
Un raport al Băncii 
Mondiale arată că, 

în România, dosarul ce 
trebuie depus la primărie 
de către un investitor care 
vrea să construiască o 
clădire privată cuprinde, 
în medie, 24 de acte, 
dublu față de media țărilor 
dezvoltate. Investitorul, se 

mai arată în raport, trebuie 
să aștepte după autorizații, 
în medie, 260 de zile, în 
timp ce în statele dezvoltate 
media este de 153 de zile.  
Avem și noi totuși un 
avantaj, cel al costurilor 
asociate obținerii acestui 
document, care echivalează 
cu 2,1% din valoarea 

investiției, comparativ cu 
4%, cât este media Europei 
și Asiei.  Zilele trecute, 
Camera Deputaților a 
aprobat un amendament 
care scurtează, printre 
altele, termenul de emitere 
a autorizației de construire.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Marian Drăgulescu, 
sportivul-fenomen  al gimnasticii mondiale, sportivul-fenomen  al gimnasticii mondiale, 
anunţă: „Gata, după Tokyo chiar mă retrag!”anunţă: „Gata, după Tokyo chiar mă retrag!”
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Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro

FĂRĂ VIOLENȚĂ! TOTUȘI...
MERGE O BĂTAIE MICĂ?MERGE O BĂTAIE MICĂ?

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Primăria Ploiești Primăria Ploiești 
a căzut la pace cu a căzut la pace cu 
sindicaliștii TCEsindicaliștii TCE

Continuare în pagina 3

Continuare în pagina3

Un miliard de 
oameni oameni 
suferă de lipsa hraneisuferă de lipsa hranei
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 „Oamenii răi se feresc de greșeli din teamă de pedeapsă, cei 
buni - din dragoste de virtute.”

- Culese de Tata  Juvenel (60 - 127 dHr.) poet roman

Ziarul   Ploiestii,

Ce am observat la mine!? Că 
agresivitatea îmi dă o stare de 

tremur și interior și exterior. Vorbind 
cu un prieten psiholog, am ajuns la 
concluzia că reacția e dată tocmai de 
contramăsura disproporționată cu care 
aș gestiona eu o situație de forță. Cu alte 
cuvinte, nu știu să cântăresc corect un 
act de violență, fi e ea verbală sau fi zică, 
și tremur tocmai ca să echilibrez reacția 
și să nu fi u nici prea blând dar nici prea 
dur, așa cum îmi spune instinctul să fac.

Vorbind cu un alt amic, cunoscător în 
alde chacre, energii, șamani etc etc, mi-a 
descris următoarea imagine...”Marius, 
ești reîncarnarea unui justițiar fi nal, 
pentru care nimic nu era prea crud în 
facerea dreptății”. Cum?...zic. „Da, ai 
fost poate chiar foarte violent, iar acum 
tremurul e dat de activarea ta ca ceea 
ce ai fost într-o viață anterioară, in fața 
confl ictului.” Waw! Nu m-am gândit la 
asta, așa că am mai căutat. Unde? La un 
alt prieten bun, preot, care m-a sfătuit, 
auzind despre ce este vorba, să incerc să 
transform furia în iubire, iar tremurul 
în dragoste...ceea ce m-a blocat. Adică 
să ajung să asociez dragostea cu ceva 
furie și chiar cu o palmă obraznică la 
fund?...zic! „Ooo, nu”, zice taica părinte, 
„să te iubești mai mult pe tine iar când 
apare violența în preajmă să îți iubești 
starea, iar asta, în timp, te va ajuta să 
te echilibrezi”. Logic dar greu de făcut, 
părinte!

10 COMUNE 
DIN PRAHOVA DIN PRAHOVA 

SELECTATE SELECTATE 
PENTRU PENTRU 

CADASTRARE CADASTRARE 
GRATUITĂ

Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat o 

nouă procedură de licitație pentru achiziționarea 
serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor 
din 215 de unități administrativ-teritoriale (37 
de județe).  Zece dintre acestea se găsesc în 
Prahova: Bănești (1.246 ha), Bărcănești (3.725 
ha), Berceni (2.072 ha), Brazi (3.887 ha), Ceptura 
(4.557 ha), Fântânele ( 438 ha), Măgureni (4.520 
ha), Mănești (3.063 ha), Râfov (1.862 ha) și 
Tomșani (2.071ha).

genția Națională de Cadastru și

Ploieștiul a fost 
cumva salvat de 

cele 23,64 milioane de lei 
primite de la Guvernul 
României. Ba nu, 
rectifi căm, ca să fi m în 
nota corectă: Guvernul 
României a transferat 
către cel mai mare 
contribuabil al județului 
o parte din banii care 

i-au fost tăiați în mod 
nejustifi cat la începutul 
anului (între 50 și 70 de 
mil. lei). Consiliul Local 
Ploiești s-a reunit, luni, 
în ședință extraordinară, 
pentru a „cârpi” cât de cât 
secțiunea de funcționare, 
multe din structurile 
municipalității ori servicii 
publice fi ind în mare 

pană de fonduri. Banii au 
mers către: Clubul Sportiv 
Municipal-1 milion de lei; 
SGU Ploiești-3 milioane 
de lei; TCE Ploiești-7,5 
milioane de lei; rate bănci 
(BCR, BRD, CEC, Exim 
Bank)-4,5 milioane lei; 
RASP Ploiești-800.000 
lei; subvenționarea 
agentului termic-1 

milion de lei; servicii 
deratizare-525.000 lei; 
salubritate și deszăpezire 
căi publice-4.200.000 
lei; iluminat public- 1,9 

milioane de lei; Iluminat 
ornamental și spectacole 
de artifi cii - 600.000 
lei; Spitalul Municipal 
Ploiești-316.000 lei.
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cmilion de lei; servicii milioane de lei; Iluminat

ORAȘUL ȘI-A CÂRPIT BUGETUL DE ORAȘUL ȘI-A CÂRPIT BUGETUL DE 
FUNCȚIONARE CU 23,64 MIL. LEIFUNCȚIONARE CU 23,64 MIL. LEI

Primăria Ploiești  a anunțat 
că, începând de  marți, 22 

octombrie 2019, se desfășoară  lucrări 
de modernizare a sistemului de 
semaforizare pentru un număr de 13 
intersecții și 5 treceri pietonale în oraș. 
Municipalitatea a semnat în acest sens, 
cu fi rma Altimate București, contractul 
de lucrări nr. 20204/02.10.2018,  
valoarea estimată a lucrărilor   fi ind de 
5.024.653,48 lei, exclusiv TVA (o medie 
de 279.000 lei pentru o intersecție). Cam 
multișor, nu? 

5 MILIOANE 5 MILIOANE 
DE LEI PENTRU DE LEI PENTRU 

LUCRĂRI DE LUCRĂRI DE 
SEMAFORIZARESEMAFORIZARE

i ă i Pl i i

FUNCȚIONARII DE PRIMĂRII, OBLIGAȚI SĂ ELIBEREZE FUNCȚIONARII DE PRIMĂRII, OBLIGAȚI SĂ ELIBEREZE 
AUTORIZAȚIILE DE CONSTRUIRE ÎN 15 ZILE
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Nu știu dacă ați remarcat sau dacă 
chiar vă pasă, dar pe măsură ce trece 

timpul, iar autoritățile fac programe peste 
programe și poluatorii se angajează în tot 
felul de investiții (pe hârtie), aerul din Ploiești 
devine din ce în ce mai rău, mai nerespirabil. A 
crescut, de asemenea, și numărul localnicilor 
care acuză tot felul de alergii, asta ca să nu 
mai vorbim despre cea mai tragică dintre 
situații, decesul cauzat de boli incurabile 
provocate de noxele din atmosferă. Tot mai 
mulți oameni (inclusiv semnatara acestui 
articol) au observat că atunci când pleacă 
din oraș se simt bine, iar cum se întorc, au 
greutate în respirație, dureri de cap, tuse, 
în general, reacții atipice în organism, care 
dispar odată cu schimbarea ambientului. 
Fie că e vorba despre miros de sulf, de gaze 
arse sau de alte noxe, incidentele de acest 
gen sunt aproape zilnice. Cel 
mai recent, duminică și luni, 
au fost depășiri ale particulelor 
în suspensie PM10 la toate 
stațiile din Ploiești: PH 1 (stație 
Vest)- 63.02μg/m³ duminică 
și 57.29μg/m³ indicele de 
luni; PH 2 (centru) - 70.02μg/
m³ indicele de duminică 
și 61.95μg/m³ luni;  PH 5 
(Bariera București) - 71.24μg/

m³ indicele de duminică și 63.69μg/m³ luni; 
PH 6 (Mihai Bravu) -71.38μg/m³   indicele 
de duminică și  66.43μg/m³  indicele de 
luni.  Instituțiile statului, ați văzut bine, sunt 
aproape inofensive. Ba chiar am avut mulți 
ani un înalt ofi cial (Grațiela Gavrilescu) 
la București, în funcția de vicepremier și 
ministrul Mediului, iar acesta, în afară de 
câteva vizite la poluatori și declarații de bune-
intenții ale acestora, nu ne-a făcut viața deloc 
mai ușoară. Nici nu s-a cunoscut că avem 
„pile” în Guvern. Pe de altă parte, Primăria 
Ploiești și Consiliul Județean Prahova toacă 
bani pe tot felul de strategii, însă deocamdată 
nu se simt efectele unor măsuri concrete. 
Așa că nu ne-ar rămâne decât să gestionăm 
noi (societata civilă) problema, așa cum ne 
pricepem. Dar și aici e un mare semn de 
întrebare: la mitingurile antipoluare nu s-au 
strâns mai mult de 100 de oameni.

AERUL DIN PLOIEȘTI, DIN AERUL DIN PLOIEȘTI, DIN 
CE ÎN CE MAI OTRĂVITCE ÎN CE MAI OTRĂVIT
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Prezidențiabilul USR-PLUS 
Dan Barna s-a întâlnit cu 

niște alegători cărora le-a spus: 
„Eu nu promit că România va 
deveni Elveția în 3 ani sau 5 ani, 
dar pot să vă promit că eu, colegii 
mei și Dacian Cioloș, toți din 
alianță, vom face tot ce depinde 
de fi catul nostru ca România să 
înceapă să fi e țara aceea civilizată 
care se modernizează...” Ei, tinere, 
era cât pe-aci să mă păcălești. Eu 
eram ferm convinsă că tu judeci cu 
capul,  dar acum m-ai convins că-
ți folosești în rosturile României 
alte părți ale corpului. Așa că, 
deh, ce mi-s picioarele lui Dăncilă, 
fundul lui Diaconu, pipota lui 
Iohannis sau fi catul tău? Dar mi-ai 
dat o idee: la urne am să pun și eu 
ștampila unde vrea fi catul meu!

Și tot Dan Barna a rostit cea 
mai puternică afi rmație din 

această campanie electorală, cu 
referire și la refuzul de a intra la 
guvernare, și la cel de a susține un 
cabinet liberal: „mandatul USR nu 
este să scoată România din criză”. 
Serios, dragă? Atunci care este 
rostul vostru, să defi lați pe ring, la 
prezentarea de modă, să vă jucați 
în țărână, să vă admirăm noi cât 
de frumoși și deștepți sunteți, să vă 
ținem în palmă și să nu vă atingem 
nici cu o fl oare, să vă satisfacem 
moft urile ca unor copii răzgâiați? 
Ia mergi, nene, la plimbare, dacă-i 
vorba pe-așa! 

Cică Primăria Sectorului 5 
a închis pentru reparații  

Școala nr 136 din Ferentari fi x 

când organizația Policy Center 
for Roma and Minorities făcea 
lecții cu elevii rromi în timpul 
săptămânii, iar în zilele de sâmbătă 
și duminică, meditațiile erau 
ținute de voluntari și Valeriu 
Nicolae. Și ce n-ați priceput în 
demersul primăriei? Aia nu vrea 
cetățeni deștepți, care să priceapă 
ce-i cale pe vale, ea are nevoie de 
o masă amorfă care să voteze cum 
vrea primarili, bre, înțelegeți? 
Atâta carte strică la aranjamentele 
partidului, așa că lumea e bine să 
fi e încuiată, falfabetă!

Din pușcărie, Liviu Dragnea 
a turnat-o pe Veorica 

Dăncilă la Curtea de Justiție 
a UE cum că, atunci când a 
fost europarlamentar, nu ar fi  
declarat corect salariul pe care 
îl plătea asistentei sale locale, 
fostă inculpată și condamnată  în 
dosarul angajărilor fi ctive de la 
Teleorman, ceea ce ar echivala 

cu o fraudare a banilor europeni. 
Greu, Liviule, nu?, să înghiți că 
„femeia civilizată, neconfl ictuală 
și comunicativă” ți-a luat tot-
tot ce ți-ai fi  dorit pentru tine, 
funcția de premier, candidatura 
la Cotroceni, partidul etc. Acum 
suportă consecințele, că și noi 
ți-am suportat hachițele, 
obligându-ne să ascultăm aproape 
doi ani HE-HE și BE-HE-HE de la 
Palatul Victoria... 

Șefa demisă a Tarom, aranjată 
acolo pe pile, l-a pârât pe 

ministrul Răzvan Cuc că, în ziua 
moțiunii de cenzură, i-a cerut 
să țină avioanele la sol, pentru a 
împiedica venirea la București a 
unor parlamentari ai opoziției. 
Ministrul a respins acuzația, dar 
a recunoscut că a mers noaptea 
la blocul unde locuiește Mădălina 
Mezei, pentru a lua listele de 
pasageri, ca să vadă cu ochișorii 
lui „ce parlamentari zboară”. 
Acuma, mă, Cuc, tu ești și prost! 
Nu mai bine te duceai în audiență 
la Scaraoschi și-l mituiai să pună 
de-o furtună, de-o inundație, de-o 
ninsoare, să pitească soarele etc. 
și-așa blocai trafi cul fără să te dai 

în stambă la Mezei? Acuma, na, 
vai de osânza ta, ai să zbori tu din 
funcție, cu sau fără avion, bașca 
dosarul de la DNA... 

Mereu supărata Dana 
Chera, fostă Grecu, 

de la Antena 3, i-a scris soției 
președintelui, Carmen Iohannis, 

o misivă prin care-i cere să iasă 
din garderobă: „durerea mea este 
că dumneavoastră tăceți. Că aveți 
puterea să vă revoltați și nu o 
faceți. Că revolta dumneavoastră 
ar putea ghida o nație spre decență 
și dreptate. Ca un far. E furtună, 
doamnă Iohannis, în țara în care 
dumneavoastră nu vreți să fi ți far! 
Prima doamna trebuie să vrea mai 
mult de la ea decât o garderobă 
înțesată cu haine de plimbat 
prin lume! Vă implor, ieșiți din 
garderobă!” Dănuțo, dacă vrei far 
călăuzitor, întoarce-te cu 30 de ani 
în urmă și rămâi acolo, că o ai pe 
Lenuța... Ai văzut ce lumina aia 
știința! Și totuși n-am priceput: 
dacă Iohannis Carmen iese din 
garderobă va umbla... goală pe 
stradă? Dănuțo, te-ai stricat la 
materia cenuștie?

Actorul Mircea Diaconu, 
prezidențiabil propus de 

Victoraș Ponta, dixit: „Pe buletinul 
de vot voi fi gura la poziția a zecea. 
E un număr foarte bun, l-au purtat 
Gheorghe Hagi, Liță Dumitru, ei au 
fost conducători de joc. Dar dincolo 
de asta, importantă e sigla care mă 
va însoți, UN OM. Pentru mine e 
fundamental să fi i OM, asta mi-am 
dorit toată viața. Și uneori chiar 
am reușit.” Acuma întrebarea ar 
fi  alta: când ai fost în Parlamentul 
României erai om sau șobolan? 

La UE, când ai atacat justiția de-
acasă, erai om sau cameleon? Ca 
actor ce te afl i, de unde vrei să am 
siguranța că, la Cotroceni, n-o 
să te vezi „Capra cu trei iezi” sau 
„Ursul păcălit de vulpe”,  „Cănuță 
om sucit” sau „L-ați văzut cumva 
pe Zdreanță”? Mirciulică, lasă-ne 
cu de-astea, că am fumat mulți ca 
tine la viața noastră...

Prezidențiabilul Th eodor 
Paleologu a mutat tirul de pe 

Klaus pe Barna: „Candidatura lui 
Dan Barna este un fel de maladie 
infantilă a USR.  Dar este o boală 

a copilăriei pe care o vor depăși și 
vor ieși întăriți din toată această 
poveste (a numirii unui candidat 
fără șanse)”. Mda, Tudorică, dar 
ce maladie infantilă ai să fi i tu 
când vei aduna, la alegeri, 2-3 
procente! Atunci să vezi râs pe 
USR... Atenție: în proverbul „vezi-
ți  barna din ochi, nu paiul din al 
altuia” nu se referă la Barna...

Călin Popescu Tăriceanu a zis 
că dă jos Guvernul Orban 

dacă acesta va desfi ința Secția 
de Investigare a   Infracțiunilor 
în Justiție: „La prima moțiune 
de cenzură, pică Guvernul. Și 

cu doamna Dăncilă am avut 
aceeași problemă. Liderii trebuie 
să înțeleagă că, dacă se umblă cu 
șmecherii, trișerii, atunci rapid 
deznodământul vine! Și cu PSD 
s-a văzut foarte repede și foarte 
clar. Același lucru se întâmplă cu 
orice”. Nea Căcăline, ca să ai ce da 
jos, mă tem că întâi trebuie să pui 
un guvern... Pe de altă parte, tu 
vorbești despre șmecherii, care ești 
maestru în scamatorie politică? 
Nici n-apucă omul să se te vadă 
într-un partid sau alianță că tu, 
pac, te colorezi peste noapte în altă 
grupare... Ești ca în alba-neagra: 
asta  are,  asta  n-are,  asta-i  cea 
câștigatoare”...

 Săptămâna pe scurt 
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BĂRBAT DIN PLOIEȘTI, 
ACUZAT DE VIOL, 

AGRESIUNE SEXUALĂ ȘI 
RELE TRATAMENTE FAȚĂ DE 

TREI MINORE
Polițiștii de investigații criminale 

din cadrul Poliției Municipiului 
Ploiești au efectuat o percheziție la 
domiciliul unei persoane bănuite 
de comiterea infracțiunilor de viol, 
agresiune sexuală și rele tratamente 
aplicate minorului. „Din cercetări a 

rezultat faptul că, în decursul 
acestui an, persoana bănuită ar fi  
săvârșit o faptă de viol, trei fapte 
de agresiune sexuală și trei fapte de 
rele tratamente aplicate minorului, 
față de cele trei fete ale concubinei 
sale, cu vârste cuprinse între 9 și 
13 ani”, a precizat IPJ Prahova. 
Bărbatul bănuit de comiterea 
faptelor,  în vârstă de 37 de ani, a 
fost dus la sediul poliției pentru 
audieri. Ulterior, bărbatul a fost 
reținut pentru o perioadă de 24 de 

ore. Acesta a fost prezentat instanței 
de judecată, cu propuneri legale.

TÂNĂR DEPISTAT DROGAT 
ÎN TRAFIC, LA PLOIEȘTI
Incidentul a avut loc pe 

Bulevardul Republicii, în zona 
Cablului Românesc. Polițiștii au 
depistat în trafi c un conducător 

auto în vârstă de 26 de ani, din 
Ploiești, care, în urma testării cu 
aparatul DRUGTEST , rezultatul 
a fost pozitiv. Cu această 
ocazie, conducătorul auto a fost 
transportat la spital în vederea 
recoltării probelor biologice. „În 
cauză a fost deschis dosar penal 
pentru conducerea pe drumurile 
publice a unui vehicul fi ind sub 
infl uența substanțelor stupefi ante”, 
a precizat IPJ Prahova.
ACCIDENT RUTIER PE DN1, 

LA COMARNIC
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN1, pe raza localității Comarnic, 

după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Potrivit primelor 
date, se pare că un conducător 
auto, care circula pe sensul de 
mers Brașov către Ploiești, ar fi  
pătruns pe contrasens, moment 
în care a intrat în coliziune cu un 
alt auto care circula regulamentar. 
Accidentul s-a produs chiar în 
fața sediului de poliție. Trafi cul 
rutier, potrivit IPJ Prahova, a fost 
restricționat pe sensul de urcare, 
Ploiești către Brașov. În urma 
impactului, conducătorul auto din 
mașina care circula regulamentar 
a fost rănit și a necesitat asistență 
medicală.

i l ă i ă l
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a copilăriei pe care o vor depăși și

cu doamna Dăncilă am avut
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ACCIDENT MORTAL PE 
ȘOSEAUA VESTULUI DIN 

PLOIEȘTI
Tragedia s-a produs pe Șoseaua 

Vestului, la intersecția cu strada 
Ghe. Gr. Cantacuzino. Potrivit 
primelor date, un conducător 
auto, în vârstă de 32 de ani, din 
municipiul Ploiești, care circula 
pe Șoseaua Vestului din direcția 
Nord către Gara de Vest,  a efectuat 
manevra de depășire a unui alt 

autoturism care circula în fața sa, 
circulând astfel pe banda pe care 
era amplasată calea de rulare a 
tramvaiului. Conducătorul auto 
nu ar fi  respectat nici semnifi cația 
indicatorului rutier ,,ocolire prin 
dreapta” amplasată în dreptul 
stației de tramvai prevăzută 
cu refugiu pentru pietoni.  La 
reintrarea pe banda destinată  
circulației autovehiculelor, mașina 
a acroșat bordura ce delimita 

benzile de circulație, respectiv 
cea a autovehiculelor de cea a 

tramvaielor. În acel moment, 
conducătorul auto a pierdut 
controlul asupra direcției de 
deplasare și a intrat în coliziune cu 
o autoutilitară care era parcată pe 
partea dreaptă a sensului de mers 
Nord-Gara de Vest, în afara părții 
carosabile. În urma coliziunii, 
autoutilitara a fost proiectată în 
autovehiculul care se afl a, la rândul 
său, parcat în fața acesteia. În urma 
accidentului, pasagerul dreapta, în 
vârstă de 39 de ani, din Ploiești,  
a fost încarcerat, iar echipajul de 
ambulanță sosit la fața locului 

a constatat decesul acestuia. 
„Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest, precum și cu 
aparatul Drugtest, rezultatele fi ind 
negative, iar la Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești, i-au fost 
recoltate probe biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemie. În 
cauză, a fost deschis dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de ucidere din culpă”, a precizat 
IPJ Prahova. În cauză continuă 
cercetările pentru a se stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier.

 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1

ÎNCEP LUCRĂRILE DE MODERNIZARE ÎNCEP LUCRĂRILE DE MODERNIZARE 
ȘI EXTINDERE A UPU PRAHOVAȘI EXTINDERE A UPU PRAHOVA

Campania civică #Bun-Simț 
Turistic, inițiată de activista 

din Brașov Cristina Predoiu, a 
fi nalizat acțiunea pentru protejarea 
monumentului natural Sfi nxul din 
Bucegi-patrimoniu național-prin 
împrejmuirea mai mult simbolică 
a acestuia cu un gard din... sfoară. 
Acesta nu va împiedica turiștii certați 
cu natura să urce în continuare pe 
stâncă și s-o scrijelească, dar activiștii 

mizează cât de cât pe o ultimă zvâcnire 
de bună creștere din partea acestora. 
Campania a fost susținută de la bun 
încept de Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate (ANANP), Regia 
Națională a Pădurilor, Administrația 
Parcului Natural Bucegi,  Jandarmeria 
Montană, serviciile Salvamont 
din Prahova și Brașov, membri ai 
Fundației Ecologice Carpați, artiști 
și turiști. De exemplu, la ultimul 

eveniment, pe munte a urcat și trupa 
„Zdop și Zdub”, ai cărei membri s-au 
raliat mesajului campaniei, acela de a 
face apel la comportament responsabil 
față de natură. Campania se dorește 
a fi  o alianță între societatea civilă, 
instituțiile statului, persoane publice, 
artiști și vedete din România care să 
militeze împreună pentru o natură 
curată.
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GARD SIMBOLIC ÎN PREAJMA SFINXULUI DIN BUCEGI

Conducerea Consiliului Județean 
Prahova a anunțat că, în scurt 

timp, vor începe lucrările de extindere și 
modernizare a Unității de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 
Deocamdată a fost predat amplasamentul 
constructorului, care va purcede întâi de 
toate la organizarea de șantier și numai 

după aceea fi rma va trece la investiția 
propriu-zisă. UPU funcționează, în clipa 
de față, într-o clădire realizată în 2008, 
cu o suprafață de 1.250 mp și care nu mai 
corespunde solicitărilor, dat fi ind faptul că 
este singura unitate de primiri urgență cu 
program 24 din 24 de ore, de pe o rază de 
60 km. La fi nalizarea proiectului-prevăzută 

a avea loc spre fi nalul anului viitor- noul 
imobil, rezultat din modernizarea celui 
actual și extinderea cu încă un corp de 
clădire, plus dotarea cu echipamente, 
va asigura corpului medical condiții 
propice pentru desfășurarea activității, 
dar mai ales, aici s-ar putea realiza o cât 
mai corectă diagnosticare a afecțiunilor 
de care suferă pacienții. Investiția privind 
modernizarea, extinderea, reabilitarea și 
recompartimentarea Unității de Primiri 
Urgențe este cofi nanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în 
baza Contractului de Finanțare nr.4072 
11.03.2019, încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 și 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar. Valoarea lucrărilor se ridică 
la 18,5 milioane de lei, din care aproape 12 
milioane de lei reprezintă cofi nanțarea din 
bugetul județului, gestionat de Consiliul 
Județean Prahova.

FĂRĂ VIOLENȚĂ! TOTUȘI...FĂRĂ VIOLENȚĂ! TOTUȘI...
MERGE O BĂTAIE MICĂ?MERGE O BĂTAIE MICĂ?

Pe bune acum, cu atâtea sfaturi, parcă o să 
îmi fi e chiar mai greu să îmi împac reacția la 
violență cu părerile prietenilor. Vouă nu?...
Chiar nu?...Știu că cititorii mei sunt oameni 
buni și blânzi, dar chiar nu vă vine câteodată 
să luați de perciuni câte un obraznic care face 
și desface el, pe munca și pe banii noștri, ițe 
politice prin amenințări și șantaj? Sau să îl 
urecheați pe cel care vă râde în nas, cocoțat pe 
bani furați tot de la noi? Ori nu vă vine să le 
trageți un bobârnac între ochi, celor care vin 
să ne mintă cu nerușinare că ei vor face tot ce 
e mai bun pentru noi, deși în ultimii 30 de ani 
tot ei și minciunile lor ne-au secat?

Vă întreb și eu ca pe niște prieteni, nu de 
alta dar, vorbind de năpârcile astea din politica 
de azi, iar m-a luat tremuratul. Și recunosc că, 
deși sunt total împotriva violenței, mai ales că 
suntem taman în 2019, parcă nu le-ar strica 
o bătaie mică...că doar nu degeaba stau cu 
bătăuși crescuți cu ură și nedreptate pe lângă 
ei în amiaza mare. Să nu se lase pe urechea 
bleagă! Zic și eu! Nu că fac!

Legea 50/1991 privind 
autorizarea executării 

lucrărilor de construcții a 
fost modifi cată de 47 de ori 
numai din 2009 și până astăzi,  
iar un nou amendament-
inițiat de liberalul Florin 
Roman- a trecut, recent, în 
Camera Deputaților. Noile 
schimbări vin cu provocări 
serioase la adesa aparatului 
birocratic din România. Cea 
mai importantă prevedere se 
referă la faptul că funcționarii 
publici din primării au 

obligația de a emite certifi cate 
de urbanism și autorizații de 
construire în termen de 15 zile 
lucrătoare (7 zile lucrătoare 
în regim de urgență), în loc 
de 30, cât era până acum. Ei 
vor fi  sancționați cu amendă 
de 5000 de lei dacă refuză 
nejustifi cat să elibereze 
documentele în noul termen 
preconizat.

Primăriile vor fi  obligate, 
de asemenea, să elibereze 
certifi catul de urbanism 
în format digital și să îl 
trimită solicitantului prin 

e-mail, dacă acesta dorește. 
Actul normativ reintroduce 
comisiile pentru acord unic, 
însă doar la nivelul primăriilor 
din reședințele de județ, care 
sunt obligate să gestioneze 
avizele și acordurile necesare 
autorizării lucrărilor de 
construcție. Aceste comisii 
sunt obligate să comunice 
cu autoritățile publice prin 
intermediul portalului 
e-guvernare.ro, pentru a 
scurta parcursul birocratic 
și să emită avizele în format 
digital. 

FUNCȚIONARII DE PRIMĂRII, OBLIGAȚI FUNCȚIONARII DE PRIMĂRII, OBLIGAȚI 
SĂ ELIBEREZE AUTORIZAȚIILE SĂ ELIBEREZE AUTORIZAȚIILE 

DE CONSTRUIRE ÎN 15 ZILEDE CONSTRUIRE ÎN 15 ZILE Pe 14 octombrie 2019, Consiliul 
Local Ploiești a aprobat un  contract 

de asociere între Primăria Ploiești (lider 
de asociere), Inspectoratul Județean de 
Poliție Prahova și Tribunalul Prahova în 
vederea efectuării unor reparații la clădirea 
pe care dvs. o cunoașteți drept „școala de 
șoferi”. În clipa de față, aici își desfășoară 
activitatea mai multe instituții, printre 
care Serviciul de Reintegrare Socială și 
Supraveghere din cadrul Tribunalului 
Prahova, Biroul Examinări Auto și Secția 
2 de Poliție. Imobilul se afl ă într-o stare 
deplorabilă atât în interior cât și la exterior 
și ar necesita cu adevărat intervenții 
imediate. În HCL  se propune un set de 
lucrări, enumerate cantitativ, nu și valoric, 
care ar consta în raparații acoperiș, tavan, 
zugrăveli interioare, parapet intrare, 
copertină, terase, hol intrare, casa scării 

etc. Valoarea intervenției nu se cunoaște, 
ci doar s-a stabilit care este contribuția 
fi nanciară a coproprietarilor imobilului: 
40% Primăria Ploiești, 40% IJP Prahova 
și 20% Tribunalul Prahova. Nu se știe, 
de asemenea, când va începe la propriu 
șantierul. E posibil, ținând cont de 
birocrația și... lenea din aparatul de stat 
de la noi, ca investițiile să înceapă la anul 
sau... la mulți ani!

CLĂDIREA FOSTEI ȘCOLI DE CLĂDIREA FOSTEI ȘCOLI DE 
ȘOFERI, PROPUSĂ SPRE RENOVAREȘOFERI, PROPUSĂ SPRE RENOVARE
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ACCIDENT RUTIER ÎN 
PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe 
strada Mihai Bravu din Ploiești, 
după ce un autobuz, în care nu se 
afl au alte persoane, ar fi  intrat în 
coliziune cu un autoturism care 
se afl a parcat pe partea dreaptă 
a aceluiași sens de mers, în care 
se afl a conducătorul auto și fi ul 
acestuia în vârstă de 13 ani. 
În urma coliziunii, minorul a 

fost transportat la spital pentru 
investigații medicale. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT PE DN1B, LA 
INTRARE ÎN LOLOIASCA
În accidentul rutier au fost 

implicate patru autoturisme. O 
persoană a sunat la 112 și a anunțat 
că patru autoturisme au intrat 
în coliziune pe DN1B, la intrare 
în Loloiasca dinspre Albești. 
Din fericire, în urma impactului 
dintre cele patru mașini nicio 
persoană nu a fost rănită. Se pare 

că accidentul rutier s-a produs 
pe fondul nepăstrării distanței 
regulamentare între autoturisme. 
Trafi cul rutier, potrivit IPJ 
Prahova, a fost îngreunat în zona 
unde a avut loc evenimentul rutier.

CĂRUȚAȘ RĂNIT DUPĂ CE A 
PICAT DIN ATELAJUL HIPO

Incidentul a avut loc la Drajna 
de Jos. Un bărbat în vârstă de 48 
de ani, afl at în stare de ebrietate, 
ar fi  pătruns cu atelajul hipo pe 
un podeț îngust, moment în care 
căruța s-ar fi  agățat într-o țeavă 
a podețului. În acel moment, 
căruțașul a căzut din căruță. O 
persoană a sunat la 112 și a solicitat 
ajutorul ambulanței. La fața locului  
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță. 
Bărbatul a fost transportat la 
spital, unde pacientul a fost testat 
cu aparatul etilotest.

Conf. 
Mihai APOSTOLACHE

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A CĂZUT LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI A CĂZUT LA 
PACE CU SINDICALIȘTII TCEPACE CU SINDICALIȘTII TCE

În urma alegerilor locale din 
anul 2016, în componența 

consiliului local Gura Vitioarei 
au intrat 6 consilieri locali PNL, 6 
consilieri locali PSD, 2 consilieri 
locali PSRO și 1 consilier local 
ALDE, în total 15 consilieri locali. 
Între timp, 4 consilieri locali 
PNL și-au pierdut mandatul ca 
urmare a excluderii din partid, 
iar locul acestora urma să fi e 
luat de supleanți. Numai că, cei 
6 consilieri locali PSD și-au dat 
demisia din consiliul local și 
consiliul local nu s-a mai putut 
întruni, din lipsă de cvorum, 
pentru a valida mandatele 
celor 4 supleanți ai PNL. Cu 
patru mandate neocupate și cu 
6 consilieri care și-au înaintat 
demisia și nu au mai participat 
la ședințele convocate, consiliul 
local nu s-a putut întruni legal. La 
ședințele convocate au participat 
doar 5 consilieri, un număr 
inferior cvorumului necesar. 

După ce prefectul, 
dar și secretarul 

unității administrativ-
teritoriale (conform Codului 
Administrativ, secretarul 
general) au sesizat instanța 
de contencios administrativ 
solicitând să se constate 
dizolvarea consiliului local 
Gura Vitioarei pe motiv că nu 
s-a întrunit în două ședințe 
ordinare consecutive și pentru 
că numărul consilierilor locali 
s-a redus sub jumătate plus unu, 
cei patru supleanți, ale căror 

mandate nu au fost validate, au 
solicitat, la rândul lor, instanței 
de contencios administrativ 
să oblige consiliul local să le 
valideze mandatele. Chiar 
dacă acțiunile prefectului și ale 
secretarului localității au fost 
introduse înaintea cererii celor 
4 supleanți, instanța a suspendat 
acțiunile respective și a judecat, 
cu prioritate, cererea celor 4 
supleanți, și a dispus obligarea 
consiliului local să valideze 
mandatele acestora. Practic, o 
astfel de decizie va conduce și la 
încetarea acțiunii prefectului și a 
secretarului localității. 

Ce se va întâmpla mai 
departe ca urmare a 

acestei hotărâri judecătorești?
Fiind vorba de o hotărâre 

judecătorească defi nitivă, ea 
trebuie pusă în aplicare. Asta 
înseamnă că viceprimarul, în 
calitatea sa de înlocuitor de 
drept al primarului, trebuie 
să convoace consiliul local 
în ședință, iar consiliul local 
trebuie, în primul rând, să 
valideze mandatele celor 4 
supleanți și, în al doilea rând, să ia 
act de demisiile celor 6 consilieri 
locali. Trebuie menționat faptul 
că celor 6 consilieri locali care 
și-au depus demisia nu le-a 
încetat mandatul din momentul 
depunerii demisiei, ei fi ind în 
continuare în mandat. Conform 
legii, demisia operează, în acest 
caz, din momentul în care se ia 
act în ședința consiliului local, 
nu de la momentul depunerii 
acesteia. Consilierii respectivi 
au posibilitatea să revină și 
asupra demisiei. Numărul 
minim de consilieri locali care 
trebuie să participe la ședință, 
pentru ca ședința respectivă 
să se desfășoare legal, este 
de 6, pentru că raportarea 
cvorumului se face, în situația 
de față, la consilierii în funcție, 
nu la totalul consilierilor. 

CONSILIUL LOCAL GURA CONSILIUL LOCAL GURA 
VITIOAREI OBLIGAT DE VITIOAREI OBLIGAT DE 
INSTANȚĂ SĂ VALIDEZE INSTANȚĂ SĂ VALIDEZE 

MANDATELE A PATRU MANDATELE A PATRU 
SUPLEANȚI PENTRU A SUPLEANȚI PENTRU A 
DEVENI CONSILIERI DEVENI CONSILIERI 

LOCALILOCALI

Timp de două ore, municipiul 
Ploiești a fost împânzit de 

sute de polițiști și zeci de jandarmi. 
Activitatea a fost desfășurată atât 
în zona intrărilor/ieșirilor din 
municipiu, în zona societăților 
comerciale de alimentație publică 
din împrejurul unităților de 
învățământ, în zona piețelor 
agroalimentare din municipiul 
Ploiești, dar și pe principalele trasee 
RATP, în zona parcurilor, a gărilor 
și a autogărilor. „Scopul acțiunii a 
fost acela de a identifi ca și sancționa 
persoanele care încalcă legislația 
rutieră, persoanele care efectuează 
acte de comerț ilicit în zona piețelor, 
persoanele bănuite de comiterea 
de furturi din buzunare pe 
principalele trasee RATP, precum și 
a persoanelor care încalcă normele 
de conviețuire socială”, a precizat 
IPJ Prahova. Cei 264 de lucrători, 
dintre care 223 de polițiști, au 
legitimat 851 de persoane. Polițiștii 
au verifi cat 20 de agenți de pază, 
precum și 4 sisteme de alarmă, 
dar și 5 sisteme de supraveghere. 
Totodată, au fost controlate 188 
de societăți comerciale, 380 de 
participanți la trafi c, precum și 32 

de bagaje. În cauză, polițiștii au 
constatat și aplicat 217 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
68.315 lei, dar și două infracțiuni 
la regimul rutier, ocazie cu care au 
fost întocmite două dosare penale 
pentru conducerea pe drumurile 
publice a unui vehicul fără a deține 
permis de conducere pentru nicio 
categorie, respectiv conducerea pe 
drumurile publice a unui vehicul 
fi ind sub infl uența substanțelor 
psihoactive, potrivit IPJ Prahova. 
Printre contravențiile depistate 
s-a numărat existenta unor sume 
de bani nefi scalizate, prezența de 

bunuri alimentare oferite spre 
vânzare fără a deține documente 
de proveniență, bunuri lactate 
al căror termen de valabilitate 
era expirat, dar și nerespectarea 
măsurilor minimale de securitate 
a unităților. În urma neregulilor 
constatate, polițiștii au reținut 
trei permise de conducere, cinci 
certifi cate de înmatriculare, precum 
și trei seturi de plăcuțe cu numere 
de înmatriculare, fi ind confi scată 
și cantitatea de 642 kg de produse 
alimentare în valoare de 6.117 lei, 
oferite spre vânzare în mod ilegal.

ACȚIUNE FULGER ÎN PLOIEȘTI. 
SUTE DE CONTRAVENȚIISUTE DE CONTRAVENȚII

Sindicaliștii de la societatea 
de transport în comun 

s-au întâlnit, vineri, cu primarul 
Ploieștiul, Adrian Dobre, după ce, 
în prealabil, aceștia au manifestat 
în fața sediului municipalității, 
reclamând grave blocaje economice 
de la nivelul TCE și faptul că 
administrația locală nu mai are 
bani de subvenții sau că întârzie 

să achite o datorie mai veche către 
societate. Întrevederea a avut 
ca rezultat semnarea unei note-
acord în care se spune: „Primăria 
Ploiești, prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, 
va achiziționa mijloace de transport 
destinate transportului public 
și se va preocupa de atragerea 
fondurilor europene pentru 

fi nalizarea „Planului de mobilitate 
urbană”, prin achiziția de mijloace 
de transport ecologice-autobuze 
electrice, tramvaie, troleibuze; 
Primăria Ploiești va asigura sumele 
compensatorii reprezentând 
facilitățile la transportul public 
local de călători pentru categoriile 
benefi ciare din Ploiești; se vor 
face eforturi pentru remedierea 
problemelor legate de condițiile 
de muncă de la capătul liniilor, 
reclamate de șoferi”. Cât despre 
eșecul aplicării contractului colectiv 
de muncă de la TCE, administrația 
locală s-a spălat pe mâini și a 
transmis că nu este  responsabilă 
de modul în care societatea a 
utilizat resursele fi nanciare, dar va 
dispune o verifi care în acest sens. 
În fi ne, părțile au stabilit de comun 
acord să  stabilească un calendar de 
întâlniri unde să se discute deschis 
despre toate problemele așa încât 
să nu se mai ajungă la greve sau 
demonstrații.
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro

ACCIDENT ÎN 
ZONA PODUL ÎNALT

Accidentul rutier a avut loc 
după ce o femeie, în vârstă de 
48 de ani, afl ată la volanul unui 
autoturism, a intrat în coliziune 
cu un motociclu condus de un 
tânăr în vârstă de 17 ani. Se pare 
că autoturismul circula dinspre 
strada  Ghe. Gr. Cantacuzino către 
Malul Roșu, iar la un moment dat 
conducătoarea auto ar fi  intenționat 
să efectueze manevra de viraj 

stânga, moment în care a intrat 
în coliziune cu un motociclu care 
se afl a în depășirea acestuia. În 
urma impactului, motociclistul 
in vârstă de 17 ani, deținător al 
permisului de conducere categoria 
A1, a suferit vătămări corporale 
ușoare, fi ind transportat la spital. 
Rezultatele etilotestului au fost 0 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

TÂLHAR PRINS ÎN 
FLAGRANT DE UN POLIȚIST 

AFLAT ÎN TIMPUL LIBER
Polițiștii din cadrul Secției nr. 

3 de Poliție Ploiești au fost sesizați 
cu privire la faptul că, pe strada 
Popa Farcaș din municipiu, unei 
femei i-a fost smuls un lănțișor de 
către o persoană necunoscută. Se 
pare că femeia, în vârstă de 80 de 
ani, se deplasa pe stradă, împreună 
cu soțul său, iar la un moment a 
fost victima unui tânăr. Acesta 
s-ar fi  apropiat din sens opus și 
i-a smuls lănțișorul de la gât, după 
care a fugit. „În zonă, se afl a în 

timpul liber agentul șef adjunct de 
poliție Tudose Adrian, din cadrul 
„Serviciului Arme, Explozivi 
și Substanțe Periculoase”, care, 
fără ezitare a pornit în urmărirea 
acestuia, reușind să-l imobilizeze 
în scurt timp și să-l predea 
echipajului sosit la fața locului”, 

a precizat IPJ Prahova. În cauză, 
polițiștii au deschis un dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de tâlhărie, în care se efectuează 
cercetări în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale, 
sub directa coordonare a unui 
procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești. 
Tânărul, în vârstă de 20 de ani din 
municipiul Buzău, domiciliat fără 
forme legale în municipiul Ploiești, 
a fost reținut pentru o perioadă de 
24 de ore, acesta fi ind prezentat 
în fața instanței de judecată cu 
propunere de arestare preventivă.

Elena ŞERBAN; www.ziarulPloieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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2019 A FOST UN AN BUN PENTRU AGRICULTURĂ

Asociația STOP Poluării 
Orașului Ploiești, Fundația 

Pancuantic, Fundația Județeană 
pentru Tineret Prahova, 
Asociația Prahova în Acțiune,  
Tiberiu Tulucan și Ilie Retezatu 
au semnat, alături de primarul 
orașului, Adrian Dobre, un 
protocol intitulat „Ploiești Verde”, 
un angajament care urmărește să 
ofere soluții pe termen lung pentru 
dezvoltarea orașului într-un mod 
efi cient și sustenabil. Prin acest 
demers, semnatarii documentului, 
dar și alți reprezentanți ai 
mediului de afaceri și media 
din sfera activităților destinate 
protejării ambientului, își doresc 
să creeze oportunitățile și cadrul 
de colaborare între sectorul 
administrativ,   sectorul privat, 
sectorul ONG, comunitatea locală, 
mediul academic și educațional, 
pentru a sprijini tranziția spre 

un viitor sustenabil 
din punct de vedere 
al reducerii poluării, 
al educației ecologice 
și a creșterii calității 
vieții per ansamblu, 
într-un oraș care să 
răspundă cerințelor 
generațiilor viitoare. 
Asociația STOP 
Poluării Orașului 
Ploiești a comentat, pe 
pagina de socializare, 
după stabilirea agendei 
„Ploiești Verde”: 
„Scopul nostru este să 
înverzim orașul prin 
plantări de copaci, să înconjurăm 
Municipiul Ploiești cu păduri, să 
umbrim străzile și să plantăm pomi 
pe fi ecare bucățică de teren viran 
afl at în administrarea Primăriei 
și apoi să încheiem protocoale cu 
școli, spitale, alte instituții publice și 

private, pentru a acoperi cu copaci 
orice bucățică de spațiu verde ce se 
pretează la acest demers. Primul 
pas: Primăria ne-a oferit un spațiu 
în Parcul Municipal Vest în care 
să plantăm primii 300 copaci. Pe 
măsură ce vom câștiga experiență 
și se vor alătura voluntari și 

sponsori vom accelera plantările 
având drept obiectiv ca până în 
2050 Ploieștiul să devină un oraș 
verde din toate punctele de vedere: 
acoperire cu copaci, preselectare 
totală a deșeurilor menajere, 
înnoirea parcului auto, reciclare 
deșeuri etc.”

REGAL DE TEATRU, LA PLOIEȘTI
În perioada 4-10 noiembrie 

2019, Primăria Ploiești, Teatrul 
„Toma Caragiu” și  Asociația 
Culturală Viitor Art  organizează 
Festivalul Internațional de Teatru 
„Toma Caragiu”, eveniment 
ajuns la a IX-a ediție. Pe lângă 
spectacolele de teatru, programul 
cuprinde lansări de carte, concerte, 
spectacole stradale; acestea se 
vor desfășura în puncte culturale, 
dar și în spații neconvenționale- 
scena Teatrului „Toma Caragiu”, 
Teatrul de Animație pentru copii 
si tineret „Imaginario”,  Casa de 
Cultura a Sindicatelor, Berăria 

Teatrului, showroom-ul BMW 
Proleasing Motors Ploiești și în... 
mijloace de transport în comun. 
Vor prezenta spectacole la Ploiești 
instituții de profi l de prestigiu 
din țară și din străinătate: Teatrul 
de Comedie București, Teatrul 
Metropolis București, Teatrul 
Excelsior București, Teatrul 
Național „Radu Stanca” Sibiu, 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 
Galați, Teatrul „Tony Bulandra” 
Târgoviște, Teatrul de Stat 
Constanta, Teatrul ACT București, 
Teatrul LUNI Green Hours, 
Linotip - Centru Independent 

Coregrafi c, Compania Handpan 
Romania, Teatrul UNTEATRU, 
Compania Teatrală Cia el Cruce 
(Spania), Compania Comme 
Si (Franța). Reprezentațiile 
poartă semnătura unor regizori 
cunoscuți-  Alexandru Dabija, 
Victor Ioan Frunză, Răzvan 
Mazilu, Vlad Massaci, Andrei 
si Andreea Grosu, Vlad 
Cristache, Suren Shahverdyan- 
iar pe scenele festivalului vor 
urca artiști îndrăgiți precum 
Marcel Iureș, George Mihăiță, 
Șerban Pavlu, Andi Vasluianu, 
Anca Dumitra, Silviu Biriș.
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10 COMUNE 10 COMUNE 
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PRAHOVA PRAHOVA 
SELECTATE SELECTATE 

PENTRU PENTRU 
CADASTRARE CADASTRARE 

GRATUITĂGRATUITĂ

Finanțarea cadastrării 
gratuite este asigurată din 

fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional- Proiectul 
major privind „Creșterea gradului 
de acoperire și incluziune a 
sistemului de înregistrare a 
proprietăților în zonele rurale 
din România”. Potrivit ANCPI, 
achizițiile se desfășoară pe loturi, 
fi ecare comună reprezentând 
un lot, suprafața totală estimată 
a celor 215 UAT-uri fi ind de 
1.294.509 de hectare. Procedura 
va fi  fi nalizată cu încheierea de 
contracte multianuale/lot pentru 
o perioadă de 24 de luni, valoarea 
estimată fi ind de 169.580.679 de lei 
fără TVA. Anunțul a fost publicat 
și în Jurnalul Ofi cial al Uniunii 
Europene, astfel încât la licitație 
să aibă acces orice operator din 
țară sau din străinătate. Proiectul 
„Creșterea gradului de acoperire 
și incluziune a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în 
zonele rurale din România” 
completează Programul național 
de cadastru și carte funciară prin 
realizarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică pentru 5.758.314 ha 
din 660 localități situate în zone 
rurale ale României. 

Anul 2019, cu ploi, grindină și 
inundații, fenomene urmate 

de o secetă prelungită, se pare că 
n-a fost atât de dramatic pentru 
producția agricolă. Dimpotrivă, 
Prahova se laudă cu recorduri. 
Direcția Agricolă Județeană spune 
că, la grâu, producția medie a fost 
de 5.000 kg/ha, cu mult mai mare 
decât în 2018, când s-a consemnat 
o recoltă de 3.560 kg/ha. La orz,  de 
asemenea, producția s-a ridicat la 
4.900 kg/ha (3.856 kg/ha în 2018). 
Cele mai consistente producții la 
grâu au fost obținute la Mizil, Urlați 

și Balta Doamnei, iar la orz, la Mizil, 
Drăgănești, Fulga, Dumbrava, 
Râfov și Gorgota. Rezultate foarte 
bune s-au înregistrat la societățile 
agricole care lucrează suprafețe 
întinse, au utilaje performante 
și aplică tehnologie de ultimă 
generație. La porumb, de asemenea, 
se anunță producție mai mare 
decât anul trecut. În schimb, la 
rapiță, recolta a fost una modestă, 
de 1.620 kg/ha, față de 2.354 kg/
ha în 2018. În primăvară, fermierii 
au fost nevoiți să recultive 7.000 ha 
însămânțate inițial cu rapiță.
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DAJ PRAHOVA VORBEȘTE DESPRE RECOLTE RECORDDAJ PRAHOVA VORBEȘTE DESPRE RECOLTE RECORD

PROTOCOL PENTRU UN... „PLOIEȘTI VERDE”

private pentru a acoperi cu copaci sponsori vom accelera plantările
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Conferința Președinților 
P a r l a m e n t u l u i 

European a făcut, săptămâna 
trecută, ultimul pas pentru 
numirea Laurei Codruța 
Kovesi drept primul procuror-
șef al Parchetului European. 
Anterior și Consiliul UE și-a 
dat acordul pentru numirea 
fostei șefe a DNA pentru acest 
post. Comisarul european 
pe probleme de justiție, 
Vera Jourova, s-a întâlnit 
cu Laura Codruța Kovesi, 
felicitând-o pentru reușită: 
„Această numire înseamnă 
că suntem la un pas de 
operaționalizarea Parchetului 
Public european. Kovesi va face 
o treabă excelentă în protejarea 
intereselor fi nanciare ale 
UE. Vrem să transmitem un 
semnal puternic infractorilor 
în sensul în care suntem extrem 

de serioși în ceea ce privește 
lupta împotriva criminalității 
fi scale și protejarea banilor 
contribuabililor europeni. UE 
pierde anual în jur de 50 de 
miliarde de euro din cauza 
fraudelor VAT pe care parchetul 
le va investiga.” Biroul 
Procurorului Public European 
(EPPO), care va fi  operațional 
la sfârșitul anului 2020, va 

fi  o instituție independentă, 
cu sediul la Luxemburg,  
însărcinată cu investigarea, 
urmărirea penală și aducerea 
în fața justiției a infracțiunilor 
împotriva bugetului UE, 
cum ar fi  frauda, corupția 
sau frauda transfrontalieră 
cu TVA de peste 10 milioane 
de euro. Lista infracțiunilor 
se va putea extinde în viitor 
pentru a include, de exemplu, 
faptele de terorism. Până în 
prezent, 22 de state membre 
s-au alăturat Parchetului 
Public European. Cele cinci 
state care nu participă încă 
- Suedia, Ungaria, Polonia, 
Irlanda și Danemarca - se 
vor putea alătura în orice 
moment. EPPO va fi  compus 
dintr-un procuror-șef și un 
colegiu de procurori din toate 
țările participante. Aceștia 

vor coordona investigațiile 
curente desfășurate de către 
procurorii delegați în fi ecare 
stat participant. Kovesi va avea 
un mandat de șapte ani care va 
consta în special în construirea 
structurii operaționale și 
administrative a EPPO și în 
stabilirea mecanismului de 
lucru cu autoritățile judiciare 
naționale. 

ACTUALITATE

Pagină realizata de Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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UN MILIARD DE OAMENI UN MILIARD DE OAMENI 
SUFERĂ DE LIPSA HRANEI
De Ziua Mondială a 

Alimentației, Institutul 
Național de Statistică a emis un 
comunicat în care arată că, în 
România, consumul cel mai mare 
este acela de pâine și legume. Astfel, 
în 2018, spune INS, un român 
s-a hrănit cu 96,5 kg de pâine și 
produse de panifi cație/an și cu 96, 
96 kg de legume/an. La ultimul 
aliment, consumul cel mai mare s-a 
înregistrat în gospodăriile formate 
dintr-o singură persoană (12,35 kg/
lună/persoană) și în gospodăriile fără 
copii (9,07 kg/lună/persoană), iar cel 
mai mic în gospodăriile cu 4 și mai 
mulți copii (5,01 kg/lună/persoană) 
și, respectiv, în cele compuse din 6 
și mai multe persoane (5,65 kg/lună/
persoană). Pe locul al treilea între 
alimente se afl ă carnea și produsele 
din carne, cu un consum anual de 
58,08 kg/persoană. Consumul de 
lapte a fost de 67,56 litri/persoană, cu 
un nivel mai ridicat în gospodăriile 
de pensionari (74,52 l/an) și mai 
scăzut acolo unde există șomeri 
(51,12 l/an). Consumul de brânzeturi 
și smântână este, de asemenea, mai 
ridicat la gospodăriile de pensionari 
(19,92 kg/an/persoană) și mai scăzut 
la cele de șomeri (12,96 kg/an/
persoană). Cartoful este un aliment 
care se consumă în cantități relativ 
apropiate în toate categoriile de 

gospodării, cu o medie anuală de 
36,24 kg/an/persoane, iar fructele 
intră în coșul anual cu o cantitate de 
48,36 kg/persoane. Ziua Mondială a 
Alimentației a fost instituită în 1945, 
de Organizația pentru Alimentație 
și Agricultură a Națiunilor Unite, pe 
data de 16 octombrie, fi ind marcată 
în 130 de țări ale lumii. În România, 
ea a fost fi xată, prin Legea nr 
47/2016, la aceeași dată, numindu-
se Ziua națională a alimentației și a 
combaterii risipei alimentare. Scopul 
instituirii acestei zile este acela de 
a crește gradul de conștientizare 
asupra problemelor alimentare ce 
pot apărea pe termen lung, de a 

promova solidaritatea națională și 
internațională în lupta împotriva 
foametei, a malnutriției și a sărăciei, 
de a încuraja cooperarea economică 
și transferul de tehnică înspre țările 
în curs de dezvoltare în domenii 
precum agricultură, silvicultură, 
piscicultură, nutriție și dezvoltare 
rurală. În prezent, lipsa hranei 
afectează peste un miliard de oameni 
de pe toată planeta. Ediția din 2019 
s-a axat pe adoptarea unor măsuri 
pentru a oferi tuturor categoriilor 
sociale din toate colțurile lumii 
posibilitatea de a avea acces la hrană 
de calitate. 

MIRCEA GEOANĂ A FOST INSTALAT MIRCEA GEOANĂ A FOST INSTALAT 
OFICIAL LA CONDUCEREA NATOOFICIAL LA CONDUCEREA NATO

Mircea Geoană a 
preluat ofi cial  

funcția de secretar adjunct 
al NATO, cea mai înaltă 
demnitate pe care o 
ocupă un român și un est-
european în conducerea 
Alianței Nord-Atlantice. 
Anunțul secretarului 
general Jens Stoltenberg de 
pe Twitter a fost însă puțin 
personalizat, numindu-
și colaboratorul „ noul 

meu secretar adjunct”: 
„Un călduros bun venit 
noului meu secretar general 
adjunct, Mircea Geoană! 
Aștept cu nerăbdare să 
lucrez cu tine pentru a 
întări puterea NATO. 
Vei construi pe puternica 
moștenire a lui Rose 
Gottemoeller.” Geoană 
a fost ales în luna iulie 
să îndeplinească această 
funcție într-un efort 

comun al președinției, 
guvernului și diplomației 
românești. După preluarea 
funcției, Geoană a declarat 
în țară: „Niciodată în istoria 
României, dar niciodată în 
istoria națiunii noastre, nu 
am avut șansa de a fi  parte 
din structurile Occidentului 
dezvoltat. Niciodată. Avem, 
în ultimii 15 ani de zile, de 
când am aderat la NATO, 
după aceea aderarea la UE, 
șansa de a recupera timpul 
istoric pierdut. Securitatea 
națională a României 
nu a fost niciodată mai 
bine protejată. Nu am 
avut niciodată aliați mai 
puternici și, mai mult decât 
forța militară, și forța 
economică și forța politică a 
aliaților noștri, nu am avut 
o fundație de valori comune 
cu Occidentul dezvoltat. 

Mesajul meu este să 
păstrăm încrederea în acest 
drum ireversibil pe care 
l-am ales acum 30 de ani cu 
toții.” Geoană și-a început 
cariera diplomatică în 
SUA, ca ambasador al țării 
noastre la Washington, 
a fost apoi ministru de 
Externe în Guvernul 
Năstase, iar între anii 2005 
și 2010 a exercitat funcția 
de președinte al PSD. În 
2009 a pierdut alegerile 
prezidențiale la câteva mii 
de voturi distanță față de 
contracandidatul Băsescu, 
ulterior fi ind înlocuit de 
Victor Ponta la conducerea 
partidului. Tot Ponta l-a 
exclus din PSD în 2014, 
an în care Geoană a pus 
bazele PSRO, partid care 
a dispărut repede de pe 
eșicherul politic.

de serioși în ceea ce privește vor coordona investigațiile

ROMÂNCA LAURA ROMÂNCA LAURA 
KOVESI, PRIMUL KOVESI, PRIMUL 
PROCUROR-ȘEF PROCUROR-ȘEF 

AL PARCHETULUI AL PARCHETULUI 
EUROPEANEUROPEAN

gospodării cu o medie anuală de promova solidaritatea națională și

A intrat în vigoare Legea nr. 
164/2019 pentru modifi carea 

și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 1/1999 
privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență. Fiindcă 
deocamdată nu ne gândim la război, 
ci doar la situații de urgență generate 
de dezastre naturale (cutremur, 
inundații, alunecări de teren etc.), 
cea mai importantă modifi care se 

regăsește la articolul 4, alineat 3, 
care spune cam așa: „Instituțiile cu 
atribuții în domeniul apărării, ordinii 
publice și securității naționale pot 
concentra rezerviști pentru instruire 
și îndeplinirea unor misiuni sau 
pot chema persoane fi zice apte de 
muncă pentru prestări de servicii în 
interes public.” Cum se traduce în 
practică această formulare? În caz de 
calamitate, sătenii sau orășenii apți de 

muncă nu vor mai sta nici la crâșmă 
și nici să privească la jandarmi sau 
militari, cum le desfundă șanțurile, 
ci vor fi  obligați să muncească laolaltă 
cu aceștia, pentru înlăturarea efectelor 
unui anumit dezastru. Dacă oamenii 
refuză să facă acest lucru, legea prevede 
și o sancțiune aspră, amendă cuprinsă 
între 100 lei și 5.000 lei, pentru 
persoane fi zice, respectiv, 1.000 lei și 
70.000 lei, pentru persoane juridice.

STATUL A DAT JOS MILITĂRIA DIN PODSTATUL A DAT JOS MILITĂRIA DIN POD
LOCALNICII, OBLIGAȚI SĂ PUNĂ MÂNA PE LOPATĂ ÎN CAZ DE DEZASTRULOCALNICII, OBLIGAȚI SĂ PUNĂ MÂNA PE LOPATĂ ÎN CAZ DE DEZASTRU
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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!”

0372.032.313

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

OAMENII FRUMOȘI AI ROMÂNIEIOAMENII FRUMOȘI AI ROMÂNIEI  

Cea mai stupidă întrebare 
pe care o pun oamenii 

în general și ziariștii, în special, 
atunci când întâlnesc un creator 
sau meșter popular, sună cam așa: 
„ are cine să ducă mai departe 
tradiția sau meșteșugul nostru 
popular?” În același timp, la noi 
acasă, n-am sacrifi ca o cameră 
sau un perete pentru a expune 
o carpetă sau un covor. Nu, ne 
înfundăm în modernisme, să ne 
fi e cât mai ușor la întreținerea 
spațiului sau să nu spună cineva 
despre noi că am rămas retrograzi. 
N-am cumpăra o ie sau un costum 
popular, dar vom da fuga la Mall, 
să cumpărăm un blug rupt, de 
marcă, fi indcă se poartă. Și-atunci, 
chiar dacă or mai exista creatori, 
cum să trăiască din munca lor, 
dacă n-au cui să vândă produsele? 
Dar stați (stăm cu toții) liniștiți, 
satul românesc are puterea mereu 
să se revigoreze, regenereze, 
reinventeze. Nu știu cum, dar o 
face. Măcar un țăran frumos și 
tot se mai găsește în fi ecare sat 
care să țeasă capodopere populare 
în război, să coasă, să lucreze la 
andrele, să împletească. Și mai 
sunt muzeele sătești care să ne 

amintească întotdeauna, dacă am 
uitat, de unde venim. Cum s-a 
întâmplat deunăzi vreme, la Târgul 
Meșteșugurilor Tradiționale, 
organizat de Centrul Județean 
de Cultură Prahova, unde au 
fost invitați meșteri populari din 
Prahova, Cluj, Galați, Botoșani, 
Brașov, Dâmbovița, Buzău și 
Vâlcea. Felicitări, Anișoara 
Ștefănucă, pentru efort!

Veturia Suciu, un munte de 
înțelepciune țărănească

Întotdeauna, la o astfel de 
prezentare sau demers jurnalistic, 
intervine subiectivismul. Autoarea 
rândurilor de față a fost astfel, 
alegând să prezinte ceea ce i-a mers 
la inimă. De fapt, prima dată am 
căutat o fi gură de țăran, așa cum 
o am eu în memorie, gândindu-
mă la mama: om inteligent, curat 
în fapte și gânduri, bun vorbitor, 
înțelept, cu Dumnezeu în sufl et, 
netemător, iubitor de dreptate. Un 
soi de sumă a valorilor trecutului 
concentrate într-un singur om. 
Așa am ales-o pe Veturia Suciu, 
din Cojocna, Cluj. Ca să vedeți 
lipsa mea de informare-aveam să 
afl u după- Veturia este o celebritate 

populară în țară. Este o prezență 
constantă în emisiunile TV, a pus 
bazele revitalizării obiceiurilor 
populare din satul natal, a avut 
expoziții permanente la Cluj, a 
fost invitată la manifestări de profi l 
în toată țara, a expus în Franța, 
Grecia, Turcia, Ungaria, Polonia, 
Cehia etc. Și ca o încununare a 
ceea ce este, la 70 de ani, a devenit 
scriitoare, publicând cartea 
„Cojocna-mărturii etnografi ce 
de pe plaiuri someșene”. La 88 
de ani, cu un fermecător accent 
ardelenesc, vorba aceeea legănată, 
bună, blândă, dar apăsată, Veturia 
Suciu spune despre sine: „sunt o 
țărancă isteață ( nu a putut merge 
la liceu, deși a obținut 9,50 la 
admitere, într-un liceu de prestigiu 
din Cluj), muncitoare, care și-a 
văzut de viața ei și de familie, 
care a iubit satul și tradiția, iar tot 
ceea ce am realizat am făcut-o cu 
o energie și bucurie care nu m-au 
părăsit nici astăzi”. Veturia coase 
costume naționale pentru copii și 
adulți, iar expresia preferată, când 
vine vorba despre portul popular 
din Cojocna, este „alb strălucitor 
ca zăpada, cusut în negru”. 
Creațiile sale au avut succes peste 
tot în Europa și România, cum de 
succes este și povestea sa de viață, 
o călătorie prin capitalism, război, 
drame personale, cooperativizare, 
post-comunism, pierderea celor 
dragi, călătorii, celebritate. Ultima 
n-a avut asupra-i niciun efect, 
rămânând aceeași dintotdeauna, 
o țărancă deșteaptă și cu multă 
educație. Bun-simț, cum i se zice 
la țară.

Daniela Constantinescu, o 
afacere cât o pasiune

Daniela Constantinescu este 
din Galați. A făcut acum 20 de 
ani o facultate de inginerie, dar 
nu a profesat niciodată. Studiul 

a ajutat-o în schimb la altceva, 
să-și șlefuiască simțul artistic, 
într-o artă pe care a inventat-o 
și reinventat-o de fi ecare 
dată. Confecționează candele 
decorative, păpuși decorative 
pentru sticle și borcane, păpuși cu 
magnet și papuci, ultimul produs 
ținând mult tot de latura artistică. 
Mi-a plăcut în primul rând umorul 
creațiilor sale. Păpușile sunt de 
fapt fi gurine de bătrâni și bătrâne, 
cu fețe comice de-a dreptul, un 
ceva care te umple deopotrivă 
de bună-dispoziție și apreciere. 
Păpușile sunt migălos de realizat. 
Adică e o industrie întreagă acolo, 
iar fi ecare lucru- ochișor, nas, gură 
(schimonosite ironic), basma, păr, 
șorț, picior, mână, încălțări, bluză, 
trăistuță etc.- trece prin mâna 
artistei. Daniela Constantinescu 
spune că nu a lucrat niciodată 
întâmplător, ci a planifi cat fi ecare 
detaliu în amănunt. De exemplu, 
este singura din țară care a creat 
păpușile cu magnet sau candelele 
decorative. Pe unele le lucrează de 
acum, pentru a fi  gata de Crăciun, 
Revelion, 8 Martie și Sf. Paști, iar 
în sezonul de primăvară-vară, 

ceva toamnă, meșterește la păpuși 
și papuci. Și să nu credeți că e o 
muncă ușoară. De exemplu, pentru 
papucei, în afară de a spăla lâna, a o 
dărăci, e foarte interesantă metoda 
de obținere a pâslei, prin frecare 
cu săpun și apă, vreme de patru 
ore! Am întrebat-o pe creatoare 
dacă se poate trăi exclusiv din ceea 
ce face. Răspunsul îl anticipasem 
cumva: la limită. Prima dată sunt 
taxele (în afară de cele obișnuite, 
la stat) de participare la târguri și 
festivaluri: „în afară de Ploiești și 
Tulcea, unde nu ni s-au perceput 
taxe de participare, fi ind mai 
degrabă invitați, costurile pornesc 
de la 200 lei, pentru trei zile și se 
opresc la 2.500 lei, în târgurile 
private. De ultimele este greu să 
te atingi și-s de evitat”. Cu privire 
la vânzări, ei bine, acestea sunt 
în funcție de produs, sezon, 
prezentare, oraș. Practic nu se 
poate conta pe un venit sigur lunar, 
acesta alternează de la o perioadă 
la alta, dar mai întotdeauna abia 
acoperă cheltuielile, cu o marjă de 
profi t minim. Ce o determină pe 
artistă să rămână în branșă totuși? 
Simplu: pasiunea!

(Va urma)

Sub acest generic și în această pagină, care va alterna cu o alta „inventată” de publicația noastră, „Călător prin România”, încercăm să ieșim din cotidianul anost care 
încarcă micul ecran și viața noastră altfel alertă, aducând în atenția cititorilor oameni aparte, care au făcut sau reprezintă ceva în comunitatea din care provin. Nu sunt 
politicieni, ci persoane care au muncit și au reușit prin propriile eforturi și puteri, mai cu seamă în mediul privat sau în profesii liberale, vocaționale. Iar astăzi inaugurăm 
rubrica de față cu niște creatori populari, care amintesc cumva de trăinicia și dăinuirea spațiului nostru rural.

5 MILIOANE DE LEI PENTRU LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE5 MILIOANE DE LEI PENTRU LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE
Dacă ne întrebați de ce a durat un an 

de la semnarea contractului și până 
la începerea lucrărilor, singurul răspuns 
disponibil ține de lipsa banilor.  Sau, al 
doilea răspuns ar fi  în nota a ceea ce se 
petrece de doi ani în Ploiești: ceartă și contre 

politice multe, discreditare reciprocă și...
treabă puțină. Se vor efectua intervenții în 
următoarele zone: intersecția str. Plăieșilor 
cu str. Rudului și str. Maramureș; str. 
Mărășești cu str. Torcători și str. Eroilor; str. 
Malu Roșu cu Șoseaua Vestului; Ienăchiță 

Văcărescu cu str. Gh. Gr. Cantacuzino 
și str. Călărași; str. Malu Roșu cu str. 
Elena Doamna și str. Traian; str. Ion Luca 
Caragiale cu str. Vlad Țepeș; str. Gh. Doja cu 
str. Văleni; Șoseaua Vestului cu str. Eremia 
Grigorescu; str. Cosminele cu str. Mărășești 

și str. Padina; Str. Gh. Gr. Cantacuzino-
ieșire Selgros; str. Gh. Lazăr cu str. Stefan cel 
Mare; str. Emile Zola-zona Hale Centrale; 
Str. Gh. Gr. Cantacuzino-ieșire Kaufl and; 
B-dul Independenței- zona Traian Vuia; Str. 
Vasile Milea -zona Halele Centrale.
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Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulPloieştii.ro

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

Eva PODEANU; www.ziarulPloieştii.ro

Felicitări, Marian, Il Fenomeno 
cum îmi place mie şi multor altora 
să îţi spunem... A câta olimpiadă 
va fi  cea de la anul?

Ar fi  fost a șasea, dar nu am fost 
în 2012 la Londra, deci este doar a 
cincea...

Povesteşte-mi puţin ce sentiment 
poate avea un om ca tine... cum e să 

îţi spună lumea „legendă vie”?
Este un sentiment extraordinar, 

faptul că am inventat o săritură 
acum 20 de ani, și încă lumea 
gimnasticii mă poate vedea live 
sărind, e o recunoaștere uriașă 
pentru mine. Sunt gimnaşti care 
nici nu se născuseră atunci când 
am sărit pentru prima oară şi se 

minunează atunci când mă văd 
concurînd alături de ei.

Îţi mai aminteşti prima 
participare la Olimpiadă?

Da, a fost superb, și orașul, și 
condițiile de cazare şi antrenament, 
am mai fost şi aproape de o 
medalie la sol, la o zecime de aur.

Ai descoperit elixirul tinereţii 
fără bătrâneţe? Pentru că mulţi 
dintre adversarii tăi în concursuri 
ar putea să îţi fi e copii, nu?

Aşa este, sunt în competiții 
sportivi începând cu vârsta de 18 
ani... Cred că sportul și mișcarea 

sunt de vină, pentru condiția mea 
fi zică. 

Chiar, te-ai vedea într-o zi 
concurând împotriva copilului tău? 
Ştiu că fi ul tău este gimnast şi îţi 
calcă pe urme....

Cam greu deși mi-aș fi  dorit, ar 
însemna să am 45 de ani.

Secretul acestei condiţii fi zice 

impecabile în ce constă?
Mult antrenament și în general 

fără excese când vine vorba de 
alimentație și odihnă. 

Cum e când te întâlneşti cu 
Choşovitina pe la competiţii? 
Despre ce vorbiţi?

Cred că ne-am plictisit unul 
de altul..., glumesc, normal, ne 
mirăm unul de altul de cât o să 
mai continuăm. 

Îmi imaginez că e frustrant al 
naibii să fi i atât de aproape de o 
medalie, cum a fost acum la Doha, 
şi totuşi... să nu fi e...

Pe mine mă ambiţionează şi 
mai tare acest lucru.

Pregăteşti ceva special pentru 
Tokyo? Adică eşti dispus, nu ştiu, să 
rişti, să faci o mişcare surpriză, să 
mai inventezi o săritură?

Cu siguranță că asta îmi propun, 
să cresc şi eu notele de plecare, să 
am şanse mai mari.

Săritura Drăgulescu... E 
amuzant sau enervant când 
altcineva execută mai bine săritura 
pe care ai inventat-o tu?

E o onoare pentru mine, când 
văd că alţi sportivi aleg să facă 
săritura mea.

Chiar ai de gând să te retragi 
după olimpiada de la anul? Eu 
chiar nu ştiu cum va fi  gimnastica 
mondială fără Drăgulescu, tu ştii?

Sigur mă voi retrage, dar voi 
urmări cu plăcere competiţiile de 
gimnastică...

Când ai fost ultima dată pe la noi, 
prin Ploieşti, şi ce amintiri ai aici?

Am fost la campionatul 
naţional, înainte de mondiale, şi a 
fost o competiţie care mi-a oferit 
şi mai multă motivaţie, să trag şi 
mai tare.

Ce ai vrea să le spui fanilor tăi şi 
cititorilor ziarului Ploieştii?

Îi aştept şi la anul la naţionale 
în număr cât mai mare, am nevoie 
de susţinerea lor şi le promit să le 
aduc bucurii şi emoții!

MARIAN DRĂGULESCU, SPORTIVUL-FENOMENMARIAN DRĂGULESCU, SPORTIVUL-FENOMEN
       AL GIMNASTICII MONDIALE, ANUNȚĂ:        AL GIMNASTICII MONDIALE, ANUNȚĂ: 

       „GATA, DUPĂ TOKYO CHIAR MĂ RETRAG!”

Drăgulescu a obţinut un bilet la a cincea olimpiadă din 
carieră, când va avea 40 de ani, şi a fost la câteva sutimi şi de 

„bronzul” mondial la Doha săptămâna trecută

Sutimile care l-au despărţit pe Marian Drăgulescu de locul al treilea 
par să-l urmărească pe marele nostru campion ca un blestem. S-a 

mai întâmplat să-i fugă medalia de la gât din cauza unor sutimi, chiar şi la 
olimpiadă, dar ceea ce i-a demoralizat pe alţii, pe Marian Drăgulescu l-a 
ţinut în priză. Anul trecut, după ablaţia suferită la inimă – o intervenţie 
minim invazivă pe cord -, glumeam cu Marian, la o cafea pe o bancă în 
parc. Îmi spunea ceva de genul că 20 plus 20 fac 40. Fix vârsta pe care o 
va avea el la Jocurile Olimpice de la Tokyo de la anul. Era convins că va 
ajunge aici, avea acea siguranţă a omului care ştie bine ce face. Este doar 
cel mai medaliat gimnast pe care l-a avut vreodată România şi, uneori, 
faptul că oamenii reţin despre el doar părţile din viaţa personală – şi 
acelea mult exagerate şi infl amate, mă irită. În lumea sportului mondial, 
Drăgulescu, ca şi Oksana Chuşovitina, sunt consideraţi, priviţi şi trataţi 
cu respectul cuvenit unor supereroi. L-am abordat rapid şi la cald pe 
acest sportiv-fenomen, pentru un interviu-fulger. Cu promisiunea că voi 
reveni cu un material şi mai amplu, pe viitor. 

Săritura Drăgulescu E

sunt de vină pentru condiția mea Pe mine mă ambiţionează şi

În articolul precedent cu titlul de mai sus – ce a văzut 
lumina tiparului în nr. 1900 – 17-23 octombrie a.c.,  

al prestigiosului nostru săptămânal, „Ploieștii”, am adus 
în atenţia cititorilor principalele date despre primele trei 
concerte simfonice extraordinare, de la începutul actualei 
stagiuni – a 67-a, a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”. În articolul din acest număr, continuăm 
a prezenta datele esenţiale ale următoarelor trei concerte 
înscrise la loc de cinste în programul general al stagiunii 2019-
2020 pentru perioada 3-17 octombrie a.c..

Primul din acest ciclu, a avut loc în seara zilei de joi, 3 
octombrie a.c., în vestita sală de concerte „Ion Baciu”.

De data aceasta, publicul ploieștean a avut fericitul prilej de 
a cunoaște la pupitrul dirijoral pe eminenta dirijoare Seung 
You Park, născută la mii de kilometri de municipiul Ploiești, 
respectiv în Coreea de Sud, care încă de la vârsta de 6 ani, a 
început să ia lecţii în primul  rând, de violoncel, de la distinsa 
ei mamă. În anul 2003 s-a stabilit în Austria, unde a studiat 
la Academia „Mozarteum” din Salzburg. A absolvit studiile 
universitare și de master, continuându-le apoi la Secţia de 
dirijat orchestră din cadrul Universităţii de Muzică și Artele 
Spectacolului, din vestita Metropolă a muzicii europene și 
mondiale, Viena.

Pe parcurs, după debutul în orașul vienez, în calitate de 
dirijor a continuat, cu succes, să participe la pupitrul unor 
vestite orchestre simfonice din Germania, Italia, Anglia, 
Japonia, Coreea, România etc, pretutindeni bucurându-se de 
reale aprecieri din partea publicului și presei de specialitate. În 
anul 2019, a fost numită CEL MAI BUN DIRIJOR AL ANULUI 
2019, de către ASOCIAŢIA DIRIJORILOR COREENI, prilej 
cu care a primit și un premiu special din partea Orchestrei 
Simfonice a Coreei. 

Programul concertului susţinut împreună cu Orchestra 
Simfonică ploieșteană, a cuprins remarcabilele opusuri: L. 
van Beethoven – Uvertura „Leonora”, nr. 3, op. 72b, Antonio 
Salieri – Concertul în Do major pentru fl aut, oboi și orchestră, 
soliști: Cătălin Opriţoiu - fl aut și Cristina Ordean - oboi iar, în 
partea fi nală, Antonin Dvorak – Simfonia a IX-a, în mi minor, 
op. 95, „Din lumea nouă”.

Numeroasa asistenţă a urmărit cu mult interes evoluţia 
tinerei și talentatei dirijoare coreene și interpretarea 
performantă a celor doi soliști Cătălin Opriţoiu – lector 
univ. dr. la catedra de fl aut a Universităţii Naţionale de 
Muzică București și Cristina Ordean – doctor în muzică a 
Universităţii Naţionale de Muzică din București, profesor de 
oboi la Universitatea Transilvania din Brașov.

Următorul concert din acest al doilea ciclu, a fost prezent pe 
afi șul instituţiei în seara de joi 10 octombrie a.c. Protagoniștii 
acestui excepţional concert au fost Gabriel Croitoru – solist 
vioară al Filarmonicii „Paul Constantinescu” – din anul 1987 
și prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Muzică din 
București, împreună cu distinsa sa fi ică, Simona Croitoru, 
absolventă, în mod strălucit, a studiilor universitare din 
Capitala ţării și a unor cursuri de perfecţionare realizate peste 
hotare la prestigioasa Academie de Muzică Franz Liszt din 
Weimar, Germania. Cei doi eminenţi maeștri ai arcușului, 
au fost distinși cu importante premii la cele mai exigente 
concursuri naţionale și internaţionale, care pe parcursul 
activităţii lor artistice – în ţară și străinătate, s-au remarcat 
în mod deosebit. Menţionăm că violonista Simona Croitoru, 
la vârsta de 7 ani, a obţinut la Concursul Naţional „Paul 
Constantinescu” din toamna anului 1997, Marele Premiu.

Violonistul Gabriel Croitoru a participat la memorabilele 
turnee naţionale „Vioara lui Enescu la sate” și „Duelul viorilor 
Stradivarius și Goarnerii”, aplaudat de mii și mii de spectatori 
entuziaști, împreună cu excelentul violonist Liviu Prunaru 
– concert maestru al celebrei Filarmonici din Amsterdam și 
pianistul Horia Mihail. De câţiva ani buni, Gabriel Croitoru 
este și solist concertist al Orchestrelor și corurilor Radio 
București, al Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca și 
prof. univ.dr. la Catedra de vioară a Universităţii Naţionale de 
Muzică București.

Programul concertului ploieștean a cuprins 
două excepţionale opusuri din literatura muzicală 
universală: Cele Patru Anotimpuri de Antonio 
Vivaldi  şi Cele Patru Anotimpuri la Buenos Aires, de 
compozitorul argentinian Astor Piazzolla (1921-1992). 
Îndelungile şi puternicele aplauze au răsplătit, pe bună 

dreptate, incontestabilul talent şi evidenta măiestrie artistică, 
cu care cei doi maeştri ai arcuşului au onorat în seara respectivă 
publicul ploieştean.

Cel de al treilea concert al ciclului menţionat şi al şaselea de la 
deschiderea stagiunii, a adus pe scena simfonicului ploieştean 
pe cunoscutul şef de orchestră american Jonathan Pasternack, 
binecunoscut în viaţa muzicală europeană şi internaţională şi 
pe pianistul Josu De Solaun, câştigătorul Premiului I în cadrul 
Ediţiei a XIII a Concursului Internaţional George Enescu 
din anul 2014 şi a altor competiţii internaţionale din Europa, 
dar şi din spaţiul american. Programul oferit publicului 
nostru a cuprins patru remarcabile creaţii din patrimoniul 
muzicii clasice universale, printre care: Johannes Brahms – 
Uvertura Tragică op. 81, Franz Liszt – Totentanz pentru pian 
şi orchestră, Franz Liszt – Concertul nr. 2 în la major pentru 
pian şi orchestră şi Carl Nielsen – Simfonia a IV-a op. 29.

Cei doi protagonişti ai concertului – binecunoscuţi şi 
apreciaţi pe plan internaţional, au confi rmat, fără echivoc, 
potenţialul lor de creativitate artistică unanim recunoscut 
pe meridianele lumii, graţie şi importantelor înregistrări 
discografi ce ce fac parte din arhivele sonore ale celor mai 
reprezentative sociertăţi de radio şi de televiziune din vremea 
noastră.

Se cuvine, pe lângă binemeritatele aplauze ale publicului 
ploieştean, să fi e de bun augur şi aceste modeste gânduri ale 
presei noastre, în semn de recunoştinţă şi preţuire, pentru 
eforturile şi dăruirea cu care dirijorii, soliștii și orchestra, 
slujesc, fără odihnă, marea şi adevărata muzică.

Călduroase felicitări se cuvin şi conducerii fi larmonicii 
ploieştene, director - dirijorul Vlad Mateescu şi violista 
Georgiana Frâncu, director artistic al instituţiei şi pianistei 
Cristina Ionescu, secretar muzical, care au investit întreaga 
lor capacitate de muncă, pentru a realiza un program general 
al noii stagiuni muzicale, care să răspundă cerinţelor și 
exigenţelor întemeiate ale iubitorilor muzicii culte din această 
cetate a vieţii economice și culturale românești – Municipiul 
Ploiești, care are dreptul legitim să ocupe un loc cât mai 
reprezentativ pe harta muzicală și artistică a ţării și a Uniunii 
Europene.
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FEMEIA, IUBIREA ȘI 
SEXUALITATEA

De la începutul secolului al XII.-lea, 
în Europa Apuseană avea să se manifeste 
tot mai pregnant un așa-numit curent 
„antimatrimonial”, care plasa iubirea 
în afara căsătoriei. Atât în mediile 
aristocratice, cât și în cele universitare, 
căsătoria a devenit obiectul unei totale 
discreditări. Fenomenul îl găsim cât se 
poate de clar exprimat la Heloise, într-o 
scrisoare către iubitul ei, Abelard: „N-ai 
putea să te ocupi cu aceeași grijă și de 
o soţie și de fi lozofi e. Cum să împarţi 
cursurile școlare cu slujnicele, bibliotecile 
cu leagănele, cărţile cu fuioarele, pana 
de scris cu fusul? Cel care trebuie să se 
adâncească în meditaţii teologice sau 
fi losofi ce, poate el să suporte ţipetele 
pruncilor, cântecele de leagăn ale doicilor 
și toată mulţimea zgomotoasă a unei 
servitorimi masculine și feminine? Cum 
să poţi tolera murdăria pe care neîncetat 
o fac copilașii? Da, toate acestea le pot 
îndura cei bogaţi care dispun de un palat 
sau o casă sufi cient de mare care să le 
permită să se izoleze, a căror opulenţă 
nu se resimte de pe urma cheltuielilor 
și care nu sunt zilnic torturaţi de grijile 
materiale…”

De la apariţia Creștinismului și 
până la reforma clunisiană, Biserica a 
acceptat sexualitatea numai în cadrul 
căsătoriei și numai ca modalitate de 
procreare. Apostolii și Părinţii Bisericii 
au considerat sexul în afara căsătoriei un 
adevărat păcat. Sfântul Augustin (354-
430), de pildă, susţinea că procreerea 
de urmași reprezenta utilitatea naturală 
a căsătoriei. În schimb, Grigore cel 

Mare, primul papă medieval (590-604), 
propovăduia că sexualitatea conjugală 
se putea transforma ușor, prin lăsarea 
partenerilor în voia poft elor arzătoare, în 
desfrâu, așadar în păcat. 

În perioada merovingiană și mai apoi 
în cea carolingiană, Biserica a luptat 
împotriva „legăturilor incestuoase”, 
condamnate ofi cial prin capitularul 
lui Carol cel Mare din anul 802 și prin 
decretul lui Ludovic cel Pios, din 814.

Începând cu secolul al X-lea, Biserica 
a impus noi norme tinerilor care urmau 
să se căsătorească. Potrivit acestora, 
ei erau nevoiţi să se supună, înainte 
de nuntă, unui ritual de purifi care. 
Abstinenţa sexuală le era impusă cu 
câteva zile înainte de împărtășanie. De la 
trei și până la 30 de zile, după ofi cierea 
căsătoriei, relaţiile sexuale erau interzise. 
Adeseori însă, regulile erau încălcate!

În perioada secolelor XIII-XIV, 
autorităţile eclesiastice și cele laice 

au căutat să controleze întrucâtva 
sexualitatea nobilimii și cea a poporului 
de rând. În consiliul al IV-lea de la 
Lateran, din anul 1251, călugărul Jacques 
de Virtry (1160/1170 – 1241) a proclamat 
luxura (desfrânarea, plăcerea carnală, 
concupiscenţa) drept al patrulea păcat 
capital. În anul 1254, regele Franţei, 
Ludovic al IX-lea (1226-1270), a dispus 
printr-o ordonanţă desfi inţarea „caselor 
de toleranţă” din mahalaua Curtea 
Miracolelor.

CORTI D’AMORE
După anul 1100, Curţile 

marilor seniori au devenit adevărate 
medii de exprimare a unor mentalităţi 
și comportamente noi, a unei ideologii 
noi, feudale. Strânși la curtea seniorului, 
tinerii vasali așteptau, în orice moment, 

atenţia doamnei, soţia seniorului, 
singura femeie care-și face loc într-o 
societate misogină. Câștigând atenţia și 
iubirea doamnei, un tânăr vasal căuta să 
se ridice pe sine în ochii celorlalţi.

Prin intermediul acelor „curţi ale 
iubirii” (cours d’amour, corti d’amore), 
avea să ia naștere iubirea curtenească 
(amour courtois) și cavalerismul, atât 
de mult proslăvit de cântăreţii itineraţi 
(jongleuri, vaganţi, galiarzi, spielmani 
și menestrali) și cei de curte (trubaduri, 
truveri și minnesangeri)

„Atâta-mi place amorul care doare 
/ Că și-a făcut la mine-n piept cămară; 
Alt gând să-nceapă acolo nu mai poate, 
/ Nici nu-mi dă altu-atâta desfătare; și-s 
viu, deși mâhniri mă înjunghiară, / că-mi 
face-amorul caznă mai ușoară; îmi tot 
promite o mare bucurie, / vis dulce, care 
întârzie să vie” (Folquet de Marseille).

În tratatul Despre iubire, Andreas 
Capellanus (1150-1220) le prezenta ca 
pe adevărate instanţe amoroase, unde 
doamnele judecător reglementau, prin 
sentinţele date, legăturile amoroase dintre 
curteni.  Relaţiile dintre bărbaţi și femei 
au fost reconsiderate și dezvoltate prin 
intermediul artei conversaţiei. Curtoazia 
(la courtoisie) a fost un joc social, un 
joc al iubirii, care trebuia să atenueze 
tensiunile existente în rândul nobilimii 
feudale. Istoricul francez George Duby a 
lansat, cu ceva timp în urmă, o interesantă 
teorie, conform căreia putem interpreta 
curtoazia drept un adevărat mijloc de 
educaţie a tinerilor cavaleri, menit a-i 
pregăti pentru viaţă.

INEDIT

FEMEIA ÎN OCCIDENTUL MEDIEVAL(II)

Oamenii de știinţă afi rmă că au 
creat primul organism hibrid 

om-maimuţă din lume, într-un laborator 
din China, informează Th e Independent, 
preluat de active News (Vlad Pârâu).

Cercetătorii, al căror scop este să folosească 
animale pentru a crea organe pentru 

transplantul care să salveze vieţi omenești, 
consideră crearea hibridului un pas important. 
Aceștia au promis că își vor continua experimentele 
folosind primate. Echipa știinţifi că a dezvăluit că a 
injectat celule stem umane, capabile să creeze orice 
tip de ţesut într-un embrion de maimuţă.

Experimentul a fost oprit înainte ca embrionul 
să devină îndeajuns de matur pentru naștere. 
Embrionul fusese în prealabil modifi cat genetic, 
pentru a se dezactiva genele care controlează 
creșterea organelor. Studiul a suscitat îngrijorări 
de natură etică, pe fondul temerii că celulele stem 
umane ar putea migra către creier.

Angel Raya, de la Centrul de Medicină 
Regenerativă din Barcelona, a afi rmat că 
experimentele pe organisme constituite din celule 
provenite de la două specii s-au lovit de „bariere 
etice”. „Ce se întâmplă dacă celulele stem se eliberează 
și formează neuroni umani în creierul animalului? Ar 
avea acesta conștiinţă? Și ce se întâmplă dacă aceste 
celule stem se transformă în celule spermatice?”,a 
relatat acesta reporterilor ziarului El Pais.

Pe de altă parte, Estrella Nunez, de la Universitatea 
Catolică din Murcia, în  calitate de colaborator 
al proiectului, a spus că au fost implementate 
mecanisme care să genereze autodistrugerea 
celulelor umane în cazul migrării acestora către 
creierul hibridului. Ea a afi rmat că rezultatele 
sunt promiţătoare. Cercetarea a fost costisitoare, 
benefi ciind în mare măsură de fi nanţare din partea 
Universităţii. „Dacă punem laolaltă cercetarea om/
porc, om/șobolan și om/maimuţă, se ajunge la un 
total de sute de mii de euro”, a spus colaboratoarea.

La rândul său, dr. Angel Raya a relatat că oamenii 
de știinţă au stabilit prin convenţie un prag la a 
14-a zi de gestaţie, o perioadă de timp considerată 
insufi cientă pentru ca embrionul să poată dezvolta 
un sistem nervos central uman. Toţi embrionii 
hibrizi sunt distruși înainte de atingerea acestei 
vârste. 

Juan Carlos Izpisua, care a creat primul hibrid 
om-porc din lume, în 2017, și a condus cel mai 
recent experiment, a declarat: „În prezent, încercăm 
nu doar să înaintăm și să continuăm experimentele 
cu celule umane și celule de rozătoare și porci, ci și 
cu primate non-umane. Spania este o ţară pionier și 
lider mondial în aceste investigaţii.

PRIMUL PRIMUL 
ORGANISM ORGANISM 

HIBRID HIBRID 
OM-MAIMUȚĂ OM-MAIMUȚĂ 

DIN LUMEDIN LUME

Creștinarea Imperiului Roman a însemnat 
și dispariţia şcolilor publice romane, în care 
oricum erau primiți mai degrabă bărbații. 

Astfel, singura posibilitate de educație pentru 
o femeie o reprezintă intrarea în mănăstire. 

În perioada carolingiană, sistemul de 
învățământ este organizat în scopul formării 

viitorilor clerici. Şcolile episcopale, care 
din vremea lui Ludovic cel Pios exclud prin 
defi niţie femeile, şi tradiţia este păstrată de 

universităţile fondate mai târziu.

Creștinarea Imperiului Roman a însemnat

În cadrul cuplului, egalitatea între bărbat și 
femeie este prevăzută numai de canoanele 
Bisericii și anume drepturile conjugale, în 
sensul că nici bărbatul nici femeia nu pot 

refuza raportul conjugal pretins de partener. 
In celelalte privinţe, femeia este nevoită să fi e 
supusă barbatului, care are dreptul legal de 

a o pedepsi prin violență şi chiar de a o ucide 
în urma unui adulter, cu condiţia totuşi de 

a-l ucide în acelaşi timp şi pe amant.

În cadrul cuplului egalitatea între bărbat și

Dreptul femeii de a face donaţii sau a lăsa 
bunuri moştenire prin testament, exista 

încă din primele secole ale creștinismului. 
Această situație are la bază pe de o parte 
mesajul egalitar al creştinismului, iar pe 
de alta apropierea femeilor de Biserică și 
posibilitatea de a lăsa moştenire o serie 
de bunuri care altfel ar fi  revenit în mod 

automat familiei.

Dreptul femeii de a face donaţii sau a lăsa

Spre sfârșitul Evului mediu, se constată o criză în domeniul meşteşugurilor. Această criză 
limitează atât femeilor cât și bărbaţilor accesul la statutul de patron, şi înrăutăţeşte situaţia 
calfelor şi ucenicilor. Astfel, bărbaţii reuşesc să lupte împotriva concurenţei reprezentată de 

munca feminină, care era mai prost plătită, deci mai atractivă pentru patroni, şi femeia e din 
nou eliminată pentru câteva secole de pe piaţa muncii.

Spre sfârșitul Evului mediu, se constată o criză în domeniul meşteşugurilor. Această criză

Părinţii Bisericii, atât cei din Orient cât 
şi cei din Occident, preiau aceste concepte 
de origine greacă şi iudaică. În contextul 

desconsiderării a tot ce e trupesc, Augustin 
o plasează pe femeie pe o poziţie de 

inferioritate față de bărbat, aceasta fi ind 
asociată cu păcatul originar, interpretat 
de el ca unul de natură sexuală. Teologi 
consacrați precum Vasile din Cezareea, 

Grigore din Nyssa sau Grigore din Nazianz, 
consideră că există o suprapulare şi că nu 

mai e necesară procreerea. Ei nu condamnă 
defi nitiv și irevocabil căsătoria, pe care de 
altfel Iisus o binecuvântase prin primul lui 

miracol realizat la nunta de la Cana Galileii, 
ci o consideră inferioară virginităţii.

Părinţii Bisericii atât cei din Orient cât
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Duminică, 20 octombrie, în Republica Moldova 
au avut loc alegeri locale, dar și parlamentare 

noi în 4 circumscripții. Circa 3 milioane de alegători 
au fost așteptați la urnele de vot, ce urmau să aleagă 
898 de primari și 11.580 de consilieri din 54 mii de 
candidați (pentru funcția de primar 3.761 de candidați, 
iar pentru cea de consilier – 50.410). Pe lângă miza cea 
mare – Chișinăul, cetatea rezistenței românești – acest 
scrutin este primul test pentru actuala coaliție, prea 
puțin încurajatoare pentru „viitorul pro-european” 
al românilor din stânga Prutului, după debarcarea 
clanului oligarhic al PDM. Despre cum a susținut testul 
în rândurile de mai jos. 

LA CHIȘINĂU, ALEGERI MAI CORECTE, LA CHIȘINĂU, ALEGERI MAI CORECTE, 
MAI LIBERE, DAR ȘI MAI PREVIZIBILEMAI LIBERE, DAR ȘI MAI PREVIZIBILE

PDM, PE PRIMUL LOC CU PRIMĂRII 
CÂȘTIGATE DIN PRIMUL TUR

Dacă de rezultatele alegerilor din capitală 
nu se îndoia mai nimeni, decât Zinaida 
Greceanîi, care se aștepta ca socialistul Ion 
Ceban să câștige din primul tur (făcând 
printr-o asemenea declarație într-un fel 
agitație electorală chiar în dimineața zilei 
scrutinului), pe republică surpriza cea mare 
a produs-o Partidul Democrat. În pofi da, și 
de astă dată a sondajelor, dar și în ciuda prea 
multor gropari care i-au prezis prăbușirea, 
potrivit lui Pavel Filip, candidații PDM au 
fost aleși primari din primul tur în 192 de 
localități, iar în alte 177 candidații democrați 
se vor duela în turul II. Date confi rmate 
și de CEC, care a mai precizat în după 
amiaza de luni că democrații sunt urmați la 
același capitol de PSRM cu 124 de primari, 
ACUM cu 82, PLDM cu 26, PP „ȘOR” cu 
13 și „Partidul Nostru” cu 9; tot din prima 
a câștigat 4 primării PCRM și 2 PUN, câte 
una PL și PPR, iar în alte 64 au câștigat 
candidați independenți. În turul doi se vor 
mai duela de asemenea 173 de candidați ai 
PSRM, 167 ai Blocului ACUM, 44 ai PLDM, 
38 ai PP„ȘOR”, 20 ai „Partidului Nostru”, 
16 de la PCRM și 84 de independenți. 
Altminteri, cei mai mulți independenți, atât 
deja primari, cât și candidați încă, au fost 
cândva membri ai PDM sau PLDM.  

O altă surpriză a scrutinului este fostul 
edil al capitalei Dorin Chirtoacă. Chiar dacă 
„elita politică”, inclusiv aripa pro-europeană, 
se grăbise să treacă Partidul Liberal, după 
demisia lui Mihai Ghimpu, într-un cimitir 
politic, actualul lider al formațiuni s-a 
clasat pe locul trei în scrutinul din capitală, 
cu 10,15%. În schimb pe republică, PL a 
câștigat deocamdată o singură primărie. 
Nu a plecat în „istorie” nici PLDM, care 
și-a revendicat din primul tur 26 primării.   
Tot din primul tur și-au desemnat edilii 
alegătorii din șapte municipii, dintre care 
în două au ieșit învingători reprezentanții 
PSRM (tradițional în municipii din 
Autonomia Găgăuză, Comrat și Ceadâr-
Lunga), iar la Bălți și Orhei, fără schimbare 
față de alegerile din 2015 – respectiv 
„Partidul Nostru” cu Renato Usatîi primar, 
și Partidul „ȘOR”, decât că cu un alt primar, 
Pavel Verejanu. În  celelalte trei au ieșit 
învingători candidați independenți: Nicolae 
Dandiș la Cahul, Valentina Casian la 
Strășeni și Alexandru Ambros la Ungheni, 
toți trei foști primari și anterior. 

Și ultima „surpriză”, dacă o putem numi 
așa. În lipsa transportării organizate a 
alegătorilor (a se citi cumpărării voturilor), 
pe circumscripția electorală uninominală 
48 (Transnistria), în 8 secții de votare nu s-a 
prezentat nici un alegător! Dacă anul trecut 
aceștia s-au îmbulzit până să-și rupă coastele 

și să-și piardă cunoștința, 
anul acesta în toate cele 25 
de secții de votare a bătut 
vântul – în total au votat doar 
1.207 alegători. De altfel, aici, 
în alegerile parlamentare 
a învins candidatul PSRM. 
În celelalte trei au învins 
după cum urmează: pe 
circumscripția 37 (Nisporeni, 
Strășeni, unde în februarie 

câștigase detașat Vlad Plahotniuc) a 
ieșit învingător tot un democrat, iar în 
circumscripția 33 (Chișinău) Andrei 
Năstase a fost substituit de fratele său 
Vasile Năstase (PPDA), reprezentantul PAS, 
Galina Sajin a câștigat detașat peste ocean, 
pe circumscripția 50.

DINTRE DOUĂ RELE, IARĂȘI 
CEL MAI MIC RĂU 

Spuneam in capo acestor rânduri că în 
capitală rezultatele erau previzibile, atât în 
sondaje, cât și în opțiunile alegătorilor. Ca și 
timp de aproape trei decenii, chișinăuienii 
vor fi  nevoiți să-și afl e edilul în turul doi, 
alegând, tradițional deja, dintre două rele 
cel mai mic rău. Mai drept, ca și în vara 
trecută – dintre socialistul Ion Ceban, care 
și-a revendicat 40,19% din voturi, și Andrei 
Năstase, plasat pe locul doi cu 31,08%. 
Rezultatele celor doi din prezentul scrutin 
reproduc aproape cu exactitate tabloul 
din anul trecut: Ceban – 40,1% și Năstase 
32,1%. Și prezența pare să denote, cu o 
diferență neînsemnată, aceeași participare: 
36% în 2018 și 35,4% în 2019. Însă diferența 
între acum și atunci o face rezerva mai 
semnifi cativă de care ar putea să benefi cieze 
de această dată Andrei Năstase: cele 10% 
ale lui Dorin Chirtoacă, care și-a chemat 
electorii să voteze împotriva lui Ion Ceban, 
și 4,7% ale lui Octvavian Țicu, care a anunțat 
susținerea condiționată a lui Andrei Năstase 
– să nu facă alianță în Consiliul Municipal 
Chișinău (CCM) cu PSRM. Și din restul 
puțin peste 14% de la ceilalți 15 candidați 
s-ar putea să-i revină lui Năstase minimum 
10 la sută. Dacă, desigur, și prezența la 
urne va fi  nu mai mică decât în primul tur, 
rezultatele ar putea repeta aceeași proporție 
ca în 2018: Andrei Năstase – 52,57%, iar Ion 
Ceban – 47,43% turul doi, prezența atunci 
fi ind și mai mare în ultimul tur – 39%. 

Dincolo de aceste statistici însă se impune 
o concluzie, ajunsă la Chișinău axiomă: 
votul din capitala Republicii Moldova a fost 
și va rămâne unul divizat pe criterii etnice și 
geopolitice. În pofi da moratoriului în acest 
sens dintre PSRM și ACUM. Alegătorii 
rusofoni și cei nostalgici după URSS, într-
un procent mai mic în tabloul demografi c 
al Republicii Moldova, sunt mai mobilizați, 
ghidați de instinctul conservării sau de cel al 
rătăcirii identitare. Pe când segmentul pro-
european și cel unionist fac eforturi supra-
intelectuale pentru a-și învinge pesimismul și 
lipsa de încredere tot mai pronunțată în orice 
versiune a guvernării. De fapt și ei sunt sub 
o presiune a sentimentului autoconservării 
în fața războiului hibrid al Kremlinului. Va 
rezista și de această dată cetatea românismului 
pe malul stâng al Prutului?

SOCIALIȘTII VISEAZĂ LA DODONIZAREA 
CAPITALEI ȘI A ÎNTREGII ȚĂRI 

PSRM se crede anticipat câștigător și în 
acest scrutin, dacă contabilizează numărul 
de voturi în consiliile raionale și municipale 
(adică 298.836 votanți din numărul total de 
1.173.834 de persoane care și-au exprimat 
opțiunea de vot, 25,46%). Optimismul 
socialiștilor este însă unul supraestimat 
dacă ne referim la numărul de primari 

socialiști. Frustrarea 
ascunsă s-a resimțit în 
apelul pripit al PSRM către 
cei de la ACUM (plasați pe 
locul doi conform aceleași 
contabilizări, cu 249.432 de 
votanți sau circa 21,25% din 
sufragii) de a forma o 
coaliție și la nivel local. 
Invitația a venit chiar a doua 
zi după scrutin de la Zinaida 
Greceanîi, ca să formeze, 
„la nivel politic”, împreună 
„cu colegii” majoritate în 

raioane și în oricare primărie. Iar socialistul 
Vlad Batrîncea a promis că în cazul în care 
cei de la ACUM acceptă propunerea, PSRM 
este gata să voteze până la nouă președinți 
de raion desemnați de PAS și PPDA. Și 
socialistul Ion Ceban, deocamdată candidat 
încă, s-a grăbit să ofere candidaților ACUM 
(dacă va ajunge primar de Chișinău) două 
fotolii de viceprimar din cele patru; tot din 
partea Blocului ACUM ar numi doi pretori 
din cei cinci și chiar, în această coaliție 
majoritară, „pentru o balanță de puteri, sunt 
gata să ofer președinția CMC unui candidat 
din partea Blocului ACUM” (PSRM are 22 
de consilieri, ACUM 19). În plus Ceban 
promite crearea unui nou departament 
de planifi care urbană, la conducerea 
căreia îl invită pe fostul candidat Victor 
Chironda, iar pentru Octavian Țâcu – „un 
nou departament al relațiilor bilaterale și 
a proiectelor investiționale care vin din 
România”. Asta după ce ultimii doi și-au 
declarat susținerea lui Andrei Năstase în 
turul doi. Cum se vede, dezamăgiți de 
așteptările pe care le-au avut și mai puțin 
sigur în scrutinul doi, socialiștii încearcă să 
cumpere eventualii votanți ai lui Năstase.  

Deocamdată, nici Maia Sandu, nici 
Andrei Năstase, dar nici cei doi ofertați, 
Victor Chironda și Octavian Țâcu, nu au 
comentat generozitatea socialiștilor. Și e 
fi resc, cei doi lideri proeuropeni sunt în 
criză de imagine anume din cauza nevoii 
de a fi  coalizat cu pro-rușii Dodon și 
Greceanîi. Până a se pronunța în problema 
anticipatelor, ei rămân deocamdată în 
așteptarea rezultatelor turului doi, a alegerii 
procurorului general. Iar toți patru își 
dau prea bine seama că acceptându-l pe 
Ceban primar de Chișinău, segmentele 
pro-european și pro-unionist se prăbușesc 
defi nitiv. Doar „5%, atâta caracter și 
demnitate a avut Chișinăul în campania 
electorală, plus minus 2-3% pe care nu 
pot să le pretind de la alți candidați”, a 
declarat Octavian Țâcu și a precizat că își va 
păstra mandatul de parlamentar neafi liat, 
delegându-l în CMC pe colegul său de la 
PUN Cornel Pântea.

Problema principală la momentul 
politic actual este de a evita dodonizarea, 
transnistrizarea și aruncarea Republicii 
Moldova îndărăt în brațele Moscovei. 
Nimeni nu-și face nici o iluzie că Igor 
Dodon, după ce a obținut mai multe pârghii 
de putere prezidențială, se mai vrea acum 
și primar de Chișinău. Prin pudelul său 
(deocamdată) Ion Ceban, prin aceleași 
metode prin care este de facto spicherul 
legislativului prin Zinaida Geceanîi. După 
care îi va fi  mai lesne să-și subordoneze în 
sfârșit și executivul. Dec, nu-s proaste deloc 
gusturile Dodon-ului. 

LIBERI, ÎNTR-O DEMOCRAȚIE ADUSĂ PE 
BAIONETELE RĂZBOIULUI HIBRID? 

„Am votat pentru un primar profesionist. 
Destul atâta demagogie”, a declarat 
președintele socialist Igor Dodon în dimineața 
de 20 octombrie, strecurând, alături de soție, 
buletinele în urna de vot. Ori pentru cine ar 
fi  votat (nu-i exclus să-l fi  preferat pe Năstase 
în schimbul colegului său de partid Ceban), 
numai profesioniști nu sunt. Ion Ceban, 
chiar dacă a absolvit Academia de Economie 
Națională și Administrație Publică de pe 
lângă președintele Federației Ruse (2018), 
nu a administrat nici o structură economică. 
A fost, ca și Dodon, membru al PCRM, 
consilier în aparatul președintelui Voronin, 
președinte de fracțiune, consilier în două 
scrutine al CMC, în care fracțiunea socialistă 
nu a prea performat. Câtă demagogie a 
debitat în cele două scrutine întrece debitul 
râului Bâc, plin de scursurile Chișinăului. 
Contracandidatul său, Andrei Năstase, 
după ce a absolvit dreptul la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a activat ca 
ajutor-interimar la Procuratura de transport 
din Chișinău, apoi avocat, apărând interesele 
companiei germane Unistar, dar și pe cele 
ale oamenilor de afaceri Viorel și Victor 
Țopa, condamnați de justiția de la Chișinău 
pentru șantaj, delapidare, spălare de bani și 
falsifi care de documente. Din activist civic 
de stradă ajunge lider de partid și urcă în 
politică mai mult pe valurile protestelor tot 
din stradă. Și-a câștigat o reputație de activist 
scandalagiu și primul dușman al presei libere, 
neafi liate partidului său. Ofi cial, experiență 
de două zile în administrația publică locală (o 
felicitare din partea funcționarilor primăriei 
Chișinău și un act de degrevare din funcția 
de primar general). Care profesionalism, 
dom’-tovarăș Dodon?

„Alegerile locale s-au desfășurat în mod 
liber și democratic, fapt care demonstrează că 
este o revenire la normalitate”, a mai declarat 
Dodon după anunțarea rezultatelor prealabile. 
Și asta despre un scrutin cel mai anemic, cu 
o agitație electorală de factură sovietică, cu 
penali (Renato Usatîi și Ilan Shor) pe panouri 
cât două etaje de bloc, nu mai puțin scumpe 
decât în perioada lui Vlad Palhotniuc. Cu 
o prezența joasă la urnele de vot, generată 
de o apatie și lipsă de perspective tot mai 
pronunțate în rândul cetățenilor, inclusiv de 
lipsa de intrigă dintre „cei doi jucători majori 
din guvernare”.  Refuzul categoric al celor 
doi de a participa în dezbaterile televizate și 
promovarea mesajului doar în colective de 
muncă sau de studenți, inclusiv în timpul 
orelor de program și de curs (ceea ce este 
interzis de altfel de legislația electorală) denotă 
o evidentă înțelegere amicală, ca să nu-i zicem 
de cartel, de a nu se ataca reciproc. „Consider 
că atunci când se vor număra voturile și va 
fi  anunțat câștigătorul, cel învins ar fi  bine 
să meargă la ofi ciu și să-i strângă mâna 
contracandidatului”, a mai adăugat Dodon. 
Exact cum a procedat în scrutinul prezidențial 
cu Maia Sandu? 

Felicitări și mulțumiri „pentru spiritul civic 
de care au dat dovadă cetățenii”, pe care de astă 
dată „nimeni nu i-a presat”. Da, nimeni. Nici 
măcar cei doi candidați ieșiți în fi nal, de astă 
dată. Dar i-a presat riscul de a pierde și dramul 
de libertate pe care l-au obținut cu sânge după 
regimul comunist al lui Voronin, regimul 
oligarhului Vlad Plahotniuc, dar și riscul de a 
scăpa prin crăpătura ușii politice un alt regim, 
nu mai puțin odios, al oligarhului socialist 
Dodon. Dar poate că și presimt o adiere a 
unei noi Siberii de gheață? Mânați de aceleași 
presiuni și riscuri, în capitală vor merge și în 
turul II, ca trași de gât, să-l scoată învingător 
pe Andrei Năstase, pe care tot mai puțini îl 
au la inimă. Când și cum le va răsplăti și acest 
edil, ca și întreaga clasă politică, așteptările pe 
cale de dispariție?
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ERDOGAN ACUZĂ FRANŢA CĂ E ERDOGAN ACUZĂ FRANŢA CĂ E 
RESPONSABILĂ DE GENOCIDUL 

DIN RWANDADIN RWANDA

Președintele Turciei, 
Recep Tayyip 

Erdogan, s-a dezlănţuit 
împotriva celor care „dau 
lecţii” Turciei pentru 
„genocidul armenilor”, 
în special împotriva 
Franţei, pe care o acuză 
că este responsabilă de 
genocidul din Rwanda, 
scrie ziarul francez To 
Vima. „Dacă ne uităm 
la cei care încearcă să 
dea lecţii Turciei despre 
drepturile omului sau 
democraţie în chestiunea 
armenească și în 
privinţa luptei împotriva 
terorismului, noi vedem 
că toţi au un trecut 
sângeros”, a spus Erdogan 
într-un discurs ţinut la 
palatul prezidenţial de la 
Ankara.

„Este evident cine 
a omorât 800.000 de 
oameni în genocidul din 
Rwanda, cu doar 25 de 
ani în urmă, responsabili 

sunt francezii”, a acuzat 
Erdogan, referindu-se 
și la Algeria. „Francezii 
din nou au fost cei 
care au masacrat sute 
de mii de oameni în 
genocidul din Algeria”, a 
spus președintele turc, 
adăugând: „Dispunem de 
arhive și documente care 
demonstrează limpede 
acest lucru”.

Franţa este acuzată de 
autorităţile din Rwanda 

că a colaborat cu regimul 
Hutu care a comis 
genocidul din 1994, și 
anume că a luat parte la 
masacre, acuzaţii pe care 
Parisul le neagă.

Tensiunile au crescut 
între Ankara și Paris 
după consacrarea 
zilei de 24 aprilie 
drept zi de amintire a 
genocidului armean din 
1915. În același timp, 
autorităţile turcești au 
interzis o manifestaţie 
de comemorare a 
genocidului armenilor 
la Istanbul, după cum 
transmite AFP. Forţele 
de ordine i-au dispersat 
pe cei circa 100 de 
manifestanţi, printre care 

și o delegaţie străină, care 
planifi caseră să manifeste 
în faţa Muzeului de 
Artă Islamică, o fostă 
închisoare unde au fost 
reţinuţi primii armeni 
arestaţi la data de 24 
aprilie 1915.

„De nouă ani 
se organizează aici 
manifestaţii de 
comemorare a genocidului 
armenilor, este prima 
dată când este interzis 
de autorităţi”, a explicat, 
pentru AFP, Benjamin 
Abtan, președintele Egam 
(European Grassroot 
Antiracist Movement), 
care a denunţat o „insultă 
la adresa memoriei” 
armenilor.

De aceea, atunci când Mario 
Draghi spune că lucrurile 

merg din rău în mai rău, înseamnă 
că economia Zonei euro și implicit 
cea europeană are probleme. Mario 
Draghi a oferit și amănunte. Este 
vorba despre producţia industrială 
din ţări-cheie ale Zonei euro, care 
merge „din rău în mai rău”.

Problema Europei este 
Germania. În iulie a.c., sectorul 
de producţie din Germania a 
continuat să scadă, riscând să ducă 
economia germană spre recesiune 
sau o recesiune tehnică. Desigur, 
o problemă este cea a industriei 
auto germane, care s-a confruntat 
în ultima perioadă cu o serie de 
scandaluri, scăderi ale vânzărilor 
și o ameninţare continuă de taxe 
vamale din partea Statelor Unite.

La nivelul Zonei euro, 
îngrijorător este încetinirea 
ritmului economiei. Toate aceste 
evoluţii ale economiei europene 
au făcut ca Banca Centrală 
Europeană să ia o serie de decizii.

Prima, cea mai recentă, pare 
a fi  o non-decizie, adică BCE a 
menţinut neschimbată dobânda-
cheie. De altfel, dobânzile în Zona 
euro sunt și așa mici sau negative. 
Adică, rata dobânzii la operaţiunile 
de refi nanţare este zero, rata 
dobânzii la facilitatea de creditare 
marginală este 0,25%, iar rata 
dobânzii la facilitatea de depozite 
este de minus 9,40%. După cum 
se poate vedea, dobânzile, în Zona 
euro, sunt foarte aproape de zero, 
iar la unele produse fi nanciare 
sunt chiar cu minus.

În aceste condiţii, ce poate 
face Banca Centrală Europeană. 
Să se întoarcă la măsurile luate 
în momentul declanșării crizei. 
Adică, să scadă dobânzile din nou 
(cât de mult, rămâne de văzut) și 
să pregătească o nouă repriză de 
achiziţii de active. Este aproape 
incredibil, dacă ne gândim că, 
abia anul trecut, Banca Centrală 
Europeană a oprit programul de 
achiziţii de obligaţiuni suverane și 
ale corporaţiilor.

De altfel, Mario Draghi a 
anunţat, mai direct sau mai voalat, 
că se pregătește un nou program de 
achiziţii de active, tema principală 
de discuţie fi ind structura și 
dimensiunea noului program.

Este modul în care BCE luptă cu 

situaţia economică din Zona euro 
și din Uniunea Europeană. Adică, 
pune din nou la bătaie armele pe 
care le-a mai folosit – dobânzi 
mici sau chiar zero și un program 
de achiziţii active.

Rezultatul va fi  că băncile 
comerciale vor avea din nou 
probleme, pentru că dobânzile 
la nivel zero, dezavantajează 
sistemul bancar și așa supus unor 
provocări multiple, cum este, de 
exemplu, ofensiva companiilor de 
tehnologie.

De asemenea, programul de 
achiziţii de active se va întoarce 
la vremurile în care banii erau 
mulţi și ieft ini. Rezultatul acestor 
politici fi nanciare a fost o creștere 
a gradului de îndatorare la nivel 

global.
Mandatul lui Mario Draghi în 

fruntea BCE este pe ultima sută de 
metri. Deja succesoarea lui Draghi 
a fost desemnată, Christine 
Lagarde, fostă șefă a Fondului 
Monetar Internaţional. Mario 
Draghi mai are de condus anul 
acesta două ședinţe ale Consiliului 
director. Până atunci, se mai 
așteaptă seriile de date privitoare 
la evoluţia economiei Zonei euro, 
pentru a se lua deciziile privind 
scăderea dobânzilor. Cert este 
că, în economia europeană, se 
întâmplă ceva, iar ofi cialii români 
se comportă de parcă nu știu 
nimic de situaţia în schimbare din 
Zona euro.

Numărul incidentelor antisemite din Marea Britanie a crescut 
anul acesta, potrivit unui nou raport, scrie CNN. Community 

Security Trust (CST), o organizaţie de caritate britanică care 
monitorizează activitatea antisemită din Anglia, a transmis că au fost 
înregistrate 892 de incidente în primele șase luni ale anului 2019 – 
o creștere cu 10% faţă de aceeași perioadă a anului trecut. De fapt, 
acesta este cel mai mare număr raportat în această perioadă, de când 

organizaţia a început să ţină evidenţa, în 1984.
CST susţine că incidentele sunt în creștere, pentru al treilea an 

consecutiv, un semn al luptei pe care naţiunea britanică o poartă cu 
antisemitismul. „Problema se răspândește în toată ţara și în mediul 
online, refl ectă divizarea profundă din societatea noastră și cauzează 
o anxietate din ce în ce mai mare în comunitatea noastră”, a declarat 
David Delew, directorul executiv al CST.

Două treimi din rapoarte s-au referit la incidente petrecute în 
Londra și Manchester, două orașe cu comunităţi evreiești importante. 
Cu toate acestea, incidentele nu au implicat agresiuni fi zice sau 
ameninţări cu moartea, potrivit CST, ci comportamente abuzive și 
distrugerea sau profanarea proprietăţilor.

De asemenea, CST a adăugat că, deși campaniile online antisemite 
sunt înregistrate ca incidente singulare, acestea implică de multe ori, 
„zeci de profi luri de social media care trimit sute sau mii de mesaje de 
hărţuire”.

Un studiu realizat de CNN anul trecut a arătat că stereotipurile 
antisemite sunt încă prezente în Europa, în timp ce amintirea 
Holocaustului începe să dispară.

i â d M i L i l l Z i Î di ii

SE ÎNTÂMPLĂ CEVA CU SE ÎNTÂMPLĂ CEVA CU 
ECONOMIA EUROPEANĂ. ECONOMIA EUROPEANĂ. 

            ŞI NU DE BINE            ŞI NU DE BINE
Prognozele economice merg „din rău în mai rău”, 

avertizează Constantin Rudniţchi de la Radio France 
International. Doar când auzi această expresie rostită de șeful 
Băncii Centrale Europene, BCE, înţelegi că se întâmplă ceva în 
economia europeană. Cu atât mai mult cu cât Mario Draghi, ca 
orice bancher central, este extrem de atent în declaraţii, știe să 
folosească acest limbaj pe jumătate criptat, pe jumătate de lemn 
al tuturor bancherilor centrali.

ANTISEMITUL, ANTISEMITUL, 
ÎN CREŞTEREÎN CREŞTERE

reședintele Turciei sunt francezii” a acuzat
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Cu un palmares intern 
și internaţional strălucitor, 
cu o istorie și tradiţie 
de admirat, Fotbal Club 
Petrolul Ploiești și-a atras, 
în decursul anilor, suporteri 
de aur. „Lupii Galbeni” 
din diferitele structuri, dar 
și numeroșii iubitori de 
„Petrolul”, din Ploiești și 
din Prahova, din ţară și de 
peste hotare se afl ă mereu 
la fl acăra pasiunii galben-
albastre…

IUBIRE DE PETROLUL, CU 
SUFERINȚE ȘI BUCURII

Cu nemărginită iubire 
de Petrolul, „Lupii Galbeni” 
și celelalte structuri de 
suporteri, din cei mai 
devotaţi, „kilometrează” în 
toată ţara pentru a susţine 
echipa fanion a Prahovei, 
deseori cu „dulcele” și 
bucuriile victoriilor și a 
evoluţiilor meritorii, uneori 
însă și cu „amarul” și 
dezamăgirea sau suferinţele 
eșecurilor sau evoluţiilor 
favoriţilor…

În respectul și admiraţia 
noastră, printre aceștia 
se afl ă deseori brave 
suportere… Într-o imagine 
(„captura” Telekom TV, 
identifi cată de distinsul 
profesor Dan Culicovschi, 
om de sport, de radio și de 
televiziune), promovată în 
presa sportivă, se observă 
suferinţa maximă a două 
„fane” petroliste – Elena 
și Elena Daniela, afl ate în 
tribuna de pe „Cluj Arena” 
într-un moment greu, 
umilitor (U Cluj – Petrolul 
4-0). Câteva zile mai târziu 
cele două Elena au trăit și 
bucuria unor neașteptate 

recompense morale din 
partea conducerii clubului 
drag (președinte ing. Marius 
Stan, în foto, cu cele două 
fane…).
BUCURIE, MÂNDRIE, ONOARE

Prestigioasă unitate de 
învăţământ preuniversitar 
din Prahova și din România 
- Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul” Ploiești a format 
și lansat în diferite domenii 
– importante personalităţi, 
dar și mari sportivi, în 
diferite discipline sportive… 
În aceste zile, bucurie, 
mândrie, onoare au produs 
doi elevi ai preţuitului liceu 

– Ianis Stoica și Mario 
Bratu – talentaţi fotbaliști la 
Petrolul Ploiești, promovaţi 
în echipa naţională de 
juniori – România U18. În 
imagine cei doi împreună cu 
profesorul de limba franceză 
Dan Culicovschi – statornic 
slujitor și al fotbalului și 
sportului prahovean și 
românesc.

RĂSUNĂTOARE VICTORIE, 
ÎNALTĂ PREȚUIRE

În entuziasmul celor 
circa douăzeci de mii de 
spectatori (printre care cu 
bucurie m-am afl at) pe 
Stadionul „Petrolul” (acum 

„Ilie Oană”),  într-o zi, 12 
octombrie 1966, istorică 
a fotbalului prahovean 
și românesc, Campioana 
României – Petrolul Ploiești 
a învins cu scorul  de 3-1 
celebra FC Liverpool – 
Campioana Angliei – ţară 
ce devenise (30 iulie 1966 
la Londra) Campioană 
Mondială. În strălucitoarea 
victorie, Petrolul a folosit 
un „unsprezece” de aur: 
Mihai Ionescu – Gheorghe 
Pahonţu, Alexandru Boc, 
Gheorghe Florea, Mihai 
Mocanu – Octavian 
Dincuţă, Petre Dragomir 
– Constantin Moldoveanu, 

Alexandru Badea, Mircea 
Dridea, Virgil Dridea.

Marea victorie a fost 
sărbătorită, cu înaltă 
preţuire, an de an…

Recent (12.X.2019), 
într-o ambianţă minunată 
(„Akua Garden” – Ploiești – 
Bulevardul Republicii 339, 
locaţia preţuiţilor oameni de 
sport George Negoiţescu și a 
fi ului său Vlad Negoiţescu), 
seniorii Petrolului (din 
echipa și lotul din ’66…), 
împreună cu gloriile 
petroliste mai tinere au 
sărbătorit depănând amintiri 
și omagiindu-i pe cei trecuţi 
în legendă… În fotografi a 
de album, în prim plan (cu 
fl ori galben-albastre), de la 
stânga la dreapta – Eduard 
Iuhas, Camil Oprișan, Virgil 
Dridea, Dumitru Munteanu, 
Mircea Dridea și apoi mai 
„tinerii” tot de la stânga – Ion 
Haralambie, Gheorghe Liliac, 
Paul Gușă, Octavian Grigore, 
Marius Stan (președintele 
Petrolul), Ion Cojocaru.

CSC BERCENI, ÎN STRĂLUCIRE,
 LA „ROMANIAN INTERNATIONAL 

YOUTH 2019”

Sub egida Badminton Europe 
și al Federaţiei, Romane de 
Badminton, Sala Polivalentă 
Piatra Neamţ a găzduit în 
premieră o importantă competiţie 
internaţională (11-13.X.2019 / 
Juniori U9, U11, U13, U15 / 7 
terenuri special amenajate / 139 
de sportivi din Anglia, Moldova, 
Ucraina, România), cu 481 de 
meciuri, cu devotament, efort, 
pasiune, spectacol… Finala Men 
Single U15” dintre Dinu Pandele 

/ CSC Berceni / Romania și Ben 
Hammand – Anglia, prin prestaţia 
competitorilor, a ridicat publicul 
în picioare (Știri-Neamţ.ro).

Triumfători, sportivii de la 
CSC Berceni (antrenor Adrian 
Basarabeanu) și-au trecut în cont 
12 medalii. Medaliile de aur (6) le-
au cucerit Matei Pandele (simplu 
băieţi – U9), Luca Pandele: (simplu 
U13, dublu mixt U13 cu Denisa 
Muscalu CSC Berceni și dublu 
băieţi U13 cu Vlad Dehelean CSU 
Timișoara), Dinu Pandele (dublu 
mixt U15 cu Bianca Popescu CSȘ 
6 București) și Denisa Muscalu 

(dublu U15 cu Andra Stoica – 
CSȘ 6 București), cele de argint 
(4): Matei Pandele (dublu U11 
cu Maxim Iacob – Transilvania 
Brașov), Denisa Muscalu (simplu 
U13), Dinu Pandele (simplu U15), 
Denisa Muscalu (dublu U13 cu  
Cristina Sîrbu – CSM Timișoara), 
iar cele de bronz (2): Luca Pandele 
(simplu – U15) și Dinu Pandele 
(dublu U15 cu Andrei Coman CSȘ 
6 București).

Alături de medaliaţi, în onoranta 
luptă sportivă CSC Berceni a fost 
reprezentat cu succes și de tinerii 
debutanţi Ruxandra Filip, Izabela 

Dragomir, Delia Puţaru, Daniel 
Tingirică.

În fotografi a de album, CSC 
Berceni, la Piatra Neamţ, de la 
stânga la dreapta: Delia Puţaru, 

Ruxandra Filip, Izabela Dragomir, 
Luca Pandele, Daniel Tingirică, 
Denisa Muscalu, Matei Pandele, 
Dinu Pandele și antrenorul lor 
Adrian Basarabeanu.
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Fotbal
Liga 2 / Etapa 12 /16.X.2019): 
Rapid București – FC Petrolul 

Ploiești 1-0 (0-0)
Marcator: Manole (80) Petrolul 

(antrenor Flavius Stoican): Avram 
– Bărboianu, Olaru, Manolache, 
Ţicu – Munteanu (63 Deac), 
Cioinac, Mihăescu, Zaharia 
(82 Gnabouyou) – Arnăutu (73 
Blănaru), Younes.

Petrolul a dominat, a avut mai 
multe ocazii de gol, dar Rapid a 
câștigat…

  În celelalte jocuri ale etapei: 
* Farul Constanţa – U Cluj 3-2 
* CS Mioveni – Sportul Snagov 
2-1 * Pandurii Lignitul Târgu Jiu 
– Ripensia Timișoara 0-0 * Daco 
Getica București – Cvsikszereda 
Miercurea Ciuc 0-1 *Concordia 
Chiajna–Dunărea Călărași 
1-0 *Politehnica Timișoara – 
Metaloglobus București 1-1 * 
CSM Reșiţa – Gloria Buzău 2-1 * 
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – FC 
Argeș Pitești 2-1 * Turris Oltul 
Turnu Măgurele – UTA Arad 1-1.

 Etapa 13 (19.X.2019): FC 
Petrolul Ploiești – Concordia 
Chiajna 3-0 (0-0). Marcatori: 
Sergiu Arnăutu (61, 89), Bogdan 
Gavrilă (67). Petrolul: Avram – 
Bărboianu, Olaru, Manolache, 
Ţicu – Meza Colli, Cioinac 
– Deac (46 Arnăutu), Gavrilă 
- Saim Tudor (69 Mihăescu), 
Gnabouyou (46 Hamza Younes). 
Schimbările logice de la pauză 
au produs o prestaţie superioară 
în jocul Petrolului, trei goluri 
și puţină liniște în tribune și pe 
banca tehnică.

  În celelalte jocuri: * 

Gloria – Viitorul Pandurii 0-0 
* Metaloglobus – CSM Reșiţa 
1-0 * Dunărea – Turris 3-2 * 
Sportul – Pandurii Lignitul 
3-2 * Csikszereda – Rapid 1-0 
* Ripensia – Daco Getica 7-2 * 
UTA – Politehnica 1-0 * U – CC 
Mioveni 2-2 * FC Argeș – Farul 
2-2 * 

 În clasament conduc: CS 
Mioveni (13 jocuri) 27p, Turris 
(13 j) 26p, UTA (10 j) 23p. Petrolul 
(12j) ocupă locul 6.

 Etapa 14 cuprinde și jocul 
Turris Oltul Turnu Măgurele – FC 
Petrolul Ploiești reprogramat de 

către FRF pe 20.XI.2019.
 Cupa României (Turul 6, 

Optimi de fi nală – Ediția 2019-
2020), programează miercuri 30 
octombrie 2019, de la ora 17.00 
(pe „Cluj Arena”), jocul Sănătatea 
Cluj Napoca – FC Petrolul 
Ploiești.

HAI PETROLUL!
P.S. Admirabile succese 

naţionale cu realizat recent 
structuri sportive prahovene 
și în box, gimnastică ritmică, 
judo, dar și în handbal, baschet, 
fotbal…

Imagini: cscberceni.ro. şi Imagini: cscberceni.ro. şi 
fcpetrolul.rofcpetrolul.ro

CLUBUL SPORTIV COMUNA BERCENI – PRAHOVA, ÎN TRIUMF, 12 MEDALII, 6 AUR, 4 ARGINT, 2 BRONZ

Fără îndoială, CSC Berceni, prin bravii săi tineri sportivi (U9, U11, U13, U15 și U17…) de la badminton 
(admirabil antrenor – Adrian Basarabeanu) au avut timp de o lună (13.IX. – 13.X.2019) un parcurs 

sportiv senzaţional.
Parcurgând aproape 5000 de km, pentru dispute sportive interne și internaţionale de nivel juvenil 

(Perushtitsa / Plovdiv – Bulgaria, Galaţi, Zagreb – Croaţia, din nou Galaţi și recent Piatra Neamţ), structura 
sportivă din Prahova a cucerit 29 de medalii (18 aur, 6 argint, 5 bronz). Bucurie maximă și pentru semnatarul 
acestor rânduri, ani buni „dascăl de sport” în minunata comună Berceni…

LA FLACĂRA PASIUNII GALBEN-ALBASTRE…LA FLACĂRA PASIUNII GALBEN-ALBASTRE…

CSC Berceni, triumf la Piatra Neamţ, CSC Berceni, triumf la Piatra Neamţ, 
la „Regalul de Badminton”la „Regalul de Badminton”

Suportere petroliste, Suportere petroliste, 
pe Cluj Arena…pe Cluj Arena… Cele două Elene, în Cele două Elene, în 

bucurie la Ploieştibucurie la Ploieşti
Ianis Stoica, Dan Culicovschi, Ianis Stoica, Dan Culicovschi, 

Mario BratuMario Bratu

12 octombrie 1966, 12 octombrie 1966, 
victorie istorică…victorie istorică… Petrolişti de aur, la „Akua Garden”…Petrolişti de aur, la „Akua Garden”…
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