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PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA BANI EUROPENI
PENTRU TERMOFICAREA
ORAȘULUI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n Strategia locală de
alimentare
cu
energie
termică a municipiului Ploiești se
arată că sistemul de termoficare
este compus din 63 km rețea
primară de traseu (de cca. 151,53
km de conductă), 86 de puncte

termice,
termice 36 de module termice,
termice
98,2 km rețea secundară de
traseu (353,5 km de conductă),
Centrala Electrica de Termoficare
(CET) Brazi și 2 centrale termice
de cvartal. Din cele 86 de
puncte termice sunt alimentați

consumatorii de căldură urbani,
respectiv, 54.148 de apartamente,
iar cele 36 MT-uri industriale
existente se alimentează, cum
se subînțelege, consumatorii
industriali. Ca să n-o mai lungim,
până în prezent, operatorul Veolia
a investit în modernizarea unei
părți a sistemului, iar Primăria
Ploiești, în principal în rețeua
secundară. Ultimele modernizări
publice datează din anii 20002004, costurile fiind în final
suportate de fiecare consumator,
în factura de încălzire. Cât despre
operator, nu se știe cât de mult a
modernizat sistemul de vreme
ce acuză în continuare pierderi
de căldură în rețea. Știm doar că
în perioada următoare se impun

MINISTRUL BREAZ ZICE CĂ ANUL ȘCOLAR VA
ÎNCEPE ÎN CONDIȚII BUNE ÎN ROMÂNIA

M

arți, ministrul
Va l e r - D a n i e l
Breaz a venit la Ploiești
pentru a verifica modul
în care sunt pregătite
unitățile de învățământ
pentru începerea noului
an școlar. La vizita în
teren (Școala Gimnazială
„Nicolae Iorga”) acesta
a fost însoţit doar de
oficialități din partea PSD.
Se pare însă că ministrul
a fost atât de grăbit încât

n-a avut timp să discute
și cu profesorii, care ar fi
avut să-i transmită câte
ceva despre sistemul
educațional, cum ar fi
programe pentru copiii cu
cerințe speciale, fonduri
și programe pentru
formarea continuă a
dascălilor, modernizarea
bazei materiale din școli
etc. Breaz a tras concluzia
că școala va începe în
România în condiții

bune, că manualele vor
fi în proporție de 99%
pe băncile elevilor chiar
din prima zi de cursuri,
inclusiv la clasa a VII-a,
că nu este niciun motiv
de îngrijorare pentru
faptul că mii de catedre
vor fi ocupate de oameni
care n-au luat peste 5 la
examenul de titularizare,
că problema toaletelor
din fundul curții este
aproape rezolvată, etc.

FESTIVAL LA TOHANI,
ÎN MIJLOCUL VIILOR

M

âine și sâmbătă, la
Tohani, are loc a treia
ediție de unui festival unic de
muzică și film, chiar în mijlocul
viilor și în plin cules. Pentru
două seri de toamnă, descrise
sau promise drept „memorabile”,
organizatorii,
respectiv,
MAUVE- Wine Experience, în

Consilierii locali n-au vrut
să aloce bani
pentru salubritate

CUM SĂ TE SPELI PE MÂINI
DE RESPONSABILITĂȚI

E
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parteneriat cu BCR, AutoItalia, Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Tentsile, Crama Apogeum,
ste vorba despre poluarea
Cheile Bicazului, aduc publicul
din Ploiești, Brazi și
în inima naturii, oferind celor
Blejoi
și felul în care Ministerul
prezenți plimbări prin vie,
Mediului,
prin Agenția de
concerte, proiecții de film,
degustări de vinuri, concursuri Protecție a Mediului Prahova,
de cules și de fotografie și multe înțelege să rezolve situația.
alte experiențe speciale. În locul Noi am fi crezut că autoritățile
ccelor „șapte dealuri” statului îi vor obliga pe agenții
pline cu vii, festivalul economici vinovați de poluare
p
„„începe cu un apus să-și modernizeze capacitățile
de soare și continuă
d
industriale ori să adopte anumite
ssub cerul înstelat, la
tehnologii care să reducă la
lumina focului de
lu
maximum posibil eliberarea de
tabară”, se arată într-o
ta
noxe în atmosferă. Când colo,
descriere trecută în
d
ce să vedeți, onor ministerul își
ssubsolul invitației.
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Lanț uman la
Sfinxul din
Bucegi

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii

imaginează că noi scăpăm de
această gravă problemă prin...
pagina 7

STRIGOII
-H

intervenții la sistemul secundar de
încălzire, lucrări estimate la 23,5
milioane de euro fără TVA, dar
hhh! Ssss! Aaaa! Bine ați
numai pentru 42 km de traseu.
revenit din vacanță, strigoii
Cum municipalitatea nu dispune
de această sumă, singura variantă mei! Numele meu este Sugsângeanu
ar fi fondurile europene. Primăria Marcel și vă voi fi diriginte-strigoi
Ploiești face acum primul pas,
începând procedurile pentru
elaborarea studiului de fezabilitate
și a documentației necesare
accesării fondurilor europene
prin Programul Operațional
Infrastructură Mare. Bineînțeles
că va fi vorba despre noul exercițiu
financiar european dar fiind faptul
că acum este destul de târziu
pentru a mai obține fonduri din
pentru următorii ani.
ani Sunt exigent,
exigent dur,
dur
POIM 2014-2020.

al dracu’ și nu accept în clasa mea decât
copii strigoi răi. E clar? Hhhh!
-Nuuu! E clar!!! Sssss!
-Așa vă vreau! Răi. Iar acum vreau să
vă ridicați pe rând în colțul din tavan,
de la fereastră, să vă prezentați și să
d
îîmi spuneți ce vreți să faceți cel mai
rrău pentru a ajunge strigoi-șef de clasă.
Hhhh!
H
-Ssss, Șsss...Numele meu este
SSaresângepepereți Barna și o să fiu cel
mai rău strigoi. O să îi bag în puscărie
m
pe toți, o să le sug averile și o să dau
p
ggrade de strigoi tuturor celor care vor
ssuge sângele vinovat al dușmanilor. Ssss!
-Hhhh! Bravo, răutate mică ce ești!
Următorul.
U
-Aaaahhhh! Eu sunt Strigoica Viorica
șși mă trag din neamul lui Ciumairoșu.
Asta ar trebui să vă spună tot despre cât
A
de rea pot să fiu, mai ales că știți toți
d
cum mi-am făcut în sânge dușmanii de
lângă mine. Ce să mai, sunt mai rea ca
cea mai rea. Și vă promit că nu mă las
până nu termin de supt tot ce e de supt!
-Hhhh! Ok...următorul!
Continuare în pagina 4

stațiile de monitorizare a calității
aerului! Ba mai mult, aruncă
integral responsabilitatea în
CONCURS
de proiecte sociale şi culturale ale
curtea poluatorului. Adică, APM
PAO LUKOIL în România
îi va atenționa, „alo, vezi că s-au
în vederea sprijinirii iniţiativelor
depășit concentrațiile, ai grijă organizaţiilor publice, privind aspecte cu
ce dracu` faci, că ne omoară
impact asupra comunităţii locale
Pentru mai multe detalii despre
cetățenii ăștia cu telefoanele”.
scopul
concursului, obiective, aria de
Iar pe afaceriști o să-i doară fix
cuprindere,
termene şi condiţii de
în cot! Aaa, era să uităm, cine
desfăşurare, precum şi documentaţia de
credeți că raportează la APM
înscriere, faceţi CLICK !
ceea ce înregistrează stațiile? Da, pe:https://cciph.ro/2019/08/concurs-deați ghicit, fix poluatorul! Bun, să proiecte-sociale-si-culturale-ale-paovedem marea scofală cu care se
lukoil-in-romania/
laudă apărătorii mediului.
IDEILE VALOROASE MERITĂ
Continuare în pagina 4

INEDIT

O nouă „faţă”
a lui
Mihai Pacepa?
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ÎNCURAJATE ŞI SPRIJINITE !

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
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Republica Moldova:
Unirea cu România sau
realipirea la Rusia?

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

Psalm 49,20
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V

iorica Dăncilă a fost la
Jurilovca, la „Sărbătoarea
borșului lipovenesc”. Ea a declarat,
printre altele: „îmi place foarte
mult borșul (n.n.-de pește)”. Bine
că ai spus-o tu, Veorico! Asta ca
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să știm de unde ți se trage și ni se
trage de un an și jumătate încoace,
de când conduci Guvernașul ăsta...
Dacă ajungi președintele țării,
poate-ți schimbi și tu preferințele
culinare, să-ți placă nu să mănânci
borș, ci de exemplu mentă, ca să ai
habar măcar cu ce te ocupi!

C

andidatul
la
alegerile
prezidențiale,
Emanuel
Onoriu, fiul lăutăresei de altădată
Gabi Luncă, s-a filmat în timp
ce plescăie din fructele proaspăt
culese. Apoi face o dezvăluire: „Am
Editor: SC Sprinten Infomar SRL mâncat o fasolică bătută cu ardei
copți în usturoi. Măiculiță mamă,
Potrivit art. 206 COD PENAL,
www.ziarulploiestii.ro
e-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploiestii

răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.

C

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima
pagină:
• tipar policromie
- 12,5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima
pagină:
• tipar policromie
- 12,5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior

T

pericol public!” Și omul ne zice
apoi ce a gătit el: „Am luat mazăre,
am tăiat morcovi și am făcut
un orez mai deștept...” Să-i zică
omului cineva că la Cotroceni nu e
despre MasterChef, ci președinția
se halește cu altceva... Eventual să
pună în fasole un ciolan, ca să iasă
la spoială, pardon, socoteală!
inel Peia, un alt candidat
la alegerile prezidențiale,
ejectat din sânul PSD de Dragnea,
pe motiv că a zis că vaccinurile
omoară copiii, se luptă și acum
cu statul paralel, numai că i-a

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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heodor
Paleologu,
candidatul PMP la alegerile
prezidențiale, i-a catalogat pe
cei doi președinți ALDE și
Pro România, Călin Popescu
Tăriceanu și Victor Ponta, drept
„bătrâna cocotă” disperată că nu
o mai vrea nimeni și „amantul
tânăr, seducător și profitor”. Mda,

N

Săptămâna pe scurt
AMENDĂ RECORD
PENTRU UN ȘOFER CARE
TRANSPORTA PERSOANE
Agenți din cadrul Poliției
orașului Slănic au acționat pentru
verificarea legalității efectuării
transportului public de persoane
- curse regulate, precum și
pentru combaterea principalelor
cauze generatoare de accidente
rutiere. „Cu această ocazie, au
depistat un bărbat din comuna
Vărbilău care efectua transport

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
găsit originile în lumea largă: Teo, cam la fel stă situația între
„Totul face parte dintr-un vast tine și Traian Băsescu, doar că e
plan global ticluit de miliardarul un pic pe dos, cocota e tânără, nu
american George Soros, care te-a mai vrut nimeni în politică de
face parte din complotul care câțiva ani, iar „amantu-i boșorog și
vrea să ne transforme în oi, în seducător”, te-a convins din două
turme, într-o masă amorfă numai vorbe să te compromiți în păpușile
bună de mânat încotro vor vrea Muppets, varianta românească a
stăpânii săi”. Ninele, crezi tu că alegerilor din această toamnă. Dar
mai e nevoie de Soros ca să ne facă Băse nu-i profitor, îmi pare rău, că
oi? Suntem gata făcute, bre, după n-are de ce și la ce!
30 de ani cu alde de-ăștia ca tine!
eprezentanții unei asociații
Pe de altă parte, nu m-am lămurit:
creștine din Sălaj i-au
tu vrei un loc la Cotroceni, la Stână
obligat pe copiii pe care-i are în
sau la Balamuc?
ocrotire, la un festival dintr-o
heorghe
Funar,
un localitate, să facă mătănii și să pupe
alt veteran în cursa asfaltul dacă nu rezistă două ore la
prezidențială, cu două candidaturi
la activ, afirmă că la Roșia
Montană și în Munții Apuseni
ar fi „metale care nu există în
tabelul lui Mendeleev”. Ghiță,
bine că ai renunțat la aia cum că
Einstein a furat teoria relativității
de la Eminescu! Măcar pe-asta
cu Mendeleev ai nimerit-o fără
l jbă fă
i i Bi
i
o slujbă,
fărăă săă ffacăă pipi.
Biserica
Ortodoxă Română a condamnat
incidentul („faptă revoltătoare”),
precizând că asociația respectivă
nu este un așezământ bisericesc
și nu este coordonată de Biserică.
Noi ce să zicem? Bravo, asociație,
uite așa creșteți voi generația oiloroameni de mâine! Pregătiți-i de
mici să se târască în genunchi și să
pupe poala iubiților conducători!
să vrei
vrei, adică nu prea mai e nimic
ică un studiu din Marea
în Apuseni... Aaa, că peste 100
Britanie zice că mâncarea
de ani se vor găsi niște ciudățenii
la Roșia... daaa, stai să vezi, viitorului or să fie insectele, iar piața
obiectele alea neconoscute ție
acum sunt... oasele tale din viitor!

câți gândaci de bucătărie, de canal,
țânțari, lăcuste și șobolani avem!

P

entru că oamenii au strigat la
Veorica „analfabeta”, aceasta
îndeamnă Parlamentul să adopte o

R

Maria BOGDAN

CULEGERE: Pia ROTARU

Mă doare-n băşcălie!

regulat de persoane tip convenție,
cu un microbuz, în acesta fiind
identificate trei persoane care nu

erau menționate în tabelul anexă
la licența de traseu. Pentru acest
motiv, față de conducătorul auto
a fost luată măsura sancționării
contravenționale cu amendă
în cuantum de 9.000 lei. De
asemenea, polițiștii au mai
constatat alte două încălcări ale
prevederilor O.U.G. nr. 195/2002,
pentru care au aplicat o sancțiune
în valoare de 1.160 lei”, a precizat
IPJ Prahova.
BUCATĂ DE TAVAN
FALS PRĂBUȘITĂ LA UN
HYPERMARKET DIN BLEJOI
Bucata de tavan fals s-a desprins

li hi
l comestibile
tibil va depăși
d ăi
lighioanelor
probabil 520 milioane de dolari
până în 2023. În luna noiembrie a
anului trecut, Sainsbury a devenit
primul mare magazin din UK care
vinde greieri comestibili. Pe glob,
Organizația ONU pentru alimente
și agricultură a anunțat că cel puțin
2 miliarde de oameni consumă în
mod regulat insecte. Să-i anunțe
cineva și pe ai noștri, că precis vom
da mare lovitură economică, la

din suporți și a căzut în zona caselor
de marcat. Incidentul a avut loc la
un hypermarket din Blejoi. La fața
locului s-au deplasat echipaje ale
ISU Prahova. Suprafața afectată a
fost de aproximativ 100 mp. Un
angajat a fost rănit ușor, însă a
refuzat transportul la spital.

l
i i d iinterzicerea
t i
l
i i
lege
privind
calomniei
și defăimării. Mda, o să le zicem
și noi ălora din Parlament că asta
cu „falfabeta” nu-i o defăimare, ci
o realitate. În fine, ca să pice cum
vrea Dănci, schimbați DEX-ul, bre,
și treceți acolo așa: imunoglobină;
20-20; șpaga este doar o manieră
diferită cultural de a mulțumi
cuiva; He, he! (răspuns la orice
întrebare); cei care dezinformează
UE sunt autiști; nu încercăm să
intervenim în problemele interne
ale unui stat membru al UE
cum este (n.n.-sunt) Iranul sau
Pakistanul; opoziția parlamentală;
președenția; orice om îi este
frică de o plângere penală; am
văzut anumite lucruri care nu
sunt conforme cu realitatea etc.

C

ătălin
Berenghi,
reprezentantul partidului
DAC
(Dacismul
Autonom
Conservator) candidează sub
sloganul „hai să le dăm peste
bot, să le arătăm că se poate”. El
s-a remarcat în spațiul public în
2015 când, pe terenul alocat de
Guvern în nordul Capitalei pentru
construcția unei mari moschei, a
adus șapte purcei vopsiți cu roșu,
galben și albastru, precum și două
carcase de porc congelate, care
au fost îngropate acolo, pentru
ca terenul să devină „impur”.
Cătăline, băiatule, bună idee să ne
duci în anii 100, măcar așa avem
și noi șansa să ne rescriem istoria
și să vărsăm alt sânge în venele
voastre de candidați!

BĂRBAT SALVAT DUPĂ CE A
PICAT ÎNTR-UN PUȚ
Pompierii militari au fost în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat că un bărbat, în
vârstă de 45 de ani, a picat într-un
puț, în care nu era apă. Incidentul
a avut loc la Boldești-Scăeni.
Potrivit ISU Prahova, la locul
evenimentului au fost mobilizate
două echipaje, unul dintre ele fiind
de terapie intensivă. Pompierii
militari au reușit scoaterea
bărbatului, care nu a suferit răni
care să-i pună viața în pericol.
Acesta a refuzat transportul la
spital.
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ÎMPRUMUTUL DE 140,7 MILIOANE DE LEI, ÎN STAND BY

S

istemul Electronic de Achiziții Publice
a suspendat automat achiziția publică
prin care Primăria Ploiești intenționa să
contracteze un credit de 140,7 milioane de lei
din cauză că, până la data limită (28 august)
de depunere a ofertelor, nicio bancă nu și-a
manifestat intenția să participe la licitație.
Bineînțeles că s-a speculat imediat faptul că
instituțiile bancare se tem că municipalitatea
va intra la un moment dat în incapacitate
de plată, din această rațiune n-ar fi vrut să
încheie vreun angajament. La ultima licitație
pentru un împrumut mult mai mic, de 34
de milioane de lei, a depus ofertă o singură

DIN CICLUL „SĂ CRĂPAȚI DE NECAZ”

UN MEMBRU CCR
MÂNÂNCĂ DE LA STAT
677 DE PENSII MEDII!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Z

iarul Capital l-a prezentat,
marți, pe unul dintre cei mai
bine plătiți bugetari din România,
Marian Enache, judecător la
Curtea Constituțională propus
de PSD. În anul 2018, acesta a
încasat 812.982 lei, adică vreo
677 de pensii medii sau 261 de
salarii medii brute pe economie!
Veniturile acestui etern bugetar se
compun din: 297.000 lei salariul
de la Curtea Constituțională;
pensie pentru activitatea de
avocat-23.412 lei, o altă pensie

nedescrisă încă-321.476 lei, pensie
de fost parlamentar-91.476 lei și,
atenție, 11.904 lei lei-indemnizație
de revoluționar. Asta dacă o fi fost
vreo revoluție la Vaslui, unde l-a
prins 1989 pe Enache! În 2018
acesta a mai încasat 67.714 lei erori
la calculul pensiilor sale. Acest om
care de 30 de ani încoace a zăcut
și zace prin instituțiile statului își
poate cumpăra câte o vilă în fiecare
an! Enache a devenit membru al
Parlamentului în primul legislativ
al țării, ales fiind pe listele
FSN.
Ulterior a ajuns
F
consilierul
prezidențial al
c
lui
lu Ion Iliescu (cei doi s-au
cunoscut
la Iași, ambii
c
fiind comuniști de vază
ai
a acelor vremuri), apoi
ambasador
al României
a
în Republica Moldova, iar
deputat
în două legislaturi
d
și,
ș în fine, ca o încununare
a meritului de a fi membru
de
d partid, a aterizat la
Curtea
Constituțională a
C
României.
R

CONSILIERII LOCALI N-AU VRUT SĂ
ALOCE BANI PENTRU SALUBRITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

puneam, săptămâna trecută,
că în ședința ordinară a
Consiliului Local Ploiești urmează o
serie de rectificări bugetare, printre
care alocarea unor sume pentru
salubritate, dezinsecție, iluminat
public, spații verzi etc. Adică, deși
anul acesta am avut poate cea mai
mare mizerie (pe străzi și la blocuri)
din istoria recentă a orașului și cele
u public
mai neîngrijite spații verzi sau spațiu
public, se pare
că era nevoie de suplimentarea bugetelor, pentru a
mai putea fi asigurate servicii la cota de avarie. Pentru
care rațiune nu știm, aleșii locali au refuzat să aloce
bani pentru acoperirea cheltuielilor din august și
septembrie fix în aceste domenii extrem de sensibile.
În schimb, ei au aprobat o nouă secție la Clubul Sportiv
Municipal, respectiv, Sambo, ceea ce înseamnă alți

ă amintiți când, vara trecută,
a ajuns în spațiul public o
înregistrare prin care o angajată de la
Complexul de Servicii Comunitare „Sf.
Andrei”, din Ploiești, aflat în subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecție a Copilului Prahova
(Consiliul Județean Prahova), își
învăța o colegă nouă cum să-i bată pe
copiii cu probleme speciale, pentru a
se putea impune în fața lor? Femeile
au demisionat la acea vreme, a existat

C

onsilierii ploieșteni au
acordat câteva facilități
fiscale cetățenilor care au
datorii
către
municipalitate
d
din 2018. Clemența constă în
d
sscutirea integrală a majorărilor
de întârziere aferente debitului
d
principal restant la data de 31
p
decembrie 2018, cu condiția
d
aachitării debitului principal, la zi,
până la data de 15 decembrie 2019.
p

și o anchetă internă, iar spre toamnă,
11 angajați-instructori de educație,
îngrijitor de copii, asistent medical și
infirmiere- au fost reținuți (ulterior
trecuți sub control judiciar) pentru
purtare abuzivă și rele tratamente
aplicate minorului. Ei bine, nu vă vine
să credeți, dar câteva dintre aceste
persoane au fost reangajate fix la
Complexul de Servicii Comunitare „Sf.
Andrei”! Adică să-i mai agreseze odată
pe micuți, înțelegem. Conducerea

Săptămâna pe scurt
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DOUĂ DOSARE PENALE
PENTRU UN TRACTOR
NEÎNMATRICULAT
Polițiștii din Mizil au oprit
pentru control un tractor care
circula din direcția Ploiești către
Buzău, fără a avea montate plăcuțe
cu număr de înmatriculare. „În
urma verificărilor, polițiștii au
stabilit că tractorul era condus de
către un prahovean în vârstă de
38 de ani, care nu posedă permis
de conducere corespunzător

categoriei din care face parte
respectivul tractor și, mai mult,
acesta nu era înmatriculat
sau înregistrat în circulație”, a
precizat IPJ Prahova. Polițiștii

distracție nu știm care extinderi la Parcul
bani și altă distracție,
„Constantin Stere”, pe Aleea Scriitorilor, noi tarife la
iluminatul ornamental, un studiu pentru un bazin
de înot cum n-a mai văzut... Parisul, bani pentru un
program de plimbare a unor elevi prin Ucraina etc.
Deci s-au găsit resurse financiare pentru orice, dar nu
și pentru curățenia orașului!

CLEMENȚĂ PENTRU DATORNICI

INCREDIBIL!

V

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
bancă. În aceste împrejurări este posibil ca
intenția autorităților de a refinanța două
împrumuturi bancare încheiate în anii
2011 și 2014, cu BRD și CEK Bank să fie
sortită eșecului. Nu ne apucăm însă noi să
cântăm prohodul Primăriei Ploiești, cum o
fac jurnaliștii ostili actualei conduceri; noi
credem că este vorba doar despre un incident
izolat; se va găsi în cele din urmă o bancă
(măcar de stat, CEC și Exim Bank, că în
definitiv doar asta este obligația lor) care să
acorde împrumutul, fiindcă totuși primăria
este ditamai instituția, ci nu o persoană
venită la credit cu buletinul!

Scutirea integrală a majorărilor de
întârziere se acordă pentru debitele
restante aferente impozitului/taxei
pe clădiri, a impozitului/taxei
pe teren și a impozitului asupra
mijloacelor de transport. Pentru
amănunte, cetățenii interesați
pot cere lămuriri de la Serviciul
Public Finanțe Locale, de pe
Bulevardul Independenței nr.16 și
la subsidiarele din centru și Vest.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

DGASPC susține că „anchetatorii nu
au interzis angajaților să revină la
muncă”. Unii dintre cei acuzați s-au
pensionat ori au demisionat, alții au
mers la alte centre, dar cinci s-au întors;
ei nu lucrează direct cu copiii, ci la
bucătărie sau întreținere. Dar asta nu
scuză cu nimic neglijența autorităților
de a interzice unor inși acuzați de rele
tratamente să lucreze în continuare
tot cu copiii, mai ales cu cei care au
handicapuri grave!

au stabilit că tractorul aparține
unui cetățean olandez, domiciliat
pe raza județului Prahova, care,
deși cunoștea că vehiculul nu
este înmatriculat, i-a cerut
bărbatului depistat să-l conducă
până în comuna Tohani. „În
cauză, s-a întocmit dosar penal
pe numele prahoveanului, sub
aspectul săvârșirii infracţiunilor
de ”conducere pe drumurile
publice a unui autovehicul
neînmatriculat sau neînregistrat”
și ”conducerea unui autovehicul
cu un permis de conducere
necorespunzător categoriei din
care face parte vehiculul”, iar
pe numele cetățeanului olandez

pentru infracțiunea de ”punere
în circulație a unui autovehicul
neînmatriculat sau neînregistrat”,
potrivit IPJ Prahova.
SINUCIDERE PE CALEA
FERATĂ
Incidentul a avut loc în Stația
CF Crivina. Un tren particular,
care circula pe relația Brașov –
București, pe sensul către Capitală,
ar fi surprins și accidentat mortal
un bărbat în vârstă de 48 de ani,
din Poienarii Burchii. Trenul
a fost oprit până la finalizarea
cercetărilor. Potrivit primelor date
de la fața locului se pare că este
vorba despre o sinucidere.

ACCIDENT RUTIER ÎN
PLOIEȘTI
O persoană a sunat la 112 și
a anunțat că, în zona Spitalului
Județean Ploiești, a avut loc un
accident. Totul s-ar fi produs după
ce o autoutilitară și o motocicletă
au intrat în coliziune. Autospeciala
se deplasa pe sensul strada Găgeni
- pe strada Cameliei, în timp
ce motocicleta circula dinspre
Păulești către Centru. În urma
coliziunii, motociclistul, în vârstă
de 23 de ani, a suferit vătămări
corporale fiind transportat la
spital.
PAGINA
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CUM SĂ TE SPELI PE MÂINI
DE RESPONSABILITĂȚI

continuare din pagina 1

D

STRIGOII
continuare din pagina 1

-Hhhaaaiiillll! Mă numesc Klaus SS
Distroid și vă jur pe morții mei cei vii că nu
va rămâne piatră de mormânt nemișcată în
căutarea averilor furate și nici urmă de corupt
necercetată. Iar toți vor fi arși de vii în piața
de la Sibiu.
-Hhhh! Tu nu ai fost cumva strigoiul-șef de
clasă în ultimii ani?
-Ssss! Ba da...
-Șșșșiiii de ce n-ai făcut asta până acum? Ce
te-a oprit, neputinciosule!?
-Aaahhh! Nu am avut timp...pentru că la
mine timpul se mișcă altfel....Dar acum știu ce
am de făcut ca să fiu cel mai rău strigoi pe care
l-a avut vreodată scoala asta! O să mor cu toți
de gât. Sssss!
-Am înțelessss! Nu te cred dar îmi ajunge.
Următorii vor scrie pe o foaie de hârtie tot ce
pot mai rău să facă iar, la final, voi decide ca
cel ce va avea mai multe bife cu sânge să treacă
în fața clasei și să facă o demonstrație despre
cât de mult își dorește să fie strigoi-șef de clasă.
Până atunci, cu toții, la supt! Hhhh!!!

eci lucrurile stau așa: în cadrul
întâlnirilor grupului de lucru
pentru realizarea scenariilor de diminuare
a activităților unor operatori economici s-a
impus monitorizarea continuă a calității
aerului nu numai prin stațiile agenției, ci și
de către unii dintre operatorii economici.
Aceștia au instalat sau urmează să monteze
următoarele stații: S.C. Unilever SA,
în nordul Ploieștiului (Școala „Grigore
Moisil”), pentru pulberi (PM 10) și
total hidrocarburi non-metanice; SC
Rompetrol Rafinare SA -2 stații în comuna
Blejoi și la SC ATM Construct, pentru
SO2, H2S, BTEX, PM10; OMV Petrom,
Rafinăria Petrobrazi-2 stații în Brazii de
Jos și cartierul Mitică Apostol; S.C. Saint
Gobain, Isover România- o stație în Mihai
Bravu, pentru NH3 și aldehidă formică;
SC Petrotel Lukoil SA -2 stații la Centura
de Est a municipiului Ploiești și pe strada
Apelor, pentru H2S, SO2, benzen, toluen,
etilbenzen, xilen, pulberi; SC Lukoil Energy
& Gas România- o stație în zona Obor; SE
Rockwool Romania SRL, în zona parcului
fotovoltaic.

C

ARE ESTE PROCEDURA DE
LUCRU?
Agenții economici transmit zilnic date
privind monitorizarea calității aerului către
APM (afișate și pe site) și Garda Națională
de Mediu, Comisariatul Județean Prahova.
În cazul apariției condițiilor defavorabile
dispersiei (meteo) sau în cazul depășirii
noxelor, APM Prahova ia o serie de măsuri.
Și aici e de tot hazul. De pildă, pentru
indicatorul PM 10, se transmit atenționări
primăriilor Ploiești, Brazi și Blejoi, care
trebuie să facă pe naiba-n patru pentru a
reduce emisiile, cum ar fi restricționarea
sau configurarea traficului, umectarea

căilor rutiere,
rutiere reprogramarea activităților
care ar putea genera emisii de PM10. Cum
ar veni, la Ploiești sau pe Centura de Vest,
să vină cineva, în orele de vârf ale traficului
și să spună, stop, plecați înapoi, că noi avem
noxe! Pentru poluanții specifici activităților
industriale, APM transmite atenționări
către operatorii economici, care ar trebui
să-și reprogrameze activitățile responsabile
de poluare, reducerea producției, sistarea
operaţiunilor de încărcare și descărcare de
materii prime și produse finite etc. Ce să
zicem, asta e pură naivitate să credem că
o rafinărie trage pe dreapta doar pentru că
avem noi rău de otrăvurile lor!

DERANJ MARE PE MOȘIA LUI TĂRICEANU MAIDANEZII AU
Elena ŞERBAN;www.ziarulploiestii.ro

C

ălin Popescu Tăriceanu
a convocat, marți,
Biroul Politic Central, pentru
a lua o decizie în legătură cu
membrii de partid care acceptă

funcții de la PSD.
PSD Totul a plecat
de la fostul ministru de Externe
Teodor Meleșcanu care a
primit, fără să anunțe partidul,
propunerea premierului și

propus pe Ion Popa. Senatorul
Teodor Meleșcanu declara
însă, înaintea ședinței ALDE,
că nu renunță la candidatura
pentru
șefia
Senatului,
susținând că în acest fel
ALDE va avea garanția că
va fi tratat corect. Dăncilă
are promisiunea susținerii
de la minorități, dar este
puțin probabil să întrunească
majoritatea, dat fiind faptul că
ALDE și Pro România susțin Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
alt candidat, iar PNL un altul.
um nu se mai urmărește o situație în România,
cum scapă lucrurile de sub control. Nu știm
dacă ați observat, dar în vremea din urmă a crescut
iar numărul de maidanezi de pe străzile Ploieștiului.
Nu mai vorbim despre celelalte orașe, unde situația era
oricum mai dificilă ca-n municipiu. Deopotrivă câinii
s-au înmulțit și prin sate (fie sunt aduși din orașe, fie
sunt
abandonați de stăpâni), situație aproape nefirească
un proces de consultare publică, în regim
punând
față în față spiritul țăranului român și grija
de urgență, pentru un proiect de Ordin
lui
față
de
animale. Se pare că paradigma aceasta a
care prevede reducerea termenului
dispărut
din
spațiul rural... Anii trecuți, semnalam mai
pentru care se aplică restricțiile până la
multe
cazuri
când oamenii au fost atacați de maidanezi
data de 31 martie 2020. OUG 114 a fost
prin
păduri,
acolo unde aceștia aproape că formează
modificată săptămâna trecută în comisia
haite.
Deunăzi
vreme, la Vărbilău, s-a întâmplat ca mai
pentru industrii din Camera Deputațior,
mulți
câini
fără
stăpâni să intre într-o gospodărie și să
în sensul că au fost eliminate prevederile
ucidă
câțiva
miei.
Autoritățile locale saltă invariabil
controversate legate de energie electrică
din
umeri
spunând
că, în lipsa unei legislații care să
și gaze naturale, însă textul modificat
permită
eutanasierea
animalelor abandonate, nu au
trebuie să treacă și de Camera Deputaților,
soluții
pentru
stoparea
fenomenului.
care este for decizional.

a liderului PSD, Viorica
Dăncilă, de a prelua șefia
Senatului, după ce Tăriceanu
a renunțat la această poziție.
Cu o majoritate zdrobitoare,
BPC al ALDE a decis că orice
membru al formațiunii, fie
că este vorba despre Senat,
Camera Deputaților, Guvern,
secretari de stat, care acceptă
o funcție de la PSD fără
aprobarea partiului, va fi
exclus fără excepție. Pentru
șefia Senatului, ALDE l-a

ROMÂNIA, OBLIGATĂ SĂ RENUNȚE LA
RESTRICȚIILE GENERATE DE OUG 114

O

UG 114, la care Guvernul
nu vrea să renunțe, ar putea
crea mari probleme Bucureștiului!
Comisia Europeană ar putea trimite
România în fața instanței europene
din cauza restricției impusă în privința
tranzacționării gazelor. Mai exact, prin
legislația principală, adică OUG 114, și cea
secundară, respectiv, prin reglementările
ANRE, se impune vânzarea gazelor cu
prioritate pentru asigurarea întregului
necesar de consum al clienților casnici

și al producătorilor de energie termică,
în perioada 1 mai 2019- 28 februarie
2022. Cu alte cuvinte, exportul este
restricționat. În opinia Comisiei, această
obligație creează bariere în calea liberei
circulații a mărfurilor în interiorul pieței
unice a UE. Pentru a evita declanșarea
procedurii de infrigement împotriva
României, care înseamnă și amenzi
usturătoare pentru fiecare zi de întârziere,
Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE) a demarat

Săptămâna pe scurt
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INCENDIU LA O BARACĂ
IMPROVIZATĂ DIN SINAIA
Două femei au ajuns la spital
din cauza arsurilor, după ce o
baracă improvizată, situată într-o
hală dezafectată, a ars. Flăcările
au cuprins baraca improvizată
pe o suprafață de aproximativ 10
mp. Cele două femei rănite au
fost transportate la spital. Acestea
au fost diagnosticate cu arsuri de
gradul II și III, pe aproximativ
15% din suprafața corpului.
PAGINA
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INCENDIU LA O CLĂDIRE
DE BIROURI DIN PLOIEȘTI
Incendiul a avut loc la o clădire
de birouri situată pe strada

IEȘIT LA ATAC
ÎN VĂRBILĂU

Laboratorului din Ploiești. Focul
a cuprins izolația exterioară, în
locul unde se afla instalația de aer
condiționat. Din cauza focului,
15 angajați au fost evacuați.
Potrivit ISU Prahova, la locul
evenimentului au fost mobilizate
trei echipaje de stingere, o
autoscară și o ambulanță Smurd.
Din fericire, nicio persoană nu a
fost rănită.
AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI
ÎN PARCAREA UNUI CENTRU
COMERCIAL
Incidentul a avut loc în
parcarea unui centru comercial
situat pe strada Calomfirescu,

C

din Ploiești. O persoană a sunat
la 112 și a anunțat că a luat foc un
autoturism. La fața locului au fost
mobilizate un echipaj de stingere
cu apă și spumă și o ambulanță
Smurd, potrivit ISU Prahova. Din
fericire, incidentul nu s-a soldat cu
victime.
PATRU ANEXE
GOSPODĂREȘTI ÎN
FLĂCĂRI, ÎN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
cuprins patru anexe gospodărești,
pe strada Victor Babeș din
Ploiești. Cele patru anexe aveau

doi proprietari, iar ambii au făcut
atac de panică din cauza tragediei.
Unul dintre ei a fost transportat
la spital. Potrivit ISU Prahova,
la locul evenimentului au fost
mobilizate trei echipaje de stingere
a focului.
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MINISTRUL BREAZ ZICE CĂ ANUL ȘCOLAR
VA ÎNCEPE ÎN CONDIȚII BUNE ÎN ROMÂNIA
UNDE SE SITUEAZĂ, REAL, ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

U

ltima analiză privind starea învățământului din România datează din anul școlar
2017-2018. Se vede treaba că „pădurea” de funcționari de la Ministerul Educației
și unitățile sale teritoriale n-au avut timp să pună cap la cap datele privind anul școlar
2018-2019. Deh, căldură mare, mon cher! Așa că prefațăm și noi anul școlar care tocmai
stă să înceapă cu statistica pe care o avem la îndemână, publicată de INS în iunie 2019!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
continuare din pagina 1

Î

n anull 2017,
2017 populația
l i de
d vârstă
â ă
școlară a fost de 4.951,3 mii persoane,
reprezentând 25,3% din totalul populației
rezidente a țării. În același an, populația
școlară din România s-a cifrat la 3.578,6 mii
copii, elevi și studenți, în scădere cu 18,7 mii
comparativ cu anul precedent. Ce înseamnă
această diferență dintre noțiunile „populație
de vârstă școlară” și „populația școlară”? Fix
ceea ce deja ați intuit, anume că 1.372,8
mii copii și tineri cu vârste cuprinse între
0-23 ani nu erau înregistrați la momentul
cercetării statistice în sistemul național de
educație. Adică fie nu s-au înscris deloc la
școală, fie au abandonat învățământul ori
au rămas cu 8 clase. Numărul absolvenților
nivelurilor educaționale gimnazial, liceal,
profesional, postliceal și de maiștri, respectiv
superior (de licență), a fost de 461,1 mii
elevi, în creștere cu 0,6% față de anul școlar
precedent. Comparativ cu anul școlar
anterior, diminuări la nivelul populației
școlare s-au înregistrat în învățământul
primar și gimnazial (-17,5 mii elevi, respectiv
-1,0%), în învățământul liceal (-13,1 mii
elevi, -2,0%) și în învățământul postliceal și
de maiștri (-1,8 mii elevi, -1,9%), Creșteri au
fost în învățământul profesional (+ 5,8 mii
elevi, 6,9%) și în învățământul antepreșcolar
(+0,7 mii copii, 3,3%).
Dacă ar fi însă să ne raportăm la anul
1992, diminuarea este dramatică: la acea
vreme, România raporta o populație școlară
de 4.664,86 mii, cu 1.086, 26 mii mai mult
decât în anul școlar 2017-2018. Deci avem o
diminuare de peste un milion de copii, elevi
și studenți! În Prahova, în 1992, populația
școară era de 163.498 de elevi, iar în 2018,
de 113.354, în scădere cu 50.144 de elevi.

CÂTE ȘCOLI MAI SUNT ÎN ROMÂNIA
În același interval de timp, sistemul
educațional cuprindea un număr de 7.047
unități școlare independente. Aproximativ
55,4% din numărul total al unităților școlare
se aflau în mediul urban. Baza materială
a rețelei de învățământ a fost formată din
147,0 mii săli de clasă, cabinete școlare, săli
de seminar și de lucrări practice, amfiteatre
și săli de curs, 4,8 mii săli de gimnastică,
26,5 mii laboratoare, 4,9 mii ateliere, 5,5
mii terenuri de sport, 51 bazine de înot.
În Prahova, potrivit site-ul Inspectoratului
Școlar Județean, rețeaua școlară se compune
din 9 cluburi ale copiilor, 25 de grădinițe,
130 de școli gimnaziale, 13 colegii, 6 licee
teoretice, 7 colegii tehnice, 22 de licee
tehnologice, 7 școli speciale, 9 centre de
logopedie, 2 cluburi sportive școlare, 25
de unități școlare particulare și un centru
județean de excelență. (vezi tabel)
PERSONALUL DIDACTIC DIN ȘCOLI
În anul școlar 2017-2018, învățământul
preșcolar a fost asigurat de 54,5 mii
persoane. De predarea propriu-zisă s-au
ocupat 34,7 mii de cadre didactice, cu 1,2%
mai mult decât în anul școlar precedent
(96,6% personal didactic calificat). Unui
educator i-au revenit, în medie, 15 copii,
14 în mediul urban și 17 în mediul rural.
În învățământul primar și gimnazial,
Tip de învățământ
Învățământul antepreșcolar
Învățământ preșcolar
Învățământul primar și gimnazial
Învățământul liceal
Învățământul profesional
Înv. postliceal și de maiștri

Săptămâna pe scurt
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ACCIDENT PE DN1, LA CORNU
Accidentul rutier s-a produs
pe sensul Brașov – Ploiești. În
cele două autoturisme implicate
se aflau trei persoane. Potrivit
primelor date, evenimentul rutier
s-a produs după ce unul dintre
conducătorii auto ar fi efectuat
o manevră de viraj la stânga
fără să acorde prioritate unui alt
autoturism care se deplasa pe
direcția Ploiești – Câmpina. O
persoană a rămas încarcerată, iar

alte două au necesitat asistență
medicală la fața locului. Una dintre
persoanele implicate a fost găsită
în stop cardio-respirator, iar puțin
mai târziu a decedat. Este vorba
despre un bărbat în vârstă de 86
de ani. La spital a fost transportată
și o femeie în vârstă de 85 de ani,
care prezenta un traumatism
cranio-cerebral și un traumatism
la antebrațul drept. Cea de a treia
persoană implicată în accident,
un bărbat în vârstă de 41 de ani, a

educația elevilor a fost asigurată de 117,2
mii cadre didactice (în scădere cu 0.4%
comparativ cu anul precedent), din care
48,9 mii în învățământul primar și 68,3
mii în învățământul gimnazial. Separat,
în învățământul primar și gimnazial
particular erau angrenate în activitatea
didactică 1,9 mii persoane. Din totalul
personalului didactic, personalul calificat
a fost de 114,6 mii, reprezentând 97,8%.
Procesul educațional din învățământul
liceal a fost asigurat de 54,3 mii cadre
didactice. În sectorul public și-au desfășurat
activitatea 98,4% din personalul didactic
din învățământul liceal. În învățământul
profesional, activitatea a fost asigurată
de 1.155 cadre didactice, cu 58,2% mai
mult decât în anul școlar precedent. Din
totalul personalului didactic, 95,5% au fost
calificate, iar 90,0% au avut normă întreagă.
PRAHOVA, PRINTRE JUDEȚELE CU
CEL MAI MIC ABANDON ȘCOLAR
În învățământul primar și gimnazial,
48,9 mii elevi au fost declarați repetenți,
reprezentând 3,0% din totalul elevilor aflați
în evidență la sfârșitul anului școlar 20172018. Cât despre abandonul școlar, cele mai
mari valori mari s-au înregistrat în Călărași
(3,2%), Covasna (3,0%), Brașov și Arad (cu
2,9% fiecare), Sibiu (2,7%), Buzău și CarașSeverin (cu 2,6% fiecare), respectiv Vrancea
(2,5%). Cele mai mici valori ale ratei
abandonului școlar au fost semnalate în
Suceava (0,5%), Prahova, București, Neamț
și Cluj (cu 1,0% fiecare), Vâlcea, Olt, Gorj
și Argeș (cu 1,1% fiecare), Hunedoara și
Alba (cu 1,2% fiecare), Iași (1,3%), Botoșani
(1,4%), urmate de Dâmbovița și Sălaj (cu
1,5% fiecare). În învățământul liceal și
profesional, cele mai ridicate valori ale ratei
abandonului s-au înregistrat în județele
Sibiu (6,5%), Hunedoara (4,1%), Brașov
și Covasna (3,8% fiecare în parte), CarașSeverin, Satu Mare și Tulcea (3,5% fiecare în
parte), iar cele mai scăzute în județele Bihor
(1,5%), Prahova și Vâlcea (1,7% fiecare în

Populație școlară
(mii)
20,8
521,2
1.678,0
637,7
90,2
91,9

% din pop.
Șc.
0,6
14,6
46,9
17,8
2,5
2,6

refuzat examinarea.
ACCIDENT RUTIER PE DN1A,
LA LIPĂNEȘTI
Accidentul rutier a avut loc pe
DN1A, la km 95, după ce două
autoturisme au fost implicate. Din
primele date, se pare că un auto nu
a acordat prioritate de trecere la
pătrunderea de pe o stradă laterală,
pe DN1A, intrând în coliziune cu
o mașină care circula pe celalalt
sens de mers, respectiv Brașov
către Ploiești. Traficul rutier a
fost blocat pe durata cercetărilor,
interval în care circulația a fost
deviată pe DC 55 A. În urma
impactului, două persoane au fost

Număr de unități
369
1.200
4.000
1.497
63
161

parte), Dâmbovița și București (1,9% fiecare
în parte), Gorj și Maramureș (2,0% fiecare
în parte).
JUDEȚUL NOSTRU, ÎN TOP LA
EVALUAREA NAȚIONALĂ
În privința rezultatelor la cele mai
importante două examene din învățământul
preuniversitar, se cuvine să spunem că
Prahova se află pe locul al 4-lea la Evaluarea
Națională, dar bacalaureatul plasează județul
la mijlocul clasamentului. Să detaliem însă un
pic. La nivel național, procentul absolvenților
de clasa a VIII-a care au obținut medii egale
sau mai mari de 5 la Evaluarea Națională a
fost de 73,12%, considerat a fi cel mai slab
din ultimii cinci ani. Rata de participare la
examen a fost de 94,2%: dintr-un total de
155.020 de elevi înscriși, s-au prezentat la
Evaluarea Națională 146.105 de absolvenți.
Dintre aceștia, 106.838 au obținut medii
mai mari sau egale cu 5. Opt elevi au fost
eliminați din cauza unor tentative de fraudă,
lucrările acestora fiind notate cu 1. La polul
opus, 429 de elevi au terminat cu media
10. Cele mai bune rezultate, cum spuneam,
s-au înregistrat în județul Brăila, cu 87,6%
de medii „de trecere”, Cluj, cu 87,4% dintre
elevi cu medii peste 5, București-84,9%,
Prahova-84% și Galați-80,4%. La polul
opus se află județele Giurgiu-cu 53,6%
dintre medii peste 5, Teleorman -cu 58%
și Mehedinți-cu 64,3%.
La examenul
de bacalaureat, rata finală de promovare
înregistrată de absolvenții care au finalizat
studiile liceale în promoția 2018-2019 și au
susținut probele examenului de bacalaureat
în sesiunea iunie-iulie 2019 a fost de
75,5%. Comparativ cu rezultatele finale din
sesiunea iunie-iulie a anului trecut (74,7%),
majorarea ratei finale din acest an este de
0,8%. Raportat la promoția curentă, s-au
consemnat procente ridicate de promovare
în sectorul 4 al Capitalei (84,92%), județele
Bacău (83,77%), Cluj (86,36%), Brăila
(83,36%), Brașov (82,81%), municipiul
București (82,78%),
Sibiu (82,69%),
Iași (82,38%), Galați (81,70%) și Buzău
(78,88%). Rata de promovare a celor 16.722
de absolvenți din promoțiile anterioare este
de 26,1%. Pentru Prahova amintim doar
că 9 elevi au avut media generală 10.00, iar
2 colegii au avut o rată de promovare de
100% (Colegiul Național Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza și Colegiul Național
„Nichita Stănescu”).

transportate la spital.
ACCIDENT RUTIER PE
DJ 101 P, ÎN POIANA CÂMPINA
O persoană a sunat la 112
și a anuntat că, pe DJ 101 P,
în Poiana Câmpina, a avut loc
un autoaccident. Din primele
verificări, se pare că un bărbat, în
vârstă de 42 ani, nu a adaptat viteza

la condițiile de drum și a căzut cu
motocicleta. Motociclistul a fost
transportat la spital.
TÂNĂR DECEDAT DUPĂ CE A
LOVIT UN CAL CU MAȘINA
Accidentul s-a produs pe
DN1A, pe raza localității Moara
Nouă. Un autoturism, condus de
un tânăr, în vârstă de 23 de ani,
a lovit un cal, moment în care
mașina s-a răsturnat în curtea
unui imobil. Impactul a fost fatal
pentru tânărul în vârstă de 23 de
ani. Din păcate acesta a decedat.
Un alt tânăr, în vârstă de 24 de
ani, pasager dreapta față, a fost
transportat la spital.
PAGINA 5

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

5 - 11 septembrie 2019

RECORD DE CANDIDATURI ÎN
CURSA PENTRU COTROCENI

N

u știm dacă alegerile din acest an vor fi cele mai agitate. Dar sigur primul
scrutin este cel mai bogat în competitori din întraga istorie postdecembristă.
Și încă nu s-au încheiat înscrierile, data limită pentru depunerea candidaturilor fiind
22 septembrie. Ideea ar fi că nu toți cei care și-au anunțat prezența în cursa pentru
Cotroceni pot stânge cele 200.000 de semnături necesare, deci în final nu se știe câți
candidați vor rămâne în competiție.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

ână în prezent și-au anunțat
candidatura 23 de candidați, record
absolut pentru România ultimilor 30 de ani.
Atenție, inițial se auzea de 25 de competitori,
dar între timp unul s-a retras (Călin Popescu
Tăriceanu) și altul a renunțat la idee (Radu
Moraru, realizator Nașul TV). În ordine
alfabetică, iată care sunt cei care aspiră
la prima funcție în stat: John Ion Banu,
Dan Barna, Mădălina Baroncea, Cătălin
Berenghi, Ramona-Ioana Bruynseels, Viorel
Cataramă, Florin Călinescu, Miron Cozma,
Claudiu Crăciun, Alexandru Cumpănașu,
Viorica Dăncilă, Mircea Diaconu, Gheorghe
Funar, Kelemen Hunor, Avram Iancu,
Klaus Iohannis, Emanuel Onoriu, Theodor
Paleologu, Florentin Pandele, Ninel Peia,
Liviu Pleșoianu, Bogdan Stanoevici, Dorin
Dimitrie Stoichescu.
SCURT ISTORIC AL ALEGERILOR
PREZIDENȚIALE
Dacă e să facem o comparație cu alegerile
prezidențiale precedente, în 2016 s-au
înscris în cursa pentru cea mai înaltă funție
în stat cei mai mulți candidați, iar cei mai
puțini, în 1990:
-1990: 3 candidați (a câștigat Ion Iliescu
din primul tur de scrutin, cu 85,07% din
voturile valabil exprimate);
-1992: 6 candidați (în turul II a câștigat
Ion Iliescu, cu 61,43%, următorul clasat
fiind Emil Constantinescu, cu 38,57% de
voturi);
-1996: 16 candidați (a câștigat Emil
Constantinescu, cu 54,41% dintre voturi, în
dauna lui Ion Iliescu, care a obținut 45,59%);
-2000: 12 candidați (în turul al II-lea a
câștigat Ion Iliescu, cu 66,83% dintre voturi,
contracandidat fiind Corneliu Vadim
Tudor-33,17%);
-2004: 12 candidați ( a câștigat Traian
Băsescu, cu 51,23%, în dauna lui Adrian
Năstase-48,77%);
-2009: 12 candidați (Traian Băsescu
și-a asigurat al doilea mandat cu 50,34%,
Mircea Geoană pierzând la diferență
nesemnificativă -49,66%);
-2014: 14 candidați (Klaus Iohannis a
câștigat detașat, deși doar un sondaj de
opinie îi era favorabil, cu 54,43% din voturile
valabil exprimate, în dauna lui Victor Ponta,
care a obținut 45,56% din voturi).
Cât despre prezența la vot, maximul a
fost întregistrat în 1990, când 86,19% din
populația României a mers la urne, iar
minimul istoric a fost consemnat în primul
tur de scrutin al alegerilor din 2014, când
s-au prezentat la vot 53,17 % din persoanele
ANUNȚURI • ANUNȚURI

înscrise în listele electorale permanente.
(vezi tabel)
Pentru al doilea tur de scrutin, doar la
alegerile din 2009 și 2014 prezența a fost
mai mare decât în primul tur, acest lucru
vorbind mult despre bătălia strânsă dintre
candidați și mai ales despre schimbarea
de optică venită de la tânara generație și
din diaspora, categorii sociale care n-au
dorit să ofere puterea celor care aveau
deja majoritate în Parlament și dețineau și
Guvernul României. În general, voturile au
mers către partidele care susțin că reprezintă
dreapta politică. În orice caz, PSD n-a mai
câștigat prezidențialele de un deceniu și
jumătate!
SONDAJELE ÎL DAU CÂȘTIGĂTOR PE
IOHANNIS
Și n-ar fi mari speranțe s-o facă nici
în acest an având în vedere că sondajele
de opinie plasează candidatul socialdemocraților pe poziția 4 sau 5. Dar n-ar fi
motive să credem foarte mult în cercetările
sociologice. În 2014, absolut toate sondajele
îî erau favorabile lui Victor Ponta, asta
pentru că erau comandate de trusturi media
ostile lui Klaus Iohannis. Un singur sondaj
din cele 16 realizate l-au dat câștigător pe
actualul președinte! Nici acum n-ar trebui să
credem foarte mult în ele fiindcă se observă
că vin din zone absolut manipulatorii. Vă
oferim 3 exemple (cu precizarea că, între
timp, unii candidați s-au retras din cursă,
iar alții nu s-au înscris):
-barometru Europa FM, realizat de IMAS:
Klaus Iohannis-45%, Dan Barna-17%,
Victor Ponta-14%, Tăriceanu-13%, Viorica
Dăncilă-8,4%;
-sondaj Antena 3: Klaus Iohannis-31,8%,
Viorica Dăncilă-18,3%, Dan Barna-16,1%,
Mircea
Diaconu-9,8%,
Theodor
Paleologu-3,7%, Kelemen Hunor-3,1%;
-sondaj CURS: Klaus Iohannis-39%,
Călin Popescu Tăriceanu-18%, Dan
Barna-17%, Viorica Dăncilă-14%.
CANDIDAȚI ȘI... CANDIDAȚI!
Cele mai puternice candidaturi sunt
totuși cele venite de la PNL (Klaus Iohannis),
USR (Dan Barna) și PSD (Viorica Dăncilă).
Pesemne al patrulea, ca număr de voturi,
va fi candidatul susținut de ALDE și Pro
România, actorul Mircea Diaconu, care
speră într-o reeditare a succesului său
personal din 2014, când a câștigat un mandat
de eurodeputat ca independent. Atunci însă
a fost sprijinit de trustul de presă al lui Dan
Voiculescu și oricum mizele erau altele
ANUNȚURI • ANUNȚURI

• Pierdut carnet de student UPG, pe numele Duțulescu Alexandru. Îl declar nul.
• Fii membru al familiei Pro Vita şi schimbă viaţa copiilor fără părinţi printr-un gest
simplu - o donaţie.
ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI
Valea Plopului, Vălenii de munte, Bd. Nicolae Iorga, nr. 72, Cod fi scal 7250 977
Cont IBAN lei
RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001
Cont IBAN Euro
RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003
Banca: B.C.R. Sucursala Vălenii de Munte

TEL. 0244.546.501; e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com
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P
ță la
l
vot (%)
Turul I
Turul II

1990

1992

1996

2000

2004

2009

2014

86,19
-

76,29
73,23

76,01
75,90

65,31
57,50

58,50
57,50

54,37
58,02

53,17
64,10

atunci. Acum competiția este la alt nivel, să
spunem, copiind modelul sportiv, de ligă
înaltă. Ponta și Tăriceanu insistă absurd
să inoculeze într-un electorat deocamdată
neprecizat ideea că s-ar putea produce și
la noi surpriza din Ucraina, acolo unde
președinția a fost câștigată tot de un actor
de comedie! Slabe speranțe să se întâmple
așa ceva și la noi! Mai ales cu un Diaconu
care a susținut măcelărirea legilor justiției.
Dar dincolo de acești competitori, s-au
înscris câțiva candidați care aproape duc în
derizoriu acest solid exercițiu democratic.
Gheorghe Funar (69 de ani), fostul primar al
Clujului și tovarăș de arme cu Vadim Tudor,
cu care s-a ciondănit în cele din urmă, ne
anunță că, dacă-l vom vota, ne va dezvălui ce
se află la Roșia Montana, adică niște metale
care nu se regăsesc nici măcar în tabelul lui
Mendeleev! El merge pe același scenariu
naționalist, numai că zona este foarte
ocupată de... Liviu Pleșoianu (39 de ani),
membru PSD care a făcut apologia statului
paralel și a Vestului care ne vrea răul, nu și a
Estului, vâzând tot felul de fantome cu care
să se bată. Cert este că el e deja președinte de
inimă la Antena 3, unde un sondaj îl scoate
lider, cu ceva peste 1.200 de voturi, în vreme
ce Iohannis a adunat numai 9 sufragii.
Tânărul este perceput ca fiind lansat de
propaganda rusească. Tot pe această nișă
vine și fostul luptător în legiunea străină,
Cătălin Berenghi (38 de ani), șeful DAC
(Dacismul Autonom Conservator), care are
însă alte repere, dacismul și românismul.
Site-ul său este însoțit de o melodie care
spune cam așa: „Nu uita că tu ești dac/Și

că acolo, sus, pe deal, în sat/Lui Zamolxis
i-ai jurat credință, să-i fi soldat”. Unde-i
rima, vă veți întreba? Poate o completează
„Luceafărul Huilei”, Miron Cozma (65 de
ani), care se descrie „purtător de cuvânt
intern și internațional la drepturile omului,
cel mai tare lider de sindicat al tuturor
timpurilor și viitor președinte al României”.
Ce nu ne spune Cozma este că a stat de
două ori prin pușcărie pentru mineriadele
lui...Președinte se vede și temerarul Avram
Iancu (43 de ani), bibliotecarul-înotător
care a stabilit un record mondial și care se
descrie „înotător în ape deschise, primul om
din lume care a parcurs Dunărea înot, doar
în slip, de la izvoare la vărsarea în Marea
Neagră”. În slip deci și la Cotroceni??? În
fine, ne mai relaxează puțin fiul lui Gabi
Luncă, predicatorul Emanuel Onoriu, care
ne invită direct la fasole: „Am mâncat o
fasolică bătută cu ardei copți în usturoi.
Măiculiță mamă, pericol public!” Sau
eseistul Theodor Paleologu (46 de ani),
cu studii la Sorbona, dar cu niște afirmații
absolut puerile, gen: „e și disperarea
unei bătrâne cocote (Tăriceanu) pe care
nu o mai vrea nimeni și amantul tânăr,
seducător, profitor (Ponta) care s-a gândit
să îmbobineze bătrâna amantă”. Cât despre
Bogdan Stanoevici, acesta completează lotul
actorilor care se văd pe cai mari, alături
de Mircea Diaconu și Florin Călinescu.
Măcar de-ar încinge-o aceștia pe comedie!
Păcat că s-a retras din cursă (în favoarea lui
Cumpănașu) Mădălina Baroncea, cea care
se autointitula „prima femeie-candidat la
alegeri și al doilea Alexandru Ioan Cuza!”

FESTIVAL LA TOHANI,
ÎN MIJLOCUL VIILOR

continuare din pagina 1
sta dacă și timpul va ține cu
organizatorii dat fiind faptul că, după
o lună de caniculă, meteorologii au anunțat, în
Prahova, un week-end ploios! În fine, doritorii
unui astfel de eveniment au și un program
din care să selecteze evenimentele la care vor
să participe. Pe 6 septembrie, între 17.00 și
20.00, au loc plimbări în vie, concursuri de
fotografie și cules struguri, de la ora 20.00
este anunțat concertul de o oră al Adei Milea,
iar între 21.00 și 23.00, proiecția specială de
scurtmetraje „Festivalul Internațional de
Film Anonimul”. Sâmbătă, programul este

A

următorul: 17.00/20.00 - Vinyl Set VRTW.
Plimbări prin vie, concursuri de fotografie și
cules struguri; 20.00/21.00 - Concert Mădălina
Pavel „Oamenii se fac dor”; 21.30/22.30 Concert Moonlight Breakfast; 22.30/01.00 VRTW After-Party. DJ Bully/ Nipple’s Delight.
Ploieștenii care doresc să participe la festival
se pot deplasa pe cont propriu, evident, numai
după ce își procură biletele de intrare. Pentru
bucureșteni, organizatorii pun la dispoziție
autocare speciale care vor pleca din Piața
Victoriei, în intervalul 15.30 - 17.30 și se vor
întoarce de la miezul nopții.
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LANȚ UMAN LA SFINXUL DIN BUCEGI
A

dministrația Parcului Natural
Bucegi, reprezentanții ocoalelor
silvice Sinaia, Azuga (Prahova) și Pucioasa
(Dâmbovița), precum și cei de la Serviciul
„Arii Protejate”, Agenția Națională pentru
Arii Naturale Protejate din Prahova și
Brașov, Serviciul Public Local Salvamont
Bușteni și mass-media locală și centrală
au răspuns, sâmbătă, unei inițiative civice
lansate de Cristina Predoiu (Brașov) prin
care se face un apel către turiștii care
vizitează Platoul Bucegi pentru respectarea
naturii și a valorilor naturale. Practic,
acolo, sus, în vârful munților, s-a creat
un lanț uman în jurul Sfinxului, care să
simbolizeze într-un fel reacția iubitorilor
naturii față de gesturile unor așa-ziși
turiști, care escaladează acest monument
al naturii unic în România, contribuind la

degradarea sa. La fel se petrec lucrurile și
la Babele, deși aici a fost montat un gard de
protecție tocmai pentru a evita distrugerea
stâncilor, foarte des inscripționate și
escaladate. De altfel, pe întreg muntele, iar
cine a urcat pe platoul Bucegilor a văzut
asta, se găsesc la fiecare pas urme ale lipsei
de civilizație a unora dintre turiști, care lasă
în acest peisaj rar „amprente” ale trecerii lor
sub formă de ambalaje și PET-uri. Sfinxul,
situat la 2.216 m altitudine, măsoară 8
metri în înălțime și 12 metri în lățime. Este
un megalit antropomorf, respectiv, un bloc
mare de piatră ce a căpătat forma de astăzi
într-un timp foarte îndelungat, ca urmare
a eroziunii vântului. Asemănarea sa cu
un cap uman cu fața proporționată, buze
severe si bărbia voluntară, a dat frâu liber
imaginației oamenilor, spunându-se ba

căă avem aici
divinități
i i reprezentarea uneii di
i iăi
supreme din timpuri pelasge (civilizație
de la Marea Egee, anterioară grecilor),
ba că ar fi întruchiparea lui Zamolxe, ba
că ar fi „frate” cu sfinxul egiptean, de la
Gizeh, ba că el ar veghea, de-acolo, de
sus, la fruntariile țării...Indiferent cum ar
fi, această formațiune geologică a devenit
una dintre cele mai mari atracții turistice
din România. Cât despre Babele (2.206 m),
acestea sunt formate în mod asemănător,
prin erodarea eoliană diferențiată a

diferitelor
strate geologice.
Ele
dif i l
l i
El au fost
f
supranumite „ciupercile din piatră” sau
„altarele ciclopice din Caraiman”, fiind
închinate Pământului și Cerului, Soarelui
și Lunii, ca și lui Marte, zeu al războiului
și al agriculturii. Foarte puţini dintre
miile de turiști care urcă în fiecare an pe
platoul Bucegi știu însă că aici există multe
alte forme și figuri asemănătoare care pot
bucura ochiul și sufletul precum Delfinul,
Broasca, Gemenii, Câinele, Împăratul sau
Șopârla.

LITORALUL
„PRAHOVA IUBEȘTE BASARABIA”
PENTRU TOȚI

UN EVENIMENT DE SUCCES

F

ederația Patronatelor
din Turismul Românesc
(FPTR) a lansat a 36-a
ediție a programului special
„Litoralul pentru toți”, prin
care turiștii beneficiază de
cazare la Marea Neagră

plătind
de llei pe
l
d îîntre 50 și 140 d
zi, începând cu 1 septembrie
și până la 30 septembrie.
Programul a fost creat în
urmă cu 18 ani, fiind singura
acțiune socială susținută
integral de mediul de afaceri,
respectiv de patronatele
hoteliere autohtone. Atenție
însă, nu toate pensiunile sau
hotelurile se vor înscrie în
acest proiect, multe dintre

ele invocând lipsa forței de
muncă. Până la începutul lunii
și-au anunțat participarea 49
de unități de cazare din toate
stațiunile de pe Litoral, care
pun la dispoziție 3.675 de
locuri în fiecare dintre cele

S

-a tras cortina și peste a V-a
ediție a Festivalului folcloric
„Prahova
iubește
Basarabia”.
Evenimentul s-a încheiat într-o
atmosferă de Ploiești „furnicar”
venit să asculte populara trupă din
Republica Moldova, „Zdob și Zdub”.
Cu o seară înainte, Laura Lavric a
făcut să răsune centrul orașului a
joc și voie bună, populara artistă din
România fiind realmente ovaționată.
Însă adevărata esență a spectacolului
s-a produs peste zi, când ansambluri
folclorice din Basarabia (Bucovina
de Nord-Cernăuți și Republica
Moldova) și Prahova au inundat
practic orașul în culoarea portului
popular românesc. Sau când, pe
scenă, au demonstrat încă odată că
folclorul este pe mâini bune sau că
are- nu?, cum știe istoria și știm și noi-

patru serii. Federația
se laudă
F d
l d
că mai multe hoteluri vin cu
tarife nemodificare de 7 ani
în extrasezon sau în cadrul
programului, deși costurile
utilităților au suferit în toată
această perioadă majorări de
peste 60%, iar în unele cazuri
chiar s-au dublat. De reținut:
bugetarii pot folosi voucherile
primite de la stat și pentru
această vacanță târzie la mare.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

aceleași rădăcini de acum aproape
2000 de ani. Nu întâmplător, data
festivalului coincide cu 31 august,

când noi sărbătorim,
sărbătorim din 2011,
2011 Ziua
Limbii Române, iar frații de peste
Prut „Limba Noastră”, instituită la
Chișinău
încă din 1990. În acest
C
an
a până și rusofilul Igor Dodon a
recunoscut
că „moldoveneasca”
r
sau
„limba română” ar trebui să
s
ne
n unească! Revenind la Ploiești,
trebuie
să spunem că pe scenă
t
au
evoluat Orchestra „Flacăra
a
Prahovei”
a Filarmonicii „Paul
P
Constantinescu”
din Ploiești, soliști
C
consacrați
de muzică populară din
c
județ,
Ansamblul Folcloric „Perinița”
j
al
a Centrului Județean de Cultură
Prahova,
Ansamblul folclorc „Doina
P
Prahovei”,
soliști și ansambluri
P
folclorice
din Basarabia și Cernăuțif
Ucraina.
U

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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DEPARTE DE LUMEA DEZLĂNȚUITĂ, ÎNDRĂGITA CÂNTĂREAȚĂ
MARINA VOICA SE BUCURĂ DE LINIȘTE ÎN CASA DE LA BREAZA

R

usoaica adoptată de români,
îndrăgostită de plaiurile
prahovene, are o poveste de viaţă
desprinsă parcă din filmele de epocă

M

arina Alexandrovna Nicolskaia
Nicolskaia,
după numele ei de fată, a fost
privilegiată a sorţii de la naştere. O copilă
răsfăţată, născută într-o familie înstărită,
undeva în Rusia, în anii ‘30. Iar mai târziu,
tânăra Marina, artista, a fost iubită de
bărbaţi şi adulată de public pentru vocea-i
deosebită.
Românii au considerat-o pe cântăreaţă
mereu una de-a lor. Şi doar accentul ne-a
reamintit mereu de originile îndrăgitei
soliste ale cărei şlagăre sunt parcă neatinse
de trecere timpului. Nu-i aşa că atunci când
savuraţi o cafea, într-un colţ de cafenea, iar
afară plouă, vă trece prin cap refrenul „Şi
afară plouă, plouă, şi-i trecut de ora nouă...
Noi vorbim cu mare artă, despre una,
despre alta...”?
NIVERSARE LA MARE
În fiecare an, pe 3 septembrie,
Marina Voica se rupe de muntele pe care-l

Eva PODEANU; www.ziarulploiestii.ro
E
iubeşte la fel de mult precum iubeşte marea
şi îşi sărbătoreşte ziua de naştere pe litoral.
N anul acesta, când abia ce a împlinit 83
Nici
de ani, artista nu şi-a schimbat obiceiul.
Le-a mărturisit chiar ea pe Facebook
admiratorilor că a petrecut „într-un loc
fermecat, în grădina unde cresc gutui”, în
v
vila
unei gazde primitoare, cu un vecin
fermecător. Un pictor, Rareş Kerekeş, care
i-a făcut cadou un tablou şi pe care l-a
răsplătit cu un pupic.
În ciuda urmelor lăsate de vreme pe
chipul ei exotic, Marina Voica şi-a păstrat
acelaşi spirit. E la fel de cochetă, de veselă şi
de spirituală ca-n tinereţe. Iar Marina Voica
a fost într-adevăr şi una dintre frumoasele
muzicii uşoare româneşti. A făcut carieră la
noi, în România, aici unde a adus-o dragostea.
OPILĂRIE DE POVESTE, VIAŢĂ
DE ROMAN
Părinţii Marinei au fost oameni bogaţi şi
i-au oferit totul pentru o copilărie frumoasă
şi îndestulată, scria în biografiei ei Octavian
Ursulescu.

C

A

A fost un copil iubit. De altfel, mama
i-a divinizat pe ea şi pe fratele ei. Le era
dedicată total, aşa încât atunci când copiii
au băut din greşeală chefir cu... cuburi de
naftalină, de disperare femeia a băut şi ea,
pentru că, mărturisea Marina, n-ar fi putut
le să supravieţuiască în caz de nenorocire.
De aceea poate că Marinei i-a fost aproape
imposibil să zboare din cuib. Abia când a
apărut dragostea a putut să facă pasul. Un
pas uriaş şi radical. Studentă la Institutul de
Finanţe, Marina a fost cerută în căsătorie de
un coleg român, era Marcel Voica, primul
ei soț. După ce a terminat facultatea, s-a
stabilit în România şi a lucrat la ADASDirecția Generală, până când o întâlnire i-a
schimbat soarta.
ALERIU LAZAROV I-A
SCHIMBAT VIAŢA!
Marina a visat mereu la o carieră în
muzică şi obişnuia să cânte melodii cu
influenţe hispanice. Iar într-o zi, o prietenă
l-a invitat în casa lor pe un tânăr regizor.
După ce a ascultat-o, Marina a fost chemată
la o emisiune TV. Regizorul era Valeriu
Lazarov.
După ce Marina Voica a apărut la
un Revelion, şi-a început cu adevărat
ascensiunea: emisiuni, concursuri şi premii,
inclusiv la festivalul de la Mamaia. Publicul
a adorat-o, la fel şi bărbaţii din jur.
Marina Voica a divorţat de primul soţ,
s-a măritat cu Virgil Teodorescu şi în plină
glorie, a decis să plece în străinătate, unde
a cerut azil politic. Însă destinul a avut
alte planuri: soţul ei a fost diagnosticat cu
cancer şi s-au întors în ţară, într-un cvasianonimat, nemafiind pe placul autorităţilor.

V

S

-A STABILIT LA BREAZA
Adoptată de români, Marina Voica
şi-a găsit locul aici, la noi, în Prahova. S-a
retras la Breaza, de ani buni, şi se bucură de
liniştea şi confortul vilei cochete, împăcată cu
viaţa ei, bucuroasă că lumea nu o uită încă. A
iubit cu pasiune, a avut parte de glorie şi are
în jur prieteni dragi. Iar muzica, melodiile ei,
nu au cum să fie uitate sau ignorate.
Un singur gol este totuşi în sufletul
Marinei Voica. Artista-vedetă a anilor 70
n-a cunoscut miracolul de a fi mamă, şi-ar fi
dorit enorm... Poate, spunea ea chiar recent,
că Dumnezeu a ştiut mai bine... “Aş fi fost o
mamă nebună, fiindcă sunt şi exclusivistă.
M-ar fi durut... Nu ştiu, nu-mi dau seama,
dar aş fi fost o mamă care suferea. Văd pe
toţi prietenii mei că nu-i sună, nu vin la ei
atâta cât ar vrea. „S-a însurat, nu mă înţeleg
cu nora, sunt lăsată...” Câte şi câte cazuri...
Eu aş fi suferit prea tare, dacă n-aş fi primit
la fel, m-ar fi ucis chestia asta.”, a mărturisit
Marina Voica.

31 AUGUST – 22 SEPTEMBRIE A.C. UN GRANDIOS EVENIMENT MUZICAL AL ANULUI 2019:

EDIȚIA 24, A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

I

niţiat de către Guvernul României,
României încă din primele ore
de la dureroasa știre (5 mai 1955), transmisă prin radio,
prin care se anunţa de la Paris, trecerea în lumea cea veșnică
a genialului compozitor și interpret George Enescu, prima
ediţie a Festivalului împreună și cu Concursul Internaţional
George Enescu, având loc în luna septembrie 1958.
O dată la trei ani, iar după guvernarea Adrian Năstase,
o dată la doi ani, capitala României, Municipiul București,
devine în luna septembrie capitala Mondială a Marei și
Adevăratei Muzici.
La actuala ediţie – a 24-a, începând din seara zilei de 31
august și până la 22 septembrie, timp de peste trei săptămâni,
Municipiul București și alte zece orașe din România: Sibiu,
Cluj Napoca, Târgoviște, Piatra Neamţ, Tg. Mureș, Bârlad,
Timișoara și Satu Mare, precum și șase orașe din lume:
Florenţa, Berlin, Lieje, Toronto, Montreal și Chișinău au
fericitul prilej de a audia concerte reprezentative prevăzute
în agenda Festivalului, la care își dau concursul nume sonore
ale artei interpretative mondiale.
La actuala ediţie a Festivalului participă peste 2500 de
muzicieni din toate continentele lumii – recunoscuţi la înalt
nivel internaţional și peste o mie de artiști români din cele
mai prestigioase instituţii muzicale din România, care vor
prezenta concerte și spectacole, recitaluri etc, într-un număr
important de localităţi din ţară și străinătate.
Tema generală a ediţiei Festivalului din acest an este
LUMEA ÎN ARMONIE. Acest titlu pare mai mult o speranţă
decât o realitate, afirmă mulţi cititori.
Într-adevăr, programele din Festival aduc bucurii și
inspiraţie care să încurajeze înţelegerea și rezolvarea cu
succes a provocărilor, contribuind la instaurarea unei
PAGINA 8
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unora dintre cei mai inspiraţi și apreciaţi maeștri, cum sunt.
armonii mai profunde pentru generaţiile viitoare.
Programul ediţiei din acest an prin cele șase mari Lawren ce Foster, Vladimir Jurowski, Mariss Jansons, Kirill
secţiuni: Mari orchestre ale lumii, Concertele de la miezul Petrenko, Gianandreea Noseda, Vasily Petrenko, Fabio Luisi
nopţii, Recitaluri și concerte camerale, Muzica secolului sau românii Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Gabriel
XXI, Mozart Week în Residence și Forumul Internaţional Bebeșelea, Cristian Badea, Tiberiu Soare, Ion Marin – 40
al Compozitorilor, continuă investiţia pe termen lung de dirijori de calibru internaţional urmând să stăpânească,
a Festivalului atât în promovarea creaţiei enesciene dar pentru una sau două reprezentaţii, pupitrul Festivalului.
Soliști de o extraordinară expresivitate, forţă, anvergură,
și a muzicii noi, creând alte și diverse platforme pentru
compozitorii în viaţă să reflecteze la lumea în care trăim. prieteni ai Festivalului, aflaţi la a doua sau a treia participare
„Cred că opera, mai mult decât orice formă de artă, poate sau prezenţe noi vor adăuga strălucire spectacolelor și
aduce împreună muzica și textul, sunetul și viziunea, atmosferei din sălile de concert.
Vor fi prezentate 19 concerte și recitaluri de pian, peste
individul și globalul ca să examineze profund și să exploreze
acele întrebări care ne încearcă și ne definesc pe toţi ca artiști 20 de concerte și recitaluri care așază în prim plan vioara
și ca oameni”, menţionează maestrul Vladimir Jurowschi, și respectiv violoncelul, 14 opere în concert alături de alte
directorul artistic al Festivalului Internaţional George Enescu. forme de spectacol care pun în lumină sonorităţile fiecărui
Perioadele cel mai bine reprezentate în repertoriul general instrument, inclusiv instrumente vechi, precum lăuta sau
viola de gamba.
sunt: cea clasică, romantică și modernă.
Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu
Creaţia genialului George Enescu va fi cântată în fiecare zi
cu excepţia zilelor de 3 și 30 septembrie, în total 35 de lucrări este cea mai extinsă de până acum și în privinţa proiectelor
și 36 de concerte, cu o menţiune specială pentru Simfonia asociate, derulate prin parteneriate. Un număr de 312 proiecte
asociate sprijină în ediţia din acest an extinderea conexiunii
a treia de George Enescu, care va fi prezentată de două ori.
În Secţiunea Mari Orchestre ale Lumii – programată dintre Festival și oraș, precum și diversificarea comunicării cu
la Sala Mare a Palatului, vor putea fi ascultate parte din un public tot mai divers, inclusiv în afara sălilor de spectacol.
cele mai bune orchestre ale lumii, printre care: Berliner Acestora li se adaugă cele peste 100 de evenimente din Piaţa
Philharmonic, Royal Concertgbouw, London Symfony, Festivalului Enescu. Ca și la ediţiile precedente, în ziua de
orchestră din Dresda, Radfum Simfonie Berlin, Sanct 9 septembrie va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino în
Petersburg Filarmonic, Franţa,sunt numai câteva din marile organizarea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România, a unui important Simpozion Internaţional de
prezenţe de la București.
Secţiunea recitaluri și concerte camerale include, de Muzicologie George Enescu, la care o seamă de oameni de
asemenea, ansambluri muzicale din mari centre artistice știinţă muzicală vor prezenta în comunicările știinţifice noi
europene printre care Scala din Milano, Grand Chapelle din și interesante date din viaţa și opera celui mai mare muzician
român George Enescu.
Madrid etc.
Coordonatorul acestui important eveniment este prof.
Concertele de la Miezul Nopţii continuă seria de
experienţe muzicale inedite, secţiunea fiind adesea remarcată univ. dr. Mihai Cosma, directorul Centrului de Excelenţă al
pentru abordările interesante propuse de artiști sau pentru Universităţii Naţionale de Muzică București.
Sperăm ca toate manifestările cuprinse în programul
repertoriu mai special, piese mai rare sau prezentate în
general să se desfășoare la cele mai înalte cote artistice
premieră în România.
Muzica secolului XXI beneficiază de prezenţa a 40 de interpretative, astfel încât și pe această cale, muzica să
compozitori contemporani care au întrunit sufragiile unui continue la o bună cunoaștere și armonie între oameni și
popoare, așa cum a gândit-o nemuritorul geniu al muzicii
public larg.
Spectatorii se vor putea bucura de viziunea dirijorală a românești și universale George Enescu.
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O NOUĂ „FAȚĂ” A LUI MIHAI PACEPA?
Col. (r) Hagop HAIRABETIAN

N

u credeam că voi scrie un
asemenea articol, tocmai
din dorinţa de a evita o posibilă
polemică pe un subiect deosebit
de dezagreabil. M-am consultat și
cu colegii de redacţie, și iată că-l
scriu.
Citesc cu deosebită plăcere
și interes revista „Periscop” a
colegilor noștri rezerviști din SIE,
unde găsesc materiale bine scrise
și inedite. Și totuși, în numărul
43 al acesteia am fost confruntat
cu un articol care m-a mâhnit
(ca să nu spun că m-a intrigat)
scris de dl general ® Cornel Biriș
(tot respectul pentru gradul și
persoana domniei sale). Deoarece
se spune că redacţia nu răspunde
de părerile și comentariile din
articolele corespondenţilor, mă
voi referi stricto-sensu la articolul
în cauză.
Domnul general (r) Cornel Biriș
se întoarce în timp și ne relatează
despre un Pacepa aflat pe poziţia
de numărul 2 la comanda DIE
tocmai când numărul 1, generalul
Nicolae Doicaru, este debarcat de
la conducerea unităţii și trimis
ministru al Turismului, iar în locul
lui este numit de Președintele
Ceaușescu, în mod absolut
neașteptat, generalul Alexandru
Dănescu. Acesta care „știa prea
puţine”
(afirmaţia
aparţine
autorului) despre activitatea în
fondurile DIE. Din acel moment
– se spune în articol – Pacepa
devine vizibil frământat, în primul
rând pentru că nu înţelegea de ce
a fost ocolit la numirea în locul lui
Doicaru, dar și pentru că se temea
de rezultatele controlului financiar.
În această situaţie, Pacepa
organizează un soi de complot cu
ajutorul lui Andruţa Ceaușescu,
care era șeful direcţiei de cadre,
în scopul de a întări încrederea
Președintelui în Pacepa (totul pare
destul de pueril, dar nu punem
la îndoială afirmaţiile autorului).
Între timp, Pacepa pleacă în
Germania de vest cu o misiune și
așteaptă să primească un telefon
din care să rezulte că poziţia sa pe
lângă Președintele Ceaușescu s-a
îmbunătăţit. Fatalitate, Andruţa
trage un chef monstru și a doua
zi zace și nu poate participa la
întâlnirea cu Președintele, prin
urmare telefonul așteptat cu atâta
înfrigurare de Pacepa nu mai vine,

iar el intră în panică și dezertează
la inamic. În final, convingerea
d-lui general Cornel Biriș este că
Pacepa a dezertat doar de teama
concluziilor controlului financiar.
Părerea noastră este că-i
greu de crezut că Pacepa, care
avea acces liber și era în graţiile
„cabinetului 2” (adică ale Elenei
Ceaușescu, căreia îi oferea cadouri
și contribuise la afirmarea ei ca
„savant de renume mondial”), nu
ar fi găsit la nevoie protecţie din
partea ei pentru lipsa sau cheltuirea
fără acoperire a unor sume de
bani. Adevărul este că Pacepa
era foarte îngrijorat de „răceala
lui Ceaușescu faţă de el, mai ales
că fusese omis la promovarea
și bineînţeles gândul îl ducea la
faptul că probabil Președintelui
i s-au conturat anumite bănuieli
privind o posibilă trădare. Dintr-o
asemenea vină nu-l mai putea
scăpa nici Dumnezeu și atunci a
dezertat la adevăraţii lui patroni
care l-au luat repede și l-au ascuns
în cele mai îndepărtate cotloane.
Pentru o mai bună edificare a
cititorului asupra afirmaţiilor
d-lui general Cornel Biriș, ne
luăm libertatea să reproducem
partea finală a articolului în
cauză. „Dezertarea de frică a lui
Mihai Pacepa a fost comentată și
analizată de numeroși specialiști
și nespecialiști de profesie, ocazie
cu care au fost susţinute scenarii
care mai de care mai atractive. Cu
această ocazie, prăpastia creată
de Ordinul privind acţiunile din
exterior cu potenţial informativ
numai în sarcina organului de
informaţii externe a condus la
ipoteze și presupuneri dezastruoase
emise în special de reprezentanţi
ai organelor de informaţii
interne, cu preponderenţă cele de
contraspionaj”.
„Nu am cunoscut să se fi
evidenţiat probe clare din care
să rezulte că Mihai Pacepa ar fi
fost racolat de vreun serviciu de
informaţii străin și că acţiunea sa
ar fi fost făcută ca o retragere din
misiune în urma apariţiei unui
pericol iminent ce privea persoana
sa, așa cum s-ar fi susţinut în cel
mai sumbru scenariu realizat pe
seama lui”.
În cei 36 de ani de activitate
în Direcţia de Contraspionaj am
învăţat să nu mă mai mir de nimic.

Fac și acum același lucru și apoi,
cu tot respectul, îi voi prezenta
d-lui general Cornel Biriș un caz la
care am lucrat personal și care se
leagă din nefericire de Pacepa, asta
în speranţa că-i voi putea schimba
măcar parţial optica privitor la
adevărul dezertării acestui individ.
În perioada când Pacepa era
nr. 2 în DIE, am recrutat, pe linie
de Contraspionaj, un informator
străin care, în scurt timp, a început
să furnizeze date importante pe
linia cunoașterii din timp a unor
acţiuni iniţiate împotriva ţării
noastre de unul dintre serviciile
de spionaj adversare. Printre
informaţiile primite erau și unele
care interesau DIE, iar în acest sens
regretatul general Neagu Cosma,
șeful Direcţiei de Contraspionaj, a
dat ordin ca datele respective să fie
redactate astfel încât să nu rezulte
identitatea informatorului și apoi
să fie trimise la DIE. Desigur că
aceste date au ajuns la Pacepa
care, după un timp, intrigat sau
speriat de puterea de penetrare
a informatorului, l-a rugat pe
generalul Cosma să-i trimită
dosarul informatorului pentru
câteva zile „pentru a analiza
posibilitatea de mărire a eficienţei
acestuia”. Sub un pretext destul de
subţire, generalul Neagu Cosma l-a
refuzat, asigurându-l că va trimite
în continuare toate informaţiile
ce interesează DIE, dar dosarul
și identitatea informatorului vor
rămâne în custodia Direcţiei de
Contraspionaj.
Mihai
Pacepa
era
însă
perseverent și, pândind momentul
când generalul Cosma plecase
în concediu, a lansat vechea
rugăminte și colonelului Vasilescu,
rămas la comanda Direcţiei,
care neștiind poziţia categorică
a generalului Cosma, i-a dus
personal dosarul lui Pacepa,
în ideea că acesta îl va răsfoi în
prezenţa lui și apoi i-l va înapoia pe
loc. Nu se întâmplă așa, deoarece
Pacepa se scuză că pe moment nu
are timp să studieze dosarul și-l
roagă să-l lase și-l va înapoia a doua
zi. Col. Vasilescu nu poate refuza
și lasă dosarul, iar Pacepa, foarte
punctual, a doua zi îl înapoiază
cu aprecieri laudative la adresa
informatorului. Două luni mai
târziu, serviciul de contraspionaj
al ţării respective îl arestează pe

TABLOU DISPĂRUT ÎN TIMPUL CELUI
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

P

ictura cu pricina se
numește „Vas cu flori”, a
fost realizată de maestrul olandez
Jan van Huysum și expusă pentru
prima oară la galeria
florentină în anul 1824.
În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial,
naziștii au luat tabloul,
iar urma acestuia s-a
pierdut. El a reapărut
– ca proprietate a unei
familii de nemţi – după
reunificarea Germaniei
de Vest cu Germania
de Est.
Eike
Schmidt,
director al Galeriei
Uffizi din 2017 – el

însuși neamţ - a declarat că e de
datoria Germaniei să returneze
acel tablou, pe care l-au confiscat
naziștii.
În replică,
Germania a
G
aanunţat că
șștie despre
cce este vorba
șși încearcă
ssă o facă.
SSituaţia
juridică
a
ju
tabloului
ta
însă
eeste,
una incertă,
u
aanunţă
BBC. Mai
B

exact, potrivit datelor guvernului
german, tabloul n-a fost confiscat
de naziști – ca parte a persecuţiei
politice asupra Italiei – ci pur și
simplu a fost furat de un soldat
care l-a adus acasă. Iar asta
înseamnă că tabloul aparţine
Galeriei Uffizi, iar soldatul n-avea
nici un drept să-l lase moștenire.
Familia soldatului – care, în
mod evident, n-ar vrea să renunţe
la tabloul de milioane de euro –
susţine însă că tabloul n-a fost,
propriu-zis, furat. Pur și simplu,
soldatul l-ar fi luat din Florenţa,
ca să aibă ceva frumos de dus
acasă. Așa a ajuns pictura să facă
parte din averea familiei.

informator, care este judecat și
condamnat pentru trădare. După
un timp, informatorul reușește să
ne trimită, ca un reproș, următorul
mesaj: „Aveţi între voi un trădător.
În timpul anchetei mi s-au pus în
faţă fotocopii de pe toate notele
informative și chitanţele semnate
de mine”.
Oare se va interpreta că facem
un „scenariu atractiv” dacă vom
afirma că aici a fost mâna lui Mihai
Pacepa?
În munca de intelligence,
spre deosebire de justiţie, nu
sunt necesare dovezi irefutabile,
este suficientă apariţia unei
mici suspiciuni, o întârziere
la o întâlnire de control, o
stare de agitaţie nejustificată, o
întrebare pusă aparent fără sens,
o curiozitate prea mare ș.a.m.d.,
pentru a declanșa imediat verificări
suplimentare asupra subiectului.
În cazul Pacepa s-a dat dovadă
de o criminală superficialitate și o
abatere cu adevărat dezastruoasă
de la regulile muncii de informaţii.
Generalul Neagu Cosma, după
câte știm chiar de la el, avea unele
suspiciuni la adresa lui Pacepa, dar
le păstra în „cartoteca sa mentală”.
Însă atunci când s-a primit
mesajul informatorului a hotărât
să vorbească, dar oarecum aluziv,
fără a acuza direct pe cineva, ci
doar să atragă atenţia conducerii
ministerului că la DIE ceva nu era
în regulă.
„Șoaptele” generalului Cosma
au ajuns și la urechile lui Pacepa,
care a fost de altfel singurul
care a reacţionat la semnalele
generalului, așa încât în numai
câteva zile generalul Cosma Neagu
era schimbat fără nicio explicaţie
de la Conducerea Direcţiei
de Contraspionaj și numit

comandantul școlii de ofiţeri de
la Băneasa, adică este anihilat și
devine inofensiv.
Toată lumea știe de ce, după
decembrie 1989, Mihai Pacepa a
fost reabilitat de justiţia română,
dar ca să vedem acum profesioniști
ai muncii de informaţii încercând
să pună sub semnul întrebării și să
emită tot felul de îndoieli privind
activitatea lui trădătoare, parcă
este prea mult.
Am ţinut să scriu acest articol
în primul rând pentru a apăra
demnitatea rezerviștilor noștri care
au lucrat în informaţii interne și în
contraspionaj, acuzaţi în articolul
d-lui general Cornel Biriș că ar fi
colportori a tot felul de scenarii
pe seama „bietului” Pacepa și a
activităţii DIE, sau că totul ar fi
fost generat de existenţa ordinului
ca activitatea de informaţii externe
să fie numai apanajul DIE și prin
urmare cei cu activitatea în interior
fierb de invidie și creează stări
dezastruoase. Îmi reprim dorinţa
de a comenta aceste concluzii, dar
îmi exprim speranţa că domnia sa
va înţelege că această neinspirată
„șarjă colegială” pe care a făcut-o
la adresa rezerviștilor din SRI,
impune solicitarea de scuze
pentru acești ofiţeri de informaţii
care și-au făcut datoria faţă de
patrie cu onestitate și devotament,
fără a privi în grădina altor servicii
și evaluând cu corectitudine și
simţ de răspundere chiar și cazul
trădătorului Mihai Pacepa.
Dacă cineva crede că „despre
morţi se vorbește numai de
bine”, în cazul Pacepa ar comite
un sacrilegiu. Avem exemplul
trădătorului Iuda care după două
mii de ani rămâne stigmatizat tot
ca trădător.

EPAVA UNEI NAVE DIN TIMPUL
IMPERIULUI ROMAN

E

pava unei nave romane a fost
descoperită în largul coastelor
unei populare staţiuni din estul
Ciprului, Protaras, renumită pentru
plajele sale.
Conform unui anunţ făcut de
Ministerul cipriot al Antichităţilor,
epava se odihnea pe fundul mării,

nu departe de locul în care
n
se îmbăiau turiștii, arată
LiveScience. În plus, este
L
„„prima epavă din perioada
romană rămasă neatinsă
ro
descoperită până acum în
d
Cipru”.
C
A fost găsită și
încărcătura sa, constând
în
în amfore folosite pentru
păstrarea vinurilor și
p
uleiului de măsline, cel
u
mai probabil din Siria și Cilicia, o
regiune de coastă din sudul Turciei
de astăzi.
Epava a fost găsită de Spyros
Spyrou și Andreas Kritiotis, doi
scafandri voluntari care colaborează
cu o echipă de arheologi de la
Universitatea din Cipru.
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REPUBLICA MOLDOVA: UNIREA CU
ROMÂNIA SAU REALIPIREA LA RUSIA?

N

u polemizez cu antiunioniștii autohtoni care de cele mai multe ori sunt niște
sociopați deghizați care îmbracă forma unor românofobi ordinari. Ei au nevoie
întotdeauna de niște dușmani, de niște persoane pe care să le poată demoniza. Orice
discuție cu aceștia este deci inutilă. Dar nu și cu unii „experți”, deghizați în analiști
politici sau formatori de opinie.
Petru BOGATU, editorialist, Chşinău

TEORII ÎNSĂILATE CU AȚĂ ALBĂ
Fizician potrivit diplomei de studii, Igor Boțan se vrea cu
tot dinadinsul analist politic, dar nu reușește nici măcar să
fie jurnalist sadea (adică promotor al adevărului prin opinie
publică), ci pur și simplu, judecând după ultimul său articol,
specialist în dat cu părerea despre situația din Republica
Moldova, mai puțin din lume. Ultima sa zăbavă este un
comentariu despre ocuparea sau eliberarea Basarabiei de-a
lungul celor 200 de ani de (ne)statalitate națională, despre
identitatea națională, denumirea limbii etc. Iar după ce a
citit ultimul dintre puzderiile Barometrelor de Opinie
Publică (BOP) este chiar într-o adevărată derivă, mai
degrabă socio-politică, decât social istorică și se întreabă ce
facem: consolidăm independența Republicii Moldova sau
facem unire cu România.
Încercând să se/ne dumirească, recurge într-un fel la fracții
ordinare mai degrabă statistice decât matematice, în care
numărătorul sunt cifrele din sondajul BOP, iar numitorul
– numărul partidelor unioniste. Adunarea și scăderea lor,
raportate la Unificarea Germaniei și proiectele de unire a
DREPTUL LA UNIRE SAU IMPEDIMENTE ÎN
CALEA UNIRII?
Igor Boțan susține că ar exista bariere insurmontabile
în calea Unirii. Una dintre acestea ar fi decizia Curții
Constituționale (CC) care le cere înalților demnitari
loialitate față de Republica Moldova. De aceea, ei ar fi
nu doar îndreptățiți, ci și obligați de Legea Supremă „să
se opună realizării idealului Unirii”. Potrivit lui, înalții
funcționari ai statului se află sub jurământul de a contribui
la consolidarea independenței și suveranității Republicii
Moldova, ceea ce le-ar limita posibilitatea de a promova
deschis unionismul. Fals. Boțan trece sub tăcere faptul că,
potrivit Declarației de Independență din 1991, conform
CC parte integrantă a Legii Supreme, de altfel, populația
preponderent românească a Republicii Moldova are dreptul
„să revină în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”.
Fondatorii actualului, al doilea, stat românesc considerau
că independența proclamată la 27 august 1991 nu-i decât o
etapă în calea Unirii. În plus, unirea unui stat cu altul pe cale
legală și pașnică nu este un derapaj anticonstituțional, după
cum consideră Boțan. Dreptul internațional oferă această
posibilitate cetățenilor în condițiile respectării legislației
interne și externe.
Preopinentul nostru mai afirmă că rolul națiunii civice
moldovenești ar fi fost consacrat de CC, ceea ce ar constitui
de asemenea un obstacol în calea Unirii. Potrivit lui, acest
fapt „subminează în mod direct ideea despre Republica
Moldova – cel de al doilea stat românesc”. De bună seamă,
STATALISMUL CA NOSTALGIE DUPĂ URSS SAU
VISUL URÂT AL „MAICII RUSIA”
Până și premisa corectă, bazată pe sondaje, pe care Igor
Boțan își construiește argumentele, dă peste cap concluziile
sale. Dacă împotriva refacerii imperiului de altădată ar lupta
doar circa o treime dintre cetățenii Republicii Moldova, cu
precădere adepți ai Unirii cu România, iar restul de două
treimi ar saluta resovietizarea sau s-ar resemna fără a crâcni
cu o nouă ocupație rusească, acest fapt nu lasă piatră pe
piatră din povestea „națiunii civice”. Datele BOP, dacă e să
le dăm crezare, arată că societatea dintre Prut și Nistru e
profund divizată. Cea mai mare parte a populației rătăcește
în istorie de pe urma deznaționalizării, fiind privată de
repere identitare. Boțan uită să spună că, potrivit sondajelor,
tocmai cele două treimi care ar saluta sau ar accepta refacerea
imperiului sovietic pledează totodată pentru statalitatea
Republicii Moldova, bazată pe moldovenismul primitiv de
sorginte țaristă și stalinistă. De unde și impresia că lupta
cu unionismul românesc pentru o statalitate fantomatică
moldovenească ascunde de fapt nostalgia după URSS și
Maica Rusia.
În altă ordine de idei, Igor Boțan consideră că exemplul
căderii Zidului Berlinului nu poate fi preluat de cele
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celor două state românești,
strecurate prin concluzii
mai puțin concludente ale
Curții Constituționale în
aproximații de acest sens,
rezultă într-o nouă noțiune
de sorginte neo-sovietică:
„națiune civică. Care noțiune ar fi precedat, chipurile,
„în timp actul adoptării Constituției” (agrariene, firește),
rolul ei fiind „contractul social”. Ceea ce nu s-a încadrat în
„vocile sonore ale curentului unionist”, care afirmă că „ideea
națiunii civice moldovenești ar reprezenta o diversiune
a unor cercuri externe, ostile ființei noastre naționale”.
Mai mult, Igor Boțan găsește fundamentate temerile că
„națiunea civică moldovenească reprezintă un obstacol în
realizarea idealului unirii”. Și că, „în concluzie s-ar putea
afirma că, în pofida dificultăților menționate a multiplelor
neînțelegeri, drumeții angajați în parcursul unionist ar
avea destule motive pentru a-și consolida eforturile în
vederea stabilirii unei foi de parcurs comune, chiar dacă
obiectivul unirii este cu orizonturi îndepărtate”. Iar de aici
încolo, un paradox evident în logica lui Boțan: cu cât vor fi
mai consolidate și puternice forțele unioniste, cu atât mai
motivați vor fi promotorii consolidării independenței, așa
încât „Republica Moldova să se dezvolte și să prospere”. De
unde misiunea nobilă a unioniștilor nu ar fi alta decât să-și

forțeze oponenții să transforme Republica Moldova într-o
țară prosperă.
Dar dedicându-și ultimul său articol partidelor unioniste
de la Chișinău, Igor Boțan, face excepție de la regula
generală. El caută să comenteze detașat, echidistant și
obiectivist situația și rostul formațiunilor politice care
pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România.
Mai mult decât atât, preopinentul nostru vine cu argumente
și sugestii care ar fi în măsură să consolideze, în opinia sa,
unele partide unioniste, transformându-le într-un pol de
atracție pentru electorat.
Autorul pornește de la un fapt statistic. El citează datele
BOP, din noiembrie 2018, potrivit cărora aproximativ 49%
dintre cetățeni regretă disoluția URSS, iar 40 la sută ar vota
o eventuală refacere a imperiului sovietic, față de doar
27% care s-ar opune unei asemenea perspective. În baza
sondajelor de opinie, Igor Boțan trage concluzia că numărul
cetățenilor care s-ar împotrivi refacerii URSS s-ar corela cu
numărul celor ce ar opta pentru unirea Republicii Moldova
cu România. Cu alte cuvinte, doar unioniștii ar lupta cu
resovietizarea, restul cetățenilor ori ar sprijini restabilirea
imperiului rus, ori s-ar împăca tacit cu realipirea la fosta
metropolă. Pornind de la aceste premise corecte, autorul
face niște afirmații eronate sau chiar răuvoitoare. Unele
dintre aserțiunile sale, date ca fiind adevăruri argumentate,
sunt trase de păr, arătând că toată povestea sa aparent
imparțială este cusută cu ață albă.

Înalta Curte a statuat anterior că Legea Supremă reprezintă
un contract social, iar „sursa Constituției este comunitatea
națională, națiunea civică însăși». Asta deloc nu înseamnă
că astfel ar fi fost abolit caracterul românesc al statului
Republica Moldova, după cum susține Boțan. Că elementul
românesc nu mai este subiectul principal al „contractului
social”. „Comunitatea națională”, la care se referă CC, este
eminamente românească, fapt scos în evidență în textul
Declarației de Independență. Nimeni nu poate contesta
adevărul indubitabil că „poporul Republicii Moldova”,
căruia îi „aparține suveranitatea națională”, după cum
stipulează articolul 2 al Legii Supreme, își are originile în
etnia românească.
Națiunea civică, despre care vorbește Boțan, ca s-o
spunem pe șleau, este o invenție teoretică fără nicio
legătură cu practica. Avem de a face cu un enunț abstract și
postmodernist al unor cercuri progresiste sau neomarxiste,
care urmăresc crearea unei utopii cosmopolite și
supranaționale debarasate de tradiție și originile creștine

ale civilizației occidentale: națiune, popor, ethnos. Deși
este utilizat în discuțiile politice, termenul „națiune civică”
lasă loc de multiple interpretări în toată lumea. Unele state,
precum Spania, Italia sau Grecia, fac diferența între națiune
și popor. Altele, ca Polonia și Slovacia, de exemplu, deși au
specificat în Constituție că emană de la națiunea civică, sunt
de fapt construite cu precădere pe elementul etnocultural.
Mai pe scurt, „națiune civică”, oricum ai întoarce-o, nu
există în realitate. RFG acceptă ideea de „popor” care poate
locui nu doar în interiorul granițelor Germaniei, ci și în afara
lor, ignorând sintagma „națiune civică”. La fel stau lucrurile
în Austria și chiar în Elveția, unde, în pofida pluralismului
lingvistic, există mitul destinului comun al helveților ca
ethnos distinct. „Națiunea civică” strălucește prin absență
până și în Franța. Deși Parisul conferă un rol esențial
cetățeniei în Constituție, această țară este la ora actuală o
națiune modernă cu o puternică identitate culturală, etnică
și istorică franceză. Ideea implementării națiunii civice ca
liant al unității naționale a eșuat lamentabil în Belgia. Țara
a ajuns în ultimul timp să fie divizată în regiuni lingvistice,
zone culturale și circumscripții electorale separate pentru
flamanzi, valoni sau germanofoni. Tot mai mulți autori
recunosc astăzi în Occident că națiunea politică modernă
este un popor generat de o etnie. De unde și concluzia
că utilizarea termenului de „națiune civică” nu are cum
să anuleze realitatea a două state și a unui singur popor
românesc. Întreg eșafodajul lui Igor Boțan în jurul acestui
subiect este pură speculație fără nicio legătură cu viața reală.

două state românești. Argumentul ar fi că modelul
reunificării Germaniei, promovat de președintele de onoare
PUN, Traian Băsescu, nu ni se potrivește din multiple
considerente, cel mai important fiind că reunirea Germaniei
s-a realizat extrem de rapid, într-un an de zile de la lansarea
proiectului „2+4”, elaborat de URSS, având bază conjugarea
eforturilor a 2 state germane și a celor 4 învingători în al
Doilea Război Mondial. Denumirea documentului final de
reunificare – Tratat privind reglementarea finală în raport
cu Germania – precum și semnatarii acestuia, vorbesc
cel mai elocvent despre esența proiectului „2+4”, miezul
lui fiind că cele patru puteri renunță la drepturile lor de
ocupație în Germania. Simbolismul și efectele reunificării
Germaniei au fost imense – căderea Zidului Berlinez a
reprezentat punctul de pornire pentru înlăturarea efectelor
înțelegerilor de la Ialta și Potsdam, urmate de unificarea
Germaniei, ca preludiu pentru unificarea Europei. De ce
atunci, ultima dezmembrare a statului român – în urma
Pactului Ribbentrop–Molotov, declarat nul ab inițio chiar
și de ruși – nu ar putea servi drept motiv pentru un Tratat
privind restabilirea dreptului istoric al poporului român de a
reveni „în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”?
Principiu de care au făcut uz balticii, despărțindu-se de
URSS fără a rătăci prin noțiuni inventate de sorginte neo-

sovietică?
La o privire obiectivă, cele 27 la sută de unioniști, pe care
Igor Boțan îi recunoaște drept singurii luptători temerari
cu revanșa rusească, reprezintă o parte a poporului român
care și-au recăpătat conștiința de sine națională. Ceilalți,
indiferent de originea lor etnică (români, ucraineni, ruși
etc.), nu s-au deșteptat deocamdată din somnul rațiunii.
Or „conștiința de sine colectivă” și „identitatea” există doar
într-o națiune modernă. Cei care umblă după potcoave
de cai morți ai colonialismului țarist sau sovietic sunt
încremeniți în istorie. Ei trebuie încă treziți, pentru că
somnul rațiunii naște monștri, vorba lui Francisco de Goya.
Pocitaniile românofobe, ciudățeniile „națiunii civice” ca
alternativă poporului român, hidoșeniile statalismului
moldovenesc ca paravan pentru revanșa Kremlinului sunt
din aceeași operă. Din visul urât al Maicii Rusia.
Dacă „națiunea civică” este constituită exclusiv din
nostalgicii după imperiul rus, aceasta nu-i decât un
coșmar pe care este silit să-l trăiască populația acestui stat.
Deșteptați-vă! Sondajele de opinie, pe care le prezintă Igor
Boțan, demonstrează fără putință de tăgadă că Republica
Moldova sau revine la normalitate, sau cade din istorie. Cu
alte cuvinte, ori se unește cu România, ori va fi realipită la
Rusia.
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BALCANII – NEDORIŢI SAU LIPSIŢI DE VOINŢĂ?
C

ât de serioasă este dorinţa statelor din Balcanii de Vest de a
adera la UE? Elitele locale exploatează subiectul „integrare
europeană”, pentru a-și consolida puterea, este de părere Ivailo
Ditchev, pentru Deutsche Welle.
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E

xtinderea Uniunii Europene
nu mai este ce-a fost odată.
De când a devenit clar că Turcia,
sub conducerea lui Erdogan, nu
este binevenită în comunitate și
că integrarea Ucrainei ar duce
la tensiuni serioase cu Rusia,
discuţiile pe marginea extinderii
se concentrează asupra Balcanilor
de Vest. Unii politicieni amintesc
de „băieţii răi” Bulgaria, Grecia
și România. Populiștii sunt, din
principiu, împotriva aderării la UE
a ţărilor predominant musulmane,
ca
Bosnia-Herţegovina
sau
Kosovo. Alţii au tendinţa să uite
pur și simplu de Balcani.
Pe lângă atât de des amintita
„oboseală a extinderii”, se pune
și întrebarea: cât de serioasă
este dorinţa de integrare în
UE a acestei regiuni? Iată un
exemplu actual din relaţiile între
Sofia și Skopje. Deși guvernul
Bulgariei pozează cu plăcere în
avocatul Balcanilor de Vest, un
mic incident l-a determinat pe
vicepremierul naţionalist de la
Sofia să ameninţe că se va opune
aderării Macedoniei de Nord la
UE, din cauză că Skopje n-a fost
pregătită să recunoască faptul că
revoluţionarul Goţe Delcev a fost
bulgar. O comisie mixtă bulgaro-

macedoneană trebuia să pună
capăt oricărei dispute pe această
temă. Dar comisia cu pricina a tras
de timp și, după ani buni de muncă,
a analizat doar Evul Mediu. Delcev
s-a născut etnic bulgar și a murit
ca erou al naţiunii macedonene
pe atunci în devenire, dar istoria
joacă un rol minor, se pare.
CERTURILE – OBSTACOLE ÎN
CALEA ADERĂRII
Așadar, ce ar putea sta în
calea integrării? Nu comerţul,
nu proiectele transfrontaliere,
nu investiţiile sau problemele de
securitate, ci întrebările legate de
apartenenţa unei figuri istorice.
Și toate acestea, în condiţiile în
care între Sofia și Skopje nu există
nici măcar o cursă feroviară, deși
distanţa dintre cele două capitale
este de doar 245 de kilometri.
În
mijlocul
scandalului,
naţionaliștii bulgari și-au amintit
de vitejii greci care și-au apărat
interesele naţionale atunci când
au obligat conducerea de la Skopje
să schimbe numele ţării din
Macedonia în Macedonia de Nord
și să renunţe la toate „pretenţiile”
legate de perioada antică. Acest
conflict cu caracter simbolic,
care timp de 27 de ani a înfrânat
demersurile de recunoaștere

internaţională a micii republici
ex-iugoslave, pare să fi dat o
pildă în regiune. Syriza a plătit
cu majoritatea compromisul în
disputa pe marginea numelui
Macedoniei. În viitor, dacă vreun
guvern elen de dreapta va prelua
conducerea, s-ar putea ajunge din
nou la o radicalizare simbolică a
acestei chestiuni.
ELITELE LOCALE ȘI
INTEGRAREA EUROPEANĂ
În altă parte, problemele sunt
și mai mari. Cele trei comunităţi
etnice din Bosnia (bosniacii, croaţii
și sârbii) nu se amestecă deloc. Ba
chiar până și cursurile de istorie
predate în școli sunt diferite. Un
alt exemplu ar fi discuţiile dificile
dintre Kosovo și Serbia, intrate în
impas anul trecut, după uciderea
unui politician sârb.
Cu tot respectul pentru
particularităţile culturale, se pune
întrebarea cum își imaginează
aceste ţări Uniunea Europeană.
Iniţial, Uniunea a fost un proiect
transfrontalier și al cooperării –
mai întâi în plan economic, apoi în
multe alte domenii. În Balcani, este
invers: elitele locale, nu neapărat
legitime, se folosesc de integrarea
europeană pentru a-și consolida

puterea. Opoziţia între aceste elite
a fost o posibilitate de compensare
a lipsei programelor politice și a
strategiilor politice independente.
Astfel, integrarea europeană nu
poate începe în Balcani prin
tradiţia unirii pieţelor cărbunelui
și oţelului, ci prin proiecte de tip
„Top-Down”, pe care Europa le cere
din partea statelor din regiune.
Conducerea politică a fiecărei
ţări balcanice în parte nu are
interes să renunţe la graniţele
naţionale, ci dimpotrivă. Aproape
toate firmele din regiune sunt
dependente de sprijinul statului
și de un protecţionism mascat.
În principiu, în Balcani, activează
puţine companii autohtone, iar
integrarea prin Coca-Cola pare a
fi un efort discutabil.
Este un paradox faptul că
ţările fostului bloc răsăritean, ca
România și Bulgaria, s-au alăturat
în 2007 comunităţii europene,
iar statele din Balcanii de Vest,
desprinse din Iugoslavia, n-au
făcut-o până acum. O explicaţie
ar putea fi faptul că elitele din
România și Bulgaria au pornit
în procesul de transformare cu
mai puţină legitimitate și au fost
nevoite să se adapteze – lucru cu
care erau obișnuite de pe vremea
Blocului de Est. Elitele din ţările
fostei Iugoslavii păreau să aibă mai
multă încredere în sine și prestigiu
internaţional, dar toate acestea au
dus la conflicte. La războaie reale,
nu simbolice.
SPIRITUL IUGOSLAV AR
TREBUI SĂ REÎNVIE
Paradoxul folosirii integrării
în UE în scopul consolidării
statelor instabile se potrivește

terminologiei naţiunii bazate pe
criterii etnice foarte răspândite
în Europa de Est. Persecutarea
altor grupuri etnice, ca epurările
etnice ale lui Slobodan Miloșevici,
a existat și în alte ţări din regiune
începând cu războaiele de eliberare
în care sute de mii de turci au fost
vânaţi din casele lor în Grecia și
Bulgaria. Fenomene similare au
fost și de partea celor consideraţi
a fi buni ca atunci când croaţii, cu
ajutorul americanilor, au „curăţat”
regiunea Krajna. Dar și în Kosovo
etnicii sârbi își părăsesc patria sub
privirea neatentă a UE.
Să ne amintim ce s-a petrecut
în Cehoslovacia și Polonia după
cel de-al Doilea Război Mondial.
Milioane de etnici germani au
fost alungaţi. După ce majoritatea
evreilor din aceste ţări a fost
ucisă de naziști, istoria postbelică
a celor două state est-europene a
început cu o omogenitate etnică
aproape nefirească. Actualele
reacţii isterice faţă de refugiaţi
ar putea fi consecinţa acestui
sentiment de „puritate” etnică.
În spate se ascunde spaima faţă
de proiectul european prin care
liniile de demarcaţie etnică dispar
și diversitatea este acceptată.
Ţările din Balcanii de Vest riscă
să o ia pe vechiul drum, fiindcă
apartenenţa etnică duce la mari
pasiuni și la lideri puternici cu
tendinţe autoritare. Și, pentru
ca nimic rău să nu se întâmple,
spiritul iugoslav al deschiderii
și al diversităţii culturale ar
trebui reînviat. Sau – de ce nu? –
utopia postbelică a unei Federaţii
Balcanice, distrusă rapid de Stalin.

GINERELE LUI TRUMP IMPLICAT
DIN NOU ÎNTR-O POLEMICĂ

F

amilia lui Jared Kushner, căsătorit
cu Ivanka Trump, a fost salvată
de o companie care are fondul suveran
din Qatar drept acţionar principal. Dar
salvarea a venit abia după blocadă, scrie
presa portugheză, citată de rador.ro.

Î

n mai 2017, doi dintre principalii
consilieri ai lui Donald Trump, Jared
Kushner (căsătorit cu fiica lui Donald
Trump, Ivanka) și Steve Bannon - care între
timp se plimbă prin Europa, promovând
extrema-dreaptă - s-au întâlnit cu
principalii lideri din Arabia Saudită și din
Emiratele Arabe Unite și au aflat că cele
două ţări arabe aveau un plan pentru a
impune o blocadă unui alt aliat al Statelor
Unite: Qatarul.
Rex Tillerson, secretarul de stat al lui
Trump în acel moment, a aflat despre
întâlnire abia acum două luni, când a fost
cercetat mai bine de șapte ore de un Comitet
pentru afaceri externe din Congresul
american.
Mărturia lui Tillerson, dată recent
publicităţii, a evidenţiat funcţionarea

internă a administraţiei Trump și a
dezvăluit în ce măsură Kushner – și într-o
mai mică măsură Bannon, care a părăsit
administraţia în august 2017 – conducea o
politică externă în afara propriului cabinet.
Întâlnirea din mai 2017 a fost crucială,
deoarece a contribuit la consolidarea unei
politici externe Trump care favorizează
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite
în conflictul lor cu Qatarul, un mic emirat
din Golf bogat în gaze naturale și care
găzduiește o importantă bază militară
americană. Dar Congresul dorește să știe
în ce măsură întâlnirea a ajutat și interesele
comerciale ale familiei sale în regiune.
Cu câteva săptămâni înainte de blocada
la adresa Qatarului - pe care mai multe
ţări din Orientul Mijlociu au considerat-o
un afront împotriva independenţei sale
și o decizie dificil de explicat din punct
de vedere diplomatic -, tatăl lui Kushner
(dezvoltatorul imobiliar Charles Kushner)
s-a întâlnit cu un înalt funcţionar din
Qatar, în căutare de finanţare pentru
turnul de birouri din Manhattan. El nu a
obţinut nimic – să fie vorba despre un fel
de răzbunare prin recurgerea la încălcarea

intereselor americane? Asta
dorește Congresul să știe.
Kushner a contribuit la
crearea unei relaţii strânse între
Trump și implacabilul prinţ
moștenitor saudit, Mohammed
bin Salman – între timp acuzat
că a comis asasinarea unui
adversar, Jamal Khashoggi,
la ambasada ţării din Turcia.
Trump a încercat să-l protejeze
pe prinţ de această acuzaţie, în ciuda unei
evaluări a CIA, care a conchis „cu un înalt
grad de încredere” că prinţul a ordonat
asasinatul.
În februarie 2018, Washington Post
informa că serviciile americane de
informaţii erau îngrijorate de faptul că
oficialii din cel puţin patru ţări (Emiratele
Arabe Unite, Israel, Mexic și China) au
discutat despre modalităţi de a-l manipula
pe Kushner și, în acest fel, să influenţeze
politica americană. Ziarul cita oficialii din
Statele Unite, care afirmau despre Kushner
că era naiv și ușor de păcălit.
În noiembrie 2016, prinţul Mohammed
a trimis o delegaţie saudită în Statele Unite,

pentru a se întâlni cu Kushner și cu alţi
consilieri ai lui Trump. Saudiţii au redactat
un aviz cu privire la întâlniri, care a ajuns în
cele din urmă în presă. „Cercul de consilieri
ai lui Trump este dominat de negociatori
care nu sunt familiarizaţi cu obiceiurile
politice și cu instituţii profunde și îl susţine
pe Jared Kushner”.
Congresul pare acum să vrea să
fărâmiţeze încă un caz prost explicat din
politica americană faţă de cei mai direcţi
aliaţi ai săi. Între timp, familia Kushner a
găsit finanţare pentru turnul din birouri din
Manhattan: Brookfield Asset Management,
una dintre cele mai mari companii
imobiliare din lume, care are în echipa sa
de acţionari fondul suveran din Qatar.
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CS ACTIV PRAHOVA PLOIEŞTI ŞI CSM PLOIEŞTI, ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL, LA START…

Î

ntr-un sport de preţuită tradiţie în Prahova, în care minunatul nostru judeţ a fost reprezentat cu onoare, mulţi ani în primul eșalon naţional masculin și feminin,
handbalul poate fi apreciat, prin performanţele sportivilor săi, aproape… sport rege”…
Mândrie și onoare au produs în decursul anilor prahovenii handbalului, unii legende, ce au adus glorie sportului românesc, prin „aur” mondial sau prin medalii
mondiale sau olimpice, direct, sau indirect, ca mari jucători sau profesori antrenori (unii emeriţi) – Ion Popescu, Marian Dumitru, Ion Mocanu, Maria Nicolae,
Elena Dobârceanu, Mircea Anton, Liliana Chelba Anton, Filofteia Călin, Georgeta Voinea, Ion Iliescu, Constantin Predescu, Nae Danieleanu, sau Arthur Hoffmann
(și preţuit om de sport și de artă…), precum și mulţi alţii…
Fără susţinerea admirabilă dintotdeauna, deficitară în ultimii ani, la startul noului sezon competiţional 2019-2020, Prahova este reprezentată doar în Divizia
A – eșalonul doi naţional al Federaţiei Române de Handbal (președinte – ex-internaţionalul ploieștean – prof. Alexandru Dedu), prin CS Activ Prahova Ploiești – la
feminin și prin CSM Ploiești, la masculin.

CS Activ Prahova Ploieşti

CLUBUL SPORTIV ACTIV
PRAHOVA PLOIEȘTI, LA
SENIOARE…
tructură
sportivă
nou
înfiinţată și susţinută de
Consiliul
Judeţean
Prahova
(președinte Bogdan Toader), ce
se intenţionează a fi de înaltă
performanţă, CS Activ Prahova
Ploiești (director ec. Bianca Radu),
va activa în premieră în Divizia A
(25 de echipe, 4 serii), continuând
frumoasa tradiţie a echipei de
senioare HC Activ CSO Plopeni
(președinte ing. Cristian Iancu,
structură în cadrul căreia a evoluat
și Cristina Neagu, de patru ori
desemnată cea mai bună jucătoare
a lumii), care va continua doar cu
junioarele.
SC Activ Prahova Ploiești va
activa în Seria C (6 echipe, 4
tururi, 20 etape) și va întâlni în
ordine celelalte competitoare: ACS
Szekelyudvarhelyi Noi Kezilabda
Klub – Odorheiul Secuiesc,
Harghita (acasă, la Ploiești,

S

Sala Olimpia,
Olimpia luni 3.IX.2019,
3 IX 2019
ora 17.00), apoi Dacia Mioveni
(deplasare, în Argeș, 14.IX.2019),
Naţional Râmnicu Vâlcea (echipa
Centrului Naţional de Excelenţă
– fără drept de promovare
(acasă, Ploiești, 21.IX.2019),
CSU Târgoviște (acasă, Ploiești,
5.X.2019), CSM Târgu Jiu
(deplasare, 12.X.2019), în cadrul
primului tur. În clasament alte 15
etape (5 în 2019 și 10 în 2020).
SC Activ Prahova Ploiești
(antrenori – prof. Florin Ciupitu,
prof. Nicolae Nimu, oficial echipă
– ec. Horia Iancu) este reprezentat
de jucătoarele: Ioana Paraschiv,
Alexandra
Popescu,
Denisa
Tudor (portari), Cristiana Florea,
Adina Panaite, Irina Shutska
(internaţională Ucraina), Mădălina
Mureș, Roxana Tabarcea, Florina
Popescu, Ana Maria Șerban,
Graţiela Stoica, Cristina Creţu,
Ionela Leuștean (internaţională
senioare), Valentina Leuștean,
Roxana Beșleagă (internaţională
junioare).
Obiectiv și speranţa „Turneu
final de baraj” și de ce nu,
promovare...
ntr-o
„testare”
reușită,
înaintea startului oficial
– „Cupa de Toamnă” (Sala
Polivalentă Plopeni, 31.VIII - 1 .
IX.2019), echipa CS Activ Prahova
Ploiești a întâlnit și a învins trei

puternice formaţii din Divizia A:
34-18 cu CSM Târgu Jiu – Gorj
(din Seria C); 34-28 cu Crișul
Chișineu Criș-Arad („favorită” –
Seria D) și 33-25 cu CSU Știinţa
București („favorită” – Seria B),
ultimele două adversare prezente
și la ultimul baraj pentru „Liga
Florilor” – prim eșalon naţional
de senioare…
CS Activ Prahova Ploiești,
în imagine, în rândul de jos, de
la stânga la dreapta: Valentina
Leuștean, Ana Maria Șerban,
Ionela Leuștean (20 ani, soră
geamănă cu Valentina…), ec.
Bianca Radu (director CS Activ

22.IX.2019); AHC Dobrogea Sud
2 Constanţa („satelit”…; deplasare,
29.IX.2019); CS Medgidia (acasă,
Ploiești, 6.X.2019), CSU Pitești
(deplasare, 13.X.2019), apoi, CSU
Târgoviște (deplasare 20.X.2019),
CSM Alexandria, (acasă, Ploiești,
31.X.2019), în cadrul „turului 1”.
Apoi 7 etape din „returul 1” (în
2019) și alte 14 etape din turul 2 și
din returul 2 (în 2020).
CSM Ploiești (antrenor prof.
Silviu Stănescu, oficial echipă,
prof. Mihai Albu) este reprezentat
de jucătorii: Alex Ispas, Adrian
Tănăsescu, Andrei Cioc, Fabian
Oprea (portar), Vlăduţ Alici,
Richard Floarea, Constantin
Ștefan, George Pop, Flaviu Mereu,
Mihai Iorga, Răzvan Iacob, Vlad
Militaru, Natanael Nicolae, Mihai
Chiranu,
Gabriel
Paraschiv,
Andrei
Stănescu,
Valentin
Bucuroiu, Ionuţ Mirică, Patrik
Albu, Ionuţ Iliescu, David Rudai,
George Popa, Raul Pantazi, Costin
Neaţă.
CÂT MAI MULTE SUCCESE,
ECHIPELOR PRAHOVENE!

Clubul Sportiv Municipal Ploieşti

Î

Imagini: CS Activ Prahova Ploieşti şi CSM Ploieşti

DIN EȘALOANELE FOTBALULUI…
Liga 2 / Etapa 5 (31.VIII, 1,
2.IX.2019)
* Așa cum am informat, jocul
FC Petrolul Ploiești – Csikszereda
Miercurea Ciuc, amânat, va
fi reprogramat, tot la Ploiești,
probabil pe 5.XI,.2019 * În celelalte
jocuri ale etapei: * Politehnica
Timișoara – Concordia Chiajna

Prahova), Medeea Bucescu (oficial
club), Roxana Beșleagă, Graţiela
Stoica, Adina Panaite; în rândul
de sus, tot de la stânga: ec. Horia
Iancu, Cristiana Florea, Irina
Shutska (Ucraina, ex Dunărea
Brăila), Mădălina Mureș, Denisa
Tudor (ex CSM București), Ioana
Paraschiv (ex FC Argeș Pitești),
Alexandra
Popescu,
Florina
Popescu (ex FC Argeș), Cristina
Creţu (împrumutată de la Corona
Brașov), Roxana Tabarcea (ex
Gloria Buzău), prof. Nicolae
Nimu, prof. Florin Ciupitu.
CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL PLOIEȘTI,
LA SENIORI
Cu preocupări prioritare,
momentane, vizând handbalul
juvenil, CSM Ploiești (director
prof. Cristian Nica) va reprezenta
Prahova, al doilea an consecutiv,
printr-o echipă formată în
majoritate din talentaţi juniori, în
Divizia A de seniori (25 de echipe,
4 serii).
CSM Ploiești va activa în Seria
B (8 echipe, 4 tururi, 28 etape)
și va întâlni în ordine celelalte
competitoare: Steaua 2 București
(echipa „satelit”, fără drept de
promovare; deplasare, 15.IX.2019),
CSM 2 București („satelit”…);
acasă, Ploiești, Sala Olimpia,

0-0 * Gloria Buzău – CS Mioveni
0-2 * UTA Arad - Sportul Snagov
4-0 * Dunărea Călărași – Ripensia
Timișoara 1-1 * Metaloglobus
București – U Cluj Napoca 2-0 *
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Daco
Getica București 2-0 * CSM Reșiţa
– Rapid București 1-2 * Turris
Oltul Turnu Măgurele – Farul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

Constanţa 2-0 * FC Argeș Pitești
– Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2-1 *
În clasament conduc (neînvinse):
Turris Oltul Turnu Măgurele 15p
(punctaj maxim, golaveraj 15-1) și
CS Mioveni 13p (7-1).
În etapa viitoare (a 6-a),
duminică 8.IX.2019, de la ora
13.30 este programat jocul:

Ripensia Timișoara – FC Petrolul
Ploiești (Digi Sport 1 TV, Telecom
TV, Look Plus TV…).
Hai Petrolul!
Liga 3 / Etapa 2 (30.VIII.2019)
* Astra 2 – Vediţa Colonești Olt
0-1 * CSM Alexandria – CS Blejoi
0-0.

Liga A Prahova / Etapa 3 (30.
VIII, 1.IX.2019) * În clasament
conduc singurele neînvinse:
Petrolistul Boldești 7p (golaveraj
10-1) și CSO Teleajenul Vălenii
de Munte 7p (10-5…), ambele
victorioase în această etapă, acasă
(prima, 5-0 cu Tinereţea Izvoarele,
secunda 6-3 cu Avântul Măneciu).

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm

decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
0372.032.313
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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!”

