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

Ziarul   Ploiestii,
 „Niciun fel de genialitate nu poate compensa lipsa de gust.”

- Culese de Tata  
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300.000 LEI PENTRU O STRATEGIE 300.000 LEI PENTRU O STRATEGIE 
PRIVIND ENERGIA TERMICĂ, LA PLOIEȘTI

Spune așa Veolia, într-un studiu: o 
clădire din România consumă de 

1,77 ori mai multă energie termică 
(390 kWh/m2/an -210 kWh/m2 an 
pentru apă caldă de consum, 180 
kWh/m2 an pentru încălzire) decât 
în țările Uniunii Europene (220 kWh/
m2 an). Un alt studiu, realizat de data 
aceasta de PricewaterhouseCoopers, 
spune că țara noastră ar avea un 
potențial de îmbunătățire a efi cienței 
energetice de 16-24%, până în 
2020. Acesta se referă pesemne nu 
doar la intervențiile în sistemele 
centralizate de încălzire și furnizare 

a apei calde, ci și în investițiile pentru 
efi cientizarea energetică a clădirilor 
de vreme ce propune un volum al 
infuziei de capital de 4,9-7,4 miliarde 
euro până la orizontul anului 2020.

La nivel național, s-au scris strategii 
și legi privind sistemul centralizat 

de încălzire din 2004. Chiar zilele 
acestea se lucrează, în Parlament, la 
o nouă lege a energiei termice, una 
care să impună condiții mai aspre 
locatarilor de la bloc care au chef să se 
debranșeze de la sistemul centralizat 
de încălzire.

Începând cu 3 octombrie, Primăria 
Ploiești, prin Administrația 

Serviciilor Sociale Comunitare, va 
începe activitatea de distribuire a 
formularelor de cerere și declarație pe 
propria răspundere pentru acordarea 
ajutorului de încălzire a locuinței, 
aferent sezonului rece 2017-2018. 
Administratorii asociațiilor de 
proprietari/locatari (pentru locatarii 
ale căror locuințe sunt conectate 
la sistemul centralizat de încălzire-
energie termică) pot ridica aceste 
formulare de la sediul ASSC, din 

Piața Eroilor nr.1 A, sediul Veolia 
Energie, str. Gheorghe Doja nr.154 A 
și Uniunea Asociațiilor de Proprietari 
Prahova, str. General Vasile Milea 
nr.1., bl.A7, parter. Cetățenii care 
utilizează pentru încălzirea locuinței 
gaze naturale, lemne sau energie 
electrică pot prelua formularele de 
la sediul ASSC și de la centrele de 
informare pentru cetățeni și recreere 
pentru pensionari (str. Mihai Bravu 
nr.214, bl. 24B, parter, str. Înfrățirii 
nr.5A, bl.67 bis, str. Măgurii nr.2, 
Cartier 9 Mai-fosta Stație Hidrofor, 

str. Cătinei nr.17A). Depunerea 
formularelor pentru acordarea 
ajutoarelor se va face începând cu data 
de 03.10.2017, la sediul Administrației 
Serviciilor Sociale Comunitare, Piața 
Eroilor nr.1A, de marți până joi, între 
orele 8-16 și vineri, între orele 8-14.
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Așadar: în 2007, era cât pe ce să 
avem un spital regional în spatele 

actualului spital județean. Dar n-a 
fost să fi e, deși există un studiu de 
fezabilitate plătit în acest sens; în 
2012/2014, era să avem un spital 
de copii în fostul sediu Petrom, dar 
proiectul e eșuat, deși Primăria a intrat 
în posesia hardughiei din sticlă de pe 
Bulevardul independenței; în 2016, 
s-a născut o altă idee, cea a unui spital 
municipal, dar aceasta este măcinată de 

orgolii politice. Adică, în loc să se așeze 
laolaltă la masă, consilieri, primari și 
viceprimari PSD, PNL, ALDE și PMP, 
să caute și să găsească împreună cea 
mai bună soluție pentru ploieșteni 
și oraș, asistăm în continuare la o 
competiție între partide, care dintre ele 
să câștige (ce, nu știm, pesemne voturi!) 
în această dispută legată de amplasarea 
viitorului spital. Singurul lucru bun de 
până acum este că toți consilierii au 
fost de acord că e nevoie, în Ploiești, de 

un spital nou-nouț.
Patru variante de lucru și niciun 

rezultat concret
Din martie și până în septembrie 
au existat trei variante de lucru: 
amplasarea spitalului municipal 
în cartierul Găgeni, nr.88; strada 
(cartierul) Găgeni, nr.98; în cartierul 
Peneș Curcanul, str.Cosminele, nr.11A.

CERERI PENTRU AJUTOARELE DE CERERI PENTRU AJUTOARELE DE 
ÎNCĂLZIRE, DIN 3 OCTOMBRIEÎNCĂLZIRE, DIN 3 OCTOMBRIE

SE MUTĂ IAR SPITALUL MUNICIPAL. SE MUTĂ IAR SPITALUL MUNICIPAL. 
PE HÂRTIE!PE HÂRTIE!

Un raport 
realizat de 

Consiliul Național 
al Elevilor arată că, 
la nivel național, 
28% dintre școlari 
și liceeni nu se simt 
în siguranță ori sunt 
parțial siguri în școli, 
pe fondul violențelor 
întregistrate în vremea din urmă. În Prahova, din 644 de 
unități de învățământ preuniversitar, 48,4% dispun de 
pază, iar 49,5% sunt dotate cu sisteme de supraveghere 
video. 182 de școli sunt lăsate exclusiv în grija paznicilor, 
iar 158 se bazează doar pe monitorizarea video. Raportat 
la tipurile instituțiilor de învățământ, în Prahova dispun 
de pază umană 98 % dintre licee și colegii, 39% dintre 
școlile generale și  32% dintre grădinițe. De sisteme de 
supraveghere benefi ciază 95% dintre licee și colegii,
52 % dintre școlile generale și 46% dintre grădinițe. 
Situația este oricum mai bună decât în precedentul an 
în sensul în care a crescut cu 10 % numărul școlilor care 
plătesc un paznic și cu 6,75% cele care au instalat camere 
video. Potrivit Inspectoratului Județean Prahova, 152 de 
unități, din care 43 din mediul urban și 106 din mediul 
rural, dispun atât de pază umană, cât și de sisteme 
de supraveghere video. Cele mai multe dintre școlile 
dublu supravegheate sunt în Ploiești, Breaza, Bușteni, 
Câmpina, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia și Vălenii de 
Munte. Alte 24 de instituții de învățământ au butoane 
de panică, alarma fi ind recepționată de poliție. Atenție 
însă: în 148 de școli nu există nici pază umană și nici 
sisteme tehnice de supraveghere video, iar 42 de școli nu 
au nici măcar gard împrejmuitor!

142 DE ȘCOLI 142 DE ȘCOLI 
DIN PRAHOVA NU DIN PRAHOVA NU 
SUNT PĂZITE, IAR SUNT PĂZITE, IAR 

42 NU AU NICI 42 NU AU NICI 
MĂCAR UN GARD!MĂCAR UN GARD!

un spital nou nouț

V-ați plictisit de când se discută, la Ploiești, ba de un spital regional, ba 
de unul de copii, ba de unul municipal de urgență? Vă spunem noi, anul 

acesta s-au împlinit fi x 10 ani de când ascultăm povești la gura sobei. Ei bine, 
epopeea nu s-a terminat. Adică nu s-a terminat încă de vorbit și plănuit. Că vor 
mai dura încă un deceniu demersurile preliminare și construirea propriu-zisă 
a unității moderne sanitare ce va să fi e este altă poveste...

Î

Centurile ocolitoareCenturile ocolitoare
 de la Comarnic și  de la Comarnic și 
Bușteni, la anul Bușteni, la anul 
și la mulți ani!și la mulți ani!

Ploieștiul Ploieștiul 
încearcăîncearcă
marea cu degetulmarea cu degetul
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Accident rutier la Florești
Două autoturisme au intrat 

în coliziune pe DJ720. Inițial, 
o persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că două persoane sunt 
încarcerate. Ulterior, s-a stabilit că 
este vorba despre patru persoane 
implicate în accident. La fața 
locului au ajuns echipe de polițiști, 
pompieri militari și medici de la 
Serviciul de Ambulanță Prahova. 
Două dintre persoanele rănite au 
primit asistență medicală și au fost 
transportate la spital. Este vorba 
despre un bărbat în vârstă de 44 
de ani, cu traumatism cranio-
cerebral mediu, și o femeie în 
vârstă de 73 de ani, care prezenta 
un traumatism toracic.

Două persoane decedate pe 
șoselele din Prahova

Primul accident rutier a avut 
loc la Puchenii Moșneni. Un 
tânăr în vârstă de 37 de ani, care 
circula pe o bicicletă, a fost acroșat 
de un autoturism. Victima a 
decedat la scurt timp ca urmare 
a traumatismului sever suferit. 
La numai câteva minute de la 
producerea primului accident 
rutier, la Strejnic avea loc un nou 
eveniment rutier. O femeie în 
vârstă de 80 de ani a fost acroșată 
de un autoturism. Victima 
accidentului a decedat ca urmare 
a traumatismelor suferite. Cele 
două cadavre au fost transportate 
la Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
morții. În cauză, poliția a deschis 
două dosare penale pentru ucidere 
din culpă. 

Autoturism răsturnat la 
Măgurele

La fața locului au ajuns rapid 
echipaje ale Poliției, Serviciului 
de Ambulanță și Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Prahova. 
Se pare că șoferul, un tânăr în 
vârstă de 25 de ani, ar fi  pierdut 
controlul volanului și s-a răsturnat 
cu mașina. Echipele de salvare, 
potrivit ISU Prahova, au găsit 
victima în stare de inconștiență, 
încarcerată. Pompierii militari 
au reușit să-l scoată pe tânăr din 
mașină și să îl predea la ambulanța 
de Terapie Intensivă. Tânărul a fost 
transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești.
O mamă și doi copii, loviți de o 

mașină
Accidentul rutier a avut loc pe 

strada C.D. Gherea. Persoanele 

rănite au fost transportate inițial 
la Unitatea de Primiri Urgență 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Ulterior, cei doi minori, în vârstă 
de 2 ani și 8 luni, respectiv de 5 
ani și 6 luni, care conform SAJ 
Prahova prezentau traumatisme 
cranio-faciale, au fost transportați 
la Spitalul de Pediatrie, însă nu au 
rămas internați. Potrivit primelor 
informații, șoferul a fost depistat 
cu alcoolemie de 0,82mg/l, motiv 
pentru care acesta a ajuns la spital 
pentru recoltarea de probe de 
sânge. În cauză a fost deschis și un 
dosar penal.

Două autoturisme și un 
microbuz, implicate într-un 

accident
Circulația rutieră a fost blocată 

pe DN1, la ieșire din Azuga către 
Predeal, din cauza unui accident 
rutier. În evenimentul rutier au 
fost implicate două autoturisme 
și un microbuz fără pasageri. 
Potrivit Centrului Infotrafi c, cauza 
probabilă a accidentului a fost 
nepăstrarea distanței de siguranță 
în mers. Un tânăr în vârstă de 31 de 
ani, care prezenta un traumatism 
cranio-cerebral, a fost transportat 
cu o ambulanță la Spitalul Sinaia, 
iar de aici la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești.

Incendiu la Drajna
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină la Drajna, 
unde o magazie a luat foc. 
Potrivit primelor informații, 
incendiul s-a manifestat pe o 
suprafață de 15 metri pătrați. 
Din fericire, pompierii au reușit 
rapid să localizeze și să stingă 
focul, incidentul nefi ind soldat cu 
persoane rănite.
Femeie electrocutată la Stăncești

O femeie în vârstă de 61 de ani 
s-a ales cu arsuri de gradul II pe 
4% din suprafața corporală după 
ce s-a electrocutat. O persoană a 
sunat la 112 și a anunțat incidentul. 
La fața locului a ajuns un echipaj 
al Serviciului de Ambulanță 
Prahova, care a transportat victima 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești.

Alertă falsă la Barajul Paltinu
Mai multe echipaje ale Poliției și 

ISU Prahova au demarat căutările 
în zona Barajului Paltinu, după ce 
un bărbat în vârstă de 60 de ani a 
fost dat dispărut. Soția ar fi  sunat 
la 112 și a anunțat că bărbatul său 
a plecat să se plimbe cu o barcă cu 
velă pe baraj și nu s-a mai întors. 
În căutarea bărbatului au plecat 10 

pompieri din cadrul ISU Prahova. 
Din fericire, bărbatul a fost găsit 
chiar pe malul lacului.

Dosare penale pentru 
contrabandă cu țigări

Polițiști din cadrul Secției 
nr. 1 Ploiești au  organizat o acțiune, 
în zona Oborului și a cartierului 
Bereasca, pe linia prevenirii și 
combaterii contrabandei cu tutun 
și alcool. „Cu această ocazie, 
au fost aplicate cinci sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 800 
lei. În timpul acțiunii, o femeie, 
cetățean al Republicii Moldova, a 
fost depistată în jurul orei 18.00, 
pe strada Mărgăritarului, având 
asupra sa 400 de țigarete, pe care 
le oferea spre comercializare, fără 
a respecta normele legale. Aceeași 

persoană a fost depistată, două 
ore mai târziu, comercializând 
țigări. De această dată, polițiștii 
au găsit asupra ei 2.000 de 
țigarete”, a anunțat IJP Prahova. 
În cauză, a precizat sursa citată, 
au fost întocmite două dosare 
penale pentru infracțiunea de 
contrabandă, prevăzută de Codul 
Vamal. De asemenea, marfa în 
cauză a fost confi scată.
Amendă record pentru un șofer

Conducătorul auto nu a oprit 
la semnalul polițiștilor, motiv 
pentru care a rămas fără permis 
de conducere și fără certifi catul 
de înmatriculare, dar va trebui să 
achite și amenzi în valoare de 9.000 
de lei. Totul s-a întâmplat în timp 
ce polițiști ai Secției Rurale Florești 
au observat o autoutilitară care se 
deplasa pe D.J. 720, pe direcţia 
Moreni-Florești, și care transporta 
material lemnos. „Polițiștii au 
efectuat semnal regulamentar de 
oprire, însă conducătorul nu a 
oprit și și-a continuat deplasarea, 
cu viteză, pe același drum 
județean, motiv pentru care s-a 
pornit în urmărirea acestuia cu 
semnalele luminoase și acustice 
din dotarea autospecialei de 
poliţie în funcțiune. Conducătorul 
autovehiculului a intrat în curtea 
unui imobil din satul Dițești, 
refuzând să pună la dispoziția 
polițiștilor documentele solicitate, 
declarând, ulterior, că nu deţine 
documente de provenienţă pentru 
materialul lemnos”, a anunțat IJP 
Prahova. Bărbatul a fost sancționat 
contravențional cu amenzi în 
valoare totală de 8.755 lei, polițiștii 
dispunând, totodată, măsura 
complementară a reținerii, în 
lipsă, a permisului de conducere, 
în vederea suspendării dreptului 
de a conduce autovehicule pe 
drumurile publice, pe o perioadă 
de 30 zile, precum și măsura 
complementară a reţinerii,  în lipsă, 
a certifi catului de înmatriculare, a 
mai precizat sursa citată. 

Furt de lemne la Vălenii de 
Munte

Polițiști din cadrul Poliției 
orașului Vălenii de Munte au 

fost sesizați despre faptul că mai 
multe persoane sustrag material 
lemnos din pădurea situată 
în zona Rizănești. „Patrula de 
siguranță publică s-a deplasat în 
zona indicată, unde au fost găsiți 
doi cai echipați cu harnașament 
de târâre, fi ecare având agățate 
patru, respectiv trei trunchiuri 
de stejar”, a precizat IJP Prahova. 
Caii nu erau însoțiți de nicio 
persoană, dar, din cercetări, 
a reieșit faptul că aparțineau 
unui bărbat din localitate. În 
continuare, s-a procedat la 
ridicarea harnașamentelor și la 
cubarea celor șapte trunchiuri 
material lemnos, stabilindu-se un 
volum total de 0,88 m3”. Cercetările 
au fost reluate a doua zi. În zonă au 
fost identifi cate patru trunchiuri 
specia stejar, ce prezentau la 
capete urme proaspete de tăiere 
cu motoferăstrău mecanic, iar pe o 
suprafață de cca. 100 m.p. au fost 
identifi cate cinci cioate, aceeași 
specie, de diferite dimensiuni, 
ce prezentau, de asemenea, 
urme recente de tăiere. Întreaga 
cantitate de material lemnos a 
fost ridicată și predată în custodie 
reprezentanților Ocolului Silvic 
Vălenii de Munte. În cauză a fost 
întocmit un dosar penal pentru 
infracțiunea de tăiere fără drept de 
arbori. 

Tată și fi u, cu dosare penale 
pentru lecții auto

Incidentul a avut loc în zona 
Parcului Municipal Vest. Polițiștii 
rutieri din Ploiești au oprit, pentru 
verifi cări, un autoturism al cărui 
conducător a efectuat, în mod 
repetat, manevre de plecare de pe 
loc și parcare în incinta parcului. 
„Polițiștii au stabilit că la volan se 

afl a un tânăr de 17 ani, iar pe locul 
din dreapta, tatăl său, proprietarul 
vehiculului. În prezent, tânărul 
este cercetat pentru infracțiunea 
de conducere fără permis. De 
asemenea, cea de-a doua persoană 
este cercetată pentru infracțiunea 
de incredintare, în vederea 
conducerii pe drumul public, a 
unui autovehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere pentru 
conducerea pe drumurile publice, 
unei persoane despre care știa că 
nu poseda permis de conducere 
si ca nu are dreptul de a conduce 
autovehicule pe drumurile 
publice”, a precizat IJP Prahova.
Șofer cu alcoolemie de 1 mg/l, în 

viteză prin Ploiești
Polițiștii rutieri au depistat un 

bărbat din Gorgota, care circula, 
în jurul orei 02.00, pe o stradă din 
municipiu cu viteza de 86 km/h. 
„De asemenea, s-a stabilit că acesta 
era și sub infl uența alcoolului, 
etilotestul indicând 1,00 mg alcool 
pur în aerul expirat”, potrivit IJP 
Prahova. Polițiștii au întocmit 
dosar penal, cel în cauză fi ind 
transportat la spital în vederea 

recoltării de probe biologice 
pentru stabilirea cu exactitate a 
alcoolemiei.

Dosar penal pentru furt de 
struguri

Polițiști din cadrul Secției 
Rurale nr. 10 Valea Călugărească 
au fost sesizați despre faptul că 
persoane necunoscute ar fi  sustras 
struguri de pe un teren cultivat 
cu viță-de-vie, situat în spatele 
locuinței părții vătămate. „În urma 
cercetărilor efectuate, polițiștii au 
identifi cat, în scurt timp, persoana 
bănuită de comiterea furtului, 
respectiv o localnică, în vârstă de 
42 de ani. Aceasta a recunoscut 
săvârșirea faptei și a declarat 
că intenționa să comercializeze 
strugurii sustrași. Cantitatea de 
struguri sustrasă (350 kg) a fost 
predată persoanei vătămate”, a 
precizat IJP Prahova. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt califi cat. 

Dosar penal pentru petarde
Polițiști din cadrul Secției 

Rurale nr. 2 Florești, în timp ce 
efectuau activități de menținere 
a ordinii și liniștii publice pe 
raza comunei Filipeștii de Târg, 
cu ocazia Festivalului Serbările 
Toamnei, au depistat un bărbat din 
municipiul Alexandria, județul 
Teleorman, care comercializa, fără 
drept, articole pirotehnice (1.650 
petarde). „Cu privire la acestea, 
persoana în cauză a declarat că 
le-a achiziționat din municipiul 
București și că nu deține 
documente de proveniență. În 
cauză a fost întocmit un dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de efectuare de operaţiuni cu 
articole pirotehnice fără drept, 
iar materialele pirotehnice au fost 
ridicate în vederea confi scării”, a 
anunțat IJP Prahova. 
Percheziții la hoții din locuințe 

și societăți comerciale
Polițiști din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean  
Prahova și ai Direcţiei Operaţiuni 
Speciale a Poliţiei Române au 
efectuat patru percheziții la 
persoane bănuite de comiterea 
mai multor furturi. „Din cercetări 
au rezultat indicii că, în perioada 
ianuarie – septembrie 2017, 
persoanele bănuite ar fi  săvârșit 
mai multe furturi din locuințe 
și societăți comerciale, de unde 
ar fi  sustras bani, bijuterii, 
aparatură electronică, ustensile 
și țigări”, a anunțat IJP Prahova. 
Prin activitatea infracțională, 
ar fi  fost cauzat un prejudiciu 

de peste 30.000 de lei. „În urma 
perchezițiilor, polițiștii au ridicat 
bijuterii, LCD-uri, unelte, țigări. 
Patru persoane depistate au fost 
aduse la sediul poliției pentru 
audieri. La acțiune au participat 
jandarmi din cadrul Grupării 
Mobile ”Matei Basarab” Ploiești”, a 
precizat IJP Prahova. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase;  www.ziarulploiestii.ro

Seria evenimentelor rutiere, soldate inclusiv cu decesul a două 
victime, dar și cu zeci de persoane internate la spital, a continuat 
în Prahova.
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Centurile ocolitoare de la Comarnic Centurile ocolitoare de la Comarnic 
și Bușteni, la anul și la mulți ani!

SC CENTRUL EUROPEAN DE CONSULTANȚĂ ȘI MEDIERE SRL 
cu sediul în str. Gh. Doja colț cu str. Văleni, Bl 34, Sc F, Cam 8, 11, 17, 20 având CUI 35568152, J29/211/2016, 

DECLAR PIERDUT CERTIFICATUL CONSTATATOR 
emis de Ofi ciul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova Nr 8445/01.02.2016.

Vând fotoliu pat extensibil,
Germania. 
Preț 220 lei.

Tel. 0761-691944

ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • 

46 de primării din Prahova au 
încheiat, în 2016 și 2017, 

contracte cu Ofi ciul Județean de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară, pentru lucrările 
gratuite de cadastru. La nivel național, 
în aproape 80% dintre localitățile 
din mediul rural (2.273 de unități 
administrativ-teritoriale, dintr-un total de 
2.854  comune) se desfășoară acest tip de 
lucrări, fără costuri pentru proprietarii de 
teren și case, care vor primi acte gratuite 
pe proprietăți, iar în cazul succesiunilor 
nedezbătute, ANCPI suportă și costul 
acestora.

Directorul general al Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, Radu 

Codruț Ștefănescu, a declarat că instituția pe care 
o conduce a încheiat, de la începerea programului 
și până astăzi, contracte pentru înregistrarea a 
cel puțin 3 milioane de imobile, reprezentând 
aproximativ 4,5 milioane de hectare. Cele mai 
multe imobile înregistrate, în anul 2017, au  fost 

în județele Olt (36.582), Teleorman (27.2454) 
și Gorj (26.940). Pentru anul în curs, suma 
alocată de ANCPI este de 400 de milioane de 
lei. În Prahova, sunt contracte încheiate pentru 
următoarele localități: Albești Paleologu, Baba 
Ana, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, 
Berceni, Blejoi, Boldești Grădiștea, Boldești 
Scăeni, Bucov, Călugăreni, Ceptura, Cerașu, 
Ciorani, Cocorăștii Mislii, Colceag, Drăgănești, 
Dumbrava, Fântânele, Filipeștii de Pădure, 
Filipeștii de Târg, Gherghița, Gornet, Gura 
Vadului, Gura Vitioarei, Lipănești, Măgurele, 
Măneciu, Mănești, Mizil, Plopu, Podenii Noi, 
Poienarii Burchii, Râfov, Sălciile, Șirna, Slănic, 
Starchiojd, Târgșoru Vechi, Teișani, Tinosu, 
Tomșani, Urlați și Vadu Săpat. Reamintim că 29 
de primării au încheiat convenții încă din anul 
2016.

Despre centurile ocolitoare ale 
orașelor Bușteni și Comarnic 

aproape că ne-am plictisit de când 
se vorbește. Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
în fi ne, Ministerul Transporturilor 
sau guvernele, câte or fi  fost ele și în 
ce componență, au nevoie de un an să 
anunțe un proiect, de un altul să pună 
ideea pe hârtie, de încă vreo trei pentru 
studiul de fezabilitate, câțiva până când 
se întocmește caietul de sarcini și uite 
așa trec anii- cu zecile- până când ne 
apucăm efectiv și de treabă.

TREI ANI PENTRU O LICITAȚIE
Nu mai știm deci să vă spunem în 

ce an a realizat fi rma Egis România 
studiile de fezabilitate pentru cele 
două variante de ocolire, parte din 
mai vastul proiect-anunțat și nerealizat 
nici astăzi- al autostrăzii Comarnic-
Brașov, în fi ne, Ploiești-Brașov, ca să 
nu mai segmentăm măcar noi, în scris, 
magistrala ce va să fi e odată. Cert este 
că studiul indica următoarele: 

-varianta Bușteni, valoare 18 
milioane de lei, un kilometru lungime 
(plus o variantă provizorie de 
circulație), două poduri peste Valea 
Jepilor și peste râul Prahova, perioadă 
de execuție-9 luni, din care 3 luni 
proiectare și 6 luni-execuție;

-varianta Comarnic, valoare 22,2 
milioane lei, lungime- 2,8 km, un pod 
peste pârâul Bătrâioara, perioadă de 
execuție de 7 luni, 3 luni proiectare și 3 
pentru execuție.

În noiembrie 2015, CNAIR a 
lansat procedura de achiziție pentru 
proiectarea și construirea celor două 
centuri ocolitoare. În 2016 au fost 
deschise ofertele, iar în 2017 au fost 
anunțați câștigătorii. Deci a fost nevoie 
de trei ani pentru o simplă licitație și 
noi să credem că proiectarea și execuția 
vor dura mai puțin de un an? În fi ne, 
să spunem că pentru centura de la 
Comarnic, a fost declarată câștigătoare 
asocierea Next Level Europe-
Eurostrade SRL-Groma Societa di 
Ingegneria-Societa a Responsabilita 
Limitata Semplifi cata, iar pentru 
varianta ocolitoare Bușteni-asocierea 
SC Alpenside SRL -SC Eurocerad 
International SRL.

CÂȘTIGĂTOARELE  LUCRĂRILOR 

S-AU CONTESTAT RECIPROC
Ce să vedeți însă? Ca și cum lucrurile 

nu au fost sufi cient de încurcate și 
tărăgănate, cele două asocieri s-au 
gândit să se încurce reciproc, astfel că 
s-au contestat una pe cealaltă, încrucișat, 
cum ar veni, la Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor. Firmele de 
la Comarnic le-au contestat pe cele de 
la Bușteni, iar cele de la Bușteni, pe cele 
de la Comarnic. CNSC a avut nevoie 
de timp până să decidă ce are de făcut. 
Și a considerat că prima contestație, 
prin care asocierea SC Alpenside SRL 
-SC Eurocerad International SRL 
cerea anularea raportului procedurii 
pentru Comarnic, trebuie respinsă 
ca nefondată, câștigătoarea licitației 
rămânând, în consecință, Next Level 
Europe-Eurostrade SRL-Groma 
Societa di Ingegneria -Societa a 
Responsabilita Limitata Semplifi cata. 
În schimb, plângerea formulată de către 
Next Level Europe-Eurostrade SRL-
Groma Societa di Ingegneria -Societa 
a Responsabilita Limitata Semplifi cata 
împotriva licitației de la Comarnic, 
câștigată de asocierea SC Alpenside 
SRL -SC Eurocerad International SRL, 
a fost admisă, CNAIR fi ind obligată - în 
calitate de autoritate contractantă - să 
reia procedura de analiză a ofertelor. 
Normal, printre ofertanți se afl ă și 
contestatarul, respectiv, Next Level 
Europe-Eurostrade SRL-Groma Societa 
di Ingegneria -Societa a Responsabilita 
Limitata Semplifi cata! Înainte însă s-ar 
putea ca decizia CNSC să fi e atacată 
la Curtea de Apel București. Deci altă 
distracție, alt timp pierdut. 

Cadastru Cadastru 
gratuit în 46 gratuit în 46 
de localități de localități 
din Prahovadin Prahova

Teoretic, de mâine ar trebui să înceapă lucrările de proiectare a variantei de ocolire a orașului 
Comarnic. Practic, acest lucru nu se va întâmpla prea curând, dat fi ind faptul că mai sunt de 

parcurs niște pași birocratici și oricum vine iarna și nu se pot face măsurători ori ridicări topografi ce 
în teren, elemente indispensabile unui proiect de acest tip. La Bușteni în schimb lucrurile sunt mai 
complicate: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis o plângere care anulează 
într-un fel rezultatul licitației și pesemne va mai dura mult timp până la desemnarea unui câștigător 
al lucrărilor de proiectare/execuție.
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Antologia oii prin gura ministrului 
Petre Daea:

-„uitați-vă în orice parte a țării, cât de 
frumos este acest animal pe pășunile 
verzi ale țării românești;
- oaia este o statuie vie. Frunze are toată 
lumea, dar oi ca în România nu;
- lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză 
nu poți să găsești o oaie;
- oaia a unit generații, oaia a descoperit 
muntele și a populat muntele;
- oaia a dat mâncare și ne-a îmbrăcat, 
oaia a dezvoltat industria lânii, oaia 

a creat localități, a generat comune și 
frumoase comune, uitați-vă în Sibiu, 
oaia a sudat generațiile, tata cu fi ul, 
bunicul cu nepotul. Mărginimea Sibiului 
este construită din lâna oii, din brânza 
oii, din mielul oii”.
- sigur că oaia are doar dorința de a fi  
înțeleasă de toți;
- mulți fermieri, multe oi și mult interes 
pentru acest animal care ne străbate 
istoria ca un fi r roșu;
- oaia, această combină vie, care 
recoltează de la fața locului masa 
vegetativă și o transformă în lapte”.
Ultima meditație asupra oii a fost grăită 
la Valea Călugărească, la „Festivalul 
vinului: „Știți de ce merge oaia cu capul 
în jos? Îi este rușine de televiziuni, de ce 
vorbesc despre ea. Se jenează. Ar trebui 
să stopăm discuțiile despre această specie 
extrem de importantă pentru țară, 
necesară și foarte foarte valoroasă pentru 
cei care se ocupă cu asemenea activitate”. 
Aceste profunde gânduri ne fac să 
exclamăm:

-Nu e oaie fără frunză
Și nici frunză fără brânză.
Nu-i ministru ca și oaia,
Nici berbec ca Petre Daea!

Ministrul Turismului, Mircea 
Titus Dobre, a fost prezent, pe 

22 septembrie, la Piatra-Neamț, la 

dezbaterea publică regională pe Legea 
Turismului. Atunci când o participantă, 
directoarea unei fi rme, s-a prezentat ca 
fi ind din județul Botoșani, Mircea Titus 
Dobre a întrerupt-o cu următoarea 
remarcă: „aveți casa lui Ion Creangă pe 
acolo, nu?” „Nu”, a explicat oarecum 
jenată femeia, „îi avem pe Eminescu, 
Enescu, Luchian, dar nu pe Creangă”. La 
care Dobre a găsit imediat rezolvare:

- N-are Creangă nici pe luncă
Un chirpici, o bojdeucă?
Mâine dau o ordonanță
Să-i facem și lui o casă!

Comunicat IJJ Prahova: „în data de 
24.09.2017, în jurul orelor 18.00, 

o patrulă de jandarmi din cadrul 
Inspectoratului Județean de Jandarmi 
Prahova, în timp ce se afl a la Festivalul 
„Alfabetul Conviețuirii”, ce se desfășura 
pe Bulevardul Independenței, a surpins 
pe numitul P.S., de 50 ani, din Ploiești, 
în timp ce a scos un cuțit din buzunarul 
pantalonilor. Persoanei i s-au întocmit 
acte de constatare privind port sau 

folosirea fără drept de obiecte periculoase, 
conform art.372 Cod Penal.”

-Mânca-ți-aș! 
Ce scofală ai găsit
În afară de-un cuțit?
Și ce-ai vrea, frățioare,
Să conviețuim cu-o fl oare?

„Cer anticipat scuze pentru greșelile 
pe care le-am făcut, vă asigur că 

nu voi face nicio eroare” s-a pocăit, la 
TV, ministrul Genunchele, alias Liviu 
Pop. Bravo, mă, dar să nu uiți să ceri 
scuze retroactiv pentru că vei mai fi  
ministru al Educației și mâine, poate și 
la anul...Anticipând trecutul și făcând 
retrospectiva viitorului nu poți fi  decât 
cel mai tare barosan pe care l-a avut 
vreodată România, asta dacă Oaia Daea 
nu mai behăie vreuna din puțul gândirii. 
Și totuși, cum e aia cu „greșelile se pot 

corecta, erorile nu”? „E un discurs pe care 
l-am scris în cunoștință de cauză și fi ind 
absolvent de matematică. Mulți nu știu 
că există eroare de sistem, că există un 
curs de teorie a erorilor, că în lume sunt 
academicieni și savanți care au lucrări de 
doctorat pe tema erorilor și unii dintre 
ei mai folosesc și greșeala erorilor, dar 
asta e o altă discuție. Contextul a fost pe 
zona gazetei matematicii. Eu am avut 
un semestru întreg în facultate examen 
pe teoria erorilor”. Astea cu  „planurile 
cadru va fi  modifi cat”, „programele 
trebuiesc corectate”, „va fi  modifi cat și 
planul, și programul” fac parte din erori, 
din greșeli sau din... greșeala erorilor?

-Pleca venind genunche
Gâdilindu-se în frunte:
Mi-s eu eroare greșită?
Nțțț! Doar imensă Rușinică...

Ca în fi ecare an, locuitorii din zona 
de Sud a Ploieștiului se plâng de 

disconfortul creat de ciorile care și-au 
făcut cuiburi în castanii care străjuiesc, 
de o parte și de alta, Bulevardul 
Independenței. „Miroase groaznic în 
zonă, mai ales când plouă. Fosta zonă 
de promenadă a Ploieștiului este ocolită 
acum. Băncile sunt pline de găinaț. La fel 
și dalele de pe alei. Mașinile din parcări 
sunt pline de găinaț. Păsările astea sunt 
protejate de lege. Întrebarea este: pe noi 
cine ne protejează?”, s-a întrebat, retoric, 
un șofer citat de „Observatorulph”, care 
și-a parcat mașina pe strada Mihai 
Eminescu.

-Medita pe bulevard o cioară:
Bieții oameni! Astă vară
I-a mâncat țânțarii,

I-a invadat la blocuri șobolanii,
Acuma eu cu găinațul- zic,
Odihna sub castani le stric.
Și cârâia stăncuța dintr-un pom:
Mai bine cioară decât om!

Primăria Ploiești a declanșat 
procedura de selecție a unui 

partener în vederea implementării 
unui proiect cu fi nanțare europeană, 
în valoare de 300.000 lei, care are 
drept scop fi nal prevenirea corupției. 
Conform anunțului, municipalitatea 
își propune creșterea transparenței, a 
eticii și a integrității în administrația 
locală precum și  creșterea nivelului 
de educație anticorupție la nivelul 
angajaților Primăriei Ploiești. Fără 
gargară suplimentară, cică obiectivul 

general este ca municipalitatea să 
implementeze un set de măsuri pentru 
prevenirea furtișagului.

-Primăria toacă banii fără rost.
Cu ce hoție, dragă, să te lupți?
Că știe acuma orice prost:
N-avem corupție fără corupți?

Nebunie mare cu Insula Belina! Și 
ce dacă a trecut din administrarea 

Apelor Române la Consiliul Județean 
Teleorman și apoi direct în curtea 
TelDrum? Locul era plin de buruieni, 
lighioane, șerpărie, nu alta, iar fi rma n-a 

făcut altceva decât un pustiu de bine, 
s-o soată la lumină și s-o introducă 
într-un circuit de pescuit închis. Ce fac 
procurorii de la DNA nu înțeleg, după 
cum nu înțeleg de ce urlă Dragnea 
că, „lovind în mine, lovești în fabrici și 
uzine”, pardon, lovind în Belina, Laura 
Kovesi lovește în PSD.

- Codruța Koveși nu știe
C-avem alt gen de economie?
Dunăre, munte și mare,
Toate-s la privatizare!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
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corecta erorile nu”? E un discurs pe care
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Ploieștiul încearcă marea cu degetul: vrea să se Ploieștiul încearcă marea cu degetul: vrea să se 
transforme din oraș industrial în „capitală verde”

Acțiunea are la bază strategia 
europeană „Orașele 

noastre active, durabile și verzi”. 
Studiul va cuprinde o analiză a 
situației actuale și investițiile/
soluțiile care vor fi  propuse pentru 
îmbunătățirea calității aerului, în 
concordanță cu recomandările 
UE. Nu sunt excluse parteneriatele 
cu universități, în principal cu 
Universitatea de Petrol și Gaze 
Ploiești, cu alte orașe din Uniunea 
Europeană cu profi l de dezvoltare 
similar, împreună cu care pot fi  
imaginate scenarii academice, 
economice și tehnologice 
pentru atragerea de parteneri 
din domeniul privat care să 
investească în implementarea 
conceptului de „green city“. Deși 
nu se spune explicit, acest studiu 
este premergător pesemne unui 
plan de atragere a fondurilor 
europene în cadrul măsurii 
privind îmbunătățirea mediului 
urban, revitalizarea orașelor, 
regenerarea și decontaminarea 
terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerea poluării aerului și 
promovarea măsurilor de reducere 
a zgomotului.

Patru orașe din România, în 
Top cele mai verzi 100 de așezări 

urbane din Europa

Ploieștiul încearcă să se înscrie 

astfel în rândul unor orașe din 
România care deja de mai bine de 
cinci ani țintesc să ajungă „orașe 
verzi”. De exemplu, municipiul 
Arad și-a depus candidatura, 
acceptată de Comisia Europeană, 
pentru titlul de Capitală Verde a 
Europei 2018, orașul concurând 
cu alte metropole europene din 
Belgia (Gent), Olanda (Nijmegen 
și Hertogenbosch), Estonia 
(Talin), Suedia (Umel) și Polonia 
(Varșovia). Primarul Gheorghe 
Falcă enumera punctele forte 
ale orașului pe care-l conduce 
de câteva mandate: transportul 
în comun, producerea energiei 
regenerabile pentru încălzirea 
locuințelor, calitatea apei potabile, 
calitatea aerului, spațiile verzi 
etc. În țară, mai multe centre 
urbane au fost declarate „cele 
mai verzi orașe”, printre acestea 
numărându-se Botoșani, Oradea, 
Brașov, Sinaia etc. Într-un alt 
clasament întocmit la nivel 
european de către compania 
MioTechnology, în cadrul 
campaniei „I LOVE Green 
Cities”, patru orașe din România 
se afl ă printre cele mai verzi 100 
de așezări urbane din Europa: 
Cluj Napoca, Brașov, București 
și Constanța. Cel mai bine clasat 
este Cluj-Napoca, locul 15; cu 
cele 37 de puncte acumulate, 
acesta a surclasat Berlin, Helsinki, 

Stockholm sau Atena. Pe locul 37 
s-a plasat Brașovul, patru poziții 
mai jos-București, iar pe locul 43 
se afl ă Constanța. În topul mai larg 
al MioTechnology se regăsesc și 
județele Prahova (locul 83), Timiș 
(88), Hunedoara (109), Sibiu 
(131), Bacău (157), Bistrița (169), 
Călărași (182), Iași (222) și Alba 
(355). În acest top, cele mai verzi 
10 orașe sunt Praga, Barcelona, 
Moscova, Cracovia, Budapesta, 
Amsterdam, Roma, Bratislava, 
Copenhaga și Londra.

Cele mai prietenoase capitale de 
pe continent

De altfel, Copenhaga a 
devenit și cea mai „eco-friendly” 
capitală europeană, conform 
unui studiu realizat de Th e 
Economist Intelligence Unit. 
Locuitorii metropolei daneze 
și-au propus ca, până în 2025, 
mijlocele de transport din orașul 
lor să nu mai emită dioxid de 
carbon. În clasamentul celor mai 
prietenoase capitale europene 
urmează Stockholm, Suedia (70% 
dintre cei 744.000 de locuitori 
folosesc bicicleta ca mijloc de 
transport, în special pentru a 
ajunge la serviciu),Oslo, Norvegia 

(autoritățile au lansat o campanie 
de promovare a bicicletei în rândul 
rezidenților și vizitatorilor), 
Viena, Austria (68% din populația 
vieneză, de peste 1,5 milioane de 
locuitori, merge pe jos, cu bicicleta 
sau cu transportul in comun), 
Amsterdam, Olanda (performer 
absolut în mijloace de transport 
electrice, fi e că este vorba despre 
mașini sau scutere ori motociclete). 
Topul este completat de orașele 
Zurich (Elveția), Helsinki 
(Finlanda), Berlin (Germania), 
Bruxelles (Belgia), Paris (Franța), 
Londra  (Marea Britanie), Madrid 
(Spania),  Vilnius (Lituania),  
Roma (Italia),  Riga (Letonia),  
Varsovia  (Polonia),Budapesta 
(Ungaria), Lisabona (Portugalia), 
Ljubljana (Slovenia) și Bratislava 
(Slovacia).

Cele mai verzi 10 orașe din lume

Un alt clasament, de data 
aceasta întocmit la nivel planetar, 

plasează Reykjavik pe primul loc 
între cele mai verzi 10 metropole 
din lume. Capitala Islandei 
funcționează aproape exclusiv cu 
energie regenerabilă (geotermică 
și hidro), grație situării sale într-o 
zonă bogată în vulcani și gheizere. 
Autobuzele au zero emisii 
poluante, alcătuind una dintre cele 
mai ecologice rețele de transport 
public din lume. Topul continuă 
cu:

- San Francisco, California, 
SUA-metropola este renumită 
pentru legile dure prin care 
limitează emisiile poluante și 
deșeurile generate pe teritoriul 

său; două astfel de exemple 
sunt interzicerea pungilor de 
plastic pentru cumpărături și 
obligativitatea reciclării gunoiului 
menajer/industrial;

- Malmö, Suedia- este un 
model de sustenabilitate urbană, 
fi ind lider în materie de soluții de 
energii regenerabile și spații verzi 
generoase. Malmö găzduiește 
cel de-al treilea mare parc eolian 
al lumii și își propune ca toate 
activitățile găzduite de oraș să 
devină prietenoase cu mediul 
până în 2020;

- Vancouver, Canada- orașul 
cu peste 200 de parcuri este și un 
centru al inovației în domeniul 
tehnologiilor nepoluante, 
limitează emisiile de oxizi de 
carbon și își asigură 90% din 
electricitatea pe care o consumă 
din surse regenerabile, mai ales 
sub formă de energie hidro;

- Portland, Oregon, SUA-are 
cele mai multe clădiri rezidențiale 

certifi cate LEED (Leadership 
in Energy and Environmental 
Design-Excelență în Proiectarea 
Energetică și de Mediu), iar un 
sfert din populație se deplasează la 
serviciu cu mijloacele de transport 
în comun, pe bicicletă sau mai 
multe persoane folosesc în comun 
un automobil (un mai vechi 
concept numit „carpooling”);

- Curitiba, Brazilia- orașul are 
16 parcuri, 14 zone împădurite 
și peste 1.000 de spații verzi, 
aproximativ 70% din gunoiul 
generat este reciclat, iar 
municipalitatea a plantat 1,5 
milioane de copaci de-a lungul 
șoselelor și străzilor orașului;

- Copenhaga, Danemarca-o 
treime din locuitorii capitalei 
daneze utilizează bicicleta 
pentru deplasările zilnice, iar 
zona de coastă este împânzită 
cu generatoare eoliene. Capitala 
este lider mondial în efortul 
de combatere a schimbărilor 
climatice;

- Stockholm, Suedia-în 2010, 
orașul a fost desemnat de Comisia 
Europeană drept Capitală Verde a 
Europei, având în vedere că 40% 
din suprafața sa este acoperită de 
spații verzi, iar primăria investește 
masiv în protejarea mediului. Una 
dintre aceste acțiuni este curățarea 
numeroaselor cursuri de apă, iar 
astăzi somonii pescuiți în apele ce 
străbat  zonele urbane sunt perfect 
comestibili;

- Hamburg, Germania-Capitală 
Verde a Europei în 2011, orașul 
dezvoltă o serie de proiecte 
pentru a face mediul foarte 
prietenos. Unul dintre acestea 
-noul HafenCity Hamburg- a 
transformat 157 de hectare de 
foste zone industriale în spații de 
locuit, magazine, parcări, locuri de 
recreere și alte dotări urbane;

-Bogotá, Columbia-fost 
pol al criminalității și sărăciei 
în America Latină,  orașul a 
înregistrat performanțe peste 
medie în protejarea naturii, având 
un transport public efi cient, 
sute de kilometri de piste pentru 
biciclete și peste 1.200 de spații 
verzi.

l ă R kj ik i l l ifi LEED (L d hi
Primăria fi nanțează, cu aproape 110.000 lei, fără 

TVA, un studiu- „concept viziune strategică”- care 
să vadă dacă se poate face din Ploiești o „capitală verde a 
industriei și tehnologiei”. Sau, cum motivează autoritățile, 
consultanții care vor câștiga licitația trebuie să fi e identifi cate 
oportunitățile de reconversie a municipiului dintr-un oraș 
eminamente industrial într-unul sănătos și verde. 



6

2 PASAJE SUBTERANE, REABILITATE LA 2 PASAJE SUBTERANE, REABILITATE LA 
PREȚUL A 25 DE APARTAMENTE CU 3 CAMERE

Ziarul   Ploiestii ACTUALITATE

Maria BOGDAN;
 www.ziarulploiestii.ro

300.000 LEI300.000 LEI  
PENTRU O STRATEGIE PENTRU O STRATEGIE 

PRIVIND PRIVIND 
ENERGIA TERMICĂ,ENERGIA TERMICĂ,

 LA PLOIEȘTI LA PLOIEȘTIRomânia a benefi ciat, 
începând cu 

anul 2007, de sprijin în 
cadrul Politicii Agricole 
Comune (PAC) a UE 
pentru dezvoltarea rurală, 
pentru îmbunătățirea 
spațiului rural, creșterea 
competitivității sectorului 
agro-alimentar și 
forestier, diversifi carea 
activităților la sate și  
scăderea dependenței 
populației de activitățile 
agricole. Măsurile la care 
benefi ciarii au avut acces au fost 211- zona 
montană defavorizată, 212-zone defavorizate 
(altele decât zona montană) și 214-agro-mediu. 
Toate au avut ca efect compensarea utilizatorilor 
de terenuri agricole situate în zone unde 
activitățile agricole sunt afectate de condiții 
naturale nefavorabile și compensarea pierderilor 
de venituri și a cheltuielilor suplimentare 
înregistrate de fermierii care adoptă în mod 
voluntar practici agricole extensive, cu impact 
redus asupra mediului, în scopul menținerii 
valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole 
(protecția biodiversității, apei, solului, reducerea 
emisiilor poluante, adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice). În perioada 2008-2015, 
în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul 
celor 3 măsuri, au fost efectuate plăți în volum de 
cca. 3,47 mld. euro, ceea ce reprezintă  42% din 
întreaga alocare a PNDR 2007-2013 și 98% din 

alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate 
sectorului vegetal. Potrivit datelor administrate 
de Agenția de Plăți, banii atrași în cadrul Axei 
2 au contribuit la menținerea biodiversității 
pe o suprafață de 6,073 mil. ha, îmbunătățirea 
calității solului pe o suprafață de 864 mii ha, a 
calității apei- pe 2,186 mil. ha, evitarea izolării 
și abandonării terenurilor- pe 6,014 mil. ha și 
diminuarea schimbărilor climatice- pe 1,431 
mil. ha. Pentru perioada de programare 2014-
2020, noul pachet de  măsuri de mediu și climă 
ale PNDR 2014-2020 se adresează practicilor 
de agro-mediu și climă (Măsura 10), agriculturii 
ecologice (Măsura 11) și zonelor care se confruntă 
cu constrângeri naturale (Măsura 13). Suma pusă 
la dispoziție pentru cele 3 programe (unele au 
fost implementate din 2015)  este de 2,66 miliarde 
de euro: Măsura 10-1,071 mld. euro; Măsura 11-
236,42 mil. euro; Măsura 13-1,355 mld. euro.

La Ploiești, Primăria a lansat 
o achiziție publică pentru 

întocmirea unei strategii pentru 
îmbunătățirea sistemului 
centralizat de alimentare cu apă 
caldă și cu căldură. În 2011 s-a mai 
elaborat/plătit/ aprobat un studiu 
de fezabilitate pentru zonele 
unitare de încălzire. Pesemne 
documentația de acum, care 
costă 300.000 lei, răspunde altor 
cerințe sau altor întrebări, gen 
creșterea siguranței energetice, 
protecția infrastructurii critice, 
creșterea efi cienței energetice. 
Iar toate acestea sunt posibile, 
evident, prin investiții care țin 
de reabilitarea și extinderea 
sistemului de producere, 
transport și distribuție energie 
termică sau utilizarea energiei din 
surse regenerabile. Studiul atinge 
însă cea mai sensibilă problemă- 
o bubă veche a operatorului-
cea a debranșărilor. Pesemne 
acestea se vor restricționa la 
maximum, iar prin politica de 
descurajare a folosirii altor surse 
de încălzire, cum ar fi  centralele 
de apartament, care se zice că ar 
otrăvi plămânii ploieștenilor, se 
va ajunge la situația reconectării 
consumatorilor debranșați. Adică 

fi x ceea ce dorește operatorul 
Veolia Energie Prahova (fosta 
Dalkia Prahova, entitate din 
acționariatul căreia fac parte, 
însă cu procente nesemnifi cative, 
Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean Prahova). Sistemul de 
alimentare cu energie termică 
din Ploiești a fost realizat în 
perioada  1963-1988, fi ind apoi 
modernizat și îmbunătățit, mai 
ales după anul 2000. Lungimea 
totală a rețelei este de 62,69 km, 
iar cea a conductelor-de 141, 63 
km. Sistemul de transport este 
format din șapte magistrale -CET 
Brazi-Platforma 25, Vest-Nord, 
Sud, Malu Roșu, Centru, Mihai 
Bravu și Vest- două subsisteme 
de distribuție și producere de 
capacitate mică (Bucov și 23 
august), conectate la 120 de puncte 
termice, 106 puncte, module și 
centrale de cartier (distribuția 
agentului termic secundar), 
91,2 km de conductă secundară. 
Autorităților le place să spună-și 
probabil că așa și stau lucrurile- că 
Ploieștiul are unul dintre cele mai 
performante sisteme centralizate 
de termofi care din România, 
modernizat și automatizat, cu 
pierderi reduse până la 12,8%.

l ă il A i 2 f d

 continuare din pagina 1

Firma care a realizat expertiza 
tehnică a ajuns la concluzia 

că pasajele situate în Bulevardul 
București, la o distanță de 330 m 
unul de celălalt, pot fi  consolidate 
și redate circulației, în scopul de 
a defl uidiza circulația pe o arteră 

în general foarte aglomerată, 
cum este magistrala de intrare/
ieșire din Ploiești. Consilierii 
locali ar trebui -sau nu- să voteze, 
mâine, documentația tehnică, faza 
D.A.L.I. și indicatorii tehnico-
economici pentru acest obiectiv de 

investiții, denumit <<Reabilitare 
și modernizare pasaje pietonale 
subterane Bulevardul București 1 
și Bulevardul București 2>>.

CONSTRUITE ÎN ANII ’70 
ȘI FĂCUTE PRAF ÎN 

ANII 2000
Construite în anii `70, pasajele 

sunt, de câțiva ani, impracticabile, 
fi ind închise trafi cului pietonal 
din motive de securitate. Acestea 
însă au fost, la vremea lor, chiar 
și când parcul auto al orașului era 
de 10-15 ori mai mic decât cel de 
astăzi, extrem de utile. În prezent, 
spune expertul care a realizat 
analiza, traversarea supraterană 
a pietonilor conduce frecvent la 
aglomerări, blocări ale trafi cului 
autovehiculelor și chiar accidente. 
În consecință, redeschiderea 
pasajelor ar fi  absolut necesară. 

Conform fi șei stării tehnice 
a rezultat un indice total de 
calitate de 18 puncte, construcțiile 
încadrându-se în clasa tehnică V, 
adică în stare critică, neputând 
fi  utilizate fără consolidare 
și reabilitare. La cele două 
pasaje s-au făcut următoarele 
constatări: existența reziduurilor 
petroliere, datorate poluării din 
zonă, defecțiunile la sistemul de 
colectare și evacuare a apelor, 

deteriorarea hidroizolației, 
menținerea betonului într-un 
mediu umed perioade îndelungate 
de timp, toate acestea au condus la 
reducerea rezistențelor mecanice 
și a durabilității construcțiilor; 
nivelul apei care a stagnat în pasaje 
a fost ridicat, de până la 1,20 
-1,30 m, fapt care a determinat 
accelerarea stării de degradare; 
culeele prezintă fi suri, crăpături, 
zone desprinse de beton, beton 
friabil, infi ltrații, defecte de 
construcție; grinzile prefabricate 
și cele monolite prezintă zone cu 
armături fără strat de acoperire, 
corodate, cu efl orescențe și 
carbonatări; căile de acces sunt 
acoperite de apă, iar betonul 
este degradat datorită imersării 
puternice; rampele de acces  și 
ușile de la intrarea pasajelor sunt 
deteriorate.

CONSOLIDARE, ÎN LOC DE 
CONSTRUIRE DE LA FIRUL 

IERBII
Documentația tehnică, faza 

D.A.L.I., propune două scenarii de 
intervenție: soluția de consolidare 
sau dezafectarea pasajelor 
existente și realizarea unora noi. 
Proiectantul recomandă adoptarea 
primei soluții, cea a consolidării, 
care presupune următorul 
set de lucrări: consolidarea 

elementelor, subansamblurilor 
sau a ansamblului structural; 
protejarea, repararea elementelor 
nestructurale și/sau restaurarea 
elementelor arhitecturale și 
a componentelor artistice; 
demolarea parțială a unor elemente 
structurale/nestructurale, cu/
fără modifi carea confi gurației 
și/sau a funcțiunii existente a 
construcțiilor; introducerea 
unor elemente structurale/
nestructurale suplimentare; 
introducerea unor dispozitive 
antiseismice etc. Cele două pasaje 
au următoarele caracteristici: 
pasajul 1- lungime-57m, lățime-4 
m, înălțime-2,20 m, suprafață de 
teren afectată de lucrări-752 mp; 
pasajul 2- lungime-75 m, lățime-4 
m, înălțime-3,50 m, suprafață de 
teren afectată de lucrări-982 mp. 
Valoarea cumulată a investiției 
este de 6,2 milioane de lei, fără 
TVA, din care constucții/montaj- 
5,34 milioane de lei, și 7,4 mil. 
lei, cu TVA, din care construcții/
montaj-6,35 mil. lei. Suma este 
una consistentă, la prima vedere 
exagerată. Aproape că este greu 
de înțeles pe ce s-ar risipi 1 milion 
de lei (diferența de la prețul total, 
la cel de construcție/montaj) 
și în general de ce ar costa cele 
două pasaje cât un bloc întreg de 
apartamente cu trei camere!

6,2 milioane de lei, fără TVA și 7,4 milioane de lei, cu 
TVA, ar urma să coste consolidarea celor două pasaje 

subterane din Bariera București. Să vedem ce ar însemna această 
sumă în piață: cam 25 de apartamente cu 3 camere? Sau 120 de 
mașini Duster Acces? E mult, e puțin? Un privat sigur ar efectua 
lucrările mai ieft in. Când este vorba despre banul public...

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

2,66 MILIARDE DE EURO 2,66 MILIARDE DE EURO 
PENTRU ECO-AGRICULTURA PENTRU ECO-AGRICULTURA 

ROMÂNEASCĂROMÂNEASCĂ
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Vicepreședintele Autorității Naționale 
de Reglementare în Domeniul Energiei 

(ANRE), Emil Calotă, a anunțat că, de la 1 
octombrie, gazele destinate consumatorilor 
casnici și energia electrică furnizată celor care 
au preferat să rămână în regimul reglementat se 
vor scumpi cu 6%, respectiv, 5%. Fostul primar 
al Ploieștiului a declarat: „din punctul de vedere 
al evoluției prețurilor pe bursă, tranzacțiile 
desfășurate de la 1 aprilie până acum au avut 
o medie în jurul valorii din calendarul de 
liberalizare pe care România îl avea angajat 

din anul 2011 cu Comisia Europeană, Banca 
Mondială și Fondul Monetar Internațional, 
respectiv de 72 lei pe MWh. Au fost tranzacții 
și la 68 de lei, și la 69 de lei, iar, prin absurd, 
dacă nu ar fi  existat Ordonanța 64, ar fi  trebuit 
să respectăm calendarul unde prețul reglementat 
pentru producătorii de gaze din România era 
la 78 de lei, preț care se duce mult peste ofertele 
de gaz proaspăt din import”. În ceea ce privește 
prețul energiei electrice, în cazul consumatorilor 
casnici alimentați în sistem reglementat, acesta 
ar urma să crească, de la 1 octombrie, cu circa 
3,4 bani per kWh, în medie, la nivel național. 
Pentru consumatorii care nu au trecut pe 
piața concurențială, acest lucru echivalează 
cu o majorare de circa 5,2%, în prezent prețul 
reglementat fi ind de circa 58 de bani/kWh.

Acum a apărut a patra variantă, cea 
din str. Ghighiului, în apropiere 

de Hipodrom, pe o suprafață de 15 ha, 
afl ată în proprietatea municipalității. 
Cel mai repede au picat amplasamentele 
din Găgeni, pe motiv că ar fi  prea lângă 
Dâmbu. În rest, deși nu se spune explicit, 
consilierii locali PSD-ALDE nu acceptă 
varianta de pe Cosminele, fi indcă ea 
aparține primarului PNL Adrian Dobre 
(nu știm dacă aleșii se încurcă și de 
angajamentele fi nanciare pe care le 
presupune preluarea imobilului de la 
armată); în consecință, aceștia au venit 
cu soluția din sudul orașului, deși terenul 
de acolo este rezervat construcțiilor de 
locuințe pentru tineri. Aproape că nu ne 
interesează a cui idee are câștig de cauză; 
important ar fi  să se iasă din zona aceasta 

sterilă a orgoliului, fi indcă nu pentru așa 
ceva au primit consilierii, indiferent de 
partidul din care fac parte, votul popular!

Cum se mută spitalul din Vest în 
câmpul de pe str. Ghighiului

Reluăm istorioara din acest an a 
spitalului. În luna martie, prin HCL 76, 
consilierii au adoptat studiul privind 
îmbunătățirea și diversifi carea asigurării 
serviciilor medicale prin unitățile sanitare 
cu paturi, afl ate în rețeaua Consiliului 
Local și Primăriei Ploiești. Tot atunci 
au fost propuse și votate primele trei 
locații, între timp rămânând valabilă cea 
de pe strada Cosminele. Funcționarii 
de la Primăria Ploiești s-au apucat de 
treabă și au purtat o corespondență 
susținută cu Ministerul Apărării, iar 
până la urmă s-a ajuns la înțelegere. La 
precedenta ședință a Consiliului Local, 

din data de 11 septembrie 2017, a fost 
prezentat proiectul de hotărâre privind 
preluarea imobilului 615 Ploiești, situat 
în str.Torcători nr.2 (cu corespondență 
în str. Cosminele), de la Ministerul 
Apărării Naționale, pentru realizarea 
următoarelor investiții cu fonduri din 
bugetul local, programe naționale, 
fonduri guvernamentale, fonduri externe 
și credite bancare: un spital municipal de 
urgență,  centru de radioterapie profundă, 
locuințe realizate prin ANL, apartamente 
destinate salariaților MapN, tinerilor și 
specialiștilor, spații destinate activităților 
din domeniul învățământului, bază 
sportivă și de agrement. Consiliul Local 
Ploiești, mai precis, consilierii PSD-ALDE, 
au respins însă proiectul, gândindu-se că 
municipalitatea s-a angajat să facă prea 
multe investiții. Aceiași consilieri vin 
însă cu o nouă variantă, cea a edifi cării 
spitalului pe terenul în suprafață de 15 
ha, afl at în proprietatea orașului, situat în 
proximitatea Hipodromului. Cu suprafața 
respectivă este însă o altă încurcătură, nu 
de nedepășit: aceasta face parte dintr-un lot 
mai mare, de 75 ha, dar între timp, în baza 
unei HCL din 2013, a fost parcelat pentru 
a soluționa anumite cereri (drepturi ale 
veteranilor de război, ale revoluționarilor 
din 1989 sau loturi gratuite pentru tineri, 
în vederea construirii de locuințe) ori 
pentru a dezvolta anumite proiecte (bazin 
olimpic de înot, teren de fotbal, pistă 
atletism amenajată în jurul terenului de 
fotbal). Deja procedurile se afl ă în fază de 
PUZ. Că acum urmează ca toate lucrurile 
să fi e date peste cap pentru planul de 
a construi aici spitalul, nimic nu este 
imposibil, mai ales că forța majorității 
este cea care dictează. Să vedem însă pe 
unde vor scoate cămașa autoritățile cu 
tinerii cărora le-au promis loturi de case...

Miercuri, 20 septembrie 
2017, într-o atmosferă 

caldă, conf. univ. dr. Mihai Cristian 
Apostolache a lansat a doua ediție 
revizuită, completată și adăugită a lucrării 
“Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale comentată și adnotată”. 
Prima ediție a lucrării a apărut în anul 
2015. 

Evenimentul s-a desfășurat la 
Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, iar 
lucrarea a fost prezentată de prof. univ. 
dr. Verginia Vedinaș, de la Universitatea 

din București, Președinte al Institutului 
de Științe Administrative “Paul 
Negulescu”. La eveniment au participat 
cadre didactice, primari, viceprimari, 
consilieri locali, avocați, reprezentanți ai 
unor entități economice, reprezentanți ai 
mass-media. 

 Lucrarea are 536 de pagini și se 
constituie, în opinia doamnei prof. univ. 
 dr. Verginia Vedinaș, “într-un îndrumar 
valoros pentru cei care fi e își desfășoară 

activitatea în administrația publică 
locală, fi e se pregătesc să ocupe diferite 
funcții publice în cadrul acesteia”. 

 “Dacă dorim să evadăm de la 
periferia Europei, nu ne putem permite 
luxul să improvizăm în continuare, să 
gândim pe termen scurt și să acționăm 
sacadat. România are nevoie de o 
arhitectură instituțională și legislativă de 
secol XXI”, susține autorul în cuprinsul 
lucrării. 

iercuri 20 septembrie

CARTE DESPRE ADMINISTRAȚIA CARTE DESPRE ADMINISTRAȚIA 
PUBLICĂ LOCALĂPUBLICĂ LOCALĂ

continuare din pagina 1 sterilă a orgoliului fiindcă nu pentru așa

SE MUTĂ IAR SPITALUL MUNICIPAL.SE MUTĂ IAR SPITALUL MUNICIPAL.
 PE HÂRTIE! PE HÂRTIE!

GAZE ȘI GAZE ȘI 
ENERGIE MAI ENERGIE MAI 
SCUMPE DE LA SCUMPE DE LA 
1 OCTOMBRIE1 OCTOMBRIE

Deputatul USR Dan Rădulescu a solicitat, 
marți, în plenul Camerei Deputaților, 

demisia vicepremierului ALDE și ministrului 
Mediului, Grațiela Gavrilescu. Motivele țin de 
poluarea Ploieștiului, iar Rădulescu i-a găsit 
colegei sale următoarea culpă: „pentru că în 
două mandate de ministru al Mediului nu a făcut 
nimic pentru combaterea poluării Ploieștiului și 
a împrejurimilor; pentru că poluarea în Ploiești 
și împrejurimi a atins cote alarmante, afectând 
starea de sănătate a populației; pentru că, în 
continuare, ministrul crede că, în Ploiești și 
împrejurimi, nu există poluare”. Rădulescu este 
autorul petiției și campaniei de strângere de 
semnături „Stop poluării Ploieștiului” prin care 
speră să determine autoritățile de la București să 
înăsprească sancțiunile pentru marii poluatori. 
Deocamdată, deși Gavrilescu și Rădulescu sunt 
amândoi ploieșteni, cei doi nu au găsit o cale 
amicală de discuții. Totul s-a redus la adversitatea 
politică. E și aceasta un fel de otravă, bine că nu 
suntem nevoiți s-o respirăm precum noxele reale 
din Ploiești și Brazi... 

DEPUTATUL DEPUTATUL 
RĂDULESCU A RĂDULESCU A 

CERUT DEMISIA CERUT DEMISIA 
MINISTRULUI MINISTRULUI 
GAVRILESCUGAVRILESCU
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60 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA MUZEULUI NAȚIONAL 
AL PETROLULUI PLOIEȘTI (II)AL PETROLULUI PLOIEȘTI (II)

A doua zi, luni dimineaţa, la prima 
oră, am prezentat tov. secretar Sârbu 

materialul respectiv. S-a declarat mulţumit 
de modul în care am gândit înfi inţarea 
și organizarea acestei instituţii de grad 
republican.

După circa trei săptămâni am fost din nou 
solicitat și mi s-a spus că propunerile respective 
sunt însușite la nivelul conducerii regiunii și 
Ministerului Petrolului, urmând ca în anul 
următor să apară o hotărâre a Guvernului 
României, pentru înfi inţarea muzeului.

În privinţa clădirii noului muzeu nu 
se poate aproba însă imobilul în care 
funcţionează Trustul III Petrol, întrucât 
acolo sunt o seamă de instalaţii complicate 
de transportul ţiţeiului între schele, rafi nării 
și portul Constanţa. „Este posibil să primiţi 
pentru înfi inţarea muzeului „Clubul 16 
Februarie” afl at în patrimoniul Direcţiei 
Generale a Petrolului, care are și un teren 
liber, nu la dimensiuni prea mari, pentru 
aducerea și păstrarea unor piese importante 
de patrimoniu specifi ce industriei 
petroliere”.

Hotărârea Consiliului de Miniștri a apărut 
la 16 septembrie 1959 (nr. 1341), muzeul 
devenind unitate bugetară cu personalitate 
juridică „în subordinea Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei”. 

Având în fruntea ministerului pe 
eminentul om de știinţă Mihail Florescu 
– membru corespondent al Academiei 
Române din 1974, instituţia a putut fi  
organizată într-un termen relativ scurt, 
astfel încât în 1961 a avut loc inaugurarea la 
un nivel reprezentativ.

În cei aproape 60 de ani de la inaugurarea 
muzeului (1961), având la cârmă specialişti 
de renume şi cu o evidentă capacitate 
şi putere de muncă – dintre care s-a 
impus, timp de peste două decenii (1975-
1998), distinsul profesor de istorie Ioan 
Ştefănescu, Muzeul Republican al Petrolului 

a parcurs, în mod constant, un 
drum ascendent, devenind 
o instutuţie de prestigiu în 
muzeografi a prahoveană şi 
românească, unanim apreciat 
în ţară şi peste hotare, pentru 
ampla şi importanta activitate 
ştiinţifi că şi cultural-educativă, 
pentru punerea în valoare a 
bogatelor tradiţii în exploatarea 
şi prelucrarea superioară a 
ţiţeiului – sângele industriei 
româneşti, a realizărilor de 
frunte ale industriei petroliere 
din România după cel de-al 
Doilea Război Mondial.

Din agenda activităţii 
generale a muzeului nu au 
lipsit importantele expuneri, 
expoziţiile temporare, 
simpozioanele şi sesiunile 
de comunicări ştiinţifi ce 
şi de referate, întâlnirile 
periodice cu cei mai vestiţi 
petrolişti din zona Prahovei 
şi din principalele centre ale 
industriei petroliere, precum şi 

din învăţământul superior de profi l.
Printr-o bună colaborare cu celelalte 

instituţii judeţene de cultură şi artă, Muzeul 
Republican al Petrolului a fost prezent 
anual în principalele manifestări ştiinţifi ce 
şi cultural-educative iniţiate şi organizate 
de către fostul Comitet Judeţean de Cultură 
şi Artă Prahova, de muzeele judeţene şi 
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Iorga” etc, cu 
deosebire în cadrul Zilelor Culturii “Tezaur 
Prahovean” (1970-1996), Decada cărţii 
ştiinţifi ce şi tehnice, Zilele cărţii pentru 
tineret şi copii ş.a.

Sărbătorirea celor 60 de ani de la 
înfi inţarea muzeului – joi, 14 septembrie 
a.c. – a fost onorată de reprezentanţii 
autorităţilor judeţene şi municipale, din 
conducerea Universităţii de Petrol şi Gaze 
Ploieşti, instituţiilor judeţene de cultură şi 
artă, presei scrise, audio şi video etc.

Au rostit documentate mesaje de salut: 
Bogdan Toader – preşedintele Consiliului 
Judeţean Prahova, Emil Drăgănescu – 
subprefectul judeţului, deputatul Rodica 
Paraschiv, prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 
– prorector, preşedinte al Comitetului de 
Organizare a Proiectului “Prahova 2017 

– Capitală mondială a petrolului”, prof. 
Constantin Stere – directorul Direcţiei 
de Cultură Prahova, ing. Mircea Cosma 
– preşedintele Societăţii Culturale “Mihai 
Viteazul” ş.a.

Vorbitorii au remarcat, pe bună dreptate, 
prodigioasa activitate ştiinţifi că şi cultural-
educativă a muzeului în cei 60 de ani, 
preocuparea permanentă a conducerii 
muzeului – în special a profesorului Ioan 
Ştefănescu, pentru păstrarea, conservarea 
şi valorifi carea bunurilor culturale din 
patrimoniul instituţiei, grija pentru 
continua îmbogăţire a zestrei muzeului 
cu cele mai reprezentative piese specifi ce 
extracţiei şi prelucrării ţiţeiului etc.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prahova – Bogdan Toader – dar şi ing. 
Mircea Cosma, au ţinut să precizeze 
eforturile de aproape 2 ani pentru preluarea 
la 17 ianuarie 2017 a Muzeului Naţional 
al Petrolului din administrarea Societăţii 
OMV-Petrom în cea a Consiliului Judeţean 
Prahova, care la rându-i, la inclus în 
organigrama Muzeului Judeţean de Ştiinţe 
ale Naturii la nivel de Secţie. Regretăm că 
această preluare a avut loc cu o întârziere de 
peste un deceniu, întrucât în viaţa ştiinţifi că 
mondială din ultimul deceniu, Muzeul 
Naţional al Petrolului, înfi inţat acum 60 
de ani de către Statul Român în municipiul 
Ploieşti, a fost prezentat de Societatea OMV-
Petrom ca o proprie instituţie (societate care 
acum 60 de ani nici în vis nu era născută).

Ultima expunere în plenul manifestării a 
revenit dr. ing. Magdalena Banu – cercetător 
la Muzeul Judeţean de Ştiinţe ale Naturii, care 
a remarcat principalele date si momente din 
istoria muzeului Petrolului. Nu a lipsit din 
expunerea sa – faţă de cuvântul introductiv 
rostit de managerul instituţiei prof. dr. Iancu 
Emilia – şi numele celor trei autori: dr. ing. 
Nicole Debie, prof. emerit Nicolae Simache 
şi prof. Al. I. Bădulesc, care în ziua de 27 
septembrie 1957, în biroul directorului 
general al prelucrării petrolului Halunga, 
au redactat documentele principale de 
înfi inţare în Ploieşti a Muzeului Republican 
al Petrolului. Realizarea unei asemenea 
instituţii era un punct cardinal pe harta 
judeţului şi a ţării din acea vreme, întrucât 
peste câteva zile, în România, era sărbătorit 
centenarul înfi inţării la Bariera Râfov a 

municipiului Ploieşti 
a primei rafi nării de 
petrol din lume de către 
fraţii Th eodor şi Marin 
Mehedinţanu, iar pe 7 
octombrie 1957, pentru 
prima dată în ţară, 
era sărbătorită Ziua 
Petrolistului.

Cu prilejul acestei 
manifestări a fost 
vizionat şi fi lmul cu tema 
industriei petroliere din 
România şi în premieră 
s-a prezentat albumul 
“Petrolul Românesc”.

Întrucât din cei trei cunoscuţi autori 
menţionaţi şi în acest articol, care au depus 
mult sufl et şi eforturi greu de exprimat în 
cuvinte la înfi inţarea Muzeului Republican 
al Petrolului, la acea manifestare omagială 
s-a afl at în sală numai prof. dr. Al. I. 
Bădulescu – care cunoştea foarte bine 
întreaga istorie, începând din 1957 precum 
şi drumul parcurs de Muzeul Republican 
(Naţional) al Petrolului, deşi a solicitat să 
ia cuvântul în câteva rânduri, moderatorul 
manifestării, managerul Emilia Iancu, l-a 
refuzat. Mai mult, în timpul acestei activităţi, 
a venit un colaborator al domniei-sale care 
mi-a adus o sacoşă în care se afl a albumul 
“Petrolul Românesc” şi o Diplomă de 
Excelenţă. În aceste condiţii, în partea a II-a 
a manifestării, când domnia-sa a înmânat 
acele daruri şi pentru circa 30-40 de invitaţi 
de renume – iar fi ecare a spus câteva cuvinte 
de mulţumire pentru evenimentul respectiv 
– numele meu nu a fost strigat, pentru a 
evita total să vorbesc în plen.

Manifestarea s-a încheiat prin dezvelirea 
plăcii comemorative “50 de ani de 
învăţământ superior în Ploieşti” aşezată la 
intrarea principală în Palatul Culturii.

Apreciind eforturile conducerii judeţului 
pentru a prelua Muzeul Naţional al Petrolului 
din administrarea Societăţii OMV-Petrom, 
se impune să continuăm această nobilă 
activitate, astfel încât instituţia să-şi păstreze 
numele acordat în Guvernul României 
prin Hotărârea 692/1994 – de Muzeul 
Naţional al Petrolului. În acelaşi timp, să se 
intervină la Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale pentru ca această instituţie şă-şi 
păstreze rangul câştigat în cei 60 de ani. În 
cazul în care Ministerul Culturii nu acceptă 
această propunere, instituţia să continue 
a fi  fi nanţată de Consiliului Judeţean ca 
instituţie bugetară cu personalitate juridică 
şi nu în calitate de secţie a Muzeului 
Judeţean de Ştiinţe ale Naturii, asfel încât să 
poată discuta, de la egal la egal, problemele 
majore ale instituţiei cu celelalte muzee 
naţionale de profi l din lume.

Întrucât judeţul Prahova, devine în 
acest an Capitala Mondială a Petrolului, 
cred că ar fi  bine ca în anul viitor, să aibă 
loc la Ploieşti şi o întâlnire de studii şi 
documentare între Muzeul Naţional al 
Petrolului din Ploieşti şi celelalte muzee de 
profi l din ţările europene şi de peste ocean. 
Pentru coordonarea ştiinţifi că a activităţii 
generale a muzeului, propun să se studieze 
posibilitatea înfi inţării unui consiliu de 
coordonare, din care să facă parte cele mai 
luminate minţi ale industriei petroliere şi 
Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, 
care împreună cu colectivul instituţiei, 
să elaboreze un program de perspectivă 
pentru salvarea şi aducerea în patrimoniul 
muzeului a celor mai reprezentative piese 
din domeniul exploatării şi prelucrării 
ţiţeiului desfi inţate după 1990 şi care au 
avut de-alungul timpului au avut un rol 
important în afi rmarea industriei petroliere 
româneşti în lume.

UN IMPORTANT JUBILEU:UN IMPORTANT JUBILEU:
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POVESTE DE IARNĂPOVESTE DE IARNĂ
M-am  trezit dimineaţă cu o ușoară 

migrenă. Caloriferul era prea 
încins și am deschis fereastra, iar aerul rece 
de decembrie a năvălit înăuntru mirosind 
a zăpadă curată. Atmosfera hibernală 
mi-a amintit de un personaj pe care l-am 
avut în preocupare cu mulţi ani în urmă, 
când eram în plină activitate în Direcţia 
de contraspionaj, condusă pe atunci de 
regretatul general Cosma Neagu…

Îl botezasem „Mitică”, era secretar II 
la ambasada din București a unei ţări 
„capitaliste”, nici prea mare, nici prea 
mică și împlinise de curând 53 de ani. Se 
apropia de pensionare și, pe măsură ce 
trecea timpul, devenea tot mai nemulţumit, 
creștea în el o revoltă faţă de toţi și de toate. 
Avea doi copii mari pe care trebuia să-i ţină 
la studii. Mulţi colegi de-ai lui trecuseră 
pe lângă el ca trenul, ocupând funcţii mult 
superioare celei de umil secretar II, și asta 
pentru că aveau rude suspuse, politicieni 
bogaţi cu relaţii, pe când el rămăsese ca un 
paria, plimbat prin ambasadele din cele mai 
depărtate ţări asiatice sau africane.

Sătul de miasmele pestilenţiale, „Mitică” 
era fericit de iarna noastră și afi rma: „cel 
mai curat și sănătos anotimp este iarna, 
aerul este curat, nimic nu putrezește, 
murdăriile îngheaţă și poţi respira în voie”. 
Postul din România îl obţinuse întâmplător, 
deoarece tânărul pregătit pentru acest post 
era căsătorit cu fi ica unui mare om de 
afaceri care i-a cerut în ultimul moment să 
renunţe la diplomaţie având nevoie de un 
director, desigur cu un salariu incomparabil 
mai mare decât cel de lefegiu la stat. A fost 
norocul lui „Mitică” că altfel în mod sigur ar 
fi  nimerit iarăși într-o ţară africană.

Nemulţumirile sufl etești ale lui „Mitică” 
răbufneau deseori neselectiv, în diverse 
anturaje, ca și cum dorea ca „undeva” să 
se afl e despre concepţiile lui „de stânga”, 
socialiste. Speranţa avea să i se împlinească 
în momentul când șeful Direcţiei de 
contraspionaj, generalul Cosma Neagu, i-a 
convocat la o analiză pe șeful serviciului 
de linie și pe ofi ţerul care-l avea în atenţie 
pe „Mitică”. Concluzia generalului a fost: 
„omul acesta ori are instrucţiuni să intre în 
atenţia contraspionajului și să ne angreneze 
într-un joc dezinformativ ori, fi ind spre 
apusul carierei, dorește cu adevărat să facă 
ceva deosebit, să se răzbune. Continuaţi cu 
atenţie supravegherea lui și să-mi raportaţi 
imediat dacă apar informaţii noi despre el”.

„Mitică” începu să frecventeze barul de 
la „Intercontinental”, unde așezat comod 
pe un scaun „cui”, cu coatele pe tejgheaua 
barului și cu paharul de tărie în faţă, 
începea să fi lozofeze despre avatarurile 
vieţii, singurul lui ascultător fi ind barmanul. 
Dacă se întâmpla să mai fi e câte un client 
volubil alături de el, atunci putea tăifăsui 
cu și mai multă plăcere. Totuși, când unul 
dintre aceștia a încercat să stabilească cu el 
o relaţie de prietenie și a vrut să facă schimb 
de cărţi de vizită, „Mitică” s-a eschivat. De 
altfel, se observase că omul nu bea mult și 
niciodată nu se îmbătase.

Ataca în româneasca lui stâlcită, cu 
multă virulenţă politica americanilor de a se 
implica în confl ictele de pe glob, manifesta 
un puternic antisemitism, critica marile 
diferenţieri sociale din Occident etc, etc.

Într-una din zile când a venit la bar, 
una din femeile de moravuri ușoare care 
își făcea veacul pe acolo a încercat să-l 
agaţe pe „Mitică”, dar acesta a refuzat-o 
cu blândeţe și apoi i-a confi at barmanului: 
„spionajul trimes la mine o „parașuta” dar 
nu este nevoie, cu prieten adevărat pentru 
România”.

„Merge la barul Intercontinental fi ind 
sigur că acolo va fi  auzit de sursele noastre. 
Ce dracu vrei, măi „Mitică”, de îmi dai atâtea 
târcoale și-mi faci avansuri?!” se burzului în 

sinea sa ofi ţerul de caz.
La o nouă analiză la conducerea Direcţiei 

de contraspionaj, ofi ţerul a propus ca 
„Mitică” să fi e contactat de un ofi ţer la barul 
de la „Intercontinental”. Generalul Cosma 
Neagu nu a fost de acord. „Nu vedeţi că 
nu are încredere în primul venit, mai ales 
că a văzut că respectivul este un client al 
barului, adică consumator de alcool. Nu-l 
subapreciaţi, trebuie să vă gândiţi la o 
combinaţie pentru contactarea lui „Mitică” 
sub acoperirea unei persoane foarte serioase 
care să prezinte garanţia unei relaţii sobre, 
cu eventuale avantaje pentru el”.

Cum „Mitică” acuza de la o vreme 
simptomele unei boli digestive, medicul 
de la Policlinica Corpului Diplomatic i-a 
recomandat o cură de ape minerale de două 
săptămâni în staţiunea Slănic Moldova. 
Obţinând aprobarea ambasadorului, 
„Mitică” s-a grăbit să-și aranjeze sejurul în 
staţiunea respectivă și după două zile era 
instalat într-o cameră din hotelul-sanatoriu. 
Asistenta care îi măsura tensiunea, afl ând ce 
naţionalitate are „Mitică”, a exclamat: „Am 
un pacient aici care vorbește vreo trei limbi, 
cunoaște trei limbi, cunoaște și limba dvs”.

Foarte încântat, „Mitică” a rugat-o să-l 
pună în legătură cu persoana respectivă. 
Scuzându-se că-i prea ocupată, asistenta 
i-a dat numărul camerei unde îl putea 
găsi. După o jumătate de oră, „Mitică” 
bătea la ușa camerei indicate de asistentă. 
I-a deschis un bărbat tânăr, care tocmai se 
pregătea să plece la plimbare. „Mitică” și-a 
cerut scuze și s-a prezentat, oferindu-i și o 
carte de vizită împreună cu explicaţia că a 
fost informat de asistentă despre prezenţa în 
hotel a unui posibil conaţional și s-a grăbit 
să-l cunoască.

Râzând cu jovialitate, tânărul i-a explicat 
să nu-i este conaţional dar îi cunoaște limba, 
deoarece a copilărit câţiva ani în ţara lui, 
părinţii săi lucrând la ambasada României 
de acolo. Tot mai bucuros, „Mitică” i-a 
cerut favoarea de a-l însoţi în plimbare. S-au 
plăcut, iar plimbarea a fost utilă, fi ecare 
prezentându-și preocupările. „Mitică” a 
afl at că noul său prieten era funcţionar 
superior la Consiliul de Miniștri, celibatar,  
și că suferă de aceeași afecţiune digestivă 
ca și el. A mai afl at că în timpul liber omul 
mergea la concerte, fi ind un mare admirator 
al muzicii clasice, preferându-i pe Bach, 
Mozart și Berlioz, și s-a oferit să-i procure și 
lui bilete la concertele de la Ateneu. Auzind 
despre preocupările spirituale ale acestuia, 
„Mitică”, destul de limitat în cultura sa 
generală, se simţea chiar fl atat că avea lângă 
el un adevărat intelectual. Și-a povestit și el 
viaţa pe care a trăit-o în diplomaţie și nu a 
pierdut prilejul de a-și descărca frustrările, 
pe care noul lui prieten le-a înţeles foarte 
bine și, cu o superioritate amicală, l-a 
consolat remarcabil că încă nu este târziu să 
dea un alt curs vieţii sale, poate în comerţ 
sau afaceri, prin relaţiile pe care și le făcuse 
în diverse ţări.

Cei doi au devenit nedespărţiţi: mâncau 
împreună, mergeau la ape împreună și 
făceau lungi plimbări, discutând câte în 
lună și stele, subiectul predilect fi ind totuși 
politica internaţională și viaţa în cercurile 
diplomatice,  de care se arăta interesat mai 
ales prietenul. „Mitică” era foarte mulţumit 
că măcar în acest domeniu avea posibilitatea 
să-l surclaseze, povestind felurite cancanuri 
din lumea diplomaţilor și aspecte mai 
subtile ale politicii internaţionale cunoscute,  
spunea el, din depeșele primite la ambasadă 
prin cifru sau curier diplomatic, acesta fi ind 
argumentul prin care căuta să-și convingă 
prietenul de seriozitatea informaţiilor sale.

În cele două săptămâni cât a ţinut cura, 
prietenul a renunţat de câteva ori la somnul 
obligatoriu de după amiază și a plecat pe 
furiș pentru o plimbare prin pădure spre 
„păstrăvărie”. Acolo se întâlnea cu un ofi ţer 

de contraspionaj, căruia îi preda de fi ecare 
dată câte un raport pentru conducerea 
Direcţiei privind evoluţia studiului asupra 
lui „Mitică”, a procesului de apropiere, dar 
și unele informaţii interesante de natură 
politico-diplomatică relatate de acesta.

Desigur, aţi intuit că „prietenul” era 
și el, de fapt, un ofi ţer al Direcţiei de 
Contraspionaj.

În perioada tratamentului, „Mitică” 
i-a vorbit noului său prieten și despre 
permanenta jenă fi nanciară în care se afl a 
după peste 25 de ani de muncă cinstită în 
ambasade, despre cei doi copii care erau la  
facultate și aveau nevoi tot mai  mari, iar 
toată familia avea doar salariul său. „Mai 
am doar câţiva ani de activitate și vreau 
să-mi îndrept greșeala de a fi  fost prost de 
corect, vreau să trăiască și ai mei ca niște 
boieri, parcă așa le spuneaţi voi  în trecut la 
oamenii cu stare, nu-i așa?”

Prietenul a început să râdă. „Da, așa este, 
„Boierul” avea mult pământ, păduri, case 
mari… Deci vrei să devii”boier”. Foarte 
bine, să-ţi ajute Dumnezeu și de unde vrei 
să începi? La ce te-ai gândit?”

„Mitică” șovăi puţin și spuse: „Am eu 
câteva idei, poate într-o zi vei afl a sau… 
poate chiar mă vei ajuta…” Văzând faţa ușor 
mirată a ”prietenului”, s-a grăbit să adauge: 
„dar să nu mai vorbim chiar acum despre 
asta”. După scurt timp i-a părut rău că a 
oprit discuţia și a reluat el ideea. „Uite, mă 
gândesc că dacă aș aduce din ţară câteva 
bijuterii, știi, la noi sunt ceva mai ieft ine, 
și aș găsi pe cineva să le plaseze aici cu un 
preţ bun, ar fi  o completare a venitului”. 
„Prietenul” a dat din cap evaziv, dar nu a 
spus nimic, iar „Mitică” a tăcut, speriat că a 
spus o prostie. 

În ziua următoare, în cursul plimbării 
obișnuite, „prietenul” a adus vorba despre 
preocupările lui „Mitică” de a-și spori 
veniturile și i-a spus că are o idee: „Am 
ascultat cele povestite de tine despre unele 
secrete din viaţa politică internaţională și 
le-am găsit foarte interesante. Sunt convins 
că un bun prieten de-al meu care lucrează la 
Ministerul de Externe ar fi  foarte interesat să 
discute sistemele cu  tine despre asemenea 
probleme, bineînţeles în condiţii de 
discreţie absolută, iar el va găsi posibilităţi 
să-ţi răsplătească substanţial ajutorul dat.”

Departe de a fi  șocat, „Mitică” a mustăcit 
și a șoptit: „Asta-i una din „mărfurile” la 
care m-am gândit că pot fi  valorifi cate, ajut 
ţara ta, mă ajut pe mine și nu fac rău ţării 
mele, dar am o condiţie: nu vreau să mai 
cunosc pe nimeni în afară de tine, eu te 
informez pe tine, iar tu informezi pe cine 
vrei”.

**      *
Colaborarea cu „Mitică” mergea bine, 

informaţiile aduse de el, nu știm exact 
dar se pare că au contribuit în câteva situaţii 
la orientarea politicii internaţionale a ţării 
noastre faţă de unele state și, de asemenea, 
au facilitat încheierea unui contract 
economic avantajos cu ţara sa. Din păcate, 
totul a durat puţin, deoarece „Mitică” a 
început să facă greșeli: nu a renunţat la 
ideea de a comercializa bijuterii de aur și 

a adus aproape o jumătate de kilogram de 
inele, brăţări, broșe etc, iar pentru vânzare 
s-a combinat cu tot felul de interlopi. 
De asemenea, s-a stabilit informativ că, 
după o vreme, cu ocazia recepţiilor și a 
cocktail-urilor atât de frecvente în lumea 
diplomatică, „Mitică” a devenit partener de 
pahar cu un diplomat sovietic, lucru care nu 
a trecut neobservat de către colegii săi din 
ambasadă.

„Prietenul” a purtat o discuţie foarte 
serioasă cu el și l-a admonestat dur pentru 
afacerea cu bijuterii și pentru relaţia cu 
diplomatul sovietic, care îl vor pune sub 
semnul întrebării faţă de ai lui, dar „Mitică” 
s-a burzuluit: „Cu cele câteva sute de 
dolari pe care îi iau de la tine nu voi ajunge 
niciodată boier. Trebuie să găsesc pe unii 
care plătesc mai bine, iar rusul are bani și 
îmi caută prietenia, se ţine după mine. Cu 
tine, tot ce-ţi dau este așa… din prietenie, 
iar bijuteriile le vând repede că le dau ieft in”.

„Mitică” era previzibil, cineva din 
ambasadă care remarcase apropierea lui 
„Mitică” faţă de diplomatul sovietic a afl at 
și de afacerea cu bijuteriile și l-a informat pe 
ambasador, care s-a înfuriat mai ales pentru 
„idila” acestuia cu sovieticul. A urmat 
un mare scandal, iar „Mitică” a trebuit 
să-și ceară scuze și să promită că va înceta 
afacerea cu bijuterii și va întrerupe relaţiile 
cu diplomatul sovietic cu care avea doar 
legături de prietenie.

Între timp „Mitică” a căpătat o ușoară 
paloare nesănătoasă dar, orbit de dorinţa 
de îmbogăţire rapidă, nu-și făcea griji. A 
continuat să-și vândă bijuteriile din stocul 
pe care îl avea, iar cu diplomatul sovietic, 
pus în gardă de el, a început să se întâlnească 
numai în oraș, iar la recepţii parcă nici nu 
se cunoșteau. Colaborarea cu noi continua, 
„Mitică” informându-ne și despre discuţiile 
sale cu diplomatul sovietic.

Nu trecuseră nici trei săptămâni de la 
scandalul pe care-l avusese cu ambasadorul, 
și „Mitică” a fost anunţat să-și facă bagajele 
că trebuia să se întoarcă în ţară. Fierbând 
de mânie, i-a spus ofi ţerului nostru că nu 
se lasă până nu-l omoară pe ambasador, 
când îl va prinde în centrală. Apoi a sugerat 
să menţinem legătura la el în ţară, ne-a dat 
adresa și a stabilit chiar el o parolă, dacă îi 
vom trimite pe cineva necunoscut. Ofi ţerul 
l-a întrebat ironic dacă aceeași parolă a 
dat-o și sovieticilor. „Mitică” a început să 
râdă, dar nu a răspuns. Nu s-a stabilit nimic 
concret cu el despre legătură și nu i s-a mai 
dat nicio sarcină. În ziua când a plecat spre 
aeroport, ningea frumos, parcă în ciuda 
bietului „Mitică”, omul care iubea așa de 
mult iarna. 

La scurt timp după plecare, am stabilit 
informativ că „Mitică” s-a îmbolnăvit grav, 
iar după șase luni a murit, lăsând neterminat 
visul său de a deveni „boier”. Ambasadorul 
său a scăpat cu viaţă, iar sovieticul probabil 
a rămas cu buza umfl ată…

**      *
Am închis încet fereastra. Se făcuse 

rece în cameră iar eu, ca orice 
vârstnic, sunt mai friguros.

Col. (r.) Hagop HAIRABETIAN

CUM A VRUT UN DIPLOMAT SĂ AJUNGĂ „BOIER” CUM A VRUT UN DIPLOMAT SĂ AJUNGĂ „BOIER” 

de contraspionaj căruia îi preda de fiecare a adus aproape o jumătate de kilogram de
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Chișinăul: între Republica Moldova și Chișinăul: între Republica Moldova și 
Basarabia sau între Dodon și Plahotniuc? (I)

Armata Națională între datorie 
și „La loc comanda!” 

Fragmentul din capo acestui 
articol reprezintă (exceptând 
gramatica) esența unei declarații 
recente a PSRM, dar mai ales 
startul unei noi furtuni (care pare 
să se transforme într-un ciclon) 
nu numai între cele două tabere 
din vârful piramidei puterii 
(președinție, pe de o parte, și 
guvern și legislativ, pe de altă 
parte), ci și pe întreg eșichierul 
politic de la Chișinău. Furtună 
sau ciclon contează mai puțin. 
Ceea ce-i mai grav e că noul ciclu 
de verifi care a mușchilor ar putea 
declanșa nu doar o nouă criză 
politică, ci și arunca întreaga 
societate într-un nou vârtej de 
haos, care să amețească de astă 
dată defi nitiv și poate iremediabil 
electoratul. Electorat ce se subție 
pe zi ce trece (dar nu și în listele 
CEC-ului), prezumând atât 
Republicii Moldova, cât și 
Basarabiei un viitor mai 
imprevizibil și mai întunecat 
decât „epoca” miliardului furat. 
Altminteri, despre miliardul furat 
pare că au uitat toți: președintele 
Dodon, care l-a călărit cel mai 
mult în ultima electorală, opoziția 
extraparlamentară, care se vede 
acum mai amenințată de votul 
mixt, comentatorii politici, 
experții de toate categoriile și chiar 
mass media, cea care părea să se fi  
angajat să bată cel mai tare și mai 
mult clopotele. Declanșată inițial 
pe motivul cui aparține armata 
sau cine e supremul ei comandant, 
furtuna pare să se transforme 
într-un ocean de spume 
preelectorale. „Ocean” ale cărui 
țărmuri, dacă întrec limitele unui 
pahar cu apă, nu depășesc aria 
unei bălți în care abia de încap să 
se bălăcească un cârd de gâște și 
unul de rațe. Dar să trecem, de la 
metafore la realitatea concretă. 

Pe 5 septembrie Igor Dodon 
interzice unui contigent de 57 de 

militari moldoveni să participe la 
un stagiu de pregătire în cadrul 
exercițiului multinațional „Rapid 
Trident 2017” din Ucraina. 
Planifi cat pentru 7-23 septembrie, 
stagiul are scopul dezvoltării 
nivelului de interoperabilitate, 
consolidării capacităților de 
apărare și promovării imaginii 
Armatei Naționale pe arena 
internațională. Având în vedere 
trista experiență cu interzicerea 
similară din februarie (la exercițiul 
militar internațional „Platinum 
Eagle” desfășurat în România) 
și ratarea altor patru aplicații 
militare în străinătate, Guvernul ia 
decizia de a trimite totuși militarii 
moldoveni în Ucraina. Asemenea 
sfruntare – „în premieră în 
Republica Moldova guvernul 
dă indicații Forțelor Armate 
contrar poziției Comandantului 
Suprem al Forțelor Armate”  
(liderul socialist aman ce se mai 
complace și în această titulatură!) 
– l-a scos din sărite pe Dodon 
și acesta anunță, drept răspuns, 
că a semnat un ordin prin care 
interzice participarea militarilor 
moldoveni la orice tip de exerciții, 
instruiri, studii, misiuni sau alte 
acțiuni de acest fel peste hotarele 
țării, fără acordul prealabil al 
comandatului suprem. „Acest 
ordin este obligatoriu spre 
executare”, a mai precizat Igor 
Dodon și a cerut prim-ministrului 
să-l demită pe viceministrul 
apărării, să identifi ce persoanele 
responsabile de încălcarea 
ordinului președintelui și să-i 
retrogradeze pe cei vinovați în 
funcții și grade militare.
Securitatea Republicii Moldova 

între chichițe procedurale 
Focul ciorovăielii n-a fost 

stins între replicile lui Dodon 
„Într-o țară prezidențială, Filip 
zbura din funcție pentru așa 
ceva” și a spicherului Andrian 
Candu: „Cred că domnul Dodon 
abuzează și înțelege greșit ceea ce 

înseamnă comandant suprem al 
armatei. Neparticiparea armatei 
la exerciții militare înseamnă că 
rămâne neantrenată și neefectivă”. 
Precum și între polemicile mai 
multor deputați (judecând fi ecare 
de pe amvonul propriului partid), 
dar și a comentatorilor politicii 
(iarăși în funcție de cine-s cei 
cu arginții mai sunători) în jurul 
constituționalității decretului 
președintelui și deciziei 
guvernului (președintele nu a 
făcut publice ordinele sale în 
Monitorul Ofi cial, iar Guvernul 
și-a publicat decizia într-o 
ediție specială, fi e și chiar pe la 
miezul nopții, în ziua în care 
militarii trecuseră deja hotarele 
republicii). Toate aceste chichițe 
însă se dizolvă ușor în obligațiile 
internaționale ale Chișinăului. 
Republica Moldova are un Acord 
cu NATO, votat încă în 2006 de 
comuniști, în rândurile cărora 
era și actualul …comandant 
suprem al forțelor armate Igor 
Dodon, și semnat de guvernarea 
comunistă. Așa încât militarii 
moldoveni participă la acest 
stagiu perfect legal, aceasta 
fi ind a zecea lor participare la 
exerciții militare peste hotare. 
Ar trebui considerate celelalte 
nouă participări ilegale? Sau 
poate anume neparticiparea la 
exercițiul militar „Platinum Eagle” 
din România a fost o încălcare a 
Acordului din 2006? 

Armata lui Dodon între 
patriotism și nănășism 

S-ar putea polemiza la nesfârșit 
în jurul acestui ping-pong, dacă nu 
l-ar fi  umbrit o altă pălălaie. Focul 
între cele două structuri ale puterii 
a reizbucnit odată cu propunerea 
făcută de premier și, implicit, 
de majoritatea parlamentară a 
lui Eugen Sturza, vicepreședinte 
al PPE, la funcția de ministru 
al apărării. Președintele Dodon 
a respins din start această 
candidatură și a înaintat propriul 
candidat – generalul de brigadă 
Victor Gaiciuc, un vechi prieten 
și tatăl fi nului său. Cine sunt de 
fapt cei doi? 

Eugen Sturza nu are o biografi e 
prea impunătoare, darămite una 
militară. Absolvent al ASEM, este 
caracterizat de liderul PPEM Iurie 
Leancă că „are o vastă experiență 
guvernamentală, ocupând de-a 
lungul celor 6 ani de activitate 
posturi de prim rang” și dând 
dovadă „de un înalt nivel de 
profesionalism, integritate și 
aptitudini manageriale deosebite”. 
Într-adevăr, a fost, rând pe rând, 
consilier al prim-ministrului 
Vlad Filat, șeful cabinetului 
prim-ministrului în Guvernul 

Leancă, în prezent moderator 
„Reforma administrației publice” 
în cadrul Institutului de Politici 
și Reforme Europene. Chiar dacă 
nu are o carieră militară, actuala 
guvernare se simte datoare noului 
său aliat și prim-vicepreședinte al 
legislativului, persoană ale cărei 
relații prețioase printre partenerii 
occidentali poate aduce un plus 
de imagine actualei coaliții 
parlamentare. 

Și dimpotrivă, contracandidatul 
său, generalul de brigadă Victor 
Gaiciuc, este un militar de carieră, 
fost ministru al apărării în timpul 
guvernării comuniste (2001–
2004). Adică un  „profesionist 
veritabil și o persoană care 
cunoaște din propria experiență 
cum se realizează managementul 
militar și se cultivă patriotismul 
militarilor”, cum își dorește și 
motivează comandantul suprem 
Dodon. Doar că atât patriotismul, 
cât și epoleții generalului sunt 
pătați cu o demitere, în urma 
demersului Consiliului Suprem 
de Securitate, pentru furt de 
proporții din depozitele armatei 
(un lot de arme și muniții – 200 de 
grenade F-1, 31 de aruncătoare 
de grenade, 90 mii de muniții) și 
numeroase cazuri de încălcare a 
drepturilor militarilor în termen. 
E drept că președintele Voronin 
nu l-a lăsat pe drumuri – l-a 
numit Ambasador Extraordinar 
și Plenipotențiar al Republicii 
Moldova în Regatul Belgiei 
și Reprezentant al Moldovei 
la NATO, unde l-a cunoscut 
îndeaproape pe Dmitrii Rogozin, 
și el pe atunci reprezentant al 
Federației Ruse la NATO. Nu se 
știe cine de la cine s-a molipsit 
de federalizarea Moldovei, dar 
se știe bine că fiind ministru, 
Gaiciuc în mai multe rânduri s-a 
pronunțat pentru federalizarea 
republicii, păstrarea armatei a 
14-a pe teritoriul Moldovei și 
crearea unei armate comune 
pentru cele două beligerante. 

Cu Igor Dodon s-au făcut 
prieteni mai apropiați după ce 
acesta i-a cununat, în 2011, fiul 
mai mic al generalului, Sergiu 
Gaiciuc. Drept recompensă 
sau din considerente strategice 
Gaici uc îi oferă în 2015 lui 
Dodon carnetul de membru al 
Uniunii Ofițerilor din Republica 
Moldova (UORM), acesta 
din  urmă fiind acceptat drept 
membru al Uniunii ca maior în 
rezervă. La rândul lui și liderul 

socialiștilor a sprijinit financiar 
mai muți ani UORM. E drept 
că achitările au loc în „natură 
politică”. În plină campanie 
electorală pentru prezidențiale, 
investigațiile jurnaliștilor au scos 
la iveală că pliantele cu mesaje 
denigratoare și manipulatorii la 
adresa candidatei Maia Sandu 
(foile volante ce avertizau despre 
o eventuală invazie a 300 de mii 
de sirieni în Moldova, închiderea 
grădinițelor, dispariția satelor 
și „pericolul” homosexualilor) 
erau depozitate în biroul UORM, 
al cărei președinte este până 
azi generalul Gaiciuc. Chiar în 
centrul Chișinăului, nu departe 
de sediul central al MAI. Iar la 27 
august curent, deja președintele 
Dodon îl decorează pe general 
cu „Ordinul Republicii”. Pentru 
contribuția sa „la stabilirea 
relațiilor interstatale, la 
promovarea imaginii țării pe plan 
internațional și la consolidarea 
statalității. O latură distinctă a 
activității o constituie protecția 
socială a militarilor”, preciza 
Președinția cu ocazia decorării 
și cu referință la conducerea 
UORM. S-a „uitat” de furt și de 
cazurile de încălcare a drepturilor 
militarilor în termen. Să fi e atât 
de scurtă memoria președintelui 
Dodon? 

Unde dă și unde va crăpa 
actualul duel politic? 

Și încă un motiv pentru 
care Igor Dodon insistă pe 
candidatura generalului Gaiciuc. 
În contextul recentei aprobări de 
către Cabinetul de miniștri de la 
Chișinău a Planului Individual 
de Acțiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – Alianța 
Nord-Atlantică pentru anii 2017-
2019, document ce trasează 
domeniile prioritare și obiectivele 
comune de cooperare pentru 
următorii trei ani, Comandantul 
Suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Moldova, care 
venerează prezența Armatei 
a 14-a pe teritoriul republicii, 
redefi nită actualmente ca Grupul 
Operativ al Trupelor Federației 
Ruse în Transnistria, are nevoie 
de un bun cunoscător al NATO 
din interior. Cu alte cuvinte, 
așa, de un fel de spion (fi e și 
fost) propriu la Alianța  Nord-
Atlantică. Pentru ca, împreună 
cu Rogozin și propaganda rusă, 
să contracareze orice apropiere a 
Chișinăului de NATO. 

Leancă în prezent moderator socialiștilor a sprijinit financiar

„Comitetul Executiv Politic al PSRM afi rmă că situația socio-economică din țară continuă 
să se deterioreze semnifi cativ. În loc să soluționeze problemele cotidiene ale poporului 

moldovenesc, majoritatea parlamentară și guvernul continuă în mod deliberat, și intenționat 
să tensioneze situația politică din țară. Suntem siguri că acest lucru se întâmplă, inclusiv, la 
cererea curatorilor occidentali ai Partidului Democrat, a tuturor sateliților săi și a sectorului 
neguvernamental afl at sub controlul acestuia, analiștii păpușe și pseudo-experții. Partidul 
Socialiștilor sprijină pe deplin politica președintelui, Igor Dodon de a relua parteneriatul strategic 
cu Federația Rusă, de a avea relații reciproc avantajoase cu Occidentul, de a consolida statalitatea, 
de a îmbunătăți situația socială și economică din țară”.
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Nici un cetăţean UE nu Nici un cetăţean UE nu 
va fi obligat să plece

Raportul anual privind 
arsenalul nuclear, realizat 

de către Institutul de Cercetări în 
slujba Păcii (ICSP) cu sediul în 
Stockholm, prezentat în sinteză 
de RFI, arată că, deși la nivel 
general arsenalul nuclear este în 
scădere, toate statele care posedă 
astfel de arme le modernizează.

La începutul anului 2017, 
nouă ţări – Statele Unite, 
Rusia, Marea Britanie, Franţa, 
China, India, Pakistan, Israel 
și Coreea de Nord – dispuneau 
de aproximativ 4.150 de arme 
nucleare operaţional desfășurate. 
Dacă am număra toate centralele 
nucleare, aceste state ar avea 
împreună aproximativ 15.000 
de arme nucleare. În timp ce  
numărul total de arme nucleare 
din lume continuă să scadă, 
niciunul dintre statele cu astfel 
de capabilităţi nu este pregătit să 
renunţe la arsenalele nucleare în 

viitorul apropiat.
Această fi șă informativă 

prezentată de ICSP estimează 
inventarul de arme nucleare 
al celor nouă state care posedă 
arme nucleare și subliniază 
câteva aspecte-cheie ale 
evoluţiilor recente ale acestor 
forţe nucleare.

Astfel, raportul anual arată 
că puterile nucleare reduc, pe 
de o parte, arsenalul nuclear 
pe care îl deţin, dar, pe de altă 
parte, își modernizează constant 
capabilităţile nucleare. Fapt ce 
se poate remarca din creșterea 
considerabilă a investiţiilor în 
astfel de arme.

Rusia și SUA deţin 13.800 de 
arme nucleare, adică aproape 
93% din totalul global. Ambele 
ţări au introdus programe ample 
de modernizare a capacităţilor 
nucleare. SUA intenţionează 
să cheltuiască 400 de miliarde 

de dolari, până în 2026, pe 
întreţinerea și actualizarea 
arsenalului lor nuclear.

Raportul mai arată și că state 
care nu sunt fruntașe la acest 
capitol investesc, de asemenea, 
în modernizare. În prezent, 
se estimează că regimul de la 
Phenian deţine sufi cient material 
pentru aproximativ 10-20 de 
focoase nucleare. La rândul 
său, China își modernizează 
arsenalul nuclear, în timp ce 
India și Pakistanul își sporesc 
stocurile și-și actualizează 
sistemele de lansare.

Theresa May încearcă să 
liniștească îngrijorarea 

cetăţenilor UE din Marea Britanie. 
De aceea, prim-ministrul britanic 
a prezentat recent propunerea sa 
privind statutul cetăţenilor Uniunii 
Europene afl aţi în Marea Britanie 
după momentul ieșirii ţării din UE. 
Propunerea va fi  negociată cu UE 
și este condiţionată de reciprocitate 
în privinţa cetăţenilor britanici din 
ţările Uniunii.

Premierul May a prezentat 
în Camera Comunelor a 
Parlamentului detalii cu privire la 
propunerea făcută în summitul UE 
de la Bruxelles, care a fost primită 
cu multe rezerve. Ea a enumerat cele 
nouă puncte principale ale acesteia.

1. Premierul May dorește 
siguranţă: niciun cetăţean UE afl at 
legal în Marea Britanie nu va trebui 
să plece la data ieșirii din UE. 

2. Orice cetăţean care a fost 
rezident continuu al Marii Britanii 
înaintea unui termen-limită ce 
va fi  specifi cat va primi statut de 
„stabilit”, primind aceleași drepturi 
la sănătate, educaţie, benefi cii și 
pensii ca cetăţenii britanici; cei care 
au mai puţin de cinci ani la acel 
moment vor primi dreptul să stea 
până împlinesc cinci ani, după care 
vor putea să-și regularizeze statutul. 

3. Data limită urmează a fi  
stabilită, dar aceasta nu va fi  mai 
devreme de 29 martie 2017 – data 
declanșării Brexit – și nici mai târziu 
decât 29 martie 2019, ziua în care 
Regatul Unit va părăsi UE. 

4. Nicio familie nu va fi  despărţită. 
Dependenţii care se alătură 
familiilor lor vor avea dreptul să 
solicite rezidenţă permanentă după 
cinci ani. După ieșirea din UE, 
cetăţenii cu statut stabil își vor putea 

aduce dependenţii în același fel ca 
cetăţenii britanici. 

5. Nu va fi  o trecere abruptă, se 
va acorda un termen de graţie de 
până la doi ani pentru regularizarea 
situaţiei.

6. Sistemul de înregistrare a 
cetăţenilor UE în Marea Britanie 
va fi  simplifi cat și va fi  cât mai ușor 
cu putinţă. Unele cerinţe pentru 
acordarea reședinţei permanente, 
precum asigurarea de sănătate 
completă, vor fi  anulate. 
7. Oferta e valabilă pe bază de 
reciprocitate și pentru cetăţenii 
Norvegiei, Islandei, Liechtenstein și 
Elveţiei. 
8. Această propunere nu afectează 
zona de circulaţie liberă între 
Regatul Unit și Republica Irlanda, 
ţară ai cărei cetăţeni nu vor trebui să 
solicite rezidenţă permanentă. 
9. Marea Britanie va continua 
să garanteze pensii și îngrijirea 
sănătăţii pentru cetăţenii britanici 
din UE și va continua participarea 
la schema cardului de asigurare de 
sănătate UE.
La ora actuală se afl ă în Marea 
Britanie un număr estimat de circa 
3,2 milioane cetăţeni din statele 
UE, în timp ce numărul cetăţenilor 
britanici care trăiesc în celelalte 
state comunitare este estimat la 1,2 
milioane.

Un tribunal din Vatican a pus sub acuzare 
doi foști înalţi ofi ciali ai unui spital pentru 

copii deţinut de Sfântul Scaun, pentru că ar fi  
deturnat fonduri de aproape 500.000 de dolari, 
pentru a renova apartamentul unui cardinal cu 
funcţie înaltă, scrie Reuters.

Cei doi, Giuseppe Profi ti și Massimo Spina, 
fostul președinte, respectiv fostul trezorier al 
spitalului Bambino Gesu din Roma, vor fi  judecaţi 
într-un proces programat să înceapă luna aceasta, 
potrivit unui comunicat al Vaticanului.

Conform actului de acuzare, cei doi au cheltuit 
422.000 de euro (481.250 de dolari) în 2013 și 
2014 pentru a renova apartamentul cardinalului 
Tarcisio Bertone, care a fost secretar de stat pentru 
cea mai mare parte a pontifi catului Papei Benedict, 
deci unul dintre cei mai importanţi oameni din 
Sfântul Scaun.

Bertone, al cărui nume nu apare totuși în actul 
de acuzare, a fost schimbat din funcţie în 2013, la 
opt luni după înscăunarea Papei Francisc.

„Radicalizarea și atacurile 
jihadiste din Occident” este un 

studiu recent redactat de experţii de la 
Universitatea George Washington din 
SUA, alături de Institutul Internaţional 
pentru Studii Politice (Ispi) din Italia și de 
Centrul Internaţional pentru Combaterea 
Terorismului (ICCT), care ajunge la o 
concluzie neașteptată: cele mai multe 
atentate jihadiste din Europa și din Statele 
Unite nu au fost coordonate direct de 
Statul Islamic. Conform acestei cercetări, 
cei mai mulţi jihadiști din Europa și 
Statele Unite sunt bărbaţi tineri, care au 
caziere penale și acţionează independent 

de Statul Islamic, 
transmite France 
Presse, citată de 
news.ro. 

Experţii ICCT 
au precizat că 51 de 
atacuri jihadiste au 
avut loc în ultimii 
trei ani în opt 
ţări occidentale, 
după proclamarea 
califatului Statului 
Islamic. Franţa a 
suferit cel mai mult 
de pe urma celor 17 

atacuri jihadiste de pe teritoriul său, în 
vreme ce alte 16 atentate au avut loc în 
Statele Unite. De asemenea, șapte atacuri 
jihadiste au avut loc în ultimii trei ani și 
în Germania.

În urma acestor atacuri și-au pierdut 
viaţa 395 de persoane, în vreme ce alte 
1.549 au fost rănite.

Aceste atacuri au fost duse la capăt de 
un număr de 65 de jihadiști, dintre care 
43 și-au pierdut viaţa și 21 au fost arestaţi. 
Un ultim jihadist este în continuare 
căutat de autorităţi.

Între timp, experţii au stabilit că vârsta 

minimă a atacatorilor este de 27 de ani 
și trei luni, cel mai tânăr jihadist avea 15 
ani, iar cel mai bătrân, Khalid Masood – 
52 de ani.

Aproape toţi atacatorii jihadiști erau 
bărbaţi, cu excepţia a două femei.

De asemenea, 73% dintre atentatori 
erau cetăţeni ai ţării atacate, iar alţi 14% 
erau rezidenţi legali sau au călătorit 
legal din ţările vecine. Doar 5% dintre 
atacatori erau refugiaţi sau solicitanţi de 
azil, în vreme ce alţi 6% au intrat ilegal în 
ţară sau așteptau să fi e deportaţi. Doar 
18% dintre atacatori erau luptători străini 
și doar în 8% din atacuri ordinele au venit 
direct de la liderii Statului Islamic.

Raportul mai arată că 17% dintre 
suspecţi s-au convertit la Islam. 
82% dintre suspecţi erau cunoscuţi 
autorităţilor înainte de a duce la capăt 
un atac jihadist: 57% dintre aceștia aveau 
cazier penal și 18% petrecuseră timp în 
spatele gratiilor.

În 66% dintre cazuri, atacatorii aveau 
o anumită legătură cu gruparea jihadistă, 
dar au acţionat independent, iar 26% 
dintre atacatori nu aveau nicio legătură 
cu vreo grupare teroristă, dar au răspuns 
chemării la jihad.

Statele nucleare continuă Statele nucleare continuă 
să-şi modernizeze arsenalul

Cele mai multe atentate jihadisteCele mai multe atentate jihadiste
 nu au fost coordonate direct 

de Statul Islamic

Vacile maro Vacile maro 
produc lapte cu produc lapte cu 

ciocolatăciocolată
7% dintre americani cred că laptele cu 

ciocolată este produs de vacile maro. 
Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Naţional 
pentru Lactate din Statele Unite, 7% dintre 
americani cred că laptele cu ciocolată provine 

de la vacile maro, o cifră care subliniază încă o 
dată ignoranţa unei părţi a populaţiei în materie 
de alimentaţie, scrie bfmtv. Un amestec de lapte, 
cacao și zahăr? Nu, pentru 7% dintre americani, 
ciocolata cu lapte este unul mai ușor de produs. 
Conform unui studiu realizat de Consiliul Naţional 
pentru Lactate, citat de publicaţia Washington 
Post, 16,4 milioane de americani susţin că laptele 
cu ciocolată provine direct de la vacile maro. Ce-i 
drept că, în 2012, pe fondul creșterii preţurilor 
la furaje, fermierii din SUA și-au hrănit vacile 
cu ciocolată, bomboane, bezele, topping pentru 
îngheţată și praf pentru prepararea ciocolatei 
fi erbinţi, dar animalele tot nu dădeau lapte cu 
ciocolată.
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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 tine!”„fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU;  www.ziarulploiestii.ro

Prahova, cu onoare, în ţară şi peste hotare

Pe scurt

În „Orașul Aurului Negru” – Ploiești, în 
faza fi nală a Campionatului României 

U 18 la Judo (Sala Olimpia, 23-24.IX.2017), 
structura sportivă CSM CFR CSȘ Ploiești 
(antrenor emerit coordonator -  Gheorghe 
Savu, antrenori Mihai Trandafi rescu, Doru 

Munteanu) a cucerit o medalie de aur și 
titlul de Campioană a României, U 18 Ne 
Waza la categoria +63 kg, prin Diana Marcu 
și una de bronz prin colegul de club Antonio 
Mingote la „55 kg”.

Fotbal (Liga 3, Seria 3, Etapa 5, 22.IX.2017, 
Stadion „Ilie Oană”): 

* FC  Petrolul Ploiești – Flacăra Moreni 
3-2 (0-1) Marcatori:Velisar (79), Saim (85), 
Arnăutu (90+2) / L. Plăcintă (33), Timoft e 

(30+4). Petrolul (antrenori O. Grigore, 
C. Pura, Gh. Liliac): Botezan (39 Bolboașă) 
– Catană, Prunescu, Frâncu (55 N. 
Popescu), Velisar – Chindriș, Antoche – 
Lambru (46 Olaru), Puchea (39 Saim), 
Ciocâlteu - Arnăutu. Victorie, preţioasă, 

punctaj  maxim, dar prestaţia petroliștilor 
în teren și pe „margine” a dezamăgit, mai 
ales că morenarii au suportat, just, și trei 
eliminări în minutele 49, 55, 88… 
*În etapa viitoare (a 6-a, 29.IX.2017, ora 

17.00), la Chiajna: Concordia 2 – FC Petrolul 
Ploiești.  Apoi, în Cupa României (3.10.2017, 
ora 14,30) se va disputa jocul Agricola 
Borcea Călărași - FC Petrolul Ploiești.

Hai Petrolul!

Petrolul, victorie „amăruie”…

Un  împătimit al sportului, fost elev 
al meu la Școala nr. 3 Ploiești, din 

„Vest” (acum Școala „Toma Caragiu), fost 
performer cu juniorii de la Fotbal Club 
Petrolul Ploiești – Sorin Bogdan, în prezent 
președinte ales al Asociaţiei Fibra Optică 
Română și stabilit în Cluj-Napoca, conduce 
destinele în România (și nu numai…) a unui 
sport al tuturor – futnet, ramură a fotbalului 
cunoscută și ca „fotbal-tenis sau „tenis cu 
piciorul”…

Preţuit și pe plan internaţional, Sorin 
Bogdan a fost ales membru în Comitetul 
Executiv al UNIF (Union Internaţionale 
de Futnet) și cu sprijinul ofi cialităţilor din 
Cluj-Napoca va organiza în marele oraș al 
Transilvaniei (adevărata „capitală” a sportului 

românesc – „vezi” marile competiţii de 
gimnastică, tenis, baschet, fotbal, rugby…) 
în anul viitor (noiembrie 2018), Campionatul 
Mondial de Futnet.

Recent, președintele Sorin Bogdan a 
negociat în Spania cooptarea la UNIF, 
a Asociaţiei Spaniole de Fotbal Tenis 
(și schimbarea denumirii în futnet…), 
structură condusă de românul Sorin 
Rădoi, cu sediul la Burriana și cu sprijinul 
consilierului Vicent Grand și al celor din 
Comunitatea Valenciană.

În timpul misiunii, Sorin Bogdan a inclus 
și o emoţionantă reîntâlnire, după ani buni, 
și cu fostul său coleg fotbalist petrolist, dar 
și de școală (la Școala 3…) și de clasă – Ion 
Lucian din Ploieștiul natal și drag…

PAUL AUGUSTIN IANCU, „OLIMPISM” ÎN JAPONIA

Atlet performer, activ în competiţii internaţionale „masters”, preţuit antrenor și 
profesor, în prezent secretar general al Federaţiei României de Atletism, Paul 

Augustin Iancu, concitadinul nostru, a avut onoarea să facă parte din delegaţia Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român care, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020, în 
perioada 17-23.IX.2017, a efectuat o vizită de lucru în Japonia.

Delegaţia COSR (din care au făcut parte glorii sportive ale României precum Mihai 
Covaliu, scrimă – președinte al forului olimpic românesc, Camelia Potec – înot, Georgeta 
Andrunache – canotaj – toţi campioni olimpici) a avut utile întâlniri la Tokyo la Comitetul 
de Organizare a Jocurilor Olimpice, cât și în orașele Musashino și Matsudo, desemnate de 
Guvernul Japoniei să găzduiască Echipa Olimpică a României în timpul marelui eveniment 
sportiv din 2020.

SORIN BOGDAN, FUTNET ÎN SPANIA

CLUBUL SPORTIV  BERCENI, CU BADMINTONUL LA 
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI… 

Campionii de badminton din Berceni (primar ec. Cosmina Pandele) și bravul lor 
antrenor Adrian Basarabeanu au fost invitaţi de onoare (20.IX.2017) la Ministerul 

Tineretului și Sportului (în foto împreună cu Ministrul Marius Dunca și alte ofi cialităţi).
Evenimentul de la București a fost prilejuit de lansarea # beative – European Wech of 

Sport și pentru sportivii din Berceni a fost precedat de succese la Galaţi, la Trofeul Danubius 
și urmat de cele de la Onești – Bacău, la Trofeul Trotuș (Sala „Nadia Comăneci) ambele, 
mari competiţii la badminton.

CSM CFR CSȘ PLOIEȘTI, „AUR” ȘI „BRONZ”, LA JUDO

DERBY-UL DE TRAP AL ROMÂNIEI, LA HIPODROMUL PLOIEȘTI

Cel mai important eveniment hipic al anului va avea loc duminică 1 octombrie 2017, 
de la ora 10.00, pe Hipodromul din Ploiești. 

Reuniunea hipică va cuprinde tradiţionalele curse. Criteriile cailor de 2, 3, 5 și 4 ani. 
Criteriul cailor de 4 ani constituie Derby-ul de trap al României. Și toate celelalte ediţii 
(88…) s-au desfășurat tot în Ploiești.

Delegația COSR în JaponiaDelegația COSR în Japonia

Campionii din Berceni la Ministerul Tineretului și SportuluiCampionii din Berceni la Ministerul Tineretului și Sportului

CSM CFR CSȘ Ploiești, cu aur și argint ...CSM CFR CSȘ Ploiești, cu aur și argint ...

Pregătiri pentru derby-ul de trap al României...Pregătiri pentru derby-ul de trap al României...

Sorin Bogdan, Vincent Grand și Sorin Rădoi, în Spania, pro futnetSorin Bogdan, Vincent Grand și Sorin Rădoi, în Spania, pro futnet
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