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 „Acela care, aplecându-se asupra celor vechi, e capabil să descopere ceva 
nou, e demn să fi e învăţător.”

- Culese de Tata  Confucius (551-479 î.Hr.) 

Ziarul   Ploiestii,

Mutul, proasta și actorul
Într-o zi s-au apucat
De pe câmp pe drum s-aducă
România fi x în gard.

Și la ea toți se înhamă:
Trag, întind dar iau de samă
Că țara nu-i de clintit,
Căci se trăgea neunit.

Mutu’ doar semne făcea,
Proasta numai bombănea,
Iar actorul se strâmba
Și nimic nu isprăvea.

Nu știu cine-i vinovat
Însă la un moment dat
Un străin i-a tot mânat
Drumul de le-a arătat
Cum duci România-n gard.

C’așa-i peste tot în lume
Când își dau mână cu mână
Mutu’, proasta și actorul
Dar le dai o țintă bună
Să tot fugi mâncând țărână!

În țară, în primul tur al alegerilor 
prezidențiale, s-a înregistrat cea mai scăzută 
prezență la vot, de 47, 66%. Din 18.217.156  
de români înscriși pe liste permanente s-au 
prezentat la urne 8.683. 688 de votanți, 
din care 7.546.307 de persoane pe liste 

permanente, 1.071.752 pe liste suplimentare, 
65.629 au votat la urna mobilă. Cea mai 
mare participare la vot s-a consemnat 
în județele Ilfov-63,13%, Cluj-59,20%, 
Sibiu-53,76%, Brașov-53,75%, Alba-51,69%, 
București-51,41%,  Olt-51%, Argeș-50,94%, 

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, BĂTĂLIE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, BĂTĂLIE 
PREVIZIBILĂ IOHANNIS -DĂNCILĂ

Liderul social-democra-
ților, Viorica Dăncilă, 

a confi rmat posibilitatea ca 
PSD să depună o moțiune de 
cenzură împotriva Guvernului 
Orban în februarie 2020. 
Motivul invocat:  „programul 
de austeritate pe care ar vrea 
să îl implementeze Cabinetul 
Orban. Dăncilă, afl ată în plină 

competiție electorală, a declarat 
la postul național de televiziune: 
„Da. Este normal ca PSD să 
depună o moțiune având în 
vedere programul de guvernare, 
programul de austeritate pe 
care vrea să îl implementeze 
Guvernul Orban. Am promis că 
vom face o opoziție foarte activă, 
am promis că nu vom lăsa să 

fi e sancționați nici pensionarii, 
nici salariații și nici să vedem 
măsurile antiromâni pe care le ia 
acest guvern. Noi am luat măsuri 
pro-oameni, pro-români.” Cu 
o zi înainte,   senatorul PSD 
Niculae Bădălău a anunțat 
că, împreună cu o echipă de 
colegi din partid, pregătește o 

moțiune de cenzură care va fi  
depusă în luna februarie,  iar 
în acest fel este convins că 
social-democrații vor prelua 
din nou guvernarea. Niciunul 
dintre cei doi însă nu a vorbit 
despre defi citul bugetar imens 
provocat de măsurile populiste 
luate în ultimii ani.

Guvernul Orban a trimis urgent la 
Bruxelles două propuneri pentru 

postul de comisar european pentru 
Transporturi, poziție ce revine României, 
în structura gândită de președintele 
Comisiei Europene, Ursula von der 
Leyen. Prahoveanca Adina Vălean a fost 
agreată pe loc, primind marți și avizul 
consultativ al Parlamentului României. 

Noi ne-am grăbit să o numim deja pe 
Vălean comisar pentru Transporturi 
fi indcă nimic negativ nu se mai poate 
întâmpla la audierile ce vor urma în 
comisiile CE și în Parlamentul European. 
Europarlamentarul român se bucură, 
dincolo de comentariile de acasă, de o 
foarte bună reputație între colegii săi, 
fi ind la un moment dat vicepreședinte 

al Parlamentului European și apoi 
președinte al Comisiei pentru mediu 
și de două ori desemnată cel mai bun 
europarlamentar al anului. României 
i-au fost refuzate până acum trei numiri, 
din motive care țin de integritate 
(Rovana Plumb și Dan Nica) sau de 
nerespectarea procedurilor interne de 
nominalizare (Victor Negrescu).

PREȘEDINTELE ÎN EXERCIȚIU ARE UN PREȘEDINTELE ÎN EXERCIȚIU ARE UN 
ASCENDENT DE 1,3 MILIOANE DE VOTURIASCENDENT DE 1,3 MILIOANE DE VOTURI

Alegerile prezidențiale de duminică au consemnat două recorduri: cea mai scăzută 
prezență în țară, în primul tur de scrutin, din ultimii 30 de ani și cea mai mare 

participare la vot în străinătate. Scrutinul în sine a confi rmat sondajele de opinie, Klaus 
Iohannis (37,49%) și Viorica Dăncilă (22,69%) obținând voturile pentru a intra în bătălia 
fi nală pentru Cotroceni.

Fără să explice de ce, Primăria Ploiești a 
cerut Consiliului Local să aprobe creșterea 

substanțială a contribuției administrației locale 
la două proiecte depuse pentru fi nanțarea 

europeană vizând construirea 
grădinițelor de pe strada 
Aleea Strunga și Bulevardul 
Petrolului. Inițial, în decembrie 
anul trecut, pentru Grădinița 
de pe Aleea Strunga, cererea 
de fi nanțare vorbea despre o 
valoare a proiectului în sumă 
de 12,9 milioane de lei și o 
contribuție locală de 330.442 lei. 

La un an distanță, pesemne în urma unor decizii 
ale ADR Sud-Muntenia, Primăria a modifi cat 
și indicatorii tehnico-economici și cota de 

contribuție, valoarea totală a investiției fi ind 
acum de 13,8 mil. lei, iar cota de contribuție, 
atenție, de 9,6 mil. lei! Deci avem o creștere a 
cheltuielilor care revin administrației de la 2%, 
la 69,5%! În mod similar se petrec lucrurile și 
la Grădinița cu program prelungit de pe Bdul 
Petrolului: valoarea investiției a fost modifi cată 
de la 12, 8 mil. lei, la 14,04 mil. lei, iar cota de 
fi nanțare proprie crește de la 326.795 lei, la 9,8 
mil. lei.  Altfel spus, fi nanțarea europeană va 
acoperi doar 30% din cheltuieli, diferența picând 
în sarcina bugetului local.
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Constanța -50,88%, Timiș-50,85%, Teleorman-50,79%, 
Prahova-50,49%, Giurgiu-50,1%.

PRAHOVEANCA ADINA VĂLEAN, NOUL PRAHOVEANCA ADINA VĂLEAN, NOUL 
COMISAR EUROPEAN PENTRU TRANSPORTURICOMISAR EUROPEAN PENTRU TRANSPORTURI
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Viceprimarul Cristian Ganea 
scrie pe facebook:  „E 

weekend, e miezul nopții și se 
lucrează intens. Sunt cu echipa 
Direcției Tehnice din primărie pe 
teren și profi tăm de vremea bună, 

pentru a turna un strat nou de asfalt 
pe Bulevardul Independenței. Sunt 
adeptul muncii în echipă, alături 
de ploieșteni și consider că marile 
realizări nu se fac de la birou, ci 
între oameni, în folosul acestora!   
#Muncim PentruPloieșteni.” 
Dragă vice, nu muncești pentru 
ploieșteni, muncești pentru tine, 
că doar ai un salariu baban-baban. 
Măcar așa știm și noi de ce-ți 
dăm o căciulă de bani. Muncești 
fi indcă așa cere fi șa postului, că 
nu ești acolo ca să stai în vitrină 
și să te privim ca pe-o... expoziție. 
Apropo: nu v-a ajuns un an să 
asfaltați bulevardul, îngrășați 
porcul în ajunul alegerilor?

Primarul Adrian Dobre 
țopăie pe Facebook de 

bucurie că Ploieștiul a votat 
36,04% cu Iohannis și atribuie 
opțiunea muncii PNL. Și, cum era 
de așteptat, s-a suit iute pe succesul 
președintelui, cerând voturile 
pentru el, la anul: „Am convingerea 
că o parte din electoratul de 
dreapta din Ploiești, care crede în 
valorile noastre- educație, justiție, 
prosperitate, modernizare, dar 
care nu a votat cu Klaus Iohannis 

în turul I-să o facă în turul II. 
De asemenea, îmi doresc ca acest 
electorat să fi e alături de mine în 
campania pentru alegerile locale 
din #2020”. Adișor, muică, dacă 
era să votăm după PNL Prahova 
și după nemunca ta de la Primăria 
Ploiești zău dacă ați fi  scos voturi 
mai multe decât Bianca Drăgușanu 
la Miss România. Așa că mută-ți 
gândul că te va mai alege cineva 
primar la anul doar pentru că te-ai 
tras în poză cu Iohannis. Fă-te și tu 
că muncești ceva, Dobre!

Vorbind despre „pile, 
amante, nepoți” angajați 

de partide în structurile statului, 
ministrul PNL al Culturii, Bogdan 
Gheorghiu, a scos pe gâtlejul 
domniei sale una antologică. 
Ia auziți: „acest lucru a dus la 
deprofesionalizarea ministerelor 
în general, în special la ministerul 
unde aceasta se evidențiază mai 
mult, pentru că oamenii de cultură 
sunt mai ușor să îi citești că nu 
sunt de cultură.” Mda, asta e din 

puțul ăl mai puț al gândirii...Așa 
e, Bogdane, și pe-un pui al vacii îl 
citești că nu e oaie când se-așază 
la M. Culturii ca vițelul la poarta 
nouă...

Șerban Nicolae, unul din 
cei care au transformat 

Parlamentul în Avocatul 
Infractorului, s-a luat de Guvernul 
Orban la o oră după ce-a fost 
instalat: „Prăpădul poate începe! 
Aurul, pădurile, gazele, energia 
electrică, întreaga vistierie a 
țării, totul poate fi  acum dat fără 
opreliște și fără rușine. Pentru 
români vor urma biruri și taxe noi, 
impozite mărite și venituri tăiate. 
Promisiunile neofanarioților sunt 
mari, iar stăpânii lor nu se joacă”. 
Acuma, Nicule, mai că te-aș crede 
dacă pentru o clipă mi-aș uita 
creierul acasă, dar eu te întreb 
altceva: ce dracu` să mai dea ăștia, 
nene, că ați avut voi grijă să vindeți 
tot-tot, și aur, și petrol, și gaze, și 

energie, și păduri. Nici lăcustele 
nu tocau țara cum ați făcut-o voi 
în ultimii 30 de ani. Așa că... Aaa, 
ar mai fi  o soluție, să vă vândă pe 
voi... La câte saltele de bani aveți 
mai că sunteți o afacere bună!

Cică ăia de la Tarom au ținut 
la sol cursa București-Satu 

Mare până când s-a îmbarcat 
secretarul executiv al PSD 
Maramureș, Dragoș Titea, tocmai 
demis din funcția de secretar de 
stat în Ministerul Transporturilor. 
Bre, să ziceți merci că ăsta nu l-a 
sunat pe Doamne-Doamne, să-i 
poruncească să țină ziua pe loc 
până când își strânge el bulendrele 
din birou. Așa, un avion, treacă-
meargă, mare scofală că v-a făcut 
să așteptați un ceas; nu v-ați plâns 
voi 30 de ani și-acum v-ați pierdut 
răbdarea pentru o oră!

Liei Olguța Vasilescu-Manda 
i-a picat pata pe bietul 

Florin Cîțu: „Neam de neamul lui 
n-a crezut că o asemenea creatură 
o să ajungă ministru de Finanțe”. 
Volguțo, acuma, na, să știi că nici 
noi n-am crezut că vom ajunge 
vreodată să fi m conduși de una 

care-și ridică fustele-n cap la cel 
mai înalt nivel în statul român. 
Adicătelea speram să-ți spună 
cineva că nu mai ești pe marginea 
șanțului, la Căcărezul din Vale, ci 
ai ajuns și tu pe malul Dâmboviței, 
unde mahalaua e mai de soi. Sau 
poate că nu, din ce bălării auzim la 
tine...

Mircea Diaconu zice că 
de fapt el n-a vrut să 

ajungă președinte, dar s-a jucat 
de-a teatrul prin piețe, parcuri și 
pe unde a apucat, să le spună el 
oamenilor cam ce-ar trebui să facă 
șeful statului. Mda, maestre, tu n-ai 
vrut să ieși nici parlamentar PNL, 
dar s-a întâmplat să obții un madat 
și-o pensie specială, nu ai vrut 
să ieși nici europarlamentar, dar 
ai păpat 5 ani o leafă la care n-ai 
fi  sperat o viață întreagă. Acum, 
ghinion, nu ți-au mai mai mers 
bobii și ca să ieși onorabil, ai făcut 
ca șoarecele prins la cașcaval...

Primăria Ploiești va plăti 
50.000 de lei pentru un 

studiu de trafi c la pasajul construit 
acum trei ani, în prelungirea 
străzii Mărășești. Cică „în urma 
efectuării acestui studiu de trafi c 
se vor afl a reducerea timpilor de 
deplasare, creșterea numărului 
bicicliștilor și reducerea poluării 
sonore și de mediu”. Păi, bre, n-am 
înțeles, voi vreți să-i dați mâncare 
porcului după ce-l tăiați și-apoi vă 
mirați de ce n-a pus slănină pe el? 

Studiile alea poate erau nimerite 
înainte să construiți podul, nu 
după. Dacă nu vă ies indicatorii, ce 
faceți, dărâmați șandramaua?

Viorica Dăncilă a declarat că 
românii din diaspora sunt 

dezinformați despre ceea ce a făcut 
„guvernul meu” în țară, de-aia nici 
n-ar fi  votat-o duminică. Veorico, 
păi...da, ăia-s proști, au confundat 
suavul parfum cu care i-ai primit 
în 10 august cu gazele iritante și 
mângâierile tale cu loviturile de 
baston... Ptiu, tăntălăii, și i-a pus 
naiba să invețe și 2-3 limbi străine, 
trădătorii de neam, să nu te poți 
înțelege cu ei... Cum se poate 
una ca asta, să îndrăznească niște 
pârliți de migranți să n-o voteze pe 
Măria Sa Impărăteasa de Videle?
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ALEGERI PREZIDENȚIALE 
2019. FĂRĂ INCIDENTE 

MAJORE LA PRIMUL TUR DE 
SCRUTIN

Polițiștii din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 

Prahova, alături de reprezentanții 
celorlalte structuri teritoriale ale 
Ministerului Afacerilor Interne 
(Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Prahova, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „Șerban 
Cantacuzino”  Prahova, Gruparea 
de Jandarmi Mobilă ”Matei 
Basarab” Ploiești, Centrul de 
Perfecționare a Pregătirii Cadrelor 
Jandarmi Montan ”Regele Carol 
I” Sinaia, precum și alte structuri 
județene ale M.A.I.), au desfășurat 

misiuni pentru  asigurarea 
măsurilor de protecție, ordine 
și siguranță publică la secțiile 
de votare, precum și în locurile 
de depozitare a buletinelor de 
vot. „Pe parcursul desfășurării 
procesului de votare, la nivelul 
Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova, au fost primite 
mai multe sesizări, referitoare la 
posibile suspiciuni de fraudă la 
vot, împiedicarea dreptului la vot 
sau consum de băuturi alcoolice 
în apropierea secției de votare, atât 
în mediul urban cât și în mediul 
rural”, a anunțat IPJ Prahova, care 
a precizat că „aceste sesizări au 
fost verifi cate cu celeritate de către 

echipele operative constituite în 
acest sens, însă nu s-au confi rmat”. 
Polițiștii au aplicat cinci sancțiuni 
contravenționale pentru alertare 
falsă a echipelor de intervenție la 
evenimente sesizate prin SNUAU 
112, în aceste cazuri nefi ind 
justifi cată necesitatea intervenției. 
„În aceeași zi, a fost primită o 
sesizare scrisă, referitoare la o 
posibilă faptă de corupere de 
alegători, aceasta fi ind înregistrată 
în rândul cauzelor penale, 
cercetările fi ind continuate sub 
supravegherea unui procuror din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Vălenii de Munte”, a 
anunțat IPJ Prahova. 

TÂNĂR ACUZAT DE 
FURTURI DIN BUZUNARE, 

ARESTAT PREVENTIV
Tânărul, în vârstă de 32 de ani, 

din Ploiești, este acuzat în trei 
cauze penale privind săvârșirea 
de furturi din buzunare pe 
raza municipiului. Polițiștii din 
cadrul Biroului de Combatere a 
Infracțiunilor contra Persoanei 
și Patrimoniului au identifi cat 
persoana bănuită, aceasta având 
antecedente penale. Tânărul a fost 
prezentat Judecătoriei Ploiești, 
iar instanța a dispus arestarea 
preventivă a acestuia, pentru 30 de 
zile.
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PRINS CU PEȘTELE 
ÎN PORTBAGAJ, FĂRĂ 

DOCUMENTE
Bărbatul, în vârstă de 61 de 

ani, cu domiciliul în Mizil, a 
fost depistat pe raza localității 

Podenii Noi, în timp ce încerca 
să vândă pește din portbagajul 
autoturismului. Cantitatea oferită 
la vânzare era de 130 de kilograme 
de pește, din specia caras și 
roșioară. În urma cercetărilor 
efectuate, polițiștii au stabilit că 
bărbatul a cumpărat peștele de la 
diferiți săteni din comuna Fulga, 
cu scopul de a-l comercializa 
ulterior, fără a avea documente de 
proveniență și sanitar-veterinare. 
În cauză, polițiștii au întocmit 

un dosar penal pentru deținere, 
transport sau comercializare fără 
documente legale a peștelui.

RAZIE PE STRĂZILE DIN 
PLOIEȘTI

Polițiști ai Secției nr. 2 Ploiești 
au organizat și executat o acțiune 
pe linie rutieră și de ordine 
publică. Oamenii legii au controlat 
13 autovehicule, au legitimat 30 
de persoane și au aplicat 24 de 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 3.355 lei.  Tot cu această 
ocazie, în jurul orei 22.30, în timp 
ce acționa pe strada Clemenței, la 
parterul unui bloc, o patrulă de 

siguranţă publică din cadrul secției 
a depistat o fată care nu-și justifi ca 
prezenţa în zonă. Cu ocazia 
verifi cărilor efectuate, poliţiștii 
au stabilit faptul că era vorba de 
o minoră în vârstă de 13 ani, care, 
cu puțin timp înainte, fusese dată 
în atenţie de dispeceratul secției 
ca urmare a sesizării părinţilor 
ei privind părăsirea adresei de 
domiciliu fără știrea lor, a precizat 
IPJ Prahova.
ACCIDENT PE BULEVARDUL 

REPUBLICII DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

după ce două autoturisme au intrat 

în coliziune. Din primele verifi cări, 
o tânără în vârstă de 21 de ani, 
afl ată la volanul unui autoturism, 
care se deplasa pe Bulevardul 
Republicii, pe fondul nepăstrării 
distanței regulamentare, a intrat 
în coliziune cu  autovehiculul din 
fața sa. În urma evenimentului 
rutier, trei persoane, respectiv 
două tinere în vârstă de 30 de 
ani și de 22 de ani, precum și 
un minor în vârstă de 2 ani, au 
fost transportate la spital. Ambii 
conducători auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost 0. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

CUM SĂ PUI CĂRUȚA ÎNAINTEA 
CAILOR CU...50.000 LEI!CAILOR CU...50.000 LEI!

Pasajul rutier a fost realizat 
în cadrul Programului 

Operațional Regional 2007-

2013, șantierul fi ind deschis trei 
ani și jumătate, între 12.11.2013 
și 31.06.2017 (sub mandatele 

primarilor Iulian Bădescu, 
Iulian Teodorescu, Cristian 
Ganea și Adrian Dobre). Din 
cauza nerespectării perioadei 
de fi nalizare, benefi ciarul a fost 
penalizat substanțial, mare parte 
din fi nanțarea europeană fi ind 
tăiată, plata picând apoi în sarcina 
bugetului local. Cu privire strict 
la rostul studiului plătit la mai 
bine de doi ani de la darea în 
folosință a pasajului afl ăm că, prin 
cererea de fi nanțare, rezultatele 
induse ale obiectivului ar fi  fost 
reducerea timpului de călătorie 
de la 33,4 minute, la 8,4 minute 
și la o creștere a numărului de 
persoane care folosesc bicicleta 
de la 24 la 103 persoane/zi. Ei 
bine, studiul ar urma să estimeze 
efectele generate de investiție, cu 
intenția de a pune mai apoi în 
practică „politicile de transport în 
vederea obținerii unor rezultate 
benefi ce: reducerea timpilor de 

călătorie, creșterea gradului de 
siguranță pentru participanții la 
trafi c, reducerea noxelor, creșterea 
capacității de circulație a rețelei 
de drumuri și străzi, reducerea 
costurilor de operare a vehiculelor 
participante la trafi c, economii 
la costurile de întreținere a 
drumurilor, economii în timpul 
călătoriei, creșterea numărului de 
persoane care folosesc bicicleta. 
Complicat, nu? Firma care va 
câștiga licitația trebuie să efectueze 
mai multe măsurători care, 
puse cap la cap, trebuie să arate 
următoarele: analiza fl uxurilor 
de trafi c actuale și de perspectivă 
(2019-2022); timpii de deplasare 
actuali și prognozați; numărul de 
persoane care utilizează bicicleta 
în prezent și în viitor; viteza de 
deplasare pe aria de studiu; nivelul 
de serviciu pe sectoarele de drum 
analizate; calcularea noxelor  
pentru fi ecare an prognozat; 

contorizarea valorilor de trafi c 
pe toată lungimea pasajului, 
inclusiv în sensul giratoriu 
realizat; contorizare și culegere 
date din trafi c; măsurători ale 
traseelor parcurse prin intermediul 
mijloacelor de călătorie. Nu știm 
totuși cum va face benefi ciarul 
investiției, am numit Primăria 
Ploiești, ca să ducă la îndeplinire 
obiectivele impuse prin proiect, 
cum ar fi  creșterea numărului de 
persoane care utilizează bicicleta 
sau reducerea poluării sonore și de 
mediu. Adică îi obligăm pe oameni 
să nu mai folosească mașina când 
utilizează pasajul? Sau să se suie pe 
pasaj exclusiv cu bicicleta, până la 
obținerea numărului stipulat în 
cererea de fi nanțare? Bun, dacă toți 
acești indicatori sunt ratați, ce facem 
totuși cu podul? Sau ce facem, mai 
degrabă, cu banii europeni plătiți? 
Ne cere UE să rambursăm sumele 
fi indcă există poluare fonică sau 
n-avem sufi cienți bicicliști?

Primăria Ploiești va plăti 50.000 de lei pentru un studiu de trafi c 
la pasajul suprateran peste calea ferată București-Brașov, 

cunoscut mai degrabă ca podul din prelungirea străzii Mărășești, de 
lângă Gara de Vest. Acesta a fost stipulat prin cererea de fi nanțare 
europeană care solicita ca, în perioada de post-implementare, timp 
de 5 ani, să fi e raportată durabilitatea investiției, prin măsurarea 
unor indicatori impuși prin proiect. Dacă e să ne întrebați pe noi, 
aceștia sunt niște bani aruncați pe fereastră, fi indcă respectivii 
parametri ar fi  trebuit calculați înaintea construirii podului, ci nu 
după! La o adică... ce facem dacă ei nu sunt îndepliniți?

Agricultorii prahoveni 
trebuie să știe 

că arderea miriștilor se 
sancționează, printre altele, 
cu pierderea unor părți 
din subvențiile europene și 
naționale acordate la unitatea 
de suprafață. De altfel, 
cu privire la acest aspect, 
Agenția de Plăți si Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) 
a avertizat public care sunt 
consecințele pentru un atare 
gest, tot mai des întâlnit în 
țară. Fermierii români sunt 
obligați să respecte normele 
de ecocondiționalitate 
(GAEC 6.2), iar una dintre 
acestea se referă la arderea 
miriștilor și a resturilor 
vegetale pe terenul arabil, 
precum și a vegetației 
pajiștilor temporare și  
permanente.  Interdicția 
are ca scop menținerea 
materiei organice în sol 
prin aplicarea măsurilor 
de gestionare minima  a 
miriștilor și menținerea unui 

nivel minim de întreținere 
a solului prin protejarea 
pajiștilor permanente.  APIA 
a încheiat protocoale 
de colaborare cu Garda 
Naționala de Mediu (GNM) 
și cu Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgenţă 
(IGSU) privind acțiunile de 
monitorizare a modului de 
respectare de către fermieri 
a bunelor condiții agricole 
și de mediu referitoare la 
incendierea vegetației. Dată 

fi ind amploarea acestui 
fenomen, APIA a luat decizia 
ca nerespectarea normelor 
de ecocondiționalitate să 
fi e încadrată la gravitate 
mare și să-i fi e atribuită 
sancțiunea maximă, conform 
regulamentelor europene 
în vigoare. În România, 
sancțiunea prevede penali-
zarea cu 10% din subvenția 
pe care fermierul a primit-o 
sau o primește la unitatea de 
suprafață.

ARDEREA VEGETAȚIEI, ARDEREA VEGETAȚIEI, 
SANCȚIONATĂ CU 10% DIN SANCȚIONATĂ CU 10% DIN 

SUBVENȚIA EUROPEANĂSUBVENȚIA EUROPEANĂ

INCOMPETENȚĂ INCOMPETENȚĂ 
SAU INDIFERENȚĂ?

În 2017, Primăria Ploiești se angaja să 
efectueze lucrări pentru consolidarea 

versantului de pe str. Andrei Mureșanu, 
în dreptul blocurilor R1 și R2.  În același 
an a organizat licitația pentru atribuirea 
lucrărilor, iar în 2018, căuta un diriginte 
de șantier (3.900 lei). Prin HCL 127 din 
aprilie 2017, consilierii locali au aprobat 
indicatorii tehnico-economici, investiția 
urmând să coste 256.001 lei, inclusiv TVA. 
Proiectul prevedea construirea unui zid 
de sprijin, a unui șanț de gardă pentru 
colectarea apelor și trotuar nou, la baza 
zidului de sprijin. Ei bine, când s-a dus 
pe șantier, constructorul s-a apucat prin 
a tăia copacii de pe versantul care stătea 
să o ia la vale, soluție aiuritoare, având 
în vedere că vegetația era singura ce 
contribuia la reducerea eroziunii solului. 

După un an fi rma a părăsit șantierul, 
iar în 2019, Primăria Ploiești a reziliat 
unilateral contractul, pentru nerespectarea 
termenilor contractuali. Acum ce credeți 
că face onor administrația locală? Plătește 
o expertiză tehnică, în valoare de 12.600 
lei fără TVA, pentru a afl a unde a greșit 
constructorul și ce soluții tehnice se găsesc 
pentru remedierea situației.  Întrebarea e 
alta: unde or fi  fost dirigintele de șantier 
și benefi ciarul atunci când fi rma își bătea 
joc de banul public? De unde recuperează 
municipalitatea prejudiciul, dacă banii 
or fi  fost facturați pe porțiunea de lucrări 
executate? Și, pentru Dumnezeu, ce-o fi  
făcând armata de funcționari de la Tehnic-
Investiții, de vreme ce ditamai Primăria 
n-a fost în stare să ducă la bun sfârșit o 
lucrare minoră?

n 2017 Primăria Ploiești se angaja să După un an firma a părăsit șantierul
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TÂNĂR URMĂRIT ÎN TRAFIC 
PE STRĂZILE DIN PLOIEȘTI

Un tânăr în vârstă de 18 ani, 
din localitatea Cărbunești, afl at la 
volanul unui autoturism, pe strada 
Mărășești din Ploiești, a încercat 

să scape de un echipaj din cadrul 
Biroului Rutier. Tânărul nu a oprit 
la semnalul echipajului și a demarat 
către DN1 E60. Polițiștii au plecat 
în urmărirea șoferului, care, l-a 
scurt timp, a provocat un accident. 
La coborârea pasarelei de pe 
strada Mărășești, în zona sensului 
giratoriu din apropierea Parcului 
Municipal Vest, conducătorul 
auto a pierdut controlul direcției, 
a derapat și a pătruns în gardul 
unui imobil, potrivit IPJ Prahova. 
Polițiștii au afl at imediat 

identitatea șoferului. Mai mult, 
oamenii legii au constatat că acesta 
nu deține permis de conducere 
pentru nicio categorie. Acesta este 
și motivul pentru care polițiștii au 
întocmit pe numele tânărului un 
dosar penal pentru conducerea 
autoturismului fără permis. 

ACCIDENT PE DJ 155, LA 
PĂULEȘTI. DOI TINERI AU 
FOST TRANSPORTAȚI LA 

SPITAL
Accidentul rutier a avut loc 

pe DJ 155, respectiv pe drumul 
care iese în DN1, după ce un 
autoturism s-a răsturnat în afara 
carosabilului, pe raza localității 

Păulești. Evenimentul rutier se 
pare că ar fi  avut loc pe fondul 
neadaptării vitezei. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat 
producerea accidentului. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță. În urma impactului, 
doi tineri în vârstă de 18 ani, 
respectiv conducătorul auto și 

pasagerul, au suferit vătămări și 
au necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum a avut 
loc evenimentul rutier.

UN TIR ÎNCĂRCAT CU 
PORCI S-A RĂSTURNAT ÎN 
SENSUL GIRATORIU DE LA 

CARREFOUR
Accidentul rutier se pare că s-ar 

fi  produs pe fondul neadaptării 
vitezei. Autotrenul, spun martorii, 
ar fi  intrat în balans și s-a 
răsturnat. În urma incidentului, 
conducătorul auto a fost rănit și 
a necesitat transportul la spital. 
Trafi cul rutier din zonă nu a fost 
blocat, a anunțat IPJ Prahova.

Elena ŞERBAN;www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Administrația Fondului de 
Mediu și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
au semnat un contract de fi nanțare în 
valoare de 84,4 milioane de lei pentru 
montarea panourilor fotovoltaice 
la clădirile rezidențiale. Suma este 
comună pentru toate județele din 
regiune, proiectul urmând să se 
deruleze în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, 
Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 

de carbon”, Prioritatea de Investiții 
3.1 „Sprijinirea efi cienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei 
și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor”, Operațiunea 
A-Clădiri Rezidențiale. Ghidul 
solicitantului nu specifi că limpede 
care sunt benefi ciarii acestei măsuri. 
Afl ăm însă că este vorba și despre 
deținătorii de case care pot primi 
până la 5.000 euro pentru montarea 

panourilor fotovoltaice. Energia 
rezultată va fi  utilizată pentru consum 
propriu, iar surplusul va fi  livrat în 
sistemul național.

ANA BIRCHALL A FOST DATĂ AFARĂ DIN PSDANA BIRCHALL A FOST DATĂ AFARĂ DIN PSD

Pentru că a blocat constant 
concursul formal pentru 

instalarea Adinei Florea la șefi a 
Secției Speciale de Investigare 
a Magistraților, ba chiar s-a 
exprimat fățiș împotriva acestei 
structuri, Ana Birchall a fost dată 
afară din PSD, în ședința CEx 
de marți seară. Liderul social-
democraților, Viorica Dăncilă, i-a 
reproșat acesteia că, la predarea 
mandatului de ministru al Justiției, 
a primit laudele președintelui Klaus 
Iohannis, sugerând că în spatele 
acestui gest de normalitate s-ar 
ascunde o trădare. Ana Birchall 
și-a expus de multe ori convingeri 
ce nu erau în linia PSD, precum 
obligația noastră de a ține cont, 
în modifi carea legilor justiției, 
de recomandările Comisiei de 
la Veneția și ale GRECO, aspect 

împotriva căruia partidul s-a 
manifestat nu doar declarativ, ci 
chiar faptic, operând modifi cări 
care apoi au agravat Raportul 
MCV. Ciudat este că Birchall a fost 
exclusă în lipsă, aceasta nefi ind 
convocată la CEx, pentru a afl a 
„capetele de acuzare” și a se putea 
eventual apăra. Aceasta a comentat 
pe Facebook: „Astă seară, am afl at 
cu surprindere, din presă, că am 
fost exclusă din PSD, adică din 
partidul în care am muncit o viață 
întreagă, fără ca măcar să fi  fost 
invitată la sedință, să aud capetele 
de acuzare și să pot raspunde. În 
ciuda acestei atitudini de neînțeles 
din partea colegilor mei, nu mă voi 
dezice de valorile care m-au ghidat 
pe parcursul întregii mele cariere 
politice: justiția, profesionalismul, 
responsabilitatea, valorile europene 

și euroatlantice. Plec din acest 
partid cu conștiința curată că am 
gestionat agendele instituțiilor pe 
care le-am condus cu echilibru, 
seriozitate și profesionalism. 
Susțin în continuare că valoarea, 
profesionalismul și cinstea trebuie 
să primeze în orice funcție din 
statul român, indiferent de culoarea 
politică. M-am pus mereu în slujba 
românilor, a României, și o voi face 
în continuare, fără nicio abatere de 
la acest deziderat. În mod special, 
vreau să amintesc de mandatul 
excelent pe care l-am avut în fruntea 
Ministerului Justiției, unde, alături 
de fostele mele colege și de foștii mei 
colegi, adevărați profesioniști ai 
dreptului, am muncit cu seriozitate, 
cu bună credință, cu responsabilitate 
și profesionalism pentru a asigura 
respectul față de lege, domnia legii, 

pentru a apropia actul de justiție 
de români, începând astfel un 
proces de recâștigare a încrederii 
în actul de justiție din România, 
greu încercată în ultimii 3 ani”. Tot 
marți seară, PSD i-a mai exclus pe 

Cosmin Gușă, patronul Realitatea 
TV Plus, pe primarul Bacăului, 
Cosmin Necula, precum și pe cei 
trei parlamentari care au votat 
Guvernul Orban- Eugen Gioancă, 
Cristina Burciu și Elena Hărătău.

SCANDAL ÎN PARADISUL USR-PLUSSCANDAL ÎN PARADISUL USR-PLUS
Neaccederea în 

turul al doilea al 
alegerilor prezidențiale a 
candidatului USR-PLUS, 
Dan Barna, care totuși 
a obținut un scor destul 
de bun, pentru un partid 
lansat în politică în urmă 
cu trei ani, s-a lăsat cu 
scandal în USR și cu ceva 
nemulțumiri la aliații 
conduși de Dacian Cioloș. 
Într-o ședință a Consiliului 
Politic din noaptea de 
luni spre marți, mai mulți 
lideri din USR, printre 
care Mihai Goțiu, Cosette 
Chichirău, Tudor Benga, 
Silviu Dehelean și Cristian 
Ghica, i-au cerut lui Barna 
să-și asume eșecul de la 

alegerile prezidențiale 
și să demisioneze din 
funcție. Președintele USR 
vrea totuși să ceară un vot 
intern, online, prin care cei 
aproape 18.000 de membri 
USR să decidă dacă îl 
mai vor sau nu în funcție. 
Astăzi va avea loc o ședință 

a Biroului Național în care 
se va stabili procedura prin 
care Dan Barna ar urma să 
își pună mandatul pe masă. 
Ca și cum nu era sufi cient 
deranjul, Platforma Plus 
forțează acum o fuziune 
de pe poziții egale cu USR. 
De altfel, între cele două 

partide există mai multe 
neînțelegeri. Cei de la USR 
le-au reproșat colegilor de 
la Plus că nu s-au implicat 
destul în campanie, iar cei 
de la Plus susțin că s-au 
cam săturat de scandalurile 
din interiorul USR. De 
asemenea, viziuni diferite 
au fost și în privința 
intrării la guvernare, Plus 
declarându-se în repetate 
rânduri dispus să își 
asume participarea într-un 
executiv alături de PNL, 
în vreme ce USR s-a opus 
categoric acestei variante, 
infl exibilitatea costându-l 
pe Barna câteva procente la 
votul de duminică.

GUVERNUL ORBAN GUVERNUL ORBAN 
VA DESECRETIZA VA DESECRETIZA 

DOSARUL 10 AUGUSTDOSARUL 10 AUGUST

Guvernul a hotărât să desecretizeze până la sfârșitul lunii 
dosarul privind intervenția jandarmilor la mitingul 

de pe 10 august 2019. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a 
spus încă din timpul audierilor din Parlament că acest dosar 
generează neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului și de 
aceea trebuie desecretizat. Raportul Jandarmeriei din cazul 10 
august va ajunge la Parchetul General „cât de repede posibil”, 
au declarat surse guvernamentale pentru Europa FM. Scopul 
desecretizării ar mai fi , a mai susținut Vela, nu neapărat găsirea 
unor vinovați, ci reabilitarea Jandarmeriei în ochii oamenilor. 
Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva 
jandarmilor, după violențele de la mitingul diasporei  din 10 
august anul trecut, acuzându-i pe aceștia de violență. De partea 
cealaltă, 160 de membri ai forțelor de ordine au reclamat și ei că 
au fost agresați de demonstranți. Până acum, în acest dosar, au 
fost audiați 1.180 de martori și sute de victime ale violențelor. 
Problema este însă că Ministerul de Interne a declasifi cat doar 
o parte din documentele pe care apoi le-a pus la dispoziția 
procurorilor, însă o serie de informații care ar aduce clarifi cări 
au fost ținute sub lacăt.

5.000 DE EURO PENTRU PANOURI5.000 DE EURO PENTRU PANOURI
            FOTOVOLTAICE

panourilor fotovoltaice Energia
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S-O GĂSI CINEVA SĂ PUNĂ S-O GĂSI CINEVA SĂ PUNĂ 
CAPĂT BIROCRAȚIEI DIN CAPĂT BIROCRAȚIEI DIN
INSTITUȚIILE PUBLICE?INSTITUȚIILE PUBLICE?

Afurisită birocrația din România! Mă rog, încet se mai mișcă autoritățile județene ori cele de la 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia de la Călărași, în funcție (sau nu) de semnalele 

primite de la București (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 
autoritate contractantă). Proiectele privind modernizarea unor drumuri județene din fonduri europene, 
în cadrul unor priorități identifi cate la nivel de regiune, lansate în anul 2015, abia acum sunt în faza 
de contractare a lucrărilor propriu zise, ceea ce înseamnă că de la anul încolo vom vedea șantier pe 
respectivele căi rutiere. Așadar noi avem nevoie de 5 ani de pregătire a unui proiect și pesemne de vreo 
2-3 de execuție propriu-zisă a lucrărilor! Și ne mai mirăm de ce nu merg sau merg foarte greu lucrurile 
în România!

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT LA VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ

Accidentul rutier a avut loc 
pe drumul comunal care duce 
spre gara din Valea Călugărească. 
Conducătorul unui autoturism se 

pare că ar fi  pierdut controlul 
mașinii și a ajuns într-un șanț, 
moment în care a început să iasă 
abur de la motor. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
Serviciului de Ambulanță și ale 
ISU Prahova, dar și un echipaj de 
descarcerare și unul de prim ajutor 
de la SMURD. Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
moment în care rezultatul a fost 
de 0,93 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Pasagerul din dreapta a 

fost transportat la spital pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate. La Unitatea de Primiri 
Urgență a Spitalului Județean 
Ploiești a ajuns și conducătorul 
auto, dar pentru recoltarea de 
probe de sânge în vederea stabilirii 
cu exactitate a alcoolemiei.

ACCIDENT PE DN1, LA 
BUȘTENI

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN1, pe raza localității Bușteni, 
la km 126+700 m, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări, se pare că 
un auto care circula pe DN 1, pe 

sensul de mers Brașov-Ploiești, ar 
fi  pătruns pe contrasens, intrând 
în coliziune cu un alt autoturism, 
care circula regulamentar, din 
sens opus. În urma impactului, 
o femeie în vârstă de 50 de ani a 
fost transportată la spital. Trafi cul 
rutier a fost restricționat pe sensul 
de mers Ploiești – Brașov. Poliția 
continuă cercetările pentru a 

stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

BĂRBAT ÎN STARE DE 
EBRIETATE, LA VOLAN

Un bărbat în vârstă de 27 de ani, 
afl at la volan în stare de ebrietate, 
a fost implicat într-un eveniment 
rutier pe raza localității Lipănești. 
Cu o alcoolemie de 1,06 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, acesta 
ar fi  pierdut controlul asupra 
direcției de mers, intrând în șanțul 
de pe marginea carosabilului. „Pe 
numele său a fost întocmit un 
dosar penal pentru conducere fără 
permis”, a precizat IPJ Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

5 ANI PENTRU PREGĂTIREA UNUI PROIECT! ȘI-OM MAI VEDEA 5 ANI PENTRU PREGĂTIREA UNUI PROIECT! ȘI-OM MAI VEDEA 
DE CÂȚI MAI E NEVOIE PÂNĂ LA ASFALTAREA UNOR DRUMURI DE CÂȚI MAI E NEVOIE PÂNĂ LA ASFALTAREA UNOR DRUMURI 

DE INTERES REGIONALDE INTERES REGIONAL

Prahova a obținut două 
astfel de fi nanțări vizând 

conectivitatea vestului și a sud-
estului județului la unele drumuri 
de interes regional. Parcursul a 
fost tare anevoios. Și vi-l detaliem 
și dvs., să vă convingeți, dacă mai 
era nevoie, de sfânta birocrație 
românească sau de ce se mișcă 
atât de greu lucrurile în privința 
investițiilor publice. 

2015: Așadar, în ianuarie sau 
februarie 2015, Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia a adoptat Hotărârea 
nr.1 privind aprobarea listei de 
proiecte prioritare pentru care 
vor fi  întocmite cereri de fi nanțare 
în cadrul POR 2014-2020 - Axa 
Prioritară 6. Câteva luni mai târziu, 
Consiliul Județean Prahova emite 
HCJ 24 august 2015, prin care 
aprobă pregătirea și promovarea 
proiectului „Modernizarea și 
reabilitarea drumurilor județene 
identifi cate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia-traseele 

regionale 2 și 3-tronsonul Prahova 
- DJ102K, DJ102D, DJ100C, 
DJ720”, în vederea obținerii de 
fi nanțare nerambursabilă în cadrul 
Programului Operațional Regional 
2014-2020 - Axa prioritară 6 
„Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională” 
- Prioritatea de investitii 
6.1 „Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale”. Numai 
denumirea și te-apucă durerea de 
cap!

2016: În anul următor, prin 
HCJ 44/ 30.03.2016 se adaugă, la 
tronsonul din est, și drumul DJ 
100H - Mizil, Gura Vadului, Glod, 
limita Judet Buzau (PH). Un an și 
trei sau patru luni nu s-a mai auzit 
nimic; pesemne se lucra la partea 
de documentare.

2017: În 2017, în 10 iulie, avem 
o rafală de hotărâri (112-117) 
privind semnarea acordurilor 

de parteneriat cu localitățile 
traversate de traseele regionale 
2 și 3- Mizil, Urlați, Baba Ana, 
Ceptura, Ciorani, Fântânele, 
Sălciile și Vadu Săpat (est), 
respectiv, Florești și Filipeștii de 
Pădure, declanșarea procedurilor 
de expropriere și aprobarea 
proiectelor, a principalilor 
indicatori tehnico-economici, a 
devizelor generale și a cheltuielilor 
aferente proiectelor. În aceeși lună, 
prin HCJ 134 și 135, se aprobă 
achiziționarea de servicii juridice 
de consultanță, de asistență și de 
reprezentare pentru exproprierea 
terenurilor în vederea realizării 
obiectivelor de investiții.

2018: Prin HCJ 51/23 aprilie 
2018 se mai adaugă o comună în 
parteneriat, respectiv Tomșani, 
iar în iulie, prin HCJ 61 și 62, se 
aprobă noi variante ale proietelor, 
prilej cu care se votează alți 
indicatori tehnico-economici, 
devizele generale și cheltuielile 
aferente proiectelor.

2019: În martie 2019, se 
semnează contractele de fi nanțare, 
după cum urmează: modernizarea 
și reabilitarea drumurilor județene 
identifi cate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia, Traseul 
Regional 3, Tronsonul Prahova 
(DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C), în 
valoare de 153,163 milioane de lei 
(149,105 mil. lei fonduri europene 
nerambursabile);  modernizarea și 
reabilitarea drumurilor județene 
identifi cate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia, Traseul 
Regional 2, Tronsonul Prahova 
(DJ720), în valoare de 66,4 
mil. lei (64,39 mil. lei fi nanțare 
europeană). Două luni mai târziu, 
CJ Prahova aprobă, prin HCJ 60 
și 61, o nouă actualizare a datelor 
privind  indicatorii tehnico-
economici, devizul general și 
cheltuielile aferente proiectelor. 
Între noi fi e vorba, dacă mai 

așteptăm mult, o să mai fi e nevoie 
și de reactualizarea costurilor, că 
doar prețurile nu stau să aștepte 
aparatul birocratic din România. 
Ei bine, abia luna trecută și 
cea în care suntem s-au lansat 
procedurile de achiziție pentru 
desemnarea constructorilor. Dacă 
mai așteptăm  încă vreo 4-5 luni, 
cu tot cu contestații, apoi încă 
4-5 luni până când organizăm 
șantierul și descoperim c-au 
luat-o iar prețurile razna, avem 
clar o mostră despre cât trebuie 
noi s-o lălăim când e vorba despre 
investiții publice. Dar nu v-ați 
prins de-un „moft ”: oamenii care 
lucrează cu fonduri europene 
primesc un anumit spor salarial 
(cel puțin 25%) pe timpul cât se 
derulează un proiect sau altul. Să 
fi e și acesta un motiv pentru care 
trag de o investiție până storc și 
ultimul ban din ea?

Unul dintre indicatorii care iau pulsul 
economiei unei țări se referă la 

numărul fi rmelor radiate într-un anumit 

interval de timp. Ofi ciului Național al 
Registrului Comerțului (ONRC) arată că, 
în primele nouă luni ale anului 2019, al 
șaptelea consecutiv de creștere economică, 
au fost desfi ințate 83.376 de fi rme, cu 42,11% 
mai multe decât în perioada similară a 
anului trecut. Cele mai multe radieri au fost 
înregistrate în municipiul București-9.785 
de fi rme (cu 4,99% mai multe față de 
ianuarie-septembrie 2018) și în județele 
Iași-4.384 (plus 87,75%), Cluj-3.145 (plus 
27,74%) și Prahova-2.974 (plus 50,05%).
Cele mai puține radieri s-au consemnat în 
Ialomița -621, în creștere cu 48,92% față de 
anul anterior, Covasna-656 (plus 58,07%) 

și Giurgiu-693 (plus 11,24%). Numărul de 
radieri a crescut în toate județele, avansul 
cel mai semnifi cativ fi ind consemnat în 
Teleorman (plus 144,19%), Maramureș 
(plus 110,52%) și Bistrița-Năsăud (plus 
106,18%). Pe domenii de activitate, cele mai 
multe fi rme au fost desfi ințate în comerțul 
cu ridicata și cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor și motocicletelor-24.799  
de fi rme (plus 53,68% raportat la primele 
9 luni din 2018), agricultură, silvicultură 
și pescuit-13.756 (plus 97,42%) și 
construcții-7.767 (plus 59,19%). Corect 
este să afl ăm însă și ce s-a pus în locul 
acestor afaceri falimentare. La nivel 

național, au fost înfi ințate 100.682 societăți 
persoane fi zice și juridice, cu un maxim în 
luna aprilie (14.142 de fi rme) și un minim 
în luna septembrie (9.071). Balanța între 
ce a dispărut din economie și ce a apărut 
este așadar una pozitivă, cu 17.306 entități 
create în economia reală (nu toate au intrat 
însă în activitate). În Prahova, în perioada 
1 ianuarie-30 septembrie 2019, au fost 
înfi ințate 3.525 de fi rme, cu un maxim în 
luna februarie (543) și un minim în luna 
septembrie (280). Raportând radierile la 
înmatriculări, județul nostru înregistrează 
un plus de 551 de entități economice.

Elena ŞERBAN; www ziarulploieştii ro

ÎN PRAHOVA AU DISPĂRUT DIN ECONOMIE 2.974 DE FIRMEÎN PRAHOVA AU DISPĂRUT DIN ECONOMIE 2.974 DE FIRME
ÎN SCHIMB, AU FOST ÎNMATRICULATE 3.525 NOI ENTITĂȚI ECONOMICEÎN SCHIMB, AU FOST ÎNMATRICULATE 3.525 NOI ENTITĂȚI ECONOMICE

2019: În martie 2019 se așteptăm mult o să mai fie nevoie
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ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Raportul-cum șade bine oricărei 
analize- are o parte introductivă pe 

care n-am ști prea bine unde s-o plasăm 
ca formulare, mai aproape de 1989 sau 
de 2019: „prin politicile sale educaționale, 
prin alocarea și gestionarea corectă a 
resurselor materiale, fi nanciare și umane 
și prin respectarea cadrului legislativ și 
instituțional, Inspectoratul Școlar a continuat 
reconstrucția și a asigurat consolidarea 
sistemului de învățământ prahovean, a 
rezultatelor bune obținute în ultimii patru 
ani, conform nevoilor copiilor, benefi ciarii 
direcți, dar și a comunităților în care ei 
se dezvoltă, în concordanță cu evoluțiile 
naționale și cu cele la nivel european. Am 
înțeles să asigurăm atingerea perfomanțelor 
în educație printr-un demers dinamic ce 
presupune implicare și asumare, un demers 
bazat pe servicii educaționale de calitate, 
pentru îmbunătățirea competențelor copiilor, 
tinerilor, în scopul adaptării continue a 
nevoilor, intereselor și abilităților individuale 
la cerințele pieței muncii (...) Utilizând o 
strategie de dezvoltare bazată în primul 
rând pe calitate și profesionalism, managerii 
educaționali din conducerea Inspectoratului 
Școlar, inspectorii școlari din cadrul instituției 
și directorii de unități școlare au proiectat și 
au implementat, pe parcursul anului școlar 
2018-2019, un traseu al dezvoltării continue, 
au asigurat punerea în practică a unor 
programe care au contribuit la dezvoltarea 
încrederii în propriile forțe și au generat 
entuziasm și atașament față de valorile 
societății democratice moderne, răspunzând 
astfel la un nivel superior așteptărilor 
elevilor, părinților și comunității, în general.” 
Am avea două chestiuni (nu-s nici alegații, 
aserțiuni și nici comentarii) cu privire la 
textul de mai sus: no comment; întrebați-i 
pe elevi și profesori dacă simt la fel. 

REȚEAUA ȘCOLARĂ
În anul școlar 2018-2019, 

sistemul județean al învățământului 

preuniversitar de stat a funcționat cu 212 
unități cu personalitate juridică, din care 
25 de grădinițe, 127 de școli gimnaziale, 
45 colegii și licee, 6 școli speciale, 1 Palat 
al Copiilor și 4 Cluburi ale Copiilor, un 
club sportiv, Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională (cu 23 de 
cabinete), Centrul Județean de Asistență 
Psihopedagogică (cu 9 centre logopedice), 
Centrul Județean de Excelență și Casa 
Corpului Didactic. După numărul total 
de unități, rețeaua școlară numără 227 
de grădinițe cu program normal, 33 de 
grădinițe cu program prelungit, 54 de școli 
primare, 198 de școli gimnaziale, 46 de 
colegii/licee, 8 școli speciale și sanatoriale, 
9 cluburi/palate ale copiilor și 3 cluburi 
sportive, plus instituțiile enumerate 
anterior și Colegiul Militar Liceal „Dimitrie 
Cantemir” Breaza, ultimul cu fi nanțare de 
la Ministerul Administrației și Internelor. 
Învățământul particular cuprinde un număr 
total de 25 unități.

POPULAȚIA ȘCOLARĂ, MAI 
SCĂZUTĂ CU 5.806 DE ELEVI 

FAȚĂ DE 2015-2016!
Populația școlară cuprinsă în diferite 

forme de învățământ a numărat 101.787 
persoane la învățământul de stat și 100 
la cel cu taxă: înv. preșcolar- 15.986 de 
copii, primar- 32.408 de elevi, gimnazial- 
26.904 de elevi, liceal cursuri de zi- 19.772 
de elevi, liceal seral rută directă-1.780 
de persoane, liceal fără frecvență rută 
directă-282, învățământ profesional-2.960 
de persoane, școală postliceală-1.479 la 
buget și 100 la taxă, școli de maiștri-204 de 
persoane, strategii de pregătire practică-12 
persoane. Față de anii anteriori, se remarcă 
o diminuare a populației de școlari cu 1.919 
elevi față de 2017-2018 și cu, atenție, 5.806 
persoane față de anul școlar 2015-2016. De 
notat ar mai fi  că în învățământul special 
sunt școlarizați 787 de elevi.

CORPUL PROFESORAL
Vorbind despre corpul 

profesoral care asigură procesul de 
învățământ, raportul nu avansează cifre 
referitoare la numărul de persoane, ci de 
posturi. Probabil că așa este procedural și 
tehnic corect, dar din exterior parcă s-ar 
vorbi despre obiecte, nu despre oamenii-
profesori care au un rol capital în formarea 
generațiilor de azi și de mâine. Așadar, la 
nivelul județului au existat 9.449,5 posturi, 
din care 7.141,50 didactice, 724,75 didactic 
auxiliar și 1.583,25 nedidactic. Raportul este 
de 9,85 cadre didactice la un cadru didactic 
auxiliar și de 4,51 cadre didactice la un post 
nedidactic.

RATĂ DE PROMOVARE, CIFRE 
CU DICHIS

Cu privire la rezultatele la învățătură, 
datele și tabelele prezentate în raport 
sunt greu de descifrat de cineva din afara 
sistemului. Se spune așa: la începutul 
anului școar au fost înscriși în învățământul 
în masă de stat 101.787 de elevi. Dintre 
aceștia, au încheiat anul 100.653 de elevi. 
Rata de promovare se situează la 91,09%. 
Dar avem o statistică greu de calculat 
pentru a ajunge la acest procent: număr 
de corigenți la 1 sau 2 materii-3.691 de 
elevi; cu situația neîncheiată-1.718 de elevi; 
neșcolarizați-236 de copii; repetenți-1.946 
de elevi; plecați în străinătate-249 de elevi; 
veniți din străinătate-105 elevi; abandon 
școlar-250 elevi; retragere-237 elevi; 
exmatriculați-566 elevi; eliminați-11 elevi. 
Vă garantăm că oricât ați suci cifrele nu 
veți obține nici procentul de 91,09% rată 
de promovare și nici numărul de promovați 
din total elevi înscriși (92. 717 de elevi ) sau 
rămași la sfârșitul anului (91.685 de elevi).

84,14 % NOTE PESTE 5 LA 
EVALUAREA NAȚIONALĂ

La Evaluarea Națională pentru elevii 
clasei a VIII-a s-au înscris 5.552 de elevi, 
însă au fost prezenți până la urmă în sala de 
examen 97,22% dintre cei inițial anunțați. La 
20 din cele 159 de unități de învățământ toți 
elevii au obținut medii egale sau mai mari 
de 5. Rata de promovare la nivel județean 
a fost de 84,14%. Sub nota 5 au fost notați 
857 de elevi, ceea ce înseamnă un procent 
de 15,86%. Dintre cei promovați, situația 
pe tranșe de medii este următoarea: medii 
de 10-12 elevi; 9/9,99-620 elevi; 8/8,99-
1.062 elevi; 7/7,99-1.090 elevi; 6/6,99-998 
elevi;5/5,99-760 elevi. 

PROMOVABILITATE LA 
BACALAUREAT,

       PESTE MEDIA NAȚIONALĂ
Pentru examenul de bacalaureat, în 

sesiunea din iunie s-au înscris 5.221 de 
candidați, iar la cea din septembrie, au 
participat 1.498 de elevi. Rata de promovare 
înregistrată de absolvenții care au fi nalizat 
studiile liceale în promoția 2018-2019 a fost 

de 82,93%, dar pe total participanți, inclusiv 
candidații din promoțiile anterioare, rata 
de promovare după prima sesiune s-a 
situat la 77,22% (locul 10 la nivel național) 
și de 73,37% după a doua sesiune (media 
națională-69,07%). Patru unități de 
învățământ au avut 100% promovabilitate: 
Colegiul Național „Jean Monnet”, CN 
„I.L. Caragiale”, CN „Mihai Viteazul”, CN 
„Nichita Stănescu”-toate din Ploiești. Peste 
90% promovabilitate au mai înregistrat  
CN „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești, CN 
„Nicolae Grigorescu” Câmpina, Liceul 
Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, CN 
„Nicolae Iorga” Vălenii de Munte,  Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, 
Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești 
și Liceul Tehnologic Administrativ și de 
Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești.

EXCELENȚE ÎN EDUCAȚIE
Raportul evidențiază și 

rezultatele notabile obținute de elevi și 
profesorii care i-au pregătit la olimpiadele 
școlare: Tudose Maria Alexa (Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale”Ploiești), 
medalie de aur la Balcaniada de 
Informatică-pregătită de prof. Lica Daniela; 
din nou Tudose Maria Alexa (CN „I.L. 
Caragiale”Ploiești), plus Ilași Alexandru, 
CristeaTh eodor, Banu Matei (CN „Mihai 
Viteazul”Ploiești)- premiul al II-lea la 
Olimpiada Internațională de Informatică în 
echipe-profesori Lica Daniela, Lincan Iulia, 
Georgescu Alice; Banu G. Matei Costin 
(CN „Mihai Viteazul” Ploiești), medalie 
de bronz la Olimpiada Internațională 
de Lingvistică-prof. Olteanu Carmen 
și Simion Radu; Dobleagă Alexandru, 
Săvulescu Ștefan, Tudose Maria Alexa 
(CN „I.L. Caragiale”Ploiești), Țaga Ștefan 
(CN „Mihai Viteazul” Ploiești), califi care 
în lotul național în vederea participării la 
Olimpiada Internațională  de Informatică-
prof. Lica Daniela, Râpeanu Luminița; 
Buzila Roxana Bianca (CN „Nicolae 
Grigorescu” Câmpina), Niculae Eliza (CN 
„I.L. Caragiale” Ploiești), califi care în lotul 
național în vederea participării la Olimpiada 
de Limba și literatura română-prof. Ionescu 
Cristina și Popa Anca; Constantinescu 
A.N. Ana Maria (CN „Mihai Viteazul” 
Ploiești), califi care la Olimpiada Științe 
pentru Juniori (biologie, chimie, fi zică)-
prof. Miricel Florina, Morcovescu Mihaela 
și Radu Adriana; Primăvăruș Andra (CN 
„Mihai Viteazul” Ploiești), califi care la 
Olimpiada de Neogreacă-prof.Măcelaru 
Denisa; Banu G. Matei Costin (CN „Mihai 
Viteazul” Ploiești), califi care la Olimpiada 
de Lingvistică-prof. Olteanu Carmen și 
Simion Radu. În afară de olimpiade, unde 
au mai fost obținute 16 premii I, 24 premii 
II,  16 premii III,  56 mențiuni MEN, 
58 de mențiuni și premii speciale, elevii 
prahoveani au mai înregistrat rezultate 
foarte bune la concursurile școlare: 9 premii 
I, 5 premii II, 8 premii III, 18 mențiuni 
MEN și 15 premii speciale.

aportul cum șade bine oricărei preuniversitar de stat a funcționat cu 212

RADIOGRAFIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI RADIOGRAFIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PRAHOVEAN, DE LA ABANDON... PRAHOVEAN, DE LA ABANDON... 

LA EXCELENȚELA EXCELENȚE
Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat, deunăzi vreme, Raportul 

privind starea învățământului prahovean în anul școlar 2018-2019. Axat 
exclusiv pe procesul de învățământ și deloc pe chestiuni care țin de infrastructura 
școlară și dotare, documentul are o concluzie optimistă, prin prisma rezultatelor 
la examenele naționale și excelența în educație, dar și a prestației conducerii și 
inspectorilor IJȘ.
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O prezență mai scăzută 
s-a înregistrat în 

Vaslui-35,47%, Covasna-37,02% 
și Satu Mare-37,69%. În mediul 
urban, procentul de participare 
(48,54%) a fost sensibil mai mare 
decât în mediul rural (46,49%). În 
schimb, în diaspora, unde s-a votat 
timp de trei zile, s-a prezentat un 
număr record de votanți, 675.874  
de persoane, aproape triplu față de 
2014. (vezi tabel)

ÎN ȚARĂ, IOHANNIS 
CÂȘTIGĂ VOTURILE 

ÎN 29 DE JUDEȚE 
ȘI BUCUREȘTI, IAR 
VIORICA DĂNCILĂ-

ÎN 10 JUDEȚE. 
HARGHITA ȘI COVASNA 

AU MERS PE MÂNA 
CANDIDATULUI UDMR

Potrivit Autorității Electorale 
Permanete, după numărarea 
voturilor din toate cele 18.748 
secții de votare din țară, actualul 
președinte, Klaus Iohannis, a 
obținut cel mai mare număr de 
sufragii, respectiv, 3.132.888  de 
voturi (36,66 %), acesta fi ind 
urmat în preferințele alegătorilor, 
la mare distanță, de Viorica 
Dăncilă-2.033.616  de voturi 
(23,79%), Dan Barna-1.196.173 de 
voturi (13,99%), Mircea 
Diaconu-790.945 de  voturi (9,25%), 
Th eodor Paleologu-484.116  de 
voturi (5,66%) și Kelemen 
Hunor-353.585  de voturi (4,14 
%). Ceilalți candidați au însumat 
procente nesemnifi cative: Ramona 
Ioana Bruynseels-232.828  de 
voturi (2,72%), Aelxandru 
Cumpănașu-125.049  de 
voturi (1,43%), Viorel 
Cataramă-46.595  de 
voturi (0,55%), Bogdan 
Stanoevici-36.398  de voturi 
(0,43%), Cătălin Ivan-31.499  de 
voturi (0,37%), Ninel Peia-
28.467 de voturi (0,33%), Sebastian 
Constantin Popescu-28.232   de 
voturi (0,33%) și John-Ion Banu-

25.757  de voturi (0,3%). Klaus 
Iohannis a câștigat alegerile în 
București, Transilvania și Moldova 
(21 de județe), cu excepția județelor 
Covasna și Harghita, adjudecate 
de candidatul UDM și Botoșani, 
care i-a revenit Vioricăi Dăncilă. 
În Muntenia, Oltenia și Dobrogea, 
președintele în exercițiu și-a 
revendicat 8 județe (Constanța, 
Tulcea, Brăila, Călărași, Ilfov, 
Prahova, Dâmbovița și Vâlcea), 
iar Viorica Dăncilă- 9 județe 
(Buzău, Ialomița, Giurgiu, 
Teleorman, Argeș, Olt, Dolj, Gorj 
și Mehedinți).

DIASPORA, VOT 
COVÂRȘITOR PENTRU 
IOHANNIS. DĂNCILĂ A 
OBȚINUT 2,74% DIN 

SUFRAGII!
În străinătate, cum spuneam, 

a fost înregistrat un record de 
participare la vot, 675.348 de 
alegători (dintre care 25.189 prin 
corespondență) exprimându-și 
susținerea pentru un candidat sau 
altul. Cei mai mulți români au 
votat în Italia (aproape 130.000 de 
alegatori) și Marea Britanie (peste 
119.000). Marele câștigător a fost 
Iohannis, care a obținut 52,87% 
din voturile exprimate, el fi ind 
urmat de Dan Barna- 27,59%, 
Th eodor Paleologu-6,42%, 
Mircea Diaconu-3,63% și Viorica 

Dăncilă-2,74%. 
BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL A FURNIZAT 
REZULTATELE DUPĂ 

NUMĂRAREA A 99,09% 
DIN VOTURI: IOHANNIS 

IA CU PESTE 1,3 
MILIOANE DE VOTURI 

MAI MULT DECÂT 
CANDIDATUL PSD

Până marți seara, ora la care 
scriem acest articol, Biroul 
Electoral Central pentru 
alegerea președintelui României 
centralizase voturile din 19. 407 
secții de votare (țară + diaspora), 
dintr-un total de 19.586 de secții, 
ceea ce reprezintă un procent 
de 99,09%. Numărul total al 
alegătorilor (țară+ diaspora) 
care s-a prezentat la urne a 
fost de 9.163.044 de persoane, 
reprezentând 50,11% din totalul 
alegătorilor înscriși în listele 
permanente. Au fost consemnate 
139.901 de voturi nule (1,53 din 
total). Situația voturilor obținute 
de candidați era următoarea: Klaus 
Iohannis, PNL-3.381.848 voturi 
(37,49%), Viorica Dăncilă, PSD-
2.047.141 voturi (22,69%), Dan 
Barna, USR Plus-1.329.161 voturi 
(14,73%), Mircea Diaconu, Pro 
România și ALDE-808.830 voturi 
(8,96%) și Toader Paleologu, 
PMP-514.607 voturi (5,70%).

PROFILUL 
VOTANȚILOR: 

DĂNCILĂ, PREFERATĂ 
DE PENSIONARI, 

IOHANNIS-DE 
ANGAJAȚI

La comanda Digi 24, odată cu 
exit-pollul, Ires a realizat și un 
profi l al votanților primilor trei 
candidați: Klaus Iohannis, Viorica 
Dăncilă și Dan Barna. Având în 
vedere că se știu competitorii care 
au acces în turul al II-lea, ce se va 
desfășura pe data de 24 noiembrie, 
ne rezumăm la a descrie votanții 
pentru actualul președinte și fostul 
premier al României:

-Klaus Iohannis: cel mai mult 
au contat calitățile candidatului 
(67%) și mai puțin apartenența la 

un partid (26%); a fost votat de 
50% dintre bărbați și 50% femei; 
cei mai mulți votanți se găsesc în 
grupa 45-64 ani (39%), 35-44 ani 
(20%), 25-34 ani (16%), peste 65 
ani (16%); 58% dintre alegători au 
studii medii, 27%-studii superioare 
și 15% studii elementare; 53% 
dintre votanți sunt angajați, 23% 
pensionari, 9% antreprenori și 7% 
fără ocupație/casnică; majoritatea 
alegătorilor provin din mediul 
urban (56%) și din regiunile 
Sud-București-Dobrogea (45%), 
Transilvania-Banat (36%) și 
Moldova (19%).

-Viorica Dăncilă: cel mai mult 
a contat, în cazul său, apartenența 
la un partid (57%), în timp ce 
calitățile personale au impresionat 
un număr mai mic de alegători 
(36%); ca și Iohannis, a fost votat 
de 50% femei și 50% bărbați; 
cei mai mulți votanți provin din 
categoria de vârstă de peste 65 
de ani (43%) și 45-64 ani (39%); 
55% dintre votanți au studii 
medii, iar 31%-studii primare sau 
gimnaziale; cele mai multe voturi 
provin din rândul pensionarilor 
(55%) și angajaților (27%); 51% 
dintre alegători provin din mediul 
rural; pe regiuni, cele mai multe 
voturi au fost asigurate în Sud-

București-Dobrogea (58%).
PRAHOVA, VOT MASIV 

PRO-IOHANNIS
În Prahova, dintr-un total de 

655.004 de alegători înscriși în 
listele permanente, s-au prezentat 
la urne  330.764 de persoane, 
dintre care  292.179 au votat pe 
listele permanente, 36.527 pe 
listele suplimentare și 2.058 de 
alegători au folosit urna mobilă. 
Prezența la vot a fost peste media 
națională, respectiv, de 50,49%. 
Învingător detașat a fost Klaus 
Iohannis, care a obținut 125.919 
voturi, reprezentând 38,06%. La 
fel ca în țară, el a fost urmat, la 
mare distanță, de Viorica Dăncilă 
-74.731 de voturi (22,59%), Dan 
Barna-45.791 de voturi (13,84%), 
Mircea Diaconu-32.770 de voturi 
(9,90%) și Th eodor Paleologu-19. 
628 de voturi (5,93%). Ceilalți 
candidați au obținut scoruri 
oarecum neglijabile: Ramona 
Ioana Bruynseels-10.747 de voturi, 
Alexandru Cumpănașu-5.436, 
Viorel Cataramă-2.185, Bogdan 
Dragoș Gabriel Aureliu Marian 
Stanoevici-1.995, Cătălin Sorin 
Ivan-1.534 Sebastian Constantin 
Popescu-1.317, Ninel Peia-1. 262, 
John-Ion Banu-1.045 și Hunor 
Kelemen-949 voturi.

BĂTĂLIE PREVIZIBILĂ IOHANNIS -DĂNCILĂBĂTĂLIE PREVIZIBILĂ IOHANNIS -DĂNCILĂ
ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Specifi care 1990 1992 1996 2000 2004 2009 2014 2019
Prezență la vot turul 
I (%)

86,19 76,29 76,01 65,31 58,50 54,37 53,17 47,66

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

un partid (26%); a fost votat de București Dobrogea (58%)
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Cu câteva săptămâni în 
urmă, respectiv la 8 

septembrie a.c., s-au împlinit 100 
de ani de la nașterea eminentului 
muzician Vasile D. Nicolescu, 
care a văzut lumina zilei în 
cunoscuta localitate buzoiană 
Glodeanu-Cârlig din fosta Plasă 
Mihăilești a judeţului Buzău, 
unde semnatarul acestor modeste 
rânduri, în perioada 1 aprilie – 
8 septembrie 1950, a îndeplinit 
funcţia de șef al Secţiei de cultură 
și artă la Comitetul Provizoriu al 
Plășii Mihăilești și în același timp, 
membru în Comitetul Provizoriu 
al judeţului Buzău.

Dovedind din anii copilăriei o 
evidentă vocaţie pentru studiul 
artei sonore, după ce a absolvit 
cursurile Seminarului din Buzău 

și-a continuat pregătirea de 
specialitate, între anii 1945-1950, 
la Conservatorul de Muzică din 
Capitala ţării, unde a benefi ciat 
de îndrumarea vestiţilor maeștri 
ai creaţiei și pedagogiei muzicale 
naţionale: Ioan D. Chirescu, 
Dimitrie Cuclin , Ion Dumitrescu, 
Leon Klepper, Tudor Ciortea, 
Vasile Popovici, Zeno Vancea, 
Tiberiu Alexandru, Emilia 
Comișel, Florin Eft imescu, 
Dimitrie Cutavas, Paraschiv 
Angelescu, Vasile Popovici etc.

Începând din anii studiilor 
muzicale universitare, se afi rmă 
în viaţa muzicală românească, în 
primul rând, în calitate de dirijor 
de cor la diverse formaţii de 
amatori, iar din 1949 și până în 
1967, este cercetător știinţifi c la 
Institutul de Folclor din București 
și profesor de muzică la unele 
școli generale, printre care și la 
liceele de muzică nr. 1 și nr. 2 din 
București.

În perioada 1961-1966, este 
încadrat în calitate de lector la 
Catedra de folclor, teorie solfegiu, 
istoria muzicii românești și cor 
la Institutul Pedagogic de 3 ani 
din București și prin cumul este 
și profesor de muzică la Grupul 
Școlar Poligrafi c și Liceul de 
Poligrafi e  și Cinematografi e 
„Dimitrie Marinescu” din 
Capitală.

Din 1967, distinsul muzician 
obţine prin concurs funcţia de 

cercetător știinţifi c principal la 
Institutul de Știinţe Pedagogice 
din București, apoi de inspector 
metodist și lector la Institutul 
Central de Perfecţionare a 
Personalului Didactic din  
București până în anul 1982.

În paralel cu această amplă 
activitate didactică și de cercetare 
știinţifi că, muzicologul Vasile D. 
Nicolescu, a izbutit să publice 
numeroase articole, studii și 
eseuri în revistele de specialitate, 
printre care: Muzica, Revista de 
Folclor, Gazeta Literară, Ramuri, 
Revista de Pedagogie, Tribuna 
Școlii, Demos (Berlin) ș.a.

A cules folclor (circa 4000 
de melodii) din diverse zone 
etnofolclorice ale ţării și a publicat, 
în renumite colecţii, peste 1500 de 
cântece vocale și instrumentale.

La solicitarea forurilor de 
specialitate, a susţinut numeroase 
conferinţe, comunicări știinţifi ce, 
concerte-lecţii, emisiuni 
radiofonice și de televiziune. 

Pentru întreaga și prestigioasa 
sa activitate didactică și știinţifi că, 
a fost distins cu Premiul Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
(1979), și Premiul Academiei 
Române. A realizat împreună cu 
profesoara Ana Ionescu-Motora, 
dispozitive de sonorizare pentru 
redacţia de fi lme Animafi lm. 
În acest context, se înscriu și 
numeroasele programe școlare 
pentru studiul muzicii în 

învăţământul elementar și mediu 
de cultură generală, dar și pentru 
școlile de muzică.

În paralel cu această activitate, 
reputatul muzician s-a afi rmat 
și în domeniul creaţiei muzicale, 
realizând un număr important 
de cântece - cu deosebire pentru 
copii, ce au văzut lumina tiparului 
în renumite culegeri pentru 
clasele I-IV, tipărite de Editura 
Didactică și Pedagogică din 
București (1973). În acest context, 
se remarcă și lucrările tipărite în 
domeniul muzicologiei, printre 
care volumul „Contribuţii la 
cunoașterea instrumentelor 
populare” și „Din viaţa unor 
vechi cântece muncitorești 
revoluţionare” - studiu publicat 
în Revista de folclor nr. 1, 2 din 
1961, Arta populară românească 
din sud-estul Transilvaniei, Nunta 
în Transilvania (1968). 

De un real succes s-au bucurat 
Culegerile de folclor: 200 cântece 
și doine – în colaborare cu George 
Ciobanu, Cântece și jocuri 
populare din Moldova (1963) – în 
colaborare cu Gheorghe Prichici; 
Cântece și strigături populare noi 
(în colaborare cu Eugenia Cernea) 
(Editura Muzicală, 1966).

Sunt de asemenea comentate 
pozitiv de presa de specialitate, 
ediţiile critice: Luptăm pentru 
pace (1962), În sat la noi, Cântece 
populare oltenești, Manuscrisul 

Ucenescu. Cânturi (1979), 
Cântece populare din Bucovina 
(1990).

Sunt evidente și lucrările cu 
caracter didactic, printre care: 
Muzica la clasele mici (1971), 
Indicaţii metodice pentru 
predarea muzicii în clasa I, 
Culegere de cântece pentru clasele 
I-IV și grădiniţe (în colaborare, 
1973), Culegere de cântece pentru 
clasele V-VIII (1976), Dicţionarul 
pedagogic (în colaborare, 1979), 
Compozitori români și străini: 
Diapozitive (în colaborare 1979), 
Basme cu ilustraţii muzicale. 
Diapozitive sonorizate (1979) ș.a.

Trecerea sa în lumea cea 
veșnică - în mod fulgerător, în 
timp ce se afl a în orașul Piatra 
Neamţ, în cadrul unor activităţi 
didactice specifi ce pentru 
profesorii de muzică - candidaţi 
la gradul didactic I, a îndurerat, 
pentru multă vreme, școala și 
muzica românească. 

Fie ca aceste modeste, dar 
sincere gânduri, să constituie un 
binemeritat omagiu - din partea 
celui care a fost și el inspectat la 
catedră, pentru obţinerea gradului 
didactic I, în luna ianuarie 1979, 
împreună cu eminentul om de 
știinţă muzicală, acad. Octavian 
Lazăr Cosma, prof. univ. dr. în 
acea perioadă, la Universitatea 
Naţională de Muzică București.

u câteva săptămâni în

PERSONALITATE MARCANTĂ A ȘCOLII ȘI MUZICII ROMÂNEȘTI, 100 DE ANI DE LA NAȘTERE PERSONALITATE MARCANTĂ A ȘCOLII ȘI MUZICII ROMÂNEȘTI, 100 DE ANI DE LA NAȘTERE 
(8.IX.1919, COMUNA GODEANU-CÂRLIG, JUD. BUZĂU – M.19.XI.1982, PIATRA NEAMȚ(8.IX.1919, COMUNA GODEANU-CÂRLIG, JUD. BUZĂU – M.19.XI.1982, PIATRA NEAMȚ

CENTENAR VASILE D. NICOLESCU – MUZICOLOG, COMPOZITOR,  – MUZICOLOG, COMPOZITOR, 
FOLCLORIST, BIZANTINOLOG ȘI PROFESORFOLCLORIST, BIZANTINOLOG ȘI PROFESOR

Este sezonul când încep 
să apară glumele cu 

bradul lui Fuego şi „mama 
lui”, Irina Loghin. Sunt 
glume de gang, cum îmi 
place mie să le numesc, dar 
ce aş putea să spun? Aş putea 
să le spun doar cine este 
Irina Loghin şi ce înseamnă 
pentru folclor  fata născută 
în 1939 la Gura Vitioarei, 
aici, la noi, în Prahova... 
Dar mai bine spun despre 
„doamna cântecului 
românesc” colegii de scenă, 
artiştii, actorii...

„Puțini artiști s-au 
bucurat în cariera lor de 
prestigiul și admirația de 
care a avut parte Irina 
Loghin. Ea este o legendă, un 
mit. Aparițiile sale constituie 
de multe decenii evenimente 
artistice remarcabile. Ea 
ridică sălile în picioare! 
Irina este înălțimea fără 
seamăn, pe care cântecul 

românesc urcă la cer.”, aşa o 
caracteriza în urmă cu ceva 
timp Alexandru Arşinel...

COPILĂRIA PESTE 
TELEAJEN

N-am numărat – şi 
mi-ar fi  greu să o fac – 
toate distincţiile primite de 
Irina Loghin în cariera ei, 
începută timpuriu, în corul 

şcolii generale în care cânta 
şi ea şi ceilalţi fraţii ai ei. A 
vrut să fi e populară pentru 
că aşa o sfătuise tatăl ei şi 
probabil că nu bănuia cât 
de populară urma să ajungă 
vreodată...

A avut o copilărie 
normală, ca în orice familie 
cu 6 copii la acea vreme, dar 
micuţa Irina n-a acceptat 
niciodată umilinţele. Îşi 
aminteşte că s-a răzbunat pe 
o colegă de şcoală cu stare 
care, îmbrăcată în hăinuţă 
de blană, a pus-o să o treacă 
Teleajenul spre şcoală. Şi ce 
a făcut Irina? A răsturnat-o 

în mijlocul râului, ca să 
o înveţe minte...
„N-AM CUNOSCUT 

MAREA IUBIRE”
Irina Loghin este 

una dintre cele mai 
iubite cântăreţe de 
folclor pe care le-a avut 
România. Şi una dintre 
cele mai frumoase... 
De aceea, a fost şi este 
multă bârfă în jurul ei... 
Ce spune marea artistă 
despre legendele ţesute 
în legătură cu viaţa ei 
amoroasă? “S-a spus că 
m-am iubit cu Benone 

Sinulescu, însă am fost 
doar prieteni foarte buni. 
De altfel, pe soţul meu l-am 
cunoscut prin Benone... 
Ion Cernea a fost primul 
şi unicul meu bărbat cu 
acte. Eu la 27 de ani eram 
domnişoară, iar soţul meu 
a fost primul meu bărbat.”, 
mărturiseşte cântăreaţa. 
Care spune cu sinceritate 
şi faptul că nu a fost deloc 
îndrăgostită nebuneşte de 
cel care i-a devenit soţ. La 
nuntă, în biserică, pentru 
că era mai înaltă ca el, 
Irina spune că l-a urcat pe 
bărbatul ei sus pe o lădiţă...

Cât despre Ion 
Dolănescu, povestea a avut 
ceva sâmbure de adevăr... 
“Toata lumea zicea că noi doi 
suntem împreună, însă nu a 
fost aşa. El era îndrăgostit 
de mine, mi-a scris două 
scrisori de dragoste pe care 
le am şi acum într-o cutie 
unde păstrez amintirile. 
Când l-am cunoscut, era 
militar în termen și a venit 
la ansamblu îmbrăcat aşa. 
După ce am devenit colegi, 
îmi spunea “Regina”... 
îşi aminteşte „doamna 
cântecului românesc”. 

FACE JOGGING ŞI 
MERGE LA SALĂ 

LA 80 DE ANI
La 80 de ani, 

Irina Loghin pare 
să fi  găsit elixirul 
tinereţii. Urmează 
adevărate ritualuri 
ca să-şi menţină 
frumuseţea... Face 
detoxifi ere, merge 
la sală, aleargă prin 
parc şi duce un stil 
de viaţă sănătos... 
Dar uneori nu este 
sufi cient, pentru ca 
totul să funcţioneze ceas. 
Mai ales că Irina Loghin 
urcă de o viaţă pe scenă...

La începutul anului, 
artista a trecut printr-o 
cumpănă şi povesteşte 
chiar ea despre ce a fost 
vorba.„Accidentul vascular 
vine hoțește. Eram după 
o noapte pierdută, foarte 
stresată. Nu prea îți dai 
seama de pericol. Am simțit 
un disconfort foarte mare, 
o amețeală puternică și am 
luat legătura prima dată cu 
medicul de familie. Apoi, 
cu medicul cardiolog care 
mă tratează de 20 de ani și 
cu psihiatrul. Mi s-a spus 

«Mergeți de urgență la 
neurolog, că nu e de noi». 
Am făcut toate investigațiile 
și am primit un tratament. 
La o săptămână s-a văzut 
efectul. Recomandarea e ca 
fi ecare persoană să știe să 
își facă analizele din șase 
în șase luni. Simptomele 
mele nu știu dacă au indicat 
un accident vascular, 
dar, totuși, poate ceva în 
apropiere, căci am o vârstă 
și eu. Au ei probleme tinerii, 
dar eu! ”, mărturiseşţe 
artista iubită de milioane de 
români pentru cântecul şi 
vocea al cărui timbru unic 
va fi  imposibil de imitat 
vreodată.

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU
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IRINA LOGHIN DEȚINE SECRETUL TINEREȚII FĂRĂ IRINA LOGHIN DEȚINE SECRETUL TINEREȚII FĂRĂ 
BĂTRÂNȚE? NORMAL, DOAR S-A NĂSCUT ÎN PRAHOVABĂTRÂNȚE? NORMAL, DOAR S-A NĂSCUT ÎN PRAHOVA

La 80 de ani, doamna folclorului românesc arată încă fabulos. Iar colegii artişti o divinizează, despre ea Alexandru 
Arşinel spune că este un mit...

«Mergeți de urgență la
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INEDIT

TEORIA CAMELEONULUI

Primele indicii indirecte ale 
presupusei existenţe a Energiei 

Întunecate (până în prezent nu au 
fost găsite decât astfel de indicii) au 
apărut spre sfârșitul anilor 90, când 
cosmologii care au măsurat lumina 
provenită de la supernove foarte 
îndepărtate au observat că aceste stele 
aveau o strălucire mai scăzută decât era 
de așteptat. Această observaţie sugera 
că așa-numitul continuu spaţiu-
timp nu doar că se extinde, ceea 
ce în acea perioadă era considerat 
contraintuitiv în fi zică, dar mai 
ales se extinde în mod accelerat. 
În faţa acestei evidenţe, fi zicienii 
au postulat existenţa unei forţe 
care acţionează în opoziţie cu 
gravitaţia, împingând galaxiile 
din ce în ce mai departe una de 
alta, în loc să le apropie.

În prezent, cei mai mulţi 
fi zicieni subscriu la ideea că 
Energia Întunecată este așa-
numita constantă cosmologică 
– sau Densitatea Energetică a 
Spaţiului sau Energia Vidului 
-, care i-a apărut la Eistein 
în ecuaţiile de câmp ale Teoriei 
Relativităţii Generale și i-a dat mari 
bătăi de cap marelui fi zician. 

ENERGIA SPAŢIULUI GOL
Constanta cosmologică este 

practic Energia Spaţiului Gol, după 
cum explică și Baojiu Li, fi zician și 
matematician la  Durham University 
din Marea Britanie.

„Acest model simplu funcţionează 
excelent din punct de vedere practic 
și este o adăugire directă la modelul 
cosmologic, fără a fi  nevoie de 

modifi carea legii gravitaţiei”, a 
subliniat el.

Problema este însă că principalele 
teorii din fi zică susţin că valoarea 
Energiei de Vid ar trebui să fi e 
cu aproximativ 120 de ordine de 
magnitudine mai mare decât ceea 
ce putem observa în Univers cu 
instrumentele de care dispunem. În 
consecinţă, fi zicienii încearcă să verifi ce 

și unele teorii alternative, iar Teoria 
Cameleonului este una dintre ele.

Această teorie postulează existenţa 
unei noi forţe, cu tot cu o particulă 
purtătoare de forţă, în afara celor patru 
pe care se bazează fi zica: gravitaţia, 
forţa electromagnetică, forţa nucleară 
slabă și forţa nucleară tare. Particula 
care mediază această forţă se numește 
Particula Cameleon și probabil că nu o 
vom putea descoperi direct niciodată. 
Această forţă ar acţiona la fel ca 
Energia Întunecată, anulând efectele 
gravitaţiei și împingând obiectele mari 
din Univers din ce în ce mai departe 

unele de altele. Însă raportarea la o 
a cincea forţă universală produce o 
dilemă pentru fi zicieni: cum se face 
că instrumentele noastre, inclusiv 
celebrul accelerator de particule al 
CERN, nu au detectat niciodată o 
astfel de particulă care ar trebui să fi e 
omniprezentă?

PARTICULA CAMELEON SE 
CAMUFLEAZĂ ÎN MEDIUL

            ÎNCONJURĂTOR
Ei bine, teoria sugerează că, așa 

cum îi spune numele, Particula 
Cameleon se camufl ează în mediul 
înconjurător, evitând astfel detecţia. 
Aceste particule ar fi  capabile să-și 
modifi ce masa în funcţie de mediul 
înconjurător. Astfel, în vecinătatea 
Pământului, ele au o masă mare și sunt 
difi cil de detectat. Din acest motiv, 
efectele Particulelor Cameleon nu 
sunt vizibile în Sistemul Solar și pot fi  
observate doar la o scară cosmologică 
mare, scară la care materia ordinară 
apare mult dispersată, conform teoriei.

Pentru a testa această teorie, 
cercetătorii au introdus în simulările 
lor computerizate o altă mare 
necunoscută din cosmologie, așa-
numita Materie Întunecată și au pus-o 
să interacţioneze cu cele patru forţe 
cunoscute din fi zică și cu Particulele 
Cameleon, pentru a observa dacă poate 
genera structuri cosmice, așa cum 
este Sistemul Solar. Până recent însă, 
puterea de procesare a calculatoarelor 
nu era sufi cientă pentru acest gen de 
simulări, care necesită și includerea 

materiei ordinare 
(protoni, electroni 
ș.a.m.d.).

Apelând la cele 
mai puternice 
supercomputere ale 
prezentului, Li și 
colegii săi au reușit să 
obţină în simulările 
lor structuri cosmice 
similare galaxiilor. 
„Simulările derulate 
demonstrează că 
galaxii realiste, 
similare Căii Lactee, 
se pot forma în pofi da 
comportamentului 
complicat al 

gravitaţiei din teoria Cameleonului”, 
susţine Li.

Problema cu care se confruntă acum 
fi zicienii este dacă eventualul succes 
al acestei teorii va infi rma Teoria 
Relativităţii Generale a lui Einstein. 
Jeremy Sakstein, fi zician la University 
of Pensylvania din Philadelphia 
(SUA), care nu a fost implicat în acest 
proiect de cercetare, este de părere că 
trebuie să existe mai multe teorii afl ate 
în competiţie între ele, pentru că, din 
aceste confruntări de idei susţinute pe 
cât posibil experimental, va rezulta în 
cele din urmă adevărul.

În 2015, David Hole căuta aur cu 
ajutorul unui detector de metale, 

în Parcul Regional Maryborough, lângă 
Melbourne, în Australia, o regiune 
cunoscută printre căutătorii de metale 
preţioase. A descoperit o piatră foarte 
grea, cu tentă roșiatică, pe care a luat-o 
acasă cu gândul  de a o sparge, ca să 
verifi ce dacă nu cumva conţine aur în 
interior.

A încercat toate instrumentele 
posibile, ba chiar a introdus bolovanul 

în acid, dar nu a reușit să-l spargă, arată 
ScienceAlert. Abia câţiva ani mai târziu, 
a afl at că piatra cu pricina este, de fapt 
un meteorit rar.

Descoperirea a făcut-o geologul 
Dermot Henry, de la muzeul din 
Melbourne, unde David a ajuns în cele 
din urmă, pentru a o verifi ca. În 37 de 
ani de când lucrează la muzeu, expertul 
a examinat mii de pietre. Doar două s-au 
dovedit a fi  meteoriţi, a doua fi ind cea 
de faţă.

Bolovanul găsit de David cântărește 
17 kg, are 4,6 miliarde de ani, fi ind prin 
urmare mai preţios decât aurul. A fost 
tăiată o mică bucată, pentru a fi  analizat, 
și s-a descoperit că are un conţinut mare 
de fi er. Încă nu se știe cu exactitate de 
unde a apărut meteoritul sau când. Se 
bănuiește însă că ar proveni din centura 
de asteroizi dintre Marte și Jupiter și că 
s-ar afl a pe Pământ de o sută sau chiar 
de o mie de ani, se menţionează într-un 
raport.

Ploieştii… născut după o lungă gestaţie (semne ale 
începuturilor sunt încă din perioadele epocii de 

piatră), la 150 de ani după ce Europa încheiase cu evul 
mediu (borna fi ind căderea Constantinopolelui la 1453), 
dintr-o viziune a potenţialului militar şi economic pe care 
domnitorul Mihai Viteazul a avut-o asupra acestei localităţi, 
în detrimentul unor mai cunoscute târguri precum Târgşor 
şi Gherghiţa.

Şi ce destin! De la fi ravele începuturi în care domnitorul 
Mihai Viteazul trimitea epistole către capete încoronate ale 
Europei, precizând locul de unde o face, „curţile noastre 
domneşti” de la Ploeşti, la interesul marilor puteri din secolul 
XX de a-l avea fi e economic fi e distrus.

Ploieştii au identitate. Ploieştenii au identitate. Ploieştii 
sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX pot fi  model 
de multiculturalism şi toleranţă ale vremurilor de azi. În acea 

perioadă în Ploieşti trăiau  importante comunităţi de bulgari, 
greci, evrei, arnauţi (albanezi), sudiţi (interesantă categorie 
de cetăţeni care merită o tratare separată). Identitatea 
Ploieştilor poate fi  desfăcută precum petalele unui trandafi r 
sau dacă este să respect caracterul nostru băşcălios, ca pe 
foile unei cepe urlând de fi ecare foaie că ne ustură ochii dar 
nerenunţând datorită caracterului nostru băgăreţ şi iscoditor.

Şi primul loc unde mă duce gândul ca origine a identităţii 
ploieştene, este mahalaua. Mahalaua ploieşteană…

Coagulată în jurul unei biserici, creindu-şi propria 
apartenenţă (nu de puţine ori am auzit „eu sunt din Sf.Vasile, 
eu din Sf.Anton“) sau determinată de locuitorii săi („eu sunt 
din Piaţa Sârbească”- sârbi=bulgari în acceptul localnicilor).
Mahalaua avea de toate: biserică cu cimitir (până pe la 1884), 
crâşme, mici meseriaşi,  lăutari, pieţe. Şi nu se amestecau! 
Era o adevărată aventură să te rătăceşti într-o altă mahala 
riscând să fi  luat la întrebări de baştinaşii locului cărora nu 
le plăceau „veneticii”. Ploieştii şi-au creat renumele de oraşul 
lui „Ce bei ?”, de replica răspândită deja în tot regatul „N-o 
întoarce ca la Ploieşti”, adevarate etichete identitare. Primul 
local cosmopolit frecventat de politicieni şi oameni de cultură 
ai vremii deopotriva, a fost, cu mult înaintea restaurantului 
Capşa de pe Podul Mogoşoaiei (azi Calea Victoriei din 
Bucureşti), restaurantul lui Constantin Dobrogeanu Gherea 
de la Gara de Sud, ploieşteanul rus evadat din Gulagul ţarist, 
Siberia,  şi înfi at de către urbea noastră la sfârşitul secolului 
XIX. Şi unde a fost prima manifestare socialistă? Falansterul 
de la Boldeşti Scăieni înfi inţat de Th eodor Diamant, discipol 
al lui Charles Fourier, iniţiator al acestei forme de manifestare 
sociale (1835).

Şi prima Republică de la 1870 ? 
Şi închei  mica mea dizertaţie despre identitatea Ploieştilor 

cu întrebarea „Ştiţi câte statui ale libertătii sunt în lume? Vă 
răspund eu. Trei: Paris, New York şi Ploieşti! Interesantă 
povestea acestei statui ca de altfel toate poveştile din  acest oraş.

Va urma

Salajan Bogdan-Lucian 

METEORITUL PE POST DE BOLOVAN
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O nouă serie de simulări derulate pe supercomputere în scopul de a 
explica modul intim de funcţionare a Energiei Întunecate, o forţă 

misterioasă care se pare că anulează gravitaţia și împinge Universul într-o 
perpetuă și accelerată extindere, conferă susţinere așa-numitei Teorii a 
Cameleonului, care pune acest proces de infl aţie pe seama unei particule 
subatomice exotice, conform unui studiu publicat recent în revista Nature 
Astronomy, informează Live Science, studiu prezentat pe scurt de Mihail 
Ciobanu pentru DC News.
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NICI UN MANDAT FĂRĂ CRIZE 
POLITICE RĂSUNĂTOARE 

Pe 8 noiembrie curent, în cadrul unei 
ședințe a legislativului convocată aproape 
ad-hoc, socialiștii au înaintat o moțiune 
de cenzură aliaților de guvernare. Adică 
Guvernului Sandu. Asta după ce cu două 
zile înainte, premierul Maia Sandu a 
anunțat despre asumarea răspunderii 
guvernului în fața parlamentului pentru o 
nouă modifi care a Legii Procuraturii, care 
i-ar permite să numească o listă scurtă 
(doi candidați) pentru funcția de procuror 
general pe care să o înainteze Consiliului 
Superior al Procurorilor (CSP). Ulterior, 
CSP desemnează viitorul procuror și-l 
înaintează președintelui pentru confi rmare. 

Acțiunea premierului vine după ce 
concursul de preselecție a candidaților 
organizat de Ministerul Justiției a eșuat, iar 
ministrul justiției Olesea Stamati a anulat 
rezultatele lui. Motivul: unul dintre membri 
(reprezentantul legislativului, iar mai corect 
al socialiștilor) a trucat procesul de punctare 
în favoarea preferatului președinției. La 
rândul său, premierul susține că aceasta este 
singura soluție corectă pe care ar fi  putut 
să o ia Guvernul pentru a reforma sistemul 
justiției. Una din cele mai importante 
reforme pe care și-au asumat-o de la bun 
început actualii parteneri de guvernare și 
care poate duce la capăt, practic și efectiv, 
dezoligarhizarea și decapturarea statului, 
dar și elimina orice condiții de a face uz de 
ele în viitor de un oricare alt oligarh dictator. 

De fapt trebuie să recunoaștem că 
reforma justiției patinează de câteva 
luni, dacă nu chiar este sabotată de înșiși 
protagoniștii breslei. Cei mai toxici și 
corupți judecători au prins la tupeu și dau 
dovada unui comportament vizibil sabotor. 
Capi ai structurilor ierarhic superioare, 
Ion Druță, președintele Curții Supreme de 
Justiție (CSJ), Oleg Sternioală, judecător al 
CSJ, după ce sunt reținuți de procuratura 
anticorupție cu învinuire de crime deosebit 
de grave (îmbogățire ilicită în proporții 
deosebit de mari și respectiv spălare de 
bani în proporții deosebit de mari) colegii 
lor magistrați din judecătoria Chișinău 
resping integral solicitarea procurorilor 
anticorupție. Aceste două cazuri și altele 
similare se întâmplă oare fără un sprijin 
politic ascuns de public? „Igor Dodon 
trebuie să renunțe la jocurile de sub masă 
prin care subminează reforma justiției… 
Noi suntem cu cărțile pe față, transparenți, 
spunem lucrurilor pe nume și este foarte 
clar că vrem să-i scoatem pe acești oameni 
din sistem. De partea cealaltă discuțiile 
sunt frumoase, dar acțiunile nu neapărat”, a 
declarat în câteva rânduri șefa executivului.

Ei bine, la două zile după anunțul despre 
asumarea răspunderii în fața parlamentului 
Maia Sandu este convocată la fracțiunea 
PSRM, unde, după o oră și jumătate de 
discuții, socialiștii au înaintat un ultimatum 
colegilor de coaliție: dacă premierul nu-

și retrage proiectul de modifi care a Legii 
Procuraturii prin asumare de răspundere, 
Guvernul va fi  demis. Printr-o moțiune de 
cenzură. De astă data a PSRM. La capătul 
acestei întruniri socialistul Vasile Bolea, 
într-un briefi ng ad-hoc, rupe demonstrativ și 
cu învinuiri halucinante o copie a Acordului 
PSRM-ACUM din luna septembrie și 
declară că socialiștii vor înainta o moțiune 
de cenzură. Lucru pe care l-au și făcut în 
după-amiaza aceleiași zile, într-o ședință a 
parlamentului, convocată și ea ad-hoc, cu 
un singur subiect pe agendă. Acel ce viza 
soarta de mai departe a actualului Guvern.

DODON: TĂTUCUL NAȚIUNII 
SAU TRÂNTORUL DIN STUP? 

Totuși cine sabotează reforma justiției – 
magistrații sau factorii politici? 

Că socialiștii nu acționează de capul lor 
este deja o axiomă. Igor Dodon, liderul 
neformal al PSRM și președinte mai 
degrabă interimar, este pururi prezent la 
orice întrunire a socialiștilor, mai la toate 
ședințele legislativului. Și scenariul acestei 
moțiuni vine tot de la președinție, chiar 
dacă Dodon încearcă în fel și chip să o facă 
pe niznaiul și aparent să dreagă busuiocul. 
Întâlnirile cu ambasadorii acreditați la 
Chișinău și chemările la o soluție pașnică 
nu sunt decât perdele de fum, în spatele 
cărora se urzesc scenarii moscovite. 

Primele săgeți asupra executivului 
Dodon le-a tras după ce partenerii de 
coaliție i-au reproșat conținutul discursului 
de la tribuna ONU – nu cel convenit cu 
partenerii și externele de la Chișinău, ci unul 
coordonat cu mentorii săi din Kremlin. Nu 
multă vreme au urmat învinuiri că guvernul 
este prea puțin preocupat de sfera socială și 
că s-ar impune remanieri la unele ministere. 
Firește cu schimbarea celor de la ACUM 
prin alții de la PSRM, care chipurile, ar fi  
mai profesioniști. Criticile s-au transformat 
treptat în amenințări și tentative de a chema 
premierul la covor. Nu i-a venit pe plac 
mai ales refuzul Maei Sandu de a merge 
la Moscova, în vizită la patronii săi. De 
aici încolo invectivele au căpătat caracter 
de ultimatum: „După alegeri trebuie să 
tragem linia, să vedem dacă mai putem 
merge împreună sau nu”; „Guvernul actual 
preia practicile lui Plahotniuc – dacă nu i-a 
plăcut candidatul care a câștigat concursul, 
anulează concursul”; „Lăsați judecătorii 
în pace, că asta înseamnă independența 
judecătorilor” și multe altele, culminând cu 
„Guvernul nu se isprăvește așa cum trebuie și 
va fi  nevoie de o intervenție hotărâtă pentru 
a-l pune pe calea cea bună”. Și din vreme-n 
vreme câte o frază scurtă despre anticipate, 
însoțită fi rește de „asigurări” că dânsul nu 
și le dorește, doar dacă situația politică o 
va dicta. „Două campanii electorale de-a 
lungul unui singur an e prea mult. Chiar 
dacă părțile nu se vor înțelege, alegerile 
parlamentare cel mai bine să fi e organizate 
odată cu cele prezidențiale, ca să nu-i 

batem pe oameni la cap și să nu cheltuim”, 
a declarat în câteva rânduri Dodon. Asta e! 
Prezidențialele! 

Astfel Igor Dodon a început să pozeze 
în „tătucul națiunii”. El e cel care se ocupă 
de problemele sociale, el poate oferi 
soluția pentru un guvern mai bun, el 
știe cum trebuie să aibă loc alegerea noii 
componențe a CSM. Dar de fapt dânsul nu 
are nicio responsabilitate față de situația 
actuală. Șeful statului a devenit de fapt 
trântorul din stup. Până la urmă și „cearta” 
care s-a transformat în criză politică tot 
dânsul a dezlănțuit-o. Or, nimeni dintre 
socialiști, până la anunțul despre asumarea 
răspunderii pe Legea procuraturii nu a 
criticat guvernul sau miniștrii, nici măcar 
nu și-a afi șat nemulțumiri. Decât poate Vlad 
Bătrîncea, așa, în surdină, îngânându-și 
„tătucul” despre preluarea unor ministere 
sociale. Iar Dodon a știut pe care rană să 
apese, prin interpuși. Nici un cuvânt, nici o 
critică la adresa jocurilor de culise ale unor 
judecători foarte infl uenți, care tulbură 
apele în sistemul judecătoresc, ceea ce le 
permite să-și impună proprii oameni în 
structurile ierarhic superioare, astfel încât 
să poată bloca orice tentativă de reformă.

UN ALT GUVERN. ASCULTĂTOR 
DE PREȘEDINTELE PRO-RUS? 

În toiul acestei crize ambele părți, 
înfi erbântate de invective, la care 
corecte, la care absurde (unii despre 
anticonstituționalitate, alții despre frica 
socialiștilor de un procuror independent și 
frica lui Dodon de alegeri prezidențiale), nu 
auzeau vocile celor mai grei și cu experiență 
magistrați, cum ar fi  constituționaliștii 
Nicolae Osmochescu și ex-președintele 
CC Alexandru Tănase, nici apelurile 
misiunilor diplomatice ale partenerilor – 
Germania, Polonia, România, SUA, UE ș.a. 
– privind păstrarea coaliției de guvernare și 
„luxul” impasului politic pentru Republica 
Moldova, care abia-abia și-a recâștigat un 
dram de încredere. Se pare că cineva își 
dorește toată puterea la picioare, iar statul, 
societatea pe post de slugă.

De fapt linia roșie s-a trecut odată cu 
numirea directorului CNA și alegerea 
președintelui Curții Constituționale. 
Ambii oamenii lui Dodon. Atunci justiției 
i s-au pus hamurile și zăbala de care avea 
nevoie liderul socialiștilor. Întocmai ca 
Plahotniuc, doar că fostul lider al PDM era 
omniprezent și în același timp invizibil, iar 
Dodon se complace în a fi  și dânsul mereu 
omniprezent, doar că în fața publicului. Să-l 
vadă „poporul” ca să nu uite pe cine să-l 
voteze la anul în următoarele prezidențiale. 

Din stimă pentru cititor, nu mă voi lansa în 
a cita discursurile replicile acide, declarațiile 
metaforice din parlament nici ale ACUM-
iștilor (mai impresionante, mai sincere ale 
Maia Sandu, Octavian Țâcu), cu atât mai 
mult machiavelice ale socialiștilor. Iar după 
ședință declarații tot atât de machiavelice 
ale lui Igor Dodon (din oră-n oră altele), 
a PD-istului Adrian Candu, socialistului 
Grigore Novac. Deputații s-au acuzat în 
fi guri de stil la ședința Parlamentului, când 
s-a decis căderea Guvernului Sandu, în loc 
să-și dea silința să identifi ce o soluție cât de 

cât rațională, că de una înțeleaptă nu sunt în 
stare. Mi s-a făcut silă să-i ascult și nu cred 
să v-ar face plăcere domniilor voastre. Le las 
pentru o sedimentare și analiză la mai rece. 
Ceea ce este mai trist că în după amiaza zilei 
de marți, 12 noiembrie, guvernul Sandu 
a picat. Cu 63 de voturi ale socialiștilor 
și democraților (totuși 3 din totalul de 
66 a acestor formațiuni nu au votat).  
Machiavelici cum sunt, câțiva fruntași ai 
PSRM s-au grăbit să declare pe unde înroșite 
că mai speră să găsească limbă comună cu 
colegii din Blocul ACUM și să înceapă de 
la varianta zero. Nu fac decât să se gudure 
pe lângă stăpânul lor, care la nici jumătate 
de oră s-a grăbit să o învinuiască pe Maia 
Sandu de căderea intenționată a guvernului 
și de uzurpare (!?) și a lansat o invitație 
Blocului ACUM la discuții (Machiavelli 
pare că pălește pe lângă Dodon). Despre un 
al treilea Acord? Nu, deocamdată pentru a 
găsi soluții de depășire a crizei politice. Dar 
indiferent de conținutul discuțiilor, formale 
fi rește, este dispus să înainteze un premier 
„din afara politicului, tehnocrat, care să 
aibă grijă de cetățeni”. Indiferent că va fi  
consilierul său Ion Chicu, fost ministru de 
fi nanțe în guvernarea PD, sau altul, tot omul 
său va fi . Chicu se cheamă că e este un PD-
ist preluat de la PD de către Igor Dodon. Îl 
va îmbrăca într-o redingotă de tehnocrat, îl 
va farda să nu pară roșu și va spune că nu e 
nici din PD și nici din PSRM. Cât privește 
dom’ președinte, el va purta în continuare 
fracul de moderator, care vine să gestioneze 
această criză politică. Iar la nici o oră de 
la prima declarație a venit cu alta: „Există 
două scenarii, fi e coaliție ACUM-PSRM, fi e 
președintele propune un nou Guvern”. Unul 
ascultător de președintele pro-rus.

CEI MAI MULȚI, DIN NOU PE 
GÂNDURI: ÎNCOTRO?

Unii, proști sau înțelepți, îi prezic Maei 
Sandu victoria în prezidențialele din 
2020. Eu, naivul de mine, citesc ecourile 
partenerilor din UE, ale celor de la București, 
Ambasadei SUA… Cu dezamăgire și 
indignare, Președintele PPE, Joseph Daul, la 
nici o oră de la căderea Guvernului Sandu: 
„Este îngrijorător să vedem că procesul de 
reformă a justiției s-a oprit și în cele din urmă 
a fost blocat de socialiști. Acum este clar că 
angajamentele lor în privința reformei nu 
au fost niciodată autentice”. Klaus Johannis: 
„Demersul inițiat de PSRM de înlăturare a 
Guvernului Maia Sandu, într-un moment 
esențial pentru reforma justiției, este 
îndreptat împotriva intereselor pe termen 
mediu și lung ale Republicii Moldova și 
ale cetățenilor săi”. Siegfried Mureșan: 
„Moțiunea împotriva Guvernului Sandu 
este o frână pusă parcursului european 
al Republicii Moldova”. Ludovic Orban: 
„Disponibilitatea de cooperare a României 
cu Republica Moldova va fi  foarte mică”. 
Ambasada SUA la Chișinău: „Prioritățile 
noastre în relația cu Republica Moldova 
rămân neschimbate, în pofi da regretabilei 
demiteri a Guvernului Maia Sandu”. 

Și pentru a nu știu câta oară iarăși cad pe 
gânduri: eu acum încotro să o apuc?

Pe vremea regimului sovietic, în fosta URSS, 8 noiembrie era zi de odihnă, a doua 
în cadrul sărbătoririi Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Lumea se odihnea 

după o participare obligatorie și obositoare, cu o zi înainte, la paradă, care în beții, care în 
vizită la părinți etc. La mai bine de 100 de ani de la acea revoluție, când lumea întreagă 
s-a convins defi nitiv că de fapt a fost o insurecție, nici măcar proletară, ci mai degrabă 
bolșevică, iar comunismul, considerat de mulți o utopie, nu a fost decât un imperialism 
roșu, la Chișinău, Igor Dodon cu socialiștii săi (comuniști sovietici prin esență) procedează 
și ei la o insurecție, de astă dată parlamentară. Despre ce este vorba de f apt?    

NICI UN MANDAT FĂRĂ CRIZE și retrage proiectul de modificare a Legii
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LA CHIȘINĂU GUVERNUL SANDU A FOST LA CHIȘINĂU GUVERNUL SANDU A FOST 
PUS „PE CALEA CEA BUNĂ”. DEMISPUS „PE CALEA CEA BUNĂ”. DEMIS
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

GERMANIA ÎŞI ÎNTOARCE GERMANIA ÎŞI ÎNTOARCE 
FAŢA SPRE RUSIA

Strângem din dinţi resemnaţi 
atunci când recunoaștem că, 

din nou, conducerea republicană 
din Congres nu va face nimic ca 
să riposteze după ce, încă o dată, 
Trump a invitat deschis ţările 
străine să încerce să-l ajute să 
câștige alegerile. Atunci când încă o 
femeie iese în faţă ca să-l acuze pe 
Trump de hărţuire sexuală sau de 
viol, înţelegem deja că nu vor urma 
niște audieri în Congres, care să 
clarifi ce lucrurile.

Înţelegem că Trump nu va avea 
de suportat niciun fel de consecinţe 
pentru un violent atac rasist la 
adresa a patru femei din Congres, 
care nu sunt albe. Știm că este 
greu – poate chiar imposibil – de 
imaginat ca Trump să facă ceva de 
i-ar putea convinge pe aliaţii săi 
republicani din Congres să sprijine 
demiterea lui și vedem că mulţi 
democraţi nu par nici măcar să 
vrea să se gândească la o eventuală 
anchetă vizând demiterea.

Ceea ce vedem și nu e altceva decât 
un eșec constituţional. Un sistem 

pe deplin funcţional ar răspunde 
efi cient ameninţărilor directe la 
democraţia constituţională, lansate 
de un președinte care este un 
dictator aspirant. Într-un sistem 
funcţional, procedura de demitere 
ar fi  început deja, iar Trump s-ar 
putea afl a în faţa perspectivei de a fi  
înlăturat din funcţie.

CEI CE VOR SĂ DEVINĂ 
DICTATORI IGNORĂ REGULI

„Dictator aspirant” este un 
politician care respinge ideea că 
regulile existente i se aplică și lui. Un 
viitor dictator vede în lege un scut 
care să-l apere pe el, familia lui și 
pe aliaţi și, totodată, o sabie cu care 
să-și pedepsească presupușii 
dușmani. Este un demers care 
contravine unei democraţii 
constituţionale sau liberale, bazate 
pe ideea că niște alegeri libere și 
corecte sunt punctul de pornire 
al guvernelor legitime. Câștigarea 
alegerilor nu este un permis care 
să-ţi dea voie să faci ce vrei. Statul 
de drept este valabil pentru toţi. El 
cere ofi cialilor să răspundă pentru 
neregulile comise și să garanteze 
drepturile cetăţenești chiar și celor 
care nu au votat pentru câștigătorul 
alegerilor.

Dictatorii aspiranţi își doresc 
un sistem care să le permită să 
facă ce vor, eliberaţi de orice 
reguli plicticoase și de norme, 
fi e și neofi ciale. În vreme ce 
democraţii constituţionali acceptă 
ideea că opozanţii lor politici sunt 
adversari legitimi, pentru a obţine 
puterea, dictatorii aspiranţi văd în 
opozanţi niște dușmani care trebuie 
calomniaţi, blestemaţi și ameninţaţi 
cu represalii judiciare.

Cei mai mulţi dintre dictatori 
(inclusiv Trump însuși) nu aspiră 
să devină niște dictatori totalitari ca 
Hitler, Stalin sau Kim Jong-un. Dar, 
după cum constatăm la regimurile 
dictatoriale ca Rusia, Ungaria sau 
Turcia, nu e nevoie să fi i totalitar ca 
să distrugi o democraţie.

Învăţaţii trag de ceva vreme 
semnalul de alarmă când vine 
vorba despre Trump. Dar unii 
subestimează pericolul, prezicând 
încrezători că lucrurile se vor 
„remedia în următoarea președinţie” 
și puţini și pun întrebarea principală, 
și anume: este oare președinţia 

lui Trump o dovadă că sistemul 
constituţional a eșuat?

Cei mai mulţi experţi care sunt 
atenţi la aceste probleme încă se mai 
întreabă dacă asistăm la „o criză 
constituţională”. Totuși, termenul 
este vag și sugerează un rezultat care 
rămâne încă sub semnul întrebării. 
Mai exact, eșecul constituţional 
înseamnă ceea ce vedem acum de 
fapt – un sistem care pur și simplu 
nu este pregătit să riposteze în faţa 
unui pericol venit din interior.

Unele lucruri s-ar putea realiza 
numai redactând o nouă Constituţie 
– lucru care, evident, este absolut 
neplauzibil în acest moment (poate 
la fel de neplauzibil cum părea și 
președinţia lui Trump cu câţiva ani 
în urmă). Dar a examina eșecurile 
constituţionale implică o gândire 
creatoare. Nimeni nu poate garanta 
că vreun sistem, oricare ar fi  el, va 
oferi o protecţie „de fi er” împotriva 
dictatorilor aspiranţi.

Totuși, dacă observăm mai atent 
lacunele dezvăluite de Trump în 
actualul nostru sistem, merită 
să ne gândim cum am putea să 
ne asigurăm, la modul absolut, 
că democraţia constituţională 
supravieţuiește.

CUM ARATĂ UN EŞEC CUM ARATĂ UN EŞEC 
CONSTITUŢIONAL?CONSTITUŢIONAL?

pe deplin funcţional ar răspunde lui Trump o dovadă că sistemul

Americanii au simţit de atâta vreme aceste simptome, încât de 
acum, puţini mai acordă vreo atenţie apariţiei lor. Trecător, puteai 

resimţi o lehamite atunci când vedeai că președintele Donald Trump 
ameninţă că-și dă în judecată vreun adversar politic. Niște furnicături 
în moralul nostru am putea resimţi și atunci când Ivanka Trump și Jared 
Kushner se angajează în relaţii diplomatice la cel mai înalt nivel sau când 
guverne străine se adună în jurul buzunarelor președintelui, notează 
Chris Edelson pentru USA Today.

Ministrul german 
de externe, Heiko 

Maas, a declarat că, în pofi da 
dezacordurilor existente, 
„dialogul cu Rusia este necesar”, 
deoarece „fără Moscova, nu vom 
putea răspunde la problemele 
urgente de politică mondială”. 
Separat, șeful Departamentului 
de politică externă al Germaniei 
a menţionat imposibilitatea 
realizării, fără Rusia, a „unei păci 
de lungă durată în Europa”.

Încă și mai direct a fost 
prim-ministrul landului federal 
Saxonia, Michael Krestschmer, 
care nu numai că a cerut 
ridicarea sancţiunilor (impuse 
Rusiei – n.t.), dar și a enumerat 
circumstanţele-cheie în favoarea 
unei astfel de decizii: repunerea 
Rusiei în drepturi la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului 
Europei (APCE) și construirea 
gazoductului North Stream-2.

Evenimentele petrecute în 
ultima vreme în legăturile ruso-
europene și, concret, în cele 
ruso-germane ne obligă să ne 
gândim la importanţa planifi cării 
strategice pe scena mondială, 
precum și la particularităţile 
memoriei umane.

În toamna anului 2010, 
Vladimir Putin, în postul de 
prim-ministru, a participat la 
un forum economic organizat 
de ziarul german Siiddeusche 
Zeitung. Tot atunci , în amintita 
publicaţie a apărut un articol 
de-al său, care conţinea 
propunerea referitoare la crearea 
„Marii Europe”, ca un spaţiu 
integrat economic comun. Ideea 
s-a dovedit atât de interesantă și 
de atractiv prezentată – „de la 
Lisabona la Vladivostok” -, încât 
despre ea continuă să vorbească 
și acum. Faimoasa formulă a 
fost citată și de Angela Merkel 
în 2016, an foarte difi cil pentru 
relaţiile bilaterale ruso-germane.

Cu toate acestea, tocmai acum, 
în 2019, există posibilitatea să 
fi e evaluată întreaga amploare 
a planului, eforturilor și 
previziunilor Moscovei.

În ultimii aproape nouă ani, 
lumea a suferit schimbări care 
pot fi  numite, fără exagerare, 
tectonice, de nu li se vede sfârșitul. 
Legăturile dintre Rusia și Europa 
au parcurs un cerc complet – de 
la cooperarea pragmatică până la 
dura confruntare și înapoi, însă 
deja pe o spirală calitativ nouă de 
conlucrare.

Cu doar trei sau patru ani în 
urmă, disputele experţilor cu 
privire la „aspirarea” resurselor 
europene de către SUA, pentru 
a-și salva propria economie, se 
concentrau pe problema datei la 
care se va întâmpla acest lucru. 
Partizanii ideii că Europa va reuși 
totuși să-și apere suveranitatea 
și că Moscova va reuși „să fure” 
Berlinul  de la Washington erau 
consideraţi, la mijlocul lui 2010, 
ca făcând parte din categoria 
scriitorilor de fi cţiune lipsiţi de 
talent. 

În loc de asta, confruntarea 
transatlantică în legătură cu 
un spectru larg de probleme, 
incluzând armata, a devenit 
în ultimii câţiva ani o realitate 
obișnuită, iar viteza cu care 
vechea Europă își intensifi că 
cooperarea strategică cu Rusia, cu 
China și cu alte ţări din categoria 
ţărilor „nedemocratice” și „paria” 
este în creștere.

Acum, cea mai simplă și tot 
mai des întâlnită explicaţie a ceea 
ce se întâmplă este următoarea: 
„Ei bine, era evident de la 
bun început!”. Ţările-lider ale 
Europei continentale sunt direct 
interesate de proiecte economice, 
de infrastructură, de transport 
și logistică cu Rusia, pentru 
a fi  incluse în procesele pan-
europene. Și se înţelege de la sine, 
ele încearcă să se înscrie în aceste 
proiecte.

Este foarte convenabil să uităm 
că, în 2010, Putin nu numai că a 
propus construirea Europei de 
la Lisabona la Vladivostok, dar 
a și exprimat deschis pretenţii 
faţă de partenerii germani 
în legătură cu atitudinea 
părtinitoare manifestată faţă de 

business-ul rusesc și rezilierea 
tranzacţiilor. Evenimentele din 
2014 au confi rmat suspiciunile 
manifestate de unii observatori, 
că, probabil, germanii sperau 
să obţină, cu ajutorul Ucrainei, 
totul, lăsând Moscova fără nimic. 
Nu întâmplător autorităţile 
europene, în mod special 
Berlinul, au avut o reacţie atât de 
dureroasă atunci când Kremlinul, 
după ce Kievul a încheiat acordul 
de asociere cu UE, și-a îndeplinit 
promisiunea și a blocat libera 
circulaţie a mărfurilor în Rusia, 
cu Ucraina (și, astfel, din UE).

Este foarte convenabil să 
uităm că tocmai Germania 
(în tandem cu Franţa) a fost 
principalul motor european al 
presiunii exercitate asupra Rusiei 
– iar acest lucru ar fi  trebuit să 
distrugă Moscova, obligând-o să 
capituleze, după care ar fi  urmat 
scoaterea fără milă din ţară a 
tuturor resurselor posibile, în 
folosul ei propriu (al Germaniei 
– n.t.).

Este foarte convenabil să 
uităm numeroasele predicţii 
referitoare la faptul că semnarea 
Parteneriatului comercial 
transatlantic este inevitabilă, iar 
Europa vasală nu are nici cea 
mai mică șansă să reziste în faţa 
suzeranului de la Washington.

Este foarte simplu să 
considerăm că situaţia actuală 
este rezultatul evoluţiei fi rești 
– și chiar singura posibilă a 
evenimentelor – și că Moscova 
s-a trezit încă o dată, total 
întâmplător, câștigător și 
benefi ciar.

În locul liniei de politică 
externă, realizată cu răbdare, 
pe parcursul multor ani (ceva 
mai mult de nouă), indiferent 
de orice obstacole – norocul în 
locul acţiunilor bine gândite, 
în condiţiile unei lumi afl ate 
în schimbare rapidă și ale 
unui coridor de oportunităţi 
brusc îngustat – o ajungere 
întâmplătoare pe făgaș; în locul 
muncii intense în vederea 
contracarării pericolelor și 
a mediului ostil, un concurs 
fericit de împrejurări; în locul 
transformării consecutive a 
adversarilor periculoși în niște 
parteneri interesaţi de cooperarea 
reciproc avantajoasă – norocul.

Trebuie să recunoaștem că 
aceasta este o abordare foarte 
confortabilă pentru percepţia 
acţiunilor Rusiei pe scena 
mondială în ochii criticilor și 
ai detractorilor săi. Dar se pare 
că și pentru Moscova este chiar 
avantajos un asemenea nivel al 
expertizei de opoziţie occidentală 
și din interiorul Rusiei.

Cred că toţi ceilalţi mai bine 
ar avea o idee mult mai apropiată 
de realitate în legătură cu baza 
pe care se sprijină succesele  
contemporane ale Rusiei, fi e 
că este vorba de operaţiune 
militară în Siria, de complexele 
de rachetă sol-aer S400 „Triumf ” 
din Turcia sau de forţarea, de 
către Germania, a construirii 
conductei „Nord Stream-2”.

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

În Germania, s-a încheiat, la sfârșitul lunii iulie a.c., 
cea de-a 18-a ședinţă plenară a forumului ruso-

german „Dialogul de la Petersburg”. Participarea la 
acţiune a miniștrilor de externe demonstrează clar cât de 
interesante sunt ambele părţi să colaboreze. Declaraţiile 
imediate ale reprezentanţilor părţii germane confi rmă 
faptul că Berlinul renunţă făţiș la vectorul antirusesc din 
ultimii ani, comentează RIA Novosti.
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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

SPORT

 Etapa 16 (Stadion „Mircea 
Chivu” Reșiţa / 9.XI.2019): * CSM 
Reșiţa – FC Petrolul Ploiești 1-1 
(0-1) Marcatori: Cristian Danci 
(62) / Laurenţiu Marinescu (25). 
Petrolul (antrenor Flavius Stoican): 
Avram – Bărboianu, Olaru, Sîrghi, 
Manolache – Cioinac, Meza Colli 

(73 Gavrilă) – Blănaru (68 Deac), 
Marinescu, Stoica (73 Bratu) – 
Younes 

 Joc difi cil, într-un oraș cu 
tradiţie în fotbal (UD Reșiţa – 
Campioana României în 1931, 
Metalul Reșiţa – laurii Cupei 
României în 1956…), cu o echipă 

nou promovată – CSM Reșiţa, 
afl ată în zona retrogradabilă… 
Ofensivă ca de obicei, Petrolul 
a jucat bine prima repriză, când 
a deschis scorul. După pauză, 
gazdele au avut iniţiativa, au egalat 
și au cucerit un preţios punct. Util 
și pentru „Lupii Galbeni”…

 În celelalte jocuri ale etapei: 
* Turris Oltul Turnu Măgurele – 
Ripensia Timișoara 3-3 * Farul 
Constanţa – Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu 5-0 * Concordia 
Chiajna – Sportul Snagov 2-0 
* Viitorul Pandurii Târgu Jiu – 
Dunărea Călărași 1-3 * Gloria 
Buzău – Metaloglobus București 
1-2 * Politehnica Timișoara – 
Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0 * 
FC Argeș Pitești – UTA Arad 0-0 
* Rapid București – Universitatea 

Cluj Napoca 1-1 * CS Mioveni 
a stat (Daco Getica București – 
retrasă…).

 Etapa 17 („Intermediară”) a 
programat marţi 12.XI.2019, pe 
Stadionul „Ilie Oană”, în devans, o 
atractivă și importantă dispută:

* FC Petrolul Ploiești – Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu 3-1 (3-1) 
Marcatori: Antonio Manolache 
(30), Alexandru Saim Tudor (40), 
Ionuț Cionac (43) / Victoraș Iacob 
(21). Petrolul: Lungu - Bărboianu 
(82 Sârghi), Olaru, Manolache, 
Țicu - Gavrilă, Marinescu, Cioinac 
(72 Meza Colli), Saim Tudor - 
Arnăutu, Blănaru (78 Munteanu).

Aplaudat spectacol fotbalistic 
soldat cu victoria prețioasă a 
Petrolului, care o urcă pe podium...

 Celelalte jocuri ale etapei 

intermediare s-au disputat 
miercuri 13.XI.2019, după 
închiderea ediţiei săptămânalului 
nostru „Ploieștii”…

Până la disputarea acestora, în 
clasament conduceau: CS Mioveni 
(din 15 jocuri) 30p și UTA Arad 
(din 14 jocuri) cu 28p. Petrolul (15 
jocuri) cu 28 puncte ocupa locul 3.

 Etapa 18 programează sâmbătă 
16.XI,.2019, de la ora 19.30, pe 
Stadionul „Nicolae Dobrin” din 
Pitești, un „derby” de tradiţie: 
„Campionii FC Argeș” Pitești – 
FC Petrolul Ploiești. Apoi, peste 
patru zile, miercuri 20.XI.2019, de 
la ora 19.30, tot în deplasare, este 
programat jocul restant (Etapa 14) 
Turris Oltul Turnu Măgurele - FC 
Petrolul Ploiești.

HAI PETROLUL!

PETROLUL, PAŞI PE DRUMUL SPERANŢELORPETROLUL, PAŞI PE DRUMUL SPERANŢELOR

FOTBAL – LIGA 2FOTBAL – LIGA 2
La Reşiţa, în luptă sportivăLa Reşiţa, în luptă sportivă

Campionatele Mondiale de Karate Fudokan 
(Glaspalast” Sindelfi ngen  Germania / Peste 

2000 de sportivi din 50 de ţări! 1-3.XI.2019) au 

prilejuit celor patru sportivi ai Clubului Sportiv 
Municipal Ploiești (antrenor emerit coordonator 
Liviu Apostol și antrenor – voluntar Ileana Apostol), 
care au făcut parte din echipa României și anume: 
Alexandra Laioș, Dragoș Dumitru, Eduard Dobre, 
Sorin Niţă, să contribuie la clasarea reprezentativei 
ţării noastre pe prima poziţie a ierarhiei generale pe 
naţiuni, prin cele 10 medalii (2 aur, 5 argint, 3 bronz), 
pe care prahovenii noștri le-au cucerit.

Performanţele sportivilor de la CSM Ploiești le-au 
realizat: Alexandra Laioș:  aur (2) la kumite echipe și la 
kata echipe tineret; argint – Kumite individual; bronz 
– kata individual. Dragoș Dumitru: argint – fukugo și 
kata individual tineret. Eduard Dobre: argint – kumite 
echipe și bronz – kumite individual tineret. Sorin 
Niţă: argint la enbu masculin și bronz la kata echipe, 
la categorie veterani.

Bucurie, mândrie, 
onoare pentru 

performerii CSM Ploiești 
și antrenorii lor, pentru 
Prahova și România…

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

C tă l ţiil

ampionatele Mondiale de Karate Fudokan

GIMNASTICĂ RITMICĂ 
Turneul Internaţional 

„Arad Trophy” (250 gimnaste, 9 
ţări, 1-3.XI.2019) a prilejuit secţiei 
de specialitate a CSM Ploiești 
(antrenoare coordonatoare Liliana 
Băescu, antrenoare Simona Puiu), 
să-și îmbogăţească preţiosul 
palmares cu 20 de medalii (3 
aur, 5 argint, 12 bronz). Cele 
mai preţioase, cele de aur le-au 
cucerit Anisia Drăgan (Junioare 
B, născute 2006), la individual 
compus și panglică și prin Ștefania 
Puiu (Copii A, n. 2012), celelalte 
medalii, de argint și de bronz 
revenind gimnastelor noastre 
Denisa Stoian (Senioare), Miruna  
Ciocîrlan, Sabina Enache, Elena 
Murărescu (Junioare), Delia 
Stroe, Nectaria Stroe – cea mai 
tânără, 6 ani, concurentă (Copii), 
cât și Ansamblul Mica Gimnastă 
(Alessia Croitoru, Raisa Dinu, 
Delia Stroe, Ingrid Gavrilă, Maia 
Butnaru, Ștefania Puiu – fi ica 
profesoarei antrenoare Simona 
Puiu…)

HANDBAL
 * Divizia A (f): * Activ 

Prahova Ploiești – Dacia Mioveni 
15-16; Naţional Râmnicu Vâlcea 
– Activ Prahova Ploiești 26-30; 
Sâmbătă 16. XI. 2019, de la ora 
16.00, în Sala Olimpia: Activ 
Prahova Ploiești - CSM Târgu Jiu 
* Juniori 1: CSM Ploiești – CSM 

București 28-20.

BASCHET 
* Liga 1 (m): CSM 

Târgu Mureș – CSM Ploiești 91-
87 (29-17, 15-18, 24-29, 23-23); 
Luni 18.XI.2019, Sala Sporturilor 
Olimpia, de la ora 20, găzduiește 
un „derby” de Ploiești: CSM – 
CSU.

FOTBAL 
* Cupa Regiunilor; 

AJF Prahova – AJF Harghita 
4-2 (Partidă tur, găzduită de 
Stadionul „Viorel Mateianu” 
Boldești Scăeni).

* Campionatul Prahovei: După 
13 etape, în Liga A Prahova 
conduce neînvinsă echipa CSO 
Plopeni * Campionatul Prahovei: 
204 echipe (117 de seniori pe 4 
eșaloane valorice și 87 juvenile 
pe 5 eșaloane de vârstă), participă 
la cea mai amplă competiţie din 
judeţ. Cu mândrie, unele (12…) 
sunt încă neînvinse: CSO Plopeni 
(Liga A), Brădetul Ștefești, AS 
Gherghiţa (Liga B), Vulturul 
Zănoaga, AS Românești (Liga 
C), la „Seniori” cât și Viking 
Pruszynski Ploiești, Petrolul 
52 Ploiești („D”), Petrosport 
Ploiești („E”) și chiar patru cu 
punctaj maxim precum Progresul 
Coslegi-Valea Călugărească („A”), 
AS Târgșorul Vechi Stăncești 
(B), Petrosport Ploiești (D), HM 
Junior Câmpina (E) - la „Juniori”.

Imagini: Miruna Mihancea – Imagini: Miruna Mihancea – 
csmreşiţa.ro şi csmploieşti.rocsmreşiţa.ro şi csmploieşti.ro
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Alexandra Laioş, Alexandra Laioş, 
dublă Campioană Mondialădublă Campioană Mondială

„Aur” la Karate Fudokan„Aur” la Karate Fudokan

Gimnastele CSM Ploieşti, Gimnastele CSM Ploieşti, 
în onoare, la „Arad Trophy”în onoare, la „Arad Trophy”

Liviu Apostol, Liviu Apostol, 
antrenor emeritantrenor emerit
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