
Mâine este marcată, 
în Europa,  „Ziua de 

Luptă împotriva Trafi cului 
de Persoane”, fenomen 
infracțional care a căpătat 
amploare în ultimii ani. În 
Prahova cel puțin, potrivit 
procurorilor DIICOT, în 
2018, comparativ cu 2017,  
ponderea cea mai însemnată, 
după infracțiunile economice 
și consumul de droguri, au 
avut-o dosarele penale având 
ca obiect trafi cul de persoane 
(231 din totalul de 1.800). 
Numărul cazurilor soluţionate 
prin recunoașterea vinovăţiei 
a crescut, de asemenea, 
cu  300%! În România s-a 
desfășurat Campania Națională 
,,Dă-i libertate! Nu-i plăti 
exploatarea!”, derulată de către 

Agenția Națională Împotriva 
Trafi cului de Persoane, cu 
ocazia „Săptămânii prevenirii 
trafi cului de persoane”, în care 
este inclusă și „Ziua Europeană 
de Luptă Împotriva Trafi cului 
de Persoane”. Concluzia 
de fond a fost, cu privire la 
victimele acestui fl agel: „ceea 
ce este peste zero este deja prea 
mult”.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Est asistă la o Est asistă la o 
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Am zis să nu vă divulg secretul, 
dar pentru că nu am oameni 

mai apropiați ca voi, o să o fac. Să știți 
că m-am apucat să ghicesc. Nu singur ci 
cu cel mai vechi prieten. Adevărul e că 
după el m-am luat, pentru că în ultimii 
ani n-a ratat niciun pronostic. A zis că 
Ponta pleacă din PSD și își face Pesedeul 
lui, așa a făcut. A zis că Băsescu intră 
în Parlament si mai apoi ca iese si 
europarlamentar, să dea naiba dacă nu 
a ieșit chiar așa. A zis că Dragnea intră 
la mititica iar partidul se scufundă, și 
taman așa a fost. A zis că partidulețul 
lui Tăriceanu nu apucă Revelionul...iar 
acum, cam așa pare să se arate....Așa că, 
ce era să fac? M-am apucat de ghicit in 
cafea, in bobi de fasole, in ceai de coada 
calului și în tot ce-mi sare în cale, doar-
doar mi-o ieși și mie o predicție. Mai 
ales că prietenul ăsta al meu mi-a mai 
dat una...notați, da!? Cică se trag sforile 
ca Iohannis să iasă din primul tur, 
d’aia Barna nu crește în niciun sondaj, 
Viorica nu se deșteaptă, ca nu cumva 
să nu scufunde partidul iar ceilalți...
chiar nu contează. Ziceți voi, că asta 
nu e vrăjitorie dacă se adeverește!? Mai 
ales că, așa cum ne-am obișnuit, ca ce-i 
mai rău să fi e testat pe noi, pe asta n-am 
avut-o! Deci, CARE TUR DOI?

Hocus-pocus 
cu autostradacu autostrada
Ploiești-BrașovPloiești-Brașov
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Ziarul   Ploiestii,

Luni, Consiliul Local 
Ploiești, întrunit în ședință 

extraordinară, a aprobat taxa 
specială pentru salubrizare, pe 

care o vor plăti toți cei care nu au 
un contract de servicii încheiat 
cu operatorul Rosal. Demersul 
nu este unic. Până acum au mai 
existat două încercări similare, 
dar de fi ecare dată n-a avut cine 
să pună în aplicare deciziile 
respective. Sperăm să fi e cu mai 
mult noroc de această dată. Taxa 
specială va fi  de 12 lei/persoană/
lună pentru persoanele fi zice și de 
519,34 lei/lună pentru persoanele 
juridice. Către operatorul de 
salubritate vor fi  decontate sume 
mai mici (9,5 lei, respectiv, 296,77 

lei/lună), diferența însemnând 
cheltuieli efectuate de Serviciul 
Public de Finanțe Locale și 
Regia Autonomă de Servicii 
Publice pentru taxare și sume 
reținute în cadrul prevederilor 
Legii 101/2006. Potrivit notei de 
fundamentare a RASP, în Ploiești 
ar exista 400 de agenți economici 
și 4.000 de gospodării care nu au 
încheiat contracte de salubritate 
cu Rosal, iar în alte cazuri, în 
cadrul unor gospodării, nu a 
fost declarat numărul exact de 
persoane. 

GUVERNUL GUVERNUL 
DĂNCILĂ DĂNCILĂ 

A TRIMIS ÎN A TRIMIS ÎN 
ȚARĂ ȚARĂ 

1,4 MILIARDE 1,4 MILIARDE 
DE LEIDE LEI

Afl at pe picior de plecare, 
Guvernul Dăncilă a operat 

o ultimă repartiție în teritoriu a 
unor sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 1600 de localități, 
dintr-un total de 3.180 unități 
administrativ-teritoriale (2.861 de 
comune + 319 municipii și orașe), ar 
urma să primească 1,4 miliarde de 
lei. Necesarul, a comentat ministrul 
interimar de Finanțe, Eugen 
Teodorovici, ar fi  însă de 8,5 miliarde 
de lei, bani ce ar pica în sarcina 
viitorului guvern să-i asigure.

Teodorovici a comentat, după 
adoptarea hotărârii, în ședința de 
luni a Executivului Dăncilă: „În urma 
centralizării machetelor completate și 
transmise de unitățile administrativ-
teritoriale a rezultat un necesar solicitat 
de acestea în sumă de 8,5 miliarde lei, 
din care pentru secțiunea de funcționare 
4,7 miliarde lei, iar pentru secțiunea de 
dezvoltare, 3,8 miliarde lei. 

NOUĂ TAXĂ SPECIALĂ DE NOUĂ TAXĂ SPECIALĂ DE 
SALUBRITATE LA PLOIEȘTISALUBRITATE LA PLOIEȘTI

LUDOVIC ORBAN, NOUL PREMIER LUDOVIC ORBAN, NOUL PREMIER 
DESEMNAT AL ROMÂNIEIDESEMNAT AL ROMÂNIEI

Chiar și cu Guvernul 
Dăncilă demis la moțiunea 

de cenzură de săptămâna trecută, 
PSD joacă în continuare politica 
românească așa cum vrea. Și 
asta pentru că, după mobilizarea 
exemplară de săptămâna trecută, 
opoziția este teribil de fragmentată. 

De fapt, partidele își urmăresc 
propriile scopuri, mai puțin pe 
cele ale României. Președintele 
Iohannis n-a reușit să-i convingă 
pe liderii principalelor formațiuni 
politice să intre la guvernare, 
astfel că întreaga greutate a picat 
pe umerii PNL. Cel mai probabil 

liberalii vor 
fi  nevoiți să 
formeze de unii 
singuri noul 
cabinet, dar nu este clar dacă vor 
obține susținerea în Parlament. 
Din acest punct de vedere, noul 
premier desemnat, Ludovic 

Orban, are o misiune extrem de 
difi cilă, pe care nu se știe dacă o 
va putea duce la capăt.

SE PREFIGUREAZĂ DEJA O CRIZĂ PE SCENA POLITICĂ SE PREFIGUREAZĂ DEJA O CRIZĂ PE SCENA POLITICĂ 
ROMÂNEASCĂ. CÂȘTIGĂTORUL ESTE PSD, PARTIDUL DE ROMÂNEASCĂ. CÂȘTIGĂTORUL ESTE PSD, PARTIDUL DE 

CARE OPOZIȚIA A VRUT SĂ... NE SCAPE!CARE OPOZIȚIA A VRUT SĂ... NE SCAPE!

O STRADĂ DIN PARIS O STRADĂ DIN PARIS 
POARTĂ NUMELE REGINEI POARTĂ NUMELE REGINEI 

MARIA A ROMÂNIEIMARIA A ROMÂNIEI

De marți, o stradă din Paris, 
situată pe malul Senei, în 

apropiere de Turnul Eiff el, poartă 
numele Reginei Maria. Promenada 

Regina Maria a României a fost 
inaugurată în prezența Majestății 
Sale Margareta, Custodele 
Coroanei, a Principelui Radu și a 

numeroși ofi ciali români 
și francezi. Inițiativa de a 
avea în capitala Franței o 
stradă cu numele Reginei 
Maria aparține Ambasadei 
României în Franța, fi ind 
călduros susținută de 
Andre Chassaigne, șeful 
Grupului de Prietenie 
Franța-România din 
Adunarea Națională, și de 
viceprimarul Parisului, 
Catherine Vieu-Charier. 
La ceremonie a fost 
dezvelită placa inaugurală 
care consfi nțește atribuirea 
numelui acestei artere din 
inima metropolei.

231 DE CAUZE DE TRAFIC 231 DE CAUZE DE TRAFIC 
DE PERSOANE ÎN 2018!DE PERSOANE ÎN 2018!

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului Dăncilă, fostul 

jurnalist al B1TV și Antena 3, Nelu 
Barbu, a fost numit consul general 
la Shanghai, fi x când a picat 
coșmelia PSD. Neluțule, băiatule, 
nu fi i trist. Cel puțin în China n-o 
să-ți mai vedem/auzim ție sau 
ălora din guvern când pociți limba 
română. Așa, cu bețișoarele alea, 
ieși și tu la liman și-ți speli rușinea 

ultimilor doi ani. Dar fi i atent: dacă 
intri în gura chinezilor cu povești 
din astea de exprimare e... 納索
爾·勞·德·托特（納索爾·勞德·
托特), înțelegi? Apropo, 順便一句 
您是否將Viori當作Dancel呢?

Cică pensionarii din Italia 
se vaită că nu mai pot face 

față cheltuielilor din Peninsulă, 
după problemele economice în 
care ultimele guverne, plus criza 
economică de acum 9 ani, au 
afundat țara. O publicație le-a 
recomandat să se mute-n România, 
unde se vor simți ca-n rai. Vedeți 
și voi de unde sare iepurele? 
Guvernanții noștri se chinuie de 
zeci de ani, cu tot felul de momeli 
electorale, să aducă diaspora în 
țară, iar macaronarii au găsit 
soluția mintenaș. Cu ocazia asta 
deci vor veni acasă româncuțele 
noastre... Nu? Ele o să-i spele la 
fund pe italieni în Românica, n-o 
să mai hălăduie, bietele, printre 
străini. Mda, chestia ar fi  că 
ne-am moșnegi până la refuz țara... 
Apropo, n-am putea face ceva să 

aducem la noi Oxford, Cambridge, 
Sorbona, Johns Hopkins Hospital, 
Google, Asklepios Klinik, NASA 
etc. și astfel să-i repatriem și pe 
tineri?

Vicepreședintele PSD, 
Marian Oprișan, s-a 

arătat ironic la adresa Vioricăi 
Dăncilă, la o zi după adoptarea, 
în Parlament, a  moțiunii de 

cenzură care a dus la căderea 
guvernului social-democrat. El a 
zis: „Dacă dai căutare pe Google 
«proasta României» , îți apare 
«Viorica Dăncilă»”. Mareane, nu 
șade frumos să-ți iei șefa la mișto, 
în clipe de răstriște. Așa și eu 
dacă dau căutare pe „mama sunt 
eu” apare fotografi a ta.  Mă rog, 
dacă zic baron, hop tu! Dacă zic 
hoțoman, hopa-țopa, tu...

Secretarul general al PSD, 
Mihai Fifor, face mișto de 

Iohannis: „este un foarte prost 
jucător de șah. Nu e capabil să vadă 
dincolo de prima mutare, care îi 
pare câștigătoare. A mutat și a dat 
jos guvernul. Dar nu știe ce să facă 
mai departe. E într-o situație în care 
aproape că și-a dat singur mat. Au 
dispărut de pe tablă toți cei care l-au 
ajutat să treacă moțiunea. Va trebui 

să își sacrifi ce mai multe piese! 
Printre ele „nebunul” de Orban și 
încă vreo 15-16 pioni care să intre 
într-un guvern de sacrifi ciu.” În 
sfârșit, Ghifore, ai scos și tu una 
pe gură mai de Doamne-ajută. Nu 
puteai, bre, să faci la fel cât ai fost 
premier interimar sau ministru al 
Apărării? Apropo, am auzit că, la 
MapN, tu ai înțeles că trebuie să te 
aperi de muște....

Alina Mungiu-Pippidi 
sugerează că Rovana 

Plumb s-a împrumutat precum 
toți românii amărâți. Mda, 

Pippido, într-adevăr, cel mai 
sărăntoc dintre conaționalii 
tăi asta face, împrumută zilnic 
800.000 de lei, bani pe care, apoi, 
ce să vezi, îi stinge pe loc cu două 
bordeiașe săpate în pământ... Io nu 
înțeleg când te-ai deșteptat tu atât 
de tare, Alinuțo, înainte sau după 
ce ai făcut „România curată”? 
Zic să te reprofi lezi pe „România 
murdară”, fi indcă acum o cunoști 
din interior, de fapt, o faci astfel ori 
de câte ori deschizi gușa... pardon, 
ușa Antenelor.

Ptiu, drăcie! Un reportaj al 
BBC arată că jumătate din 

gunoiul reciclat din România 
provine din import. Poft im, n-am 
auzit bine? Adică nouă nu ne 
ajunge gunoiul nostru-și avem 
din belșug, dovadă toată țărișoara 

asta plină de pet-uri, doze, plastic 
și hârtii- și dăm bani s-aducem 
altul din afară? Bre, pentru chestia 
asta ar trebui demiși toți cei care 
au permis și permit o asemenea 
grozăvie. Mă rog, ar fi  cazul să 
băgăm la reciclat tot Ministerul 
Mediului ori al Sănătății, poate 
la grămadă, tot guvernul, dar 
teamă îmi este că nicio fi rmă 
nu va accepta asemenea deșeuri 
periculoase....

După ce serialul „Județe 
la stăpân” a ajuns în 

Constanța, primarul din Hârșova, 
Viorel Ionescu, le-a transmis 
jurnaliștilor de la „România, 
te iubesc”, o urare: „vreau să le 

mănânc fi cații”. El a fost deranjat 
de ziariști când a fost întrebat 
despre cele 17 contracte date fără 
licitație și intrate în vizorul DNA, 
în cadrul PNDL II. Nene, eu înțeleg 
că voi i-ați pus cu botul pe labe pe 
români, că i-ați sărăcit, i-ați omorât 
prin spitale, i-ați alungat din țară, 
dar nu știam că, între timp, v-ați 
apucat de mâncat carne de om. 
Bun, canibalism politic am înțeles, 
dar n-ar fi  mai bine să vă mâncați 
între voi, în partide? Măcar sunteți 
siguri că nu lauți, naibii, vreun 
virus al corectitudinii!

Rise Project a publicat, marți, 
o anchetă în care dezvăluie 

că fi rma lui Dan Barna a avut multe 
proiecte care ulterior au eșuat, iar 
liderul USR ar fi  „supervizorul 
senin al unor fraude și confl icte de 
interese cu fonduri UE”. În replică, 
Barna a zis că a avut unele proiecte 
de tip social sau antreprenorial 
care au expirat în timp, dar 
socoteala privind performanțele 
sale profesionale nu se face așa, că 
nici lui Hagi nu i-a cerut nimeni 
să marcheze în fi ecare meci. Mă, 
Dănuțe, uite care e treaba: Hagi 
măcar juca fotbal, o chestie care-l 
afecta pe el sau echipa lui, dar tu 
te joci cu o țară întreagă... Pe de 
altă parte, Hagi nu vrea să devină 
președintele României, pe câtă 

vreme tu deja te vezi huhurez la 
Cotroceni. Deci nu aduna mere cu 
pere, că nu merge!

Traian Băsescu a fost 
fotografi at la Bruxelles, 

stând la vrăjeală cu o blondă, o 
fostă însoțitoare de zbor, ajunsă nu 
se știe prin ce minune funcționar 
la Parlamentul European. He-he, 
Traiane, văd că nu ți-o poți scoate 
din cap pe Lenuța de România, aia 
pentru care sau din cauza căreia ai 
făcut praf DNA, că prea seamănă 
fătuca asta cu Udruleasa. Bravo, 
tataie, dar ai grijă: dacă n-o iei 
cu tine acuș, s-o duci acasă, peste 
biata nevastă-ta, s-ar putea să-ți 
fure gagica nepot-tu`!
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ZECI DE CONTRAVENȚII 
PE ȘOSELELE DIN 

PRAHOVA
Polițiști ai Serviciului Rutier au 

executat acțiuni pentru verifi carea 
transporturilor de persoane 
și mărfuri, precum și pentru 
identifi carea și sancționarea 
conducătorilor de autovehicule 
care nu poartă centura de 
siguranță și/sau vorbesc la telefon. 
Polițiștii au aplicat 83 de sancțiuni 

contravenționale, dintre care 20 
pentru neutilizare centuri, în 
valoare de 18.130 lei. Polițiștii au 

reținut șase permise și au retras un 
certifi cat de înmatriculare auto.

ACCIDENT FEROVIAR 
MORTAL. O TÂNĂRĂ A 

MURIT DUPĂ CE A FOST 
LOVITĂ DE UN TREN

Tânăra, în vârstă de 34 de ani, 
din Breaza, a fost lovită de un tren 
Inter Regio, care se deplasa pe 
ruta Galați - Brașov. Din păcate, 
medicii ajunși la fața locului nu 
au mai putut face nimic pentru 
salvarea vieții tinerei. Din primele 
verifi cări se pare că accidentul 
feroviar a avut loc între stația TF 
Câmpina și Comarnic, în zona 

macazelor. În cauză se fac cercetări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
cauzei producerii evenimentului.

ACCIDENT GRAV PE DN1, 
PE SENSUL PLOIEȘTI - 

BRAȘOV
Accidetul rutier a avut loc pe 

DN1, la km 66+400, în zona unei 
stații Peco, după ce trei vehicule 
au intrat în coliziune. Din primele 
date, se pare că un TIR nu ar fi  
păstrat distanța regulamentară 
față de un auto care circula în fața 
sa, intrând în coliziune față-spate 
cu acesta, pe care l-a proiectat 
într-un alt auto. În urma 
impactului, două persoane au 
fost transportate la spital. Trafi cul 
rutier a fost restricționat pe banda 
1 a sensului de mers Ploiești – 
Brașov. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier. 

ultimilor doi ani Dar fii atent: dacă

cenzură care a dus la căderea

Pippido într adevăr cel mai
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ALERTĂ LA STOIENEȘTI, 
DUPĂ CE O LOCUINȚĂ 
A FOST CUPRINSĂ DE 

FLĂCĂRI
Incendiul se manifesta violent 

la o locuință din localitatea 
prahoveană Stoienești. „La sosirea 
echipajelor la locul intervenției, 
incendiul se manifesta pe o 
suprafață de aproximativ 200 
mp, cu pericol de propagare la  
locuințele situate în apropiere”, 
a precizat ISU Prahova.                                                                 

La locul evenimentului au fost 
mobilizate trei echipaje de stingere 
care au acționat pentru lichidarea 
incendiului și înlăturarea efectelor 
negative. „Incendiul a izbucnit, 
cel mai probabil, din cauza unui 

coș de fum neprotejat termic 
față de materiale combustibile. 
Pagubele au fost însemnate și 
constau în obiecte de mobilier, 
electrocasnice, 700 kg cereale, 
tâmplărie și acoperișul locuinței. 
Pompierii au salvat 2 căini și 5 
păsări”, a precizat ISU Prahova.
INCENDIU DE VEGETAȚIE 

USCATĂ LA MĂGURENI
Pompierii militari prahoveni 

au fost solicitați să intervină 
pentru stingerea unui incendiu 
de vegetație uscată care a cuprins 
mai multă vegetație uscată în 
localitatea Măgureni. „Incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil, din 

cauza utilizării focului deschis în 
spaţii deschise fără respectarea 
normelor de apărare, iar suprafața 
de ardere a fost de aproximativ 5 
ha vegetație uscată”, a precizat ISU 
Prahova.

AUTOTRACTOR ÎN 
FLĂCĂRI PE DN1, 

LA COMARNIC
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pe DN1, la 
Comarnic, pentru stingerea unui 
incendiu care a izbucnit la un 
autotractor. „La sosirea echipajelor 
la locul intervenției, incendiul 
se manifesta la compartimentul 

motor. Din fericire, șoferul a 
reușit să părăsească autotractorul 
fără a avea probleme medicale”, 
a precizat ISU Prahova. Se pare 
că incendiul, cel mai probabil, a 
izbucnit din cauza unor scurgeri 
de lichide combustibile.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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La începutul anului, prin HCJ nr. 6 
din 30 ianuarie, consilierii județeni 

au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 
investiției prin care urmează să fi e asfaltat 
DJ 216 A Ștefești-Slănic, în lungime de 
2,804 km (0,820 km pe teritoriul comunei 
Ștefești și 1,984 km în Slănic). Acest segment 

reprezintă o porțiune din cei 32 km de 
drumuri județene din pământ și 42 km de 
pietriș pe care Prahova îi avea, conform 
INS, în 2018. În expunerea de motive și 
raportul tehnic care au însoțit HCJ nr. 6 se 
face și o descriere sumară a obiectivului de 
investiții:  DJ 216 A începe din DJ 101 T, în 

zona satului Livadea, comuna Vărbilău și 
se dezvoltă spre nord, prin comuna Ștefești, 
terminându-se în DJ 102, orașul Slănic. 
Drumul este la nivel de pământ și pietriș, cu 
gropi. Acesta nu prezintă capacitate portantă 
corespunzătoare pentru preluarea unui trafi c 
rutier, apa stagnează pe partea carosabilă, 
există numeroase denivelări, podețele de 
descărcare transversală a apelor meteorice 
lipsesc”. Costurile totale ale investiției 
se ridică la 20,311 milioane lei, din care 
construcție și montaj-17,9 mil. lei. Durata 
învestiției a fost programată pentru 24 de 
luni, iar plata lucrărilor a fost eșalonată 
pe trei ani: 2019 – 8,132 mil. lei; 2020-
10,100 mil. lei; 2021-2,079 mil. lei. Ei bine, 
trebuie să spunem că anul 2019 înseamnă 
un rateu pentru această investiție pe care 
CJ și-a propus-o, lucrările neîncepând 

practic nici la această dată. Anterior, prin 
noiembrie 2017 parcă, CJ Prahova a aprobat 
un parteneriat cu Primăria Slănic pentru 
aceeași investiție. La acea vreme se spunea 
că „în sarcina orașului va intra realizarea 
studiului geotehnic, a expertizei tehnice și a 
studiului de fezabilitate, urmând ca execuția 
de lucrări să fi e prevăzută în bugetul județului 
pe 2018”. Nici în 2017 și nici în 2018 nu s-a 
întâmplat nimic. Reamintim că DJ 216 A 
vine în prelungirea unei alte investiții locale, 
realizată deja de acum 3 ani, asfaltarea DC 
143 Bertea-Ștefești, variantă care scurtează 
cu foarte mulți kilometri distanța dintre 
cele două localități. Prin conexiunea directă 
cu Slănic s-ar crea premisele dezvoltării 
turistice inclusiv în Ștefești și mai apoi, cine 
știe, în Bertea.

a începutul anului prin HCJ nr 6 reprezintă o porțiune din cei 32 km de
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PLĂȚI FICTIVE LA PLĂȚI FICTIVE LA 
MĂTURAREA STRĂZILOR MĂTURAREA STRĂZILOR 

DIN MUNICIPIUDIN MUNICIPIU

În urmă cu ceva timp 
scriam, cu referire la Regia 

Autonomă de Servicii Publice, 
că nu prea ne este clar în ce fel 
instituția afl ată în subordinea 
Consiliului Local Ploiești 
urmărește activitatea operatorilor 
principalelor servicii publice: 
iluminat, apă-canal, salubrizare, 
curățenie oraș, deszăpezire, 
dezinsecție și deratizare etc. Un 
eventual răspuns ne este oferit 
de Curtea de Conturi care a găsit 
că, în 2018, Primăria Ploiești 
a decontat facturi de curățenie 
pe străzi care se afl au la acea 
vreme în reparații! Inspectorii 
au descoperit că, anul trecut, 
pe 12 dintre cele 47 de străzi 
asfaltate sau unde s-au efectuat 
intervenții la rețele, deci fi x când 
ele erau în plin șantier, s-au plătit 
30.000 de lei pentru măturat 

manual! Primul responsabil a 
fost socotit viceprimarul Cristian 
Ganea, dar acesta a plasat 
vinovăția la RASP, care are, în 
cadrul Biroului salubritate și 
verifi care căi publice, atribuții 
în acest sens. Primarul Adrian 
Dobre este cel care a semnat 
facturile, dar acesta a mizat pe 
semnăturile subalternilor, care 
au garantat că o operațiune sau 
alta a fost executată. Curtea de 
Conturi a mai stabilit că Primăria 
Ploiești nu a urmărit realizarea 
programului de salubrizare a 
orașului în perioada februarie 
2018-ianuarie 2019. Mai clar, 
operatorul nu a prestat servicii 
de curățenie pe suprafațele 
stabilite conform contractului, iar 
Primăria Ploiești a reacționat cu 
întârziere și a calculat penalități 
în mod eronat. 

NICIO MIȘCARE PE „VEȘNICUL” NICIO MIȘCARE PE „VEȘNICUL” 
ȘANTIER DE LA MUZEUL MEMORIAL ȘANTIER DE LA MUZEUL MEMORIAL 

„PAUL CONSTANTINESCU”„PAUL CONSTANTINESCU”

Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” Ploiești 

este secție a Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie, instituție 
de cultură afl ată în subordinea 
Consiliului Județean Prahova. 
Dacă citim în prezentarea de pe 
pagina ofi cială afăm că, în 2001, 
„la clădirea muzeului-monument 
istoric-s-au realizat lucrări de 
reparații interioare și exterioare, iar 
zona sa de protecție a fost special 
amenajată.” Nu știm cât de solide 
au fost atunci intervențiile de vreme 
ce, de prin 2015-2016, se vorbește 
despre „consolidări imediate”. 
An de an au fost trecute în buget 
sume având această destinație. 
Și ca să arate că aici se va petrece 
ceva, administratorii imobilului 

l-au îmbrăcat, așa cum se observă 
și astăzi, într-o învelitoare din 
pânză, tipică șantierelor. Nici 
vorbă însă de lucrări efective. 
Mai apoi, în iunie 2017, prin HCJ 
107, Consiliul Județean Prahova 
a realizat o documentație în 
vederea depunerii și obținerii 
unei fi nanțări nerambursabile în 
cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. Și tot în 2017 
s-au aprobat indicatorii tehnico-
fi nanciari; conform acestora, 
lucrările de reabilitare ar fi  costat 
10,2 mil. lei. Se vede treaba că 
demersul nu a avut sorți de izbândă 
din moment ce, în aprilie 2019, 
vorbim despre o altă încercare de 
a obține resurse fi nanciare. Prin 
HCJ 42, CJ Prahova a aprobat, 

cităm, „pregătirea și promovarea 
proiectului: Restaurarea, revitali-
zarea și punerea în valoare a 
obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu, Ploiești, 
în cadrul oferit de Mecanismul 
Financiar al Spațiului Economic 
European (SEE-granturi oferite de 
Islanda, Principatul Liechtenstein 
și Regatului Norvegiei ) 2014- 2021, 
prin Programul RO-CULTURA”. 
Deocamdată CJ Prahova nu 
fi gurează cu proiecte aprobate în 
SEE, ceea ce înseamnă că ar mai 
fi  de așteptat până când să vedem 
vreo mișcare în acest șantier veșnic 
în pregătire. Construită în anul 
1873, casa compozitorului Paul 
Constantinescu este un monument 
istoric de importanță națională. 
Clădirea, afectată de cutremurele 
din anii 1940, 1977, 1986 și 
1990, a fost donată Muzeului 
Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova în anul 1993, la dorința 
cumnatei compozitorului, ing. 
chimist Eleonora Constantinescu. 
Donația a mai cuprins un bogat 
fond de carte, piese de mobilier și 
documente despre viața și opera 
compozitorului, care a trăit o parte 
a vieții în acest edifi ciu. 

Clădirea care adăpostește Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” este înfășurată de patru sau cinci ani 
într-o pânză care sugerează că aici s-ar executa lucrări de reabilitare. Bineînțeles că sub jerpeliturile 

cenușii nu se petrece absolut nimic. Dar interesant este că în toate documentele ofi ciale ale CJ Prahova se 
folosește, invariabil, sintagma „se impun lucrări imediate”. Atât de imediate... că ne-am plictisit noi în 
așteptarea șantierului!  Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro
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După cum vă amintiți, săptămâna 
trecută, partidele din opoziție- PNL, 

USR, UDMR, PMP, ALDE, Pro România și 
minoritățile- au reușit să demită Guvernul 
Dăncilă, considerat cel mai slab din ultimii 
30 de ani. Dar după un succes de asemenea 
factură, aceleași partide împing țara spre 
o criză politică, din care iese, pe termen 
scurt cel puțin, un singur câștigător, PSD. 
Președintele Klaus Iohannis va încasa, 
pesemne, un val de critici, care vin atât din 
stânga politică (PSD), cât și de la partenerii 
vremelnici-USR, ALDE, UDMR, PMP, 
Pro România. După rundele de negocieri 
purtate la Cotroceni, liderii partidelor au 
comis ceva ce nu se face: se lasă conduși de 
mize electorale, interesul față de România 
trecând pe plan secund.

Iohannis propune un guvern de 
tranziție

După desemnarea premierului, în 
persoana lui Ludovic Orban, președintele 
Iohannis a vorbit despre un guvern de 
tranziție și despre o criză politică: „PNL a 
fost singurul partid care a venit la consultări 
și a spus că ei sunt dispuși să-și asume 
guvernarea în această perioadă de tranziție. 
Guvernul va avea un mandat scurt, până 
la alegerile parlamentare. Personal cred că 
alegerile anticipate sunt o soluție foarte bună, 
dar nu cu guvernul Dăncilă interimar. Sper 
ca toți actorii politici să înțeleagă că suntem 
în criză politică și cu cât mai repede se 
ajunge la o soluție satisfăcătoare, cu atât mai 
bine pentru România. Noul guvern trebuie 
instalat urgent pentru a îndeplini mai multe 
sarcini în așteptare: organizarea alegerilor 
prezidențiale, elaborarea proiectului de buget 
pe 2020, închiderea bugetului pe anul acesta.”

Orban: „orice întârziere înseamnă 
menținerea PSD la putere”.

În prima sa intervenție de premier 
desemnat, Ludovic Orban a vorbit despre 
speranța pe care românii o au în noul 
executiv: „Vom da românilor ceea ce 
așteaptă de la noi și ce așteaptă de la un 
guvern normal: cinste, integritate, dedicare 
în servirea interesului public și soluții 

pentru problemele cu care se confruntă 
România astăzi. Principalele priorități 
ale guvernului sunt: refacerea echilibrelor 
macro-economice și corectarea măsurilor 
economice care au lovit mediul de afaceri 
și populația țării; restructurarea amplă 
a aparatului guvernamental; readucerea 
profesionalismului și competenței în 
instituțiilor publice; digitalizarea aparatului 
public pentru a crește calitatea serviciilor 
pentru cetățeni, consolidarea parcusului 
României și a poziției României la nivelul 
UE în conformitate cu pactul semnat de 
PNL la inițiativa președintelui; respectarea 
drepturilor cetățenilor, asigurarea unei 
independențe reale a justiției în România, 
reducerea instituțiilor guvernamentale în 
slujba cetățenilor și nu în slujba politrucilor 
care sunt numiți temporar pentru a conduce.” 
Orban a mai spus că „orice întârziere 
înseamnă menținerea PSD la putere”. Iar 
întârzieri vor fi  deoarece aliații de la votul 
moțiunii de cenzură au solicitări multiple 
pentru acordarea votului. Pentru a fi  instalat, 
Guvernul are nevoie de 233 de voturi.

USR  se joacă de-a politica: nu vrea 
la guvernare, dar nici nu-i lasă pe 

alții s-o facă 
USR a refuzat de la bun început să intre 

în oricare formulă de guvernare. Rațiunea 
sa ține probabil de orice altceva în afară de 
interesele României. Liderul Dan Barna se 
închipuie a juca pe o tablă de șah sau un 
rol pe scenă și a scăpat total din vedere că, 
de fapt, politica implică acțiune, asumare, 
responsabilitate. Până marți, tânărul partid 
a ținut morțiș la ideea alegerilor anticipate, 
procedură imposibilă în acest moment și 
greu de atins la anul. Într-un fi nal, probabil 
sfătuit de aliatul de la Plus 2020, Dacian 
Cioloș, Barna a renunțat la a condiționa 
susținerea guvernului de anticipate. Într-un 
comunicat de presă, Alianța USR-PLUS a 
transmis că a constatat că „nu există voință 
politică pentru declanșarea anticipatelor”, dar 
va susține un guvern minoritar de tranziție 
doar după împlinirea anumitor condiții. 
Printre ele se numără alegerea primarilor 
în două tururi, adoptarea inițiativei 

Fără Penali, desfi ințarea legii recursului 
compensatoriu și desemnarea comisarului 
european.

UDMR, împotriva alegerii primarilor 
în două tururi de scrutin

Dacă PNL va semna un acord cu USR 
pe aceste teme, liberalii vor pierde cert 
susținerea UDMR. Kelemen Hunor a 
prezentat de la bun început condițiile în 
care vor vota viitorul guvern: păstrarea 
sistemului de alegere a primarilor 
dintr-un singur tur de scrutin și neincluderea 
în guvern a liberalilor considerați anti-
maghiari din cauza unor ieșiri publice, cum 
ar fi  Rareș Bogdan sau Florin Roman.

PMP dorește Parlament cu 300 de 
aleși

Traian Băsescu nu și-a anunțat sub nicio 
formă intenția de a părăsi poziția câștigată 
la Parlamentul European pentru o funcție 
vremelnică într-un post de ministru într-
un guvern de tranziție. Președintele PMP, 
Eugen Tomac, a anunțat cu totul alte 
condiții pentru votarea guvernului: „Am 
răspuns astăzi invitației președintelui Klaus 
Iohannis de a avea, la Palatul Cotroceni, 
o discuție pe marginea situației politice 
din țară. Am reiterat, cu această ocazie, 
prioritățile  PMP  în perspectiva susținerii 
noului guvern: revenirea la alegerea 
primarilor în două tururi, necesitatea de a 
reduce numărul de parlamentari la 300 sau 
înfi ințarea unui Minister pentru Relația cu 
R. Moldova”.

ALDE, condiții minimale pentru 
susținerea Guvernului

Președintele Călin Popescu Tăriceanu 
a spus că partidul său sprijină ideea 
unui „guvern monocolor“ format din 
reprezentanți ai PNL, dar vor retrage 
acest angajament dacă în echipa sa va 
fi  cooptat Traian Băsescu: „Cu primul 
ministru desemnat vom discuta condițiile 
(...) Nu suntem în situația de a da un vot 
necondiționat. Nu cred că putem vota un 
guvern care să-l aibă pe Petrov, informatorul 
Securităţii, mă refer la Băsescu, este un 
exemplu de gen de condiții pe care le vom 
discuta foarte deschis cu domnul prim 
ministru desemnat”. Tăriceanu a mai 
spus că este interesat de programul de 
guvernare, arătând că o astfel de negociere 
cu partidele care ar fi  dispuse să acorde 
sprijinul viitorului guvern nu poate avea loc 
pe repede înainte.

Victor Ponta, sprijin puțin probabil
Președintele Pro România, 

Victor Ponta, unul din artizanii demiterii 
Cabinetului Dăncilă, nu este foarte sigur 
că va vota în Parlament noul guvern: „Am 
făcut un lucru bun că am curmat suferința 
Executivului Dăncilă, care era un guvern 
mort. Acum înțeleg că liberalii vor să facă ei 

guvernul. Noi, fi ind un partid de stânga, le 
urăm succes, dar nu cred că pe noi se bazează 
(...) Nu mi-a cerut nimeni de la PNL să votez 
guvernul și atunci nu are rost să pun niciun fel 
de condiție. Condiții am văzut că pun PMP, 
USR, UDMR, noi nu punem nicio condiție. 
Nu am avut nicio discuție cu Ludovic Orban 
de la moțiunea de cenzură”. Întrebat dacă 
exclude posibilitatea ca parlamentarii Pro 
România să voteze noul guvern, Ponta a 
spus: „dacă e un guvern foarte bun pentru 
România, de ce să exclud?”

Viorica Dăncilă triumfă pe fondul 
diferendelor din opoziție

Deși tocmai a înregistrat o înfrângere 
majoră, PSD jubilează văzând disputele 
partidelor de opoziție și mai ales situația 
totuși difi cilă în care s-a plasat deliberat 
PNL. Viorica Dăncilă a anunțat că PSD 
nu va participa la votul de învestitură din 
Parlament, fi ind chiar posibil să nu fi e 
asigurat cvorumul: „Cei care au dat jos 
guvernul PSD nu se pot pune de acord să 
formeze un guvern, acești oameni știu doar 
să distrugă. Nu au pus nimic în loc, nu au 
nicio viziune. Este de o crasă iresponsabilitate 
să dai jos guvernul și să nu ai nicio soluție de 
înlocuire. Partidele care au votat moțiunea 
au toată răspunderea și dacă nu-și asuma 
această răspundere înseamnă că și-au bătut 
joc de români. PSD nu va vota guvernul lui 
Iohannis. În lipsa unui program de guvernare 
tot ce avem sunt amenințările liberalilor cu 
tăieri de salarii, cu concedieri, cu majorări de 
impozite și taxe. Noi nu putem da un vot de 
încredere acestor oameni care vin să distrugă, 
noi nu ne batem joc de viitorul românilor. Nu 
vom gira aruncarea românilor în nesiguranță 
și sărăcie din cauza unor oportuniști care 
nu văd mai departe de preluarea puterii. 
Președintele Iohannis are o maximă efi ciență 
în a face rău României. S-a dovedit foarte 
efi cient în a coaliza partidele la moțiunea de 
cenzură. Îl așteptăm să facă dovada de aceeași 
efi ciență și la votul guvernului său. Când 
vine vorba de guvernarea țării și exercitarea 
atribuțiilor constituționale eșuează pe toată 
linia. Pentru dărâmarea acestui guvern și 
pentru toată lipsa de responsabilitate îl chem 
în fața românilor pe candidatul Iohannis la o 
confruntare unu la unu.”

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro

ACTUALITATE

TÂNĂRĂ ÎN VÂRSTĂ DE 
30 DE ANI, ACUZATĂ DE 

ÎNȘELĂCIUNE
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalităţii 
Economice au defi nitivat 
cercetările într-un dosar penal 
privind o tânără în vârstă de 
30 de ani, bănuită de săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune. 
Potrivit IPJ Prahova, la data de 
22 august 2019, „inculpata a fost 
prinsă în fl agrant când primea 

suma de 4.100 lei de la o persoană 
căreia îi promisese, fără temei, că îi 
va facilita obținerea unei fi nanțări 
europene pentru înfi ințarea unei 
fabrici de dulcețuri, folosindu-se 
de o identitate falsă și de mai multe 
emailuri care păreau a proveni 

din partea unei persoane care se 
ocupa în realitate de acordarea 
fi nanțărilor”. Dosarul penal a fost 
înaintat unității de parchet pentru 
a dispune în cauză.

TÂNĂR DIN PRAHOVA, 
ACUZAT CĂ ȘI-A 

ÎNJUNGHIAT PĂRINȚII
Un tânăr în vârstă de 27 de 

ani, din Balta Doamnei, cunoscut 
ca având probleme psihice, 
este acuzat că și-a înjunghiat 
părinții. O persoană a sunat la 
112 și a alertat autoritățile. În 
baza sesizării, la fața locului s-a 
deplasat un echipaj de poliție care 
a constat faptul că tânărul, în urma 

unui confl ict avut cu tatăl, care a 
degenerat, l-ar fi  înjunghiat pe 
acesta în spate, cu ajutorul unui 
cuțit, iar pe mama sa ar fi  tăiat-o 
la o mână, după care a fugit. Cele 
două victime au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Potrivit primelor date, se pare că 
leziunile suferite de cei doi părinți 
nu le-a pus viața în pericol. La 
fața locului s-au constituit echipe 
operative de căutare a persoanei 
reclamate, agresorul fi ind depistat 
la scurt timp pe raza localității. „În 
cauză a fost deschis un dosar penal 
în care se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 

lovire sau alte violențe”, a precizat 
IPJ Prahova.

FEMEIE ACUZATĂ DE 
FURT DIN BUZUNARE, LA 

PLOIEȘTI
Polițiști din cadrul Secției 

de Poliție nr.1 Ploiești, afl ati în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu 
în zona Oborului Ploiești, au 
depistat in fl agrant o femeie care 
sustrăsese suma de 450 lei din 
buzunarul unui bărbat. „Femeia, 
o ploieșteancă în vârsta de 42 de 
ani, a fost reținută pentru 24 de 
ore, fi ind cercetată sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt”, a 
precizat IPJ Prahova. 

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

 continuare din pagina 1 pentru problemele cu care se confruntăcontinuare din pagina 1
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT

Polițiștii Secției de Poliție 
Rurală nr. 10 Valea Călugărească 
au efectuat patru percheziții 
la locuințele unor persoane 
din municipiul Ploiești, cartier 
Mimiu, bănuite de săvârșirea unei 
infracțiuni de furt. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, în data de 13 
septembrie a.c., persoanele bănuite 
ar fi  săvârșit o infracțiune de furt 
de animale, respectiv ar fi  furat o 

cabalină de pe raza comunei 
Berceni”, a precizat IPJ Prahova. 

Prejudiciul cauzat prin activitatea 
infracțională este estimat 3.000 de 
lei. La locuințele vizate, polițiștii au 
găsit cabalina, un pripon, precum 
și mai multe obiecte vestimentare 
ce par a face obiectul activității 
infracționale. Patru persoane 
au fost conduse la sediul poliției 
pentru audieri.

DOSAR DE EVAZIUNE 
FISCALĂ. PREJUDICIUL 
ESTE DE APROXIMATIV 

500.000 DE LEI
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalităţii 
Economice au defi nitivat 

cercetările într-un dosar penal și 
l-au înaintat unității de parchet 
cu propunere de emitere a 
rechizitoriului și sesizarea instanței 
competente să soluționeze cauza, 
cu privire la patru prahoveni 

bănuiți de săvârșirea infracțiunii 
de evaziune fi scală în formă 
continuată. „Din probatoriul 
administrat, s-a stabilit faptul că 
doi dintre aceștia ar fi  determinat 
administratorul unei societăți 
comerciale să emită facturi fi ctive 
către un alt agent economic, ce 
simulau vânzarea cantității de 
270.000 litri ulei de fl oarea soarelui, 
în valoare totală de 1.456.380 lei”, a 
precizat IPJ Prahova. Prejudiciul 
cauzat bugetului consolidat al 
statului prin săvârșirea infracțiunii 
este de 469.800 lei. Momentan, 
prejudiciul nu a fost recuperat.

Elena ŞERBAN; www.ziarulPloieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Pe ultima sută de metri ai 
mandatului său, Răzvan 

Cuc, ministrul interimar al 
Transporturilor, a declarat 
că va trimite chiar în această 
săptămână contractul autostrăzii 
Ploiești-Brașov către Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză 
(CNSP) pentru a fi  semnat. 
Autostrada, a afi rmat Cuc, va fi  
realizată în parteneriat public-
privat (PPP), de compania 
China Communications 
Construction  Company  Ltd 
(CCCC) și fi rma turcă Makyol 
Insaat Sanayi Turizm. Este cel 
puțin ciudat acest anunț! La 

sfârșitul lunii iulie, Guvernul 
Dăncilă a renunțat brusc la ideea 
unui PPP pentru magistrală. 
Mai mult, proiectul autostrăzii 
Comarnic-Brașov a fost declarat 
de Consiliul Suprem de Apărare 
a Țării (CSAT) drept obiectiv 
strategic de interes național și ar 
trebui fi nanțat cu prioritate din 
fonduri bugetare. Cuc a declarat: 
„în cursul zilei de sâmbătă, 
am avut o întâlnire cu domnul 
președinte Ghizdeanu, cu Bogdan 
Pascu, cât și cu alți reprezentanți 
de la Compania de Autostrăzi, 
împreună cu cele două fi rme care 
au venit la parteneriatul public-

privat. Mă declar foarte fericit 
și foarte bucuros să anunț acest 
lucru: fi rma respectivă ( consorțiul 
CCCC- Makyol) și Comisia 
Națională de Prognoză au ajuns la 
un consens și, săptămâna viitoare 
(nn-săptămâna aceasta), vor 
livra contractul pentru elaborarea 
parteneriatului public-privat 
pentru demararea proiectului 

Ploiești-Brașov. S-au convenit toți 
parametrii, tot ce ține de partea 
economică, de partea tehnică, 
termenul când va fi  implementat 
proiectul.” Ministrul interimar a 
mai garantat că anul acesta va fi  
cu siguranță semnat contractul. 
În legătură cu această autostradă 
au fost multe bâlbe ministeriale și 
multe rețete schimbate. Lăsăm la 

o parte licitația anulată din timpul 
Guvernului Ponta și ne amintim 
doar de patru variante schimbate 
în mai puțin de un an, sub 
comanda Cabinetului Dăncilă: un 
împrumut de la Banca Europeană 
de Investiții (BEI), în valoare 
de 1,9 miliarde de euro, pentru 
realizarea autostrăzii; un acord 
de împrumut cu Banca Mondială 
(35 mil. euro) pentru întocmirea 
proiectului; parteneriatul public-
privat; bugetul statului, în 
varianta declarării investiției ca 
fi ind de interes strategic. De altfel, 
jurnaliștii l-au întrebat pe Cuc 
dacă nu cumva aruncă intenționat 
un cartof fript în mâinile noului 
guvern, iar răspunsul acestuia 
a fost destul de neconcludent: 
„nu e nicio capcană. Nu se pune 
problema de așa ceva. Lucrurile 
sunt simple, sunt transparente. 
Sunt condiții obișnuite pentru un 
PPP. Contractul va fi  public, va fi  
aprobat prin hotărâre de guvern.”

Să ne amintim însă ce a dorit ministrul 
Petre Daea, când a pus bazele acestei 

structuri, condusă de un consiliu de 
administrație și un director general, în 
persoana lui Adrian Izvoranu, fost director 
al Confederației Patronale din Industrie, 
Servicii și Comerț. Casa Română de 
Comerț Agroalimentar „Unirea” SA este 
așadar o companie națională, înfi ințată în 
baza Hotărârii de Guvern nr.933/2018, cu 
scopul de a realiza un mecanism comercial 
funcțional care să conducă la valorifi carea 
superioară a resurselor și producției agricole 
naționale. Scopul societății îl constituie, 
în principal, organizarea și desfășurarea 
comerțului cu ridicata și cu amănuntul, 

în depozite și magazine specializate, piețe 
și târguri, cu mărfuri agricole produse în 
România- cereale, legume-fructe, carne, 
lactate, ouă și altele asemenea, precum și 
operațiuni de import-export cu această 
categorie de mărfuri.  Casa se bazează 
pe 3 piloni de structurare și dezvoltare: o 
rețea națională de clustere agricole care 
va integra la nivelul uneia sau mai multor 
UAT resursele locale de producție agricolă 
și servicii specifi ce, având în structură cel 
puțin un centru de distribuție/colectare a 
produselor. Funcția de bază a clusterului 
local este de a asigura inputuri de calitate 
fermierilor (material semincer, răsaduri, 
rase animaliere, produse agro-chimice, 

servicii de mecanizare, resurse umane 
și fi nanciare etc.), dar și de a asigura 
achiziționarea pe loc și la prețul corect al 
pieței toate produsele agricole rezultate; 
o rețea de centre regionale de însilozare, 
depozitare și procesare industrială; o 
rețea națională de magazine dezvoltată 
în special în centrele de mare consum, 
capabilă să asigure piața internă cu produse 
agroalimentare proaspete și procesate de 
origine autohtonă care să contribuie între 

altele și la echilibrarea balanței comerciale 
sectoriale. Practic, prin aceste rețele, 
statul dorește să asigure comercializarea 
produselor autohtone, creându-se astfel 
un soi de concurență marilor lanțuri de 
magazine, acolo unde producătorii români 
au accesul limitat. Casa de comerț „Unirea” 
percepe un adaos de 30% peste prețul 
achitat producătorilor agricoli, banii fi ind 
folosiți pentru plata chiriilor, utilităților și 
salariilor.

e ultima sută de metri ai sfârșitul lunii iulie Guvernul

servicii de mecanizare resurse umane altele și la echilibrarea balanței comerciale

VOM AVEA UN APROZAR DE STAT, VOM AVEA UN APROZAR DE STAT, 
PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUIPÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI

Ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, a declarat că, până 
la sfârșitul anului, fi ecare municipiu reședință de județ va avea un 

magazin agroalimentar de stat, în rețeaua pe care o dezvoltă Casa Română de 
Comerț Agroalimentar „Unirea”, structură nou înfi ințată, afl ată în subordinea 
MADR. Până în 2020, a mai spus ofi cialul, în România vor exista 60 de astfel 
de unități în toată țara. Un aprozar înțelegem că va avea și Ploieștiul...

HOCUS-POCUS CU AUTOSTRADAHOCUS-POCUS CU AUTOSTRADA
        PLOIEȘTI-BRAȘOV        PLOIEȘTI-BRAȘOV

ANUNȚURI • ANUNȚURI

Pierdut Certifi cat de Înregistrare - SC VERION COM 
SRL, J29/655/2005, CUI RO 17378354. Îl declar nul.

• Fii membru al familiei Pro Vita şi schimbă viaţa copiilor fără părinţi printr-un gest simplu - o donaţie.
ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI 

Valea Plopului,  Vălenii de munte, Bd. Nicolae Iorga, nr. 72, Cod fi  scal 7250 977
Cont IBAN lei  RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001             Cont IBAN Euro     RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003

                                                    Banca: B.C.R. Sucursala Vălenii de Munte
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

Pagină realizata de Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Administratorul Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești-am numit 

Consiliul Județean Prahova- a realizat o 
nouă investiție la SJU, asfaltarea parcărilor 
și a aleilor de acces în unitate. CJ Prahova a 
făcut public demersul pe pagina sa ofi cială, 
neratând un oarecare festivism sau o 
accentuare a meritelor conducerii insituției 
pentru niște chestiuni care de fapt sunt... 
obligații de serviciu. Cu aceste evidențieri 
sau tușe excesive bănuim că nu sunt de 
acord nici șefi i CJ: „președintele Consiliului 
Județean Prahova, Bogdan Toader, a făcut o 
vizită de lucru la sediul Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești, unde recent au fost 
fi nalizate lucrările de modernizare a căilor 
de acces, a aleilor pietonale și a parcării 
din incinta unității sanitare. Administrația 
județeană a demarat încă de la sfârșitul 
anului 2017 lucrări ample de modernizare 
și reabilitare la Spitalul Județean de 

Urgență Ploiești. Acestea au 
început cu secția Cardiologie, 
iar ulterior, programul de 
îmbunătățire a infrastructurii 
spitalicești a continuat cu 
secțiile Interne, Ortopedie, 
Chirurgie vasculară si 
Neurologie. Astăzi, au 
fost fi nalizate lucrările în 
exteriorul unității spitalicești 
și, conform calendarului 
stabilit, va începe investiția la 
Unitatea de Primiri Urgențe 
(UPU) și a ambulatoriului. 
Amenajarea unei parcări 
noi și construirea unui corp 
de clădire nou sunt obiective 
prioritare în ceea ce privește unitatea 
sanitară prahoveană. Modernizarea SJU 
face parte dintr-un proiect amplu, derulat 
de Consiliul Județean Prahova, proiect ce 

vizează reabilitarea celei mai mari unități 
spitalicești din județ, sănătatea fi ind una 
din prioritățile mandatului președintelui 
Bogdan Toader.”

Rezultă că suma totală 
solicitată de unitățile 

administrativ-teritoriale este mai 
mare cu cca. 7 miliarde lei decât 
ceea ce poate pune la dispoziție, în 
acest moment, Executivul, respectiv, 
1,469 milioane lei aprobată conform 
Ordonanța Guvernului nr.12/2019 
și care este posibil de repartizat”. 
La stabilirea sumelor s-a avut în 
vedere cu prioritate asigurarea 
cheltuielilor de funcționare, 
respectiv: cheltuieli de personal, 
inclusiv drepturile asistenților 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav, indemnizațiile 
lunare ale persoanelor cu 
handicap, prevăzute la art. 42 
alin. (4) din Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată,  cele aferente 

sistemului de protecție a copilului 
și centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap de la 
nivelul județelor, bunuri și servicii 
pentru întreținerea unităților de 
învățământ și pentru cele aferente 
sistemului de protecție a copilului 
și centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap de 
la nivelul județelor, alte cheltuieli 
urgente necesare în anul 2019, 
a căror efectuare nu poate fi  
amânată.

68,814 MILIOANE DE LEI 
PENTRU PRAHOVA

Dacă e să ne referim la Prahova, 
pe lista repartițiilor bugetare se 
regăsesc 58 de orașe și comune, 
plus Consiliul Județean Prahova, 
valoarea totală a fondurilor 
ridicându-se la 68, 814 milioane 
lei. Cea mai mare sumă va merge 
către municipiul Ploiești-23,641 

mil. lei, iar cea mai mică a fost 
alocată comunei Mănești-0,020 
mil. lei. Iată care sunt localitățile 
care vor primi bani (vezi tabel):

Dacă e să ne referim la ceea 
ce se spune la nivel național, că 
repartiția este un ultim ajutor 

pe care Guvernul Dăncilă îl 
acordă primarilor PSD, situația 
din Prahova contrazice cumva 
această alegație, fi e și numai prin 
prezența pe listă a Ploieștiului, 
oraș condus de un primar al PNL. 
E drept, în cazul comunelor, sunt 

diferențe semnifi cative de sume 
între primăriile cu primari PSD, în 
raport de cele cu primari PNL, în 
favoarea primei categorii. Dar asta 
nu înseamnă, cel puțin în cazul 
nostru, că ar fi  o tentă exclusiv 
politică în acordarea banilor. 

Localitate Sumă (mii lei) Localitate Sumă (mii lei) Localitate Sumă (mii lei)
CJ Prahova 7.275 Câmpina 5.400 Ploiești 23.641
Azuga 1.600 Băicoi 595 Boldești Sc. 604
Breaza 3.500 Bușteni 1.793 Comarnic 1.788
Mizil 450 Plopeni 2.111 Slănic 282
Urlați 607 Vălenii de M. 2.067 Adunați 142
Albești P. 339 Apostolache 320 Baba Ana 47
Bălțești 487 Bănești 536 Berceni 214
Brebu 37 Călugăreni 95 Cărbunești 179
Chiojdeanca 265 Colceag 600 Drăgănești 287
Dumbrăvești 298 Fântânele 220 Filipeștii de T. 500
Filipeștii de P. 1.080 Florești 1.194 Gorgota 447
Gornet 599 Gornet Cr. 200 Gura Vadului 266
Jugureni 35 Lipănești 270 Măgurele 150
Măgureni 173 Mănești 20 Olari 207
Păcureți 184 Poiana C. 593 Poienarii B. 350
Posești 778 Provița de Jos 203 Râfov 496
Sălciile 250 Sângeru 955 Scorțeni 432
Secăria 411 Starchiojd 150 Târșoru Vechi 1.476
Tinosu 160 Tomșani 570 V. Doft anei 189
Vărbilău 700 - - - -

continuare din pagina 1 sistemului de protecție a copilului

GUVERNUL DĂNCILĂ A TRIMIS ÎN GUVERNUL DĂNCILĂ A TRIMIS ÎN 
ȚARĂ 1,4 MILIARDE DE LEIȚARĂ 1,4 MILIARDE DE LEI

Săptămâna trecută, ziarul nostru scria 
despre un subiect devenit un soi de 

vedetă națională, respectiv, despre cererea 
viceprimarului Cristian Ganea de a primi 
un supliment salarial de 25%, pe motiv că a 
avut cândva, în subordine, Direcția Relații 
Internaționale, ce derulează proiecte europene. 
De fapt, el solicita indirect anularea deciziei 
primarului Adrian Dobre, de a trece respectiva 
structură în subordinea sa, benefi ciind totodată 
de sporul „luat” de la Ganea. Ghinionul a fost că 
instanța de fond i-a respins cererea, însă cauza 
nu e defi nitiv pierdută, existând și posibilitatea 
recursului. Reamintim că, în prezent, postul de 
viceprimar al unui oraș de mărimea Ploieștiului 
este retribuit cu 16.640 lei brut/lună.

VICEPRIMARUL VICEPRIMARUL 
GANEA, RATEU GANEA, RATEU 
ÎN INSTANȚĂÎN INSTANȚĂ

ASFALTARE ALEI LA SJU PLOIEȘTIASFALTARE ALEI LA SJU PLOIEȘTI

Premierul interimar 
Viorica Dăncilă a 

anunțat că statul va acorda 
persoanelor cu dizabilități 
vouchere în valoare de până la 
23.000 de lei pentru achiziția 
de echipamente moderne. 
Tichetele vor fi  livrate chiar 
din această săptămână. 

De asemenea, angajatorii 
care oferă locuri de muncă 
persoanelor cu handicap vor 
primi o subvenție lunară în 
valoare de 2.250 de lei, timp de 
12 luni, pentru fi ecare angajat. 
„Este una din modalitățile de 
sprijin pentru găsirea unui loc 
de muncă, pentru că persoanele 

cu dizabilități au potențial 
care trebuie pus în valoare”, a 
spus Dăncilă. În sensul actului 
normativ, prin echipamente se 
înțelege, printre altele, cititor 
pentru nevăzători, fotoliu 
rulant activ, proteză audio, 
elevator, produse asistive 
pentru desen și scriere.

VOUCHERE DE 23.000 LEI PENTRU VOUCHERE DE 23.000 LEI PENTRU 
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚIPERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
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SRI PLOIEȘTI, TRANSFORMAT ÎN DIRECȚIE REGIONALĂ
Serviciul Român de Informații a 

anunțat abia în octombrie că s-a 
reorganizat în format regional începând cu 
1 septembrie 2019. Practic, s-a renunțat la 
organizarea județeană a unităților teritoriale, 
înfi ințându-se 11 direcții regionale de 
informații (DRI) cu competențe legale pe 
zona mai multor județe. Explicația pentru 
acest demers ține de „adaptarea activității 
SRI la dinamica amenințărilor actuale și 
optimizarea fl uxurilor de informare către 
benefi ciarii legali.” Evident că, în continuare, 
prezența și îndeplinirea misiunilor vor fi  
asigurate pe întreg teritoriul României. 
Soluția reorganizării a fost validată în cadrul 
unui proces de testare în format pilot ce a 
avut loc pe parcursul anului 2018. Cele 11 
centre regionale au fost grupate astfel:

-DRI Moldova Nord, cu competențe în 
județele Iași (sediu principal), Botoșani, 
Neamț, Suceava și Vaslui;

-DRI Moldova Sud, cu competențe în 
județele Galați (sediu principal), Bacău, 
Brăila, Buzău și Vrancea;

-DRI Dobrogea, cu competențe în 
județele Constanța (sediu principal), 

Călărași, Ialomița și Tulcea;
-DRI București, cu competențe în 

municipiul București (sediu principal), 
județele Ilfov și Giurgiu;

-DRI Muntenia, cu competențe în 
județele Prahova (sediu principal în 
Ploiești), Argeș, Dâmbovița și Teleorman;

-DRI Oltenia, cu competențe în județele 
Dolj (sediu principal în Craiova), Gorj, Olt, 
Mehedinți și Vâlcea;

-DRI Centru, cu competențe în județele 
Brașov (sediu principal), Covasna, Harghita 
și Mureș;

-DRI Transilvania Sud, cu competențe 
în județele Sibiu (sediu principal), Alba și 
Hunedoara;

-DRI Banat, cu competențe în județele 
Timiș (sediu principal în Timișoara), Arad 
și Caraș-Severin;

-DRI Transilvania Vest, cu competențe 
în județele Cluj (sediu principal), Bihor și 
Sălaj;

-DRI Maramureș, cu competențe în 
județele Maramureș (sediu principal în Baia 
Mare), Satu-Mare și Bistrița-Năsăud. 

Așadar, de la Ploiești, de la sediul SRI 

poziționat pe strada Stadionului, ofi țerii 
de informații vor veghea asupra a tot ce 
mișcă în patru județe, dar nu putem spune 

neapărat că puterea Prahovei va crește sub 
aspectul deținerii de informații care țin de 
securitatea națională.

poziționat pe strada Stadionului ofițerii neapărat că puterea Prahovei va crește sub

Trei unități militare din 
Prahova, una din Ploiești 

și două de la Brazi, au intrat în 
programul de modernizare și 
înzestrare a Armatei Române, 
inițiat de ceva vreme de Ministerul 
Apărării Naționale, care cuprinde, 
pe lângă achiziția de tehnică de 
luptă, și reabilitarea și construirea 
unor noi capacități în unitățile 
care au rezistat reformei din 
sistem. Procedura de achiziție 
va fi  restrânsă online, în prima 
etapă fi ind selectați candidații 
care îndeplinesc cerințele impuse 
de autoritatea contractantă. 
După transmiterea de invitații 
de participare și a studiilor de 
fezabilitate tuturor candidaților 
selectați, va avea loc evaluarea 
ofertelor depuse de către aceștia. 
Autoritatea contractantă a impus o 

serie ce cerințe specifi ce fi rmelor:  
dovada concretă a realizării 
unor lucrări specifi ce în ultimii 
cinci ani, inclusiv, de construcții 
destinate depozitării de materiale 
explozive, rețele rutiere, electrice 
și altele cerute prin fi șa de date. 
Valoarea investițiilor din Prahova 
se ridică la 6 milioane de euro. 
Cei mai mulți bani se pare că vor 
merge la Batalionului 96 LAROM 

„Mircea Voievod” din Ploiești, 
unde se vor construi noi pavilioane 
pentru adăpostirea tehnicii 
militare, după demolarea unora 
existente. La Brazi, vor fi  realizate 
investiții pentru depozitarea de 
materiale periculoase, respectiv 
două pavilioane cu destinația de 
magazii, plus diferite anexe pentru 
activitatea militară specifi că.

serie ce cerințe specifice firmelor: Mircea Voievod” din Ploiești

6 MILIOANE DE EURO PENTRU 6 MILIOANE DE EURO PENTRU 
UNITĂȚILE MILITARE DIN PRAHOVAUNITĂȚILE MILITARE DIN PRAHOVA

Vi c e p r e ș e d i n t e l e 
Autorității Naționale 

de Reglementare în Energie 
(ANRE), Zoltan Nagy-Bege, a 
anunțat că, în mod cert, piața 
de gaze naturale va fi  complet 
liberalizată la 1 aprilie 2021, iar 
cea de energie electrică- la 1 iulie 
2021. De la acea dată încolo vor 
dispărea prețurile reglementate 
pentru consumatorii casnici, 
pentru a exista o așa-zisă 
concurență în piață. Bege a 
declarat agenției Agerpres: „Nu 
mai are niciun rost să păstrezi 
piața reglementată pe segmentul 
de retail, dacă piața angro este 
liberalizată. Am discutat cu toți 
actorii din piață și cu Comisia 
Europeană și toată lumea a fost 
de acord că nu este o abordare 
sănătoasă să menții prețurile 
reglementate la consumatorii 

fi nali casnici, dacă ai o piață 
liberă pe angro. Tot timpul vei 
avea de-a face cu diferențe în 
plus și minus, care trebuie reglate 
și care infl uențează concurența. 
Scopul este să avem concurență, 
iar furnizorii mari și cei mici să se 
înscrie într-o competiție reală în 
piață, lucru care se poate realiza 
doar prin liberalizarea completă.” 

ANRE va continua să avizeze 
doar tarifele de furnizare în 
regim de ultimă instanță, pentru 
o perioadă limitată, în caz de 
urgențe, precum falimentul sau 
incapacitatea furnizorului de 
a livra energie sau gaze. Toate 
aceste măsuri vor fi  instituite fi e 
prin lege, fi e printr-o ordonanță 
de urgență pregătită de ANRE 
și de Ministerul Energiei. 
Reamintim că, în prezent, există 
o procedură de infringement în 
sectorul gazelor, declanșată de 
Comisia Europeană, cu referire la 
OUG 114,  care se afl ă în stadiul 
de aviz motivat și care poate 
fi  închisă doar în cazul în care 
aceste măsuri de liberalizare sunt 
legiferate. Legea sau ordonanța 
trebuie emisă în timpul cel mai 
scurt, dincolo de orice tulburări 
politice. Bege a averizat: „Dacă 

România nu rezolvă aceste 
probleme în termenul acordat 
de Comisia Europeană, adică 
26 decembrie, dosarul de 
infringement va ajunge la Curtea 
Europeană de Justiție”, ceea ce ar 
echivala cu niște amenzi aspre 
pe care România va fi  pusă să le 
plătească.

PIAȚA GAZELOR ȘI A PIAȚA GAZELOR ȘI A 
ENERGIEI ELECTRICE, ENERGIEI ELECTRICE, 

LIBERALIZATĂ DIN 2021LIBERALIZATĂ DIN 2021

DECIZIE CERTĂ:DECIZIE CERTĂ:

Marți, 22 octombrie, 
la Filarmonica „Paul 

Constantinescu”, va avea loc 
lansarea celui de-al treilea volum 
din „Marea Carte a Ploieștilor”, 
un proiect derulat de Societatea 
Culturală Ploiești Mileniul 
III, condusă de Constantin 
Trestioreanu. Acest nou tom 

prezintă în paginile sale o istorie a 
cultelor, învățământului, justiției, 
culturii și artei, a educației fi zice 
și sportului, promovându-se astfel 
valorile locale din aceste domenii. 
Volumul al II-lea, publicat în 
2016, însumând 940 de pagini, a 
tratat economia „capitalei aurului 
negru”, oferind o nouă viziune a 

ceea ce a însemnat și înseamnă 
Ploieștiul ca motor al economiei 
României. Primul volum, apărut 
în 2011, a vorbit despre așezarea 
geografi că a orașului, populație, 
istoria Ploieștiului, momentele 
cruciale privind modernizarea 
urbei, rolul localnicilor și a orașului 
în războaiele ultimelor două 
secole, viața politică, Ploieștiul în 
comunism și post-comunism etc. 
Revenind la momentul de marțea 
viitoarea,  conducerea Filarmonicii 
„Paul Constantinescu” a 
anunțat că, alături de fi ecare 
carte reprezentând cel de-al 
treilea volum din „Marea carte a 
Ploieștilor”, va oferi un CD cu titlul 
„Paul Constantinescu -Simfonia 
ploieșteană”, de fapt, un album 
înregistrat în studioul fi larmonicii.

arți 22 octombrie prezintă în paginile sale o istorie a

MAREA CARTE A PLOIEȘTILOR III MAREA CARTE A PLOIEȘTILOR III 
VA FI LANSATĂ  MARȚEA VIITOAREVA FI LANSATĂ  MARȚEA VIITOARE
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Medicina clasicăMedicina clasică

Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulPloieştii.ro

Am sesizat cu toţii că în partea de jos 
a spatelui, în zona șalelor, coloana 

se curbează ușor spre abdomen. Acea 
porţiune, numită lombară, este deseori 
sursă de durere și disconfort, fi ind cea mai 
solicitată parte: cele 5 vertebre lombare (11-
15) suportă greutatea întregului trunchi.

Datorită vertebrelor lombare, care au 
corpul mai înalt și mai masiv comparativ cu 
celelalte vertebre, putem îndeplini activităţi 
și mișcări ce presupun forţă și fl exibilitate: 
ridicări greutăţi, ne răsucim, ne aplecăm. 
Majoritatea mișcărilor coloanei se petrec 
la nivelul segmentelor spinale 13-14 și 14-
15, astfel că acestea sunt cele mai expuse 
osteoartritei. Ultimele două vertebre 
lombare, 14-15, fi ind situate mai jos, 
suportă mai mult din greutatea corpului 
faţă de celelalte vertebre lombare, astfel că 
aici apare cel mai des hernia de disc.

Durerile lombare
Lombalgia desemnează durerile 

localizate în partea de jos a spatelui (în 
dreptul șalelor). Majoritatea durerilor de 
spate au la origine o leziune a unui mușchi 
din zona lombară, care poate rezulta în 
urma unei poziţii defectuoase, a unui efort 

fi zic intens (de exemplu ridicarea unui 
obiect greu), o răsucire greșită a corpului, 
statul îndelung pe scaun etc. De obicei, 
aceste dureri dispar în câteva zile sau 
săptămâni. O altă cauză a durerii lombare 
este uzarea discurilor, care își pierd 
elasticitatea, astfel încât coloana devine 
mai rigidă. Uzarea discurilor este favorizată 
de vârstă, sedentarism, artroză, obezitate, 
sarcină, fumat, mișcări repetative, poziţii 
defectuoase, eforturi fi zice intense. Uneori 
pot apărea modifi cări osoase la nivelul 
coloanei lombare (proeminenţe osoase sau 
producerea în exces de ţesut osos) care irită 
nervii intervertebrali. La unele persoane 
durerile de oase au la origine hernia de disc, 
care se poate produce brusc, în urma unui 
traumatism ori a ridicării unei greutăţi 
sau se poate instala treptat, ca urmare a 
uzurii coloanei vertebrale. În hernia de 
disc, durerile pot iradia pe picior în jos – e 
vorba de sciatică, cel mai întâlnit simptom 
al herniei de disc.

Când mergem la medic
Dacă durerea este persistentă și 

atât de intensă încât ne limitează activitatea 
zilnică sau apar simptome îngrijorătoare: 
slăbirea forţei musculare, amorţeli, 
înţepături, difi cultăţi la mers. Examenul 

clinic și analizele pot dezvălui 
cauza durerii. Dacă este cazul, specialistul va 
recomanda analize de sânge și radiografi i, 
pentru a se exclude o fractură, o problemă 
infl amatorie, o infecţie, osteoporoza. Dar, 
în 9 cazuri din 10, este vorba de o lombalgie 
comună, lipsită de gravitate.

Cum se tratează lombalgia
Durerea poate fi  ușoară sau 

severă, poate dura câteva zile sau poate 
persista mai multe luni, se poate agrava la 
efort sau la anumite mișcări, poate iradia 
spre șolduri sau picioare.

Pentru calmarea durerilor supărătoare 
medicul poate prescrie analgezice, 
antiinfl amatoare, miorelaxante, iar la 
nevoie poate recomanda injectarea locală 
de anestezic. Efi ciente sunt și fi zioterapia, 
acupunctura, kinetoterapia. Repausul la 
pat nu vindecă lombalgia ocazională, așa 
cum ai putea crede. Dimpotrivă, cu cât mai 
repede îţi reiei activităţile obișnuite, cu atât 
mai repede va ceda durerea.

Criza de lumbago
Este o contractură puternică 

și dureroasă a mușchilor paravertebrali, 
care nu mai permite mișcarea trunchiului. 
Durerea este intensă și apare brusc de 

obicei după un efort fi zic intens, ridicarea 
unei greutăţi, o mișcare greșită sau forţată 
a spatelui (răsucire, aplecare). Practic, e ca 
și cum ai avea coloana „blocată”, nu te poţi 
apleca și nici nu-ţi poţi îndrepta trunchiul. 
Orice tentativă de mișcare trezește dureri 
violente, deplasarea este difi cilă, așezarea 
sau ridicarea din pat sunt foarte dureroase.

De obicei criza dispare în câteva zile. Se 
recomandă paracetamol și miorelaxante, 
repaus la pat iniţial, apoi mișcare atât cât 
permite durerea. Căldura locală (pernă 
electrică, sticlă cu apă caldă) reduce 
contractura musculară.

O NOUĂ STAGIUNE MUZICALĂ EVENIMENT LA ORCHESTRA SIMFONICĂ A O NOUĂ STAGIUNE MUZICALĂ EVENIMENT LA ORCHESTRA SIMFONICĂ A 
FILARMONICII „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI (2019-2020) (I)

Continuând, cu brio, o excepţională 
iniţiativă de la ediţia precedentă 

(2017), a grandiosului Festival Internaţional 
ce poartă numele celui mai mare muzician 
român George Enescu, conducerea 
Filarmonicii ploieștene a izbutit și în acest 
an, ca în programul general al ediţiei a 24-a 
recent încheiate a Festivalului Internaţional 
George Enescu (31 august – 22 septembrie 
a.c.), să înscrie în programul general - 
în cadrul Secţiunii concerte în ţară și 
străinătate și municipiul Ploiești, listă 
ce cuprindea încă alte zece importante 
municipii: Bacău, Cluj Napoca, Sibiu, Iași, 
Timișoara, Târgoviște, Satu Mare, Bârlad, 
Piatra Neamţ, Târgu Mureș și alte șase 
localităţi de peste hotare: Florenţa, Berlin, 
Dresda, Chișinău, Toronto și Montreal.

În cadrul acestei noi secţiuni a 
programului general al Festivalului, 
organizatorii la nivel central, au propus 
ca orchestra simfonică a Filarmonicii 
Paul Constantinescu, să realizeze două 
concerte extraordinare în ziua de 12 și 19 
septembrie a.c. 

În aceste condiţii speciale, concertul 
din ziua de 12 septembrie a marcat în 
mod strălucit și deschiderea noii stagiuni 
muzicale: 2019-2020, a 67-a de la primul 
concert inaugural al instituţiei din 18 
decembrie 1952. 

Programul a cuprins lucrări de referinţă 
din opera a doi mari muzicieni de geniu: 

Rapsodia română 
nr. 1, opus 11, în 
La major de George 
Enescu, Concertul 
pentru pian și 
orchestră și Poemul 
coregrafi c Nunta 
în Carpaţi de Paul 
Constantinescu.

La pupitrul 
dirijoral s-a afl at 
tânărul și talentatul 
șef de orchestră 
Tiberiu Oprea – 
dirijor principal 
la Filarmonica de 
Stat din Pitești, iar 
partitura solistică a 
Concertului pentru 

pian și orchestră de Paul Constantinescu, 
a fost interpretată la un nivel artistic 
performant, de eminentul artist al claviaturii 
românești Vlad Dimulescu, șef departament 
în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică 
București, personalitate artistică bine 
cunoscută și unanim apreciată în ţară și pe 
meridianele lumii.

După o pauză destul de lungă, Poemul 
coregrafi c „Nunta în Carpaţi” de Paul 
Constantinescu, a răsunat din nou pe 
scenele românești, după o întrerupere de 
mai bine de o jumătate de veac.

Această excepţională lucrare a 
nemuritorului compozitor Paul 
Constantinescu a fost realizată în anul 1938, 
în urma unei comenzi primite din partea 
ilustrului om de știinţă academician Dimitrie 
Gusti, președintele Comitetului Român 
pentru pregătirea participării României 
la Expoziţia Universală, programată a 
se deschide în primăvara anului 1939 în 
Metropola americană New Yorg.Folosind 
libretul scris de celebra balerină și maestră 
a baletului românesc Floria Capsali, după 
ce a studiat o seamă de culegeri folclorice 
tipărite până la acea dată – inclusiv din 
comuna Fundul Moldovei din zona de nord 
a judeţului Suceava, împreună cu maestra 
de balet Floria Capsali, compozitorul 
Paul Constantinescu s-a deplasat în acea 
renumită zonă folclorică, și după ce s-a 
documentat temeinic, a reușit să culeagă și 
să înregistreze cele mai reprezentative piese 

muzicale cântate de tarafuri, cu prilejul 
nunţilor dedicate căsătoriei tinerilor din 
zona geografi că.

Pentru a da o notă cât mai interesantă 
întregii lucrări muzicale, a preluat și câteva 
fragmente din alte piese muzicale specifi ce 
unei nunţi ţărănești din alte teritorii ale 
ţării și în loc să intituleze lucrarea sa pentru 
Expoziţia Universală din SUA cu titlul 
”Nunta în Fundul Moldovei”, a preferat 
să găsească un titlu cât mai apropiat de 
creaţia populară românească, care să fi e mai 
bine înţeles și receptat pe plan naţional și 
îndeosebi la nivel internaţional. Astfel și-a 
intitulat noua sa creaţie, „Nunta în Carpaţi”.

Revenind în București și terminând cu 
succes partitura generală a noului opus, 
compozitorul a pus-o la dispoziţia maestrei 
de balet Floria Capsali, pentru realizarea 
baletului cu echipa Operei Române din 
București. 

Vizionarea spectacolului a avut loc în 
luna ianuarie  1939.  Juriul și personalităţile 
invitate – afi rmă acad. Mihail Jora, au apreciat 
noua realizare muzicală și coregrafi că a 
celor doi maeștri Paul Constantinescu și 
Floria Capsali, unele recomandări tehnice 
fi ind ușor de corectat. Din nefericire, din 
cauza declanșării celui de-al Doilea Război 
Mondial, statul român nu a mai pus la 
dispoziţie sursele fi nanciare necesare pentru 
deplasarea spectacolului „Nunta în Carpaţi” 
la deschiderea Expoziţiei Universale de la 
New York. S-a recurs la o formulă restrânsă 
de câţiva soliști, pe care documentele vremii 
nu le menţionează numele.

Prima audiţie absolută a baletului a avut 
loc în aceeași primăvară, în  ziua de 5 mai 
1939, sub bagheta marelui dirijor George 
Georgescu, la Opera Română din București.

Partitura muzicală a baletului a fost, 
prezentată de compozitor și la Concursul 
Naţional de Compoziţie „George Enescu” 
ce a avut loc în luna noiembrie 1938, a fost 
distinsă cu Premiul I și titlul de Laureat.

La deschiderea stagiunii actuale, 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii Paul 
Constantinescu, sub bagheta dirijorului 
Tiberiu Oprea, a izbutit în mod admirabil 
să pună în valoare această excepţională 
creaţie muzicală a lui Paul Constantinescu, 

partea coregrafi că fi ind realizată de baletul 
Rapsodia din București, sub conducerea 
maestrei Vanda Ștefănescu.

Cel de-al doilea concert prevăzut în 
agenda programului general al ediţiei 2019 
a Festivalului Internaţional George Enescu, 
a avut loc în seara zilei de joi, 19 septembrie, 
sub bagheta reputatului maestru Radu 
Postăvaru, dirijorul permanent al 
fi larmonicii și prof. dr. la catedra de dirijat 
orchestră a Universităţii Naţionale de 
Muzică București.

Programul concertului extraordinar 
a cuprins două excelente lucrări din 
repertoriul clasic universal: Concertul 
pentru pian și orchestră nr.5 în Si bemol 
major „Opus 73” și „Imperialul de L. van 
Beethoven – solist Constantin Sandu, 
personalitate cunoscută în lumea muzicală 
naţională și internaţională – în prezent, 
profesor în Portugalia, iar în partea a doua 
a concertului dirijorul Radu Postăvaru a 
oferit monumentala simfonie a I-a, WAB, 
101, de Anton Bruckner.

A fost într-adevăr un concert 
extraordinar, dirijorul Radu Postăvaru 
conducând cu deplină autoritate artistică 
aceste două excelente partituri – adevărate 
pietre de încercare din patrimoniul muzicii 
universale.

Următorul concert – al treilea din 
programul actualei stagiuni a readus pe 
scenă eminentul șef de orchestră Ilarion 
Ionescu-Galaţi și doi soliști violoniști – 
Ionuţ Pandelescu absolvent al Colegiului de  
Artă „Carmen Sylva” Ploiești și a studiilor 
universitare din Germania – unde se afl ă și 
în prezent și Lucja Madziar, laureată a unor 
concursuri internaţionale, fost prim concert 
maestru la renumite ansambluri simfonice 
din Germania. Publicul ploieștean a 
ascultat, cu mult interes, Concertul în re 
minor pentru două viori și orchestră, BWV 
1043 de J.S.Bach și piesa Navarra pentru 
două viori și orchestră opus 33 de Pablo de 
Sarasate.

Programul concertului s-a încheiat 
în mod solemn cu Simfonia a IV-a, în 
fa minor, opus 36 de P.I. Ceaikovski – o 
incontestabilă capodoperă a repertoriului 
simfonic universal. (va urma)
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ATENŢIE LA LOMBARĂ! Opt din zece români cu vârsta peste 25 de ani au suferit 
sau vor suferi la un moment dat de dureri de spate.



PAGINA 9

Ziarul   Ploiestii
17 - 23 octombrie 2019

INEDIT

În anul de graţie 585, pe timpul 
domniei regelui Burgundiei, 

Gontram (561-592), s-a organizat 
un important conciliu bisericesc, 
la Mâcon (în Burgundia, astăzi 
în Franţa). Acolo, un călugăr 
misogin a provocat dispute 
aprige, susţinând că femeia 
„nu este creatură umană”. Cum 
susţinătorii sexului frumos erau 
mult mai numeroși, conciliul a 
proclamat faptul că urmașa Evei 
„este o creatură umană”, însă 
inferioară bărbatului. La începutul 
secolului al X-lea, așa-numita 
„reformă clunisiană” (menită să 
purifi ce Biserica de infl uenţele 
laice și să revitalizeze concepţia 
monahismului în creștinătatea 
apuseană) avea să îi recunoască 
sexului slab doar un simplu statut 
biologic, nu însă și unul social.

UN SAC DE GUNOI
În perioada secolelor 

al IX-lea și al X-lea, fi ecare șef 
de familie (pater familias) avea 
obligaţia de a supraveghea, de a 
pedepsi și chiar de a ucide, în cazul 
unui comportament neadecvat, 
atât propria soţie, cât și pe surori 
sau fi ice, dar și pe orfanele fraţilor, 
verilor sau vasalilor săi. În funcţie 
de originea socială, femeia deţinea 
sau nu un statut „privilegiat”. 
În mediile aristocratice, de 
pildă, ea era stăpâna casei, 
mai mare peste toţi servitorii 
seniorului; purta la cingătoare 
cheile cuferelor și pivniţelor 
donjonului. În mediile sociale 
umile, femeia era în permanenţă 
însoţitoarea bărbatului, ea 
participând la muncile agricole, 
atât în gospodăria proprie cât și 
în gospodăriile altora; femeile 
secerau, strângeau recolta sau 
fânul, mânau animalele.

După anul 1100, în mediile 
aristocratice din sud-vestul Franţei 
femeia a reușit să se emancipeze  în 
raport cu bărbatul dobândind un 
statut privilegiat. A fost vorba însă 
de însoţitoarea seniorului, singura 
care a reușit să-și facă loc într-o 
societate clar misogină. Femeile 
din înalta societate au început să 
joace un rol social și, uneori chiar 
și unul politic. Unele geste sau 
cronici medievale pomenesc câte o 
femeie nobilă, care, în lipsa soţului, 
plecat într-o cavalcadă războinică 
sau la o simplă vânătoare, organiza 
apărarea donjonului sau a 
castelului, mobilizând garnizoana 
să ţină piept asediatorilor.

În secolul XI-XII, multe dintre 
urmașele Evei din păturile înstărite 
ale societăţii au început să fi e atrase 

de artele frumoase. Amintim doar 
cele mai celebre exemple, precum 
Hildergard von Bingen (1098-
1179), Eloise (1098-1164), contesa 
Beatriz de Die (după 1140-1175) 
sau Marie de France (1160-1210) 
sau 1215), prima femeie scriitor de 
expresie franceză cunoscută.

Începând cu secolul al XII-lea, 
le vedem și pe femeile din mediile 
burgheze implicându-se tot mai 
mult și în activităţile economice 
și comerciale, deţinând cârciumi, 
hanuri, prăvălii sau mici ateliere.

Cu toate acestea, mulţi clerici 
medievali au continuat să aibă 
o atitudine misogină și chiar 
defăimătoare la adresa lor. 
Cronicarul și călugărul benedictin 
Orderic Italis (1075-1142), de 
pildă, considera femeia o fi inţă 
dominată de emotivitate și de 
simţuri, fi re violentă, care îi 
ademenește și îi corupe pe bărbaţi 
cu plăcerile cărnii, iar pentru 
Bernard de Clairvaux (1090-1153), 
pur și simplu, femeia reprezenta – 
„un sac de gunoi”.

FEMEIA ȘI 
„STRATEGIILE” 

            MATRIMONIALE
În secolul al V-lea, galo-romanii 

practicau concubinajul cu sclave, în 
vreme ce la franci erau prezentate, 
deopotrivă, concubinajul și 
căsătoria succesivă cu mai multe 
femei. În epoca merovingiană, 
concubinajul și poligamia au fost 
frecvent întâlnite. De pildă, regele 

franc de la Soissonsm Clothar 
I (511-561) iniţial s-a căsătorit 
cu  Guntheue (495 – circa 532) 
văduva fratelui său Clodomer, 
undeva în jurul anului 524, apoi 
cu Radegonde și mai târziu, cu 
Ingunde, fi ica regelui Baderic din 
Turingia. Cea din urmă i-a dăruit 
lui Clothar I cinci băieţi și o fată. 
La un moment dat, Ingunde i-ar 
fi  cerut soţului să îi găsească și 
Aregondei, sora sa, un soţ, însă 
regele a găsit de cuviinţă s-o 
păstreze drept concubină. După 
moartea Ingundei, Aregonda a 
devenit a patra soţie a lui Clothar 
I. Ultima soţie a regelui Clothar I, a 
cincea la număr, a fost Chunsinna. 
Conform unuia dintre cei mai 
cunoscuţi istorici ai perioadei, 
germanul Eugen Ewing, legăturile 
matrimoniale ale lui Clothar au 
fost și mai complicate. Ingunde a 
fost repudiată de două ori, prima 
dată în 524, când regele și-a unit 
destinul cu Guntheuc. După ce 
relaţia cu aceasta din urmă s-a 
rupt, spre 530, Ingunde i-a revenit 
soţie, cei doi trăind împreună 
până în anul 537, când Clothar a 
divorţat de ea, pentru a se căsători 
cu Aregonda. Pentru a-l exonera 
pe rege de poligamie, Ewig a 
propus ca dată a unei noi alianţe 
matrimoniale, cu Radegonde, anul 
540. Mai mult chiar, între anul 537 
și 540, Clothar ar mai fi  repudiat 
o soaţă, pe Chunsinna, al cărui fi u 
s-a născut prin 540.

Un alt caz interesant a fost cel al 
regelui Neustriei, Chiperic I (561-
584), care a poruncit sugrumarea 
celei de-a doua soţii legitime, 
Galeswinthe (540-568), pentru a 
se putea căsători cu Fredegonda 
(circa 545-597), concubina 
preferată.

În anul 594, sub infl uenţa 
Bisericii, regele Austrasiei și al 
Burgundiei, Childebert al II-lea 
(575-595), a condamnat ferm, 
printr-un edict regal, așa-
numitele „legături nelegitime”. 
Cu toate acestea, concubinajul 
și poligamia au continuat să fi e 
practicate și în epoca Pepinizilor 
și în cea a Carolingienilor. Carol 
Martel, majordom al palatului din 

Austrasia (715-720), iar mai apoi 
și al celui din Neustria (720-741), 
a fost fi ul ilegitim al lui Pepin de 
Herstal (circa 635-714), născut în 
urma unei legături cu o concubină, 
pe nume Chalpaida (sau Alpaida).

Carol cel Mare, rege și mai 
apoi împărat al francilor (771-
814), a avut patru soţii legitime 
(Desiderata sau Ermengarda, 
fi ica regelui din Lombardia, 
Hildegard de Suabia; Fastrada și 
Iutgard de Alemania) și cel puţin 
șase concubine (Himiltrude, 
Gersuinda, Madelgard, Amal-
trude, Regina și Ethelinde).

Din toate aceste relaţii s-au 
născut 17 copii. Cu sprijinul 
Bisericii, Carol cel Mare a reușit să-
și camufl eze propria-i poligamie, 
dar, mai cu seamă, afecţiunea 
exagerată arătată fi icelor surorii, 
Gisla (mama lui Heruothland sau 
Roland, prefectul mărcii Bretone). 
Printr-un capitular dat în anul 
802, Carol cel Mare a interzis 
„nelegiuirea incestului”! sau, 
altfel spus, căsătoria între veri. În 
anul 814, la cererea împăratului 
Ludovic cel Pios, un conciliu 
bisericesc, desfășurat la Mainz, a 
pus incestul sub interdicţie.

OBICEIURI ȘI 
RITUALURI 

             MATRIMONIALE
În perioada secolului VI-VII, 

vârsta minimă la care se căsătoreau 
fetele era de 12 ani. Adeseori, însă, 
soţii aveau peste 30 de ani. În 
secolele următoare, VIII-IX, vârsta 
de măritiș a tinerelor începea să 
crească, spre 16-18 ani.

De cele mai multe ori, 
căsătoriile erau hotărâte de 
șeful familiei, bineînţeles fără 
consultarea mirilor. În anul 614, 
regele Clothar al II-lea (613-629) a 
interzis printr-un decret căsătoriile 
impuse copiilor de părinţi, dar ele 
n-au putut fi  complet eliminate.

Reforma iniţiată de abaţia de 
la Cluny  în prima jumătate a 
veacului al X-lea, avea să impună 
monogamia. Familia a devenit o 
structură de rudenie unilaterală 
(lignage),ea cuprinzându-l pe 
soţ-soţie, copii legitimi și rudele 
soţului („agnaţii”). Endogamia sau 
căsătoria între veri a fost înlocuită 
cu exogamia, căsătoria tinerilor 
proveniţi din familii diferite.

Până în secolul al X-lea, 
căsătoria a reprezentat un 
eveniment privat, ea fi ind ofi ciată 

în „camera nupţială” de șeful 
familiei, în prezenţa membrilor 
celor două familii din care 
proveneau mirii. Din secolul al 
XI-lea, reprezentantul Bisericii 
a fost cel care le dădea mirilor 
binecuvântarea (benedictio), în 
faţa ușii de intrare în sfântul locaș, 
el substituindu-se astfel lui pater 
familias. Mai târziu, în veacul al 
XII-lea, ritualul binecuvântării 
s-a mutat efectiv în biserică, în 
faţa altarului. Un sinod ţinut la 
Rouen, în anul 1012, a instituit 
obligativitatea binecuvântării 
mirilor în biserică. Tot în secolul al 
XI-lea a început să se pună tot mai 
mult accent pe consimţământul 
mirilor. Papa Urban al II-lea (1088-
1099) îl critica aspru pe regele 
Aragonului și Navarei, Pedro I 
(1094-1104), care intenţiona să-și 
oblige nepoata să se căsătorească, 
împotriva propriei voinţe, cu unul 
dintre vasalii săi. La începutul 
secolului al XII-lea, fi lozoful și 
teologul Hugo de Saint-Victor 
(1096-1141) considera căsătoria o 
uniune validă doar dacă mirii își 
dădeau efectiv consimţământul.

Va urma

La romani, în perioada Antichităţii târzii, femeia a avut doar un rol în casă, în vreme ce, la barbarii 
germanici, ea nu a fost altceva decât un „obiect de preţ”. Creștinismul și, implicit, Biserica creștină 

aveau să modifi ce, într-o oarecare măsură, condiţia femeii. Totuși, Sf. Apostol Pavel, iar, mai apoi, 
Părinţii Bisericii  (Ambrosius, Augustinus, Ieronimus)au relevat poziţia sa de inferioritate în raport 
cu bărbatul: „bărbatul este capul femeii” (1 Corinteni 11:3): „nevestelor fi ţi supuse bărbaţilor voștri ca 
Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul Bisericii”.

n anul de graţie 585 pe timpul de artele frumoase Amintim doar
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Într-o societate rurală subdezvoltată, 
marcată de decăderea ţărănimii 
libere şi aservirea ei, principala 

grijă a bărbatului era subzistența 
familiei sale şi achitarea taxelor 

către stăpânire. De cealaltă parte, 
statutul social al femeii era tributar 

unei paradigme bazată pe o serie 
de cutume, unele dintre acestea 

bucurându-se de susținerea Bisericii.

Într-o societate rurală subdezvoltată,

În urma căsătoriei, care de cele mai 
multe ori nu avea loc în acord cu 
opţiunea fetei, ci mai degrabă era 
condiţionată de existenţa zestrei, 
femeia devenea obedientă soţului 
și era deposedată de partea ei din 

patrimoniul patern. Soţul avea drept 
deplin de administrare şi folosire a 

zestrei, însă, din fericire, nu o putea 
vinde sau înstrăina.

În urma căsătoriei, care de cele mai

FEMEIA ÎN OCCIDENTUL MEDIEVAL(I)FEMEIA ÎN OCCIDENTUL MEDIEVAL(I)

În ceea ce privește pedeapsa aplicată 
femeii, bărbatul socotea că aceasta îi 
aparţine în totalitate, că are drept de 
viaţă şi de moarte asupra ei. Cu toate 

acestea, deşi legislaţia medievală 
românească îngăduia uciderea femeii 

doar în caz de încălcare a fi delităţii 
conjugale sau prin confi rmarea unor 

legături incestuoase cu rude „ce să 
sue sau de cealea ce se pogoară până 

a doa spiţă“.

Poziţia inferioară a femeii 
în societate şi în familie 

este o caracteristică a lumii 
mediteraneene, infl uențate 

deopotrivă de gândirea greco-
romană și de iudeo-creștinism. Acest 

lucru poate fi  observat în operele 
medicilor şi ale fi losofi lor. In ceea 

ce privește concepţia greco-romană 
despre femeie, aceasta este văzută 
ca o fi inţă incompletă, mai puţin 
perfectă decât bărbatul. Medicii 
credeau că bărbatul și femeie au 
trupuri similare, cu deosebirea 
că femeia e mai slabă din punct 

de vedere fi zic, ceea ce-i conferă o 
inferioritate intelectuală.
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ANDREI NĂSTASE, PRIMAR PENTRU 12 ZILE ÎNAINTE DE 
ALEGERILE LOCALE?

Pe 8 octombrie curent, o nouă explozie în curtea 
magistraților – Curtea de Apel Chișinău validează mandatul 
de primar al lui Andrei Năstase (PPDA), obținut în urma 
alegerilor pentru șefi a Primăriei din 3 iunie 2018 și anulat 

pe 19 iunie 2018. Asta după un an și patru luni, dar și cu 12 
zile înainte de noile alegeri locale generale pentru Primăria 
Chișinău. Decizia de validare a mandatului lui Năstase este 
semnată de același judecător care a semnat hotărârea de a 
anula rezultatele alegerilor locale din 2018, Vladislav Clima! 

Mai mulți experți și candidați la fotoliul primăriei capitalei 
susțin că decizia nu este lipsită de o conotație electorală. Deși 
este o decizie care repară o nedreptate, un abuz, ea vine în 
plină campanie a alegerilor din 20 octombrie și, evident, 
încalcă fl agrant principiul egalității concurenților electorali, 
poartă mai mult un caracter politic fără perdea, decât juridic. 
Juriștii se pierd în ecuații cu mai multe necunoscute generate 
de legislația muncii – Năstase ar trebui acum să primească 
leafa de primar pentru un an și jumătate? Dar pe cea de 
ministru trebuie să o restituie? Mare încâlceală e cu justiția 
asta moldovenească! 

Andrei Năstase însă nu-și mai încape de emfază. „Victorie 
defi nitivă! Am învins pentru că am luptat și vom răzbate mai 
departe pentru că vom rămâne uniți”, scrie într-o postare 

pe pagina sa de Facebook. (Să mai zici că nu e agitație 
electorală?!) Și se va complace în funcția de primar legal o zi 
și o noapte. Căci îndată s-a prezentat la primărie să discute 
cu funcționarii, să-i felicite și să-și recupereze buchetele de 
fl ori, dar și să se degreveze, de astă dată din funcția de primar 
(după ce s-a degrevat de cea de ministru), și să-l desemneze 
ca primar interimar pe Andrian Talmaci, care de fapt și 
îndeplinește această funcție după ce Consiliul municipal 
l-a demis pe fostul interimar, Ruslan Codreanu. Dar va 
deschide și o paranteză, pentru a liniști spiritele și a îmbrăca 
decizia Curții de Apel în caft anul legalității și disculpa 
„independența” justiției de la Chișinău: actuala decizie este 
rezultatul adresării sale la CEDO, de unde a venit către guvern 
o scrisoare în care înalta instanță cere explicații. Dar cine să 
fi  intervenit… pardon, să fi  adus la cunoștință Curții de Apel 
Chișinău conținutul scrisorii – Maia Sandu, adică guvernul? 
Andrei Năstase, adică vicepremierul și ministrul de interne? 
Sau poate chiar președintele Igor Dodon? 
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FAVORITUL LUI DODON LA PRIMĂRIE E 
NĂSTASE, NU CEBAN

După cum se vede cu ochiul liber, toate 
aceste convulsii ale justiției moldovenești 
se circumscriu subtil și latent campaniei 
electorale. Mai drept, magistrații, în special 
cei care au fost încolonați regimului 
Plahotniuc, sunt într-o febrilă așteptare a 
rezultatelor alegerilor din 20 octombrie, ca să 
înțeleagă cui vor bate temenele – principiului 
independenței justiției sau noului ei stăpân. 
Or, ritmul reformei justiției va depinde în 
primul rând de cine și cum va fi  ales (sau 
desemnat?!) Procurorul General al Republicii 
Moldova. Pentru desemnarea acestuia sunt 
într-o evidentă competiție premierul Maia 
Sandu și aparent partenerul de bloc Andrei 
Năstase, pe de o parte, și președintele socialist 
Igor Dodon și, sufi cient de evident, partenerul 
său de proteste și asalt asupra clădirii 
parlamentului în noaptea de 20 ianuarie 
2016, când a fost investit guvernul Filip …

Andrei Năstase. Da, da, Andrei Năstase. Tot 
mai evident devine faptul că de rezultatele 
alegerilor din 20 octombrie depinde dacă 
Republica Moldova va demara cât mai rapid 
pe calea reformelor și a restabilirii democrației 
și statului de drept sau binomul de odinioară 
Plahotniuc-Dodon va fi  substituit cu binomul 
Dodon-Năstase. Președintele Dodon, care 
este, știut lucru, într-o permanentă campanie 
electorală și care acum coordonează (a se citi 
dictează) cam toate în locul și stilul fostului 
coordonator Plahotniuc, nu-i este totuna 
cine va ocupa fotoliul Primăriei capitalei. 
Perspectiva socialistului Ion Ceban, chiar 
dacă și unul din fruntașii PSRM, nu-i surâde 
deloc. Lingușitor, cam prostănac, dar bun 
de gură, Ceban pare să completeze cursul 
trasat de Dodon și Greceanîi, dar accederea 
lui la primărie le-ar putea aduce surprize 
celor doi lideri ai PSRM. Ceban poate fi  
groparul lui Dodon, așa cum Dodon a fost 
groparul lui Voronin, iar Dodon înțelege 
prea bine acest lucru. Sau să o substituie pe 

Zinaida Greceanîi la timona PSRM-ului. 
Șefi a primăriei capitalei este o pistă foarte 
propice de lansare în politica mare, inclusiv 
pe terasamentul rezidențial. Iată de ce Dodon 
nu-l vrea câștigător în aceste alegeri pe 
confratele său socialist.

Cu totul altă treabă e cu Andrei Năstase. 
Dodon nu are nici un motiv să se teamă 
de el – Năstase nu atentează la electoratul 
său, este agreat de ruși, îi este partener de 
guvernare și frate de „suferință” încă de pe 
timpul protestelor. Or, așa cum pe stânga 
bătălia se poate da între Dodon și Ceban, 
pe dreapta o competiție acerbă se poate 
instala curând între Maia Sandu și Andrei 
Năstase, favorita publicului fi ind lidera PAS. 
O competiție cu Năstase poate fi  ușor mai 
plăcută și mai favorabilă lui Dodon, decât 
cu intransigenta Maia Sandu. Pe zi ce trece 
coaliția „antioligarhică” scârțâie din toate 
încheieturile. La suprafață ies tot mai multe 
indicii ce arată clar că mariajul lor atipic a intrat 
într-un grav impas. Unii experți sunt convinși 

că după alegerile locale va crăpa iremediabil. 
În plus, prin târg s-au înmulțit zvonurile 
că americanii încearcă din răsputeri să o 
smulgă pe Maia Sandu din brațele lui Kozak 
și să o încline spre o majoritate cu democrații. 
Firește, lidera PAS încă mai ezită, fi indcă s-a 
angajat deocamdată să răspundă comenzilor 
Berlinului, nu ale Washingtonului. Totuși, 
argumente în favoarea acestei reconfi gurări 
există până peste margini și chiar Maia Sandu 
le simte, decât că nu dă pe față încă. De 
cealaltă parte, Năstase își dă și dânsul seama 
că Occidentul l-a scos din cărți și că șederea 
lui în executiv, în subordinea directă a 
principalei sale concurente, îl omoară cu zile. 
Or, un șir de rupturi recente din interiorul 
blocului ACUM l-au afectat exclusiv pe 
Năstase, nu și pe Maia Sandu. Prin urmare, 
Dodon are nevoie de Năstase, iar Năstase – de 
Dodon. Decizia Curții de Apel, care-l umfl ă 
pe Năstase cu zece zile înainte de alegeri, se 
înscrie exact în această logică. 

„Știu că nu e ușor să faci dreptate în Republica Moldova. Știu că nu e ușor să repari 
un sistem putred, să treci peste toate piedicile întinse de cei interesați ca lucrurile 

să rămână așa cum sunt. Dar mai știu că viitorul țării noastre, viitorul tuturor cetățenilor 
depinde de cei care vor avea curajul să facă schimbarea în sistem”. Este adresarea cea mai 
recentă a premierului Maia Sandu în contextul reformei justiției. O împărtășesc oare și 
partenerii săi de guvernare, Igor Dodon și Andrei Năstase? 

JUSTIȚIA DE LA CHIȘINĂU, CEA MAI JUSTIȚIA DE LA CHIȘINĂU, CEA MAI 
MOLDOVENEASCĂ JUSTIȚIE DIN LUMEMOLDOVENEASCĂ JUSTIȚIE DIN LUME

MAGISTRAȚII CARE S-AU ÎMBOGĂȚIT 
ILEGAL TREBUIE SĂ PLECE DIN SISTEM 

Dacă parada demisiilor în sistemul 
justițiar și structurile administrației publice 
a decurs într-un fel rapid și lesne, reforma 
justiției, ultimul obiectiv al procesului de 
dezoligarhizare, materializată în fi nal cu 
alegerea/desemnarea unui procuror general 
„integru, profesionist și independent”, pare 
a fi  piatra de încercare a actualei guvernări. 
Pe de o parte, concursul pentru funcția 
de judecători la Curtea Constituțională a 
demonstrat, în primul rând, că guvernarea 
la început fără a avea niște prevederi foarte 
exacte și uniforme, toți actorii implicați 
au efectuat concursul pe placul fi ecăruia. 
Doritorii din partea societății civile, candidații 
desemnați din partea parlamentului sau din 
partea executivului au fost foarte diferiți ca 
și califi care, profi l, au trecut întregul proces 
de selecție și până la urmă au fost numite cu 
totul alte persoane. Iar alegerea președintelui 
Curții Constituționale, un fruntaș al PSRM 

cu prea puțină practică justițiară, s-a lăsat cu 
un scandal care a scos la iveală infl uența (ca 
să nu spunem direct amestecul) politicului. 

Modifi cările la Legea cu privire la 
Procuratură a pus și mai abitir pe jar 
breasla justițiară. Potrivit noilor prevederi, 
Procurorul General este numit de șeful 
statului la propunerea Consiliului Superior 
al Procurorilor (CSP). Doar că până a fi  
numiți candidații (nu mai puțini de doi) 
vor fi  propuși CSP de o Comisie de concurs, 
care Comisie va fi  desemnată de Ministerul 
Justiției, în a cărei componență intră 
ministrul justiției, doi foști procurori sau 
judecători cu cel puțin 10 ani de experiență 
în funcție (câte unul din fi ecare ramură), un 
reprezentant al societății civile și un psiholog, 
ambii selectați de ministrul justiției. Membrii 
Comisiei trebuie să se bucure de o reputație 
profesională ireproșabilă. Paie pe foc a pus 
și premierul Maia Sandu, care a declarat 
deschis în cadrul unei  emisiuni televizate 
că „toți magistrații și procurorii care s-au 

îmbogățit pe cale ilegală trebuie, în primul 
rând, să plece din sistem și, în al doilea rând, 
ei trebuie să răspundă de unde au averile”. Și 
că evaluarea activității acestora va depinde 
de hotărârile luate de magistrați: cum au fost 
anulate rezultatele alegerilor în municipiul 
Chișinău, ce hotărâri au fost emise în cazul 
lui Ilan Șor lăsat să fure și la libertate câțiva 
ani, dar și referitor la alte persoane despre 
care le era clar tuturor că sunt hoți, și numai 
magistraților nu. 

Convulsiile în tagma magistraților s-au 
ținut lanț. La 13 septembrie, 87 de judecători 
au cerut convocarea de urgență a Adunării 
Generale a Judecătorilor. Consiliul Superior 
al Magistraturii (CSM) a respins demersul 
acestora, dar Curtea de Apel a obligat CSM 
să o convoace pe 27 septembrie. În pofi da 
împotrivirii membrilor CSM, Adunarea 
totuși a avut loc. E drept că judecătorii rebeli 

au cam tras-o de urechi – inițial nu întrunea 
cvorumul necesar, dar în câteva ore totuși, 
prin metode știute doar de ei, au adunat 
200 de magistrați. După dezbateri aprinse și 
îndelungate, cu votul majorității au fost lipsiți 
de mandate cei 6 membri și membri supleanți 
ai CSM. Adunarea a fost califi cată ca ilegală 
de ministrul justiției și de premier. Pe de altă 
parte, cu trei zile înainte, Procurorul General 
interimar Dumitru Robu a solicitat CSM 
retragerea imunității, reținerea și arestarea 
președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion 
Druță, pe motivul îmbogățirii ilicite. Deși 
se pregătea să demisioneze, acesta a dat bir 
cu fugiții speriat de „perspectiva” a 15 ani 
închisoare, dar până la urmă s-a prezentat 
benevol în fața instanței. Paradoxal, dar 
cererea procurorului de arestare preventivă 
pentru 30 de zile însă a fost respinsă de 
judecătoria Chișinău. 

ÎN AȘTEPTAREA IZBĂVIRII, CU FUNDUL PE URZICI 

Tot mai puțini sunt naivii care chiar cred că justiția în 
Republica Moldova a devenit, între timp, independentă. 
Ecuația electorală pentru Primăria Chișinău, principala 
redută în luptele politice, arată astăzi cam așa: dacă votezi 
pentru Năstase, faci jocul lui Dodon, dacă îl votezi pe Ceban, 
te pliezi direct pe interesul rusesc. Oricum ai da, oricum ai 
suci-o, ajungem tot acolo. Direct sau pe ocolite. Singura șansă 
de scăpare este să câștige al treilea. Dar unde-i el și cum îl 
cheamă? Distanța dintre cei doi, Ceban și Năstase, și al treilea 
în sondaje, Octavian Țâcu, este prea mare ca să fi m optimiști. 

Pe de altă parte, reforma Procuraturii nu constă înainte de 
toate în preluarea controlului asupra acesteia, ci în oferirea 
independenței. Oamenii trebuie să vadă că se face dreptate. 
Și în privința celor care au furat miliardul, dar și în privința 
celor care trădează și încalcă legea prin fi nanțare din exterior. 
Comisia de la Veneția s-a pronunțat în prealabil referitor la 
proiectul de lege cu privire la reforma Curții Supreme de 
Justiție și a Procuraturii – judecătorii, ca și procurorii, care 
nu trec evaluarea integrității ar urma să nu fi e menținuți 
în sistem prin transfer într-o instanță inferioară, ci supuși 
măsurilor disciplinare, demiși dacă este cazul. Printre cele 
mai importante recomandări ministrul justiției, Olesea 

Stamate, a remarcat asigurarea independenței și integrității 
membrilor comisiei de evaluare extraordinară, claritate la 
criteriile de evaluare. În schimb magistrații nu se grăbesc să 
accepte și să ducă la bun sfârșit reforma sistemului în care 
vegetează. Unii motivează că nu e cazul să intervină franc 
pentru a nu perturba coaliția, și așa fragilă și în fi erbințeli, 
afl ată încă într-o scăldătoare cu ape tulburi. Dar cei mai mulți 
așteaptă de fapt rezultatele alegerilor ca ivirea lui Dumnezeu. 
Va să cunoască noul stăpân. Mai ales că prea mulți se simt 
nu numai cu pufușor pe botișor, dar și cu fundul pe urzică 
iute tare.  
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PROTESTE ÎN INTERIORUL
 ȘI EXTERIORUL UE

În prima jumătate a lui 2019, protestele 
au zgâlţâit ţări din Europa Centrală și de 
Est (ECE) și din Balcani. În Cehia, oamenii 
au ieșit în stradă de mai multe ori, pentru 
a cere demisia premierului Andrej Babis, 
din cauza unor acuzaţii de fraudă implicând 
fonduri UE. Protestele au atins apogeul 
la sfârșitul lunii iunie a.c., când, conform 
organizatorilor, 250.000 de oameni au 
protestat la Praga, cea mai mare manifestaţie 
de la căderea regimului comunist în 1989.

În Slovacia vecină, mii de oameni au 
ieșit în stradă în ultimele săptămâni, pentru 
a protesta contra guvernului și a cere ca 
autorităţile să rezolve asasinarea, în 2018, 
a jurnalistului de investigaţii Jan Kuciak, 
împușcat împreună cu logodnica sa în 
timp ce investiga corupţia politică legată 
de crima organizată. La fel ca în Cehia, 
protestele slovace au fost cele mai mari din 
ţară de după căderea comunismului, acum 
trei decenii.

Mai departe, spre sud-est, câteva orașe 
românești au cunoscut proteste intermitente 
încă din 2017, ca reacţie la reformele 
guvernului, care au mărit controlul 
asupra justiţiei și au îmblânzit pedepsele 
pentru infracţiuni de corupţie. Conform 
activiștilor, la unele dintre proteste s-au 
strâns peste 500.000 de oameni.

Oamenii își exprimau furia împotriva 
guvernelor și în afara UE. În Albania, 
partidele de opoziţie cer demisia 
premierului Edi Rama de luni de zile, 
acuzându-l de fraudă electorală. Unele 
manifestaţii au dus la violenţă, poliţia 
răspunzând cu gaze lacrimogene și tunuri 
cu apă când unii manifestanţi au încercat 
să ia cu asalt Parlamentul, în aprilie a.c. În 
Serbia vecină, oamenii organizează proteste 
guvernamentale încă din noiembrie trecut, 
când niște atacatori necunoscuţi au bătut 
un politician din opoziţie. Protestatarii cer 
o mai mare libertate a presei și alte libertăţi 
politice, pe lângă mai multă transparenţă 
guvernamentală. Unii protestatari au cerut 
și demisia președintelui Aleksandar Vucici.

GUVERNE OPACE SE CIOCNESC DE O 
SOCIETATE GĂLĂGIOASĂ

Originea tuturor acestor proteste variază: 
în cazuri precum Albania, partidele din 
opoziţie au condus manifestaţiile, în vreme 
ce în altele, cum e în România, opoziţia 
politică a susţinut demonstraţii lansate 
iniţial de societatea civilă sau de grupuri 
constituite pe reţelele sociale. Oricare ar fi  
originea lor, protestele împărtășesc teme 
comune, inclusiv revendicări privind mai 
multă transparenţă guvernamentală, o 
luptă anticorupţie mai robustă și o mai 
profundă libertate a presei. Protestele sunt, 
de asemenea, contagioase: de pildă, unii 
dintre organizatorii protestelor din Cehia au 
admis că au fost inspiraţi de evenimentele 
din Slovacia vecină.

Este o tendinţă remarcabilă, într-o 
regiune în care democraţia a sosit relativ 
recent. În ultimele trei decenii, aceste ţări 
(în special cele care au aderat la UE) au 
devenit democraţii, însă există indicii că 
procesul a încetinit sau chiar a început să se 
inverseze în ultimii ani.

UE și-a exprimat îngrijorarea faţă de 
slăbirea democraţiei și statului de drept în 
Polonia, Ungaria și România și a ameninţat 
cu măsuri punitive contra lor. Bruxelles-
ul se teme că guvernele din regiune capătă 
un prea mare control asupra justiţiei, pun 
presiune pe instituţiile critice de presă și 
sunt prea permisive cu corupţia. Comisia 
Europeană a avertizat, totodată, ţări precum 
Serbia și Albania, care aspiră să adere la 
UE într-o bună zi, că trebuie să devină mai 
transparente.

Conform Transparency International 
(TI), majoritatea ţărilor din regiune se 
clasează sub media UE la capitolul corupţie. 
În cel mai recent Indice al Percepţiei 
Corupţiei, TI a avertizat că „instituţii și valori 
democratice sunt în pericol” în regiune. Fapt 
care dezvăluie una dintre principalele 
contradicţii sociale și politice din ECE și 
Balcani, care opune guverne din ce în ce 
mai opace unor grupuri civice care cer tot 
mai multă transparenţă conducătorilor.

SE BUCURĂ DE UN SUCCES MODEST

Organizaţiile civice și partidele 
politice care presează pentru mai multă 
transparenţă guvernamentală în regiune 
se confruntă cu provocări semnifi cative. 
Prima este cea de a menţine avântul. Cel mai 
adesea, se întâmplă ca protestele de masă 
să se estompeze după câteva săptămâni, 
în condiţiile în care guvernele fac concesii 
superfi ciale, fără a altera semnifi cativ statu-
quo-ul. De exemplu, protestele masive din 
Serbia nu au reușit să determine guvernul să 
facă vreo concesie.

În plus, multe dintre guvernele respective 
se bucură de o popularitate largă, în ciuda 
presiunii interne și a celei externe, din 
partea UE, împotriva lor. În multe asemenea 
cazuri, și opoziţia rămâne dezbinată, în 
pofi da antipatiei împărtășite împotriva 
guvernului. Este cazul Ungariei și Poloniei, 
unde partidele la guvernare au câștigat 
alegerile europene cu o marjă considerabilă, 

cu toate îngrijorările UE legate de statul de 
drept în cele două ţări.

Totuși, în unele cazuri, nemulţumirea 
internă și externă a forţat guvernul să 
schimbe cursul. În urma unei evoluţii 
proaste la alegerile europene și a pierderii 
unui referendum fără obligativitate juridică 
privind politici ale guvernului, premierul 
român Viorica Dăncilă a anunţat, lunile 
trecute, că Bucureștii își vor abandona 
unele dintre cele mai controversate reforme 
judiciare, precum și unele decizii privind 
diminuarea pedepselor pentru infracţiuni 
de corupţie.

În Slovacia, protestele antiguvernamentale 
au forţat demisia premierului Robert Fico la 
începutul lui 2018 și au propulsat-o, în mai 
a.c., pe activista și novicea politică Zuzana 
Caputova în funcţia de președinte. Apoi, la 
alegerile europene din anul 2019, partidul 
Smer al lui Fico a pierdut pentru prima oară 
în mai bine de un deceniu, în favoarea unei 
coaliţii relativ noi de forţe politice pro-UE.

CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU EUROPA?

În anii următori, apariţia unei societăţi 
civile dispuse să protesteze contra măsurilor 
luate de guvern pentru subminarea 
democraţiei și a statului de drept va avea 
mai multe efecte în ECE și Balcani. În 
primul rând, va contrabalansa manevrele 
guvernelor din direcţia opusă. Protestele 
nu vor izbândi mereu și nici guvernele 
nu vor deveni mai transparente peste 
noapte. Cu toate acestea, protestele indică 
faptul că, la trei decenii de la introducerea 
democraţiei, mari segmente ale societăţilor 
est-europene nu doresc să derapeze înapoi 
către autoritarism.

Sentimentele antiguvernamentale vor 
deschide, totodată, calea forţelor politice 
anti-establishment din regiune. În unele 
cazuri, ar putea duce la preluarea puterii 
de către forţe autentic democratice și la 
adoptarea de reforme pentru consolidarea 
statului de drept și separarea puterilor în 
stat în ţările respective. În altele, poate 
duce la apariţia unor forţe naţionaliste și 
populiste – o tendinţă care se manifestă deja 
la nivelul întregii UE.

Oricare ar fi  situaţia, un mediu politic 
mai volatil va stimula fragmentarea politică 
și socială care are loc pe tot cuprinsul 
Europei, fapt care duce la un risc politic mai 
ridicat, la o mai mare incertitudine politică 
și la alegeri mai imprevizibile.

Pentru UE, situaţia reprezintă o dilemă 

strategică. Principalele instituţii UE și 
cele mai mari state membre, Germania 
și Franţa, vor saluta presiunea societăţii 
civile pentru guverne mai transparente. 
Dar există o linie foarte fi nă între a sprijini 
aceste mișcări și a fi  văzut drept unul 
care se amestecă în treburile suverane. 
E foarte probabil ca forţele eurosceptice 
din regiune să îmbrăţișeze sprijinul UE 
pentru protestele antiguvernamentale și 
ameninţările de a pedepsi guvernele drept 
un exemplu de interferenţă a UE în afacerile 
interne. Forţele naţionaliste s-ar putea folosi 
și ele de acţiunile UE, pentru a exacerba 
sentimentele anti-UE dintr-o regiune care 
deja are sentimente amestecate în privinţa 
Bruxelles-ului.

Pe parcursul ultimelor trei decenii, 
dorinţa de aderare la alianţe occidentale 
internaţionale, precum UE și NATO a 
determinat regimurile foste autoritare 
din ECE și Balcani să introducă reforme 
politice și economice și să se transforme în 
democraţii de piaţă. Procesul a fost în mare 
parte unul de succes, întrucât toate statele 
care au aderat la UE, din anii 2000 până la 
începutul anilor 2010, sunt, preponderent 
ţări democratice, în vreme ce statele 
candidate au introdus reforme democratice 
sub sponsorizarea UE.

Însă evenimente recente au provocat 
îngrijorare la Bruxelles și în alte capitale 
occidentale cu privire la sănătatea valorilor 
democratice și a statului de drept în ECE și 
Balcani. Ţări precum Franţa au mers chiar 
până acolo, încât să spună că statele care 
nu respectă valorile UE n-ar trebui să mai 
primească fonduri de la blocul comunitar. 
Însă propriile dispute politice interne din 
UE contribuie și ele la extinderea faliei 
dintre estul și vestul continentului, întrucât 
multe ţări estice au devenit mai sceptice în 
privinţa benefi ciilor integrării europene și, 
în consecinţă, mai puţin dispuse să urmeze 
ghidajul Bruxelles-ului. În același timp, 
unele ţări candidate ar putea deveni mai 
puţin interesate să accepte ghidajul UE, 
dacă vor ajunge să creadă că nu vor adera la 
Uniune în viitorul previzibil.

Recenta decizie de a se acorda controlul 
principalelor instituţii politice ale UE unor 
cetăţeni ai unor state din „nucleu”, precum 
Franţa, Germania, Belgia, Spania și Italia, 
iar nu unor state estice, reprezintă în parte 
și o reacţie a statelor membre occidentale 
la comportamentul guvernelor estice. Mai 
mult decât atât, constituie și un indiciu al 
unei deconectări tot mai mari între estul și 
vestul comunitar – un proces care s-ar putea 
încheia cu o sciziune irevocabilă a Europei.

Demonstraţiile recente din numeroase 
state estice arată însă că o proporţie 
apreciabilă a societăţii civile este dispusă 
să-și facă simţită prezenţa, pentru a cere 
mai multă transparenţă guvernamentală, 
mai puţină corupţie, mai multă libertate a 
presei și un stat de drept mai puternic, toate 
acestea ca parte a unui efort de a împiedica 
adâncirea respectivei falii. Asemenea 
proteste pro-democraţie nu sunt neapărat 
și pro-UE, însă revendicarea unei mai mari 
transparenţe poate contribui la închiderea 
faliei dintre estul și vestul Uniunii.
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EUROPA DE EST ASISTĂ LA O REVOLUŢIE TĂCUTĂ

PROTESTE ÎN INTERIORUL Este o tendinţă remarcabilă într o

O revoluţie tăcută cuprinde întreaga Europă de Est. Din Cehia până în Albania 
și din Slovacia până în România, oamenii ies în stradă, pentru a cere de la 

guvernele lor mai multă transparenţă. Deocamdată rezultatele au fost modeste, 
însă este o tendinţă care va juca un rol important în regiune, în anii ce vor veni, 
cât și una care va infl uenţa viitoare decizii guvernamentale și rezultate electorale. 
Într-un moment în care UE nutrește temeri tot mai mari privind starea democraţiei 
și statului de drept în rândul membrilor ei și al ţărilor candidate din Est, alegătorii 
transmit mesajul că vor ca guvernele lor să fi e mai transparente – un lucru care, în 
cele din urmă, ar putea contribui la micșorarea faliei în creștere dintre jumătăţile 
vestică și estică ale continentului, comentează agenţia americană Stratfor preluată 
de rador.ro.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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SPORT

Fotbal 
LIGA 3 / SERIA 3

* După 8 etape, singura echipă cu adevărat 
din Prahova, CS Blejoi, debutantă în eșalon, a 
acumulat 9 puncte (1-0 cu Progresul Spartac 
București, 4-0 cu Flacăra Moreni, sâmbătă la 
Blejoi; 1-1 cu Astra 2, 0-0 la CSM Alexandria 
și 2-2 cu SR Brașov) și ocupă locul 11 din 16 
competitoare.

* În aceeași serie activează și Astra 2 Giurgiu 
(structură privată ce-și desfășoară activitatea și 
în Ploiești, unde deţine două mari baze sportive 
– Astra și Prahova…), care a acumulat 5 puncte 
(4-0 la FC Voluntari 2, 1-1 la CS Blejoi și 3-3 cu 
Unirea Brașov, vinerea trecută la Strejnic…) și 
ocupă locul 14.

Fotbal 
LIGA A PRAHOVA

* CSO Plopeni, singura neînvinsă în cele 9 
etape ale primului eșalon judeţean, conduce 
în clasament cu 23 puncte, urmată aproape de 
Petrolul 95 Ploiești și CSO Tricolorul  Breaza, 
ambele cu câte 21p și de AFC Bănești Urleta și 
Petrolistul Boldești cu câte 20p.

Handbal
DIVIZIA A / SENIOARE 

* Cu speranţa promovării, echipa CS Activ 
Prahova Ploiești a terminat primul tur (din 
cele patru preliminare) cu 4 victorii și un eșec 
(36-19 cu CS Odorheiu Secuiesc 16-20 la Dacia 
Mioveni, 29-21 cu Naţional Râmnicu Vâlcea, 
32-16 cu CSU Târgoviște și 32-20 la CSM 
Târgu Jiu), pe locul doi al Seriei C, după Dacia 
Mioveni (5 victorii din 5 jocuri), echipă pe care 
o va mai întâlni încă de trei ori…

PE SCURT • PE SCURT •PE SCURT • PE SCURT •

FOTBAL
Liga 2 / Etapa 11 / Stadion „Ilie Oană” 

Ploiești / 13.X.2019: 
 FC Petrolul Ploiești – Daco Getica 

București 3-0 (2-0)
Marcatori: Ionuţ Cioinac (3), Valentin 

Ţicu (13), Sergiu Arnăutu (73).
Petrolul (antrenor Flavius Stoican): 

Avram – Bărboianu, Olaru, Manolache, 
Ţicu – Zaharia, Meza Colli, Cioinac, Saim 
Tudor (46 Munteanu) – Arnăutu (74 
Enache), Hamza Younes (78 Gnabouyou) * 
Datori devotaţilor lor suporteri, fotbaliștii 
petroliști au evoluat din startul partidei 
cu multă dăruire, dominând permanent 
jocul, construind numeroase acţiuni 
ofensive, spectaculoase, trei dintre acestea 
fructifi cate…

Petrolul, victorie! Prima stagională, pe 
Stadionul „Ilie Oană”…

 Dintre celelalte rezultate ale etapei 

(cu 4 jocuri amânate…), interesante 
sunt: * Metaloglobus București – 
Turris Oltul Turnu Măgurele 1-0 * 
Ripensia Timișoara – CS Mioveni 
0-5 * Sportul Snagov – U Cluj 1-1…

 După 11 etape, în clasament 
conduc: Turris 25p, CS Mioveni 
(singura neînvinsă în campionat…) 
23p. 

Petrolul (un joc mai puţin) 18p, 
ocupă poziţia șase.

 Etapa 12 / 16.X.2019: 
* Rapid București – FC Petrolul Ploiești
Joc derby de tradiţie, programat (ca 

și toate celelalte nouă ale etapei) ieri, 
miercuri 16.X.2019, după închiderea 
ediţiei săptămânalului nostru Ploieștii.

 În etapa următoare (a 13-a), sâmbătă 
19.X.2019, de la ora 11.30, pe Stadionul 
„Ilie Oană” este programat jocul FC 
Petrolul Ploiești – Concordia Chiajna.

Hai Petrolul!

OLIMPIA PLOIEȘTI U12, ÎN 
„TRANSYLVANIAN HOCHEY LEAGUE”

...Competiţie juvenilă de prim nivel 
naţional – „Transylvanian Hochey 

League” („THL”), la startul căruia s-au afl at 
valoroase echipe din Covasna, Harghita, 
Brașov dar și din Galaţi, București cât și cele 
din Prahova, ale CS Olimpia Ploiești.

Echipa noastră Olimpia Ploiești U12, 
având în componenţă jucătorii și jucătoarele 
(la acest nivel se joacă, regulamentar, cu 
echipe mixte) – Gabriel Moinescu, Alesia 
Badea, Răzvan Brătulescu, Ștefan Dănăilă, 
Mihai Frăţilă, Anastasia Ghinea, Rareș 
Mihăilescu, David Moga, Ana Moinescu, 
Eric Nedelcu, Horia Petrescu, Marc Popescu, 
Olivia Popescu, Filip Sidor, Alexandru 
Stanciu, Rareș Tutunea (Radu Stan, Valentin 
Cîcu, Vlad Ilie – indisponibili), pregătiţi de 
antrenorii Florin Tănase și Daniel Zlate, a 
pornit cu dreptul în acest sezon. 

 În prima 
deplasare 
(4.X.2019) 
Olimpia Ploiești 
U12 a remizat la 
Sfântu Gheorghe 
cu echipa Kiraly 
Pingvinek cu 
scorul de 7-7. 

Un meci în care tinerii noștri hocheiști 
și-au dominat adversarii dar multitudinea 
ratărilor le-a împiedicat victoria.

 A doua zi, Olimpia Ploiești s-a mobilizat 
foarte bine și s-a deplasat tot în Covasna, la 
Târgu Secuiesc, spre a întâlni echipa Bikak 
Kezdivăsărhely cu un singur gând – victoria. 
Evoluând foarte bine, sportivii din Prahova 
au câștigat cu scorul  de 7-3. 

 Și în al treilea meci (6.X.2019), 

„revanșat” cu cei din Târgu Secuiesc, 
Olimpia Ploiești U12 a dominat tot jocul 
câștigând la un scor, 7-1, edifi cator…

În etapele următoare Olimpia Ploiești 
U12 va disputa alte meciuri cu echipe 
puternice din Harghita, de la Miercurea 
Ciuc și Odorheiu Secuiesc, în care se doresc 
evoluţii și rezultate pozitive.
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A doua zi Olimpia Ploiești s a mobilizat revanșat” cu cei din Târgu Secuiesc

Un meci în care tinerii noștri hocheiști

PETROLUL, VICTORIE PE PETROLUL, VICTORIE PE 
STADIONUL „ILIE OANĂ”…STADIONUL „ILIE OANĂ”…

OLIMPIA PLOIEŞTI, CU ONOARE, ÎN OLIMPIA PLOIEŞTI, CU ONOARE, ÎN 
HOCHEIUL PE GHEAŢĂ JUVENIL ROMÂNESCHOCHEIUL PE GHEAŢĂ JUVENIL ROMÂNESC
Sport de iarnă olimpic, hocheiul pe gheaţă, pasionant, cel 

mai rapid sport de echipă, care necesită abilități fi zice și în 
patinajul pe patine speciale, în utilizarea crosei și manevrarea 
pucului…

Afi liat ofi cial în Prahova, prin prima sa echipă de la CS Petrolul 
Ploiești (înfi inţată în 1976, odată cu inaugurarea Patinuarului 
Olimpia din Parcul Tineretului din Ploiești) – hocheiul pe gheaţă 
păstrează fl acăra pasiunii prin tinerii jucători și pasionaţii 
lor antrenori ai Clubului Sportiv Olimpia Ploiești, în bucurie, 
mândrie, onoare…

Olimpia Ploieşti Olimpia Ploieşti 
U12, U12, 

la Târgu Secuiescla Târgu Secuiesc

Imagini: Olimpia Ploieşti – Imagini: Olimpia Ploieşti – 
Hochei pe gheaţăHochei pe gheaţă

Hamza Younes, Hamza Younes, 
idol Petrolul…idol Petrolul…

Petrolul, salut victoriosPetrolul, salut victorios

Foto:Răzvan Păsărică/Foto:Răzvan Păsărică/
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