688 de proiecte, în valoare totală de
1,47 miliarde de euro (o medie de 73
de milioane de euro/an) și o valoare
solicitată de 1, 046 miliarde de euro
( o medie de 52, 3 milioane de euro/
an). Cele mai multe proiecte provin
din județul Argeș, iar cele mai puține
au fost accesate de autoritățile și
firmele din Teleorman. Cele mai mici
valori ale investițiilor sunt înregistrate
în Giurgiu, deși județul a depus mai

ALFABETUL CONVIEȚUIRII- PE
BULEVARDUL CASTANILOR, DIN PLOIEȘTI

T

imp de trei zile,
Primăria Ploiești, în
parteneriat cu Uniunea Elenă
din România și Ministerul
Culturii
și
Identității
Naționale,
a
organizat,
pe Bulevardul Castanilor,
Festivalul
„Alfabetul
Conviețuirii”,
eveniment
ajuns la a VI-a ediție.
Peste 400 de tineri și mai
puțini tineri, reprezentând
15 minorități etnice din
România, dar și invitați din
Grecia, au făcut ca orașul să
răsune a muzică și voie bună.
Menit să promoveze dialogul
intercultural și unitatea
în diversitate, festivalul
interetnic a debutat vineri,
cu o defilare a ansamblurilor

participante
și
parada
costumelor
tradiționale,
urmată de deschiderea
oficială a sărbătorii, la care
au rostit alocuțiuni gazdele

și invitații. În fiecare zi au
avut loc spectacole susținute
de artiștii minorităților din
țară (ansambluri din Tulcea,
Târgoviște, Galați, Cluj,

Calafat, Drobeta TurnuSeverin, Constanța, Brașov,
Cenad-Timiș,
București,
Bacău, Ploiești etc.). Pe
bulevard au fost amenajate
standuri unde fiecare grup
etnic și-a prezentat tradiția,
civilizația și cultura. În prima
zi, pe scenă au urcat membrii
Orchestrei populare „Flacăra
Prahovei” a Filarmonicii
„Paul
Constantinescu”,
Ansamblul Prahova a Casei
de Cultură „I.L. Caragiale”
și formații artistice din
Bănești și Breaza. Proiectul
„Alfabetul Conviețuirii” a
fost inițiat de Uniunea Elenă
din România, fiind cofinanțat
de Ministerul Culturii și
Primăria Ploiești.

Ziarul Ploiestii

ACTUALITATE

PREȘEDINTELE AUSTRIEI A VIZITAT CONCORDIA. NICIUN
OFICIAL LOCAL SAU JUDEȚEAN NU I-A DAT BUNĂ
ZIUA!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ceva. Poate nici publicitate nu doresc având
în vedere că aici totul se desfășoară tăcut,
decent, fără zarvă, fără televiziuni cărate
să suprindă liota de oficiali tăind fundița
inaugurală.
e fac austriecii de la Concordia
pentru copiii defavorizați din oraș
și județ, inclusiv pentru cei pe care familia
tradițională îi abandonează prin spitale?
Să reamintim noi totuși cine sunt și ce fac
cei de la Concordia. Organizația este una
independentă, neguvernamentală și nonprofit, cu un istoric de 27 de ani în România.
Aceasta desfășoară proiecte în București,
Ploiești și Ariceștii Rahtivani. Misiunea de
bază este susținerea și (re)integrarea socială,
familială, școlară și profesională a copiilor,
tinerilor și familiilor aflate în dificultate,
spre o viață independentă și autonomă. De
aceste servicii beneficiază peste 2.000 de
persoane anual. În Prahova, Concordia a
desfășurat următoarele proiecte:
-Casele de tip familial: Concordia Orașul
Copiilor (3 case de tip familial ce găzduiesc
copii care beneficiază de hrană zilnică,
materiale igienico-sanitare, asistență socială
și servicii medicale), Casa Eva-Centrul
pentru integrare și dezvoltarea abilităților
pentru o viață independentă (oferă suport
specializat pentru 27 de tineri cu vârste
cuprinse între 16 și 19 ani proveniți din
grupuri vulnerabile, cu scopul de a-i forma
în spiritul autogospodăririi și gestionării
vieții și a bugetului personal), Casa
Austria (ocrotește 24 de copii care locuiesc
în două module de tip familial, pentru

C

P

reședintele
Austriei
Austriei,
Alexander
Van der Bellen și ambasadorul țării
la București, Isabel Rauscher, au vizitat
Prahova și Ploieștiul, pe 17 septembrie 2018,
fără ca niciun oficial local să se deranjeze
să primească înalta delegație austriacă.
Pesemne că așa stau lucrurile de-acum
în România: dacă un lider este invitat de
președintele Klaus Iohannis, înseamnă că
orice demnitar PSD-ALDE sau PNL trebuie
să absenteze de la întrevederea respectivă.
Așa și de data aceasta: Alexander Van der
Bellen a sosit la București, la Summitul
Inițiativei celor Trei Mări, dar între timp
a găsit răgaz să viziteze Centrul Austriac
pentru Educație și Formare Profesională
Concordia din Ploiești. Domnia sa și
ambasadorul Austriei la București au fost
primiți la Școala de Meserii Concordia, cu
pâine și sare, de către copiii prahoveni de
care asociația se îngrijește. Gazde i-au mai
fost conaționalii săi, Christian Konrad,
președinte al Consiliului Consultativ al
Concordia Proiecte Sociale și Ulla Konrad,
membru al Consiliului de conducere al
Concordia Proiecte Sociale. Christian
Estermann, directorul Centrului, le-a

ințare
prezentat oaspeților proiectul de înfi
înființare
a unei școli primare pentru copiii proveniți
din medii sociale defavorizate, un nou
spațiu de cazare destinat cursanților
Școlii de Meserii Concordia și serele din
incintă. Președintele Austriei a stat de
vorbă cu tinerii înscriși la cursul de lucrător
în cultura plantelor, iar după vizitarea
atelierelor pentru ospătari și bucătari din
cadrul Școlii de Meserii, a servit prânzul
laolaltă cu copiii și conducerea organizației.
Interesantă este și observația din subsolul
comunicatului de presă: „Vizita de astăzi ne
responsabilizează să continuăm să susținem
învățământul profesional, o direcție a
învățământului preuniversitar căreia nu i se
acordă atenția cuvenită și de care România
are atâta nevoie de dezvoltare. Mulțumim
domnului președinte Alexander Van der
Bellen pentru susținerea proiectelor noastre
atât în Austria, cât și în România!” Iar ai
noștri, cei care se grăbesc să susțină familia
tradițională, familie ce obișnuiește uneori
să mai arunce copiii prin maternități, ce au
făcut? Nici măcar nu s-au deranjat spre o
simplă mulțumire... Dar poate că voluntarii
și partenerii Concordia nu au nevoie de așa

care organizația asigură hrană zilnică,
materiale
igienico-sanitare,
asistență
socială, sprijin educațional, medical și
terepie complementară, școală) și Ferma
pentru copii din Ariceștii Rahtivani (9 case
de tip familial, fiecare găzduind câte 8 copii.
Toți cei 72 de copii și tineri beneficiază de
găzduire, hrană zilnică, sprijin educațional,
cabinet medical și centru de terapie, grădini
pentru asigurarea necesarului zilnic de
fructe și legume, sală de sport, loc de joacă,
perete de escaladă, parcurs army, atelier de
artă);
-Centrele de servicii sociale: Centrul de
zi „Împreună după școală!“ -Casa Cristina
(oferă servicii de tip școală după școală
pentru 36 de copii romi din Cartierul Mimiu,
cu o masă caldă, programe educaționale
formale și nonformale, informare pentru
sănătate, consiliere și sprijin pentru acces la
servicii publice) și Centrul de servicii pentru
copii și familii, Casa Alexandra, cu 36 de
locuri pentru copii, inclusiv de etnie romă,
din cartiere sărace ale Ploieștiului (oferă o
masă caldă și programe educaționale de tip
școală după școală, sprijin pentru găsirea
unui loc de muncă pentru familii etc.);
-Centrul pentru Educație și Formare
Profesională
Concordia-Școala
de
meserii Concordia: oferă oportunități
inclusiv de formare profesională pentru
40 de tineri, garantând accesul acestora la
educație și formare profesională de calitate.
Centrul organizează cursuri de formare
profesională cu o durată de până la doi ani
pentru meseriile de brutar, tâmplar, bucătar,
chelner și horticultor, iar la terminarea
acestor cursuri, în urma unui examen,
absolvenții primesc o diplomă recunoscută
de către Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC);
-Locuințele sociale asigură șapte
locuri de cazare pentru tineri din grupuri
vulnerabile care au deja un loc de muncă
și se află în parcursul de pregătire pentru o
viață independentă.

VICEPREȘEDINTELE INDIEI, PRIMIT CU ONORURI, LA PLOIEȘTI
L

a o zi după ce a avut
întrevederi cu președintele
României, Klaus Iohannis, cu
premierul Viorica Dăncilă și cu
cei doi președinți ai Senatului
și Camerei Deputaților, Călin
Popescu Tăriceanu și Liviu
Dragnea,
vicepreședintele
Republicii India, Venkaiah M.
Naidu, a vizitat Ploieștiul și
Sinaia. La Ploiești, întâlnirea a fost
găzduită de Camera de Comerț și
Industrie Prahova, la întrevederea
cu înaltul oficial fiind prezenți
ministrul Mediului de Afaceri,
Radu Oprea, președintele CCI,
Aurelian Gogulescu, prefectul
Mădălina Lupea, președintele
Consiliului Județean Prahova,
Bogdan
Toader,
primarul
Ploieștiului,
Adrian
Dobre,
deputați și senatori din Prahova.
Vizita coincide cu împlinirea a
70 de ani de la inițierea relațiilor
diplomatice între România și
India și cu anul de pregătire

a României pentru preluarea
președinției Consiliului UE.
Vicepreședintele n-a ascuns acest
interes: „Pentru noi, România este
o poveste de succes și o poartă de
acces către Uniunea Europeană.
România va prelua, începând
cu 1 ianuarie 2019, pentru șase
luni, responsabilitatea președinției
uneia dintre cele mai importante
instituții - Consiliul Uniunii
Europene, și sunt convins că va
face o treabă excelentă. Tocmai
de aceea prezența mea aici este
pentru dinamizarea cooperării
bilaterale, dezvoltarea relațiilor
economice și culturale, cunoașterea
reciprocă între cele două popoare”.
Ministrul Radu Oprea speră într-o
deschidere a relațiilor economice
bilaterale: „În Prahova, sunt foarte
multe domenii de colaborare, mai
ales dacă vorbim despre nevoia de
dezvoltare a Indiei în ceea ce privește
echipamentele de foraj petrolier. Și
atunci ne așteptăm ca societățile

EDITURĂ

care produc așa ceva pe plan
județean să reacționeze ca atare și
să-și prezinte oferte sigure. Pe de
altă parte, în India găsim foarte
multe programe de dezvoltare,
respectiv căi ferate, material
rulant, unde România poate
să-și aducă valoarea adăugată.
Tocmai de aceea, oamenii de
afaceri din România ar trebui
să fie îndrăzneți și să-și dezvolte
afacerile pe piețele netradiționale.”
La sfârșitul întâlnirii, a fost parafat
și un protocol de colaborare între
Camera de Comerț și Industrie
Prahova și Camera de Comerț și
Industrie din Assocham, cea mai
veche organizație de acest tip din
India. Cu o zi înainte, la Senat,
a fost parafat Memorandumul
de Înțelegere între Universitatea
Petrol-Gaze din Ploiești și
Universitatea de Petrol Pandit
Deendayal din Gandhinagar,
capitala statului Gujarat, acord
despre care prorectorul Mihai

Minescu spune că „vizează
vizează
schimbul de studenți și cadre
didactice,
prin
intermediul
programului Erasmus, precum și
colaborarea în zona de cercetareforaj, extracție, energie geotermală,

biocombustibil și energie eoliană”
eoliană”.
Oficialul indian și-a continuat
vizita la Sinaia unde, însoțit de
viceprimarul Vlad Oprea, a vizitat
Castelul Peleș și Mănăstirea
Sinaia.

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

0244.546.501
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PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE

OAMENII
Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă examenul lor ceresc că pe
pământ e examenul lor ceresc, adică
faptele: bune, rele și credinţa dau
mântuire sau colosală ne mântuire
Merg hulitorii (înjură), oamenii
trec nepăsători și reci și nu-i aud
Dacă nu-i atenţionează au păcat,
Hula Duhului Sfânt e de neiertat
„Vinovat de osânda veșnică”
(Marc 3:29)
Ucigașe multe nu-și mărturisesc
păcatul lor cel mare la duhovnic
Dar cu părere de rău și păcatul să
nu se mai facă „Mai ales uciderea
de prunci din pântece”
(V.Sf.3.376.95).
Ucigași mulţi nu-și mărturisesc
uciderea și avortul la duhovnic.
Bărbaţii au păcat la avort, femeia nu
face singură. „Se va uni cu femeia sa și
vor fi amândoi un trup” (Fac. 2:24)
Merg adulterii (de femei), oamenii
trec nepăsători și reci și nu-i vadă
Adevărat că nu pot să-i vadă.
Dar mai e câte un înainte văzător
care îi atenţionează dar e puţin.
Gonașii după bogăţia pământească
se străduiesc mult. „Mai lesne este
să treacă cămila prin urechile
acului decât să intre un bogat în
împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19:24)
Oamenii trec nepăsători și reci
Beţivanii, „Se încâlcesc unii într-alţii
ca mărăcinii când se îmbată la
ospeţele lor pentru aceasta mistuiţi
vor fi ca paiele uscate” (Naum 1:10)
Hoţi, leneși, cerșetori etc.
Sunt împotriva lui Dumnezeu,
Hoţii îs mai mulţi și mai periculoși
„Dacă cineva nu vrea să lucreze
aceia nici să nu mânânce” (Tes. II 3:10).
Oamenii trec nepăsători și reci.
Lăudăroșii îl laudă pe cel rău
Adică: firia-l, dă-te, dăuo, să fie etc.
Oamenii au urechi dar nu aud și nu
le zic nimic, rămânând cu păcat mic.
Măreţii, șmecherii, necredincioșii,
aceștia au faptele vrășmașului.
„Că Tu pe poporul cel smerit îl
vei mântui, și ochii mândrilor
îi vei smerii” (Psalmul 17:30).
Mâncăcioșii, pofticioșii etc.
au burţile mari, de mâncat prea mult.
Acest păcat se transmite de la
părinţi la fel ca celelalte păcate
Urmașii măresc păcatul prin mâncat.
Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă faptele lor cele rele.
Puţini: le mărturisesc, le pare rău,
le sting. Rămân cu ele pentru iad.
Vai de noi! De ce se face astfel?
Deci cam 30% hulitori, 10% ucigași,
30% adulteri, 10% gonași bogăţie,
10% beţivani, 5% hoţi, măreţi etc.
Ce mai rămâne din noi? Ca Sodoma?
Nu e chiar așa Românii îs de 2000 ani.
Dacă alţi oameni compun mai bine,
să facă pentru că au avantaj ceresc .
Mă bucur foarte mult pentru aceștia.
Mai mulţi măresc avantajul ceresc .
Succes la cerești. Doamne Miluiește.
Ioan B. ; Tg. Jiu, 2018
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Vă spun că pentru orice cuvânt în deșert, pe care-l vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii (Matei 12:36)

SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!
Altar: Doar la Biserică, și nu cum zic unii
dacă nu merg bine afacerile spun că i-a sacrificat
pe altar. „Dacă îți vei aduce darul tău la altar”
(Matei 5 : 23); „Lasă darul tău acolo, înaintea
altarului” (Matei 5 : 24)
Anamaria, muza Maria etc. Întotdeauna
numele Sfinților și mai ales Maria, Mama
Domnului după trup cu Duhul Sfânt să fie
trecute în față. Măcar să facem acest respect,
că numele Sfinților nu se respectă, iar numele
Mariei l-au împreunat cu alt nume, ca să apară
Maria cu literă mică. Deci aceste femei fac
defăimare. „Iosife, fiul lui David, nu te teme a
lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit
într-însa este de la Duhul Sfânt” (Matei 1 : 20).
Bărbat și femeie. Conform Bibliei atât. Mari
născociri a găsit omul: soţ și soţie, nevastă,
muiere etc. rău e așa. „Femeia să nu poarte
veșminte bărbătești, nici bărbatul să nu îmbrace
haine femeiești” (Deuteronomul 22:5).
„Ai o femeie după inima ta? Nu o lepăda, dar
cu una pe care n-o iubești să nu-ţi legi capul”
(Isus Sirah? 7:27). „Iar după aceea vei intra la
ea, ca să fii bărbatul ei și ca să-ţi fie femeie”
(Deuteronomul 21:13).
Bărbatul căsătorit. Dacă-i îndemnaţi pe toţi
să se căsătorească, atunci cum se îndeplinește
cifra de o sută patruzeci și patru de mii? În
regimul trecut, bărbaţii necăsătoriţi după vârsta
de douăzeci și opt ani, plăteau impozit. Acum
nu plătesc impozit, dar îs îndemnaţi de unii
oameni să se căsătorească.
„Și nimeni nu putea să
înveţe cântarea decât numai
cei o sută patruzeci și
patru de mii” (Apoc. 15:3).
„Aceștia sunt care nu s-au
întinat cu femei” (Apoc.
15:4).
Botezat. Cuvântul botez
e doar la oameni când se
botează în Biserică. Cine
pune cuvântul botez la alte
situații face păcat. „Învățați
toate neamurile botezândule în numele Tatălui și al
Fiului și al Sântului Duh”
(Matei 28 : 19). „Și erau
botezați de către el în râul
Iordan,
mărturisindu-și
păcatele” (Matei 3 : 6).
Cauzele bolilor. Peste
90% îs păcate și necredinţă.
Așa-zisele cauze nu îs cauze, ci semne care apar
din cauza păcatelor și necredinţei părinţilor
și urmașilor. „Să se ferească de vătămările
păcatelor care se fac pricinuitoare bolilor
trupului”. (V. Sf. 1.579.93). „Iar faptele lui le voi
întoarce împotriva lui”. (Osea 4:9).
Din păcate, ereditar genetic, superstiţie,
ursitoare etc.
De aceste cuvinte nu e necesar în vocabular,
că îs minciuni și mai ales ascund păcatele, care
e bine să fie mărturisite cu părere de rău și să
fie stinse.
Se poate spune din cauza păcatelor, dacă
e vorba de propriile păcate sau la general. „Ci
cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da și ceea
ce este nu, nu, iar ce e mai mult decât acestea de
la cel rău este”. (Matei 5:37).
„Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe
care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua
judecăţii” (Mate3i 12:36).
Florii. Acest cuvânt înseamnă gestul
oamenilor la „Intrarea Domnului” în Ierusalim”,
adică au așternut preșuri, haine, flori, crengi etc
înaintea Lui.
Noi acum să așternem înaintea Lui fapte bune
(cu lucru, cuvântul și gândul) și să prăznuim
doar „Intrarea Domnului în Ierusalim”, că
oamenii mici 1% nu zic „Intrarea Domnului
în Ierusalim”. Și intrând El în Ierusalim, toată
cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este
Acesta?” (Matei 21:10).
Idilă. Au început să apară în vocabular mai
des, mai ales la sport. Lepădaţi cuvântul idol că e
păcat. Pele idolul meu, Simona e idolul meu etc,
rău e așa, exprimaţi-vă admiratorul, exemplu
etc. „Aţi văzut urâciunile lor și idolii lor”. (Deut.
29:17). „Pofta rea și lăcomia care este închinare
la idoli”. (Col. 3:5).
Întâmplat din întâmplare, s-a întâmplat
Aceste cuvinte exprimă cam același sens,
adică totul e aiurea, și îs rude cu noroc. Nimic

nu e la întâmplare în această lume trecătoare,
ajutătoare deșartă mai ales pentru oameni.
„Noroc la noi nu este nici nu s-a auzit cândva,
căci credem că toate se fac cu Dumnezeu putere
și cu negrăita înţelepciune a lui Dumnezeu iar
nu cu norocul, nici prin mersul stelelor, nici din
întâmplare, precum credeţi voi”. (V. Sf. 2.9 99)).
Conform celor mai de jos, multe nu se întâmplă
ci toate se fac. „Mai înainte de a se fi făcut toate
sunt cunoscute Lui așa și după ce s-au săvârșit”.
(Isus Sirah 23:8).
Mândru (cu derivate). Aceste cuvinte
aparţin celui rău, nu le doriţi, că vă mușcă.
„Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui
și ochii mândrilor Îi vei smeri”. (Psalmul
17:30). „Mândria nu dă prilej decât la ceartă,
înţelepciunea se află numai la cei ce primesc
sfaturi”. (Pilde 13:10). „Pentru voi trimit prăpăd
în Babilon, ca să-i pun pe toţi pe fugă, pe acești
caldei de mândri”. (Isaia 43:14), „Făcut-a tărie
cu braţul Său, risipita pe cei mândri în cugetul
inimii lor” (Luca 1:51). Cel rău e hoţ că începe
câte puţin o ia pe margine, pe ocolite, până
ajung oamenii să zică: mă mândresc că beau
coniac, că m-am culcat cu femeia aceea, că i-am
dat o palmă aceluia etc.
Nenorocirea. Acesta e un cuvânt în
parabolă, adică omul să fie norocit, fiind așa
nu e cu Dumnezeu care are binecuvântarea și
le știe toate înainte și după facere. „Dar acestea
se cunosc nu în vremelnicele bogăţii și în
norocirea cea deșartă” (V. Sf. 9.254.99).

b l că e un
Noroc. Să fie scos ddin vocabular
mincinos, el e de peste cinci mii de ani în
mintea oamenilor, s-a transmis din generaţie în
generaţie până în zilele noastre. Cine se exprimă
cu noroc se închină la idoli. El e „răutatea cea
veche, înșelăciunea cea întunecată, urâciunea
pustiirii” (V. Sf. 1.322.93) „noroc, una din
fiarele cele stricătoare de suflet este și aceea care
se numește noroc” (V. Sf. 1.110.93).
„Unii ca aceia merg până acolo că înlocuiesc
pe Dumnezeu cu noroc” (V. Sf. 1.111.93).
„Poporul junghia pe fiii săi și pe fiicele sale,
spre jertfa idolului moloh (zeul noroc)” (V. Sf.
05.16.02).
Oameni. Foarte multe și mari născociri a
găsit omul, pentru înlocuirea numelui său:
persoană, pacient, pieton, cetăţean, călător,
pasager, client etc, astfel numele de om a cam
dispărut. În Biblie e trecut doar om în sute de
locuri și însuși Dumnezeu a venit ca om pe
pământ. Dacă nu ar scrie aici așa: Să facem
om după chipul și după asemănarea Noastră”.
(Facerea 1:26). „A privit și iată trei Oameni
stăteau înaintea lui”. (Facerea 18:12). „Atunci
se va arăta pe cei semnul Fiului Omului și vor
plânge toate neamurile pământului și vor vedea
pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu
putere și cu slavă multă” (Matei 245:30), nu ar
fi născocirile de mai sus. Oamenilor, exprimaţivă așa: om, oameni, bolnavi, trecere de oameni,
oameni, oameni în autobuz, oameni în avon,
oameni la rând etc, că nu vă bagă nimeni la
pușcărie, exprimându-vă conform Bibliei, veţi
respecta Sfânta Scriptură.
Prenume. Mare defăimare numele de Botez
să fie prenume! În Biblie, e trecut doar un nume
și acesta e numele de Botez. În multe feluri e
defăimarea: unele străzi au o singură literă (N.
Iorga, N. Bălcescu etc.), e cel mic, se pun puţine
nume de Botez, de Sfinţi și acestea nu se respectă
(Gheorghe e gigel, Constantin e costică, Elena

e nuţa etc). Numele de familie e bine să fie de
ajutor, dar nu e așa, ci el e important, acestea și
alte defăimări. Numele de familie nu e defăimat,
pentru că nu e pentru spălarea păcatelor.
„Sculându-te, botează-te și spălaţi păcatele
chemând numele Lui” (Fapte 22:16).
Rusalii. Exprimarea să fie „Pogorârea
Sfântului Duh” că înţeleg bine toţi oamenii
creștini: „Și s-au umplut toţi de Duhul Sfânt și
au început să vorbească în alte limbi, precum le
dădea lor Duhul a grăi” (Fapte 2:4). „Și iscânduse vuietul acela, s-a adunat mulţimea și s-a
tulburat căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în
limba sa” (Fapte 2:6).
Sfinţii mari mucenici, cuvioși, mucenici
Îs mari prieteni ai Domnului, să nu se
amestece cu cele lumești. „Voi sunteţi prietenii
Mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc” (Ioan
15:14).
Soartă (destin și blestem). Îs păcatele și
necredinţa părinţilor și urmașilor, consecinţele
acestor păcate se pot reduce sau elimina dacă
ducem păcatele, cine amestecă sau dă alt sens
acestor cuvinte face păcat. „Chiar și leviţii care
s-au depărtat de Mine în timpul rătăcirii lui
Israel pentru a-și urma idolii lor, își vor purta
greutatea păcatului lor” (Iezechiel 44:10). „Iar
faptele lui Le voi întoarce împotriva lor (Osea
4:9).
Slujbă. La Biserică, cine consideră slujba în
alte situaţii face păcat. „Lasă pe poporul Meu
să-Mi facă slujba în pustie” (Ieșirea 7:16). „Să
f slujbă în această lună” (Ieșirea 13:5). „Să
faci
s
slujești
numai Domnului Dumnezeului tău și El
v binecuvânta pâinea ta, vinul tău,. Apa ta și
va
v abate bolile de la voi”. (Ieșirea 23:25).
voi
Suflet. Pentru suflet toate îs deșertăciuni
î această lume trecătoare, ajutătoare, deșartă,
în
d de el se vorbește și el nu se vede, iar pentru
doar
t
trup
cam toate îs iubite și el se vede dar de el
c
cam
nimeni nu vorbește. Sufletul omului nu e
i
interesat
de sport, politică, guvern, distracţie,
c
cântece,
căsătorie etc. Nu e trist la adormirea
c
celor
apropiaţi, se bucură de boala trupului și de
m
mântuire.
Cine se exprimă în alt fel de suflet face
p
păcat.
Cu sufletul la gură mare păcat. De ce toate
a
acestea
se fac pe dos? „El din început a făcut pe
o și l-a lăsat în mâna sfatului său” (Isus Sirah
om,
15:14). „Iubiţilor vă îndemn ca pe niște străini
c sunteţi și călători aici pe pământ să vă feriţi de
ce
p ele cele trupești care se războiesc împotriva
poft
s etului” (1 Petru 2:11). „Sufletul omului este
sufl
u sfetnic de la Domnul, el cercetează toate
un
cămărilor trupului. (Pilde 20:27). „Boli grele
și suferinţe trecătoare sunt pentru mântuire
veșnică a sufletelor noastre” (V. Sf. 11.290.93).
Sufletul fiind de la Dumnezeu nu e interesat de
cele ce duc la nemurire și se vede din aceasta.
„Căci gândurile Mele nu sunt ca gândurile
voastre și căile Mele ca ale voastre, zice
Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la
pământ, așa de departe sunt căile Mele de căile
voastre și cugetele Mele de cugetele voastre”
(Isaia 55:8.9).
Trupă, trupele. Aceste cuvinte îs
considerate ca o a doua defăimare a cuvântului
trup. În prima defăimare cam 95% din oameni
zic corp în loc de trup. Deci vrăjmașul
împreună cu oamenii a găsit un procedeu
de defăimare a cuvântului trup, adică, trupă,
trupele etc. Oamenilor, vedeţi că dirijarea e
de la cel rău! Exprimaţi-vă formaţie, echipă,
grupă, armată, oștire etc, astfel veţi dărâma
dirijarea celui rău.
Tatuaje. Pentru orice situaţie tatuajele
înseamnă păcat și mai ales pentru situaţia de
desfrânare în trup, adică să fie mai plăcut femeii
sau bărbatului. „Nici semne cu împunsături să
nu faceţi pe voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru”. (Leveticul 19:28). „Și nimeni nu putea
să înveţe cântarea decât numai cei ce o sută
patruzeci și patru de mii. Aceștia sunt care nu
s-au întinat cu femei. (Apocalipsa 14: 3.4).
Virtutea. E doar la sfinţi și la oamenii cu
planuri cerești. Nici acest cuvânt n-a scăpat de
defăimare mare, adică se împreună în același
timp virtutea cu răutatea. Mare păcat că se
face exprimarea așa. În virtutea funcţiei (mare
păcat) a făcut avere. „L-a îmbrăcat cu săvârșire
de laudă și l-a întărit cu armele virtuţii” (Isus
Sirah 45:10). „Pavel arată virtuţile și ostenelile
sale (II Corinteni. Cap. 11). A nu fura, urî, a
nu se mândri, a se ruga etc. Acestea îs virtuţi.
Ioan B., Tg. Jiu
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CEAUȘESCU ȘI VÂNĂTORII DE AGENȚI KGB (I)
UM 0110, sau Unitatea Anti-KGB, este una din legendele care însoţesc istoria
Securităţii. O unitate despre care s-au spus puţine lucruri, dar despre care se șoptea că
deţine secretul fostei și actualei puteri din România. Numele lui Ion Iliescu, Nicolae
Militaru, Marin Pancea, Ioan Olteanu, Valter Roman, Silviu Brucan, și multe altele au
fost vehiculate în discuţiile pe care le-am avut în cadrul documentării acestui material.
Dan Andronic

C

ând a apărut această unitate anti-KGB
și care au fost resorturile politice ale
unei asemenea decizii, neobișnuită, este greu
de înţeles pentru cei care judecă perioada
dinainte de 1989 într-o manieră lipsită de
nuanţe.
Așa cum spuneam, într-un mod
neobișnuit, originea acestei unităţi se găsește
în perioada în care conducerea României se
afla Gheorghe Gheorghiu-Dej, ulterior fiind
preluată de Nicolae Ceaușescu.
În anii ’60 s-a constituit o grupă specială
de contraspionaj, dedicată ţărilor socialiste.
Adică, pe înţelesul tuturor, principalul
serviciu de informaţii al României, cunoscut
în mod popular drept Securitatea, a fost pus
să identifice acţiunile de spionaj ale URSS,
RDG, Polonia, Ungaria, ale ţărilor din
întregul lagăr socialist. Să le documenteze și
să le contracareze.
În primele luni ale lui 1962, după alte
surse, s-a înregistrat prima iniţiativă de
contracarare a spionajului sovietic, care
a aparţinut (în principal) lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, fiind cooptat în această
acţiune, Vasile Patilineţ, Șeful Secţiei Militare
din CC, adjunctul acestuia, Ion Stănescu,
viitor șef al Securităţii, Alexandru Drăghici,
ministru de Interne și responsabil de
Securitate, și Nicolae Ceaușescu, doi dintre
oamenii apropiaţi de Gheorghiu Dej, în
același timp rivali în tentativa de a-i câștiga
simpatia acestuia.
Una din posibilele explicaţii ale acestei
atitudini a fost poziţia Moscovei în diverse
momente importante, unul din ele fiind
cel din timpul Crizei Rachetelor din Cuba
(1961-1962), forţele armate ale RPR fiind
puse în stare de alertă direct, fără informarea
conducerii Partidului Muncitoresc Român,
ceea ce a arătat liderilor de la București că nu
deţin controlul efectiv al armatei în momentecheie. Cert este că, după acest moment,
România a renunţat la pregătirea ofiţerilor în
academiile militare și de informaţii sovietice
și a început „vânătoarea” de agenţi, având
dovada că nu deţine controlul real asupra
uneia din cele mai importante instituţii. Ceea
ce deja era știut pentru că toate premisele
puterii indicau acest lucru.
Trebuie spus, că până în anii ’60
promovarea uneia din academiile militare
sau de informaţii sovietice, în principal
Frunze” sau „Djerjinski”, era garanţia unei
cariere frumoase în Armată sau Securitate.
De asemenea, mare parte din cei care au
preluat puterea în România după 1944 au
făcut parte din cadrele militare ale Diviziei
„Tudor Vladimirescu” sau „Horia, Cloșca
și Crișan”, veneau din rândul luptătorilor în
Brigada Internaţională care a fost de partea
comuniștilor în războiul din Spania, sau erau

de origine rusească. Ca să nu mai punem
la socoteală sutele de consilieri sovietici
care supervizau activităţile militare și de
informaţii până la momentul conflictului
Dej-Hrușciov. Se poate vorbi de o tentativă
de independenţă a României faţă de URSS în
anii ’60? Cred că este prea mult spus, mai ales
dacă ţinem cont de contextul politic al acelor
vremuri. Dar au fost câteva gesturi politice
majore care au făcut ca relaţiile cu URSS
să se răcească, iar România să fie privită cu
suspiciune. Sunt multe lucruri de spus, dar
în acest context trebuie pusă și atitudinea
României faţă de intenţia exprimată în 1961
de liderul URSS Nikita Hrușciov în cadrul
CAER, pentru planificarea supranaţională și
specializarea ţărilor socialiste din organizaţie,
României revenindu-i rolul de grânar, fără
perspective de industrializare, ceea ce nu
era acceptat de conducerea acelui moment.
Numai că trebuiau să o facă fără să deranjeze
prea tare Moscova, ca să nu aibă soarta lui
Imre Nagy.
Planul „Valev”, al cărui artizan era Iuri
Andropov, a devenit subiect de dezbatere în
1964, fiind un moment în care s-au accentuat
tendinţele de rupere de sub tutela Moscovei,
cel puţin prin identificarea și izolarea
agenţilor conspiraţi ai rușilor.
Declaraţiile tranșante ale liderului
comunist Gheorghiu-Dej făcute în faţa
conducerii PRM capătă o altă semnificaţie:
„Într-un stat socialist, nu păstrezi reţelele
de informaţii din interiorul Partidului decât
dacă ești convins că te afli într-o poziţie
de supremaţie, (iar) celălalt în poziţie
de subordonat… nu reprezintă numai o
încălcare a suveranităţii, ci dovedește ceva
mai greu de definit, relaţia dintre stăpân și
sclav… Noi am pus problema ca ei să nu aibă
reţele de agenţi în nicio ţară socialistă, iar
acest lucru l-a determinat pe Hrușciov să ne
numească „nemernici”.
Așa s-a exprimat Gheorghe GheorghiuDej, în august 1963, în faţa colegilor de
partid, după cum menţionează Petru
Otu, în articolul „În Biroul Politic, despre
agentura sovietică: Vin vremuri grele”, din
Magazin Istoric. O afirmaţie tranșantă care
s-a concretizat în acţiuni imediate, spre furia
Moscovei.
rima unitate împotriva spionajului
sovietic, constituită în 1962, deși poate
este impropriu termenul, fiind mai curând
vorba de un grup de lucru, a fost formată
din 5-6 ofiţeri, deplin conspiraţi, de a căror
existenţă știau foarte puţini.
Se pare că primul nume conspirativ dat
grupului de lucru era „Apolodor”.
La început a fost un nucleu operativ care
coordona activitatea tuturor unităţilor de
securitate în planul acţiunii „Apolodor”.
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Mi s-a părut interesantă referirea la
Apolodor din Damasc, arhitectul Columnei
lui Traian, cel care a construit un pod în zona
Drobetei Turnu-Severin în timpul celui de-al
doilea război între daci și romani.
Toate materialele informative ce priveau
ţările socialiste se trimiteau de către șefii
unităţilor cu indicativul „Apolodor”. Aceștia
nu știau cui trimit materialele și cum sunt
valorificate, fiind păstrat un regim de
conspirativitate total.
Rolul acestei unităţi a fost acela de a
identifica și documenta cadrele militare
sau membri de partid care colaborau cu
serviciile de informaţii ale URSS. Repet, era
doar o acţiune de identificare și documentare
a acestora, cel care se ocupa de atenţionarea
lor fiind Vasile Patilineţ care împreună
cu Securitatea îi chema pe cei vizaţi și le
atrăgea atenţia să înceteze orice colaborare
cu NKVD, în caz contrar urmând să suporte
rigorile legii.
Dacă ne gândim că potrivit protocolul
secret al Tratatului Româno-Sovietic pentru
Asistenţa Mutuală, încheiat în februarie
1948, care, la articolul 2 stipula asistenţa
suplimentară din partea a „2.500 de experţi
militari sovietici, între care 300 de ofiţeri
superiori, 700 de ofiţeri inferiori și 1.500
de instructori tehnici”, rezultă foarte clar
că Armata română reprezenta principalul
obiectiv pentru serviciile de informaţii
sovietice.
n 1963, Gheorghiu Dej a autorizat
transformarea „Apolodor”, a acestui
grup de lucru într-o unitate de sine-stătătoare,
în cadrul Direcţiei de Constraspionaj. Ea va
deveni o unitate importantă a Securităţii,
odată cu politica de distanţare faţă de
Moscova a lui Nicolae Ceaușescu din anii
’50-’70.
Potrivit documentelor studiate, unitatea
care se ocupa de contracararea acţiunilor
de spionaj ale ţărilor „surori” avea să fie
trecută în subordinea nou-înfiinţatei
(1963) Direcţiei Generale de Informaţii,
fosta Direcţie I „Informaţii Externe”, o
subordonare nefirească după părerea unor
ofiţeri de informaţii.
Numeroase surse consultate indică
faptul că cei doi șefi ai DGIE, gen. Nicolae
Doicaru și col. Mihai Pacepa, au insistat
pentru preluarea unităţii de contraspionaj
ţări socialiste, pentru a controla procesul de
documentare al acestora și cel mai probabil
pentru a împiedica demascarea unor cadre
din serviciul condus de cei doi, inclusiv
în ceea ce-i privește, Nicolae Doicaru a
beneficiat de protecţia ministrului de Interne
de la acea vreme, puternicului și temutului
Alexandru Drăghici, protecţie care s-a
dovedit esenţială în două momente:
Reconfirmarea gen. Nicolae Doicaru în
fruntea Direcţiei de Informaţii Externe nu
s-ar fi putut produce, opiniile fiind unanim
contrare, fără sprijinul lui Alexandru
Drăghici, iar ancheta în cazul colonelului
Mihai Pacepa, acuzat că a falsificat
documente de decont ale fondului operativ
în perioada în care era rezident în RFG, a fost
înmormântată de același ministru de Interne.
Numai că aceste jocuri de culise din
interiorul spionajului românesc erau
completate de o atitudine ce începuse să
capete o consistenţă mai mult decât evidentă.
„Declaraţie cu privire la poziţia Partidului
Muncitoresc Român în problemele mișcării
comuniste și muncitorești internaţionale
adoptată de Plenara lărgită a CC al PMR din
aprilie 1964” este un document important
pentru înţelegerea acestei situaţii.
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Redau un fragment:
„Nu există și nu poate exista un partid
„părinte” și un „partid-fiu”, partide
„superioare” și partide „subordonate”, dar
există marea familie a partidelor comuniste și
muncitorești egale în drepturi; niciun partid
nu are și nu poate avea un loc privilegiat, nu
poate impune altor partide linia și părerile
sale. Fiecare partid își aduce contribuţia la
dezvoltarea tezaurului comun și învăţăturii
marxist-leniniste, la îmbogăţirea formelor și
metodelor practice ale luptei revoluţionare
pentru cucerirea puterii și construirea
societăţii socialiste. (…)”
Niciunui partid nu-i este îngăduit a trece
peste capul conducerii de partid dintr-o ţară
în alta, și cu atât mai mult nu-i este îngăduit
a face apeluri la înlăturarea sau schimbarea
conducerii unui partid. Aprecierile și
manifestările lipsite de respect faţă de un
partid comunist și de conducerea acestuia
pot fi interpretate pe drept cuvânt ca lipsă de
respect faţă de clasa muncitoare, de poporul
care acordă încredere partidului și conducerii
partidului comunist din ţara sa, iar aceasta
agravează și mai mult relaţiile între partide,
între state socialiste, afectează prietenia
popoarelor respective. (…)
După cum sintetizează dr. Ion Constantin,
cercetător știinţific asociat la INST care a
prezentat o comunicare cu tema „Războiul
secret dintre Pactul de la Varșovia și România
în timpul regimului comunist”, publicat în
revista cadrelor militare în rezervă și retragere
din SIE „Periscop” situaţia putea fi descrisă
astfel:
unoscută iniţial sub denumirea de
„Biroul Ţărilor Socialiste”, unitatea
respectivă s-a transformat ulterior într-o
structură specializată pentru Serviciul de
Informaţii Socialiste sau „Unitatea antiKGB”, cum mai era denumită. Prin specificul
obiectivelor sale, unitatea a devenit principala
ţintă a spionajului sovietic. Biroul monitoriza
activităţile și contactele personalului de la
ambasada sovietică și desfășura operaţiuni de
supraveghere asupra persoanelor aflate în atenţia
rezidenţei KGB din România, concentrânduse în această perioadă de început pe foștii
cominterniști și pe veteranii războiului civil
spaniol care, „fără excepţie”, fuseseră iniţial
recrutaţi și instruiţi ca agenţi de informaţii
sovietic”.
După acest moment s-a putut constata că
relaţiile între organele de informaţii rusești și
cele românești s-au rupt! Potrivit istoricului
Larry Watts, care citează documente din arhivele
americane și est germane, liderul sovietic Nikolai
Podgornîi declara pe 11 iulie 1964, că „începând
din 1963 organele de informaţii românești au
încetat orice fel de colaborare cu organele noastre
de informaţii. Aceasta este situaţia concretă”.
Evoluţia ulterioară a fost spectaculoasă.
Unitatea a fost condusă între 1963-1965 de către
ofiţerul de contraspionaj Aurel Mirce, un ofiţer
onest, care se pare că a fost păstrat în unitate
și după preluarea ei de către cuplul DoicaruPacepa.
După acesta, unitatea de contraspionaj
dedicată ţărilor socialiste, a fost condusă de
colonelul Constantin Iosif, unul din favoriţii
generalului Doicaru. Acesta l-a înlocuit pe
Aurel Mirce și a fost comandantul unităţii
până în 1978, când se înregistrează o pauză
mare în structura de conducere. Unitatea va fi
reorganizată după defectarea lui Mihai Pacepa
ca unitate independentă, după care din 1983
va prelua comanda col. Victor Neculicioiu.
Din 1978 a devenit UM 0110, așa cum va fi
cunoscută până la final.
- va urma -
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ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂ

Ziarul Ploiestii
P

UN ȘEF DE STAT DE PATRU ORI SUSPENDAT
ȘI CU 12 VIZITE LA MOSCOVA

P

e 24 septembrie curent, Curtea Constituțională a Republicii
Moldova a decis din nou suspendarea temporară din
funcție a președintelui Igor Dodon și „investirea” președintelui
Parlamentului sau prim-ministrului cu dreptul constituțional de a
semna decretele de numire în funcție a noilor miniștri. Este a patra
suspendare a șefului statului în nici doi ani de aflare în această
funcție. Chiar dacă e un precedent de unicat în scurta istorie a
Republicii Moldova.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
O SUSPENDARE PENTRU
„CINCI MINUTE”
Președintele Igor Dodon a fost
suspendat din nou din funcție, de
astă dată, pentru „cinci minute”,
cum a botezat-o mass media de la
Chișinău. Calificată de magistrații
Curții Constituționale ca un „refuz
deliberat al președintelui de numire
a candidaturilor propuse”, aceasta
fiind o „imposibilitate temporară
de exercitare a atribuțiilor în acest
sens”, suspendarea s-a produs în
urma adresării de astă dată nu a
premierului Pavel Filip, ci a „unui
grup de deputați PD” (în realitate
tocmai doi, Sergiu Sârbu și Eugeniu
Nichiforciuc),
motivul
fiind
refuzul repetat al președintelui
de a semna decretele de numire
în funcții a candidaturilor Silviei
Radu (ministru al sănătății,
muncii și protecției sociale) și a
lui Nicolae Ciubuc (ministru al
agriculturii, dezvoltării regionale
și mediului). Aceste candidaturi au
fost înaintate de liderul PD Vlad
Plahotniuc în urma remanierii
guvernamentale anunțate în
cadrul declarației de repoziționare
a partidului pe o nouă direcție
politică – „Pro-Moldova”. Maxim
Lebedinschi, purtător de cuvânt al
președintelui Dodon, declara după
ce Curtea și-a anunțat decizia că
nu este prima dată când „CC a
fost utilizată ca instrument într-o
luptă politică… Doi deputați nu
au avut dreptul să inițieze o astfel
de sesizare. Dacă Pavel Filip nu
a solicitat acest lucru, atunci nu
era necesar. De când aceștia sunt
vocea prim-ministrului?” La
rândul său, președintele Dodon
a considerat că Silvia Radu nu
deține competențele profesionale
necesare de a ocupa această
funcție, iar Nicolae Ciubuc este
suspect la capitolul integritate.
Este adevărat că decizia de a o
promova pe Silvia Radu în funcția
de ministru al sănătății, muncii
și protecției sociale a generat
în cercurile politice mai multe
premoniții decât nedumeriri. PD a
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intrat practic, cu cinci luni înainte
de scrutin, în faza preelectorală.
Ca și PSRM, de altfel, care se
pare că s-a aflat permanent în
această ipostază. Silvia Radu, după
eșecul de la primăria capitalei,
este promovată în funcția de
ministru pentru a consolida o
platformă puternică de promovare
a imaginii sale, imagine ce ar urma
să fie valorificată de democrați
în scrutinul parlamentar din
februarie 2019. Posibil că
va candida chiar pe una din
circumscripțiile din capitală, unde
are un anumit rating, sau va figura
pe lista PD în scopul unui transfer
către această formațiune a celor
circa 17%, pe care le-a întrunit în
scrutinul local din aprilie curent.
Unii experți mai cred că Silvia
Radu a fost propulsată în funcția
de ministru pentru a o menține
permanent în atenția opiniei
publice și a-i păstra rating-ul în
eventualitatea de a candida din
nou pentru funcția de primar
al capitalei în alegerile de anul
viitor. Nu-i exclus însă ca fosta
primar-interimar să fie pregătită
pentru funcția de premier în
eventualitatea rămânerii PD la
putere, de sine stătător sau în
coaliție cu cineva. Așa ori altfel,
propulsarea Silviei Radu în funcția
de ministru este mai degrabă
un calcul, decât un imperativ
managerial sau de operativitate.
UN PREȘEDINTE TURIST
ȘI AGENT AL RĂZBOIULUI
HIBRID
Dar ce câștigă Igor Dodon prin
această, a patra replică de refuz?
Amintim că anul acesta, CC l-a
suspendat pe 2 ianuarie după ce a
refuzat promulgarea în funcțiile de
miniștri a șapte candidaturi, pe 5
ianuarie – după ce nu a promulgat
legea de modificare și completare a
Codului Audiovizualului, iar a treia
oară – după ce a refuzat numirea lui
Eugen Sturza în funcția de ministru
al apărării. Asemenea poziționare
a șefului statului mai degrabă îl

ridiculizează decât îl victimizează.
După eșecul socialiștilor în
alegerile pentru primăria capitalei,
formațiunea pare să fi alunecat
pe un trend descendent. Iar
acțiunile și „inițiativele” liderului
socialist nu fac decât să grăbească
această cădere. Suspendările
frecvente par să-i fi luat complet
liderului socialist piuitul referitor
la referendumul de trecere a
Republicii Moldova la formula
de
guvernare
prezidențială.
S-a stins demult și „inițiativa”
alegerilor anticipate, tot mai rar
amintește președintele Dodon
și de recuperarea miliardului
furat. Iar statutul de observator
în cadrul Uniunii Economice
Euroasiatice se pare că a fost și el
dat uitării. Toate aceste momente
au constituit osatura programului
său de guvernare și a formațiunii
pe care practic o conduce în
continuare și din poziția de șef al
statului.
Nici ultimele două mari foruri
– Congresul Mondial al Familiei
și Forumul economic moldorus – care au avut loc, unul după
altul, în septembrie la Chișinău
sub patronatul președintelui
Dodon nu i-au adus prea mult
plus de imagine. Congresul
Mondial al Familiei s-a lăsat cu
mai multe eșecuri. În primul rând,
dintre înalții oaspeți anunțați
au lipsit Patriarhul Moscovei
și al întregii Rusii Kiril și chiar
Mitropolitul Moldovei Vladimir.
Ambii participau în acele zile la
ședința extraordinară a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe,
convocată în legătură cu decizia
Patriarhiei Constantinopolului de
a oferi Tomosul pentru o Biserică
Autocefală a Ucrainei. În rândul
al doilea, societatea civilă și mai
mulți analiști de la Chișinău au
calificat ca fiind instigatoare la ură
chemările președintelui Dodon de
a-i blama și declara în afara legii pe
unioniști, pe reprezentanții altor
orientări decât creștin-ortodoxe.
Așa încât învinuirile că anume
aceștia ar fi separat societatea în
tabere antagoniste ar trebui să
și le asume în primul rând sieși
și formațiunii politice pe care o
mai conduce. În sfârșit, dintre
așteptatele soluții la problemele
cu care se confruntă familia
contemporană Congresul nu a
oferit niciuna.
Și Forumul economic moldorus „Noi orizonturi de colaborare”,
care și-a ținut lucrările la
Chișinău între 20-22 septembrie
sub același patronat și la care se
estimează că au participat circa
200 de antreprenori ruși și 350
moldoveni, nu a impresionat
decât cu apeluri și promisiuni. La
apelurile președintelui Dodon de
a crea o fundație de dezvoltare
moldo-rusă, de a accepta
Moldova ca participant al Băncii
Euroasiatice de dezvoltare și de
a valorifica mai multe avantaje –
situația macroeconomică relativ
stabilă, deschiderea economică
favorabilă–antreprenorii
ruși
au răspuns cu promisiuni
condiționate. „Suntem gata să
investim anual circa un miliard
de dolari în Moldova. Dar ca
businessul rus să vină aici în serios
și de durată, sunt necesare câteva

condiții: stabilitatea politică, o
bază legislativă sincronizată cu cea
a Uniunii Economice Euroasiatice
și garanția unei activități de
business sigure”.
Cu alte cuvinte, o guvernare
afiliată Kremlinului (de dorit
PSRM cu majoritate de voturi în
legislativ) și direcția opusă celei
de integrare europeană. Adică
integrarea în Uniunea Euroasiatică.
E o colaborare economică echitabilă
sau un element al războiului
hibrid? Frumoase orizonturi,
nimic de zis. Singurele „orizonturi”
realizate și raportate pe Facebook
sunt nenumăratele vizite în Rusia
și la Moscova (în octombrie e
preconizată cea de 12-a) și cele
două la muntele Atos, cu fiii, fratele
și cu cei mai apropiați dintre…
socialiști. Un președinte turist și un
agent intern al războiului hibrid.
PREȘEDINTELE DODON,
ÎNTRE CONTRADICȚII ȘI
CONSTITUȚIONALITATE
Dincolo de un comportament și
multe acțiuni care au sfidat bunul
simț și demnitatea unui șef de stat
(depuneri de flori la monumentul
separatiștilor de la Bender,
decorarea liderilor separatiști de la
Comrat cu cea mai înaltă decorație
a Republicii Moldova „Ordinul
Republicii” ș. a.), președintele Igor
Dodon alunecă tot mai des pe pârtia
unor contradicții constituționale.
Pe 5 septembrie declara presei
că a participat la o întrunire a
socialiștilor în calitate de invitat, dar
și de „lider neoficial al Partidului
Socialiștilor” și că începând din
acea zi PSRM este în „campanie
pre-electorală activă de pregătire
pentru alegerile parlamentare”. Și
că liderul neoficial al socialiștilor,
tot dânsul președinte al republicii,
nu exclude că va candida pe listele
PSRM întrucât legislația nu prevede
suspendarea șefului statului, dar
și a prim-ministrului pe perioada
campaniei electorale. Sau va ajuta
PSRM dacă va rămâne în funcția
de președinte. Și că începând cu
primul week-end din septembrie,
PSRM va desfășura în fiecare
centru raional acțiuni masive, în
cadrul căror urmează să fie selectați
candidații în circumscripții. „La
sfârșitul lunii octombrie-începutul
lunii noiembrie, ne vedem toți
masiv în centrul Chișinăului.
După care, mergem și învingem la
parlamentare”, a mai punctat Igor
Dodon, fără a preciza dacă este
vorba de proteste sau de un miting
preelectoral, cum practică de la o
vreme unele partide politice de la
Chișinău.
De precizat însă că participarea
primelor persoane din conducerea
statului este deocamdată ambiguu
reglementată de legislație. La
solicitarea mass media, Alexandru
Tănase, fostul președinte al
Curții Constituționale, explica
îndată după această declarație a
liderului socialist, că deși la prima
vedere nu ar exista o interdicție
pentru președintele Igor Dodon
să candideze pe listele PSRM la
parlamentare, totuși o decizie
a Curții Constituționale spune
expres că „Președintele trebuie
să facă dovada imparțialității și
neutralității sale politice”. Astfel,
acesta nu poate fi membru al unui
partid politic și nu poate promova

sub nici o formă interesele unui
partid politic. Ex-președintele
CC mai preciza că atât Codul
Electoral, cât și unele prevederi din
Constituția Republicii Moldova
instituie o serie de restricții și
condiționalități ale dreptului
de a fi ales, atât în calitate de
președinte al Republicii, cât și
în cea de parlamentar.. Codul
Electoral prevede o interdicție, dar
și lista persoanelor cărora le revine
această interdicție (viceprimminiștrii, miniștrii, membrii din
oficiu ai Guvernului, conducătorii
autorităților publice centrale,
președinții și vicepreședinții
raioanelor, primarii și viceprimarii,
pretorii și vicepretorii), dar în care
listă nu figurează președintele și
prim-ministrul republicii. La 15
iulie 2016, Parlamentul a modificat
art. 112 alin. (2) din Codul
Electoral și a inclus următoarea
prevedere: „(2) Până la validarea
mandatului, candidatul ales la
funcția de Președinte al Republicii
Moldova
prezintă
Curții
Constituționale
confirmarea
faptului că nu este membru al
vreunui partid politic [...]”.
Totuși,
o
hotărâre
a
Curții Constituționale din 12
decembrie 2017 privind controlul
constituționalității
prevederilor
articolului 112, alin. (2) din
Codul Electoral îl împiedică pe
președintele Republicii Moldova să
participe în campania electorală
parlamentară pe listele unui partid
politic. „Președintele este un
element important al sistemului
politic, dar nu este un partizan
al politicului” și este obligat să
acționeze în interesele întregii
societăți, și nu ale unei părți a
acesteia, ale unui grup sau partid
politic. În plus, această hotărâre a
CC este cel mai recent act juridic ce
vizează imposibilitatea președintelui
de a promova interesele unui
partid politic. Mai mult, este un
act juridic cu valoare superioară
reglementărilor
conținute
în
Codul Elec-toral, constituind
izvor de drept direct pentru toate
autoritățile. Așadar, CC a reținut
explicit că „Președintele Republicii
Moldova nu poate fi membru al
unui partid politic și nu poate
promova sub nici o formă interesele
unui partid politic”. Prevedere pe
care cel de-al cincilea Președinte al
Republicii Moldova, Igor Dodon, o
încalcă chiar din primele săptămâni
de când s-a instalat în fotoliu.
Tot Alexandru Tănase ne-a
sugerat
nouă,
jurnaliștilor,
că o asemenea interdicție nu
ar fi valabilă în cazul în care
președintele s-ar decide să
candideze independent în una
din circumscripțiile electorale.
Dar pentru a evita eventualele
probleme de legalitate a scrutinului
post-factum (o eventuală repliere
a invalidării lui Andrei Năstase),
dar și pentru a ieși din zona
interpretărilor, ar fi mai bine ca
Parlamentul să reglementeze
explicit acest aspect în sesiunea
parlamentară din această toamnă.
Desigur, dacă nu va urma,
surprinzător pentru unii și mai
puțin surprinzător pentru alții,
o eventuală, a șasea suspendare.
Definitivă. La Chișinău, în
condițiile actualei guvernări, orice
precedent e posibil.
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TRUMP ARATĂ EUROPEI „DEGETUL DE ONOARE”

LA REVEDERE, EUROPA

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

P

rin retragerea din Acordul
Nuclear cu Iranul, Trump a
aruncat Europa în nesiguranţă și
neliniște, notează editorialul din
Der Spiegel: „În afară de spectrul
unui nou război în Orientul
Mijlociu, el a afectat în mod serios
și relaţia transatlantică”.
Din cauza deciziei lui Trump,
„Europa se confruntă cu o dilemă
diplomatică
de
nerezolvat:
ea trebuie să salveze Acordul
iranian, evitând în același
timp, o confruntare deschisă cu
Washington-ul”,
consemnează
Ovidiu Nahoi, pentru RFI.
„Acordul încheiat în 2015, după
ani de negocieri dificile între Iran
și Grupul 5+1 – China, Germania,
Statele Unite ale Americii, Franţa,
Marea Britanie și Rusia – a fost
„o capodoperă a diplomaţiei”,
scria Der Spiegel. Trump însă l-a
numit „cel mai rău acord semnat
vreodată”, fără a da șansa unor
discuţii suplimentare, pentru a-l
înlocui.
A făcut același lucru ca și
atunci când a părăsit Acordurile
de la Paris privind clima: „El
a făcut promisiuni de mai bine
în Statele Unite, însă acestea nu
s-au materializat. A promis să
îmbunătăţească „Obamacare”, dar
subiectul dovedindu-se complet și

plictisitor, pur și simplu l-a distrus,
fără să-l înlocuiască. Președintele
american joacă acum același joc
pe scena internaţională. Pentru
el, singurul lucru care contează
este să se demonteze moștenirea
predecesorului
său,
Barack
Obama”, conchide Der Spiegel.
„Decizia lui Trump de a arunca
în aer acordul cu Iranul este un
atac puternic la adresa Europei”,
crede și Washington Post.
Puţine idei sunt atât de sfinte
în liturghia internaţională a
președintelui Trump precum
conceptul suveranităţii naţionale.
Suveranitatea,
după
Trump,
pare să însemne că Statele Unite
pot face orice vor fără să ia în
considerare interesele altora.
Este întruchiparea ultimă a ideii
„America first”. În realitate,
și ceilalţi actori au dreptul la
suveranitatea lor.
Dar decizia lui Trump nu e
nimic altceva decât un atac masiv
asupra suveranităţii celorlalţi –
în special a Europei. Cu câteva
excepţii (cea mai importantă fiind
Boeing), sancţiunile dictate de
Trump nu afectează într-adevăr
afacerile americane, în schimb,
lovește în cele europene, notează
ziarul american.
Decizia lui Trump distruge

relaţiile dintre SUA și Europa,
spune, într-un comentariu, și
Agenţia Reuters. Mai are Europa un
frate mai mare peste Ocean? Mai
are un partener și, de asemenea,
un protector cu o reţea militară
și de securitate de neegalat? Mai
reprezintă Statele Unite aceasta?
Trump s-a dovedit distant,
chiar ostil faţă de Europa, după ce
a venit la putere. El a trebuit să fie
încurajat să sprijine NATO de către
premierul britanic Theresa May.
Prima sa întâlnire cu cancelarul
Angela Merkel din Germania
a fost rece până la insultă,
deoarece, iniţial, Trump a ignorat
mâna pe care ea i-a întins-o. El
și-a exprimat sprijinul pentru
candidatul de dreapta, Marine Le
Pen, în alegerile franceze.
Dar renunţarea la Acordul cu
Iranul este o dovadă de dispreţ
la un alt nivel. Acesta nu este
„America First”, ci „America
singură”. Este o poziţie care poate
provoca turbulenţe sau chiar
război în Orientul Mijlociu; și
care face Europa să nu mai creadă
că Occidentul poate prezenta un
front unit. „Statele Unite și-au
pierdut capitalul de încredere și
afecţiune de care s-au bucurat și
pe care au putut conta chiar și în
perioade de dispută. Trist!”, încheie

TILLERSON, DESPRE „AMURGUL
DEMOCRAŢIEI AMERICANE”

V

orbind în faţa tinerilor ofiţeri
ofiţeri americani
americani,
fostul secretar de stat Rex Tillerson a
transmis un avertisment sumbru privind „criza
tot mai mare a eticii și integrităţii” în democraţia
americană, arătând că incapacitatea de a trece peste
dilema actuală va conduce Statele Unite către „anii
amurgului” lor.
Americanii trebuie să-i combată pe liderii care
induc electoratul în eroare sau promovează „realităţi
care nu se mai bazează pe fapte”, a spus Tillerson la
ceremonia de absolvire de la Institutul Militar din
Virginia, la Lexington. „Dacă liderii noștri încearcă
să ascundă adevărul sau noi acceptăm realităţi
alternative care nu se mai bazează pe fapte, atunci
noi, ca americani, suntem pe cale să renunţăm la
democraţia noastră”, a spus Tillerson. În schimb,
americanii ar trebui să dorească o societate bazată pe
realităţi, nu una „bazată pe profeţii autoîmplinite și să
spere la rezultate croite pe promisiuni vagi”. „Dacă nu
vom combate criza eticii și a integrităţii din societate,
din rândul liderilor sectorului public și privat – uneori
și din rândul liderilor sectorului nonprofit – atunci
democraţia americană este pe cale să intre în anii
amurgului ei”.
În discursul său, Tillerson, fost președinte al
companiei petroliere ExxonMobil, nu a menţionat
deloc numele președintelui Trump, însă presa
antiprezidenţială, în frunte cu CNN, The New York
Times și The Washington Post, a exultat la săgeţile
trimise de fostul secretar de stat la adresa fostului

său șef de la Casa Albă.
Tillerson a criticat politica SUA faţă de aliaţii
europeni, ameninţaţi de Trump cu tarife pentru
aluminiu și oţel, cu penalizarea companiilor
europene care fac afaceri în Iran și avertizate să
ofere minimum 2% din PIB pentru apărare și
pentru investiţii în tehnică militară americană.
SUA nu trebuie să considere că loialitatea aliaţilor
tradiţionali este un dat, ci trebuie să rezolve
divergenţele comerciale și de securitate naţională,
a spus Tillerson. „Nu trebuie să căutăm prea mult
exemple despre preţul plătit de indivizi și societate
atunci când integritatea e sacrificată pentru realizări
personale. Asta subminează încrederea în instituţii
din partea oamenilor și organizaţiilor care trăiesc și
funcţionează respectând regulile”.
În timpul scurtului său mandat, Tillerson a
fost consecvent cu puţine dintre ideile exprimate
în Virginia. Într-adevăr, el a condus diplomaţia
americană după reguli, însă acestea au fost
mai degrabă regulile unei corporaţii, precum
ExxonMobil, unde Tillerson a rămas celebru pentru
permanente restructurări și reduceri de personal
la vârful piramidei. Rezultatul, scria chiar presa
care acum laudă discursul său anti-Trump, a fost
un adevărat haos la Departamentul de Stat. Oficiali
citaţi de The New York Times, declarau că Tillerson
nu a reușit să acopere posturile politice pe zone
esenţiale și că asta produce „un dezastru”.
Noul secretar de Stat Mike Pompeo a luat ca
primă măsură la Departamentul de Stat încetarea
îngheţării angajărilor care a durat în toate cele 16
luni de mandat ale lui Tillerson, fapt salutat de mai
mulţi oficiali. Apoi, Tillerson va rămâne cunoscut
pentru acţiunile sale de a transforma ambasadele
SUA în adevărate centre de vânzare de armament
american, în urma unei circulare care arată că
diplomaţii trebuie să fie mult mai agresivi în acest
sens.
Donald Trump l-a demis pe Tex Tillerson în
martie a.c., invocând o problemă de „chimie” între
ei, punând astfel capăt unei relaţii tensionate de 13
luni. Mandatul lui Tillerson a fost marcat de o serie
de confruntări politice cu președintele Trump.

Reuters.
Există
însă
și
aprecieri la adresa lui
Donald Trump. Haosul
generat de el începe
să dea rezultate, este
opinia ziarului The
New York Post: „În
afacerile externe, cele
două Corei s-au așezat
la masa discuţiilor.
(…) Califatul Statului
Islamic a fost distrus
efectiv, apoi Trump le-a
tras covorul mullahilor
Coperta revistei Der Spiegel
iranieni,
anulând
acordul
nuclear
funcţionează, îl elimină și
negociat – dar niciodată prezentat nu funcţionează
Senatului spre ratificare – de către încerci altceva. Rezultatele sunt
ceea ce contează, nu consecvenţa.
administraţia Obama.”
Dar marele test geopolitic va
Pe scurt, aceasta a fost cea
mai eficientă administraţie de fi China, al cărei nou lider pe
la primul mandat al lui Franco viaţă, Xi Jimping, se va dovedi
Delano Roosevelt. Adevărul este un adversar mult mai puternic
că, pe măsură ce urăsc politicile decât Vladimir Putin. Și, iată,
lui Trump, dușmanii președintelui politica biciului și zăhărelului pe
urăsc chiar mai mult persoana sa. care Trump i-o aplică lui Xi, flori
Donald Trump ofensează zona și bomboane acum, bubuit de
instituţională la nivel personal, tunuri în marea Chinei de Sud,
visceral.
după. Trucul este de a se menţine
Totuși, ceea ce Trump înţelege imprevizibil pentru China, dar să
este ceea ce mulţi lideri mari au procedeze cu prudenţă pentru a
înţeles „haosul”!, nu consensul, păstra pacea.
este calea prin care ideile sunt
Dacă acesta e haosul, atunci să
testate. Că, dacă cineva sau ceva avem cât mai mult!

Toate moscheile din
China să arboreze
steagul naţional

T

oate moscheile din China vor trebui să arboreze steagul
naţional, pentru a „dezvolta un spirit patriotic”, au declarat
autorităţile musulmane, în timp ce Partidul Comunist Chinez
(PCC) aflat la guvernare își consolidează autoritatea asupra
Islamului, relatează AFP.

S

teagurile
l ar trebui
b instalate
l
„în mod proeminent” în
locurile de cult, a declarat Asociaţia
Islamică a Chinei într-o notă
publicată pe site-ul său.
„Acest lucru va întări sentimentul
apartenenţei naţionale, sentimentul
de cetăţenie și va dezvolta spiritul
patriotic”, a spus organizaţia
religioasă aflată sub controlul PCC.
Personalul
moscheilor
va
trebui în același timp să studieze
Constituţia chineză (modificată) la
începutul lui 2018, pentru a include
gândirea președintelui Xi Jinping și
„valorile centrale ale socialismului”
apărate de Partidul Comunist.
Islamul a fost prezent în China
încă din secolul al VII-lea. Ţara are

astăzi mai mult
de 20 d
de milioane
l d
l
de musulmani, dintr-o populaţie
totală de 1,38 miliarde. „După mai
mult de un mileniu de dezvoltare,
cultura islamică face parte acum
din cultura chineză”, arată Asociaţia
islamică a Chinei în nota sa.
De asemenea, asociaţia solicită
responsabililor moscheilor să
„studieze excelentele cărţi clasice
ale culturii chineze”și să dea mai
multă importanţă învăţămintelor
înţelepţilor musulmani chinezi.
PCC conduce China din 1949 și
se opune tuturor structurilor care
ar putea constitui o contraputere.
Organizaţiile religioase sunt atent
supravegheate.
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Cu avionul la Cluj, dar cu eșec…

UN „DERBY” RATAT, PRIN DEZAMĂGITOARE ERORI
Asediu petrolist, tardiv…
D
ouă din echipele de prestigiu, mult
îndrăgite în fotbalul românesc,
Universitatea Cluj Napoca și Petrolul
Ploiești, momentan în eșalonul doi naţional,
s-au confruntat (duminică 23.IX.2018,
„Cluj Napoca Arena”) în duelul favoritelor
la promovare (Etapa 8, Liga 2, 20 de
competitoare).
Un „derby” de mare interes (în direct Digi
Sport TV, LookSport TV, Telekom TV…),
cu atmosferă specifică (cu două minutate
„galerii”), la care echipa „Lupilor Galbeni”
s-a deplasat cu avionul (graţie „Veoliei”,
precum echipele mari…), pe care însă, prin
dezamăgitoare erori, pe gazon sau de pe
„banca tehnică”, Petrolul l-a ratat.
Drumul spre elită este însă dificil și lung (s-au
scurs opt etape…, mai sunt treizeci…), plin de
speranţe și de optimism…

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU;
www.ziarulploiestii.ro
UNIVERSITATEA CLUJ – PETROLUL
PLOIEȘTI 3-2 (1-0)
u o abordare tactică, inadecvată,
preponderent ofensivă, cu o așezare
și o formaţie neinspirat schimbată și mai
ales prin erori mari pe gazon, Petrolul a
facilitat oportunităţile formaţiei gazdă, care
s-a desprins (minutul 51) la 3-0.
În ultima treime a jocului, în superioritate
numerică (Dumitrescu – „U”, eliminat în
min. 61…), Petrolul a dominat și după
„bara” de senzaţie a lui Ţigănașu (min. 90) a

C

Imagini: www.fcpetrolul.ro

înscris, în prelungiri și glourile de onoare…
Marcatori: Ursu (13), Goga (49,51) / N.
Popescu (90+1), Herea (90+3).
Petrolul (antrenor Leo Grozavu): Tordai –
Plămadă, Antoche, Cazan (52 Ștefănescu) –
Olaru, Ghinga (78 N. Popescu), Marinescu,
Ţigănașu – Lumu (67 Arnăutu), Cl. Herea,
Saim Tudor.

Î

n celelalte jocuri ale etapei: Sportul
Snagov – UTA Arad 2-1 Aerostar
Bacău – FC Argeș - Pitești 1-0 CS Boldești

– ACS Poli Timișoara 2-0 Pandurii Târgu
Jiu – Ripensia Timișoara 5-2 Metaloglobus
București – Dacia Unirea Brăila 2-2
Energeticianul – Daco Getica București 2-1
Luceafărul Oradea – Academica Clinceni
1-0
ASU Politehnica Timișoara – CS
Mioveni 1-0 Chindia Târgoviște - Farul
Constanţa 5-1.

Î

n clasament, în prim planul luptei
pentru promovare se află: Sportul
Snagov (singura neînvinsă încă…) 20p,

Academica Clinceni 18p, Pandurii Târgu
Jiu 17p, FC Petrolul Ploiești 16p, urmate de
CS Mioveni, Universitatea Cluj, FC Argeș
Pitești, toate câte 15p, de Chindia Târgoviște
14p, UTA Arad și Energeticianul cu câte 13p.

Î

n etapa viitoare (a 9-a), vineri
28.IX.2018, de la ora 18.00, pe Stadionul
„Ilie Oană” din Ploiești, este programat
jocul FC Petrolul Ploiești – Aerostar Brașov.
Ca întotdeauna: HAI PETROLUL!

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL PRAHOVA,
ÎN AMPLĂ ACTIVITATE COMPETIŢIONALĂ
F
V

ără
îndoială,
structura
sportivă
cu cea mai amplă activitate

competiţională, promotoare
a „Sportului pentru toţi”,
dar și a importanţilor pași

spre performanţă (și chiar
spre înalta performanţă…)
din Prahova noastră dragă,

o
constituie
Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Prahova
(președinte prof. Silviu
Crîngașu, vicepreședinte –
Teodor Negoiţă).
Prahova, prin
comisiile sale,
coordonează
activitatea
competiţională
oficială,
în cadrul Campionatului
Prahovei, a 190 de echipe
(118 de seniori, pe patru
eșaloane valorice și 72 de
juniori, pe cinci eșaloane de
vârstă), afiliate (cu jucători
legitimaţi) și care au parcurs
mai multe etape în seriile
din care fac parte, unele
cu remarcabile succese și
bucurii…
n primul eșalon valoric
de seniori – Liga A
Prahova (16 echipe) după

AJF

Teodor Negoiţă şi Silviu Crîngaşu şi între aceştia, Cupa Prahovei…
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Î

șase etape, în frunte și
neînvinse s-au „instalat”
valoroasele formaţii AFC
Bănești Urleta, CS Blejoi
cu câte 16p, CS Cornu (cu
un joc mai puţin, singura
formaţie din acest eșalon, cu
punctaj maxim, cinci jocuri,
cu cinci victorii…) 15p,
Petrolistul Boldești și CSO
Plopeni cu câte 12p.
u punctaje maxime
la seniori, în alte
eșaloane,
se
remarcă
echipele Muntenii Câmpina
(seria Sud) și AS Gherghiţa
(Est) în Liga B și AS Podenii
Noi Valea Dulce, Viitorul
Cosminele (Seria Vălenii de
Munte), Olimpia Comarnic
(Seria Câmpina) din Liga C
Prahova.

C

ictorii în toate
jocurile disputate și
ca atare punctaje maxime au
înregistrat și zece formaţii
juvenile, în diferite etape, în
eșaloanele Campionatului
Prahovei: CSO Tricolorul
Breaza, CS Blejoi – Juniori
B (U 17, născuţi 2002),
Petrosport Ploiești, Petrolul
52/2 Ploiești, Petrolul 52/1
Ploiești (aceasta cu 6 victorii
din șase jocuri, golaveraj
46-0, singura fără gol primit
din Prahova) – Juniori C
(U 15, n, 2004), Petrosport
2 Ploiești – Juniori D (U
13, n. 2006), CS Valea
Doftanei, FC Astra Ploiești,
Petrosport Ploiești și CS
Școala de Fotbal AC Toader
Ploiești toate la Juniori E (U
11, n. 2008).

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!”

