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

 „Orașul înseamnă oamenii, și nu zidurile.”
- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro

Tucidide (400 î. Hr) istoric grec
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AL PATRULEA FRATE

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Anul 2019, încă un semn Anul 2019, încă un semn 
clar că planetaclar că planeta
e în schimbaree în schimbare
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Deviza președintelui 
Igor Dodon: „Eu te-am 
făcut, eu te omor!”

INEDIT  pagina 9

Continuare în pagina 3

Continuare în pagina 7Continuare în pagina 4

-Salut! Ce faci? Unde te grăbești cu 
tortul ăsta în mână?
-Salut! Mă duc la ziua fratelui mai mic.
-Păi, n-a fost în septembrie?
-Nu, e ziua celuilalt frate.
-Care celălalt frate? Câți sunteți la 
părinți?
-Patru.
-Cum patru, nu sunteți trei? Tu, fratele 
tău și sora voastră?
-Nu. Mai avem un frate mai mic.
-Serios!? Îmi cer scuze! La mulți ani! Să 
fi e sănătos și voios! N-am știut. Și câți 
ani face?
-29. S-a născut imediat după Revoluție. 
Pe 10.10.1991.
-Nu pot să cred că nu l-am văzut până 
acum!
-Ba sigur l-ai văzut. În fi ecare JOI, tata cu 
noi și mai apoi noi, cu tata în noi, l-am 
scos, săptămână de săptămână, în oraș.
-Și cum îl cheamă?
-ZIARUL PLOIEȘTII !
-Aaa...îl știu...normal! Dar n-am știut 
că e fratele vostru mai mic. Să aibă viață 
lungă și sănătoasă şi el şi toţi cititorii lui! 
Iar tatăl?
-TATA!? Veghează...la cei patru copii ai 
lui și la toți cei care au grijă de ei!
-Să fi ți sănătoși și...

                  LA MULȚI ANI!

Guvernul a aprobat 
proiecte în valoare de proiecte în valoare de 
7,3 miliarde de lei, prin FSDI7,3 miliarde de lei, prin FSDI
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De când există, fi e că s-a numit Regia Autonomă de Transport Călători (RATP), fi e 
SC Transport Călători „Express” (TCE), instituția afl ată în subordinea Consiliului 

Local Ploiești n-a făcut altceva decât să se plângă: că n-are bani, că duce lipsă de piese de 
schimb, că Primăria Ploiești nu livrează la timp subvențiile, că refuză să-i plătească niște 
datorii câștigate în instanță, că nu primesc salariații tichete de hrană etc. Dar niciodată 
nu s-a revoltat că este parazitată politic. Că are un management neperformant. Sau că 
mașinile sunt murdare. Sau că unele curse sar peste orarul de funcționare. Sau că șoferii 
n-au și ei o uniformă sau măcar o ținută care să sugereze respect. Cel mai nou, salariații 
amenință cu greva generală. Tot „defectul” îl găsesc în exterior, nu și înlăuntrul companiei 
publice. 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ 
PENTRU ABSOLVENȚIPENTRU ABSOLVENȚI

PALATUL JUSTIȚIEI, O MARE JENĂ PENTRU 
OBRAZUL MINISTERULUI

Vă amintiți ce spunea,  în mai 
2017, ministrul Justiției, Tudorel 

Toader, cu privire la Palatul Justiției din 
Ploiești? Dacă nu, vă reîmprospătăm 
noi memoria: „stadiul fi zic estimat 
la 30.04.2017 este de aproximativ 
70%, data de fi nalizare a lucrărilor, 
conform contractului, fi ind 14 iulie 
2017. Antreprenorul general a solicitat 
o prelungire cu 90 de zile a duratei de 
execuție a lucrărilor”. Teoretic, dacă e să 
ne luăm după acea declarație ofi cială, 

gigantul din sticlă ar fi  trebuit să fi e dat 
în folosință la sfârșitul acelui an. Dar nu 
numai că nu s-a întâmplat așa, însă în 2 
ani și patru luni, nu știu prin ce minune, 
stadiul fi zic de execuție a dat înapoi, 
fi ind acum de 60%! Oricum, Palatul 
Justiției este o mostră a incapacității 
administrative a statului român, mă rog, 
poate chiar a Ministerului Justiției. Să 
nu fi i capabil, în 23 de ani, să fi nalizezi 
o construcție...
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Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Prahova 

organizează, pe 18 octombrie, ca în fi ecare 
an, bursa locurilor de muncă pentru 
absolvenți. Acțiunea se va desfășura 
începând cu ora 9.00, simultan în Ploiești, 
la Hotel BEST, Bulevardul Republicii 
nr.154 și Câmpina-Casa de Cultură „Geo 
Bogza”, str. Griviței nr. 95. Bursa are drept 
scop facilitarea accesului absolvenților 
la posturile disponibile și mai ales  
interacțiunea directă a acestora cu agenții 
economici. Participarea este permisă însă 

tuturor celor afl ați în căutarea unui loc de 
muncă, cei prezenți putând cunoaște mai 
bine piața muncii, ofertele disponibile, 
posibilitatea de  a se reorienta profesional 
spre ocupații cu mai multe șanse de 
angajare etc. La nivel național, potrivit 
datelor furnizate de agenții economici,  
erau disponibile 26.778 de posturi libere. 
Cele mai multe locuri de muncă erau 
oferite pentru: muncitor necalifi cat la 
asamblarea, montarea pieselor (2.142), 
agent de securitate (1.396), lucrător 
comercial (1.109), ucenic (1.061), muncitor 

necalifi cat în industria confecțiilor (858), 
lăcătuș mecanic (827), manipulant mărfuri 
(753), confecționer-asamblor articole din 
textile (611), șofer autocamion/ mașină de 
mare tonaj (494), vânzător (482), operator 
confecționer industrial îmbrăcăminte din 
țesături, tricotaje, materiale sintetice (478).

necalificat în industria confecțiilor (858)

APIA PLĂTEȘTE APIA PLĂTEȘTE 
AVANSUL AVANSUL 
PENTRU PENTRU 

SUBVENȚIILE SUBVENȚIILE 
DIN DIN 

AGRICULTURĂAGRICULTURĂ

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) a anunțat că 

fermierii care au depus cereri unice de plată 
vor primi în avans, începând de miercuri, 
16 octombrie, 70% subvențiile pe suprafață 
și până la 85% în cazul sprijinului acordat 
în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. 
Avansul pentru plata directă în sectorul 
vegetal, respectiv schema de plată unică pe 
suprafață (SAPS), este de 102,6082 euro/ha, 
iar plata redistributivă pentru intervalele între 
1-5 hectare (inclusiv 5 ha) și până la 30 ha 
inclusiv va fi  de 48,7127 euro//ha, plata pentru 
înverzire -59,3201 euro/ha și  plata pentru 
tinerii fermieri -31,2477 euro/ha. Pentru 
speciile ovine/caprine, respectiv sprijinul 
cuplat în sectorul zootehic, plafonul alocat este 
de 17,7173 euro/animal.

CJ PRAHOVA CREAZĂ O ARHIVĂ ONLINE CJ PRAHOVA CREAZĂ O ARHIVĂ ONLINE 
CU DOCUMENTE DIN SECOLUL TRECUTCU DOCUMENTE DIN SECOLUL TRECUT

Consiliul Județean Prahova va 
derula un nou proiect fi nanțat prin 

intermediul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-
2020, în valoare de 2.711.077 lei și o 
perioadă de implementare de 30 luni. 
Denumit „Simplifi care Administrativă și 

Optimizarea Serviciilor pentru Cetățeni în 
județul Prahova”, proiectul are ca obiectiv 
general efi cientizarea proceselor orientate 
către cetățeni și entități juridice, prin 
realizarea unei platforme de furnizare 
online a serviciilor specifi ce Consiliului 
Judetean Prahova, introducerea serviciilor 

on-line, digitalizarea proceselor de 
administrare a documentelor prin 
introducerea acestora în arhivă și retro-
digitalizarea documentelor din arhivă, 
în concordanță cu Strategia pentru 
Consolidarea Administrației Publice. 
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Cică primarul PSD al 
comunei Cristești, din 

Botoșani, s-a dat mort ca să scape 
de un dosar penal. Digifm.ro a 

dezvăluit că edilul era anchetat de 
procurori deoarece ar fi  concediat 
în mod abuziv o angajată. După 
vreo doi ani și ceva de plângeri 
civile și penale, femeia s-a adresat 
instanței, să afl e de ce nu se mișcă 
nimic în dosarul ei. Un judecător 
a cerut lămuriri de la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Botoșani și 
a primit un răspuns care i-a lăsat 
pe toți cu gura căscată: „s-a dispus 
clasarea cauzei întrucât a intervenit 
decesul făptuitorului”. Chestia e că 
Lucian Boroft ină este cât se poate 
de viu și face și pe primarul. Ei, 
asta-i tare de tot! Recunoașteți că 
primărușul ăsta vă dă clasă. Nu 
cred că v-a trecut prin minte una 
ca asta. Bre, să nu-l dați afară din 
partid pe decedatul-viu, că ăsta vă 
salvează pe toți din nenorociri. De 
exemplu, dați-vă morți cu toții și 
veți scăpa așa și de statul paralel, 
și de DNA, și de închisoare, și (mai 
ales) de noi!

Mai mulți parlamentari 
au inițiat un proiect de 

lege care va permite vânătoarea 
cormoranului mare, din cauza 
pericolului pe care îl reprezintă 
pentru domeniul piscicol. În 
expunerea de motive se spune, 
printre multe altele: „deși împotriva 
lor au fost folosite plase, tunuri 
cu gaze sau radiofrecvențe, laser, 
sperietori de ciori, toate mijloacele 
au devenit inefi ciente, pentru că 
păsările, deosebit de inteligente, se 
obișnuiesc cu ele, se adapteaza și nu 
se mai sperie”. Na, acuma noi știm 
că voi nu tolerați inteligența, dar 
chiar așa, v-apucați de genocid din 
cauza asta? Sau... Doamne, vouă 
vă e teamă că fură ăștia mai mult 
decât voi!

De la Codrin Ștefănescu 
citire: „Nu înțeleg un lucru. 

Nu pricep cum de iese Klaus pe 
primul loc în preferințele românilor. 
Încalcă legile, Constituția, refuză 
miniștri, blochează guvernul, țara, 

o ține într-o vacanță și tot e pe 
primul loc. Nu a facut nimic în 5 
ani, dar e primul în top. Nu înteleg 
sub nicio formă care-i explicația...” 
Codrine, e și greu să înțelegi, că tu 
n-ai organul ăla, măh, creierașul, 
îți lipsește din născare. Pe de altă 
parte, nemțălăul iese pe primul loc 
fi indcă fac alții sondajele. Dacă le-
ai fi  făcut tu, normal că ar fi  fost 
ultimul. 

În sfârșit, pe fondul scandalului 
din SUA, am afl at și noi de ce 

vorbește Iohannis atât de rar și atât 
de...în reluare. Ziarul „Cotidianul.
ro” zice că președintele nostru 
lucrează numai după ordinele 
date CIA sau de Trump. Aha, 
acum înțelegem de ce a stat mut-
mut în 2015 și 2016. Atunci SUA 
erau conduse de Obama și ăsta 
nu-i sufl a în gură lui Klaus. Cum 
a venit Trump, cum a început 
Guvernul să dea OUG 13, ca să-l 
facă pe Iohannis să miște buzele, 
naibii, să scoată și el măcar o 
vocală, că o vocală a fost, „OOO” 
de trei ori. El a vrut să zică „ăăă”, 
dar și-a dat seama că-i imită pe 

ăia din Parlament, așa că a trecut 
la „O”, care de fapt înseamnă zero 
nebarat, dacă nu știați.

Apropo de Iohannis, mai 
mulți lideri USR s-au arătat 

foarte revoltați că președintele 
s-a dus la Iași și nu a vrut să 
meargă în satele Moldovei, să 
vadă drumurile pline de noroaie 
și școlile alea cu toaletele în curte. 
Dragă, a zis că merge, dar mai 
încolo. Întâi v-așteaptă pe voi să 
câștigați alegerile locale/generale 
de anul viitor și să v-apucați de 
treabă. Adică la dat din gură, e 
clar, nu vă întrece nimeni, dar hai 
să vă vedeam dacă sunteți în stare 
să faceți și ceva practic, cum ar fi  

un asfalt ori un WC-uri la școală. 
Înțeles? La muncă, nu la trăncănit!

Primarul PSD din comuna 
Prunișor- Mehedinți, 

Nandi Covlea, le-a oferit plăpumi 
seniorilor cu peste 50 de ani de 
căsnicie și le-a promis gaze și bani 
în localitate, cu condiția ca aceștia 
să susțină PSD-ul cu voturile lor: 
„Ca să putem și noi ajunge la bani, 
de la dumneavoastră cerem voturi, 

nimic altceva, decât voturi”. Mă, 
Nandi, tu meriți diploma de onoare 
pentru sinceritate! Măcar le spui 
oamenilor în față că le folosești 
voturile ca să ajungi tu la bani, 
nu umbli cu cioara vopsită, bla-
bla-bla, „mândru că sunt român”, 
„iubire de glie”, „patriotism”... 
De de-ăștia ca tine avem nevoie, 
dragă!

Uite, al nostru, viceprimarul 
Cristi Ganea, le-a dat 

vârstnicilor doar un amărât de 
trandafi r, iar pretențiile lui sunt 
cam mari: „La mulți ani, dragi 
seniori! Să ne fi ți mereu alături și 

sa ne împărtășiți din experiența 
dumneavoastră întotdeauna! 
Respect și recunoștință!” Cum 
adică, să vă fi e alături ei vouă, ci nu 
voi lor, pentru o biată fl oare? Adică 
ăla dintr-o comună nenorocită 
a avut bani de-o plapumă și voi 
umblați cu buruieni? Nici măcar 
o tigaie, bre? Ptiu, Ganea, vai de 
capul vostru, rău ați ajuns! Hai, nu 
mai zic o tigaie, dar nici măcar o 
gogoașă, omule???

În prima zi a Serbărilor 
Toamnei, de la Mizil, oraș 

condus de liberalul Silviu Negraru, 
a fost un singur spectator. 
În următoarele, evident, la 

zdrăngăneala ce a costat vreo 80 
de miare, au fost prezenți sute de 
oameni. Ei, nu știu ce vă mirați, 
mizilenii au gusturi rafi nate, nene. 
Adică de ce și-ar pierde ei vremea 
cu folclorisme, dansuri populare 
și alte țopăieli tradiționale. Nu, 
frumoșilor, asta nu se pune cu 
regii manelelor Jean de la Craiova 
și Liviu Puștiu. Ăștia artiști, asta 
cultură! 
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PERCHEZIȚIILE 
EFECTUATE LA 

PERSOANELE BĂNUITE DE 
FURT CALIFICAT, SOLDATE 

CU NOI ARESTĂRI
Polițiștii din Câmpina au 

efectuat, la fi nele lunii septembrie, 
șase percheziții la locuințele unor 
persoane din municipiul Brăila 
bănuite de săvârșirea infracțiunii 
de furt califi cat. La acea dată, 
cercetările au scos la iveală faptul 
că, în luna august 2019, persoanele 

bănuite ar fi  pătruns pe timp de 
noapte, prin escaladare și prin 
efracție, în incinta a două societăți 
comerciale de pe raza municipiului 
Câmpina, de unde ar fi  sustras mai 
multe bunuri, precum materiale 

feroase, unelte și scule electrice. În 
urma perchezițiilor două persoane 
au fost duse la audieri, iar ulterior 
au fost arestate preventiv, pentru 
o perioadă de 30 de zile. Ancheta 
a continuat, cercetările fi ind 
extinse și față de alți patru bărbați 
din județul Brăila, care au fost 
dați  în consemn la frontieră. Cei 
patru chiar au încercat să fugă din 
țară. Polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Câmpina au fost 
contactați de lucrători din cadrul 
Punctului de Trecere a Frontierei 
Nădlac, care au comunicat 
faptul că persoanele bănuite s-au 
prezentat în punctul de trecere, pe 

sensul de ieșire din țară. În baza 
consemnului și a mandatelor de 
aducere emise în cauză, cei patru 
au fost reținuți și predați escortei, 
care i-a condus la sediul poliției 
în vederea audierii, a precizat 
IPJ Prahova. În urma audierilor, 
aceștia au fost reținuți pentru 24 
de ore. Ulterior, persoanele  au fost 
prezentate Judecătoriei Câmpina, 
care a dispus arestarea preventivă 
a bărbaților, pentru 30 de zile.
BĂRBAT REȚINUT DUPĂ 
CE A AGRESAT VERBAL 

O ELEVĂ
Un echipaj al Poliției Locale 

Ploiești a fost sesizat cu privire la 
faptul că, în jurul orei 07.55, o elevă 
a fost agresată verbal de un bărbat. 
Totul ar fi  avut loc în apropiere de 
Liceul Tehnologic Administrativ 
și de Servicii „Victor Slăvescu” 
din Ploiești. „Polițiștii locali au 
acționat imediat pentru reținerea 
bărbatului, identifi cat potrivit 
semnalmentelor comunicate de 
tânără”, a precizat Poliția Locală 
Ploiești. Bărbatul, în vârstă de 62 
de ani, a fost predat lucrătorilor 
Secției nr. 4 Poliție din Ploiești, 
pentru continuarea cercetărilor.

dezvăluit că edilul era anchetat de

ăia din Parlament așa că a trecut

Î

d ă ă l t t 80



PAGINA 3

Ziarul   Ploiestii
10 - 16 octombrie 2019

Săptămâna trecută, la Ploiești a sosit 
Ana Birchall. Ministrul Justiției 

a răspuns astfel solicitărilor repetate 
ale conducerii Curții de Apel Ploiești. 
Magistrații se plâng de lipsa unui spațiu 
adecvat în care instituția își desfășoară 
activitatea și au cerut să fi e grăbite cumva 
lucrările la Palatul Justiției. Reamintim 
că instanța de apel activează de peste 25 
de ani într-o aripă a Palatului Culturii, 
iar spațiul nu este nici mai mic și nici 
mai mare acum, comparativ cu 2005 
sau anul 2000, să zicem. Asta apropo 
de presiunea pe care oamenii încearcă 
s-o pună exclusiv asupra unui ministru, 
uitând că, în peste două decenii, s-au 
succedat la conducere vreo 16 miniștri 
ai justiției! Bineînțeles că Birchall nu 
poate promite marea cu sarea. Chiar 
dacă ar vrea și ar fi  capabilă, nu ar avea 
timpul fi zic de acțiune, din mai multe 
motive: sunt slabe șanse să obțină o 
rectifi care de buget în acest moment; 
Guvernul Dăncilă e posibil să cadă, cu el 
odată plecând și Birchall; chiar dacă nu 
va fi  demis acest executiv prin puterea 
Parlamentului, ministrul Justiției nu 
este în grațiile premierului și partidului, 
fi indcă are puncte de vedere diametral 
opuse față de ceea ce înseamnă actul de 
justiție, deci e chestiune de săptămâni 
sau luni până când va fi  schimbat.

CAZANCIUC, MINISTRUL 
CARE A PREGĂTIT

           RELUAREA INVESTIȚIEI
Dar să revenim la palat. Construcția 

acestuia a început în anul 1996 și chiar 
promitea, la început, să fi e terminat într-
un termen rezonabil. Dar numai bine că 
fi rma care a câștigat licitația a falimentat, 
pe de altă parte banii alocați nu au fost 
niciodată sufi cienți, astfel că imobilul 
a intrat pentru o lungă perioadă de 
timp în conservare (sub conducerea 

guvernelor Năstase (parțial), Tăriceanu, 
Boc, parțial Ponta). De fapt, între timp 
s-a degradat și ce s-a construit anterior. 
Abia în iulie 2015 s-a deblocat situația. 
Ministrul Justiției de atunci, Robert 
Cazanciuc, a venit la Ploiești,  pentru 
lansarea licitației în vederea desemnării 
constructorului care se va ocupa de 
fi nalizarea construcției. Cazanciuc 
declara, la Ploiești: „din punctul meu 
de vedere, istoria acestui obiectiv este 
reprezentativă pentru modul în care ani 
de zile sistemul de justiție a fost neglijat, 
nefi ind alocate fondurile necesare 
pentru angajarea de personal, dotarea 
instanțelor sau dezvoltarea și întreținerea 
infrastructurii. În urma negocierilor, 
am obținut avizul Băncii Mondiale 
și Guvernului României pentru ca 
fi nanțarea acestui obiectiv să se realizeze 
în baza unui Acord de împrumut. În cel 
mult doi ani, această clădire abandonată, 
în acest moment o pată pe obrazul justiției 
și al orașului, o să devină un punct de 
reper nu numai pentru magistrați, dar și 
pentru ploieșteni”.  Că de atunci și până 
astăzi au trecut aproape de două ori doi 
ani, e altă poveste!

LUCRĂRI RELUATE ÎN 2016
În anul 2016, sub mandatul 

ministrului Raluca Prună, au fost 
reluate lucrările de execuție  în baza 
proiectului tehnic întocmit de S.C. 
IPCT S.A. București. Finanțările au fost 
asigurate prin Acordul de Împrumut 
nr. 4811-RO, încheiat între Guvernul 
României și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
ratifi cat prin Legea nr.205/2006, cu 
modifi cările și completările ulterioare. 
Contractul de execuție a fost încheiat 
în data de 02.12.2015 de Ministerul 
Justiției cu S.C. Rotary Construcții 
S.R.L. București. Termenul de execuție a 
lucrărilor a fost fi xat la 18 luni de la data 

începerii acestora, respectiv iunie 2017. 
Acum, faptul că ele n-au fost fi nalizate 
în mandatul lui Tudorel Toader,  asta 
ne amintește cumva de ceea ce spunea 
Cazanciuc în urmă cu doi ani. Însă noi 
nu am pune totul pe seama fi nanțării, 
ci mai ales pe lipsa de preocupare din 
partea ministerului de resort.

STADIUL ACTUAL DE 
EXECUȚIE-60%

În prezent, potrivit reprezentanților 
Curții de Apel Ploiești, lucrarea 
este fi nalizată în proporție de doar 
60%, structura de rezistență este 
gata în procent de 98%, sistemul de 
fundații -100%, în timp ce din partea 
de arhitectură au fost făcute lucrări 
reprezentând 20% din volumul total. 
Palatul de Justiție din Ploiești este cel 
de-al doilea obiectiv de investiție derulat 
de minister, după Palatul de Justiție din 
București, atât din punctul de vedere 
fi nanciar, cât și al construcției în sine 
(suprafața desfășurată- 19.430 mp și 
suprafața construită-3.750 mp)

LISTA MINIȘTRILOR 
„MERITUOȘI”

Dacă vreți să aveți un tablou 
general al  lipsei de preocupare la 
nivel de minister, vă putem oferi 
lungul șir de nume care s-a perindat la 
conducerea Ministerului Justiției: Ion 
Predescu  -3  septembrie 1996; Valeriu 
Stoica- 12 decembrie 1996-decembrie 
2000; Rodica Stănoiu  -  28 decembrie 
2000-martie 2004; Cristian 
Diaconescu- 10 martie 2004-decembrie 
2004;  Monica Macovei-  29 
decembrie  2004-aprilie 2007; Tudor 
Chiuariu -  5 aprilie  2007-ianuarie 
2008; Teodor Meleșcanu  -  15 
ianuarie  2008  (interimar); Cătălin 
Predoiu  -  29 februarie 2008-  3 
octombrie 2009, 3 octombrie 2009 - 23 
decembrie  2009  (interimar) și 23 
decembrie  2009  -  7 mai  2012;  Titus 
Corlățean - 7 mai 2012 - 6 august 2012; 
Victor Ponta  -  6 august  2012  -  23 
august  2012  (interimar); Mona 
Pivniceru  -  23 august  2012  -27 
martie  2013;  Victor 
Ponta  -  27 martie  2013-  15 
aprilie  2013  (interimar); Robert 
Marius Cazanciuc - 15 aprilie 2013 - 17 
noiembrie  2015;  Raluca Alexandra 
Prună  -  17 noiembrie  2015  -  4 
ianuarie  2017;  Florin Iordache -  4 
ianuarie  2017  -  9 februarie  2017; 
Tudorel Toader - 23 februarie 2017- 24 
aprilie  2019;  Ana Birchall- de două 
ori interimar și, din 10 iunie  2019, 
ministru plin.

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro

ACTUALITATE

UN BĂRBAT A AJUNS LA 
SPITAL CU ARSURI ÎN 

URMA UNUI INCENDIU DE 
VEGETAȚIE USCATĂ

Incendiul a izbucnit la 
Mărginenii de Jos. Pompierii 
militari au fost alertați, prin 112, 
că focul a cuprins o suprafață de 
teren cu vegetație uscată. Ajunși 
la fața locului, pompierii au 
constatat că un bărbat, în vârstă 
de 66 de ani, prezenta arsuri, 
de gradul I, II și III, pe 18% din 

suprafața corporală. Victima a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgență a Spitalului Județean 
Ploiești, unde a rămas internată 
la Secția de Chirurgie Plastică. 
Cel mai probabil incendiul s-a 
produs după ce o persoană a dat 
foc la vegetația uscată pentru 
a face curățenie de toamnă. 
ISU Prahova atrage atenția că 
utilizarea focului deschis pentru 
curățarea terenurilor în condiţii de 
vânt și fără respectarea măsurilor 

obligatorii de protecţie favorizează 
propagarea incendiilor la locuințele 
oamenilor, proprietăți sau la 
fondul forestier. „Nerespectarea 
prevederilor legale privind 
interzicerea arderilor de vegetație 
uscată atrage după sine aplicarea 
de sancțiuni contravenționale, 
cu amenzi cuprinse între 1.000 – 
6.000 lei pentru persoane fi zice, 
respectiv între 25.000 – 50.000 
pentru persoane juridice. De 
asemenea, incendierile din ariile 
protejate constituie infracțiuni 
și se pedepsesc cu închisoare de 
la 3 luni la un an”, a anunțat ISU 
Prahova.

DOUĂ INCENDII, LA 
DIFERENȚĂ DE O ZI, LA 

TEIȘANI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină după ce 
două case din Teișani au luat 
foc. Evenimentele au avut loc la 
diferență de o zi unul față de altul. 
În primul caz, incendiul a cuprins o 
locuință pe o suprafață de 110 mp. 

În acest caz, potrivit ISU Prahova, 
pentru stingerea focului au fost 
mobilizate trei echipaje. La diferență 
de numai o zi, tot la Teișani, a 
izbucnit un nou incendiu. De data 
aceasta, focul s-a manifestat violent 
și a cuprins o locuință, dar și o 
anexă gospodărească, fi ind afectată 
suprafața de 250 mp. Potrivit ISU 
Prahova, pentru localizarea și 
stingerea incendiului au intervenit 
16 pompieri. În urma cercetărilor 
efectuate la fața locului, specialiștii 
din cadrul ISU Prahova urmează să 
stabilească și care este cauza care 
a condus la izbucnirea celor două 
incendii.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

PALATUL JUSTIȚIEI, O MARE JENĂ PALATUL JUSTIȚIEI, O MARE JENĂ 
PENTRU OBRAZUL MINISTERULUI

Asociația Prahova 
în Acțiune a lansat 

platforma www.euobserv.
eu prin care prahovenii 
se pot înregistra ca 
observatori independenţi 
- voluntari la Alegerile 
pentru Președintele 
României din 10 noiembrie 
2019.

Asociaţia Prahova în Acţiune este o organizaţie care 
își propune să dezvolte proiecte și programe civice, 
în care să-i implice pe cât mai mulţi dintre cetăţenii 
prahoveni. Mare parte dintre evenimente vizează 
latura culturală, educativă și creativă și încearcă să se 
adreseze, pe cât posibil, tuturor categoriilor de vârstă. 

Afl ată sub egida sloganului ”Ambiția de a realiza 
ceva măreț!”, Asociaţia Prahova în Acţiune este o 
structură independentă, apolitică, neguvernamentală, 
ai cărei membri fondatori au ca principal obiectiv 
desfășurarea a cât mai multor acțiuni civice de mare 
impact, care să determine cetăţenii Ploieștiului, dar și 
ai celorlalte localităţi din judeţul Prahova să se implice 
în viaţa comunităţii.

După Alegerile pentru Parlamentul European 
din primăvara acestui an, în care Asociaţia Prahova 
în Acţiune a fost prezentă în 85 de secţii de votare 
din Ploieşti, asociaţia va obţine acreditarea pentru a 
participa cu observatori independenţi şi la Alegerile 
pentru Preşedintele României din data de 10 
noiembrie 2019.

Cu această ocazie, Prahova în Actiune a extins 
posibilitatea cetăţenilor de a participa la aceste alegeri, 
adăugând pe pagina euobserv.eu - creată de Prahova 
în Acţiune, în TOATE secţiile de votare din judeţul 
Prahova.

Aşa că, dacă ai împlinit 18 ani şi nu faci parte din 
niciun partid politic, Prahova în Acţiune te cheamă să  
fi i VOLUNTAR la cel mai mare şi important exerciţiu 
al democraţiei: ALEGERILE!

Fii observator pe raza judeţului Prahova la Alegerile 
pentru Preşedintele României din 10 noiembrie 2019, 
alături de membrii Asociaţiei Prahova în Acţiune!

Inscrie-te pe pagina euobserv.eu!
E simplu:
1. Selectează oraşul sau comuna unde vrei să fi i 
observator
2. Incarcă harta şi alege una dintre secţiile de votare
3. Completează datele tale în câmpurile indicate
4. Apasă “ÎNREGISTREAZĂ-TE”

ATENŢIE! Te poţi înscrie până duminică, 03 
noiembrie 2019, ora 23:59. După înscriere, vei fi  
contactat(ă) de asociaţia noastră pentru informaţiile 
şi detaliile necesare.

euobserv.eu este un proiect conceput de av.Răzvan 
Stănciulescu (preşedinte Prahova în Actiune), realizat 
exclusiv prin voluntariat de Stefan Radu (elev în 
clasa a XI-a C.N. Mihai Viteazul), cu sprijinul fi rmei 
ploieştene Tesagon International SRL.  

Pentru detalii, puteţi contacta Asociaţia Prahova 
în Acţiune prin e-mail la adresa pia.ploiesti@gmail.
com, telefon : 0771 021 352 sau prin mesaj pe pagina de 
https://www.facebook.com/prahova.in.actiune/.

Vă așteptăm cu drag!
Președinte al asociaţiei, Av.Răzvan Stănciulescu

guvernelor Năstase (parțial) Tăriceanu

COMUNICAT DE COMUNICAT DE 
PRESĂPRESĂ
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SUTE DE CONDUCĂTORI 
AUTO TESTAȚI CU 

APARATUL ETILOTEST
Polițiști ai Serviciului Rutier 

– Biroul Drumuri Naționale și 
Europene au acționat pe raza 
județului pentru prevenirea și 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente, îndeosebi pentru 
identifi carea și sancționarea 
conducătorilor auto care 
încalcă regimul legal de viteză 

și a celor care conduc sub 
infl uența băuturilor alcoolice. 

Polițiștii au aplicat 215 sancțiuni 
contravenționale, dintre care 51 
pentru viteză excesivă și 32 pentru 
bicicliști.  Valoarea amenzilor 
acordate s-a cifrat la 69.630 de 
lei, iar ca măsură complementară, 
potrivit IPJ Prahova, polițiștii au 
reținut 13 permise de conducere 
și au retras două certifi cate de 
înmatriculare. Pe durata acțiunii, 
212 conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest. 

ACCIDENT LA VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ. ȘOFER 
PRINS BĂUT LA VOLAN

Accidentul rutier s-a produs 

pe DJ 101F, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Potrivit primelor date se pare că 
un bărbat, în vârstă de 58 de ani, 
afl at la volanul unui autoturism 
nu ar fi  adaptat viteza la condițiile 
de drum. La un moment dat, 
mașina, care se deplasa pe sensul 
Valea Călugărească către Dârvari, 
a pătruns pe contrasens,  unde 
a intrat in coliziune cu un auto 
condus regulamentar de un tânăr 
în vârstă de 22 ani. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. În urma impactului, 
ambii conducători auto, dar și 

o tânără în vârstă de 25 de ani, 
au suferit vătămări și au fost 
asistați medical la fața locului. 
Ulterior, tânăra a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești, 
pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate. Bărbatul 
în vârstă de 58 de ani a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost de 1,05 mg/l alcool în aerul 
expirat. În cauză a fost deschis un 
dosar penal, iar poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

Elena ŞERBAN;www.ziarulPloieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

TURISMUL DIN PRAHOVA, VAG TURISMUL DIN PRAHOVA, VAG 
ANIMAT DE VOUCHERELE DE VACANȚĂ

Avansul va fi  acordat în perioada 
16 octombrie-30 noiembrie 

2019, iar de la 1 decembrie 2019, APIA 
va efectua plățile corespunzătoare 
diferenței între plafonul fi nanciar al 
fi ecărei scheme și cuantumul acordat 
în avans, în condițiile îndeplinirii de 
către benefi ciari a tuturor criteriilor 
de eligibilitate. Plățile pentru schemele 
fi nanțate din FEGA (Fondul European 
de Garantare Agricolă) se fac în lei, la 

cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/
euro, în timp ce, în cazul schemelor 
fi nanțate din FEADR (Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală), cursul de schimb valutar este 
de 4,6635 lei/euro. Potrivit APIA, în 
acest an au fost depuse peste 846.600 
cereri unice de plată, pentru o suprafață 
totală de 9,7 milioane hectare. Suma 
totală alocată României din Fondul 
European de Garantare Agricolă în 
2019 se ridică la 1,94 miliarde de euro.

Viceprimarul Ploieștiului, 
Mihai Cristian Ganea, a 

ajuns vedetă la nivel național, dar 
nu pentru merite în administrarea 
orașului, ci din cauză că mai 
vrea un pic de bani la salariul 

și așa mare, în comparație cu 
absolvenții cu studii superioare, 
care lucrează în mediul privat. 
Pe rolul Secției a II-a civilă-
contencios administrativ și fi scal 
a Tribunalului Prahova se judecă 

un dosar formulat în luna aprilie, 
prin care viceprimarul Ploieștiului 
Ganea cere anularea unui act 
administrativ, emis de primarul 
Adrian Dobre. O decizie a instanței 
de fond a fost pronunțată ieri. În 
spatele acestei formulări stă de fapt 
cu totul altceva, respectiv, pretenția 

viceprimarului de a încasa 25% 
în plus la salariu, pe motiv că a 
avut cândva în subordine Direcția 
Relații Internaționale, prin care se 
derulează proiectele europene. El 
susține că Adrian Dobre și-a trecut 
acest compartiment în subordine 
pentru a benefi cia el de acest 

spor, în dauna viceprimarului. 
Anul trecut, potrivit declarației 
de avere, Mihai Cristian Ganea 
a încasat 113. 961 lei (9.496 lei/
lună). Spre comparație, omologul 
său, George Pană, a avut cu 7.257 
lei mai puțin, respectiv, 106.704 
lei/an. Primarul Adrian Dobre 
a declarat venituri din salarii de 
150.048 lei/an (12.504 lei/lună). 
(vezi tabel)

Pentru anul 2019, indemnizațiile 
aleșilor au crescut, ca urmare 
a modifi cării salariului minim 
pe economie. Astfel, primarul 
benefi ciază de un venit brut de 
18.720 lei/lună, iar viceprimarii-
de 16.640 lei brut/lună.

Nume funcție Venit 
2016-lei

Venit 
2017-lei

Venit 
2018-lei

Adrian Dobre primar 28.957 
(ales din 
iunie)

94.442 150.048

Cristian Ganea viceprimar 50.856 74.495 113.961
George Pană viceprimar 45.128 75.644 106.704

M

iceprimarul Ploieștiului și așa mare în comparație cu

VICEPRIMARUL GANEA, VEDETĂ VICEPRIMARUL GANEA, VEDETĂ 
ÎN PRESA NAȚIONALĂÎN PRESA NAȚIONALĂ

Consiliul Județean Prahova a reluat licitația pentru 
deszăpezirea a patru din cele nouă loturi de sectoare 

de drumuri județene: lotul IV (zona Chiojdeanca), lotul 
VII (Comarnic-Bertea), lotul VIII (Talea - Adunați) și 
IX (DJ 713 - Transbucegi). Valoarea maximă estimată 
a acordului cadru este de 17.150.043,24 lei, fara TVA. 
Potrivit descrierii sumare a licitației, se vor încheia patru 
acorduri cadru, câte unul pentru fi ecare sector (lot), cu 
câte un singur operator economic. Pentru fi ecare acord-
cadru se vor parafa trei contracte subsecvente, cate unul 
pentru fi ecare an, respectiv,  2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022. Serviciile pretinse de benefi ciar țin de: îndepărtare 
mecanică zăpadă; combatere polei, gheață, lunecuș, cu 
amestec antiderapant (nisip + sare); îndepărtarea zăpezii 
cu autofreza / utilaj multifuncțional echipat cu turbofreză; 
îndepărtarea zăpezii cu încărcător frontal pe pneuri având 
cupa de min. 2 mc, inclusiv deblocarea autovehiculelor 
derapate și înzăpezite.

17 MIL. LEI PENTRU 17 MIL. LEI PENTRU 
DESZĂPEZIREA A DESZĂPEZIREA A 
PATRU SECTOARE PATRU SECTOARE 

DE DRUMURIDE DRUMURI
Prahova jubilează 

pentru că, în luna 
iulie, a avut cu 1,4% mai 
mulți turiști decât în 
perioada similară a anului 
trecut. Astfel, Direcția 
Județeană de Statistică 
arată că sosirile înregistrate 
în structurile de primire 
turistică  au însumat 57.129 
turiști, în creștere cu 10,8% 
față de luna iunie 2019 și 
cu 1,4%, față de iulie 2018. 
Din acest număr, 48.908 
de persoane au fost turiști 
români și 8.221-turiști 
străini. Comparativ cu luna 
iulie 2018, numărul de 
sosiri ale turiștilor români a 
crescut cu 6,8%, iar numărul 
de sosiri ale turiștilor 
străini a scăzut cu 22,0%. 

Numărul cel mai mare 
de sosiri a fost înregistrat 
în hoteluri, respectiv, 
40. 203 de persoane, ceea 
ce reprezintă un procent 
de 70,4% din total. 
Înnoptările  înregistrate  în 
structurile de primire 
turistică  tot în luna iulie 
2019 au fost de 135.863, 
în scădere cu 2,4% față  de 
cele din luna iulie 2018  și 
în creștere cu 20,0% față de 
luna iunie 2019.  Dintre 
acestea,  85,5% reprezintă   
înnoptări ale turiștilor 
români, iar 14,5% înnoptări 
ale turiștilor străini. Durata 
medie a  șederii a fost de 
2,4 zile. În județul Prahova, 
indicele de utilizare netă   a 
locurilor de cazare aferent 

lunii iulie 2019 a fost de 
36,2%, mai mic cu 0,1 
puncte procentuale față  de 
luna iulie 2018. De la 
începutul anului și până 
în iulie inclusiv, Prahova a 
fost vizitată de 325.355 de 
persoane, din care 281. 893 
de turiști români și 43.462 de 

turiști străini. Comparativ 
cu 2018, numărul turiștilor 
români a crescut cu 9,4%, 
iar cel al turiștilor străini a 
scăzut cu 12,1%. Creșterea 
turiștilor români este pusă 
pe seama voucherelor de 
vacanță acordate salariaților 
din sistemul public.

lunii iulie 2019 a fost de turiști străini Comparativ

APIA PLĂTEȘTE AVANSUL PENTRU APIA PLĂTEȘTE AVANSUL PENTRU 
SUBVENȚIILE DIN AGRICULTURĂ

 continuare din pagina 1
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ACCIDENT PE DN1, ÎNTRE 
COMARNIC ȘI SINAIA

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1, pe sensul de mers către 
Brașov, în evenimentul rutier 
fi ind implicate trei autoturisme. 
Din fericire, evenimentul rutier 
nu s-a soldat cu victime. Se 
pare că tamponarea s-a produs 
pe fondul nepăstrării distanței 
regulamentare a unui autoturism 
față de auto care circula în fața 
sa, intrând în coliziune cu acesta. 
În urma impactului, autoturismul 

lovit a fost, la rândul său,  proiectat 
într-un auto care circula, de 
asemenea, în fața sa. Potrivit 
IPJ Prahova, conducătorul auto 
vinovat de producerea accidentului 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost de 0,56mg/l 
alcool pur în aerul expirat. 
„Evenimentul se va soluționa ca 
și tamponare (contravenție), iar 
pentru rezultatul afi șat pe etilotest 
se va întocmi dosar penal pentru 
conducerea pe drumurile publice 
a unui vehicul sub infl uența 

alcoolului”, a anunțat IPJ Prahova.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI, PE 

STRADA VĂLENI 
În accidentul rutier au fost 

implicate o dubiță și un autoturism. 
Se pare că autoturismul se deplasa 
pe sensul de mers Nord către 
centru, moment în care ar fi  
pătruns pe contrasens, unde a 
intrat în coliziune cu o dubiță care 
circula regulamentar. În urma 
impactului, o tânără în vârstă de 
32 de ani, pasageră în dubiță, a fost 
rănită și a necesitat transportul 
la spital pentru acordarea de 
asistență medicală de specialitate. 
Trafi cul în zonă s-a desfășurat 
dirijat. Poliția continuă cercetările 

pentru a stabili cu exactitate 
cauza care a condus la producerea 
accidentului. 
ACCIDENT GRAV LA SINAIA. 
UN AUTOTURISM A INTRAT 

ÎNTR-UN TIR

Accidentul rutier a avut loc la 
km 118+600, la Sinaia, pe sensul 
de mers către Ploiești, după ce un 
autoturism și un TIR au intrat în 
coliziune. Se pare că o femeie, afl ată 
la volanul unui autoturism, ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 
de mers și a intrat pe contrasens, 
unde a intrat in coliziune cu 
un TIR. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță. Se pare 
că femeia din autoturism a fost 
găsită încarcerată. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cauza 
care a condus la producerea 
accidentului.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

O știre din septembrie 2019 arată așa: 
„numărul mașinilor înregistrate la 

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a 
crescut, în numai doi ani, cu peste 26.000 de 
autoturisme, ajungând la 101.076 de mașini”. 
În ultimii ani, de asemenea, au apărut în 
spațiul public tot mai multe informații 
privind poluarea din Ploiești, cu depășiri 
frecvente ale concentrațiilor de noxe admise, 
ceea ce echivalează cu faptul că poluatorii 
industriali nu au respectat condițiile din 
autorizațiile integrate de mediu, care impun 
investiții masive în tehnologie, pentru a 
micșora sau elimina eliberarea în atmosferă 
a particulelor /substanțelor periculoase 
pentru sănătatea umană. Apoi, noi tăiem 
în continuare pădurile, deversăm în râuri 
deșeuri, nu ocrotim sufi cient solul. Suntem 
deci foarte nepăsători cu mediul care ne 
înconjoară. Și suntem la fel de nepăsători 
față de consecințele pe care poluarea le 
produce pe termen mediu și lung. Dar 
apoi ne mirăm că avem valuri de căldură 
fără precedent, inundații, viituri, tornade, 
deșertifi care, alunecări de teren, pierderi de 
vieți omenești, boli incurabile etc.

RECORDURI TERMICE ÎN 
LUME

Pe de altă parte, suntem refractari când 
vine cineva și ne cere să reacționăm, în 
sensul de a adapta politicile la protocoalele 
privind încălzirea globală sau de limitare 
a poluării. Cel mai recent, și nu la nivel 
mărunt, ci la scară planetară, a avut de 
suferit activista de numai 16 ani, Greta 

Th unberg, criticată vehement pentru 
tonul folosit la reuniunea ONU, de parcă 
agresivitatea adolescentei era mai rea decât 
încălzirea globală, consecință directă a 
activității antropice. Nici nouă, în România, 
nu prea ne pasă de schimbările climatice pe 
care aproape, exagerând, le vedem cu ochiul 
liber. Și nici în Ploiești nu ne frământă aceste 
aspecte. Dar, ce să vedeți, lucrurile nu stau 
bine deloc. La nivel global, luna iunie 2019 
a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în 
lume, detronând astfel luna iunie 2016. Pe 8 
iunie a fost înregistrată, în Kuweit, cea mai 
mare temperatură consemnată vreodată, de 
52,2 grade Celsius la umbră și de 63 grade, 
la soare. La Alert, cel mai nordic punct 
locuit de pe glob, mercurul din termometre 
a ajuns la 21 de grade Celsius, doborând 
recordul de 20 de grade Celsius, din 1956. Și 
exemplele pot continua. 

ROMÂNIA- TENDINȚE DE 
CREȘTERE A TEMPERATURILOR 

PE ÎNTREG CUPRINSUL 
ROMÂNIEI, ÎN TIMPUL 
PRIMĂVERII ȘI VERII

La noi, în România, Administrația 
Națională de Meteorologie scrie răspicat, în 
studiul „Schimbările climatice-de la bazele 
fi zice la riscuri și adaptare”, despre cum s-a 
schimbat ori se shimbă clima în România. 
Studiul oferă date până în anul 2013 inclusiv, 
dar și perspective până la sfârșitul secolului. 
Și, privitor la temperatura medie a anului, 
în intervalul de timp 1961-2013, față de 

intervalul de referință 1961-1990, aceasta 
prezintă exclusiv tendințe de creștere 
pe întreg cuprinsul României în timpul 
primăverii și verii. Pentru zonele centrală 
și de nord-est ale țării, există tendințe de 
creștere și în timpul iernii. Toamna ar fi  
singurul anotimp stabil din punct de vedere 
al temperaturii. În schimb, precipitațiile 
s-au menținut oarecum stabil, cu creșteri 
toamna pe întregul cuprins și scăderi în 
Delta Dunării-iarna și primăvara și în sud-
vest, primăvara.

ORIZONTUL ANILOR 
2050 ȘI 2098, CÂTE 18 NOPȚI 

TROPICALE/AN
Scenariile pentru orizonturile 2021-2050 

și respectiv 2069-2098, față de intervalul 
de referință 1961-1990, arată tot o creștere 
a temperaturii medii anuale în România, 
iar în privința precipitațiilor, analiza relevă 
o imagine mai puțin coerentă. În schimb, 
grosimea stratului de zăpadă ar putea să 
scadă semnifi cativ, însă nici aici nu există 
proiecții certe. Revenind la temperatura 
aerului la suprafața solului, studiul afi rmă 
că, „pe litoralul Mării Negre și în extremitatea 
sudică a țarii, vor avea loc creșteri medii 
pe an ale numărului de nopți tropicale cu 
până la 18, în orizontul de timp 2021-2050, 
față de intervalul de referință 1971-2000, în 
condițiile unui scenariu moderat de creștere 
a concentrației gazelor cu efect de seră. În 
Câmpia Română, Bărăgan și mare parte a 
Dobrogei, creșterea este între 12 și 15 nopți 
tropicale pe an, în timp ce în Câmpia de Vest, 
ea se situează între 9 și 12 nopți tropicale pe 
an. Cea mai mare parte a Moldovei, regiunile 
subcarpatice și Transilvania înregistrează 
creșteri între 6 și 9 nopți tropicale pe an, în 
timp ce în zonele montane creșterea este de 
până la 3 zile pe an”. Și valurile de căldură 
au devenit mai frecvente în ultimele decenii 
și frecvența lor va crește în deceniile care 
urmează: în extremitatea sudică a țării, vor 
avea loc, până în 2050, creșteri medii ale 
numărului de zile cu valuri de căldură cu 
până la 5 pe an; în restul Câmpiei Române, în 
Câmpia de Vest, Bărăgan și sudul Moldovei, 
creșterea este de până la 2,5 zile pe an. 

AUGUST 2019, TEMPERATURI 
MEDII LUNARE CU 3 GRADE 

MAI MARI DECÂT ÎN PERIOADA 
1981-2010

Revenind la prezent, scenariile descrise 
mai sus parcă le-am trăit și-n acest an. De 
pildă, fi indcă ne referim la ultimul val de 
căldură, însoțit de secetă, ANMH arată că, 
în luna august, abaterea temperaturii medii 
a aerului, față de mediana intervalului de 
referință standard (1981-2010), a fost pozitivă 
în toată țara: „Valori ridicate ale abaterii, de 
peste 3°C, s-au înregistrat în nord-vestul țării 
și izolat în Banat, cea mai mare valoare fi ind 
de 3,5°C, la stația meteorologică Zalău. În 
Maramureș, Transilvania, în Banat și izolat în 
Oltenia și Muntenia abaterea pozitivă a variat 
între 2 și 3°C. Abateri pozitive, cuprinse între 1 
și 2°C, s-au atins pe areale extinse în Moldova, 
Dobrogea, Muntenia și doar izolat în Oltenia. 
Cea mai mică valoare a abaterii pozitive a fost 
înregistrată la stațiile meteorologice Sulina și 
Vaslui, respectiv 0,9 °C.”  Abaterea cantității de 
precipitații a fost negativă în Crișana, Oltenia 
și Banat, pe areale extinse din Muntenia, 
Moldova și Dobrogea. Abateri pozitive 
s-au înregistrat mai ales în Transilvania, 
Maramureș și centrul Moldovei.

INUNDAȚIILE, CUTREMURELE 
ȘI ALUNECĂRILE DE TEREN, 

CEA MAI MARE EXPUNERE LA 
DEZASTRE

Cât despre categoria hazardurilor 
care pot provoca, în România, pagube 
importante sau chiar dezastre naturale 
intră producerea de fenomene precum: ploi 
abundente/inundații, alunecări de teren, 
zăporuri pe cursurile de apă, grindină, 
descărcări electrice, polei, avalanșe, furtuni, 
viscole, secete, incendii de vegetație, valuri 
de căldură, valuri de frig. Conform datelor 
prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID- programul 
român de asigurare a catastrofelor), în 
cazul țării noastre, expunerea cea mai mare 
la dezastrele naturale este cea asociată 
cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de 
teren, ce pot cauza pierderi umane și costuri 
economice ridicate în întreaga țară. Vă sună 
cunoscut, nu?

ANMH SPUNE RĂSPICAT: „ÎN ORIZONTUL DE TIMP ANMH SPUNE RĂSPICAT: „ÎN ORIZONTUL DE TIMP 
2021-2050, FAȚĂ DE INTERVALUL DE REFERINȚĂ 2021-2050, FAȚĂ DE INTERVALUL DE REFERINȚĂ 

1971-2000, VOR AVEA LOC CREȘTERI MEDII PE AN 1971-2000, VOR AVEA LOC CREȘTERI MEDII PE AN 
ALE NUMĂRULUI DE NOPȚI TROPICALE”ALE NUMĂRULUI DE NOPȚI TROPICALE”

intervalul de referință 1961 1990 aceasta AUGUST 2019 TEMPERATURI

ANUL 2019, ÎNCĂ UN SEMN CLAR CĂ PLANETA E ÎN SCHIMBAREANUL 2019, ÎNCĂ UN SEMN CLAR CĂ PLANETA E ÎN SCHIMBARE
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Liderul de sindicat al societății sugera 
că, printre motivele care au condus 

la decizia declanșării unei greve generale, 
se numără: „în Consiliul Local Ploiești nu 
s-au făcut, nici până acum, demersurile 
necesare pentru includerea în bugetul TCE 
a subvențiilor necesare pentru acoperirea 
gratuităților la transportul în comun pentru 
elevi, studenți și pensionari. Apoi, deși există 
o sentință defi nitivă, nu s-a dispus nici plata 
datoriei municipalității către TCE, în valoare 
de 7 milioane de lei. Mai sunt și datorii la 
diverși furnizori, la ANAF”. Sindicaliștii 
au mai spus că au discutat cu primarul 
și viceprimarii această situație, dar n-au 
obținut nicio promisiune de redresare a 
situației. Astăzi ne-am propus să afl ăm cum 
stau lucrurile în realitate și vom lucra cu 
materialul clientului, respectiv, cu raportul 
de activitate al societății pentru anul 2018.

CONDUCERI PE JUMĂTATE POLITICE

SC Transport Călători „Express” SA, 
fostă RATP, s-a înfi ințat în baza HCL 
220/27.06.2013.  Și tot în noiembrie 2013, 
Primăria Ploiești a semnat cu TCE un 
contract de delegare a gestiunii serviciului de 
transport pentru o perioadă de 6 ani. Atenție, 
luna următoare expiră acest document, așa 
că e nevoie fi e de o nouă achiziție publică, fi e 
de prelungirea contractului, printr-un act 
adițional. Acționari ai TCE sunt municipiul 
Ploiești, reprezentat de Consiliul Local, cu 
99,98% de acțiuni și SGU-cu 0,02% acțiuni. 
Adunarea Generală a Acționarilor a fost și 
este exclusiv reprezentată politic. În prezent, 
ea are următoarea componență: Marcu 
Valentin-PNL, Frusina Nicolae Vlad-PNL, 
reprezentanți ai municipiului Ploiești și 
Dănilă Alin Mihael- PSD, reprezentant al 
SGU Ploiești. Consiliul de Administrație, 
care nu este selectat atât de transparent 
pe cât s-ar crede ori ar presupune OUG 

109/2011 privind guvernanța corporativă, 
a suferit repetate modifi cări, fi ind acum 
format din Dobrescu Cătălin, Vârlan 
Alexandru, Aldescu Aurora, Tănase Ana 
Maria Carmen, Vlad Costel Cătălin. 
Conducerea este asigurată de Alexandri 
Nicolae-director general, Ion Micu-director 
tehnic, Ionelia Ionescu-director exploatare 
și Monica Tănase-director fi nanciar. În 
privința directorilor generali, aceștia au 
fost invariabil numiți pe criterii politice. 
Actualul manager a fost inițial membru al 
PNL, iar anul trecut, acesta a demisionat 
de la liberali și s-a înscris în PSD, lucru 
care, surprinzător, nu apare în declarația de 
interese.

GRAD DE UZURĂ INCREDIBIL, PROGRAM 
DE ÎNNOIRE A PARCULUI AUTO-ÎN 

AȘTEPTARE

În 2018, potrivit raportului de activitate 
al TCE, transportul public a fost asigurat 
de un parc de mașini alcătuit din 170 de 
autobuze (10 noi, primite în concesiune), 
25 de troleibuze (24 în concesiune) și 31 de 
tramvaie (total-226 mijloace de transport). 
Gradul de uzură este unul care, dacă s-ar 
cunoaște, i-ar face pe călători să nu se mai 
urce în mijloacele de transport: 215,10% în 
cazul autobuzelor, 158,60% -troleibuze și 
187%-tramvaie. Adevărul este că troleibuzele 
au fost achiziționate la mâna a doua, de pe 
undeva din Austria, iar ultimele autobuze 
noi, în afară celor 10 cumpărate anul trecut, 
au sosit prin anul 2000 parcă. Drept este 
că Primăria Ploiești mai are un contract 
pentru 40 de autobuze noi, dar acesta e-n 
așteptare, din cauză că împrumutul la care a 
apelat municipalitatea a fost aprobat abia în 
acest an, însă n-au fost efectuate trageri (de 
fapt nu s-a ținut nici licitația), din pricina 
unui ordin al Ministerului de Finanțe. De 
asemenea, din bani europeni, dar pe niște 
contracte derulate la nivel național, ar mai 
trebui să sosească la Ploiești 9 autobuze 

electrice, 20 de troleibuze și 20 de tramvaie. 
Asta ar mai salva cumva situația.

MIJLOACELE DE TRANSPORT AU OCOLIT... 
PLANETA DE 171 ORI!

Cât privește indicatorii de producție 
pentru anul trecut, toate mijloacele de 
transport ale TCE au parcurs 6. 865. 000 
km, ceea ce înseamnă că ar fi  făcut de 171 
de ori ocolul pământului pe la ecuator!  În 
fi ecare zi, rezultă că au circulat 18. 808 km, 
cam cât un tur complet al Europei sau 783, 
6 km /oră, fi x distanța de la Ploiești până 
la Budapesta! Pe de altă parte, societatea 
TCE își dă de una singură nota maximă, 
spunând că au existat zero cazuri când 
vreun traseu a fost întrerupt mai mult de 
24 de ore din vina exclusivă a companiei. 
Sau că procentul de întârzieri mai mult de 
3 minute, din vina proprie, a fost de 5,47%.  
Nu știm ce au măsurat oamenii aceștia, 
dar sigur nu autobuzele de la Ploiești, 
fi indcă situația pare altfel din perspectiva 
călătorului. I-am invita deci să coboare din 
mașinile lor pentru o lună și să facă naveta 
cu tramvaiul...

82 DE ACCIDENTE DIN CAUZA 
PERSONALULUI TCE

În circuitul acesta de 6,8 mil. km, 
mijloacele de transport din Ploiești au fost 
implicate în 347 de evenimente rutiere 
(accidente), mai mult cu 7% decât în 2017 
(322). Acestea, spune conducerea societății, 
au intervenit pe fondul intensifi cării 
circulației pe străzile Ploieștiului, mai multe 
autoturisme fi ind nevoite să tranziteze 
orașul, din cauza lucrărilor la centurile 
ocolitoare. Din câte ne amintim noi, în 
2018 nu au existat atât de multe reparații 
pe centuri, dar adevărul ar fi  că trafi cul 
este uneori infernal în municipiu. Din 347 
de accidente, în 82 personalul TCE a fost 
declarat vinovat.

PESTE 14.000 DE CĂLĂTORI FRAUDULOȘI

În urma controlului legitimațiilor 
de călătorie, au fost depistate circulând 
fraudulos 14.634 de persoane, cu 22% mai 
puțin decât în 2017. Numărul biletelor de 
suprataxă a crescut în schimb, comparativ 
cu anul precedent, cu 27%, și asta din cauză 
de tichetul de acest tip a scăzut ca preț 
de la 63 lei, la 25 lei. Această ieft inire  i-a 
determinat pe controlori să îndrăznească să 
aplice aceste sancțiuni, iar pe călători să fi e 
dispuși să le plătească. 

34,5 MIL. LEI, SUBVENȚII PENTRU 
PENSIONARI

În 2018, TCE a vândut bilete de 14,136 
mil. lei, abonamente de 8,25 mil. lei, tichete 
de o zi în cuantum de 3,043 mil. lei și bilete 

de suprataxă de numai 0,120 mil. lei. Ar 
rezulta deci venituri proprii de 25,549 lei. 
Grosul banilor vine însă din programul 
de stat sau local de subvenții, respectiv, 
acordarea de gratuități sau compensații 
unor categorii sociale precum pensionari, 
elevi, studenți, persoane cu dizabilități, 
veterani, revoluționari, deportați. Acest 
program social s-a ridicat la 49,657 mil. 
lei, din care subvenții pentru pensionari 
înseamnă 69,57%, respectiv, 34,547 mil. lei. 
Anul trecut s-au încasat, din suma totală 
subvenționată, 44,8 mil. lei. 

67,6% DIN VENIT, ÎNGROPAT ÎN SALARII

Bugetul TCE a crescut constant în ultimii 
ani. În 2017 și 2018 se vede treaba însă că 
societatea a cheltuit mai mulți bani decât 
avea în buzunar. Din totalul bugetului, 
cheltuielile de personal (salarii și drepturi 
în natură) pentru cei 899 de angajați sunt 
covârșitoare: 64,38% în 2017, 67,62% 
în 2018 și 69,23% în 2019. Chetuielile 
materiale au reprezentat 9,7 mil. lei, din care 
combustibil și uleiuri-7,8 mil. lei și piese de 
schimb- 1,9 mil. lei. (vezi tabel)

PRIMĂRIA, DATOARE CU PESTE 10 MIL. 
LEI LA TCE

La 31 decembrie 2018, TCE avea de 
recuperat de la Primăria Ploiești și de la 
stat (via ASSCE) suma de 6,51 mil. lei. În 
raportul de activitate din 2018, cei care l-au 
scris au oarece defi ciențe de matematică, 
fi indcă spun o sumă la început, dar când 
adună datoriile, se strâng mai mulți bani:  
2,582 lei, subvenții din 2014 (an în care 
Consiliul Local și primarul de atunci au 
acordat gratuități tuturor pensionarilor, 
cu gândul la alegerile prezidențiale); 
TVA calculat de ANAF din 2010, un total 
de 7,9 mil. lei; 1,251 subvenția acordată 
deportaților, despre care Curtea de Conturi 
a spus că  înseamnă plată nelegală. Din 
câte știm, Primăria și TCE au semnat un 
document prin care municipalitatea plătește 
dandanalele din 2010 și 2014 în tranșe 
lunare.

DATORII DE 31,14 MIL. LEI.
LA UȘĂ PORTĂREII?

Una peste alta, la 31 decembrie 2018, 
creanțele societății se ridicau la 15,8 mil. lei: 
10,4 mil. lei sumele neîncasate din protecția 
socială; 2,4 mil. lei clienți neîncasați; 3 mil. 
lei-alte creanțe. Datoriile totale, în schimb, 
sunt de  31,14 mil. lei, iar ele privesc bugetul 
de stat și de asigurări sociale, furnizori, 
accesorii, alți creditori. Dacă e să facem 
un raport dintre suma pe care o are de 
încasat și datorii, tot s-ar strânge un gol de 
15,34 mil. lei, sumă care ar putea însemna 
„performanțele” echipelor manageriale din 
ultimii poate 10 ani.

ACTUALITATE

Pagină realizata de Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Specifi care 2017 2018 2019
Venituri totale (lei) 63.731.422 70.898. 390 81.623.000
Cheltuieli totale (lei) 75.895.341 75.974.463 81.623.000
Din care chelt. de personal (lei): 48.866.274 51.379.954 56.510.000
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TRANSPORTUL ÎN COMUN DIN PLOIEȘTI, O TRANSPORTUL ÎN COMUN DIN PLOIEȘTI, O 
AFACERE CARE IESE ÎN MINUS CU VREO 15 MIL. LEIAFACERE CARE IESE ÎN MINUS CU VREO 15 MIL. LEI

VEOLIA A DAT DRUMUL VEOLIA A DAT DRUMUL 
LA CĂLDURĂLA CĂLDURĂ

Operatorul de termie a 
anunțat că, pe data de 

7 octombrie, s-au îndeplinit 
condițiile legale pentru începerea 
sezonului de încălzire 2019-2020. 
Articolul 117 din Hotărârea de 
Guvern 425/1994, modifi cat prin 
HG 337/2018, menționează că 
media temperaturilor înregistrate 
în intervalul 20:00 - 06:00, timp 
de 3 zile consecutive, trebuie să 
fi e mai mică de 10 °C, pentru a 

livra căldură către apartamentele/
intituțiile conectate la sistemul 
centralizat de încălzire. 
„Furnizarea agentului termic- 
arată Veolia Energie- se va face 
în mod automat, pe baza unei 
diagrame de reglaj ce ține cont de 
temperatura exterioară, pentru 
asigurarea confortului termic 
optim în apartamente, neexistând 
o intervenție umană care să 
modifi ce parametrii de furnizare. 

Când temperatura exterioară 
depășește valoarea de 13,5°C, 
furnizarea agentului termic se 
întrerupe în mod automat”. Nu 
au primit deocamdată căldură 
blocurile unde încă se execută 
lucrări la instalațiile interioare de 
căldură. Asociațiile de proprietari 
care înregistrează datorii și care 
nu au intrat în programul de 
eșalonare nu pot intra în regimul 
de furnizare a agentului termic.
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Sprinten Infomar

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
TEL. 0244.546.501; e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Vă mai amintiți de Fondul Suveran 
de Dezvoltare și Investiții (FSDI), 

creația lui Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, 
pus anul trecut în funcțiune de Viorica 
Dăncilă? Ei bine, acesta a început să lucreze. 
Pe 17 septembrie, premierul Dăncilă a 
anunțat că au fost aprobate primele 116 
proiecte fi nanțate prin FSDI, cu o valoare 
totală de circa 2 miliarde lei. La acea 
vreme, ea declara: „Este vorba de lucrări de 
infrastructură, drumuri locale, modernizări 
și reabilitare străzi, școli și grădinițe, dar 
și spitale, alimentare cu gaze naturale sau 
rețea de canalizare. Toate proiectele aprobate 
au documentația completă. În perioada 

următoare se vor semna contractele de 
fi nanțare astfel încât din luna octombrie să 
înceapă implementarea lor. Acesta este un 
prim pachet, fi indcă vor urma și alte proiecte, 
până la nivelul plafonului de contractare de 
10 miliarde lei pentru acest an”. Al doilea 
pachet a fost aprobat mai repede decât am fi  
crezut. Noua listă cuprinde 469 de proiecte, 
în valoare de 7,3 miliarde de lei. Atenție, 
acestea sunt separat față de fi nanțările 
guvernamentale oferite prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, etapele I și 
II. Consultând ultima listă, observăm că 
avem sume imense alocate pentru „asfaltări 
ulițe sau drumuri locale”. Câteva exemple 

de proiecte pentru modernizare ulițe: 
Pietroșani, Teleorman-39 mil. lei; Săgeata, 
Buzău-55 mil. lei; Cilibia, Buzău-30,6 mil. 
lei; Talpa, Teleorman-65,7 mil. lei; Ștefan 
cel Mare, Bacău-63,7 mil. lei; Sînmihaiu 
Român, Timiș-44 mil. lei; Consiliul 
Județean Neamț-522 mil. lei; Malu Mare, 
Dolj- 32 mil. lei; Giroc, Timiș-44 mil. 
lei; Golăiești, Iași-55 mil. lei etc. Pentru 
lucrări de canalizare, de asemenea s-au 
acordat sume considerabile: Poștia Câlnău, 
Buzău-117 mil. lei; Celaru, Dolj-72,9 mil. 
lei; Seaca, Olt-41 mil. lei.

18 PROIECTE PENTRU PRAHOVA
Și câteva localități au primit fi nanțare 

prin FSDI, cea mai mare sumă mergând la 
Târgșoru Vechi. Lista din Prahova este relativ 
scurtă, comparativ cu județele din regiune: 

-Scorțeni, consolidare și refacere drum 
local (Strada Plaiului), 0,150 km- 512.799 
lei, extindere rețea distribuție gaze naturale 
pentru satele Bordenii Mari, Bordenii Mici 
și Sirca-4 4.100.630 lei;

-Podenii Noi, reabilitare si modernizare 
drumuri- 24.818.001 lei;

-Băicoi, modernizare/reabilitare/ 
reparații străzi- 1.926.534 lei;

-Măgureni, reabilitare și extindere rețea 
de alimentare cu apă, etapa I - 124.050 lei;  

-Aluniș, modernizare drum local, uliță 
Tisa Mică- 234.279 lei;

-Gura Vitioarei, lucrări de reabilitare 
rețea de iluminat public- 511.144;

-Tătaru, lucrări de reabilitare rețea de 
iluminat public- 509.656 lei;

-Cărbunești, construire centru medical 
P+1- 1.633.250 lei;

-Păulești, asfaltări drumuri - DS 1261-3, 
T12/1, DE 380 comună- 1.845.000 lei;

-Boldești-Grădiștea, modernizare 
drumuri sătești- 21.756.540 lei;

-Plopeni, realizare trotuare pe DJ102 
(tronsonul cuprins între bariera CF Ploiești 
- Slănic, Biserica „Înălțarea Domnului”), pe 
partea dreaptă a carosabilului- 1.463.067 lei;

-Târgșoru Vechi, extindere rețea de 
canalizare menajeră- 28.500.749 lei;

-Tomșani, asfaltare drumuri sătești în 
satul Loloiasca- 644.987 lei;

-Cocorăștii Colț, extindere rețea de 
distribuție gaze naturale în localitatea 
Satu de Sus- 726.960 lei și modernizare 
drumuri Satu de Sus, Cheșnoiu-Ghioldum, 
Cocorăștii Grind și Persunari în comună- 
1.461.194 lei;

-Bălțești, lucrări de reabilitare rețea de 
iluminat public în comună- 530.716 lei;

-Măneciu, modernizare drumuri de 
interes local- 16.602.602 lei.

ă mai amintiți de Fondul Suveran următoare se vor semna contractele de

GUVERNUL A APROBAT PROIECTE ÎN VALOARE GUVERNUL A APROBAT PROIECTE ÎN VALOARE 
DE 7,3 MILIARDE DE LEI, PRIN FSDIDE 7,3 MILIARDE DE LEI, PRIN FSDI

Managerul aplicației, Alina 
Tincă, a 

oferit și câteva detalii. 
De exemplu, arhiva 
online, care va putea fi  
accesată de către orice 
persoană interesată, 
aduce în circuitul 
electronic documente 
din perioada 1960-
1988. În total ar fi  
vorba despre 2.500 de 
dosare ce vor fi  copiate 
fi lă cu fi lă în arhivă. 

De asemenea, va fi  obținută o hartă 
interactivă unde vor fi  disponibile 

lucrările afl ate în derulare pe raza 
județului Prahova. La nivelul CJ se 

afl ă în implementare 
8 proiecte cu fi nanțare 
europeană, din care 
două sunt în faza de 
precontractare, iar 
alte două în evaluare. 
A d m i n i s t r a ț i a 
județeană are în 
pregatire și un proiect 
cu fi nanțare din 
partea Guvernului 
Norvegian, pe 
Programul RO-
Cultura.

Ce înseamnă, în traducere 
liberă, acest proces 

câștigat de Ploiești? În prima fază, 
degrevează bugetul municipal de 
o cheltuială în plus. Și apoi oferă 
RASP ocazia să se laude că are 
un birou juridic bun, ceea ce este 
excelent. Dar cam aici se termină 
partea frumoasă a lucrurilor. De 
ce? Pentru că hotărârea reprezintă 
un fel de liber la poluarea pârâului 
Dâmbu, dincolo de stația de 
epurare. Să explicăm: ABA Buzău-
Ialomița a încadrat stația de 
epurare în normativul NTPC 001 
și a aplicat amenzi pentru poluare 

cu anumite substanțe, interzise de 
niște legi interne și internaționale. 
Adică stația a avut impuse limite 
ale valorilor indicatorilor apelor 
epurate conform NTPC 001, fără 
a se ține cont de faptul că actuala 
stație de epurare, exploatată 
de către RASP, este formată 
doar dintr-o treaptă mecanică, 
fi ind în incapacitatea epurării 
corespunzătoare a apelor uzate 
municipale. Deci de aici înainte, 
stația va deversa în Dâmbu acele 
componente, pe motiv că nu are 
capacitatea să efectueze epurarea 
apelor uzate. Așa că fi e ce-o fi  cu 

efectele poluării Dâmbului și, mai 
departe, a apelor care-l preiau! 
Ce-ar trebui de fapt să facă RASP 
și Primăria Ploiești? Să reînceapă 
lucrările abandonate în 2012-
2013 la stația de epurare. Dar nu 
pot fi indcă, atenție, nu se găsesc 
fi rme care să efectueze expertiza 
tehnică și fi nanciară a stației de 
epurare noi, deși oferta a urcat la 
869.000 lei, fără TVA. Ploieștiul, 
în privința acestei investiții, este 
urmărit de-a dreptul de ghinion. 
Contractul pentru execuția stației 
de epurare a fost semnat în 2008. 
Parte în contract era și Ministerul 

Mediului, care trebuia să livreze 
grosul fondurilor, în cadrul 
nenumăratelor programe pe care 
le derulează. Numai că schimbările 
politice au adus numai nenorociri. 
Cineva a mutat, c-așa a vrut, 
programul și banii de la Ministerul 
Mediului, la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrașiei 
Publice, iar fi nanțarea către stația 
de epurare de la Ploiești a fost 

blocată. Lucrările au întrat în 2013 
în conservare, Primăria Ploiești 
a câștigat procesul în dauna 
MDRAP, dar actuala administrație 
dorește o expertiză tehnică, fi indcă 
ar bănui că ar fi  pe-acolo și niște 
lucruri necurate. Cum însă nimeni 
nu se oferă sau nu știe să efectueze 
o analiză, municipalitatea stă de 
vreo doi ani cu licitația aninată în 
cui...

LIBER LA POLUARE, PE DÂMBU!LIBER LA POLUARE, PE DÂMBU!

Mediului care trebuia să livreze blocată Lucrările au întrat în 2013

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a câștigat defi nitiv procesul Administrația Bazinală 
de Apă Buzău-Ialomița. Curtea de Apel Ploiești a menținut hotărârea Tribunalului Prahova de 

anulare a autorizațiilor de gospodărire a apelor emise de către ABA Buzău-Ialomița pentru stația de 
epurare a apelor uzate Ploiești, în ceea ce privește poluarea emisarului (pârâul Dâmbu). Acest lucru 
generează anularea amenzilor primite în sumă totală de 3.276.316 lei, din care regia a efectuat plăți în 
cuantum de 1.164. 806 lei, sumă ce urmeazaă a fi  recuperată tot pe calea instanței. RASP va fi  exonerată 
de plata diferenței de 2.111.510 lei.

CJ PRAHOVA CREAZĂ O ARHIVĂ ONLINE CJ PRAHOVA CREAZĂ O ARHIVĂ ONLINE 
CU DOCUMENTE DIN SECOLUL TRECUTCU DOCUMENTE DIN SECOLUL TRECUT
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Medicina clasicăMedicina clasică

După producerea unui 
accident vascular 

cerebral (AVC), contează 
orice minut până la începerea 
tratamentului. O terapie 
efi cientă în acest caz este 
tromboliza intravenoasă, 
care este disponibilă în 
unele spitale de stat din ţara 
noastră și de care ar urma 
să benefi cieze tot mai mulţi 
pacienţi români.

Metodă de tratament de 
urgenţă în accidentul vascular 
cerebral (AVC), tromboliza 
constă în administrarea prin 
injectare a unor substanţe 
numite trombolitice, capabile 

să dizolve cheagul de sânge care 
blochează circulaţia. Folosită în 
perioada acută a accidentului 
vascular cerebral, tromboliza 
îmbunătăţește circulaţia 
sângelui și poate preveni lezările 
ţesuturilor și organelor.

Pentru ce afecţiuni este 
INDICATĂ

Tromboliza ca metodă 
de terapie poate inversa 
ori reduce efectele adverse 
în caz de blocaj arterial al 
creierului (atac cerebral), al 
inimii (infarct), al plămânului 
(embolie pulmonară), blocajul 
arterial sau venos al piciorului 
(tromboză arterială acută sau 
ischemia piciorului, bypassuri, 
catetere sau fi stule pentru 
hemodializă blocate. Substanţa 
trombolitică are rolul de a 
dizolva cheagul de sânge și este 
cu atât mai efi cientă cu cât se 
administrează mai repede.

Cine poate BENEFICIA de 
procedură

Deși o intervenţie salvatoare, 
tromboliza nu are indicaţii 
pentru toţi pacienţii. Metoda 
de tratament se poate aplica 
doar persoanelor cu vârste 
de peste 18 ani, cu AVC acut, 
care nu au suferit hemoragii 
cerebrale, care nu au tensiunea 
mai mare de 185/110 și care 
nu au glicemia mai mică de 
50 mg/dl. Nu poate fi  iniţiată 
în caz de AVC ischemic, dacă 
pacientul a avut o intervenţie 
neurochirurgicală în ultimele 3 
luni sau dacă suferă de anumite 
afecţiuni gastrointestinale.

Când se APLICĂ
Tromboliza trebuie iniţiată 

cât mai curând de la apariţia 
simptomelor accidentului 
vascular cerebral, mai exact în 
primele 3 ore până la cel mult 

4 ore și jumătate, pentru a fi  
efi cientă. Pentru acest lucru, 
însă, este esenţial ca pacientul 
sau persoanele din jur să cheme 
salvarea într-un timp cât mai 
scurt din momentul în care apar 
primele semne ale accidentului 
vascular cerebral: tulburări de 
vorbire și de înţelegere, stare de 
confuzie, tulburări de echilibru 
și coordonare, vedere în ceaţă 
apărută brusc, hemiplagie sau 
hemipareză (paralizie a unei 
jumătăţi a corpului). Echipajul 
din ambulanţă va nota în fi șa 
pacientului ora debutului 
accidentului vascular cerebral 
și dacă a mai existat vreun 

traumatism după apariţia lui. 
La spital, medicul de gardă va 
alerta serviciul de neurologie, 
radiologie și laboratorul de 
urgenţă de sosirea pacientului.

Dr. Cristina Hertea, medic 
specialist neurolog, clinica 
Neuroaxis, București

Sfatul specialistului
Tromboliza intravenoasă 

este o procedură terapeutică 
ce presupune injectarea unei 
substanţe trombolitice, cu 
scopul de a dizolva cheagul de 
sânge care blochează circulaţia 
sângelui în creier. Aceasta se 
poate realiza în primele 4 ore 
și jumătate de la instalarea 
AVC, iar principalele criterii 
de eligibilitate sunt: vârsta 
de peste 18 ani, prezenţa 
semnelor și simptomelor 
de AVC acut, excluderea 
hemoragiei cerebrale prin 
imagistica medicală, tensiunea 
arterială mai mică de 185/110 
înaintea iniţierii procedurii, 
iar glicemia mai mare de 50 
mg/dl. Conform protocoalelor 
Ministerului Sănătăţii , 
criteriile de neeligibilitate 
absolută sunt: istoric al 
pacientului de hemoragie 
cerebrală, existenţa unui AVC 
ischemic, a unui traumatism 
cranian sever sau a unei 
intervenţii neurochirurgicale 
în ultimele 3 luni, tumora 
cerebrală, suspiciunea 
sau existenţa unei aorte 
disecate sau a endocarditei 
infecţioase. De asemenea, 
există contraindicaţii legate 
de afecţiuni gastrointestinale, 
cum ar fi  hemoragie 
gastrointestinală mai recentă 
de 3 săptămâni, varice 
esofagian, pancreatită acută, 
cancer de tract gastrointestinal 
neoperat, contraindicaţii legate 
de coagulopatii. 

De curând, am revăzut în 
reluare şi m-au amuzat, 

recunosc, scenele din serialul „La 
bloc”, un succes al genului, la vremea 
când a apărut. Şi ca un semn, săpând 
pe Facebook, am dat de un fi lmuleţ 
în care apărea Mihai Coadă, actorul 
care i-a dat viaţă personajului Nelu 
Curcă în sitecom. Şocantă apariţie! 
Îmbrăcat în călugăr, artistul 
se înfăţişează ca un adevărat 
monah, are un discurs 
impresionant şi pare că 
vorbeşte din sufl et. Ulterior, 
aveam să afl u nu că doar pare, 
ci chiar vorbeşte din sufl et.

Şi am mai afl at ceva. Că 
deşi mesajul este viu, 

puternic şi real, Mihai Coadă 
era, în acel monolog, în pielea unui 
personaj, interpreta  tot un rol. Un 
rol cu care aproape că s-a identifi cat 
însă.“Am fost cooptat -într-un 
spectacol religios, se numeşte 
“Brâncovenii şi Ivireanu iubire de 
biserică şi de neam”. E un spectacol 
făcut integral de Biserica Ortodoxă 
Română de la producţie până la 
organizare. Eu joc rolul sfântului 
Antim Ivireanu”, a lămurit, din start, 
artistul cum stau lucrurile.

Povestea este cam aşa: din 
2012, de când a ieşit la pensie, 

actorul ploieştean n-a mai avut prea 
mare tragere de inimă, aplecare, 
către toate piesele unde a fost invitat 
să joace şi a răspuns mai rar . A ales 
acele spectacole „fără prostioare”, 
ale unor vechi colegi pentru „Şcoala 
Altfel”. 

Cu foştii parteneri de fi lmări din 
serialul care l-a făcut celebru, nu mai 
ţine legătură. Mihai Coadă spune 
că drumurile lor sunt despărţite de 
„mersul lui duhovnicesc” cu care ei 
nu au tangenţe. El şi-a găsit calea, 
liniştea sufl etului, lângă Ploieşti, 
la Mănăstirea Turnu, dar nu s-a 
călugărit.

„Nu m-am călugărit, chiar dacă 
am îmbrăcat rasă la strană. Acum 
vreo 10 ani, domnul Dan Puric 
ne-a chemat să cântăm cu corul de 
la mănăstire în spectacolele de la 
sala Rapsodia, din Bucureşti. Ca să 
nu apărem pe scenă oricum, ne-au 
confecţionat rase de la Mănăstire. 
Şi atunci am primit canon, ca 
atunci când suntem la strană să fi m 
îmbrăcaţi în rasă. Aici particip doar la 
o parte din activităţile mănăstirii, vin 
la slujbe, duminica şi în sărbătorile 

religioase. Nu am un nume 
pentru că nu sunt închinoviat 
(n.r. - nu a depus jurământul). 
Dacă aş fi  primit măcar statutul 
de frate sau rasofor, atunci într-
adevăr era altceva.”, a povestit 
actorul. 

De călugărit, Mihai 
Coadă nu s-a călugărit. 

Şi explică în detaliu, pentru 
ca oamenii să ştie cum stau 
lucrurile cu adevărat. 

“Nu m-am călugărit, chiar 
dacă am îmbrăcat rasă la 
strană. Aici particip doar la o 

parte din activităţile mănăstirii, vin 
la slujbe, duminica şi în sărbătorile 
religioase. Nu am un nume pentru că 
nu sunt închinoviat (n.r. - nu a depus 
jurământul). Dacă aş fi  primit măcar 
statutul de frate sau rasofor, atunci 

într-adevăr era altceva. ”, povesteşte 
actorul, tot în Click.

„Eu am familia în Ploieşti, sunt 
căsătorit, am un băiat şi o fată şi 
două nepoţele. Una de 6 ani şi una 
de 4, Bianca Maria şi Sofi a Maria, 
care se uită şi ele la serial în reluare, 
cum o fac şi alţi copii, şi nu le vine 
să creadă cât de mare este diferenţa 
între ce văd la tv şi ce au în faţă.”, mai 
spune Mihai Coadă.

Actorul recunoaşte că, la un 
moment dat, fi ica sa ar fi  vrut să facă 
teatru, dar a sfătuit-o să renunţe. 

TROMBOLIZA, TRATAMENT SALVATOR ÎN AVC

DE “LA BLOC” LA MÂNĂSTIRE! DE “LA BLOC” LA MÂNĂSTIRE! 
NU-L MAI RECUNOAȘTEȚI PE NU-L MAI RECUNOAȘTEȚI PE 

„NELU CURCĂ”, DACĂ-L VEDEȚI

e curând am revăzut în

Eva PODEANU; www.ziarulPloieştii.ro

Actorul ploieştean 
nu mai ţine legătura 

cu niciunul dintre 
actorii sitecom-ului 

care l-a făcut celebru 
şi şi-a schimbat viaţa 

radical

Liniştea sufl etească, 
la mănăsirea Turnu

Şi-a sfătuit 
fi ica să nu 

facă teatru!

e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com 

Sprinten
Infomar

TEL. 0244.546.501
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INEDIT

Această notă arată că japonezii ofereau 
termeni de capitulare pe cât se poate 

de identici cu cei care, în cele din urmă, au 
fost acceptaţi de americani la ceremonia 
ofi cială de predare de pe 2 septembrie, adică 
predarea completă, sub toate aspectele, cu 
accepţia împăratului. Și anume: termenii de 
pace au inclus: 

- capitularea completă tuturor forţelor și 
armelor japoneze de acasă, de pe insulele 
deţinute și din ţările ocupate;

- ocuparea Japoniei și a posesiunilor 
acesteia de trupele Aliaţilor, sub  conducere 
americană;

- renunţarea japonezilor la toate teritoriile 
cucerite în timpul războiului, cum sunt 
Manciuria, Coreea și Taiwan;

- reglementarea industriei japoneze 
pentru a sista producerea oricărui fel de 
armament sau unelte de război;

- eliberarea tuturor prizonierilor de război 
și a răniţilor;

- capitularea criminalilor de război 
(extrase din articolul „A fost necesară 
Hiroshima? De ce ar fi  putut fi  evitat 
bombardamentul atomic”, de Mark Weber, 
publicat de Insntitute for Historical 
Review).

 Puţini oameni pot înţelege gradul 
terorii care rezultă din folosirea armelor 
nucleare. Civilii din Hiroshima au fost 
atacaţi dimineaţa devreme. Civilii se 
pregăteau de lucru, copiii se pregăteau de 
școală și nimeni nu era conștient de ceea ce 
urma să se petreacă. Când colonelul Tibbita 
a aruncat bomba, unda de șoc a fost atât de 
intensă, încât a împins avionul. Zona în 

care a căzut bomba a fost atât de fi erbinte 
ca suprafaţa Soarelui. Oamenii au fost topiţi 
împreună cu pereţii caselor, tot ceea ce a 
rămas din ei au fost umbrele rămășiţelor lor 
carbonizate. Condiţia supravieţuitorilor a 
fost cu mult mai rea. Pielea s-a cojit de pe 
oasele multora care au rămas în viaţă. Părul 
le-a căzut de pe cap în smocuri. Fetușii 
au căzut pur și simplu din abdomenele 
femeilor însărcinate. Mulţi au suferit arsuri 
de gradul III și efecte oribile pe termen 
lung, cum sunt cicatricile cheloide.

- Președintele Truman a apărat cu 
fermitate folosirea bombei atomice, 
afi rmând că aceasta „a salvat milioane de 
vieţi, deoarece a pus capăt războiului în 
mod rapid”. Justifi cându-și decizia, acesta a 
mers până acolo încât a declarat: „Lumea va 
nota faptul că prima bombă atomică a fost 
aruncată peste Hiroshima – o bază militară. 
Aceasta a avut loc, deoarece, în primul atac, 
am dorit pe cât de mult posibil să evităm 
uciderea civililor”.
 - Aceasta a fost o declaraţie absurdă. De 
fapt, aproape toate victimele au fost civili, iar 
Expertiza Bombardamentului Strategic SUA 
(eliberat în 1946) a afi rmat în raportul său 
ofi cial: „Hiroshima și Nagasaki au fost alese 
ca ţinte datorită concentraţiei activităţilor 
și populaţiei din aceste două orașe. Dacă 
aruncarea bombei atomice avea menirea 
de a impresiona conducătorii japonezi cu 
puterea imensă de distrugere a unei noi 
arme, atunci aceasta putea fi  aruncată peste 
o bază militară izolată. Nu era necesară 
distrugerea unui oraș mare. Și indiferent care 
este justifi carea bombardării Hiroshimei, 

este mult mai greu să aperi aruncarea celei 
de-a doua bombe atomice, de data asta peste 
Nagasaki”.
 - După distrugerea cu bombe de foc a 
Hamburgului, în 1943, după Holocaustul 
din Dresda, din mijlocul lui februarie 1945, 
și după asaltul cu bombe de foc asupra 
capitalei Tokyo și a altor orașe japoneze, 
conducătorii americani – după cum 
consemnează generalul Leslie Groves al 
Armatei SUA – „erau deprinși cu uciderea 
în masă a civililor” („A fost necesară 
Hiroshima? De ce ar fi  putut fi  evitat 
bombardamentul atomic”, de Mark Weber, 
articol publicat de Institute for Historical 
Review).
 - „Experimentul a fost un succes 
copleșitor”, le-a spus președintele Harry 
S. Truman camarazilor lui, după ce a fost 
informat că armata SUA a aruncat bomba 
atomică peste Hiroshima. 

- „După bombardament, realizatorii 
japonezi de fi lme au încercat să documenteze 
oroarea pe care bomba atomică a lăsat-o în 
Japonia. Văzând acest act ca pe o posibilă 
ameninţare, armata SUA a confi scat toate 
înregistrările japonezilor și a dat un ordin 
prin care interzicea fi lmări de orice fel” („A 
fost necesară Hiroshima? De ce ar fi  putut fi  
evitat bombardamentul atomic”, de Mark 
Weber).

HIROSHIMA ȘI NAGASAKI: 
MINCIUNĂ ȘI ADEVĂR

Minciună: Japonezilor din aceste orașe 
le-au fost aruncate  pliante prin care civilii 
erau avertizaţi să se evacueze.

Adevăr: Pliantele au fost aruncate 
după bombardarea orașelor Hiroshima și 
Nagasaki.

Minciună: Utilizarea bombelor atomice 
a scurtat războiul.

Adevăr: Japonezii căutau să facă pace 
când aceștia s-au întors de la Conferinţa 
de la Postdam, pe 3 august 1945, cu trei 
zile înainte ca armata SUA să bombardeze 
Hiroshima.

Minciună: Hiroshima a fost bombardată, 
pentru că era o importantă bază militară 
japoneză.

Adevăr: A fost bombardat centrul 
orașului Hiroshima, care avea o populaţie 
de 350.000 de oameni (civili).

Adevăr: Numai patru din cele 30 de 
ţinte erau, în fapt, de natură militară” (A 
fost necesară Hiroshima? De ce ar fi  putut 
fi  evitat bombardamentul atomic”, de Mark 
Weber).

De fapt, bombardarea atomică a 
orașelor Hiroshima și Nagasaki a fost un 
experiment orchestrat și susţinut de evrei. 
Nu guvernul american a cerut savanţilor 
descoperirea unei superarme, ci savanţii au 
cerut guvernului construirea ei. Majoritatea 
savanţilor care au contribuit la construirea 
bombei atomice, în cadrul Proiectului 
Manhattan, au fost evrei: Albert Einstein, 
Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Isidor 
Isaac Rabi, Victor Frederick Weisskopt, 
David Joseph Bohm, Rudolf Ernst Peieris, 
Otto Robert Frisch. Încă din anii 1930, 
Rockefeller Foundation a început o masivă 
aducere în America a evreilor bine pregătiţi 
sau cadre universitare din Europa.

ADEVĂRUL DESPRE HIROSHIMA ȘI NAGASAKI (II)

ULTIMUL BAL ULTIMUL BAL 
AL ROMANOVILORAL ROMANOVILOR

La sfârșitul lunii februarie 1903, la 
Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg 

(Muzeul Ermitaj de azi) s-a ţinut probabil cel 
mai mare și mai elegant bal al momentului. 
Avea să fi e ultimul bal din Rusia ţaristă. 
Balul, care a ţinut două zile, a fost cel mai 
opulent din întreaga domnie a lui Nicolae 
al II-lea. A fost dedicat celei de a 290-a 
aniversari a dinastiei Romanov, potrivit 
RBTH.

În prima zi au avut loc ospăţul și dansul, 
iar în cea de-a doua zi s-a ţinut un bal 
mascat. Totul a fost fotografi at și s-a alăturat 
un album de fotografi i care continuă să fi e 
o sursă de inspiraţie pentru artiști chiar și 
astăzi.

Tuturor celor 390 de oaspeţi li s-a cerut să 

vină în port tradiţional rusesc, din secolul 
al XVII-lea. Evenimentul a fost remarcabil 
datorită costumelor luxoase în stil rusesc. 
Femeile de la curte erau îmbrăcate în 
rochii brodate cu pietre preţioase și purtau 
„kokoșnik” (pălării) decorate cu cele mai 
frumoase bijuterii ale familiilor lor. Bărbaţii 
purtau caft ane bogat decorate și căciuli de 
blană boierești.

Ultimul împărat al Rusiei, Nicolae 
al II-lea, era îmbrăcat în brocartul aurit al 
ţarului Alexei Mihailovici, un conducător 
din secolul al XVII-lea. Împărăteasa 
Alexandra Feodorovna a venit la cea mai 
tare petrecere îmbrăcată în veșmintele 
primei soţii a lui Alexei Mihailovici.

Prinţesa Maria Ilinicina purta o rochie 

de brocat decorată cu satin argintiu și perle, 
iar pe cap avea o coroană plină cu diamante 
și smaralde, Împărăteasa Alexandra 
Feodorovna purta un smarald uriaș.

Toate bijuteriile fuseseră alese de 
bijutierul curţii, Carl Faberge. Astăzi, o 
astfel de rochie ar costa aproximativ 10 
milioane de euro.

Cea mai tare petrecere din Imperiul 
ţarist a avut 390 de invitaţi. Sălile de bal 
ale Palatului de Iarnă nu aveau să mai 
găzduiască vreodată astfel de splendori. 

„În timp ce dansam, în Sankt Petersburg 
aveau loc greve ale muncitorilor și nori negri 
se adunau deasupra estului îndepărtat al 
Rusiei”avea să-și amintească mai târziu 
ducele Alexandru Mihailovici.

„Purtam hainele unui vânător cu șoimi, 
alcătuite dintr-un caft an alb și auriu, cu 
vulturi aurii cusuţi pe piept și pe spate, cu 
o bluză roz de mătase, pantaloni largi de 
culoare albastru deschis și cizme de Maroc.”

Războiul ruso-japonez a izbucnit un an 
mai târziu, urmat de Revoluţia Rusă din 
1905. Criza economică globală a însemnat 
începutul sfârșitului pentru Imperiul Rus 
și curtea a încetat să mai dea baluri. Dar 
amintirea marelui bal din 1903 nu a murit 

în epoca sovietică.
Un pachet de cărţi de joc special a 

fost produs în 1913, onorând cea de-a 
300-a aniversare a dinastiei Romanov. 
Aceste cărţi de joc au continuat să fi e tipărite 
chiar și după ce Imperiul Rus s-a prăbușit și 
au devenit cele mai populare cărţi de joc din 
URSS.

Milioane de sovietici habar n-aveau că 
ţineau în mâini amintirea ultimului bal 
elegant al dinastiei Romanov, cea mai tare 
petrecere dinainte de sfârșitul perioadei 
ţariste.

Costumul valetului de pică era copiat după 
costumul ducelui Mihail Alexandrovici, iar 
valetul de romb era copiat după Marele 
Duce Andrei Vladimirovici.

Dama de pică era în mare parte 
reprezentată cu costumul ducesei Elisabeta 
Feodorovna, iar dama de pică semăna 
cu sora ţarului Ksenia Alexandrovna, 
costumată în soţie de boier.

Artistul vestimentar care a lucrat 
la Războiul Stelelor, Trisha Biggar, s-a 
inspirat din stilul vestimentar al soţiilor de 
boieri care purtau kokoșnik atunci când a 
proiectat costumul auriu de călătorie al 
Reginei Amidala.

Cea mai mare petrecere din Rusia ţaristă a fost un bal la care oaspeţii au purtat 
costume atât de extravagante, încât au servit ca sursă de inspiraţie pentru 

cărţile de joc și hainele personajelor din fi lmul „Războiul Stelelor”.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

SUSPECTELE MĂRTURISIRI ALE 
PREȘEDINTELUI

Nitam-nisam, a ieșit la rampă zilele 
acestea președintele republicii Igor Dodon, 
care a pus tunurile pe reforma juridică. Șeful 
statului a dat de înțeles că reorganizarea 
Curții Constituționale a dat chix. El a 
recunoscut cu nonșalanță că judecătorii 
au fost numiți abuziv pe criterii politice. Și 
explică pe îndelete cum s-a ajuns în această 
situație jenantă.

În opinia sa, toată vina o poartă partidele 
de la guvernare care  au făcut delegări 
politice. Totodată, președintele s-a grăbit să 
ne spună că el personal ar fi  fost împotrivă. 
Iar ca tacâmul dezvăluirilor să fi e complet, 
Igor Dodon a arătat cu degetul spre 
Blocul ACUM, nu și spre PSRM. El ne-a 
mărturisit discret că ar fi  cerut ca în Curtea 
Constituțională să fi e desemnați câștigătorii 
concursului. Numai că poziția sa ar fi  fost 
neglijată de „parteneri care au insistat pe 
formatul politic”. Cu alte cuvinte, sugerează 
șeful statului, capul relelor este Blocul ACUM 
care a promovat nu profesioniști, ci partizani 
politici. „Au făcut o greșeală mare. Și arată 
urât”, conchide dezamăgit Dodon. Și asta 
după ce președinte al Curții Constituționale 
a fost ales un fruntaș al socialiștilor, Vladimir 
Țurcan. La moment, Maia Sandu a punctat 
că desemnarea unui exponent al PSRM în 
fruntea CC „este un lucru grav care știrbește 
și mai mult încrederea în unica instituție 
de jurisdicție constituțională din țară”, 
adăugând că „nu putem permite ca procesul 
de dezoligarhizare a statului împotriva 
regimului Plahotniuc să se sfârșească cu 
preluarea controlului asupra unei instituții-
cheie de către o altă forță politică, indiferent 
care ar fi  aceasta”. Pe când Igor Dodon, la 
câteva zile, în plin scandal, a declarat de 
ochii lumii că „ideea de a promova oameni 
politici” nu a fost cea mai corectă, dar odată 
ce judecătorii au fost votați „nu mai contează 
cine este președinte”. 

Dar la destăinuirile deloc întâmplătoare 
ale președintelui vom reveni puțin mai la vale, 
bineînțeles. Acum însă să ne oprim asupra 
altui moment politic creat la Strasbourg în 
exclusivitate pentru Republica Moldova. 
După expirarea primelor 100 de zile de la 
schimbarea puterii de la Chișinău, Europa a 
tras linie asupra activității Guvernului Sandu. 
Și bilanțul nu-i tocmai pozitiv. Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei a votat 
deunăzi o rezoluție cu privire la Republica 
Moldova în care se arată îngrijorată de 
„lipsa de transparență” în procesul de 
selectare și numire a judecătorilor Curții 
Constituționale. Concomitent, actualei 
guvernări i se reproșează faptul că reforma 
se face în pripă, unele decizii și legi fi ind 
adoptate fără să fi e supuse expertizei 
Comisiei de la Veneția.

În rezoluție nu lipsesc și pasaje frumoase 
despre schimbările de la Chișinău, fi rește. Și 
asta era de așteptat. Guvernul este încurajat 
să combată corupția și să emancipeze 
justiția.  Totuși, critica acidă la adresa 
modului în care se face „dez-oligarhizarea” 
este grăitoare. Mentorii europeni, deși 
sunt oameni cu dare de mână, bat șaua să 

priceapă iapă că ceva în nu-i regulă. 
Cum-necum, de departe lucrurile se 

văd mai bine. Europenii știu din propria 
experiența că binele făcut cu forța se 
transformă în rău.

PLUTOCRAȚIA AUTOHTONĂ ȘI 
SALVATORII NECHEMAȚI

Lumea e plină ochi de salvatori nechemați 
care nu au răbdare să spele societatea de 
păcate și vicii în cele mai murdare ape. 
Actuala guvernare creează impresia că 
dorește să igienizeze statul cât mai curând 
posibil, fără să se îngrijească de propria 
igienă.

Nu încape îndoială că regimul de la 
Chișinău este oligarhic. Numai că nu 
Vladimir Plahotniuc l-a creat. Plutocrația 
autohtonă a pus stăpânire în totalitate pe 
Republica Moldova încă sub președintele 
Petru Lucinschi. Ulterior, în mandatul 
lui Vladimir Voronin, modelul clasic 
de funcționare a oligarhiei, stabilit în 
Republica Venețiană, a fost desăvârșit 
după calapodul Vladimir Putin. În locul 
Consiliului celor Zece din insulele lagunare, 
care alegea dogele (președintele), puterea 
a fost monopolizată la Chișinău de șeful 
statului Voronin, care era deasupra tuturor, 
și oligarhii creați artifi cial de el. Aceștia 
și-au subordonat  cleptocrații înfrânți sau 
marginalizați.  Vladimir Plahotniuc doar 
a preluat și consolidat sistemul oligarhic 
puternic înșurubat deja în structurile puterii. 
Plutocrația sub stăpânirea sa s-a identifi cat 
cu statul. Clanurile din spatele lui Filat sau 
Voronin, care au încercat, după 2009, să-și 
dispute supremația politică, au fost trecute 
treptat pe linie moartă, fi ind silite ori să se 
conformeze, ori să dea bir cu fugiții, precum 
Țopii. Fostul lider al PDM și-a pus sistemul 
la adăpostul orientării sale euroatlantice. A 
crezut sincer că scutul geopolitic îl apără și 
nu poate fi  penetrat.

Oligarhul Plahotniuc a trecut însă o linie 
roșie, când nu doar a subordonat, ci și a 
privatizat într-un fel statul, transformându-l 
într-o plutocrație absolută, în care granița 
dintre business și politic fusese ștearsă. 
Cum liderul unui atare regim nu poate fi  
controlat de nimeni, mentorii occidentali 
l-au abandonat. Cu alte cuvinte, guvernarea 
PDM a căzut nu sub loviturile opoziției, ci 
sub povara propriului apetit nesăbuit. În 
aceste împrejurări Vladimir Plahotniuc 
trebuia să plece oricum. El a fost retras de 
la guvernare și mutat peste Ocean în cadrul 

unui program de protecție a aliaților externi.
Pentru o tranziție a puterii după alegeri 

nu era nevoie deci de o complicitate dintre 
un bloc pro-european și un partid pro-
Kremlin. Blocul ACUM avea posibilitatea 
să se alieze cu Partidul Democrat, așa cum 
cereau inițial americanii, pentru că acesta, 
orice s-ar spune, nu s-a vândut lui Putin 
și se afl a de partea corectă a istoriei. PDM, 
în rând cu lumea, putea fi  supus cu sprijin 
occidental procesului general de salubrizare 
a statului.  

Or, coaliția cu PSRM a fost generată de 
premisele politice false ale Maiei Sandu 
și Andrei Năstase. Cum aceștia au indus 
ideea că Republica Moldova ar fi  o dictatură 
obscenă care poate fi  nu atât schimbată, cât 
răsturnată și eradicată prin curățarea totală a 
aparatului de stat, orice compromis cu PDM 
devenea imposibil și trimitea partidele PAS și 
PPDA direct în brațele partidei fi loruse. De 
situația creată a profi tat cu brio Moscova care, 
secundată de Berlin, a încropit  guvernarea 
ACUM+PSRM. Această coaliție contra 
naturii era sortită eșecului din start, întrucât 
modelele civilizaționale urmărite de ele sunt 
diferite și se bat cap în cap.

CU SACII ÎN CĂRUȚĂ SAU CINE ÎMPARTE 
TORTUL

Președintele Dodon, din ordinul lui Putin, 
s-a aliat cu Maia Sandu nu pentru a asigura 
independența justiției, ci pentru a se debarasa 
de Plahotniuc și a reface infl uența rusă în 
Republica Moldova, re-oligarhizând statul în 
favoarea Moscovei. Și el aproape că și-a atins 
astăzi toate obiectivele propuse. Președintele 
pro-Kremlin, după cum se poate prea lesne 
observa, capătă pe zi ce trece tot mai multă 
siguranță și încredere. Se simte pe cal bălan 
și cu sacii în căruță. Iată de ce, de la un timp 
încoace, începe să-și promoveze fățiș, nu pe 
ascuns, ca până mai ieri, propriile interese. 
Nu mai face reverențe în fața tovarășilor de 
drum din blocul ACUM. Când este atacat de 
vreunul dintre partenerii de pe dreapta, nu 
adoptă un ton împăciuitor, ca pe vremuri, 
ci răspunde cu emfază și dispreț. Nu s-a 
sinchisit, de exemplu, să-i facă frustrați pe 
Andrei Năstase și Maia Sandu când aceștia 
s-au arătat nesatisfăcuți de cuvântarea sa 
de la New York. Nu ascunde că Aeroportul 
Internațional Chișinău și Portul Giurgiulești 
ar putea încăpea pe mâna unor investitori 
ruși. Ori, cine nu știe că rușii încearcă în 
tot chipul să-și consolideze dominația în 
perimetrul Mării Neagre. 

Simptomatică este încercarea lui Igor 
Dodon de a da toată vina pentru politizarea 
Curții Constituționale pe blocul ACUM. 
Mărturisirile sale surprinzătoare pe această 
temă au o dublă semnifi cație. Pe de o 
parte, președintele republicii are deja forța 

să monopolizeze întreaga putere în stat 
și să concentreze interesele oligarhice în 
jurul său. Altfel spus, el este pregătit să 
devină dogele total care își impune voința 
„Consiliului celor Zece” (sau 8, 12 , 15), 
subordonându-și clanurile cleptocrate. Pe de 
altă parte, piatra pe care o aruncă în curtea 
partenerilor pro-europeni e un semn că 
reforma s-a împotmolit și s-a compromis. 
Astfel, chiar dacă cei din Blocul ACUM au 
vrut să construiască o mașină de salubrizare, 
a ieșit o mitralieră Kalașnikov. Reformarea 
instituțiilor publice a degenerat într-o 
banală reglare de conturi. Procuratura 
și Magistratura sunt la ora actuală mai 
politizate decât sub oligarhul Plahotniuc, 
iar legile adoptate la Chișinău și criticate 
de APCE încurajează ingerințele puterii în 
justiție. 

Atâta doar că pentru dreptul de a împărți 
tortul național se bat acum mai multe 
grupuri de interese. Societatea revine la 
luptele oligarhice din anii 1990. Nimic nou 
sub soare. În aceste condiții, președintele 
socialist Dodon se simte în largul său, dânsul 
tocmai asta urmărea. Și-a acaparat sufi ciente 
pârghii pentru a interveni salvator când 
lucrurile vor scăpa de sub control.

ORICE REVOLUȚIE SFÂRȘEȘTE PRIN A-ȘI 
DEVORA PROPRIII COPII

Situația Republicii Moldova este una 
jalnică, dar nu ieșită din comun. Oligarhii 
sunt o sumedenie în lume. Chiar și în Europa 
există nu puține (Grecia, Italia, Albania, 
Bulgaria, Ucraina, Serbia, Croația etc.). În 
Georgia liderul și fondatorul partidului 
de guvernământ „Visul Georgian”, Bidzina 
Ivanișvili, e un fel de Vlad Plahotniuc. 
Miliardar cu afaceri în tot spațiul ex-sovietic, 
conduce țara din umbră cu o mână de 
fi er, guvernul de la Tbilisi fi ind marioneta 
sa. Nimeni nu promite însă în aceste țări, 
precum Maia Sandu sau Andrei Năstase, că 
oligarhia și corupția vor fi  răpuse în doi timp 
și trei mișcări. Că lucrurile vor fi  schimbate 
printr-o singură lovitură de grație în spiritul 
revoluționar al lui Che Guevara. Astfel de 
promisiuni utopice și ireale distrug țara și 
se întorc împotriva celor care le-au făcut. 
Combaterea corupției reclamă un efort 
continuu. Diminuarea și anihilarea infl uenței 
oligarhice este de asemenea un proces de 
durată. Cine încearcă să sară peste etapele 
evoluției sociale, deschide Cutia Pandorei.

Deloc întâmplător, Igor Dodon se 
pregătește deja de confi scarea elanului 
vindicativ al Maiei Sandu și al lui Andrei 
Năstase. Într-un interviu la postul de 
televiziune N4, Dodon a declarat franc: „Eu 
pot să-i critic așa că ei să nu se mai ridice de 
jos. Le dau vreo două torpede (torpile – n.r.) 
așa cum știu eu și se termină lucrul foarte 
repede. Noi nu cerem demisia miniștrilor, 
cu toate că vreo 2-3 ar trebui să plece de 
acolo”. Cum-necum, coaliția ACUM+PSRM 
e născută de el, chit că la indicațiile lui Putin. 
De aceea, tot președintele rusofi l este pe cale 
să-i pună capacul conform celebrei maxime: 
eu te-am făcut, eu te omor. Așteaptă doar 
momentul potrivit. Până la urmă, orice 
revoluție se încheie, devorându-și proprii 
copii, nu-i așa?

Cred că liderii ACUM au fost sinceri în 
naivitatea lor când au promis să elibereze 
statul de oligarhie și corupție printr-un 
fulgerător atac cavaleresc. Cu bunele intenții, 
precum se știe, adesea este pavat drumul în 
infern.

Două momente ale vieții politice de la Chișinău din ultimele zile par să anunțe 
colapsul actualei guvernări de la Chișinău. Cel dintâi a fost creat de Igor Dodon, 

care se crede pe zi ce trece tot mai tare în parcare, iar cel de-al doilea a fost generat de 
recenta Adunare Parlamentară a Consiliului Europei. Dar să le luăm pe rând.

Petru BOGATU, comentator politic,  ChişinăuPetru BOGATU, comentator politic,  Chişinău

SUSPECTELE MĂRTURISIRI ALE priceapă iapă că ceva în nu i regulă
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Centrale de cărbune, reţele mobile, 
poduri majore, drumuri şi căi ferate: 

investiţiile chineze sunt în plină expansiune 
în toate ţările în curs de dezvoltare, care au 
nevoie de bani, din Europa Centrală şi de 
Est, chiar dacă ofi cialii Uniunii Europene 
se luptă pentru a contracara infl uenţa 
economică şi politică a Beijingului pe 
continent. Membru UE, Croaţia a găzduit 
un summit între China şi 16 ţări regionale 
– al optulea până în prezent, care s-a 
concentrat pe extinderea afacerilor şi a altor 
legături dintre China şi regiune, pe care 
Beijingul o consideră o poartă spre Europa. 
Reuniunea de la Dubrovnik a aşa-numitei 
Iniţiative 16+1 constă din ţările din Europa 
Centrală şi de Est care au aprobat proiectul 
ambiţios de investiţii globale „Belt and 
Road” al Chinei, care a declanşat îngrijorări 
în rândul unor state-cheie din UE privind 
creşterea infl uenţei politice şi economice 
a Chinei în regiune, scrie Fox Business, 
preluat de rador.ro.

China a investit deja miliarde de dolari în 
diverse proiecte de infrastructură în Europa 
Centrală şi de Est. Liderii occidentali se 
tem că investiţiile suplimentare în statele 
care sunt membre ale UE – sau cele care 
speră să se alăture – ar putea însemna 
standarde de mediu şi altele mai scăzute 
decât cele din restul blocului. Chestiunile 
problematice includ nesocotirea regulilor 
UE privind concurenţa, potenţialele supra-
împrumuturi de către unele state, calitatea 
construcţiilor şi preocupările de securitate 
faţă de tehnologia de reţea de mare viteză 
5G, furnizată de companiile chineze.

Criticii spun, de asemenea, că, în schimb, 
pentru permiterea extinderii chineze în 

regiune, Beijingul ar trebui să ofere un 
acces reciproc mai bun pentru companiile 
europene pe pieţele chinezeşti. Ofi cialii 
chinezi de top au încercat să atenueze 
temerile UE privind concurenţa neloială 
din partea companiilor chineze controlate 
de stat, care benefi ciază de sprijinul 
fi nanciar al guvernului. Preşedintele chinez 
XI Jimping a convenit, în timpul unei vizite 
recente la Paris, să colaboreze cu liderii 
europeni pentru a găsi reguli comerciale 
mai echitabile.

Dintre cele 16 ţări participante – Albania, 
Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Republica 
Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Macedonia, Muntenegru, Polonia, 
România, Serbia, Slovacia şi Slovenia, 
11 sunt membre ale UE şi celelalte cinci 
doresc să se alăture. Beijingul şi-a promovat 
iniţiativa de extindere ca pe o modalitate 
de a oferi unora dintre ţările cele mai 
nevoiaşe din Europa un impuls fi nanciar, 

ajutându-le să obţină acces la mai multe 
schimburi comerciale şi investiţii. Acest 
lucru a fost în mare parte salutat de naţiunile 
din Europa Centrală şi de Est. Linda Tjia, 
expert în strategia chineză de dezvoltare, de 
la Universitatea de Stat din Hong Kong, a 
declarat că nu există dovezi care să susţină 
preocuparea că Beijingul are obiective 
„neocoloniale” pentru a exploata Europa 
de Est, Africa şi alte economii în curs de 
dezvoltare. Liderii europeni „trebuie să le 
arate cumva popoarelor lor că încearcă să 
protejeze interesele naţionale”, a spus Tjia.

Proiectele majore de infrastructură 
conduse de chinezi în regiune includ o cale 
ferată de mare viteză planifi cată din capitala 
Ungariei, Budapesta, până la Belgrad, în 
Serbia vecină. Linia se va lega cu portul 
controlat de chinezi, Piure, în Grecia, ca 
punct de intrare pentru bunurile chinezeşti 
în Europa Centrală şi de Est. Proiectul a atras 
atenţia UE, deoarece băncile chineze de stat 
vor oferi fi nanţare, iar companiile chineze 
vor furniza tehnologia şi construcţia. Acest 
lucru este în contradicţie cu normele UE, 
care impun ca lucrările publice să fi e sparte 
în segmente sufi cient de mici, pentru a atrage 
mai mulţi ofertanţi. Premierul ungar, Viktor 
Orban, a cărui guvernare a fost deseori 
criticată pentru politicile antidemocratice, 
declară că relaţiile Ungariei cu China ar 
trebui să se bazeze pe „respect reciproc”. 
Ungaria nu a semnat, anul trecut, un raport 
al UE care critică politicile Chinei privind 

drepturile omului şi 
politicile de afaceri.

În Serbia, 
candidată la aderarea 
la UE, companiile 
chineze construiesc 
poduri şi autostrăzi 
importante. Ele 
construiesc, de 
asemenea, o mare 
centrală electrică 
pe bază de cărbune, 
chiar dacă China 
încearcă să reducă 
poluarea acasă, 
prin implementarea 
proiectelor de energie 

regenerabilă şi reducerea utilizării lignitului, 
de departe cel mai poluant combustibil fosil. 
Analistul sârb Mijat Lakicevic a declarat că 
ţara balcanică situată strategic între Est şi 
Vest este un loc perfect în care „China îşi 
poate realiza conceptul economic, aşa cum 
doreşte să intre pe pieţele din Europa de 
Est”, fără prea multă îngrijorare în ceea ce 
priveşte procesele de licitaţie corecte sau 
standardele de poluare.

Bosnia, un potenţial candidat la UE, 
este în contradicţie cu blocul privind 
decizia sa  de a emite o garanţie publică 
pentru un împrumut de 600 de milioane 
de euro, de la banca de export-import a 
Chinei, pentru extinderea celei mai mari 
centrale electrice din Bosnia. Autoritatea de 
monitorizare a energiei din UE a avertizat 
că această măsură ar putea afecta în cele 
din urmă aspiraţia Bosniei de a adera la 
UE, deoarece acordul încalcă normele UE 
privind subvenţiile şi mediul. Comisarul 
pentru extindere, Johannes Hahn, a declarat 
că problema „ridică întrebări serioase” cu 
privire la „angajamentul ţării balcanice 
faţă de tratatele internaţionale (şi) normele 
europene”.

Companiile chineze sunt, de asemenea, 
implicate în construcţia podului Peljesac, în 
Croaţia, de 180 de milioane de dolari, care 
leagă două părţi de coastă pentru Marea 
Adriatică, precum şi a unei autostrăzi 
care leagă Adriatica, în Muntenegru, de 
Serbia vecină. În Republica Cehă, Agenţia 
Naţională pentru Securitatea Informatică 
a urmat avertizarea autorităţilor americane 
împotriva utilizării de hardware sau a unui 
soft ware realizat de companiile chineze 
Huawei şi ZTE. Aceasta, însă, nu a schimbat 
poziţia favorabilă a preşedintelui ceh 
Milos Zeman faţă de Huawei. Zeman a 
criticat public autoritatea cehă, declarând 
că aceasta afectează interesele de afaceri 
ale Cehiei, deoarece ar putea afecta planul 
companiei Huawei de a investi 370 milioane 
de dolari în reţele 5G în Republica Cehă. 
Ofi cialii americani au lansat o campanie 
internaţională pentru a ţine echipamentul 
Huawei departe din orice reţea străină 5G, 
care ar putea transfera informaţii sensibile 
din SUA.

entrale de cărbune reţele mobile regiune Beijingul ar trebui să ofere un
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Revista americană 
Foreign Policy 

expune și o altă faţă a 
problemei. WikiLeaks a 
împiedicat scurgeri de 
informaţii referitoare la 
Rusia, în timp ce difuza 
e-mailurile candidatei 
democrate Hillary Clinton.

În vara anului 2016, 
în timp ce WikiLeaks 
publica documente despre 
democraţi, probabil 
obţinute de la hackeri 
controlaţi de Kremlin, 
Julian Assange refuza un 
mare calup de documente 
legate de guvernul rus. Este 
vorba despre cel puţin 68 
de gigaocteţi de date – care 
proveneau din interiorul 
Ministerului de Interne 
al Rusiei, după cum arată 
documente văzute de 
Foreign Policy.

În primii săi ani, 

WikiLeaks a publicat o 
gamă largă de informaţii, 
inclusiv e-mailurile 
liderei republicane 
Sarah Palin, documente 
ale Scientologilor, 
înregistrări telefonice ale 
politicienilor peruvieni 
și informaţii interne din 
partea companiilor de 
supraveghere. „Nu avem 
ţinte”, susţinea Assange la 
vremea respectivă.

Dar, de prin 2016, 
WikiLeaks a schimbat 
cursul, concentrându-se 
aproape exclusiv pe Hillary 
Clinton și pe campania 
ei. Iar relaţia WikiLeaks 
cu Rusia începea să 
fi e contradictorie. În 
octombrie 2010, Assange 
și WikiLeaks difuzează un 
dosar masiv de documente 
de la Kremlin, inclusiv 
captura unui site de știri 

rusesc, gata de lansare.
În noiembrie 2010, 

WikiLeaks a început 
să lanseze documente 
furnizate de Chelsea 
Manning, ajunsă în faţa 
Curţii Marţiale din  Statele 
Unite, care cuprindea 
telegrame de la diplomaţi 
americani din întreaga 
lume.

WikiLeaks a colaborat cu 
ziarul rus Novaya Gazeta, 
însă numai câteva povești au 
fost publicate din aproape 
un sfert de milion de dosare 
de la Ambasada SUA din 
Moscova. Novaya Gazeta 
a plătit pentru accesul 
exclusiv la documente, 
potrivit lui John Helmer, 
un corespondent străin la 
Moscova, care scrie pentru 
Business Insider. Între timp, 
poziţia lui Assange privitor 
la Rusia a evoluat. În 2012, 

Assange avea propriul show 
la televiziunea RT fi nanţată 
de Kremlin.

Semne de întrebare 
despre legăturile lui Assange 
cu Rusia au fost ridicate 
anul trecut, când portalul 
de știri Daly Dot a raportat 
că WikiLeaks nu a acceptat 
să publice documente care 
dezvăluiau o tranzacţie de 
două miliarde de euro între 
regimul sirian și o bancă 
rusă deţinută de stat.

Când Novaya Gazeta 
a  vorbit, în aprilie 2016, 
despre mai bine de 11 
milioane de documente 
cunoscute drept „Panama 
Papers”, Assange a 
criticat public acţiunea, 
susţinând că reporterii 
au „cules” documentele 
anume pentru a „lovi în 
Putin”. Până în iunie 2016, 
Assange ameninţase că 

va arunca pe piaţă dosare 
despre Hillary Clinton, 
care ar fi  dăunătoare 
pentru perspectivele sale 
de campanie. O lună 
mai târziu, pe 22 iulie, 
WikiLeaks a publicat 
zeci de mii de e-mailuri 
ale Comitetului Naţional 
Democrat – acţiune care 
a precedat scurgerile 

masive din octombrie ale 
e-mailurilor ce aparţineau 
președintelui campaniei lui 
Clinton, John Podesta.

La sfârșitul lunii august 
2016, când dezvăluirile 
erau în plină desfășurare, 
Assange a declarat că are 
informaţii și despre Trump, 
dar că nu merită să fi e 
publicate.

va arunca pe piaţă dosare masive din octombrie ale

CIUDATA  RELAŢIE A LUI JULIAN ASSANGE CU RUSIA
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Trei valoroase structuri sportive din Prahova și din România, 
Clubul Sportiv Școlar Ploiești, Clubul Sportiv Municipal 

Ploiești și Clubul Sportiv Comuna Berceni, acordă o admirabilă 
atenţie descoperirii a numeroase tinere talente, a unor autentice 
speranţe sportive și a lansării acestora cu tact și măiestrie pe 
difi cilele trepte ale performanţelor sportive, așa cum curent o fac 
cu pasiune antrenorii acestora de la atletism, gimnastică ritmică și 
badminton și prin recentele competiţii cu o prioritară participare 
juvenilă…
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SPORT

SPERANŢE SPORTIVE PRAHOVENE, PE TREPTELE PERFORMANŢELOR…

CSM PLOIEȘTI, LA 
BUCUREȘTI, CU 

GIMNASTICA RITMICĂ
„Cupa Pro Ritmica”, 

preţuita competiţie naţională 
de gimnastică ritmică, de la 
București (Complexul Sportiv 
„Apollo”, 29.IX.2019), a prilejuit 
tinerelor speranţe sportive de la 
Clubul Sportiv Municipal Ploiești 
(antrenoare coordonatoare Liliana 
Băescu, antrenoare prof.,  Simona 
Puiu) nu numai o benefi că 
experienţă ci și bucuria și onoarea 
unui bilanţ sportiv remarcabil, 
cu 33 de medalii (16 de aur, 9 de 
argint și 8 de bronz).

Prin excelente evoluţii, la 
diferite categorii de vârstă sau 
în diferite probe competiţionale, 
medaliile de aur (16) au revenit 
gimnastelor noastre: Denisa Stoian 
– 4 (la „Individual Compus”, „cerc”, 
„minge”, „măciuci”, la Categoria 
„Senioare” –deși gimnasta noastră, 
olimpică, cu echipa României la 
Jocurile Olimpice pentru Tineret 
2018, Buenos Aires – Argentina, 
are doar 16 ani împliniţi…); 
Miruna Ciocîrlan – 4 (individual 
compus, panglică, minge, măciuci 
/ Junioare / 15 ani, de puţine zile 
împliniţi…); Sabina Enache – 1 
(„coardă” / „J”); Elena Morărescu 
– 2 (individual compus, panglică / 
Categoria IV, 10 ani); Eva Popescu 
– 1 (cerc / Cat. IV, 10 ani); Antonia 
Nuţă – 1 (coardă / Cat. IV, 10 

ani); Ștefania Puiu – 1 (exerciţiu 
fără obiect / Categoria „Mica 
gimnastă”, 7 ani, Nivel A); Ingrid 
Gavril – 1 (Exerciţiu fără obiect 
/ Cat. „Mica gimnastă”, 8 ani, 
Nivel B  light); Ansamblul „Mica 
gimnastă” (Ștefania Puiu, Maia 
Butnaru, Alessia Croitoru, Delia 
Stroe, Ingrid Gavril, Raisa Dinu) 
– 1 aur.

Celelalte medalii de argint (9) 
le-au cucerit gimnastele Sabina 
Enache (2), Rebeca Mihai 1, Elena 
Murărescu 1, Eva Popescu 3, Delia 
Stroe 1, Maia Butnaru 1, iar cele de 
bronz (8), de către Anisia Drăgan 
3, Elena Murărescu 1, Antonia 
Nuţă 3, Alessia Croitoru 1.

CSȘ PLOIEȘTI, CU 
ATLETISMUL, LA „CUPA 
ORAȘULUI PLOPENI”
Într-o ambianţă specifi că 

marilor reuniuni 
ale atletismului, 
„Cupa Orașului 
Plopeni” (Ediţia 
5 / 29.IX.2019 
/ circa 300 de 
competitori), 
s-a constituit, 
din nou, într-o 
frumoasă 

sărbătoare sportivă, prin 
implicarea Asociaţiei Club Sportiv 
Elite Ruming București – „Trupa 
lui Fane” (fondatori soţii Ștefan 
Oprina și Rodica Oprina) și prin 
aportul organizatoric al Primăriei 
Plopeni (Primar ec. Dragoș Niţă).

Printre structurile sportive 
afl ate în prim plan s-a afl at Clubul 
Sportiv Școlar Ploiești reprezentat 
de 43 de atleţi juniori, unii la primii 
pași pe treptele performanţelor, cu 
toţii bucuroși de triumful sportiv. 
CSȘ Ploiești (antrenori profesori 
Florin Andrei și Maria Andrei) a 
cucerit 16 medalii (4 aur, 5 argint, 
7 bronz).

Cele mai strălucitoare, 
medaliile de aur (4) le-au cucerit 
atleţii: Andrei Toma (Categoria 
16-17 ani, 1000 m); Rossana 

Ristulescu (14-15 ani, 1000 m); 
Adriana Ilioiu (10-11 ani, 500 m), 
Rebeca Prunoiu (8-9 ani, 400 m), 
însă la diferite categorii de vârstă 
sau probe, bucuria cuceririi unor 
medalii au avut-o și colegii lor, 
cu argint (5) – Nicolae Olteanu, 
Alexandru Blănaru, Rebeca 
Toader, Medea Simion și Andrei 
Panait (acesta la 6-7 ani, 200 m…) 
și cu bronz (7), prin Ruben Chivi, 
Adina Moldoveanu, Karla Stan, 
Valentin Șerbănoiu, Sara Prunoiu, 
Ștefania Cîrjan, Calina Gudi 
(aceasta la 6-7 ani, 200 m).

În lupta pentru medalii și 
aproape de acestea s-au mai afl at și 
tinerii atleţi ai CSȘ Ploiești – Ana 
Ștefan, Ilinca Bucur, Diana Neagu, 
Delia Blănaru, Luca Moisoiu, 
Alexandru Chirică, Teodor 
Marian, David Gudi, Leonardo 
Coancă, Andreea Grosu, Maria 
Răduc, Andrei Zincă, Dragoș 
Avram, David Echimescu.

Remarcabil, toţi sportivii 
competitori au primit pungi cu 
dulciuri, iar medaliaţii ce-au urcat 
pe podium au primit diplome și 
câte un rucsac… Cu bucurie…

CSC BERCENI, CU 
BADMINTONUL, SUPER 
CAMPIOANA ROMÂNIEI 

U13, LA GALAȚI
După recentul triumf din 

Bulgaria și Croaţia (cu mult 
„aur” balcanic și internaţional), 
Clubul Sportiv Comuna Berceni 
(antrenor Adrian Basarabeanu) 
a strălucit din nou la Galaţi 
(4-6.X.2019), la Campionatul 
României Under 13 (sub 13 ani), 
în care a câștigat toate cele cinci 
probe de concurs cu onorantele 
medalii de aur și titluri de 
campioni – bravii săi reprezentanţi 
– Luca Pandele și Denisa Muscalu 
devenind „Regele” și „Regina” 
Campionatelor Naţionale…

Luca Pandele a cucerit medaliile 
de aur și titlurile de Campion al 
României în proba de simplu, în 
cea de dublu mixt (cu colega de 
club Denisa Muscalu) și în cea de 
dublu băieţi (partener campion 
– Vlad Dehelean – CSU UVT 
Timișoara).

Denisa Muscalu a cucerit 
„aurul” și titlurile de Campioana 
României la simplu fete, la dublu 
mixt (cu colegul Luca Pandele) și la 
dublu fete (partenera - campioană 
Cristina Sîrbu - CSM Timișoara).

Muncă (multă, multă…), 
pasiunea (nemărginită), sprijinul 
Primăriei Berceni (Primar ec. 
Cosmina Pandele – mama a trei 
campioni – Dinu, Luca, Matei – 
susţinuţi și de tatăl – Marian…), 
al Școlii Gimnaziale Berceni 
(director prof. Doina Vasile) și cel 
deosebit al Liceului Tehnologic 
Anghel Saligny Ploiești (director 
– prof. Anca Niculae) în Sala 
de Sport a căruia (în lipsa unei 
săli, încă, la Berceni, tinerii 
badmintoniști performeri de la 
CSC Berceni, prin  „navetă) se 
pregătesc, produc, iată, bucurie, 
mândrie, onoare…

FOTBAL
Liga 2 

Etapa 10 / Târgu Jiu / 5.X.2019): 
* Pandurii Lignitul Târgu Jiu 

– FC Petrolul Ploiești 0-1 (0-0). 
Marcator: Oiţă (47, autogol). 
Petrolul (antrenor Flavius 
Stoican): Avram – Bărboianu, 
Olaru, Sîrghi (22 Meza Colli), 

Mandache – M. Bratu (86 I. 
Stoica), Cioinac, Mihăescu, 
Zaharia – Hamza Younes (78 
Gnaboyou), Arnăutu. * Cu  multe 
indisponibilităţi, cu rotaţii, cu 
o omogenizare slabă, în toate 
compartimentele, cu o prestaţie 
fotbalistică încă dezamăgitoare, 
Petrolul a reușit totuși, prin 

valoarea superioară a jucătorilor 
săi și puţin noroc, o victorie 
preţioasă, dătătoare de speranţe…

  În celelalte jocuri ale etapei: * 
Farul Constanţa – Sportul Snagov 
1-0 * CS Mioveni – Csikszereda 
Miercurea Ciuc 3-0 * Daco Getica 
București – Dunărea Călărași 2-3 
* Rapid București – UTA Arad 
(amânat) * Concordia Chiajna 
– Metaloglobus București 1-1 * 
CSM Reșiţa – Viitorul Pandurii 

Târgu Jiu 1-7 * Politehnica 
Timișoara – FC Argeș Pitești 
3-0 * Universitatea Cluj Napoca-
Ripensia Timișoara 1-1 * Turris 
Oltul Turnu Măgurele – Gloria 
Buzău 2-1.

  În clasament conduc Turris 
Oltul Turnu Măgurele 25p, CS 
Mioveni 20p, UTA Arad (două 
jocuri mai puţin) 19p, Gloria 
Buzău 19p, Rapid București 17p.

Petrolul (un joc mai puţin) 15p, 
ocupă locul 9. La „adevăr”: Turris 
+7p, Petrolul +6p, CS Mioveni 
+5p, UTA +4p, Gloria +4p. Rapid 
+2p...

  În etapa viitoare (a 11-a), 
duminică 13.X.2019, de la ora 
19.30, pe Stadionul „Ilie Oană” 
este programat jocul FC Petrolul 
Ploiești – Daco Getica București.

HAI PETROLUL!

PE SCURT • PE SCURT •
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Imagini: CSM Ploieşti, CSŞ Ploieşti, CSC BerceniImagini: CSM Ploieşti, CSŞ Ploieşti, CSC Berceni

Medaliatele CSM Medaliatele CSM 
Ploieşti, la „Pro ritmică”Ploieşti, la „Pro ritmică” „Ansamblul Mica Gimnastă” „Ansamblul Mica Gimnastă” 

– CSM Ploieşti– CSM Ploieşti

Atleţii CSŞ Ploieşti, la „Cupa Oraşului PlopeniAtleţii CSŞ Ploieşti, la „Cupa Oraşului Plopeni

Luca Pandele, Luca Pandele, 
Denisa Muscalu, Denisa Muscalu, 

CSC Berceni – badmintonCSC Berceni – badminton

Super Super 
Campionii Campionii 
României României 
U13U13
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