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O

Punctul pe
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ASTA E MOLDOVA MEA...

societate comercială a câștigat parțial procesul cu Primăria
și Consiliul Local Ploiești, administrația fiind obligată să
plătească
171.518 de lei pentru niște construcții dezafectate și
p
ocialiștii
15.102,5
lei cheltuieli de judecată. În schimb, a scăpat de pretenția
1
p r o de
d a achita 338.142,76 lei pentru lipsa de folosință a terenului.
ruși, o treime,
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro pro-europenii
nemulțumită de despăgubirea euro. În schimb, magistrații Maiei și ai
Năstase,
municipalitatea
să lui
calculată de administrație și obligă
sub
cerea plăți suplimentare pentru achite contestatoarei suma de adunați
sigla
ACUM,
partea de construcții dezafectate. 171.518 de lei, reprezentând
sfert,
(2013-2016),
fonduri europene (2013
2016) Fiindcă nu a obținut ceea ce contravaloarea
gardului un
sfert
una dintre condițiile impuse a dorit de la municipalitate, împrejmuitor, a rețelei de celălalt
este adjudecat d
de pediștii
di ii maestrului
l i
pentru ca proiectul să fie declarat societatea
Kremsmueller iluminat public, a platformelor de ceremonii Plahotniuc, iar restul de
eligibil a fost trasarea unei alei de România SRL s-a adresat balastate,
dezafectate
de parlamentari, aproape zece procente,
intrare în configurația de astăzi instanței, iar prima pronunțare pe
vechile
amplasamente sunt ai scamatorului de miliarde, Șor. Așa
(din Prelungirea Mărășești). a venit abia zilele trecute. și replasate pe alte terenuri arată “tabela de marcaj”, după alegerile din
Ei bine, în primăvara lui 2016, Tribunalul Prahova a stabilit că aparținând firmei. Primăria va Basarabia. Și nu arată bine deloc. Pe scurt,
când toată lumea se grăbea ca despăgubirea de 44.331,31 euro mai plăti și 15.102,5 lei cheltuieli rezultatul ne spune ceea ce știm de ani buni
inaugurarea investiției să prindă pentru cei 2.753,8 mp expropriați de judecată. Instanța a respins și anume că Moldova nu vrea nimic. Nu vrea
campania electorală de alegeri n-ar fi tocmai cea corectă, însă cererea prin care societatea cu noi. Nu vrea cu rușii. Nu vrea cu Europa.
locale, a existat o problemă cu obligând autoritățile să plătească comercială pretindea 338.142,76 Nu vrea cu Moldova. Aceeași atitudine
exproprierea terenului deținut în plus 779,69 euro, până la lei pentru lipsa de folosință a incertă, de fată mare, dar care lucrează ca
dansatoare la bară.
de o firmă, care se declara concurența sumei de 45.111 terenului.
Ceea ce este însă, cu adevărat grav, este
semnalul pe care îl dă sora noastră de sânge
fraților de peste Prut și anume că nu putem
să dormim liniștiți având vecini care cresc
vulpi siberiene pe care le țin înfometate.
Și mai e un lucru grav. Acela că noi nu
putem fi exemplu de nimic bun. Cum să
p
rimăria Ploiești a pierdut în instanță
ne urmeze pașii când avem corupție cât
n
procesul cu fostul campion mondial de
ccasa, justiție putredă, semianalfabeți corciți
box Leonard Doroftei. Acesta a fost evacuat,
ccu pui de găinari în Parlament, suntem de
anul trecut, din spațiul comercial pe care-l
rrâsul-plânsul Europei, Puterea nu conduce,
deținea în inima Ploieștiului, pe motiv că
Opoziția nu e în stare să umple un stadion de
O
imobilul este încadrat la clasa de risc seismic
lliga a patra, statul paralel este perpendicular
pe interesul național...șamd?
p
ridicat. Doroftei a contestat în instanță decizia
Iar celor care cred că încropeala asta
Primăriei Ploiești, iar judecătorii i-au dat
mimat
proeuropeană (Maia + Năstase +
m
dreptate campionului. Teoretic, acesta și-ar
Plahotniuc
+ câțiva păcălici plătiți) este
P
spațiu,
dar
a
fost
dat
afară
după
11
ani.
Boxerul
putea redeschide pub-ul situat lângă fostul
totuși salvarea Basarabiei din ghiarele
Cinemascop, dar e convins că nu va mai primi și-a mutat afacerea la stadionul „Ilie Oană”, dar Rusiei, le amintesc că ulciorul nu merge de
autorizație de funcționare, din cauză că blocul se pare că acolo nu mai are același vad, plus că multe ori la apă și nu e departe momentul
face parte din categoria celor cu „bulină roșie”. la meciuri nu are voie să comercializeze băuturi în care și ai lor o să voteze iremediabil, sătui
Reamintim că administrația locală a încheiat cu alcoolice, motiv pentru care are unele dificultăți de promisiuni la fel de mimate de prea mult
Doroftei un contract pe 25 de ani pentru acel financiare.
timp, cu ștampila roșie!

S

P

rimăria
și
Consiliul
Local Ploiești au pierdut
parțial, la instanța de fond,
procesul intentat de o firmă
care a fost expropriată în 2016
pentru construirea drumului de
acces în Parcul Municipal Vest.
Hotărârea nu este definitivă.
Pentru cei care au uitat,
reamintim că, atunci când au fost
construite Centrul de excelență
în afaceri pentru tineri și Parcul
Municipal Vest, finanțate din

LICEUL
LEONARD DOROFTEI A CÂȘTIGAT
PEDAGOGIC PROCESUL CU PRIMĂRIA PLOIEȘTI
DIN
P
PLOIEȘTI
ÎȘI SCHIMBĂ
NUMELE

PRAHOVA ARE PROPRIUL STEAG

L

iceul Pedagogic din Ploiești,
devenit din anul 2008 și 2009
Colegiul Național „Jean Monnet”,
s-ar putea să-și schimbe din nou
denumirea. Conducerea unității de
învățământ a solicitat autorităților
locale să emită un proiect de hotărâre
prin care, dacă aleșii vor aviza pozitiv
cererea, școala se va numi Colegiul
Național Pedagogic „Regina Maria”.
De fapt, pentru cine își mai amintește,
liceul a mai purtat această denumire
din 1920 și până în 1948, iar astăzi
pesemne cadrele didactice doresc o
repune în acord cu istoria.
ACTUALITATE

Şi totuși podul de la
Moara Nouă intră în
reparații capitale?

Î

n Monitorul Oficial al
României a fost publicată
hotărârea prin care Guvernul
a aprobat modelul steagului
județului Prahova. Acesta
este format dintr-o pânză
dreptunghiulară, albă pe
ambele fețe, în centru fiind
imprimată stema județului.
Albul simbolizează puritatea,
adevărul, curățenia, respectul,
cunoașterea,
înțelepciunea,
pacea. Sub stemă este
inscripționat arcuit, cu litere
negre, „Județul Prahova”.
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Stema se compune dintr-un
scut format din trei părți: în
stânga, pe fond albastru, o
capră neagră deasupra unei
stânci din argint, privind la o

ACTUALITATE

13 liberali, în frunte cu dr.
Luchian, au demisionat din
PNL și s-au înscris în ALDE

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii
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coardă de viță-de-vie din aur;
în dreapta- o sondă neagră
de tip turlă, pe fond auriu; în
partea de jos, pe fond roșu, se
află o carte deschisă din argint.
Elementele au următoarele
semnificații: capra neagră este
vechea emblemă a județului,
viță de vie face referire la
podgoriile din regiune, sonda
vorbește despre industria
petrolieră, iar cartea semnifică
tradiția culturală și spirituală a
zonei.
ACTUALITATE
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Puține școli
profesionale
pentru agricultură

Mă doare-n băşcălie!
P

rimarul Arian Dobre spune că
problema spitalului municipal s-a
transformat clar în subiect de campanie
electorală. El a precizat că îi invită pe ploieșteni
la următoarea ședință a Consiliului Local în
care le va cere din nou aleșilor să accepte
transferul de teren+clădiri de la Ministerul
Apărării, locul pentru unitatea medicală ales
de el fiind pe strada Cosminelor, acolo unde
a existat o cazarmă militară. Majoritatea
PSD din CL vrea însă propriul spital, dus pe
undeva pe lângă Hipodrom. Și ca să vedeți
drăcia naibii, acum s-a ridicat și recent
plimbărețul prin partide Nica Bogdan, care
a povestit despre un proiect de spital pe
care l-au pus el și prietenul Volo la punct în
2016. Bezmeticeală totală așadar: avem trei
spitale noi pe hârtie și niciunul în realitate.
Ca să cădeți la pace, bre, vă propunem noi
o soluție: puneți spitale în pălărie și trageți
de-acolo
biletul câștigător...
d
-Trei spitale pe hârtie
Le trântim în pălărie...
Lumea zice: ce prostie!
Asta e o loterie... Continuare în pagina 2

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

Psalm 49,20
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C

ică la alegerile locale de la anul șanse egale
ar avea Andrei Volosevici și Cristian
Ganea. Candidatul liberal, Adrian Dobre, e deja
pe făraș. Dar să vedeți drăcie, Volo e preferat de
ploieșteni, însă nu se știe din partea cărui partid
va candida, fiindcă îl curtează și PSD și ALDE,
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El. ŞERBAN, P. NIŢOI,V.D. TOTH,
Octavian BĂLTEANU,
Roxana TĂNASE,

P

NL Prahova a distribuit o postare la o
zi după ce 13 foști liberali au părăsit
partidul și s-au înscris în ALDE: „Ce au în
comun acești oameni? Votați-ne, că știm să
căpușăm bugetele! Aceasta este „oferta” pe care
ALDE o face prahovenilor. Tu le plătești salariile,
iar ei au chiulit de la muncă pentru a participa
la o ședință de partid.” Textul este însoțit de
fotografii din care reiese că 7 dintre traseiștii
politici sunt angajații societății de stat Conpet.
Adică cum, bre, acuș ați descoperit voi că băieții

Miruna BOGDĂNESCU,
Victor COBĂSNEANU
CORESPONDENT REPUBLICA
MOLDOVA: Nicolae MISAIL
CULEGERE: Pia ROTARU
TIPOGRAFIE/PUBLICITATE:
Gabriel CĂLIN,
Georgiana MARINESCU,
Claudia CRUCEANU, Andrei SOTIR,
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Ioana NICOARĂ, Ionaş GAVRILĂ,
Ştefan RADU, Vali BORCEA,
Sorin TRANDAFIR,
Gabriel GHEORGHE, Cătălina ŞTEFAN

iar fostul pedelist și penelist nu știe încotro să
atârne balanța. Noi zicem să nu-și mai bată
capul: ce mi-e baba Rada, ce mi-e Rada baba!
Deci, Volo, poți candida și din partea Berzelor
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
Călătoare, că tot aia e! Apropo: ai uitat când
www.ziarulploiestii.ro
prietenii tăi de azi au scris cărți întregi despre
e-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.com
cum „furai” tu stadionul? Da, da, stadionul ăsta
pe care acum îl plac toți și se învârt pe-acolo
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/
ca muștele la borcanul cu miere (a se citi spații
https://facebook.com/
comerciale). Cum ți-ar zice Gheorghe Lungoci
Casa de Presa Ploiestii
(Nu știi cine e? Un neisprăvit de epigramist!):
-Doar atunci am bucuria
Editor: SC Sprinten Infomar SRL
De a nu-mi știrbi onoarea:
Potrivit art. 206 COD PENAL,
răspunderea pentru conţinutul
Eu salut cu pălăria,
textelor publicate aparţine autorilor.
Pe când tu...doar cu spinarea!
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A

vocata Ingrid Mocanu i-a numit proști
și ticăloși pe cei care au protestat,
duminică, în Piața Victoriei: „Protestează vreo
300 de speriați în Piața Victoriei, dar au închis
toată circulația.
Puterile străine își permit să ne batjocorească
cum le trece prin cap, ne spun pe cine putem

PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE FURT
Polițiștii
de
investigații
criminale din cadrul Poliției
Municipiului Ploiești au efectuat
șapte percheziții la domiciliile
unor persoane din localitate,
bănuite de săvârșirea mai multor
infracțiuni contra patrimoniului.
Șase descinderi au avut loc la
persoane bănuite că, în cursul
lunii ianuarie, ar fi pătruns în
curtea unei locuințe din Ploiești

2

ăștia s-au nimerit cu toții fix la o firma de stat?
Ieri sau anul trecut, când aveau carnet de liberali
în buzunar, nu tot acolo lucrau, nu tot ai voștri
le-au pus o proptea să mânce și ei o pâine albă
și pufoasă? Deci dacă sunt la ALDE căpușează
bugetele, dar când erau liberali și angajați la
aceeași societate, nu mai căpușau, nu? Pentru
voi merge parodia lui George Burtoi:
-De acord, nu contrazic,
Multe aș putea să zic,
Dar...de nu-i cu supărare,
Eu îți pun o întrebare:
Când vorbești de mari lichele
Tu te numeri printre ele?
urnalista Andreea Dumitrescu de la Știrile
TVR, care acoperea subiecte politice,
în special din Parlament, PSD și Curtea
Constituțională, a fost chemată la șefa știrilor,
Mădălina Rădulescu, care i-a reproșat că e
„prea agresivă”, fiind retrasă, în consecință, de
pe domeniile de care se ocupa. Rădulescu i-ar
fi oferit compromisul de a lucra ca reporter
de teren la primării. Ziarista ar fi invocat
posibilitatea de a-și da demisia. Cazul cică i-a

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

pentru a sustrage lemne de foc.
Fiind surprinși de proprietar,
care a pornit în urmărirea lor,
aceștia l-au agresat fizic și i-au
sustras un telefon mobil. Cea
de-a șaptea percheziție a vizat o
persoană care este bănuită că ar
fi participat la săvârșirea a patru
furturi din societăți comerciale
din Ploiești și comune limitrofe.
Ceilalți participanți au făcut
obiectul unor percheziții efectuate
la data de 21 ianuarie, acestea fiind

luat prin surprindere pe mai mulţi ziariști din
redacție, care au descris-o pe Dumitrescu drept
o jurnalistă care pune întrebări bune. Păi, măi,
băieți, tocmai asta e problema: voi nu trebuie
să puneți întrebări bune, ci doar din cele
primite în plic! Voi trebuie să lingușiți puterea,
nu s-o criticați. Așa cum face Cristache, de
pildă, și liota lui de pupători ai moaștelor
preastăpânului și multcondamnatului Dragnea
și ai preanalfabetei Veorica. Nu v-ați prins de
mersul lucrurilor, neh? Luați lecții de la Barbu.
Nțțț, nu ăla de la ALDE, Daniel, fost ministru al
Inculturii Naționale, ci Victor Barbu:
- Locul ei e în spinare,
Însă viața ne arată
Că românul ori n-o are
Ori o ține-ncovoiată!

D

J

Săptămâna pe scurt

PAGINA

ancheta și pe cine nu (pe Kovesi cică NU)”.
Ingrid dragă, ai perfectă dreptate: ăia sunt niște
proști că stau și tremură în stradă pentru niște
principii, pe când tu, fată deșteaptă, aruncai
de la căldurica ANRP despăgubiri de sute
de milioane de lei. Ciudă mare că ai primit o
condamnare de la Curtea de Apel București,
nu? Stai, că uitam să întreb: tot puterile străine
v-au obligat pe voi să acordați unor șmecheri
sumele alea uriașe, descoperite de Curtea de
Conturi a României? Ingrid-Ingrid, musca-i
mare pe căciulă, neh? De-aia ai vrea tu să crape
Justiția...
-Noi producem o formulă
Ce-i de mare interes
Și combatem cu succes
Chiar și musca pe căciulă!

cercetate, la acest moment, în
stare de arest preventiv. Polițiștii
au pus în aplicare șapte mandate
de aducere, persoanele cercetate
fiind audiate. „De la locațiile
vizate, au fost ridicate mai multe
telefoane mobile, precum și
bunuri și articole vestimentare
care ar fi fost utilizate în săvârșirea
actului infracțional”, a anunțat IPJ
Prahova.
DOSAR PENAL PENTRU
EVAZIUNE FISCALĂ
Polițiștii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au efectuat cercetări

irectorul RASP Ploiești, Raul Petrescu,
a convocat o conferință de presă. Niet,
nu pentru a ne spune de ce operatorul de
salubritate primește bani, dar Ploieștiul e
mizerabil, nu pentru a ne povesti despre stația
de epurare care nu se mai face, nu pentru
un raport de activitate al regiei, ci... ei, da,
pentru a cere majorări salariale pentru colegii
săi. Raul s-a plâns că există discrepanțe între
lefurile celor de la RASP și Primăria Ploiești,
drept pentru care vrea 17% în plus mintenaș.
Raul, 17% în plus la curățenie și s-a făcut, ok?
Sau 17% în plus la calitatea serviciilor publice
n-ai vrea? Bine, hai că nu poți, dar măcar 17%
transparență e posibil? Și să începi, de pildă,
prin a publica lista cu veniturile obținute de
subordonați... Directorul Petrescu a declarat

că,
că dacă propunerea sa nu va fi votată de aleșii
locali, în semn de solidaritate cu salariații, va
propune CA să-i diminueze indemnizația cu
5%.
-Salariile, am constatat,
Se pot mări-n prostie.
Cât despre treabă... am decretat:
Fir-ar de râs să fie!

într-un
într
un dosar penal privind un
prahovean în vârstă de 50 de ani,
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de evaziune fiscală. „Din actele de
urmărire penală efectuate în cauză
a rezultat faptul că inculpatul

a achiziționat mărfuri de la
diverși furnizori, pe care le-ar fi
comercializat prin intermediul
punctului de lucru al unei
întreprinderi individuale, fără
să înregistreze în documentele
contabile toate achizițiile și
veniturile realizate”, a precizat IPJ
Prahova. Polițiștii au găsit expuse
la vânzare 256 țigarete ambalate
în pachete fără banderole fiscale
și 985 țigarete confecționate
artizanal, Prejudiciul cauzat la
bugetul general este de 132.447,72
lei. Dosarul penal a fost înaintat
unității de parchet pentru a
dispune în cauză.
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ÎNTREBARE PENTRU DRUMARI: ȘI TOTUȘI PODUL DE
LA MOARA NOUĂ INTRĂ ÎN REPARAȚII CAPITALE?
MÂINE-POIMÂINE E POSIBIL CĂ CEDEZE CU TOTUL!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

ăptămâna trecută
trecută, aproape 15 metri din
parapetul metalic și grinda betonată
din exteriorul podului de pe Centura de
Est a Ploieștiului (podul de la Moara NouăMatizol, la intrarea în Berceni) s-au prăbușit
peste liniile de înaltă tensiune și calea
ferată Ploiești-Buzău (înspre Moldova).
Bineînțeles, pentru această problemă, care
putea deveni gravă dacă pe-acolo ar fi trecut

un tren de persoane în momentul căderii
parțiale a podului, nu s-a găsit niciun
vinovat. În grabă, necunoscând faptul că
pasajul rutier se află în gestiunea Direcției
Regionale de Drumuri și Poduri- Secția
Drumuri Naționale Ploiești din cadrul
Companiei Naționale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, câțiva jurnaliști
s-au grăbit, în virtutea inerției, să mute

cculpa în ograda Primăriei Ploiești, care de
data aceasta chiar nu are nicio legătură cu
d
eevenimentul. Podul este construit în anul
1976 și n-a depășit limita de ani (35-50)
dincolo de care era obligatorie o reparație
d
ccapitală. Pasajul a fost expertizat anul trecut
șși, pentru că s-au găsit ceva nereguli, din
data de 28 ianuarie s-a restricționat viteza
d
aautovehiculelor de mare tonaj la 30 de
kkilometri la oră, tocmai pentru ca pasajul
rrespectiv să nu aibă probleme mai mari.
La nivel național, CNAIR ne spune că,
din cele 4.250 de poduri aflate pe rețeaua
d
de Drumuri Naționale din România, doar
d
337 se află în clasa tehnică 5, majoritatea
fiind situate pe drumuri secundare, iar 680
de poduri sunt în clasa tehnică 4. Niciunul
d
d
dintre acestea nu prezenta anul trecut
risc iminent de colapsare. Reprezentanții
CNAIR declarau că podurile sunt
monitorizate permanent, iar acolo unde se
constată agravarea situației, se ia inclusiv
măsura închiderii și devierii circulației pe
alte rute. Potrivit normativelor în vigoare,
revizia podurilor se face la intervale de 6
luni, dar și mai devreme, dacă situația o

cere. Tot potrivit normativelor, atunci când
la revizie se constată că există degradări
mai complexe, se comandă, pe bază de
contract, o expertiză tehnică efectuată de
experți privați. Intervalul pentru lucrări de
întreținere periodică este cuprins între 10 și
15 ani, iar pentru reabilitarea sau reparația
capitală, de 35-50 ani, în funcție de evaluările
tehnice. Revenind la podul de la Ploiești,
acesta se spune că n-a fost reparat niciodată
în 42 de ani. Cu alte cuvinte, nu s-au efectuat
nici lucrările de întreținere periodică,
recomandate la distanța de 10-15 ani, chiar
dacă expertiza tehnică de anul trecut n-a
avut rezultate tocmai bune, iar reparația
capitală ar trebui pesemne efectuată în
următorii opt ani, așa cum spune legislația.
În clipa de față înțelegem că se va interveni
de urgență pentru refacerea grinzii din
beton și a parapetului metalic, lucrările
fiind estimate la 80.000 lei. Întrebarea este
alta: când va intra totuși podul în reparații
capitale? Fiindcă, nu?, mâine-poimâine e
posibil că cedeze în alt loc!

TRAFICUL GREU DIN
HEI, NE SPUNE ȘI NOUĂ
ZONA COMERCIALĂ NORD,
CFR CE-I ASTA?
m înțeles că serviciile companiei de bilete, patru la număr, dacă am văzut
de stat CFR Călători trebuie bine, nu au afișe unde călătorul să vadă
A
DIRIJAT PE DJ 236
alternate cu cele oferite de operatorii înspre ce direcție se vând tichetele. Așa
privați. Credeam însă c-ar ține cineva și
la calitatea transportului. Al serviciului,
în general. În Gara de Sud e cam vraiște,
să recunoaștem. Orarul cu mersul
trenurilor e înghesuit, amestecat, greu
de citit. Panoul electronic induce în
eroare. De pildă, acesta anunța un tren
privat Ploiești-București la linia a 3-a,
iar garnitura era trasă pe-a 2-a. Casele

că ești plimbat de la un ghișeu la altul. De
curățenie sau starea peroanelor e inutil să
mai vorbim. Dar una le întrece pe toate:
ne spune și nouă CFR (sau Ministerul
Transporturilor) cum naiba poate coborî
cineva din acest tren (privat)? Hai, noi ca
noi, dar cineva imobilizat în scaunul cu
rotile ce face? În fine, un călător cu ceva
beteșuguri cum procedează?

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

TRANSPORT ILEGAL DE
PERSOANE PE DN1A
Trei
conducători
auto
prahoveni au fost depistați în
trafic în timp ce efectuau transport
ilegal de persoane, pe DN1A,
pe raza localităților Vălenii de

Munte, Mâneciu și Izvoarele.
Pentru că pe numele celor trei
mai existau procese verbale
pentru aceeași faptă, polițiștii le-a
suspendat dreptul de utilizare a
autoturismelor pentru șase luni,
prin reținerea certificatului de
înmatriculare și a plăcuțelor cu
numerele de înmatriculare auto.
RAZIE ÎN TÂRGURI ȘI ÎN
OBOARE
Jandarmii
din
cadrul
Inspectoratului de Jandarmi

Î

n sfârșit, s-a găsit utilitate practică
pentru pasarela de peste DN1, din zona
de nord a orașului (Metro) și drumul din
spatele supermarketurilor (DJ 236), care
face legătura dintre DN1 și DN1B: acestea
vor prelua în totalitate traficul greu din zona
comercială a municipiului. Aceasta este
propunerea Consiliului Județean Prahova, care
a realizat aceste obiective cu fonduri europene
(pasaj rutier, DJ 236 și sensul giratoriu de la
intersecția acestuia cu DN1B) special pentru
a debloca circulația mașinilor de mare tonaj
din zona de nord a orașului, la ieșirea spre
Brașov, avizată de Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
și Inspectoratul General al Poliției RomâneDirecția Rutieră. Reamintim că, din 2016,
prin ordin al ministrului Transporturilor, a
fost interzisă circulația mașinilor de transport
marfă de mare tonaj pe DN1, între Otopeni
și Brașov, în intervalul 6.00-22.00 în timpul
săptămânii și definitiv în zilele de vineri,
sâmbătă și duminică. În zona comercială din
nordul orașului Ploiești s-a creat astfel foarte
mare aglomerație generată de TIR-urile care
aprovizionează supermaketurile, obligate de
aceste restricții să staționeze în parcări. Ei

Județean Prahova au acționat
în oboarele organizate
pe
raza municipiului Ploiești și
localităților Măneciu, Starchiojd,
Băicoi, pentru combaterea faptelor
de natură penală și a comerțului
ilicit. Mai multe persoane s-au
ales cu dosare penale. Este cazul
unui bărbat în vârstă de 38 de ani,
domiciliat în Ploiești, care a fost
depistat pe strada Rozetei în timp
ce transporta marfă cu un căruț
ce avea însemnele magazinului
Dedeman. „În urma verificărilor
efectuate persoanei în cauză i
s-au întocmit acte de sesizare sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de

bine, ordinul privind circulația mașinilor de
marfă pe DN1 va fi modificat pe segmentul
dintre intersecția DN1 cu DN1B și DN1 cu DJ
236; transportul de mare tonaj va fi preluat în
totalitate de pasajul rutier de peste DN1, fiind
dirijat pe DJ 236, prin spatele supermaketurilor
și DN1B, care va fi defluit apoi pe arterele unde
circulația acestui tip de camionane este permisă,
respectiv, DN 1A și centura ocolitoare de est
a orașului ori DN1B. CNAIR a mai anunțat
că circulația va fi ușurată și prin construirea,
în această primăvară, a unui sens giratoriu în
zona benzinăriei, care va înlocui improvizația
realizată odată cu amplasarea magazinului
Metro.

furt, faptă prevăzută și pedepsită
de art.228 CP”. Alți doi bărbați,
în vârstă de 46 de ani, respectiv
48 de ani, au fost depistați pe
raza localității
Măneciu, în
timp ce ofereau spre vânzare 11

perechi pantofi sport, respectiv
o motocoasă ce aveau însemne
asemănătoare cu ale unor firme
recunoscute. „Celor în cauză li s-au
întocmit acte de sesizare conform
Legii 84 / 1998 republicată privind mărcile și indicațiile
geografice, iar bunurile au fost
ridicate în vederea confiscării”, a
precizat IJJ Prahova. Jandarmii
au aplicat un număr de 24 de
sancțiuni, în valoare de 4.000 de
lei, iar mai multe produse, printre
care și articole de îmbrăcăminte,
pachete de cafea, parfumuri, dar
și mărțișoare, au fost ridicate în
vederea confiscării.
PAGINA
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13 LIBERALI, ÎN FRUNTE CU DR. LUCHIAN, AU
DEMISIONAT DIN PNL ȘI S-AU ÎNSCRIS ÎN ALDE

ANDREI VOLOSEVICI, SUSȚINUT DE
VECHII ȘI NOII SĂI COLEGI PENTRU
FUNCȚIA DE PRIMAR AL PLOIEȘTIULUI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
13 liberali, unii cu state vechi
în PNL Prahova, au trecut în
bloc la Organizația Municipală
ALDE Ploiești: dr. Bogdan Nica,
fost vicepreședinte PNL Prahova,
dr. Ion Luchian, fost senator

și deputat și fost președinte al
PNL Prahova, Dragoș Gunia,
fost consilier județean și deputat
liberal (trecut deja pe la 6 sau 7
partide până acum), Daniel Puiu
Neagu (fost PDL) și Aurelian

Tudor, consilieri locali PNL în
Consiliul Local Ploiești, Cristina
Enache și Paulica Drăgușin, foști
consilieri municipali, Cristian
Irimescu, om de afaceri, fost
președinte PNL Ploiești, Mihaela
Toma, președinte a Organizației
Femeilor Liberale din Prahova,
Dragoș Pârvan, om de afaceri,
fost director al AJOFM Prahova,
Mihai Poenaru, avocat, Lucian
Boitor, om de afaceri și Cristian
Sariu, om de afaceri. Adeziunile
acestora la ALDE au fost validate,
în unanimitate, în cadrul
ședinței lărgite a Biroului Politic
Teritorial Prahova. La această
întrunire prezidată de liderul
Grațiela Leocadia Gavrilescu,
vicepremier și ministrul Mediului
în Guvernul Dăncilă, au ținut să ia
parte europarlamentarul Norica
Nicolai, președinte al Consiliului
Național ALDE, și Daniel
Chițoiu, secretar-general ALDE.
Interesant este că Bogdan Nica,
până mai ieri-alaltăieri liberal
convins, a vorbit despre proiectul
de construire a unui spital
municipal, „blocat în CL Ploiești”.
P

MINISTERUL PENTRU
U MEDIIUL DE A
AFACER
RI,
COMERȚ ȘI AN
NTREPR
RENORIIAT
București 22 februarie 2019

ÎNTÂLNIREA BILATERALĂ DINTRE MINISTRUL
ȘTEFAN-RADU OPREA ȘI JEAN-BAPTISTE LEMOYNE,
SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL PENTRU EUROPA ȘI
AFACERI EXTERNE AL FRANȚEI
Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, s-a întâlnit vineri cu Jean-Baptiste Lemoyne, secretar de stat
în Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe al Franței. Principalele teme
de discuție au fost mandatele de negociere privind acordurile comerciale
UE - SUA referitoare la evaluarea conformității și liberalizarea comerțului
cu produse industriale, precum și aspecte privind relația bilaterală România
– Franța. Întâlnirea a avut loc în marja Reuniunii Informale a Miniștrilor
Comerțului, care s-a desfășurat în perioada 21 – 22 februarie 2019 la București.
În plan bilateral, cei doi demnitari au subliniat importanţa dimensiunii
economice din cadrul Parteneriatului Strategic România – Franţa, precum
și a proiectului multi-dimensional „Sezonul România-Franța” – sub ale cărui
auspicii vor fi organizate în total peste 500 de evenimente dedicate aprofundării
relaţiilor economice și culturale bilaterale.
Demnitarul francez a apreciat participarea ministrului Oprea la Forumul
Economic de la Paris, în decembrie 2018, alături de o delegaţie de peste 20 de
firme românești, afirmând că evenimentul a avut ecouri pozitive în mediul
instituţional și cercurile de afaceri din Franţa
Ministrul român a exprimat deplina deschidere și iniţiativele pentru un
dialog deschis cu mediul de afaceri, atât românesc, cât și străin, în vederea
adaptării reglementărilor și programelor derulate în România la nevoile
companiilor, făcând referire și la contactul strâns cu Camera de Comerţ și
Industrie a Franţei în România, cu care au loc consultări periodice.
Franţa se situează pe locul III între destinaţiile de export ale României, iar
schimburile comerciale bilaterale înregistrează creșteri constante de la an la
an, în 2018 ajungând la aproximativ 9 miliarde de euro. Din punct de vedere
investiţional, Franţa ocupă locul 6 în România, cu peste 9.300 companii
înregistrate și un capital de 2,3 miliarde euro.
Biroul de presă al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACCIDENT RUTIER PE
CENTURA DE EST, LA
BĂRCĂNEȘTI
Accidentul rutier s-a produs,
potrivit primelor cercetări, după
ce șoferul unui autoturism,
care se deplasa către București,
a intrat în coliziune cu șasiul
unei autoutilitare tip platformă
de tractări auto, care staționa
în
afara
părții
carosabile.
Impactul a avut loc în timp
ce conducătorul autoutilitarei
PAGINA
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desfășura activități de încărcare
a unui autovehicul în vederea
tractării. În urma accidentului,
șoferul autoturismului care se
deplasa spre București a fost rănit

Cine anume îl blochează și dacă
proiectul acesta este unul și același
cu cel al primarului Dobre, cei doi
fiind până mai ieri colegi, nu se
știe: „Cu sprijinul viceprimarului
ALDE, George Pană, vom iniția
un proiect de hotărâre pentru
deblocarea, de către Consiliul Local
Ploiești, a demersurilor de realizare
a spitalului municipal. În 2016,
împreună cu bunul meu prieten
Andrei Volosevici (fost PDL, PMP
și PNL, până în 2016, când a
trecut la ALDE), am construit un
proiect pentru realizarea noului
spital municipal, proiect care
este blocat (…) Vă garantez că,
alături de Grațiela, alături de
George Pană, de ceilalți colegi și,
desigur, de Andrei Volosevici, vom
duce acest proiect până la capăt!”
Norica Nicolai l-a elogiat și ea pe
Andrei Volosevici: „Mă bucur că
domnul Volosevici este aici, pentru
că tot ceea ce ai făcut, Andrei,
în calitatea ta de primar, a fost
liberal”. Cum rămâne atunci cu
declarația Grațielei Gavrilescu,
de la lansarea candidaturii din
2016, când cataloga perioada când

Volosevici a fost primar drept
„cea mai proastă administrație
a Ploieștiului, condusă de
Volosevici”? Sau cum rămâne
cu postările de pe Facebook
ale lui Volosevici: „rușine PSD,
rușine ALDE” (octombrie 2015),
„incompetența
administrației
PSD+ALDE” sau „mare rușine că
sunteți parte a acestei comunități”
(decembrie 2015)? Se șterg toate,
evident, cu buretele! În numele
a ce și al cui, vă lăsăm pe dvs. să
trageți concluziile. De exemplu,
toată gruparea demisionară a
declarat că vor susține candidatura
lui Andrei Volosevici la Primăria
Ploiești, la alegerile locale din
2020. Interesant este și faptul că
la conferința ALDE a fost prezent
primarul comunei Podenii Noi
(acesta ar fi la al cincilea partid,
după PC, PNDC, PDL și PNL),
care n-a demisionat însă din PNL,
pentru a nu-și pierde poziția,
dar a declarat că este alături de
gruparea Tăriceanu cu „sufletul”.
El a anunțat că mai mulți primari
liberali vor trece la ALDE după
ce-și vor încheia acest mandat.

SISTEMUL MEDICAL ROMÂNESC, NOTE
SUB 6,7 ACORDATE DE PACIENȚI

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

U

n sondaj realizat de Biroul
de Cercetări Sociale în
perioada 9-16 februarie arată
că principalele probleme ale
sistemului sanitar din România,
în viziunea participanților
la sondaj, sunt: șpaga din
spitale
(24%),
infecțiile
intraspitalicești și diversele
epidemii (20,1%), investițiile
insuficiente
în
sănătate
(12,8%), lipsa personalului
calificat (11,5%), lipsa dotărilor
medicale
(11,1%),
slaba
organizare
a
instituțiilor
medicale (7,5%) și lipsa
prevenției.
Răspunzând altei întrebări,
doar 9% dintre români cred
că PSD va construi 8 spitale
regionale, așa cum socialdemocrații au promis în
programul de guvernare, în timp
ce 66% nu cred că acest lucru se
va întâmpla, iar 30% spun că nu
știu să se exprime pe acest subiect.
PSD a promis și că va achiziționa
3.000 de ambulanțe pentru
satele și comunele României; 9%
dintre respondenți spun că în
localitățile lor au fost cumpărate
ambulanțe, 60% spun că nu, iar

și a necesitat transportul la spital.
Poliția a deschis un dosar penal
pentru vătămare corporală din
culpă.
ACCIDENT PE DN1A, LA
ȚÂNȚĂRENI
Accidentul rutier s-a produs
pe sensul către București,
după ce două auto au intrat
în coliziune. Potrivit primelor
cercetări, evenimentul rutier s-a
produs pe fondul neacordării de
prioritate. În urma impactului,
două persoane au fost rănite
și au necesitat transportul la
spital. Ambele victime se aflau în
autoturismul care se pare că ar fi

31% nu știu. Alte concluzii ale
sondajului:
-dacă Guvernul poate opri
exodul medicilor: 33% dintre
participanții spun că poate, dar
nu vrea, 22% cred că nu poate,
dar ar vrea, 33% cred că nici nu
poate, nici nu vrea, 9% cred că
poate și vrea, iar 13% nu știu;
-prețul medicamentelor: 72%
dintre cei chestionați afirmă
că prețul medicamentelor a
crescut în ultimii 2 ani, 15% că a
rămas la fel, 11% nu știu și doar
2% spun că a scăzut;
-condițiile din spitale: 23%
dintre subiecți spun că în spitalul
din
localitatea/județul
lor

pătruns
dintr-un
drum
secundar
t
di t
d
d
în DN1A, fără a acorda prioritate.
Traficul în zonă a fost dirijat.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
ACCIDENT MORTAL PE
DN1 B, LA LOLOIASCA
Gravul accident rutier a avut
loc pe DN1B, pe raza localității
Loloiasca, la km 30+400, pe
sensul de mers către Ploiești. În
accident au fost implicate două
autoturisme, o autoutilitară și un
tir. Două persoane au decedat în
cumplitul accident. Primul deces
a fost înregistrat chiar la locul

condițiile sunt mai bune decât
acum 2 ani, 22% că sunt mai
proaste, 42% că sunt la fel, iar
12% spun că nu știu/nu răspund.
Participanții la sondaj au
fost invitați să ofere și note
medicilor și serviciilor din
spitalele românești. Astfel,
profesionalismul medicilor a fost
notat cu o medie de 6,7, relația
pacient și cadrul medical-cu
6,6, promptitudinea serviciului
medical- cu 6,5, corectitudinea
diagnosticului-cu 6,4, calitatea
actului medical-cu 6,2, prevenția
și informarea medicală-cu 5,7 și
echipamentele medicale-cu 5,7.

accidentului.
Cea d
de a d
doua victimă
id t l i C
i ti ă
a decedat la spital, ca urmare a
traumatismelor incompatibile cu
viața. Potrivit primelor cercetări
se pare că accidentul rutier s-a
produs după ce un autoturism
Audi, care se deplasa pe direcția
Buzău – Ploiești, ar fi intrat în
depășirea unui tir, a lovit frontal
un Logan, iar apoi a luat foc. În
urma impactului dintre cele două
autoturisme, au mai fost avariate
un tir și o autoutilitară. Traficul în
zonă a fost blocat. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili
cu exactitate cum s-a produs
accidentul rutier.
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BUGETUL ROMÂNIEI, APROBAT DE GUVERN
CU O ÎNTÂRZIERE DE 3 LUNI ȘI
3 SĂPTĂMÂNI, IAR DE PARLAMENT, DE 2 LUNI
PREȘEDINTELE IOHANNIS N-A PROMULGAT LEGEA ȘI A SESIZAT CCR,
PROVOCÂND O ÎNTÂRZIRE DE 2-3 SĂPTĂMÂNI!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

reședintele
Klaus
Iohannis
consideră
bugetul „nerealist, supraevaluat
și întârziat” și a chemat CCR
să se pronunțe în legătură cu
constituționalitatea legii. Curtea
Constituțională a fixat ședința
de analiză pentru data de 6
martie. Imediat au apărut atacuri
vehemente la adresa șefului
statului, acuzat că lasă „în aer”
activitatea
guvernamentală.
Fără a intra în polemica dintre
cele două puteri executive,
Președinția și Guvernul, astăzi
ne-am propus să vă arătăm ce
prevede Legea 500/2002 privind
finanțele publice, care se referă
strict la alcătuirea bugetului de
stat și cel al asigurărilor sociale
și termenele în care un buget
trebuie alcătuit și aprobat.

PREȘEDINTELE A TRIMIS
BUGETUL LA CCR,
ACUZÂND PSD CĂ, DE
FAPT, NU ARE BANI DE
INVESTIȚII
Anul acesta, Guvernul a
aprobat
proiectele
privind
Legea bugetului de stat și Legea
bugetului asigurărilor sociale de
stat pentru anul 2019 pe data de
8 februarie 2019. O săptămână
mai târziu, pe 15 februarie, după
o dezbatere rapidă, Parlamentul
a adoptat cele două bugete cu
275 de voturi „pentru”, 122
„împotrivă” și 2 „abțineri”. După
ce a fost supusă controlului de
consituționalitate, legea a fost
trimisă la Președinție, pentru
promulgare. Pe 22 februarie,

președintele a anunțat că nu va
emite decretul de promulgare,
ci va sesiza CCR pe probleme
de neconstituționalitate. În
declarația de presă susținută
la Cotroceni, șeful statului a
afirmat: „Bugetul pentru 2019
este nerealist, supraevaluat și
întârziat. Cu acest buget, PSD
încearcă să acopere nereușitele
multiple din timpul guvernării
de până acum. Ei l-au numit
„Bugetul Investiției” și asta este
prima mare minciună din buget.
Toată lumea s-a întrebat de ce a
întârziat PSD bugetul trei luni de
zile, fiindcă, în conformitate cu
legea în vigoare, în 15 noiembrie
trebuia prezentat în Parlament
bugetul. Suntem la sfârșitul lui
februarie. Păi, vă spun eu de ce au
întârziat: ei nu vor să se realizeze
investiții, fiindcă nu au bani.
De aceea au întârziat bugetul
cu trei luni de zile”. Iohannis
a invocat faptul că sănătatea
este subfinanțată, că primăriile
primesc cu un miliard de lei
mai puțin, că pentru partide a
crescut finanțarea de 20 de ori
mai mult decât în 2016, că PSD
nu respectă obligațiile asumate
de România față de Uniunea
Europeană, că s-a ignorat rolul
Consiliului Fiscal și, în fine, că
s-a adus atingere principiului
descentralizării și principiului
subsidiarității.

PSD-ALDE, ATAC
VIRULENT LA ADRESA
ȘEFULUI STATULUI
Imediat, dinspre Guvern și

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE
ACUZATE DE FURT
Polițiștii din Mizil au efectuat
patru percheziții în comuna
prahoveană Fulga, la domiciliile
unor persoane bănuite de comiterea
unui furt calificat. „Din cercetări,
au rezultat indicii că, în perioada
noiembrie – decembrie 2018,
persoanele în cauză ar fi pătruns
într-o locuință din comuna
prahoveană Fulga, de unde,
profitând de absența proprietarului,

ar fi sustras bunuri precum
bijuterii, articole vestimentare,
cosmetice etc”, a precizat IPJ

partidele politice aflate la putere
au pornit atacuri violente și
virulente:
-„Tot ce a spus despre bugetul
propus de PSD+ALDE este o
minciună! Iohannis Bețe-n Roate
nu vrea ca economia națională
să meargă bine în Guvernarea
PSD. Adevăratul motiv este că
președintele este nemulțumit că noi
am tăiat bani de la serviciile secrete
și i-am alocat pentru educația și
sănătatea copiilor din România”comunicat de presă PSD;
-„Este o acțiune iresponsabilă
a președintelui României, care a
atacat bugetul de stat la Curtea
Constituțională. Este clar că și
el și liberalii sunt niște ipocriți.
Consecințele sunt că de la 1

al instituțiilor etc.

martie
ti nu se pott mări
ă i alocațiile
l țiil lla
copii. Pentru a-și hrăni orgoliul,
pentru a arăta în continuare cât
de supărat este sau cât de mult
rău vrea să facă acestui Guvern,
face rău și copiilor din România”Liviu Dragnea;
-„Președintele a ales ca metodă
de a face politică prin șicanarea
Guvernului și prin încercări de
a bloca permanent activitatea
acestuia. El nu-și dă seama cât
de mult rău face țării și societății.
Gestul este total inoportun și
nejustificat”-Călin
Popescu
Tăriceanu, președintele ALDE.
PSD și ALDE au mai spus că din
cauza președintelui se blochează
investițiile, alocațiile, bunul mers

decii de
d
d 3 luni
l i șii 3 săptămâni.
ă tă â i
Parlamentul, la rândul său, ar
fi trebuit să-l aprobe/respingă
până pe 15 decembrie 2018, dar
acest lucru s-a întâmplat abia pe
15 februarie 2019, deci avem o
întârziere de 2 luni. Președintele
Iohannis, prin sesizarea CCR, va

Prahova. Bunurile în cauză ar fi fost
comercializate ulterior sau utilizate,
în scop personal, de către persoanele
bănuite. Prejudiciul astfel creat
este estimat, în acest moment, la
aproximativ 25.000 de euro.
INCENDIU LA O CASĂ DIN
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Pompierii militari au fost în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat izbucnirea unui
incendiu la o casă din satul Valea
Popii, comuna Valea Călugărească.
La fața locului s-au deplasat două
echipaje de pompieri. Potrivit ISU
Prahova, focul s-a manifestat pe o
suprafață de 100 de mp.

CE SPUNE LEGEA
DESPRE CUM ȘI CÂND
TREBUIA APROBAT
BUGETUL DE STAT.
ÎNTÂRZIERI DE 2
PÂNĂ LA 3 LUNI ȘI 3
SĂPTĂMÂNI, PLUS 2-3
SĂPTĂMÂNI GENERATE
DE PREȘEDINȚIE
Și-acum, cum zice o vorbă
din bătrâni, „să stăm strâmb
și să judecăm drept”. Guvernul
trebuia să adopte proiectul de
buget pentru 2019 și să-l trimită
Parlamentului, spre dezbatere,
până pe data de 15 octombrie
2018. Executivul Dăncilă a
făcut acest lucru abia pe 8
februarie 2019. Întârzierea este

provoca o întârziere de 2 sau 3
săptămâni. Judecați acum dvs.
cine are dreptate și cine nu. Cert
este că bugetul pentru 2019 va
intra în vigoare când Ministerul
de Finanțe va începe procedurile
pentru bugetul din 2020!

LIPSA DE BANI, POVESTE
DE ADORMIT COPIII
Și-acum să vedem dacă chiar
activitatea din România este
totalmente blocată. Și tot Legea
500 clarifică acest aspect, la art.
37 : „Art. 37. - (1) Dacă legile
bugetare nu au fost adoptate cu cel
puțin 3 zile înainte de expirarea
exercițiului bugetar, Guvernul
îndeplinește sarcinile prevăzute
în bugetul anului precedent,
limitele lunare de cheltuieli
neputând depăși de regulă 1/12
din prevederile bugetelor anului
precedent, cu excepția cazurilor
deosebite, temeinic justificate de
către ordonatorii principali de
credite, sau, după caz, 1/12 din
sumele propuse în proiectul de
buget, în situația în care acestea
sunt mai mici decât cele din anul
precedent. (2) Instituțiile publice
și acțiunile noi, aprobate în anul
curent, dar care încep cu data
de 1 ianuarie a anului bugetar
următor, vor fi finanțate, până la
aprobarea legii bugetare, în limita
a 1/12 din prevederile acestora
cuprinse în proiectul de buget”.
Așadar instituțiile statului nu
sunt muritoare de foame. Ele
sunt bugetate la nivelul sumelor
din anul anterior. Chiar și
alocația de copii majorată poate
fi acordată invocându-se fix„
cazul deosebit” descris de lege.

Legea 500/2002 privind finanțele
publice
Articol
Conținut
Termen de
de lege
aplicare
31
organele abilitate vor elabora indicatorii
31 martie
macroeconomici și sociali pentru bugetul
anului următor +3 ani (estimativ)
32
Ministerul Finanţelor Publice va înainta
1 -15 mai
Guvernului, spre aprobare, obiectivele politicii
fiscale și bugetare pentru anul bugetar+ 3 ani
1 iunie
33
Ministrul Finanțelor Publice va transmite
ordonatorilor principali de credite o
scrisoare-cadru care va specifica contextul
macroeconomic pe baza căruia vor fi
întocmite proiectele de buget
34
Ordonatorii principali de credite au obligația 15 iulie
să depună la Ministerul Finanțelor Publice
propunerile pentru proiectul de buget și
anexele la acesta, pentru anul bugetar următor
+ estimări pe 3 ani
30 septembrie
35
Ministerul Finanțelor Publice, pe baza
proiectelor de buget ale ordonatorilor
principali de credite și a bugetului propriu,
întocmește proiectele legilor bugetare și
proiectele bugetelor, pe care le depune la
Guvern
35
După însușirea de către Guvern a proiectelor 15 octombrie
alin.4 legilor bugetare și de buget, acesta le supune
spre adoptare Parlamentului
17
Parlamentul adoptă legile bugetare anuale
15 decembrie
elaborate de Guvern în contextul strategiei
macroeconomice asumate de acesta.
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CRIZĂ MAJORĂ ÎN JUSTIȚIE GENERATĂ DE
OUG 7. CSM CERE ABROGAREA ORDONANȚEI,
DIICOT ÎȘI SUSPENDĂ ACTIVITATEA

OUG

7/2019 a „reușit” să scoată
procurorii și judecătorii în
stradă, mai multe parchete ori instanțe din țară,
printre care DIICOT, anunțând, fapt unic în
ultimii 30 de ani, că-și vor întrerupe activitatea
în semn de protest față de acest act normativ
adoptat de Guvern. În schimb, Guvernul
Dăncilă a făcut o concesie, după ce s-a întâlnit
cu anumiți reprezentanți din magistratură,
retrăgând un singur articol din OUG 7. În timp
ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii
a cerut abrogarea actului normativ, cu excepția
modificărilor cerute de CSM, președintele Lia
Savonea a fost prezentă la negocieri.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

OUG

7 adoptată
pe
19
februarie,
fără
avizul
consultativ al CSM și fără
consultarea altor asociații
ale magistraților, a provocat
o reacție în lanț a mai
multor instanțe sau parchete
din țară, judecătorii și
procurorii
protestând
realmente față de prevederile
acestui
act
normativ.
Cele mai controversate
prevederi
acuzate
de
magistrați se refereu la:
interzicerea
detașării
procurorilor în funcții de
conducere; posibilitatea ca
la conducerea parchetelor
să fie numiți și judecători;
avizul consultativ ar fi urmat
să fie dat de plenul CSM, nu
de secția de procurori din
CSM; scoaterea Secției de
Investigare a Infracțiunilor
din Justiție din jurisdicția
Parchetului
General,
aceasta devenind un fel
de stat în stat în interiorul
Justiției.
Protestele
magistraților din București,
Cluj, Iași, Sibiu, Brașov,

Constanța, Galați, Argeș,
Iași etc. au fost susținute,
duminică, de societatea
civilă, care a organizat
mitinguri la București,
Cluj, Sibiu, Timișoara,
Iași, Galați, Brașov etc, la
care au participat în jur
de 30.000 de persoane.
Toți au cerut abrogarea
OUG 7 și respectarea
recomandărilor MCV, ale
Comisiei de la Veneția și a
Grupului de State împotriva
Corupției (GRECO) de pe
lângă Consiliul Europei.

MĂRUNTĂ
CONCESIE
GUVERNAMENTALĂ
Luni, premierul Viorica
Dăncilă
a
convocat
asociațiile
magistraților
la negocieri pe marginea
OUG 7, afirmând în
același timp că nu va fi
vorba despre o abrogare în
totalitate a actului normativ.
Forumul
Judecătorilor
din România,
Asociația
Mișcarea pentru Apărarea
Statutului
Procurorilor,
Asociația Inițiativa pentru

Justiție și secția pentru
procurori a CSM au refuzat
să participe la consultări,
afirmând că „independența
justiției nu se negociază,
iar orice dialog referitor
la adoptarea ordonanței
de urgență trebuia inițiat
anterior emiterii sale, nu
post factum”. În schimb, au
fost prezente alte asociații
(Asociația
Procurorilor
din România, Asociația
Magistraților din România
și Uniunea Națională a
Judecătorilor din România)
despre care procurorii din
Constanța, de exemplu,
spun că nu-i reprezintă.
După întrevedere, ministrul
Tudorel Toader a anunțat,
cu referire la OUG 7, că
Guvernul va abroga art.
54 care prevedea numirea
judecătorilor în posturile de
conducere de la Ministerul
Public, DNA, DIICOT,
secții și alte parchete din
țară (de pe lângă judecătorii,
tribunale și curtea de
apel). De asemenea, avizul
consultativ în procedura
de selecție va fi dat de
secția de procurori, nu de
plenul CSM. Toader a mai
afirmat apoi că abrogarea în
totalitate a OUG 7 nu este
cu putință.

PLENUL CSM
SOLICITĂ
ABROGAREA OUG 7
Președintele
Klaus
Iohannis
a
solicitat
Guvernului să abroge
„de îndată OUG 7 și să
implementeze fără întârziere
recomandările cuprinse în
raportul Mecanismului de
Cooperare și Verificare al
Comisiei Europene și în
rapoartele Comisiei de la
Veneția”. Șeful statului a
mai susținut „că invitația
adresată
de
premier
doar
reprezentanților
asociațiilor de magistrați
și reprezentanților CSM
denotă o lipsă de respect
față
de
autoritatea
judecătorească și față de
prevederile constituționale
care cuprind condițiile în
care Guvernul poate să
apeleze la instrumentul
ordonanțelor de urgență”.
Abrogarea OUG 7, cu
excepția
dispozițiilor
cerute de CSM, a fost
solicitată și de plenul CSM,

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

care a votat acest lucru
cu 12 voturi „pentru”, trei
voturi „împotrivă”, un vot
fiind nul. În acest timp,
președinta CSM, căreia
Curtea de Apel Brașov i-a
cerut revocarea din funcție,
a fost prezentă la negocierile
convocate de premierul
Dăncilă, în disonanță totală
cu hotărârea adoptată
de plen. Și procurorul
general
al
României,
Augustin Lazăr, i-a cerut
Avocatului Poporului să
sesizeze CCR în legătură
cu neconstituționalitatea
OUG 7.

DIICOT ÎȘI SUSPENDĂ
ACTIVITATEA PÂNĂ
PE 8 MARTIE
Mai multe parchete și
instanțe din țară au anunțat
că, în afară de a continua
ațiunile de protest, vor
întrerupe activitatea până
la abrogarea ordonanței.
Cea mai răsunătoare decizie
a venit de la Direcția de
Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată
și Terorism. Adunarea
generală a procurorilor
DIICOT a decis, cu 221 de
voturi din 231 de procurori,
să suspende activitatea
zilnic, între orele 8.00 și
12.00, de marți și până
pe 8 martie. Procurorii
protestează astfel față de
„modalitatea în care puterea

executivă, în calitate de
legiuitor delegat, a înțeles să
adopte a patra modificare
legislativă într-un interval
de 6 luni, prin ordonanță
de urgență, a „legilor
justiției”, acte normative
organice de a căror claritate
și predictibilitate depinde
însăși normala funcționare
a sistemului judiciar. Aceste
serii de modificări sunt
de natură să afecteze grav
atât activitatea CSM, pe
cea a Ministerului Public,
cât și buna funcționare și
stabilitatea sistemului de
justiție în ansamblu, cu
consecințe asupra modului
de înfăptuire a actului de
justiție”.

FRANS TIMMERMANS,
SUPĂRAT PE VIORICA
DĂNCILĂ
Prim-vicepreședintele
Comisiei Europene, Frans
Timmermans, care s-a
întâlnit recent cu premierul
României, a mustrat-o
într-o scrisoare pe Viorica
Dăncilă,
spunându-i
indirect că într-un fel
vorbește în Europa și altfel
procedează la București:
„La întâlnirea noastră din
7 februarie, am subliniat că
un dialog complet și deschis
este calea de a progresa în
chestiunile privind statul
de drept, în general, și în
Mecanismul de Cooperare și

Verificare (MCV), în special.
Prin urmare, a fost o surpriză
și oarecum o dezamăgire că
problema noilor ordonanțe
de urgență nu a fost ridicată
în
discuție
(...)Prima
recomandare a raportului
MCV din ianuarie 2017 a
fost „să implementeze un
sistem solid și independent
de numire a procurorilor de
rang înalt, bazat pe criterii
clare și transparente, pe
baza sprijinului oferit de
către Comisia de la Veneția.
De asemenea, Comisia
a recomandat revizuirea
legilor
justiției,
ținând
cont
de
recomandările
MCV, precum și de cele ale
Comisiei de la Veneția și ale
GRECO. În plus, raportul a
subliniat preocupările legate
de Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor din Justiție,
din punct de vedere al
independenței
judiciare.
Ordonanțele amintite par
să contrazică în mod direct
raportul MCV atât în esența
acestuia, cât și în ceea ce
privește lipsa de consultare și
adoptarea lor pe neașteptate.
Acum devine cu adevărat
urgent ca România să reia
procesul de reforme. Aceasta
înseamnă un parcurs înainte,
nu înapoi, și abținerea de la
orice măsuri care ar inversa
progresele obținute de-a
lungul anilor.”

OFERIM TOATĂ
Ă GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare

cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
0244.546.501 orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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PUȚINE ȘCOLI PROFESIONALE PENTRU AGRICULTURĂ
D

eseori se spune că în agricultură nu există forță de muncă suficientă. Că
fermierii ar vrea să facă angajări, dar nu găsesc persoane dispuse să lucreze
în acest sector. Poate că realitatea aceasta este, dar ea este contrazisă de cifrele
oficiale. Institutul Național de Statistică arată că, în trimestrul al treilea 2018, la
nivel
național, în agricultură erau vacante 660 de posturi. Și tot în această perioadă,
n
populația
ocupată din agricultură se ridica la 2,42 mil. de persoane, dintr-un total
p
de
d 8,8 mil. populație ocupată. De aici nu reiese că am avea lipsă de forță de muncă
și
ș nici că nevoia de lucrători este foarte mare. Pe de altă parte, procentul de lucrători
în agricultură este uriaș în România (25-27% din totalul populației ocupate), față
de
d o medie europeană de 4,5%.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Invățământ profesional mecanic agricol, anul școlar 2019-2020
Regiune
Număr școli/localitate
Județ
Nord-Est
Sud-Est

U

na dintre meseriile pentru care
fermierii afirmă că nu mai găsesc
oameni calificați este cea de mecanic agricol.
Tractorist, adică. Școala românească, e
adevărat, nu a mai inclus în aria curriculară
această calificare. De fapt, a eliminat
multă vreme învățământul profesional.
Iar mecanicii agricoli de altădată s-au cam
dus... fie pe cale naturală, fie s-au pensionat,
fie au plecat în străinătate, fie au refuzat să
lucreze în sector, în vremea în care erau
plătiți prost. Puțini au rămas activi în
agricultură. De trei ani însă s-a reintrodus
în România învățământul profesional
sau dual, având și această specializare, de
mecanic agricol. Dar nu știm dacă numărul
de locuri aprobate în școli acoperă necesarul
din ferme. De exemplu, pentru anul școlar

2019-2020,
2019
2020 Ministerul Educației a aprobat o
cifră de școlarizare de 1.202 locuri pentru
învățământul profesional (vezi tabel) și 14
locuri pentru învățământul dual (Liceu
tehnologic Onești, Bacău). Județele în care
s-au înființat cele mai multe clase sunt
Botoșani, Vaslui, Constanța, Bihor și Buzău.
(vezi tabel)
Pe lângă aceste unități de stat în care se
pregătesc mecanici agricoli, la nivel național
mai sunt două sau trei unități private care
fac același lucru, dar pe cheltuiala fie a
fermierilor, fie a beneficiarului, direct.
În învățământul de stat, elevii de clasa a
VIII-a care optează pentru învățământul
profesional primesc și un stimulent în
cuantum de 200 lei/lună, iar cei care aleg
învățământul dual, 400 lei/lună (200 lei de

SudMuntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-Vest
Centru

10 (Vorona, Șendriceni, Onești,
Vlășinești, Miroslava, Podul Iloaiei,
Horia, Codăiești, Puiești, Negrești
9 (Grădiștea, Buzău, Pogoanele,
Cobadin, Constanța, Ostrov, Corod,
Cudalbi, Topolog)
9 ( Mozăceni, Dragalina, Băleni,
Tărtășești, Fetești, Țăndărei,
Bărcănești, Roșiorii de Vede, Turnu
Măgurele)
6 (Segarcea, Valea Stanciului, Băilești,
Șimian, Caracal, Bălcești)
6 (Nădlac, Moldova Nouă, Biled,
Jimbolia, Lovrin, Timișoara)
6 (Salonta, Valea lui Mihai, Cadea,
Marghita, Cluj Napoca, Carei)
4 (Jidvei, Tg. Secuiesc, Odorheiu
Secuiesc, Sărmaș)

la bugetul de stat și minimum 200 de lei
de la operatorul economic cu care elevul
încheie un contract individual de practică).
Problema este că în ambele cazuri e nevoie
de un contract cu operatorii economici,

ALOCAȚIILE PENTRU COPII AR
TREBUI SĂ FIE MAJORATE DE MÂINE

P

arlamentarii au votat
votat, la începutul lui februarie
februarie,
creșterea alocațiilor pentru copii în 2019 de la 84 de
lei, la 150 de lei, după un amendament depus de deputatul
PNL Robert Sighiartău. Guvernul a adoptat o ordonanță
de urgență în acest sens, cu intrare în vigoare începând
cu 1 martie. În actul normativ se prevede: „Cuantumul
alocației de stat pentru copii se stabilește astfel: 300 lei pentru
copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în
cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu vârsta

cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care
urmează cursurile unei școli sau facultăți, după împlinirea
vârste de 18 ani; 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă
între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap”. Actele
necesare pentru acordarea alocației pentru copil: cerere
tip; copie CI/BI părinți- copii xerox; certificat de naștere
copil-copie și original; livret de familie actualizat ( se trece
copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă),
copie și original; copie hotărâre de încredințare, dacă este
cazul; copie hotărâre de adopție, dacă este cazul; copie acte
reședință, în cazul în care unul dintre părinți sau ambii
are/au reședința într-una dintre tările UE; extras de cont
pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un
cont bancar. Se pare însă că decizia trebuie să fie amânată
doarece, în lipsa unui buget de stat finalizat la timp, se pare
că nu ar exista cadrul legal pentru majorarea alocațiilor.
Conform legilor, majorarea se poate produce în luna în
care ar intra în vigoare bugetul de stat pentru 2019, deci e
posibil ca acest lucru să se întâmple pe 1 aprilie.

FINANȚĂRI DE 40 DE MILIOANE DE LEI DE
LA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

M

inisterul Apelor și Pădurilor
(MAP) și 22 de unități
administrativ teritoriale (UAT) au
semnat noi contracte de finanțare cu
valoare totală de 40.006.188 lei, din
care 37.480.166 lei contribuție MAP,
pentru construirea unor platforme
comunale pentru managementul
gunoiului de grajd. Pe lângă lucrările
de construcție, finanțarea acoperă
și costurile pentru utilajele necesare
colectării gunoiului de grajd de la
populație și de la fermele mici și

mijlocii situate pe raza comunelor
beneficiare.
Până la finele anului trecut, în
prima tranșă, au fost semnate 12
contracte de finanțare a platformelor
și 10 contracte de achiziție a seturilor
de utilaje necesare întăririi capacității
de operare a unor platforme finanțate
anterior. Valoarea totală a investițiilor
a fost de 29,31 de milioane lei, din
care 27,55 de milioane de lei finanțare
MAP. Cele două tranșe de finanțare
sunt aferente celor 97 de proiecte

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ
0244.546.501

aprobate de MAP la nivel de Notă
Conceptuală, a căror valoare totală
este de 158,25 de milioane de lei, din
care fondurile alocate de MAP sunt
de 147,05 milioane de lei.

Botoșani, Bacău, Iași,
Neamț, Vaslui

Număr
locuri
266

Buzău, Constanța,
Galați, Tulcea

210

Argeș, Călărași,
Dâmbovița, Ialomița,
Prahova, Teleorman

222

Dolj, Mehedinți, Olt,
Vâlcea
Arad, Caraș-Severin,
Timiș
Bihor, Satu Mare, Cluj

182

Alba, Covasna,
Harghita, Mureș

126
98
98

unde elevii să facă practică, fiindcă liceele
nu dispun de utilaje, iar aceștia nu știm cât
de dispuși sunt să se încarce cu o cheltuială,
mai ales că n-au nicio garanție că absolvenții
vor lucra la ei în ferme.

MINISTERUL
MEDIULUI SE DĂ
BĂTUT ÎN LUPTA
CU URȘII!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
rahova nu reușește 4.000 de exemplare. De aici
să scape de problema se poate trage concluzia că
urșilor. În ultima săptămână, trebuie ucise peste 2.000
jandarmii montani au fost de animale. Anul trecut,
chemați de trei ori numai Ministerul Mediului a pus în
la Bușteni pentru a alunga dezbatere publică proiectul
animalele de pe străzile planului de acțiune pentru
orașului. Ministerul Mediului, conservarea populației de urs
care ar trebui să ia o decizie brun. Documentul planifica
în acest sens, ridică din umeri
a neputință. Anul trecut,
ministrul Grațiela Gavrilescu
a solicitat ajutorul UE,
invitând țările din comunitate
să preia câteva exemplare
măcar în grădinile zoologice,
dacă în mediul natural nu se
poate. Iar răspunsul se pare pentru următorii 10 ani
că a fost unanim: „ problema modul în care se va realiza
este a dumneavoastră, nu a managementul urșilor în
UE”. Potrivit șefei de la Mediu, România, una din principalele
România
avea, în 2016, o măsuri fiind vânătoarea, ceea
R
populație
de urs cuprinsă în ce a adus critici din partea
p
6.050-6.640
exemplare, iar societății civile, care acuză că
6
mărimea
optimă a populației se dă liber la vânătoarea pentru
m
de
d urs brun, din punct de trofee, deși ursul este specie de
vedere
ecologic, social și interes în spațiul comunitar,
v
economic,
este de aproximativ care necesită protecție strictă.
e
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Impreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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DOUĂ MANIFESTĂRI MUZICALE OMAGIALE DE EXCEPȚIE,
ÎN SĂPTĂMÂNA 18-24 FEBRUARIE A.C., LA MUZEUL
MEMORIAL „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

B. Alexandru; Niţă Grigoraş; www.ziarulploiestii.ro

S

ăptămâna trecută
(18-24
februarie
a.c.), la Muzeul Memorial
„Paul Constantinescu”
din Ploiești, au avut
loc două manifestări
muzicale de excepţie.
Prima propusă încă din
luna decembrie 2018, cu
ocazia sărbătoririi a 25
de ani de la înfiinţarea
instituţiei,
a
fost
prilejuită de aniversarea
a 90 de ani a prof. dr. Al.
I. Bădulescu, muzicolog,
membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor și
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, iar cea
de a doua a fost înscrisă în calendarul actualei stagiuni
muzicale 2018-2019, pentru ziua de 24 februarie, în baza
parteneriatului cu importanta Fundaţie Culturală din
Capitala ţării, Fundaţia „Remember Enescu”.
Deși presa scrisă, audio și video a comentat în detaliu
prima dintre manifestările amintite, ţinem să precizăm
numai unele date esenţiale pentru publicul cititor și iubitor
al marei și adevăratei muzici.
Iniţiativa realizării unei manifestări omagiale dedicate
profesorului dr. Alexandru I. Bădulescu, a aparţinut
celebrei pianiste dr. Ilinca Dumitrescu, solist concertist de
stat, muzicolog, care în urmă cu zece ani, respectiv în 2009
și 2014, cu ocazia aniversării a 80 de ani și respectiv 85 de
ani, în calitatea ce o avea atunci de director al fostului TV
România de Mâine, a realizat la București două emisiuni
dedicate profesorului dr. Al. I. Bădulescu, care au fost
transmise pe posturile de televiziune la vremea respectivă,
fiecare înscriind trei ore. Au rostit alocuţiuni despre viaţa și
activitatea muzicianului sărbătorit, personalităţi de renume
naţional și internaţional ale știinţei, culturii și muzicii
românești, cu care a lucrat de-a lungul vremii în Ministerul
Culturii, la nivelul fostei Regiuni Ploiești (1953-1968) și
judeţului Prahova (din 1968).
După cuvântul introductiv rostit de muzicianul
sărbătorit, a preluat bagheta – în calitate de moderator,
eminenta pianistă dr. Ilinca Dumitrescu, solist concertist de
stat, muzicolog, care l-a cunoscut bine pe profesorul dr. Al.
I. Bădulescu încă de prin anii 60 din secolul trecut.
Domnia sa, a invitat pentru a aduce în atenţia numerosului
public sosit din Capitală, din judeţ, cu deosebire din
municipiul Ploiești, în primul rând, pe manegerul Muzeului
de Istorie și Arheologie Prahova, arheolog Marilena Peneș

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
Că
l t

Î

n ultima vreme, obiceiul de a
consuma diverse sortimente de
ceai a devenit un fel de a fi atunci când
oamenii se întâlnesc, dar mai ales atunci
când licoarea fierbinte este folosită în
scopuri terapeutice. Toate ceaiurile sunt
parfumate și savuroase, dar este bine să
cunoaștem și proprietăţile tămăduitoare
ale acestora.
Dintre toate ceaiurile de plante, le-am
ales pe cele care ne ajută să stăm departe
de viroze și alte neajunsuri ale iernii.
INFUZIE DE GHIMBIR PENTRU
DRENAREA SINUSURILOR
În perioadele reci ale anului, mai ales
iarna, când infecţiile respiratorii apar în
mod frecvent, unul dintre cele mai eficiente
remedii naturiste este ceaiul de ghimbir.
Preparare. Pentru obţinerea acestuia
avem nevoie de o bucată de ghimbir
proaspăt, care se spală bine, după care se
curăţă de coajă și se dă pe răzătoare. Se pun
2 căni de apă într-un ibric, iar peste apa
încă rece se adaugă 2 linguri de ghimbir
proaspăt ras. Când apa începe să fiarbă,
se dă flacăra la foc foarte mic, se acoperă
ibricul cu un capac și se lasă la fiert încă
5 minute. După aceea se strecoară cât este
încă fierbinte și se toarnă în căni.
Ceaiul se bea între mese, cu înghiţituri
mici, astfel încât pe parcursul unei zile să se
PAGINA
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– care a remarcat o seamă de date și momente din viaţa
profesorului dr. Al. I. Bădulescu, colaborator direct al
regretatului profesor emerit Nicolae Simache și care s-a
impus pe plan judeţean și republican, în organizarea a
numeroase muzee din fosta Regiune Ploiești și cu deosebire
în judeţul Prahova.
Emoţionanta festivitate a continuat, cu alocuţiuni rostite
de personalităţi oficiale printre care: ing. Ludmila Sfârloagă,
vicepreședinte al Consiliului Judeţean Prahova, care pe lângă
o seamă de alese aprecieri a înmânat prof. Al. I. Bădulescu o
Diplomă de Excelenţă emisă de Consiliul Judeţean Prahova,
semnată de Președintele acestei instituţii ing. Bogdan Mihai
Toader, împreună cu o splendidă Plachetă realizată pentru
oaspeţii de nivel înalt din ţară și străinătate care vizitează
judeţul Prahova.
O Diplomă de Excelenţă a fost oferită profesorului
sărbătorit, de către directorul Măndoiu Mihai al postului
judeţean de radio SOS Prahova. „Pentru colaborarea
îndelungată și prestigioasă în realizarea a peste două sute de
emisiuni dedicate principalelor evenimente și personalităţi
care s-au născut sau au trăit și creat de-a lungul vremii, pe
teritoriul judeţului Prahova. O excepţională arhivă sonoră”.
Importanta listă a muzicienilor sosiţi din Capitala
ţării a fost inaugurată de către prof. univ. dr. Dan
Buciu - compozitor și muzicolog, rector de onoare al
Universităţii Naţionale de Muzică București și secretar al
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.
Emoţionantele sale aprecieri privind activitatea îndelungată
a profesorului și muzicologului Al. I. Bădulescu, au fost
întărite și cu o importantă Diplomă Aniversară emisă de
Președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România, prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu – compozitor
și muzicolog. Au rostit apoi alocuţiuni dr. Vasile Macovei
- fagotist la Opera Română din București, prof. univ. dr.
Mihai Cosma – muzicolog, membru în Biroul Secţiei
de Muzicologie și director al Centrului de Excelenţă
al Universităţii Naţionale de Muzică din București,
muzicologul Petre Codreanu - mulţi ani fost director
general al Operei Române din București, conf. univ. dr.
Carmen Manea – pianistă și muzicolog – care a semnat și
un amplu și important articol despre viaţa și activitatea prof.
dr. Al. I. Bădulescu, publicat integral în ziarul „Ploieștii”
din ziua de 21 februarie a.c., prof. univ. dr. Miron Oprea –
președintele Fundaţiei Oamenilor de Știinţă Prahova, prof.
Rodica Georgescu – fost inspector școlar Prahova, prof.
Nicolae Dumitrescu – istoric și critic literar, prof. Cornel
Irimia – dirijor și doi foști elevi ai profesorului dr. Al. I.
Bădulescu: Mihai Constantin – profesor, fost director la
Școala Generală Dârvari din comuna Valea Călugărească și

ing. Gabriela Petri – fost elevă la Liceul „Mihai Viteazul”,
din Ploiești în anii 1969-1970.
Manifestarea omagială din ziua de miercuri, 20 februarie
s-a încheiat cu două excepţionale momente muzicale
susţinute de violonista și dirijoarea Luminitza Petre,
violoncelistul Dan Cavassi de la Filarmonica „George
Enescu” din București și pianistul concertist Viniciu
Moroianu – prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de
Muzică București. În program lucrări de Fr. Kreisler, L. van
Beethoven, G. Fore, C. Dimitrescu și Paul Constantinescu.
O manifestare omagială a avut loc și a doua zi – joi,
21 februarie a.c., începând de la ora 10.00 la Societatea
Culturală Ploiești „Mileniul III”, unde președintele acestei
remarcabile instituţii – ing. C. Trestioreanu, i-a oferit,
împreună cu vicepreședintele societăţii prof. dr. Gh.
Marinică, o Diplomă de Excelenţă. O distincţie similară a
primit prof. dr. Al. I. Bădulescu și în seara acelei zile din
partea conducerii Filarmonicii „Paul Constantinescu”,
înainte de începerea concertului omagial.
Cea de a doua manifestare muzicală din săptămâna
trecută, s-a desfășurat în ziua de duminică, 24 februarie
a.c., începând de la ora 11.00 și a fost organizată împreună
cu Fundaţia Culturală „Remember Enescu” din București,
condusă de reputata profesoară de vioară Mihaela Tomescu.
Și-au dat concursul tineri interpreţi de la Colegiul Naţional
de Muzică București, Colegiul Naţional de Arte „Carmen
Sylva” Ploiești și Clubul de Muzică din Capitală.
S-au remarcat: violonista Raicu Ana, cl. VI, pianista
Eric Maican, cl. III, și Duo Robert Creimerman – pian și
Valentin Dimitrie Simion – violoncel.
Coordonare, organizare și prezentare, prof. Mihaela
Tomescu și prof. dr. Al. I. Bădulescu. Numeroasa și
prestigioasa asistenţă a remarcat în ropote de aplauze
atât alocuţiunile rostite de muzicienii – compozitori,
muzicologi, dirijori, profesori etc, precum și interpreţii
momentelor muzicale, care au dovedit și cu acest prilej, pe
lângă un evident talent și măiestrie interpretativă, capacitate
incontestabilă de a aprecia viaţa și activitatea de peste șapte
decenii pe care prof. dr. Al.I. Bădulescu a dedicat-o în mod
constant promovării în ţară și peste hotare, a valorilor perene
ale culturii și artei din această străveche vatră de civilizaţie
românească, dar și din patrimoniul muzicii universale – în
cadrul dialogului cultural internaţional.
Sincere mulţumiri și calde felicitări tuturor celor care au
onorat cu întreaga lor fiinţă și dragoste aceste manifestări
omagiale ce vor rămâne multă vreme din inima profesorului
sărbătorit, precum și a celor care au avut fericitul prilej de
a fi prezenţi la două dintre excepţionalele acte de cultură și
educaţie.

PUTEREA CEAIURILOR LA VREME DE IARNĂ (I)
termine întreaga cantitate preparată.
Este recomandat în tratarea inflamaţiilor
gâtului, în puseuri de tuse, laringită, stări de
rău de mișcare, afecţiuni biliare, indigestii,
sinuzită, dureri de cap sau nevralgii.
Ideal este ca acest ceai să se bea
neîndulcit, dar cei care doresc pot adăuga
1 linguriţă de miere la fiecare cană.
O cură trebuie să dureze mai mult de 2
săptămâni.
INFUZIE DE CĂTINĂ ÎMPOTRIVA
AVITAMINOZEI ȘI A BOLILOR
ALERGICE
Cătina crește din abundenţă pe albia
râurilor, dar și în locuri stâncoase și abrupte
din regiunile deluroase. Frunzele sunt verzialbicioase, iar florile au culoare galbenruginie, pentru ca în final să ne bucurăm de
buchetele de fructe galben-portocalii care
încântă privirea. La o primă vedere, cătina
este un arbust cu multiple ramificaţii, pe
suprafaţa căruia predomină perii stelaţi și
o mulţime de spini și cam atât. Fructele de
cătină se pot culege într-o perioadă destul
de mare, începând cu luna august și până în
plină iarnă, odată cu primul îngheţ.
În vederea conservării, fructele se usucă
numai pe cale artificială, la o temperatură
de 70 de grade Celsius. Fructele de
cătină conţin vitamina C, ÂE, B1, B2, PP,
carotenoide (provitamina A), flavonoide,
(vitamina P), proantociani, pectine,
fitosteroli, ulei gras, catehină și acizi

triterpenici.
Din fructele de cătină proaspete
sau uscate se poate prepara o infuzie
miraculoasă.
Preparare și administrare. Peste 2
linguriţe de plantă se toarnă 1 cană cu
apă clocotită și se lasă la infuzat timp de
15 minute. Se beau 2-3 căni cu ceai pe zi,
înaintea meselor principale, iar cura de
vitaminizare durează 3 luni.
Efecte benefice se obţin în afecţiuni
precum avitaminoză, astenie nervoasă,
ulcer gastric și duodenal, hepatită, boli
alergice, psoriazis și afecţiuni ale prostatei.
De asemenea, cei aflaţi în convalescenţă au
mare nevoie de un tratament prelungit cu
ceai de cătină.
Pentru fructe cât mai bogate în
vitamina C se recomandă recoltarea
acestora în lunile august-octombrie.
Această cură se recomandă a fi ţinută
de două ori pe an.
INFUZIA DE MĂCEȘE CREȘTE
IMUNITATEA
Alături de complexul de vitamine B și
vitaminele A, C, și E, măceșele conţin și
magneziu, acizi organici, flavonoide, ceea
ce generează o multitudine de proprietăţi
benefice, care ajută la reducerea riscului
bolilor cardiace, vasculare, dar și la
normalizarea tensiunii arteriale și ţinerea
sub control a bolilor osoase și renale.
Fiecare cană cu ceai oferă un aport de

vitamine, fitosteroli
fitosteroli și carotenoide,
vitamine
carotenoide care
contribuie la prevenirea unor boli ale
sistemului cardiovascular.
Substanţele nutritive din măceșe
au un rol considerabil în stimularea și
consolidarea sistemului imunitar.
Preparare. Ceaiul de măceșe se obţine
adăugând 1 lingură de măceșe tocate la
250 ml apă clocotită. Spre deosebire de alte
ceaiuri, acesta se lasă la infuzat 15 minute,
apoi se strecoară și se bea de preferinţă
neîndulcit.
Infuzia de măceșe este un foarte bun
calmant pentru durerile de gât și pentru
tusea generată de viroza respiratorie.
Această cură se recomandă a fi ţinută
de două ori pe an.
Ceaiurile de măceșe sunt foarte utile în
perioadele de suprasolicitare nervoasă, în
timpul virozelor și răcelilor sau în cazul
imunităţii scăzute.
Cura de ceai de măceșe se recomandă
în hipertensiune arterială și ateroscleroză
deoarece contribuie la menţinerea
elasticităţii și permeabilităţii vaselor
capilare.
Va urma
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OPUS DEI, O GRUPARE MISTERIOASĂ ȘI CONTROVERSATĂ

O

pus Dei sau Opera Domnului, în traducere directă,
este un nume care începe să se audă tot mai des în
ultima vreme. Scoasă la lumină de celebrul roman Codul
lui Da Vinci și, de atunci, considerată de mulţi drept
una dintre cele mai puternice și influente organizaţii din
întreaga lume, Opus Dei este, în lumea catolică, o grupare
misterioasă și controversată.

VISUL LUI ESCRIVA
Ziua de 7 octombrie, anul
2002, Vatican. În faţa celei mai
mari mulţimi reunite până atunci
în Piaţa San Pietro, avea loc
canonizarea cu mare pompă a
fondatorului Prelaturii Opus Dei,
numit de atunci încoace Sfântul
Josemaria Escriva de Balaguer.
În prezenţa a peste 300.000 de
persoane, 34 de cardinali și 200
de episcopi catolici (la eveniment
fiind prezent chiar și Patriarhul
Teoctist al Bisericii Ortodoxe
Române), Papa Paul al II-lea l-a
trecut în rândul sfinţilor Bisericii
Catolice pe „tătucul” Opus Dei.
Mulţi creștini catolici o
consideră drept ultima organizaţie
cu adevărat „cruciată” din sânul
Vaticanului; în schimb, inamicii
acestei organizaţii nu s-au sfiit
să o catalogheze drept „Sfânta
Mafie”, „Masoneria Albă” sau chiar
„Caracatiţa Domnului”
Opus Dei a fost fondată de
preotul Josemaria Escriva de
Balaguer, pe data de 2 octombrie
1928, în Madrid. Conform
propriilor declaraţii, Escriva a
trăit în același an, o viziune în
care „Dumnezeu însuși își exprima
dorinţa cu Opus Dei să existe”.
Imediat, Escriva pune bazele
unei organizaţii care să-i ajute pe
laici să găsească sfinţenia în viaţa
și activitatea zilnică. Pe aceste
considerente, părintele Escriva și-a
numit noua organizaţie Opus Dei,
ceea ce, în limba latină, semnifică
Opera, lucrarea lui Dumnezeu.
Astfel, Escriva dorea să sublinieze
faptul că organizaţia nu ar fi fost
creaţia sa, ci chiar a Domnului.
Iniţial, Opus Dei a fost o
organizaţie
deschisă
doar
bărbaţilor, dar, doi ani mai târziu,
în anul 1930, în urma unei alte
„comunicări” cu Dumnezeu,
părintele Escriva a decis să

primească și femei.
Însă pentru Opus Dei aveau să
vină ani tulburi și dificili. În anul
1936, organizaţia a avut serios de
suferit în urma Războiului Civil
din Spania, când majoritatea
prelaţilor catolici au fost forţaţi
să se ascundă, în condiţiile în
care Biserica Romano-Catolică
spaniolă acorda ajutor și susţinere
rebelilor naţionaliști. După ce
Războiul Civil s-a terminat cu
victoria generalului Francisco
Franco, Escriva s-a reîntors la
Madrid în deplină siguranţă.
În memoriile sale, părintele
Opus Dei nota că, în acea
perioadă, a avut de înfruntat
dificultăţi majore, provocate cel
mai adesea de prelaţii catolici de
orientare tradiţionalistă, care nu
ar fi înţeles pe deplin ideile pe care
se întemeia Opus Dei. Cu toate
acestea, organizaţia sa a început
să se dezvolte puternic în perioada
regimului lui Franco, iar, din 1945,
Opus Dei a început să aibă filiale și
în alte ţări.
În 1939, Escriva publicase deja
lucrarea Calea, o culegere de 999
maxime și precepte care vizau
spiritualitatea din punctul său de
vedere.
Un an mai târziu, organizaţia
sa avea să înfrunte primele critici
ale unui adversar ideologic
deosebit de puternic și influent.
Este vorba de prelatul iezuit
superior Wlodimir Ledochowski,
care a trimis Vaticanului o notă
în care considera Opus Dei drept
o „organizaţie foarte periculoasă
pentru Biserica Catolică din
Spania”, deoarece ar avea un
„caracter secret” și ar fi „o formă de
creștinism masonic”.
Netulburat, Escriva ţintește tot
mai sus, iar, în 1946, deschide deja
prima filială Opus Dei la Roma.
Patru ani mai târziu, Papa Pius al

XII-lea își dă acordul oficial pentru
existenţa organizaţiei, ba mai mult,
permite persoanelor căsătorite să
facă parte din Opus Dei, un succes
nesperat pentru Escriva. În 1962,
Conciliul II Vatican aprobă și
împărtășește viziunea lui Escriva
asupra activismului și implicării
sociale a laicilor.
În 1975, pe când Opus Dei
era în plin avânt, Escriva moare,
iar la cârma organizaţiei ajunge
Alvaro del Portillo, un apropiat al
fondatorului. Șapte ani mai târziu,
Papa Ioan Paul al II-lea acorda
organizaţiei mult-râvnitul statut de
prelatură personală. (În sistemul
de organizare a Bisericii Catolice,
acestor grupuri numite prelaturi
personale, structurate ierarhic, li
se încredinţează anumite sarcini
pastorale.)
În 2002, la doar 26 de ani de
la moartea lui Escriva, Papa Ioan
Paul al II-lea îl canonizează. În
timpul cuvântării ţinute cu această
ocazie, prelatul pontif de origine
poloneză se referea la Escriva ca la
„un sfânt al vieţii de zi cu zi”.

SFINŢENIA UNEI
VIEŢI OBIȘNUITE
Din punct de vedere ideologic,
Opus Dei este o organizaţie
catolică,
împărtășind
toate
doctrinele acestei biserici, dar se
axează pe vieţile credincioșilor
catolici care nu sunt călugări
sau preoţi. Doctrina sa vizează
„chemarea universală la sfinţenie”
și îmbinarea vieţii spirituale cu cea
profesională, socială și de familie.
Conform doctrinei proprii,
membrii Opus Dei duc vieţi
obișnuite,
respectă
valorile
tradiţionale familiale în concepţie
catolică și se străduiesc „să atingă
sfinţenia unei vieţi obișnuite”.
De asemenea, Opus Dei se
concentrează pe importanţa
desăvârșirii
profesionale
a
credincioșilor.
Doctrina dictează că munca
nu duce doar la progresul social,
ci ar fi chiar „o cale spre sfinţenie”,
cu atât mai mult cu cât Escriva
declara sus și tare credincioșilor
catolici: „Sfinţiţi-vă propria muncă.
Sfinţiţi-vă pe voi înșivă. Sfinţiţi-i și
pe alţii prin munca voastră”.
Toţi membrii, fie ei căsătoriţi
sau nu, trebuie să urmeze un
așa-numit „plan de viaţă” sau o
„normă de pietate”, în esenţă nimic
altceva decât norme și obligaţii
tradiţional-catolice.
Capul
organizaţiei
este
cunoscut sub numele de Prelatul
și este susţinut în activitatea sa de
două consilii, un Consiliu General,
alcătuit exclusiv din bărbaţi, și
altul compus din femei. Prelaţii își
păstrează titlul și poziţia pe durata
întregii sale vieţi. După moartea sa,
este convocat Congresul General
în care este ales noul Prelat, care
trebuie să fie recunoscut de Papă.
La nivelul anului 2010, Opus
Dei număra circa 90.260 de
membri oficiali. Dintre aceștia,
doar 2.015 erau preoţi, restul fiind
laici. Se estimează că aproximativ
60% dintre membri Opus Dei sunt
activi în Europa, iar 35% trăiesc în
America de Sud. Conform ierarhiei
proprii, există mai multe categorii
de membri. În cadrul laicilor, se

evidenţiază Supranumerarii, care
alcătuiesc circa 70% din totalul
membrilor, urmează Numerarii,
care au jurat să fie celibatari și să
trăiască în sărăcie și ascultare, și
Supleanţii, membrii care au făcut
jurământ de celibat apostolic.
Din rândul supleanţilor sunt
selectaţi candidaţii pentru preoţie,
formând clerul tipic al Opus Dei.
Alte categorii sunt reprezentate
de preoţii propriu-ziși care fac
parte din Societatea Sacerdotală a
Sfintei Cruci și de colaboratori sau
simpatizanţi care nu sunt membri
Opus Dei și pot avea altă religie
decât cea catolică.

OCULTĂ SAU NU?
Aparent, opinia publică tinde să
asocieze organizaţia cu imaginea
care transpare din celebrul roman
Codul lui Da Vinci, carte în care
scriitorul Dan Brown prezintă
Opus Dei mai puternică decât
Masoneria și dedicată marilor
comploturi. Un ordin ai cărui
membri nu se dau în lături de la
nimic pentru protejarea Bisericii
Romano-Catolice.
Dincolo de portretul zugrăvit
de Dan Brown, Opus Dei este
cumva o armată romano-catolică
care nu poartă uniforme sau
arme, ci veșminte dintre cele mai
obișnuite. „Soldaţii” săi au cele
mai variate profesii, de la simpli
vânzători în piaţă, la miniștri,
bancheri sau cadre universitare,
toţi fiind animaţi de lucrarea lor
întru Opera Domnului.
Conform lui Josemaria Escriva
de Balaguer, membrii Opus Dei
trebuie să dea dovadă în primul
rând de discreţie. Constituţia
organizaţiei, care datează din
1950, inclusiv ultimul statut
votat în 1982, stipulează: „Pe
baza smereniei colective, Opus
Dei nu vrea să lanseze cărţi sau
scrieri. Membrii noștri ar trebui să
păstreze o tăcere prudentă și plină
de respect în ceea ce privește numele
și identitatea celorlalţi membri.
Nimeni nu ar trebui să-și dezvăluie
apartenenţa la Opus Dei fără
permisiunea clară a superiorilor
locali”.
Se pare că, în cadrul Opus
Dei, doar cererea de primire,
care se face întotdeauna după o
perioadă de cinci ani de noviciat,
se oferă sub formă scrisă. Celelalte
angajamente se fac oral, după un
test intern scris în latină, care
circulă doar în cadrul organizaţiei.
Caracterul
autodeclarat
direct al Opus Dei, precum și
omniprezenţa organizaţiei în
societate, a dus în timp la acuzaţii
de ocultism, „secretism” și la
portretizarea Opus Dei ca fiind o
organizaţie care se ocupă mai mult
de afaceri și de aspectul financiar
decât de cele ale spiritului.

PRO ȘI CONTRA
OPEREI DOMNULUI
Conform
unor
jurnaliști
independenţi precum John I.
Allen jr. Vittorio Messori, Patrice
de Plunkett, Masggy Whitehouse
sau Noam Friedlander, multe
dintre acuzele aduse Opus Dei
nu ar fi decât calomnii, exagerări
răutăcioase și critici nefondate. Pe

baza investigaţiilor jurnaliștilor
de mai sus, se pare că miturile
legate de Opus Dei ar fi create de
oponenţi ai acesteia, iar membrii
organizaţiei chiar ar „practica ceea
ce propovăduiesc”.
Scriitorul și jurnalistul John
I. Allen jr. susţine că Opus Dei
prezintă informaţii credibile
referitoare la ea, iar membrii săi
se comportă asemenea oricărui
credincios catolic. Istoricul Paul
Preston și Brian Crozier au
descoperit că membrii Opus Dei
care au avut funcţii de miniștri
în perioada dictaturii franchiste
din Spania au fost numiţi pe baza
meritelor și talentelor profesionale
și nu a apartenenţei la organizaţie.
În plus, unii membri de marcă ai
Opus Dei, precum Rafael Calvo
Serer și Antonio Senan (primul
președinte de Senat al Spaniei
democratice) s-au erijat în critici
sonori ai derapajelor regimului
franchist. Alvaro de Portillo, fost
Prelat al Opus Dei, susţine că
părintele Escriva a fost un critic
acerb al politicilor duse de Adolf
Hitler, pe care l-ar fi declarat în
mai multe rânduri o „plagă”, un
„rasist” și un „tiran”.În privinţa
așa-zisei misoginii din sânul
organizaţiei, John I. Allen susţine
că unele poziţii de conducere sunt
deţinute de femei, care uneori îi
supervizează pe bărbaţi.

ÎN PRIVINŢA
CRITICILOR,
SITUAŢIA ESTE CU
MULT DIFERITĂ
Există bunăoară un portal
pe Internet, intitulat Opus Dei
Awareness Network (ODAN),
susţinut de organizaţia cu același
nume, care pretinde că există cu
scopul de „a oferi informaţii și
ajutor persoanelor care au avut de
suferit de pe urma Opus Dei”. O altă
personalitate deosebit de critică
la adresa Opus Dei este Maria
Carmen del Tapla, o ex-membră
a Operei Domnului care a deţinut
un rang înalt în organizaţie.
Toţi criticii susţin că Opus
Dei duce o politică a secretului
absolut care poate ascunde
multe adevăruri sau scandaluri
incomode. Organizaţia a fost
acuzată în mai multe rânduri de
practici de recrutare agresive,
precum și de control excesiv
la adresa membrilor obișnuiţi.
Acuzată de cultivarea imensă
a unui elitism discriminatoriu,
fiind și ţinta criticilor îndreptate
împotriva
catolicismului
în
general, sociologii Peter Berger și
Samuel Huntington sugerează că
Opus Dei este implicat în „crearea
deliberată a unei modernităţi
alternative”, una în care cultura
modernă se supune fără crâcnire
preceptelor
tradiţionale
ale
catolicismului.
În ultimii ani s-a observat
prezenţa Opus Dei și în România;
cei circa un milion de credincioși
catolici din această ţară latină
din estul Europei nu i-au lăsat
indiferenţi pe cei din Opus Dei.
Adevărul cu privire la scopurile
și politicile Opus Dei,este, așadar,
dificil de aflat.
PAGINA
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

REPUBLICA MOLDOVA S-A
ELIBERAT DE COMUNIȘTI. ȘI
DE MOSCOVA OARE?
A

șadar, zarurile au fost aruncate. După numărarea a 100% din procesele verbale de
pe circumscripția națională, patru formațiuni acced în următoarea legislatură a
Parlamentului de la Chișinău. Procentual voturile s-au repartizat după cum urmează: PSRM
P
ccu 31,15%, Blocul ACUM cu 26,84%, PDM cu 23,62% și partidul ȘOR cu 8,32%. Cam aceeași
cconfigurație se prefigurează și pe circumscripțiile uninominale, decât că PSRM și cu PDM
au câte 17 mandate, Blocul ACUM 12, iar Partidul ȘOR 2 mandate. Pe trei circumscripții
a
îînvingători au ieșit candidații independenți. Surprinzător este că nici un alt partid decât cele
nominalizate nu a luat nici un mandat pe uninominale.
n
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

LA 24 FEBRUARIE 2019, PSRM FĂRĂ
MAJORITATE LA GUVERNARE
La capătul unuia dintre cele mai murdare și pline de
haos scrutinuri parlamentare, cu cea mai joasă participare
la vot (49,22%), rezultatele preliminare de la Chișinău
arată că nici una dintre formațiunile politice nu dețin o
majoritate parlamentară și nu se prefigurează, deocamdată,
vreo alianță mulțumitoare pentru populație: PSRM va avea
în noul Parlament 34 de mandate, PDM – 30 de mandate,
Blocul „ACUM” – 27, iar Partidul „ȘOR” – 7. Trei mandate
revin candidaților independenți, care cel mai probabil se
vor afilia democraților. Prima concluzie îmbucurătoare este
că Republica Moldova a evitat îmbrățișarea Kremlinului
– socialiștii, și în primul rând Igor Dodon, care miza pe o
majoritatea socialistă ce să pună capăt unei guvernări dintre
cele mai negre, a suferit o înfrângere usturătoare. Înfrângere
ce trebuie împărțită cu Moscova, care pe ultima sută de metri
a încercat mai multe tertipuri ce au lovit ca un bumerang
tot în liderul socialiștilor (istoria cu eliberarea piloților din

Afganistan, un dosar inițiat liderului democraților ce s-a
dorit a fi răsunător ș. a.). Înfrângerea suferită de PSRM este
cu atât mai amară, cu cât un segment bun de electorat e
dominat încă de vechile nostalgii după regimul sovietic în
spațiul rural și, deloc de neglijat, întreg electoratul sugrumat
de un puternic încă element rus, în spațiul urban și în sudul
republicii, care-și revendică o supraviețuire confortabilă și
orgolioasă, ca pe vremuri, pe acest meleag sudic și primitor
odinioară. O înfrângere ce i-a prins în egală măsură într-o
ușoară comă atât pe fruntașii socialiști, cât și pe liderul lor
ajuns în fotoliul prezidențial.
Câștigătorul formal și factologic este Partidul Democrat
și, în sfârșit, Vladimir Plahotniuc, care acum pare că-și poate
revendica oricare post – de premier sau de președinte chiar,
dacă și le va dori cumva. Cu 4 mandate mai puțin decât
socialiștii, PDM este într-un câștig fără scrupule și cu cele 7
ale lui Ilan Shor, numărul cărora, indiferent de ce va decide
Curtea de Apel de la Cahul, va rămâne neschimbat. Plus
trei independenți, care nu au fost încă revendicați de nici
o formațiune politică. Stăpân până acum și de acum încolo

pe resursele administrative, dar și răsuflând acum mai ușor
după ce scorul PSRM nu mai pune presiune pe democrați,
PDM, alias Vladimir Plahotniuc, va dicta în continuare
ritmul și calitatea reformelor, turațiile locomotivei pe care
o va menține pe ecartamentul încă moștenit de la regimul
sovietic spre direcția Uniunea Europeană sau România.
Aproape sută la sută că nu o va întoarce spre Est, dar viteza
va fi încă a unei locomotive cu aburi. Problema e cât de
repede va reuși să obțină o majoritate simplă, aplicând
următoarea lovitură celor din PSRM – cât sunt debusolați,
ar putea mai lesne să-i identifice pe cei 10-15 mai slabi de
gustul simbriei și care se vor trezi că de mult împărtășeau
valori social-democrate și pro-europene.

COASTE RUPTE, BRAȚE STÂLCITE PENTRU a fost aproape de unul alb, pe circumscripțiile uninominale
au prevalat resursele administrative, șantajul și presiunile
400 LEI SAU 20 DOLARI
pe autoritățile locale. Dar nu numai. Politehnologii

Lupta cea mare s-a dat, să recunoaștem, între PDM
și PSRM, iar cea „corp la corp” a fost pe circumscripțiile
uninominale. Frica democraților venea din sondaje,
majoritatea creditându-i pe socialiști cu peste 45 și chiar cu
49 la sută, și din percepția populației că Dodon îi va readuce
într-o realitate de până la ’90, când nu trebuia să-ți frămânți
prea tare creierii de unde să-ți vină „capica” (copeica, ban
sovietic – N.M.), dar mai ales că le va deschide larg calea
spre piața Rusiei, unde-și pot duce mere nu neapărat
ambalate și minuțios sortate și vinul nu neapărat de calitate.
Dar toate măsurile populiste – săltări de pensii, măriri de
salarii, gratuități la medicamente, ajutoarele promise la
naștere, bonusuri de Crăciun și de Paști pentru pensionari
– au fost apreciate de un bun segment al publicului ce
vota tradițional cu PSRM. Lupta cea mare s-a dat pe
circumscripțiile uninominale, în spațiul mediatic și pe
segmentul transnistrean. Și dacă pe spațiul mediatic scorul

democraților au fost superior tuturor celorlalți sfetnici ai
partidelor politice când au înaintat ideea votului mixt. Și
mai ales al unei singure runde. Lovitura dată din prima le-a
asigurat democraților voturile pe care aveau să le piardă,
poate chiar la jumătate, în special în fața Blocului ACUM,
dacă exista și al doilea tur.
Pe segmentul transnistrean, acolo unde Blocul ACUM nu
avea practic nici o șansă, democraților le-a fost și mai ușor
să câștige meciul cu socialiștii. Au preluat chiar experiența
lor de la prezidențiale. Numai că de astă dată turismul
electoral a fost o competiție cine pe cine. Plahotniuc și
Candu sunt în cele mai bune relații de afaceri cu șefii de la
„Șerif ”, iar Dodon numai cu așa-numitul prezident Vadim
Krasnoselskii. Și cum „Șerif ” dictează muzica la Tiraspol,
firește că PDM a câștigat cursa. Persoane care s-au ridicat
chiar și de pe patul de spital să prindă un loc în autobuz,
autobuze pentru 50 de locuri și cu 150 de pasageri ticsiți

leșin, cetățeni escaladând balustrade și
până la refuz și leșin
electori ieșind din secția de vot pe geam – iată tabloul ce
întregește haosul la secțiile de vot unde au „dorit” să-și
exprime opțiunea cei din Transnistria. Firește, nu și-au
rupt coastele în cozile de pe la cele vreo șase secții de votare
unde au fost aduși alegători de pe malul stâng de dragul
viitorului socialist sau democrat al Chișinăului, și nici din
prea mare stimă pentru șefii de la „Șerif ”. Dar care judecată
și cum va proba cine i-a plătit cu 400 de lei și cine cu 20
dolari per vot? Da, PDM a făcut primul contestație la CEC
(vorba ceea, cine apucă prima prăjina) „că, în ziua alegerilor
din 24 februarie 2019, Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova oferă bani pentru participarea la votare în secțiile
constituite pentru alegătorii din stânga Nistrului”.

VICTORIA BLOCULUI ACUM E SEMN CĂ
MOLDOVA SE TREZEȘTE?

parlamentar în viitorul legislativ. Asta în condițiile în care,
pentru ea în circumscripția uninominală nr. 50, Europa de
Vest, au votat 40.446 de cetățeni cu drept de vot sau 80,26%
din numărul votanților pe circumscripția dată. Indice ce l-a
depășit atât numeric, cât și procentual pe președintele PDM,
Vlad Plahotniuc, cu cel mai mare procent în republică pe
circumscripția nr. 17, Nisporeni, pentru care au votat
doar 20.925 sau 72,36% dintre participanții la vot, cetățeni
din raionul său de baștină. Adică de aproape de două ori
mai puțin. Aceste discrepanțe, dintre deputați ajunși în
Parlament cu 40 de mii de voturi și cei ajunși cu doar 2.000,
ar fi fost imposibile într-un sistem proporțional de vot,
existent până a-l modifica cei de la PDM și PSRM în vara
lui 2017. În condițiile în care la scrutin în circumscripția

națională au participat în total 1.453.013 alegători, cei 50 de
deputați pe liste de partid sunt aleși cu o medie de 29.060
voturi. Iar cel mai mic scor cu care a fost ales un deputat este
de 1.697 voturi.
Blocul electoral ACUM a câștigat și în circumscripția
uninominală nr. 51, SUA și Canada, cu Dumitru Alaiba,
chiar dacă toate premisele (dislocarea majorității secțiilor
de vot pe lângă bisericile baptiste) păreau să-l avantajeze pe
vicespicherul „independent” Valeriu Ghilețchi. Un succes
al actualului scrutin este și faptul că acum există 3 blocuri
cu scoruri aproape la egalitate – PSRM, PDM și ACUM,
iar PCRM-ul lui Vladimir Voronin a fost aruncat la groapa
istoriei. Împreună cu liderul său.

scrutinului. Deocamdată nici unul din cele trei partide ce
vor intra în parlament nu a răspuns chemării democraților.
În campanie atât socialiștii, cât și blocul ACUM au respins
orice coaliție cu democrații, și nici între ei. Mai mult, liderii
ACUM au declarat că nu recunosc alegerile ca fiind libere
și corecte și că fraudarea lor va face obiectul unei anchete.
„Moldova a fost sub asediu, iar instituțiile au predat statul
pentru 24 de ore organizațiilor mafiote, criminale. Vinovații
vor fi pedepsiți, iar faptele lor dovedite vor fi comunicate

public, cu maximă transparență”, a punctat în stilul său
Andrei Năstase. Blocul ACUM mai solicită observatorilor
internaționali să nu se grăbească a recunoaște aceste alegeri
drept libere și corecte, miza fiind „nu doar guvernarea
pentru următorii patru ani, ci funcționarea statului și a
supremației legii”. Observatorii străini au calificat însă
scrutinul ca fiind corect, cu respectarea prevederilor legale
și standardelor democratice, a drepturilor fundamentale
ale omului. Drept că și cu unele observații ce nu sunt de
natură să influențeze masiv rezultatele: „afirmații de
presiune asupra angajaților publici, indicații de cumpărare a
voturilor și utilizarea abuzivă a resurselor de stat”, „controlul
și deținerea în proprietate a unor instituții mass-media de
către actorii politici au limitat gama punctelor de vedere
prezentate alegătorilor”. Parteneriatul UE cu Republica
Moldova va continua să se concentreze pe acordarea de
beneficii tangibile cetățenilor. Etc., etc.

Adevăratul câștigător, preponderent moral, al scrutinului
din 24 februarie 2019 este Blocul ACUM. Și electoratul
de dreapta, care avea multe motive de a fi dezamăgit după
istoria cu nevalidarea lui Andrei Năstase ca primar general al
capitalei. Și care, din același motiv probabil, a ieșit la vot doar
în proporție de 50 la sută poate, restul continuând protestele
din 2015-2016 în fața televizorului. Chiar și în aceste condiții
Blocul ACUM este cu doar 4-5 voturi în spatele celor două
partide aflate pe picior aproape egal.
Un fapt însă foarte relevant. Președintele PAS, Maia
Sandu, este deținătoarea celui mai „popular” mandat

CINE CU CINE SE VA ALIA SAU PE CÂȚI
PDM ÎI VA CUMPĂRA?
Așadar, PDM a reușit să spargă influența partidelor
Kremlinului. În condițiile când Igor Dodon se aștepta ca cel
puțin 170 de mii de conaționali să vină și să voteze pentru
PSRM, în circumscripția nr. 49, (Rusia și alte state) s-au
prezentat la vot puțin peste 5 mii de alegători, dintre care
doar o jumătate au votat pentru socialistul Gheorghii Para.
Ce va urma?
Liderul principalului partid al actualei guvernări,
Vladimir Plahotniuc, a chemat politicienii să dea la o parte
divergențele doctrinare și orice supărări. „PDM este gata să
înceapă discuții cu orice partide și candidați independenți
pentru a crea o majoritate parlamentară și a forma un nou
guvern ce va servi interesele cetățenilor, care vor o viață
mai bună”, a declarat acesta la puțin timp de la încheierea
PAGINA
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A VENIT ZIUA ÎN CARE ISRAELUL VA LĂRGI PACEA?
S
emnele de apropiere între Israel și ţările din Golf s-au înmulţit în ultimele
luni, cum ar fi vizita lui Benjamin Netanyahu în Oman. Evoluţii care lasă
să se presimtă o viitoare normalizare. Pe scena palestinienilor?, se întreabă
France 24.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

STATUL EVREU SAU DIPLOMAŢIA
PAȘILOR MICI
De la vizita prim-ministrului israelian
Benjamin Netanyahu, în Oman – prima
a unui lider israelian din 1996 – la cea a
ministrului culturii și sporturilor, Miri
Regev, la Abu Dhabi – o premieră istorică
în Emiratele Arabe Unite, unde imnul
israelian a răsunat în cadrul unui turneu
de judo - apropierea din ce în ce mai
puţin discretă între Israel și ţările din
Golf a căpătat o nouă turnură în ultimele
săptămâni. Această mișcare este capitală
după părerea premierului israelian, motiv
de un realism geopolitic și de o convergenţă
de interese strategice faţă de un dușman
comun. Republica Islamică Iran, percepută
de Israel ca o ameninţare existenţială și ca
un rival șiit urât de Arabia Saudită și de
aliaţii săi din Golf.
„O DUȘMĂNIE ȘI O PRIETENIE”
În discursul său în faţa Adunării
Generale a Naţiunilor Unite la New York, pe
27 septembrie 2018, Benjamin Netanyahu
a explicat că speră „că va veni curând ziua
în care Israelul va putea lărgi pacea, o pace
oficială, dincolo de Egipt și Iordania, la
ceilalţi vecini arabi, în special la palestinieni”.
Cu excepţia Iranului deci, ţară ne-arabă,
desigur, dar mare actor regional.
După părerea lui Khaled Gharabli,
specialist în probleme internaţionale la
France 24, Benjamin Netanyahu, care
a mers cu o importantă delegaţie în
Oman – directorul Mossad, serviciile
secrete, Yossi Cohen, și consilierul pentru
securitate naţională, Meir Ben-Shabbat
– a dat un mesaj foarte clar iranienilor,
pe care dorește cu ardoare să-i izoleze.
„Când privești o hartă, Omanul este în faţa
Iranului și, mergând acolo cu o delegaţie de
această natură, premierul israelian a sfidat
într-un fel Republica Islamică, spunându-le

iranienilor: „Iată-mă în faţa voastră”. El n-a
fost niciodată atât de aproape, este un mesaj
strategic de prim plan”.
Din Oman, o ţară neutră prin excelenţă,
supranumită „Geneva lumii arabe” pentru
rolul său de mediator în conflictele din
regiune, Benjamin Netanyahu le-a arătat
vecinilor din sultanat avantajele pe care
le-ar putea obţine dintr-o asemenea
apropiere. Această vizită este „un pas
important
în punerea în practică a
politicii prim-ministrului care urmărește să
aprofundeze relaţiile cu ţările din regiune
folosindu-se de avantajele Israelului în
domeniile securităţii, tehnologiei și în sectorul
economic”, s-a precizat într-un comunicat
de presă.
Totuși, dincolo de ameninţarea iraniană,
Benjamin Netanyahu pare să-și urmărească
și un vechi vis israelian de la crearea statului
evreu în 1948: normalizarea relaţiilor cu
anturajul arab direct: „Premierul israelian
vrea să reușească acolo unde toţi ceilalţi lideri
care l-au precedat în post au eșuat, adică cel
al normalizării relaţiilor cu ţările arabe”,
explică Khaled Gharabli. „Afișându-se cu
conducătorii din regiune, creând condiţiile
unei normalizări, el speră să spargă plafonul
de sticlă psihologic al cetăţeanului arab faţă
de ţara sa. În final, el știe că prin calea arabă
se va tranșa această problemă”.
Prim-ministrul israelian dezvăluise în
preambulul vizitei sale contururile acestei
strategii. „Noi am crezut întotdeauna că vom
deschide porţile păcii cu lumea arabă în sensul
larg dacă rezolvăm problema palestiniană”,
a declarat el. „(…) dacă le deschizi spre
lumea arabă și îţi normalizezi relaţiile cu ea,
acest lucru se va încheia cu deschiderea ușii
reconcilierii și păcii cu palestinienii”.
EXISTĂ MULTE INTERESE PE CARE
LE ÎMPĂRTĂȘIM CU ISRAELUL
La rândul lor, liderii arabi, atrași în

lupta pentru infl
uenţă care se dă între
influenţă
Arabia Saudită și Iran, nu mai par să
considere cuvântul tabu. Și asta deși, istoric,
normalizarea cu Israelul era condiţionată de
rezolvarea conflictului israelo-palestinian.
Cu ocazia unui summit consacrat
securităţii și organizat în Bahrain la sfârșitul
anului, Youssoul ben Alaoui ben Abdoullah,
ministrul din Oman însărcinat cu afacerile
externe, a făcut o declaraţie plină de sens:
„Israelul este o ţară prezentă în regiune,
trebuie să înţelegem asta. Lumea recunoaște
această stare de fapt și e poate timpul să
tratăm Israelul ca pe oricare alt stat și ca el
să-și asume aceleași obligaţii”. Afirmaţii
cauţionate de ministrul afacerilor externe
din Bahrain, Khalid ben Ahmed al Khalifa,
în timp ce șeful diplomaţiei saudite, Adel
al-Joubeir, a rămas ceva mai prudent. După
părerea mai multor experţi totuși, asemenea
semne de deschidere nu pot fi date fără
acordul tacit al gigantului saudit.
În aprilie 2018, într-un interviu acordat
revistei americane The Atlantic, prinţul
moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed
ben Salman, estimase totuși că Israelul are
dreptul să trăiască în pace pe teritoriul său.
Era vorba de un reviriment pentru Arabia
Saudită, care nu recunoaște Israelul. Omul
forte al monarhiei wahabite alimentase chiar
speculaţiile privind o posibilă apropiere
între saudiţi și israelieni, declarând că
există „multe interese pe care le împărtășim
cu Israelul și, dacă e pace, vor fi multe
interese între Israel și ţările din Consiliul de
cooperare al Golfului.

„ÎNŢELEGEREA
ÎNŢELEGEREA CU ARABII
ȘI LICHIDAREA CAUZEI
PALESTINIENE”
Faţă de aceste evoluţii, mulţi oficiali
palestinieni s-au îngrijorat de o „normalizare”
a relaţiilor cu Israelul. Ei suspectează chiar
Statele Unite de a se afla la cârma acestei
apropieri, calificată drept periculoasă de
Fatah, pentru a ușura „înţelegerea secolului”
promisă de președintele Donald Trump
în rezolvarea conflictului israelo-arab. În
schimbul retragerii sale furtunoase din
acordul privind nuclearul din 2015, spre
marea satisfacţie a statului evreu și ţărilor
din Golf, președintele american așteaptă de
la toţi actorii din regiune să-i susţină planul
de pace.
„Vedem iniţiative bizare, făcute la umbra
colonizării israeliene și a campaniei de
represiune care vizează poporul palestinian”,
a fost reacţia lui Mustafa Barghuti, deputat
palestinian și președinte al Iniţiativei
naţionale palestiniene, intervievat de
France 24. „Este limpede acum că înţelegerea
secolului a lui Trump cuprinde înţelegerea
cu arabii și lichidarea cauzei palestiniene”.
Cel care a candidat la președinţia autorităţii
palestiniene împotriva lui Mahmoud Abbas,
în 2005, a afirmat că strategia lui Benjamin
Netanyahu este sortită eșecului: „El se înșală
dacă crede că poate lega relaţia cu vecinii.
Fără aprobarea palestinienilor, vom refuza să
participăm la o mascaradă, nu va exista nici
înţelegerea secolului, nici soluţionare”.

PERSECUŢIILE ÎMPOTRIVA CREŞTINILOR, LA ORDINEA ZILEI
C

C

el mai recent Raport PEW despre starea libertăţii religioase
în lume, publicat astă vară, arată că restricţiile antireligioase
sunt în creștere, în toată lumea. Este al doilea an la rând când aceste
restricţii continuă să crească, în toate cele 198 de ţări incluse în
studiu. Cea mai persecutată religie de pe mapamond este, din nou,
creștinismul, urmat de religia musulmană.

reștinii sunt persecutaţi în
144 de ţări, musulmanii
în 142, iar evreii, în 78 de ţări.
Numărul
ţărilor în care creștinii
N
sunt
su persecutaţi a crescut de la
107
1 la 144. În mai puţin de 28%
din
d ţările de pe planetă au avut
niveluri
ridicate și foarte ridicate
n
de
restricţii
antireligioase
d
impuse
de guvern (în creștere
im
de
d la 25%, în 2015). Pentru ţările
cele
mai populare, cu cele mai
c
agresive
restricţii antireligioase,
a
se numără Egipt, India, Rusia,
Indonezia
și Turcia.
In
În India (conform The
Guardian),
creștinii
sunt
G
persecutaţi
de
guvernul
p
naţionalist
hindu, care a venit
n
la putere cu promisiunea de
a face o Indie „doar pentru
hinduși”.
O biserică este arsă sau
h
un
u cleric este bătut de 10 ori pe
săptămână, în medie, în India.
Mijloacele de persecuţie variază
de la marginalizarea socială și
economică prin restricţionarea
accesului la piaţa muncii, pentru
creștini), la hărţuiri și arestări

ale preoţilor și păstorilor, atacuri
armate, jefuirea caselor și
otrăvirea surselor de apă.
În
Pakistan,
creștinii
sunt persecutaţi de grupări
islamiste radicale, tolerate și
chiar încurajate de guvern.
Discriminarea
împotriva
creștinilor este instituţionalizată,
iar atacurile cu bombă împotriva
bisericilor
sunt
frecvente.
Ocupaţiile considerate drept
„rușinoase”
sunt
rezervate
creștinilor și mulţi credincioși
sunt supuși la muncă forţată.
Creștinii sunt uciși frecvent,
sub acuzaţie de „blasfemie”, iar
în jur de 700 de fete creștine
sunt răpite în fiecare an, violate
și obligate să se convertească
la Islam, conform unui raport
Open Doors.
În Indonezia, creștinii sunt
persecutaţi de grupări radicale
islamiste, dar și de sistemul
educaţional și de guvern. În
mai 2017, Ahok, guvernatorul
creștin al capitalei Jakarta, a
fost condamnat la doi ani de

închisoare pentru o presupusă
blasfemie pe care ar fi rostit-o la
adresa Islamului. În mai 2018, o
familie de atentatori sinucigași
a atacat trei biserici din Jakarta.
Tatăl a detonat o bombă în faţa
unei biserici penticostale; mama
și cele două fiice, de 9 și12 ani, au
detonat o bombă într-o biserică
protestantă, iar cei doi fii au
detonat bombe în interiorul unei
biserici catolice, a reluat CNN.
În China se desfășoară, în
acest moment, o persecuţie
intensă, orchestrată de guvernul
comunist, împotriva creștinilor.
În 2016, peste 1.500 de cruci ale
unor biserici au fost distruse,
câteva zeci de biserici au fost
demolate, sute de credincioși au
fost arestaţi. În plus, autorităţile
au cerut unor biserici să
înlocuiască crucea cu steagul
roșu și icoanele Mântuitorului
Hristos,
cu
portrete
ale
președintelui Xi Jinping, conform
unui articol din Catholic Herald
despre persecuţia anticreștină
din China.
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PETROLUL, „LUPTĂ” ŞI VICTORIE, LA TÂRGU JIU…
Imagini: FC Petrolul.ro

Bucurie maximă a victoriei…
PANDURII LIGNITUL
TÂRGU JIU – FC PETROLUL
PLOIEȘTI 0-2 (0-2)
Așa cum anticipam în ediţia
noastră precedentă, Fotbal Club
Petrolul Ploiești, la reluarea
activităţii competiţionale în cel
de-al doilea eșalon al fotbalului
românesc (Liga 2 / Etapa 22),
a avut programat un joc (24.
II.2019), la Târgu Jiu, cu
Pandurii
(ex-primdivizionară,
Vicecampioana României în
2013), ce-l
apreciam drept
dificil. „Examenul” a fost trecut
cu „brio”, dar „lupta” a fost grea,
dificultatea jocului fiind sporită de
vreme (-10 C), de terenul sintetic,
parţial îngheţat (deszăpezit de
gazde prin admirabil efort…), de
replica îndârjită a echipei locale,
de „severitatea” arbitrului din
Vâlcea în special prin sancţiunile
disciplinare, inclusiv o eliminare la

final
fi
nal de primă repriză,
repriză împotriva
echipei noastre. Cu o dăruire
exemplară, susţinuţi cu înflăcărare
tot jocul de circa două sute de
bravi suporteri ce s-au deplasat
câteva sute de kilometri și au
suportat gerul năpraznic, „Lupii
Galbeni” și-au adjudecat mult
dorita victorie, cu Cezar Lungu
de mai multe ori și Ţigănașu o
dată – salvatori. Cu șansă (bară,
la penaltiul ratat de gazde la
început de repriza a doua), cu
„căpitanul” Marinescu exemplar,
la fel ca și colegii săi, Pușcaș,
Ghinga, Moldoveanu, Rusu, Saim,
Cazan și toţi ceilalţi, au trecut
și de „handicapul” inferiorităţii
numerice și-au trăit în final, cu
suporterii, bucuria victoriei…
Marcatori: Sebastian Ghinga (15),
Cristian Pușcaș (35). Petrolul
(antrenor Mugurel Cornăţeanu):
Lungu – Borţa, Ghinga (43

Chindriș – eliminat 45+2)
45+2), Cazan
Cazan,
Ţigănașu –Pușcaș – Marinescu,
Kozoronis – Saim Tudor, Rusu (82
Arnăutu), Moldoveanu.
ÎN CELELALTE JOCURI
ALE ETAPEI
* Chindia Târgoviște - Aerostar
Bacău 3-2 * Luceafărul Oradea
– ASU Politehnica Timișoara

00-00 * Metaloglobus București –
FC Argeș Pitești 1-0 * ACS Poli
Timișoara – Ripensia Timișoara
1-0 * CS Balotești – CS Mioveni
0-2 * Sportul Snagov – Daco
Getica București 2-1 *Academica
Clinceni–Farul Constanţa 1-0 *
UTA Arad – Dacia Unirea Brăila
3-0 * Energeticianul Petroșani – U

Cristi Puşcaş (cu mingea), excelent

Pagină realizată de Prof. Octavian
BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
Cluj 0-2.
ÎN CLASAMENT, în lupta
promovării
s-au
desprins,
momentan, cinci formaţii, toate
victorioase în această etapă:
Sportul Snagov 49p, Academica
Clinceni 48p, Petrolul Ploiești
48p, U Cluj Napoca 47p, Chindia
Târgoviște 47p. apoi: FC Argeș
41p, CS Mioveni 37p, UTA 32p,
Energeticianul 29p, Pandurii 28p,
ASU Politehnica 26p, Ripensia
25p, Daco Getica, Luceafărul
și Metaloglobus cu câte 24p.
Temporar, în zona retrogradării
se află Aerostar 22p, Farul 20p
CS Balotești 19p, ACS Poli 13p și
Dacia Unirea 12p.
ETAPA
23,
viitoare,
programează jocurile: FC Argeș
Pitești – Chindia Târgoviște
(vineri, 1.III.2019, ora 17.30,
DigiSport 1 TV); Farul Constanţa
– Sportul Snagov (2.III.2019, ora
11.00, DigiSport 1); ACS Poli
Timișoara – Luceafărul Oradea,
Ripensia Timișoara – UTA Arad,
Dacia Unirea Brăila – Academica
Clinceni, Daco Getica București
– CS Balotești, CS Mioveni –
Pandurii Tg. Jiu, Aerostar Bacău
– Energeticianul (toate șase
jocuri, 2.III.2019), U Cluj – ASU
Politehnica Timișoara (4.III.2019,
ora 17,30, DigiSport 1 TV).
ÎN ACEEAȘI ETAPĂ, pe
Stadionul „Ilie Oană”, duminică,
3.III.2019, de la ora 14.00,
(DigiSport 1 TV), se va disputa
jocul FC Petrolul Ploiești –
Metaloglobus București.

HAI PETROLUL!

PRO PRAHOVA, PE SCURT… PRO PRAHOVA, PE SCURT… PRO PRAHOVA, PE SCURT…
ATLETISM
Petre Rezmiveș și Cristian Radu
(ambii CSM Ploiești, antrenori profesori
Augustin Iancu, Robert Munteanu),
reprezentând România la Campionatul
Balcanic (Istanbul, Indoor, Seniori, 20
de ţări, 16.II.2019), au cucerit medalii de
argint la 60 m, respectiv de bronz, prin
Ștafeta României de 4x400 m, din care au
mai făcut parte atleţii Mihai Pîslaru (format
de profesoara Maria Andrei la CSȘ Ploiești,
acum la CSM București), Denis Dobrică
și Zeno Moraru * Medaliaţi prahoveni la
Campionatul României (București, Indoor,
Masters): Marian Ion – Cosminele, aur
(+ 55 ani, 3000 m marș), Gheorghe Boboc –
Ploiești, aur (+ 50 ani, 60 m garduri), argint
(60 m și greutate), Alexandru Frangulea –
CS Petrolul Ploiești, argint (+ 50 ani, 200
m) și bronz (400 m).
BADMINTON
Campioana Prahovei la „Gimnaziadă”:
Școala Gimnazială Berceni (Melko Peter
Helm, Gabriel Bucur, Ioana Văcariu,
Andreea Vlășceanu / prof. Sebastian
Fulgeanu). Pe „podium” și CN IL Caragiale

Ploiești (Dinu Pandele, Luca Pandele,
Daria Sicaru, Ana Maria Tănase / prof.
Ionuţ Gheorghe) și Școala nr. 2 Boldești
Scăeni (Alin Dobrică, Alex Bălan, Livia
Botică, Andreea Mateescu/ prof. Andreea
Dumitru).
BASCHET
La „Olimpiada Naţională a Sportului
Școlar, echipa de băieţi a C.N. I.L. Caragiale
Ploiești, câștigătoare a „zonei” (la care
au luat parte campioanele din Călărași,
Ialomiţa, Ilfov, Teleorman), s-a calificat în
faza finală (Maramureș, 7-10.III.2019).
FOTBAL
Comisia Judeţeană de Arbitri „Dr.
Emil Vlaiculescu” Prahova (președinte
ing. Marian Deaconu) va deschide în
luna martie 2019, cursurile Școlii pentru
Formarea Tinerilor Arbitri de Fotbal.
Informaţii și înscrieri la AJF Prahova
(Ploiești, str. Pielari nr. 5).
Petrosport Ploiești U12 (antrenor prof.
Iulian Cojocaru), a câștigat (2-0 în finala cu
Zimbru Chișinău – R. Moldova), Turneul
Internaţional „Enjoy Sports Winter Cup”

Brașov. „Aur” la Brașov pentru Petrosport
Ploiești și la U10 (născuţi 2009, antrenor
prof. Gabriel Lefter). Admirabil…
GIMNASTICĂ RITMICĂ
Multipla Campioană a României
Miruna
Ciocîrlan
(CSM
Ploiești,
antrenoare Simona Puiu, antrenoare
coordonatoare Liliana Băescu), împreună
cu gimnasta Laura Aniţei (CSȘ Unirea
Iași) au reprezentat România, onorant, la
Turneul Internaţional de la Moscova (14.
II.2019).
JUDO
Structura CSM CFR CSȘ Ploiești, prin
judoka Vanessa Tolea a cucerit „aur” (la
U14 și U16), și argint (U14) prin David
Ţugui, la Turneul Internaţional „Cupa
Transilvania” de la Cluj Napoca.
LUPTE GRECO-ROMANE
Tradiţionalul Turneu Naţional de la
Bușteni (16.II.2019) a prilejuit clubului
local „Caraimanul” – victoria finală (cu 5
„aur”, 2 argint”, 1 bronz”)…
SKI ALPIN
Pârtia Kalinderu a găzduit (14.II.2019)

populara competiţie „Cupa Orașului
Bușteni”, cu concurenţi de toate vârstele…
La Festivalul Olimpic al Tineretului
European 2019, din Bosnia Herţegovina,
prahoveanca Mădălina Preda (Carpaţi
Sinaia) – reprezentanta României s-a clasat
pe 52 (din 100…) la slalom uriaș.
ȘAH
Festivalul Internaţional de Șah
Memorialul „Paul Diaconescu”
Cupa
“Hotel Central” Ploiești (16.II.2019,
Ploiești, Hotel Central), a fost adjudecat de
marele maestru internaţional Vlad Jianu de
la Universitatea de Vest Timișoara.
Prestigioasa competiţie, onorată de
prezenţa unor mari personalităţi, cu
invitat de onoare legendarul multiplu
campion, ex-campion mondial de juniori,
ploieșteanul Florin Gheorghiu, constituie o
reușită deplină și aduce o justificată preţuire
organizatorilor – Direcţia pentru Sport și
Tineret Prahova, Asociaţia Judeţeană de
Șah Prahova, Clubul Sportiv Universitar
Ploiești cât și gazdelor de la Hotel Central
Ploiești.

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

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

