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„Regret adesea ce am spus, dar rar îmi pare rău când tac.”

- Culese de Tata

Bar Hebraeus (1226-1286) scriitor sirian

1 DECEMBRIE, LA STATUIA LUI MIHAI VITEAZUL
M
anifestările din acest an
prilejuite de Ziua Națională
a României vor avea loc tot la statuia
domnitorului Mihai Viteazul, de pe
Bulevardul Republicii. Programul va
începe la ora 9.00, când va fi instalată
garda, momentul fiind urmat de
alocuțiuni ale oficialilor județului și
orașului, depuneri de coroane și parada
militară (11.00). La ora 11.20 va avea
loc un concert al fanfarei militare a

Consiliului Județean Prahova, iar între
11.30 și 13.00 se va servi tradiționala
fasole cu cârnați, distribuită la corturile
amplasate în parc, în proximitatea
statuii. În același interval vor avea loc
miniconcerte susținute de Ansamblul
„Flacăra Prahovei”al Filarmonicii „Paul
Constantinescu”, Casa de Cultură „IL
Caragiale” și Teatrul „Toma Caragiu”.
De la ora 18.00 este programată
retragerea cu torțe de pe platoul din fața

AVERTISMENT FĂRĂ PRECEDENT LA ADRESA ROMÂNIEI
D

epartamentul de Stat al SUA atenționează România cu privire la
modificările aduse legii justiției (n.n.-prag la abuzul în serviciu, trecerea
inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției, limitatea intervenției
președintelui țării în numirea sau revocarea procurorilor ori șefilor de la
ICCJ, înființarea unei secții speciale pentru judecarea magistraților etc.) care
ar putea slăbi sistemul judiciar din România. Sub titlul „România - propuneri
care afectează independența sistemului judiciar”, Departamentul de Stat a emis
următoarea declarație, considerată fără precedent în istoria recentă a țării:
„Statele Unite observă cu îngrijorare că Parlamentul României ia în considerare
modificarea legislației care ar putea submina lupta anticorupție și ar putea slăbi
independența sistemului judiciar din România. Această legislație, care a fost propusă inițial de Ministerul Justiției, amenință
progresele pe care România le-a făcut în ultimii ani pentru a construi instituții judiciare puternice, protejate de interferența
politică. Îndemnăm Parlamentul României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept și pun în pericol lupta împotriva
corupției”.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

reședintele României ar trebui
să transmită un protest ferm
ambasadorului american”. Președintele
Klaus Iohannis evident că nu a transmis
niciun protest de vreme ce cunoaște
ce presupune statutul de membru
NATO și UE al României. Atenționarea
adresată României de la cel mai solid
partener NATO al nostru a fost primită
la București diferit. Cumva în funcție
de taberele create din februarie încoace,
de la vestita Ordonanță 13: ea a fost
salutată de societatea civilă grupată sub
sloganul #rezist, de câteva forțe politice
(USR și parțial PNL) și de mediul social
și economic cu vederi larg pro-europene;
în schimb, PSD-ALDE și o anumită
tabără din PNL au întâmpinat declarația
cu mare ostilitate, semn că nimic nu va
înfrânge voia majorității și a unei părți
din opoziție de a trece legile justiției într-

un anumit fel convenabil. Convenabil
cui? României în ansamblu sau unei
minorități care are problema cu legea?
Ce spune Hans Klemm
Ambasadorul SUA la București, Hans
Klemm, a întărit, într-un interviu acordat
ziarului Expres de Banat, declarația
Departamentului de Stat al SUA: „În ceea
ce privește pachetul de legi ale Justiției
pregătit inițial de către ministrul Justiției și
prezentat ulterior Parlamentului, urmărim
îndeaproape evoluția și așteptăm să vedem
ce modificări vor apărea în Parlament
și care va fi forma finală rezultată din
comisie. Avem îngrijorări foarte serioase
privind propunerile inițiale ale ministrului
Justiției. Motivul îngrijorării noastre este
acela că în ultimii 15 ani România a dus o
luptă din ce în ce mai credibilă împotriva
corupției de nivel înalt și mediu. România

a creat independență judiciară, a înființat
instituții care se ocupă cu descoperirea
infracțiunilor și a corupției, mă refer aici
în principal la DNA”.
Nicolae a părut ofensat de tupeul SUA
De-acasă, de la București, reacția unor
lideri PSD-ALDE n-a întârziat să apară.
Lia Olguța Vasilescu a părut deranjată
de amestecul SUA în problemele
noastre interne, iar Șerban Nicolae s-a
manifestat, ca de obicei, virulent: „acest
comunicat încalcă toate uzanțele relațiilor
diplomatice. Textul e perfect inutil ca
demers, e ilogic și incoerent sub aspectul
construcției și este profund ofensator. Nu
poți să ceri din afara României nimic.
Nu avem o poziție de slugărnicie și de
poziție inferioară față de nimeni, nu dăm
extemporale și nu ne justificăm poziția
față de nimeni”.
Citiţi în pagina 3

PRIETENI,
ALEX MIHAI
Prezența Președintelui
Pr
la Ploiești este
firească: printre atribuțiile prezidențiale
se află și participarea sau patronajul
diverselor evenimente importante – iar
energia verde, deschiderea unui centru
de cercetare în domeniu sunt lucruri
importante, măcar din perspectiva
faptului că așează Ploieștiul pe harta
selectă a acestor activități. Pe de altă
parte, în ton cu tema evenimentului la
care a participat Președintele, mă întreb
dacă această acțiune va avea o finalitate
concretă sau va ajunge doar o bifă pe
calendarul de imagine al domnului
Johannis.
Citiţi în pagina 7

PROVOCARE!

Sub semnul Like și unLike vă provoc să vă spuneți

BOGDAN DUMITRESCU

Campania electorală e în toi!
Pervers mic ce ești tu! La Sibiu te duci
săptămână de săptămână cu alai pe
bani publici că cică nu e rentabil altfel,
SUBIECTUL SĂPTĂMÂNII:
da’ până la Ploiesti ai luat trenul! Și pe
VIZITA PREȘEDINTELUI IOHANNIS LA PLOIEȘTI deasupra plin trei sferturi cu SPP-iști!
Și parcă era vorba să gânguresti la
Cele mai inspirate două puncte de vedere “PRO” şi “CONTRA”
dezbaterea „Orașele României la 100
vor fi publicate PE BUNE şi PE PRINT!
în viitorul număr al ziarului.
de ani de la Marea Unire”.
Și tu, pervers mic, ce faci? Ai venit
PĂREREA TA
PĂREREA TA
să
ne „explici” cum statul paralel nu
AICI
există în România. Cică doar în statele
mai puțin democratice. Bravo Oaie,
vezi să le spui partenerilor strategici
Cutia poştală:
e-mail: Ziarul_ploiestii@yahoo.com,
chestia asta. Vezi ce zic, dacă pun
facebook, messenger, plic închis, porumbel voiajor.....
boticu’.

CU CURAJ părerea, în

maxim douăzeci (și ceva)
de rânduri, fie și cu un limbaj “colorat”, dar pe care să-l
suporte cât de cât tastatura, despre

Palatului Administrativ pe Bulevardul
Republicii, până în zona monumentului
Mihai Viteazul. De la ora 16 este
programat, la Sala Euro, un spectacol
extraordinar gratuit, cu participarea
grupurilor vocale Rapsozii Prahovei,
Cununița Muntenească, Perinița, Flori
de Garofiță și Mugurelul conduse
de Constantin Ghinea Dumitrache,
Adela Dumitrache Dumitru, Cătălina
Chițimia Țigău și Mariana Mușa.

TRANSPORT
PARALIZAT ÎN
ORAȘ. PROBLEME CU
CARUL LA PRIMĂRIA
PLOIEȘTI
DIFICULTĂȚI REALE ȘI/SAU
DIFICULTĂȚI PROVOCATE?

M

arți seară, angajații TCE au întrerupt
circulația mijloacelor de transport în
comun, creând oarecare haos în Ploiești. Ei au
făcut în acest fel presiune asupra Primăriei Ploiești
să achite, neîntârziat, o datorie din 2016 către
societate, în valoare de 6,7 mil. lei. Săptămâna
trecută, chiar directorul Nicolae Alexandri
amenința că-și dă demisia dacă muncipalitatea
nu virează în conturile TCE banii ce ar permite
funcționarea corespunzătoare a unității. La
Primăria Ploiești s-au strâns, din nou, tot felul de
probleme. De exemplu, Consiliul Local n-a vrut să
ia în discuție suplimentarea bugetului CSM, ceea
ce înseamnă un nou scandal, fiindcă structura nu
are bani de salarii; consilierii s-au purces pe un
nou conflict privind achiziția autobuzelor noi; la
anul, bugetul va fi drastic diminuat, iar presiunea
salarială va fi una enormă, în dauna investițiilor.

S

căderea de la 16% la 10% a impozitului
pe venit și majorarea salariului minim pe
economie de la 1.450 lei la 1.900 lei va da peste
cap bugetul Ploieștiului, este de părere primarul
Adrian Dobre. Acesta nu știe cu exactitate care va
fi impactul financiar, dat fiind faptul că n-a fost
stabilită cota de impozit pe venitul global care
va rămâne la dispoziția autorităților locale, dar
apreciază că „Țopăiala fiscală” va afecta bugetul cu
70-80 milioane de lei.
Citiţi în pagina 3

Actualitate
Doar 16% din banii
D
aalocați unor investiții din
jjudeț au fost cheltuiți!
Inedit
Când Einstein
C
ll-a întâlnit pe
Tagore
T
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE
PRI
ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Seria accidentelor grave a
continuat în Prahova. Un tânăr
în vârstă de 18 ani și-a pierdut
viața, iar alte trei persoane au
ajuns la spital în urma unui
cumplit accident rutier pe
DN72.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accidentul rutier s-a
s a produs pe
DN72, aproape de ora 23.00. Două
autoturisme au intrat în coliziune
în zona sensului giratoriu din zona
Parcului Industrial Ploiești. La fața
locului au intervenit mai multe
echipaje ale ISU Prahova, Poliției
și Serviciului de Ambulanță.
Persoana care a sunat la 112 a
anunțat, de altfel, că un bărbat
este încarcerat, în stare gravă. Se
pare că trei tineri, toți din Ariceștii
Rahtivani, dintre care doi erau
frați, se întorceau de la serviciu cu
un autoturism, moment în care au
intrat în coliziune cu o altă mașină.
Unul dintre tineri a decedat pe loc,
din cauza leziunilor incompatibile
cu viața. Alte trei persoane, printre
care și șoferul celui de-al doilea
autoturism, un bărbat în vârstă
de 37 de ani, au ajuns la spital cu
mai multe leziuni. Două dintre
victimele accidentului sunt în
comă, la Secția Terapie Intensivă
a Spitalului Județean Ploiești, în
timp ce bărbatul de 37 de ani a fost
externat. Medicii sunt rezervați cu
privire la cei doi tineri care se află
în Terapie Intensivă, ca urmare a
leziunilor extrem de grave.
La diferență de căteva zile, în
apropierea sensului giratoriu de pe
DN72, a avut loc un nou accident
rutier. Patru autoturisme au intrat
în coliziune. Din fericire, de data
aceasta, nicio persoană nu a fost
transportată la spital. Poliția a
anunțat că nu au existat probleme
legate de traficul rutier.
Accident rutier în Ploiești
Două autoturisme au intrat în
coliziune în zona sensului giratoriu
de la Caraiman, din Ploiești. La
fața locului au ajuns echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Potrivit IJP
Prahova, două persoane au fost
rănite, fiind transportate la spital.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate care a fost
cauza care a condus la producerea
accidentului rutier.
Accident cu două victime la
Mizil
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1B, la Mizil, după ce două
autoturisme au intrat în coliziune.
La fața locului au ajuns echipaje
ale Poliției, ale Serviciului de
Ambulanță și ale ISU Prahova.

2

Unul dintre autoturisme, după
impact, s-a răsturnat pe o parte.
Medicii de la ambulanță au
constatat că din cele cinci persoane
implicate, două au fost rănite. Cele
două victime au fost transportate
la spital.
Accident rutier pe DN1, la
Gorgota
Traficul pe DN1, în zona
localității Gorgota, a fost îngreunat
după ce două autoturisme au
intrat în coliziune. Totul s-a
întâmplat pe DN 1, pe sensul
de mers dinspre București spre
Ploiești. Traficul în zonă a fost
îngreunat. La fața locului au ajuns
echipaje ale Poliției și Serviciului
de Ambulanță Prahova. Potrivit
primelor informații, o persoană a
fost rănită.
Trafic blocat după ce un
autoturism a luat foc
Circulația rutieră a fost
întreruptă între DN1 și DJ 102,
după ce un autoturism a luat
foc pe DN1B. La fața locului au
intervenit pompierii militari care
au localizat și stins focul. Din
fericire nicio persoană nu a fost
rănită. Traficul rutier a revenit la
normal între DN1 și DJ 102 după
mai multe zeci de minute.
Accident mortal pe DN1B, la
Albești
Totul s-a întâmplat rapid,
după ce un autoturism a acroșat
o femeie în vârstă de aproximativ
60 de ani, care se deplasa pe o
bicicletă. La fața locului au ajuns
echipaje ale Poliției și Serviciului
de Ambulanță Prahova. Medicii,
însă, nu au mai putut face nimic
pentru salvarea vieții femeii. În
urma impactului, femeia a suferit
leziuni incompatibile cu viața.
Cadavrul a fost transportat la
Serviciul de Medicină Legală
pentru efectuarea necropsiei și
stabilirea cu exactitate a cauzei
morții.
Copil de 12 ani, electrocutat în
Gara Inotești
Un copil în vârstă de 12 ani a
murit după ce s-a electrocutat în
timp ce a încercat să se urce pe un
vagon.

Din afirmațiile martorilor, se
pare că băiatul ar fi urcat pe un
vagon. La fața locului a intervenit
un echipaj al ambulanței. Din
păcate, băiatul a fost găsit decedat.
Cadavrul a fost transportat la
Serviciul de Medicină Legală
pentru efectuarea necropsiei
și stabilirea cu exactitate a
cauzei morții. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cauzele
și împrejurările în care s-a produs
evenimentul.
Casă în flăcări, la Urlați
Incendiul a cuprins o locuință
de pe strada Orzoaia de Sus din
Urlați. Potrivit ISU Prahova,
la fața locului au intervenit 13
pompieri cu două autospeciale de

lucru cu apă și spumă. Incediul s-a
manifestat atât la interior, cât și la
acoperiș, fiind afectată o suprafață
de 70 mp. Pericolul a fost imens,
cu atât mai mult cu cât primele
informații vizau faptul că în
interior ar exista mai multe butelii.
Din fericire, pompierii au reușit să
localizeze și să stingă incendiul.
Nicio persoană nu a fost rănită,
potrivit ISU Prahova.
Tânăr de 36 de ani, înjunghiat
Un tânăr în vârstă de 36 de
ani a fost transportat, în stare
gravă, la Spitalul Județean Ploiești
cu numeroase plăgi la nivelul
abdomenului. O persoană a
sunat la 112 și a anunțat ajutorul
medicilor. Ajunși la fața locului,
aceștia au constatat că tânărul
se află în stop cardio-respirator.
Tânărul prezenta trei plăgi
înjunghiate în regiunea toracelui
și abdomenului. Tânărul a fost
transportat la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești.
Ambulanțier, mușcat de câine
O echipă a Serviciului de
Ambulanță Prahova a fost
solicitată să intervină pe strada
Negru Vodă din Ploiești. Conform
apelului la 112, o femeie în vârstă
de 65 ani avea diabet zaharat
dezechilibrat. Ajunsă la domiciliul
indicat, echipa de la Ambulanță a
avut parte de o surpriză nedorită.

Asistenta și șoferul ambulanței
au fost atacați de un câine de
talie mare, lăsat liber prin curte.
Ambulanțierul, care a încercat
să o protejeze pe asistentă, a fost
mușcat de câine. Bărbatul, potrivit
colegilor de la Ambulanță, a
prezentat „un traumatism cranian
minor, multiple escoriatii la nivelul
feței, plagă mușcată la mâna stângă
și multiple plăgi mușcate la nivelul
membrelor inferioare”. Acesta a
necesitat îngrijiri medicale și a fost
transportat la Spitalul Județean
Ploiești. Serviciul de Ambulanță
Prahova a anunțat că va depune
plângere, în timp ce ambulanțierul
a scos certificat medico-legal.
Cinci tineri reținuți, după mai
multe furturi
Polițiștii Secției nr. 4 Ploiești au
identificat cinci tineri bănuiți de
comiterea mai multor infracțiuni
în aceeași noapte. Tinerii sunt
acuzați de o distrugere, o tentativă
de furt dintr-un autoturism, două
furturi de bicicletă și un furt de
telefon. „În cauză a fost întocmit
un dosar penal, fiind cercetați în
diferite forme de participație”,
a anunțat IJP Prahova. Față de
doi dintre tineri a fost dispusă
reținerea pentru 24 de ore, urmând
să fie prezentați Parchetului de
pe lângă Judecătoria Ploiești, cu
propunere legală.
Razie la Halele Centrale
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești
au desfășurat o acțiune în Piața
Halele Centrale, pentru prevenirea

și combaterea comerțului ilicit.
ilicit
Polițiștii au verificat zece agenți
economici și opt producători
agricoli, au legitimat 30 de
persoane, iar pentru abaterile
constatate au aplicat 28 de sancțiuni
contravenționale, în valoare totală
de 6.170 lei. Totodată, a anunțat
IJP Prahova, au fost confiscate
bunuri în valoare de 2.830 lei.
Bărbat prins după ce a sustras
banii unei femei la sala de jocuri
Incidentul a avut loc în jurul
prânzului, în zona Malu Roșu. Un
echipaj din cadrul Poliției Locale
Ploiești, care efectua patrularea
prin zonă, a fost sesizat de o
persoană de sex feminin despre
faptul că i s-a sustras o sumă de
bani, în timp ce se afla în sala de
jocuri din apropierea magazinului
“Profi”. „În urma detaliilor oferite
de partea vătămată, polițiștii locali
l-au identificat pe numitul P.D., de
43 ani, cu domiciliul în Ploiești,
care avea asupra lui suma de 600
lei, reclamată de femeia în cauză”,
a anunțat Poliția Locală. Bărbatul
a fost predat lucrătorilor Secției nr.
2 de Poliție, în vederea continuării
cercetărilor.
200.000 de țigări de contrabandă
confiscate
Peste 200.000 de țigarete de
contrabandă au fost ridicate de
polițiștii din Prahova, iar 30
de persoane au fost conduse la
audieri, în urma a 37 de percheziții
domiciliare, efectuate la persoane
bănuite de contrabandă cu țigări.
Polițiștii
Inspectoratului
de
Poliție Județean Prahova și cei
ai Direcției Operațiuni Speciale
a Poliției Române au efectuat
37 de percheziții la locuințele
unor persoane bănuite că ar face
parte dintr-o grupare specializată
în
contrabandă
cu
țigări.
„Perchezițiile au fost efectuate în
județele Prahova, Dâmbovița și
Călărași. Din cercetări a reieșit că,
în cursul anului 2017, persoanele
bănuite s-ar fi aprovizionat ilegal
cu țigări provenite din Ucraina
și Moldova. Ulterior, produsele
accizabile fără a deține documente
legale ar fi fost distribuite și
comercializate în diverse localități
din județele Prahova, Dâmbovița
și Călărași”, a anunțat IJP Prahova.
În urma perchezițiilor au fost
ridicate aproape 210.000 de țigări
de contrabandă, în valoare de
aproximativ 84.000 de lei. „30 de
persoane au fost conduse la sediul
Inspectoratului de Poliție Județean
Prahova, pentru audieri. La
acțiune au participat și jandarmi.
Polițiștii continuă cercetările, sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
contrabandă”, a mai precizat IJP
Prahova.
Razie pe șosele
Peste 600 de sancțiuni
contravenționale, dintre care 257
pentru exces de viteză, au fost

aplicate
de polițiștii rutieri din
a
Prahova
și Dâmbovița, în urma
P
unei
acțiuni pe DN1A, DN72,
u
DN
D 71 și DJ720. Totodată, au
constatat
patru infracțiuni, au
c
reținut
16 permise și au retras 27
r
de
d certificate de înmatriculare.
Polițiștii
rutieri din cadrul
P
Inspectoratului
de Poliție Județean
In
Prahova,
în colaborare cu efective
P
de
d la rutieră din Dâmbovița, au
acționat
pe DN1A, DN72, DN 71
a
și
ș DJ720, în vederea despistării
și sancționării participanților
la trafic care încalcă regulile de
circulație. „Activitățile au vizat
în special conducătorii auto care
rulează cu viteză excesivă și cei care
conduc autovehicule cu defecțiuni
tehnice. În cadrul acțiunii,
au fost aplicate 618 sancțiuni
contravenționale, a căror valoare
se ridică la aroximativ 200.000
lei”, a precizat IJP Prahova. Din
totalul acestora, 257 au fost pentru
nerespectarea regimului legal
de viteză, 82 pentru neutilizarea
centurii de siguranță, 49 pentru
lipsa documentelor prevăzute
de lege și nouă pentru folosirea
telefonului mobil fără a avea activ
dispozitivul “handsfree”. „Pentru
defecțiunile tehnice descoperite la
vehiculele oprite în trafic, polițiștii
au aplicat 54 amenzi, iar pentru
abaterile comise de bicicliști,
căruțași și pietoni 49 de sancțiuni
contravenționale. Ca măsură
complementară, polițiștii au
reținut 16 permise de conducere,
dintre care opt pentru depășirea
limitei legale de viteză cu peste 50
de km/h și două pentru depășiri
neregulamentare. De asemenea,
au fost retrase 27 de certificate
de înmatriculare”, a anunțat IJP
Prahova.
Controale la societăți comerciale
Polițiștii ploieșteni din cadrul
Secției 2 au desfășurat două
controale la două societăți
comerciale pentru verificarea
modului în care sunt respectate
prevederile legale în ceea ce
privește paza bunurilor și valorilor.
Pentru neregulile constatate au
fost aplicate sancțiuni în valoare
de 2.300 lei. „Totodată, polițiștii au
instruit agenţii de securitate aflaţi
în serviciu, cu privire la modul
de acţiune în diferite situaţii (jaf,
furt, tâlhărie), punând accent și pe
sporirea vigilenţei în executarea
serviciului şi a capacităţii de
reacţie în situaţii de criză”, a
precizat IJP Prahova. Astfel, în

urma controlului efectuat la un
obiectiv din Ploieşti, unde paza
este asigurată cu un dispozitiv mixt
de pază umană, format dintr-un
post de pază asigurat cu agenţi de
securitate proprii şi un post de pază
asigurat cu agenţi de securitate din
cadrul unei societăţi specializate
de pază, s-a constatat că nu au
fost respectate prevederile legale
privind întocmirea şi avizarea
planului de pază. Societatea a fost
sancţionată contravențional.
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TRANSPORT PARALIZAT ÎN ORAȘ.
PROBLEME CU CARUL LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
continuare din pagina 1
ar această micșorare vine pe ani, 50 de autobuze noi, care
fondul unei duble majorări să înlocuiască flota foarte
salariale în 2017, cu presiuni învechită a TCE. Luni, primarul
uriașe pe buget. Consecință: Dobre spunea că, în 2018, vor
investiții spre zero, cheltuieli fi cumpărate minimum 15
mari de funcționare, inclusiv autobuze. Marți, în ședința
cele de personal (majorările din Consiliului Local, a izbucnit
2017 au însumat cel puțin 40 de un scandal pe această temă.
milioane de lei). Ce s-ar putea Consilierii PSD au spus să
face în aceste împrejurări? Tot subiectul a fost discutat în
primarul spune că se va bizui urmă cu nouă luni, iar primarul
pe parteneriate public-private Dobre nu a făcut nimic pentru
și pe fondurile europene. Până cumpărarea autobuzelor, deși
atunci însă municipalitatea se acum ar fi trebuit organizată o
confruntă cu alte probleme licitație. Aceștia au dat de înțeles
mai mici sau mai mari, reale că anumite criterii din caietul de
sau create voluntar, pesemne sarcini- caiet ce ar fi fost respins
din dorința reciprocă de de către ANRMAP (Autoritatea
compromitere a reprezentanților Națională pentru Reglementarea
celor două mari partide, PSD și și Monitorizarea Achizițiilor
PNL. Ideea sau condiția ar fi ca, Publice)-conduc spre concluzia
la Primărie, măcar conducerea că licitația urma să fie aranjată.
(primar, viceprimari, directori În replică, liberalii au ieșit cu un
de instituții ori structuri din comunicat de presă, sugerând
subordinea Consiliului Local, că majoritatea PSD-ALDEchiar Consiliul Local) să lucreze PMP din Consiliul Local i-ar
ca o echipă.
pune primarului liberal bețe-n
roate, să nu facă achiziția:
„Ploiești-orașul fulgilor de
„în ședința din 28.11.2017,
nea”, respins de la plată
grupul
PSD+ALDE+PMP
Primăria Ploiești se prepară
majoritar în Consiliul Local
pesemne de un proces de vreme
a dovedit încă o dată că
ce a anunțat că refuză să plătească
practică arma dezinformării,
cei 37.000 lei (fără TVA) firmei
mințind opinia publică în ceea
care a câștigat licitația pentru
ce privește eforturile depuse
realizarea
conceptului
de
de primarul Adrian Dobre
pregătire/ decorare a orașului de
pentru achiziționarea a 50 de
sărbători. Motivul care ar fi de
autobuze noi. Acesta uită că
partea autorităților: firma ar fi
ultima formulă de lucru privind
trebuit, potrivit contractului, să
achiziția a fost aprobată de
prezinte concluziile studiului pe
Consiliul Local Ploiești prin
24 noiembrie, dar acest lucru nu
HCL281/17.08.2017. Din data
s-a întâmplat. Totuși, cei de la
de 17 august 2017 și până
Produktiv Assets au lucrat cevaîn prezent s-au derulat toate
ceva. Sub titlul „Ploiești-orașul
formalitățile
legale
pentru
fulgilor de nea”, firma a prezentat
derularea procedurii de achiziție.
un plan scris pe trei pagini, iar
Grupul PNL din Consiliul Local
media locală s-a distrat copios
Ploiești iși manifestă susținerea
pe seama greșelilor gramaticale.
fermă pentru achiziționarea
Ca să iei totuși câteva zeci de
urgentă a celor 50 de autobuze
mii de lei pentru trei pagini
noi necesare unui transport
mari și late... Și totuși după al
civilizat pentru cetățenii din
cui plan se împodobește, chiar
municipiul Ploiești”.
zilele acestea, orașul?
Grevă la TCE și liberal
Autobuzele noi, mai încolo
(director) contra...liberali
Prin HCL 216 (iulie) și
(consilieri și primar)
281 (august), Consiliul Local
În timp ce aleșii locali se
Ploiești a aprobat modalitatea
prin care administrația locală consumă în dispute, salariații
va cumpăra, în termen de doi TCE au intrat, marți seară, în

I

P

continuare din pagina 1
dică legislația internă se supune unui
cadru general european dincolo de
care nu mai poți trece. Chiar nu putem
să aderăm și să fim parte a acestor valori,
dar să adoptăm legi mai degrabă specifice
națiunilor totalitare. Iar privitor la SUA,
ca partener NATO, e normal să nu agreeze
derapaje democratice de la un stat membru.
Pur și simplu e de bun simț să nu ai penali
în Parlament. Sau e de bun simț să practici
separația puterilor în stat și niciuna dintre
ele să fie slăbită, așa cum se încearcă, în clipa
de față, cu Justiția.
Scrisoare la semișantaj de la Parlamentul
României
N-a răspuns președintele, dar au trimis o
scrisoare Departamentului de Stat al SUA nr.
2 și 3 în statul român, respectiv, președintele
Senatului, Călin Popescu Tăriceanu și
președintele Camerei Deputaților, Liviu
Dragnea. Iar scrisoarea, deși este din
partea Parlamentului României, nu este
rodul muncii celor peste 400 de senatori și
deputați, ci este exclusiv gândirea și poziția
celor doi președinți, care au semnat în
numele legislativului, fără ca declarația să fie
votată în plen: „Parlamentul României a luat
act cu neplăcută surprindere de comunicatul
emis în data de 27 noiembrie 2017 de către
Departamentul de Stat din Statele Unite
ale Americii referitor la dezbaterea privind
reforma Justiției. Dorim să subliniem că,
în orice discuție cu partenerii noștri trebuie
să plecăm de la un principiu constituțional
fundamental, același în SUA și în România,
potrivit căruia dezbaterile, deciziile și
voturile din Parlament se desfășoară în
numele suveranității poporului și nu pot
face obiectul niciunei forme de presiune.
Statele Unite ale Americii trebuie să aibă
încredere în Parlamentul României care
urmărește să consolideze independența
sistemului judiciar și eliminarea influențelor
politice în funcționarea justiției. Statele Unite
ale Americii trebuie să aibă încredere în
Parlamentul României care dezbate în aceste
zile legile de reformă ale justiției, pentru
că este același Parlament care: a adoptat
Declarația privind aniversarea a două
decenii de Parteneriat Strategic RomâniaSUA; a aprobat alocarea a 2% din PIB pentru
cheltuielile de apărare; a decis participarea
forțelor armate ale României în teatrele de
operațiuni din Afganistan și Irak precum
și în cadrul cooperării în coaliția anti-ISIS/
DAESH alături de SUA și alți aliați; a adoptat
legile privind achiziționarea sistemului de
apărare antirachetă Patriot. Exprimăm
speranța că declarația Departamentului de
Stat al SUA a fost făcută cu bună credință, dar
nu putem să nu remarcăm că ea nu pare să fie
rezultatul unei analize echilibrate, obiective și
cuprinzătoare a faptelor, făcând mai degrabă
ecou unor opinii vehiculate în spațiul public
românesc”. Textul este mai larg, dar atât
ni s-a părut important. Și observăm că, pe
fond, cei doi au dreptate. Numai că unul
dintre semnatari este condamnat penal,
iar altul are probleme cu Justiția. Deci nu
pot prezenta încredere. Și nici României
nu-i face bine să se prezinte în lume cu
astfel de lideri. Pe de altă parte, de acord,
Parlamentul este suveran (suveran a fost și
când a aprobat pensii uriașe speciale, și când
a respins urmărirea penală a unora dintre
aleși, și când a dezincriminat conflictul de
interse), dar oare poate legifera, prin forța
majorității, orice, eventual reintroducerea
pedepsei cu moartea? Remarcăm apoi și un
soi de șantaj vorbinde-se de „2% la apărare”
și „sistemul antirachete Patriot”, ca și cum
noi am fi făcut cuiva vreun hatâr și nu ar
trebui de-adevăratelea să facem armata
română puternică. Dacă vom continua
să mergem pe această linie, pesemne că
Parlamentul ar dori să ieșim din NATO, să
rămânem la voia Răsăritului?

A

grevă, amenințând că nu vor
începe lucrul, adică nu vor
relua transportul în comun,
până când Primăria nu va
achita subvenția din 2016, în
valoare de 6,7 milioane de
lei. Autobuzele, troleibuzele
și tramvaiele din municipiu
circulau în sistem de avarie, la
30% din capacitate, iar pentru
un timp, transportul a fost
suspendat cu totul! Miercurea
trecută, chiar directorul unității,
fostul deputat liberal Nicolae
Alexandri, amenința că-și va
da demisia dacă muncipalitatea
nu va livra imediat banii. Iar
directorul a spus că problemele
sunt la Primăria Ploiești, care
n-a reușit să delocheze suma
datorată, din pricină că n-ar
exista o viză de control-financiar
preventiv de la Direcția
Economică. În același timp,
TCE are de plătit la ANAF 3,5
milioane de lei și la Fiscul local
alte 5,6 mil. lei. Ultima sumă
a fost eșalonată pe o perioadă
mai lungă de timp (octombrie
2019), dar ANAF nu prezintă
aceeași îngăduință, cerând
imperativ plata datoriilor. În
replică, aleșii liberali și primarul
Dobre spun că la mijloc, mai
ales greva spontană, ar fi ceva
de natură politică. Provocată în
scopuri politice. În luna iunie
2017, primarul Dobre spunea
că a deblocat criza de la TCE:
„în urma discuțiilor purtate cu
ANAF, din datoria rămasă de
plată, respectiv 8 milioane de lei,
TCE va fi scutită de plata unor
penalități, iar suma finală va fi
redusă la 3,2 milioane de lei. De
asemenea, în urma discuțiilor
purtate cu funcționarii din
cadrul Direcției economice a
Primăriei, au fost identificate
sursele financiare necesare

activității societății de transport
TCE până la finalul acestui an”.
De unde până unde atunci atâtea
și atâtea probleme la TCE?
Dificultăți și la CSM
Nu doar la TCE sunt
probleme.
În
perioada
următoare sigur vom asista la
un scandal și la Clubul Sportiv
Municipal. Pe ordinea de zi
a ședinței Consiliului Local
Ploiești de marți s-a aflat
și proiectul de rectificare a
bugetului de la CSM. Acesta a
fost prorogat dintr-un motiv
stupid, anume că la ședință
nu a participat nicio persoană
din
conducerea
clubului.
Bugetul CSM Ploiești ar fi
trebuit suplimentat cu 173.000
de lei, sumă necesară pentru
acoperirea cheltuielilor salariale
până la sfârșitul anului
Și cu toate acestea avem
vouchere de vacanță!
În 2017, angajații Primăriei
Ploiești și ai unor structuri din
subordine au beneficiat de două
majorări salariale. Cea mai
neînsemnată leafă (muncitor
necalificat) se ridică la 2.000
lei, iar cea mai mare, în afară
de indemnizațiile primarului
și viceprimarilor, depășește
10.000 lei. La a doua majorare,
sindicatele au anunțat că, pentru
2017, renunță la orice alte
sporuri numai să fie aprobată
grila de salarizare majorată.
Începând cu 2018 însă Legea
salarizării unitare, intrată deja
în vigoare, permite acordarea
unor tichete de vacanță. Iar
funcționarii din administrația
publică vor încasa și aceste
vouchere, în valoare de 1.900 lei!
Bașca lefurile imense incasate în
acest an.

DEZBATAREA “ORAȘELE ROMÂNIEI LA 100 DE ANI DE LA
MAREA UNIRE. UN VIITOR SMART PENTRU PLOIEȘTI”
este 350 de invitati,
membri ai mediului
de afaceri, reprezentanți
ai autorităților locale, din
domeniul educaţiei şi al
sănătăţii din Ploiești, au
participat miercuri, 22
noiembrie 2017, la dezbaterea “Orașele
României la 100 de ani de la Marea
Unire. Un viitor smart pentru Ploiești”.
Evenimentul, organizat de Primăria
Municipiului Ploiești, în parteneriat cu
Universitatea Petrol – Gaze, a fost un prilej
potrivit pentru anunțarea perspectivelor
de dezvoltare a orașului și prezentarea
conceptului “Ploiești – citdela viitorului”.
Invitatul special al dezbaterii a fost
Președintele României, Excelența Sa,

AVERTISMENT
FĂRĂ PRECEDENT
LA ADRESA
ROMÂNIEI

dl. Klaus Iohannis, care timp de o oră a
răspuns întrebărilor participanților legate de
contextul economic și educațional actual.
“Ceea ce încercăm să facem acum
împreună cu Primăria Municipiului
Ploiești, prin lansarea conceptului
“Ploiești, citadela viitorului”, este să
rezolvăm o parte din multiplele probleme
cu care se confruntă comunitatea locală.
Universitatea Petrol-Gaze are experiență în
dezvoltarea de programe complexe, inclusiv
cu finanțare europeană, prin intermediul
cărora s-au format specialiști în domenii
foarte diverse. Suntem pregătiți, avem și
voința de a dezvolta în cadrul Universității
o bază de cercetare puternică pentru
rezolvarea problemelor de mediu și pentru
folosirea energiilor regenerabile în Ploiești”,

Mihai APOSTOLACHE; www.ziarulploiestii.ro
a susținut Prorectorul Universității Petrol –
Gaze, dl. Mihail Minescu.
“Prin parteneriatul Primăriei Municipiului
Ploiești cu Universitatea Petrol - Gaze, astăzi
nucleu de excelență academică în domeniul
petrolier, ne propunem înființarea unui
centru de cercetare și inovare în domeniul
energiei regenerabile, care să constituie un
pilon esențial de dezvoltare sustenabilă în
economia locală. În acord cu această proiecție,
devine necesară formarea și instruirea unei
noi generații de specialiști în domeniu, pe
toate componentele sistemului educațional.
Pentru ca acest concept să prindă contur,
consider că este esențială participarea activă
a tuturor actorilor implicați și a cetățenilor
municipiului Ploiești”, a declarat Primarul
Municipiul Ploiești, dl. Florin Adrian Dobre.
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Parol,

Astăzi, pentru că mai avem puțin
până să îngropăm 2017, vom începe o
serie retrospectivă a rubricii noastre, un
fel de radiografie la mișto a anului ce va
să treacă. Evident, vom începe cu cele
mai haioase prestații locale, apariții
publice pe care pamfletarul de serviciu
E. Pilaff nu avea cum să le rateze de la
umor. Nu omor, ci umor, deși e cam tot
una.

I

anuarie: Cică a fost mare cutremur
în Ploiești. Ei, nuuu, nu s-a mișcat
Vrancea, sforăie primarul Adrian Dobre.
Așa se jură fițuicile de presă, că Dobre
doarme, iar vicele Ganea se spetește din
greu cu proiectele Ploieștiului. Cum care
proiecte? Podul ăla de lemn care trebuia
reconstruit de pe timpul lui Calotă, apa aia
care trebuia introdusă în Cartierul Mitică
Apostol de acum cinci-șase ani, bazinul de
înot de la Vega, despre care gavarit, gavarit,
fără să facă nimeni nimic...
- Trece-un ziarist pe hol
Fluturând de zor agenda:
Dacă scaunul e gol...
Dobre doarme, freacă menta!
Deci:
Somnorosul Gabi Dobre
La biroul lui se-adună
Și în loc de planuri-vorbe,
El spune doar noapte-bună!
Doar Mihai ce mai suspină
Pe când Dobre somnu-și face.
Vai, mă ține pe la splină,
Ce de muncă... ăsta zace...

F

ebruarie: Născut la Cluj, domiciliat
în Arad și ales deputat în Prahova,
liberalul Răzvan Prișcă și-a deschis cabinet

parlamentar la...
Zalău, Sălaj
Sălaj. Cică pe
pe-acolo
la Zalău
acolo
a găsit el un spirit, o nație de inși aparte:
„eu fiind ardelean, fiind clujean, am găsit
acest spirit de Ardeal (...) parcă ultimul loc
de ardelenism din acela pur, de suflet. În doi
ani în care am umblat prin toate colțurile
din Sălaj m-am atașat de locuri și de oameni
(...) Îmi inaugurez un cabinet parlamentar
care va funcționa aici, în sediul PNL Sălaj
din Zalău, dar prin care vreau să intru în
contact cu absolut toți zălăuanii, absolut
toți șimleuanii, absolut toți jibouanii”. Lasă,
bre, nu te mai „contacta” chiar cu absolut
toți, mai lasă de sămânță și pentru alte

PAMFLET

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

partide! Dar, bună-dimineața, Prișcă, dacă
ai scotocit coclaurile din Sălaj, de ce ai cerut
voturile în Prahova? E vreo metodă nouă,
să te mânânce în Ardeal și să te scarpini în
Muntenia?
Răzvan Prișcă-i deputat,
La Ploiești a fost votat.
Acum ce să-i facem, zău?
Lui îi place la Zalău!
Foaie verde foi de hrișcă,
Uite ce ne cântă Frișcă:
(Ba pardon, mă cheamă Prișcă)
-Eu nu merg la prahoveni,
Nu mă duc, nu merg la ei,
Dacă m-au ales, ei bine,
Las` să vină ei la mine!
Mie mi-e drag la Zalău,
Aici mi-am deschis birou.
Dacă nu vă place
Eu n-am ce vă face!
De al vostru vot
(Vă dau peste bot)
Mă doare în cot!

M

artie: Cică la Ploiești avem
hipodrom fără cai, iar la Vest,
spațiu verde fără.. verde. PRO TV a realizat
o emisiune cu viceprimarul Ganea și
primarul Dobre și ambii păreau... căzuți
din cer. Viceprimarul a spus că de un
an n-a mai călcat prin parc fiindcă e în
administrarea primarului, care e de la PNL,
el fiind viceprimar pesemne la Cucuieți,
nu la Primăria Ploiești. Primarul nu vrea
să se ducă până nu află de ce viceprimarul
a plantat, când era primar interimar,
copaci... uscați. Și el se socotește primar la
RăsCucuieți! Și uite așa ni se uscucă nouă
buzunarele plătind niște proiecte... alea ca
alea... dar achităm salarii unor oameni care
au dispărut sub pălăriile în care i-au așezat,
la vot, ploieștenii...
- Verde nu înseamnă verde
Zice Ganea. Cine pierde?
Se întreabă și primarul.
Iar cobzarul-ploieșteanul:
-Hipodromul fără cai...
Milioane de parai
Au zburat ca vântul
I-au-nghițit pământul!
Pentru asta noi jurăm
Să-i alegem, să-i votăm!
Vă dați seama ce-au riscat
Să avem un parc uscat?
Câtă trudă au băgat
Să n-avem curse de trap?
Vă legați de oameni, vai...
Primăria fără cai...

A

prilie: Țineți-vă bine, bine de tot,
să nu vă prăbușiți de pe scaun
citind următorul titlu din presa locală, una
deontoloagă până la leșin: „verificări ale
prefectei Mădălina Lupea și ale jandarmilor
la secțiile de votare”. Aoleu, să nu-mi zici,
bre, că ai și studii superioare! Prefectă zici?
Unei doamne general îi spui generală?
Bravo, dragă, atunci, dacă ai absolvit un
facultăț, trebuie să dai diplomul înapoi, asta
dacă știi ce-i aia buna-simță. Presupun că
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nu e caza tău:
-Pe cer e o avioană,
Pe Dunăre o vapoară,
Prin orașe cu mașinul
Că tramvaia e rușinul?
Nu este atât rușinul,
Mi s-a terminat benzinul!
Bezinul s-a terminat
Când prefecta ai scriat.

I

unie: Cică la inaugurarea pasajului
de la Ploiești-Gara de Vest domnii
și doamnele politicieni au pretins câte
un crâmpei din fundița tocată de Ziua
copilului. De fapt, miercuri seara, pesediștii
s-au fotografiat pe pasajul recepționat, iar
joi, liberalii au luat frișca de pe tort, ei fiind
cei care au obținut onorurile toate pentru
simplul motiv că primarul este de-al lor.
Na, și la Consiliul Județean frișca e a PSD
pentru că Toader e pesedist. Ori, poftim,
la București, toată munca românilor este
revendicată/adjudecată de PSD-ALDE. Nu
se laudă Guvernul cu creșterea economică
deși nu dânsul dă la cazma? Treaba e că
vicele Ganea era să rămână fără fundiță.
Noroc cu un coleg al său care s-a bătut
aproape să capete trofeul: „taie o bucată și
pentru Ganea”, a tunat un consilier PSD. Iar
Adi Dobre s-a executat: a împărțit bucăți
din panglică și consilierilor pesediști aflați
la inaugurarea pasajului.
-Să-mi tai fundiță, domn primar,
Pe loc, într-o secundă,
Nu că aș fi eu panglicar,
E dreptul meu la fundă!
Căci m-am spetit, sacrificat
La podul de la Vest.
Câtă șaorma am mâncat...
Urcam pe Everest!

I

ulie: Aleșii locali au înregistrat
premiera premierelor: au săvârșit o
ședință în mai puțin de-un minut. Cum a
fost posibil? Un sigur punct pe ordinea de
zi, fără miză: împuternicirea primarului
Adrian Dobre în vederea semnării unui
contract de finanțare pentru proiectul „O 9
șansă! Sprijinirea comunității marginalizate
din municipiul Ploiești prin elaborarea unei
strategii de dezvoltare locală”. Altfel spus,
oamenii au venit, nici n-au avut timp să se
așeze pe scaun, au spus DA și au plecat. Mai
mare deranjul deplasării. Întrebare: pentru
acest minut vor încasa întreaga indemnizație
de ședință? Nu de alta, dar dacă-i pe-așa, hai
și noi să ne facem consilieri!
Așa vremuri nu apuc...
E record de Guinness book!
Cine naiba a mai văzut
Ședință într-un minut,
Vot în unanimitate
Și atât unitate?
S-au pupat Ganea cu Dobre,
N-au mai fost atâtea vorbe...
Clar e ceva necurat
Dacă ăștia s-au țucat.
O fi dat în ei vreo gripă
Două dește, cum adică,
Să ridice într-o clipă?
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Poate ceva i-a
i a lovit
Și s-au pus toți pe muncit...
Bine, acum e și soare,
Or fi cu dorul de mare,
Un an, deh, au transpirat
De bla-bla și de votat.

A

ugust: Este al doilea an consecutiv
când pe ploieșteni îi mănâncă
țânțarii de vii. Chestia asta s-a mai
întâmplat, hăt, în primul mandat al
primarului Calotă. Consilierii, primarul,
viceprimarii, funcționarii din anumite
compartimente, firma sunt egali de vinovați
pentru țânțarofagia asta din oraș. Na, ca să
ne răzbunăm și noi, le urăm tuturor acestora
să le fie tocați de molii banii din salariile
alea babane pe care le iau și nu fac nimic de
ele, nici măcar să omoare niște lighioane.
Pe urmă să intre țânțarii-n Primărie... Neh,
n-am făcut nicio brânză, că n-am văzut încă
țânțari să fugărească niște trântori, ci doar
albinele au ac de cojocul lor, dar cum peaci nu găsim niște vrednicuțe de albinuțe,
stirpea acestora fiind lichidată de când se fac
angajări prin... concurs... de împrejurări...
-Deie Domnul, bre, aleși,
De prin partide culeși,
Când v-o fi vouă mai bine
Un țânțar să vă aline.
Să vă țuce ziua toată
Până pielea bășicată
S-o face un pic mai fină
Și măcar de-un gram rușine
Să stropiți Ploieștiul vara...
Sunteți de toată ocara!
Și tu, Dobre Adrian,
Îți doresc ca an de an
Când faci rondul planetar
Să te mânce un țânțar.
Să te-nghită-un roi
Și să scapi de noi!
No, nu râde, Ganea,
Te bucuri degeaba!
La cât ești de sedentar
Ești mai rău ca un țânțar.
Ala ciupește și fuge,
Suge câte-un pic de sânge,
Pe când tu, văleu, măi, frate,
Ne omori două mandate!
Aud bine? George Pană,
Ți-a făcut țânțaru` o rană?
Nu e rană de mușcat,
Ci e rană de mult stat!
Țânțarii de te-ar pișca
Poate și tu te-ai mișca
La un dram de munculiță
Fie cât o musculiță.
Și tu, Crăciunoiu, fată,
N-ai fost deajuns mușcată...
Câtă leafă iei, ia zi?
Șapte, nouă, zece mii?
Îți doresc cu drag aparte
De-atâta țânțari să ai parte!
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KLAUS IOHANNIS, LA PLOIEȘTI, ÎNTRE UN
VIITOR INTELIGENT ȘI ÎNTREBĂRI SAU PREZENT
MAI PUȚIN DEȘTEPTE

P

resa locală și centrală, multă spre foarte multă prezentă
la eveniment, a relatat fugitiv spre deloc despre vizita
președintelui României, Klaus Iohannis, în Prahova, la dezbaterea
Primăriei Ploiești și a Universității Petrol Gaze, „Orașele României
la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiești”.
Cu acest prilej a fost lansat conceptul „Ploiești-citadela viitorului”,
idee care reprezintă, potrivit autorităților locale, „începutul unui
plan ambițios de regenerare a municipiului”. La întâlnire, organizată
în Aula UPG, au participat profesori și studenți ai universității
ploieștene, oameni de afaceri, reprezentanți din domeniul educației
și sănătății, ploieșteni și oameni politici (liberali, în special sau
numai liberali).
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

ă vorbim întâi de toate
despre conceptul lansat la
manifestare. Primarul Adrian
Dobre spunea așa printre altele:
„Dezbaterea a constituit un bun
prilej de a realiza o incursiune în
ceea ce au însemnat anii de progres
industrial în Ploiești și de a evalua
oportunitățile de regenerare urbană.
Conceptul
„Ploieșticidatela
viitorului” desemnează etapa de
început a unui plan ambițios de
revigorare a potențialului economic
și industrial al orașului, misiunea
sa fiind creșterea calității vieții
întregii comunități, într-un orizont
de timp apropiat. Buna funcționare
a viitorului proiect implică o
cooperare solidă și transparentă
între părțile implicate, indiferent
de apartenența politică. Obiectivele
noastre converg: toți ne dorim
ca Ploieștiul să devină un mediu
economic dinamic și activ, construit
pe repere solide. Sper să avem o
colaborare bună, orientată către
rezultate pozitive și împreună
să construim astăzi Ploieștiul de
mâine”. Din păcate, nici în timpul
luărilor de cuvânt, nici în timpul
întrebărilor-discursuri
venite
din sală, nici din materialul de
prezentare și nici după nu s-a
enunțat, explicit, ce presupune
acest proiect și care sunt pașii de
urmat. Știm doar că va fi o foarte
strânsă colaborare cu Universitatea
Petrol-Gaze, cea care va furniza

și câteva soluții pentru acest oraș
inteligent ce va să fie Ploieștiul.
Conceptul „Smart City” să zicem
că este un termen accesibil pentru
cei ce-l cunosc. S-ar putea însă
ca ploieșteanul, celebrul „om
de rând” în beneficiul și numele
căruia se fac reforme de tot felul
în ultimii 27 de ani, să nu știe ce
înseamnă un „viitor smart”. Și e
posibil ca, înainte a afla soluțiile
aplicabile
Ploieștiului,
nici
inițiatorii să nu cunoască etapele
care vor fi parcurse în interiorul
acestui concept. De aceea el a fost
lansat sub formă de generalități,
ceva ambiguu și evident neclar
nu doar pentru o parte dintre
participanți, ci pentru locuitorii
care vor citi despre „citadela
viitorului”. Știm doar că proiectul
Primăriei Ploiești va începe în
2018, fiind legat de Centenarul
Marii Uniri. Tema în sine are o
asemenea trimitere, dar unele
dintre discursuri au fost nefericite
din acest punct de vedere.
CE A SPUS PREȘEDINTELE
ROMÂNIEI?
În discursul său, președintele
României a amintit că va iniția
chiar un proiect de țară numit
„România Educată”: „cred că,
la 100 de ani de la Marea Unire,
nu avem nevoie de lozinci și de
ceremonii fără substanță, ci aveam
nevoie, în primul rând, de fapte.
De aceea, vă felicit pentru efortul

0372.032.313

dumneavoastră
de a face mai
d
mult
m pentru comunitățile pe care
le reprezentați. Remarc la nivelul
administrațiilor
locale interesul
a
din
d ce în ce mai crescut pentru o
temă
foarte adecvată prezentului,
te
și
ș anume dezvoltarea smart a
orașelor
noastre. Este un concept
o
care
are un potențial uriaș de a
c
transforma
cu adevărat România
tr
într-o
țară prosperă. Progresul unei
în
națiuni
se produce atunci când în
n
centrul
preocupărilor decidenților
c
politici
se află cetățeanul, cu
p
problemele
sale, care impune
p
cele
mai potrivite reglementări.
c
Iar
Ia orașele smart tocmai spre
astfel
de aspecte se orientează,
a
propunându-și
să
folosească
tehnologiile moderne pentru a
îmbunătăți viața cotidiană a
oamenilor. Tocmai de aceea, am
constituit o comisie prezidențială
pentru elaborarea unui Proiect de
țară, ca proiect al valorilor unei
altfel de Românii, o Românie
europeană, o Românie prosperă,
și am demarat un amplu proiect
intitulat România Educată (...)
Un oraș smart este un loc atractiv
pentru a locui și a munci, o
comunitate care le facilitează
oamenilor accesul la servicii publice
moderne și de foarte bună calitate.
Conceptul de oraș smart înseamnă,
dincolo de îmbunătățirea calității
vieții prin tehnologie inteligent

și de profesionistă ar fi, dar și la
un nivel sporit de transparență și
implicare civică, și de acestea avem
mare nevoie”.
CE ÎNSEAMNĂ TOTUȘI UN
ORAȘ INTELIGENT?
Ca
definiție
generală,
conceptul înglobează soluțiile
tehnologice dedicate rezolvării
problemelor cu care se confruntă
orașele
contemporane,
gen
trafic,
aglomerație,
poluare.
Smart City cuprinde procesele
de
schimbări
complexe
(de infrastructura, instruire,
mentalități
etc.)
necesare
pentru creșterea calității vieții
în regim de eficientizare a
consumului de resurse. Termenul
este utilizat și pentru a desemna
orașele care apelează intensiv la
tehnologiile noi „tip smart” în
vederea îmbunătățirii serviciilor
publice,
creșterii
nivelulului
de confort al cetățenilor din
localitățile
urbane și rurale,
eficientizării consumurilor de
resurse și reducerii cheltuielilor
pe termen mediu și lung. Într-o
altă viziune (fiindcă nu există
o definiție și abordare unitară),
un „oraș inteligent” înseamnă o
așezare urbană care creează, cu
ajutorul tehnologiei, oportunități
pentru toată lumea-de la cetățeni
persoane fizice, până la companii,
autorități și instituții publice

integrată, și implicarea mai activă a
cetățeanului în guvernarea locală și
în viața comunității. Transformarea
într-un oraș inteligent presupune
cunoștințe și abilități variate și
complexe, dar și planificare pe
termen lung, imposibil de gestionat
doar de câțiva funcționari sau
oameni politici. Spun mereu că
administrația publică devine
mai eficientă și mai performantă
prin dialog și lucru în echipă, în
parteneriat strâns cu cetățenii, cu
actorii economici, cu universitățile,
dar și cu societatea civilă.
Comunicarea și cooperarea aduc
expertiza pe care administrația nu
o poate deține, oricât de modernă

sau private (spitale, școli, firme
de transport etc.). Interacțiunea
facilă dintre autorități și cetățeni
reprezintă cheia acestui ecosistem
tehnologic și astfel beneficiile pot
aduce plusvaloare în societate.
Conceptul „Smart City”este unul
extrem de complex și aduce
laolaltă o serie de verigi ce trebuie
adaptate și strâns legate între ele:
infrastructură de bază, cum ar fi
cele de utilităte publică (canalizări,
apă, gaze naturale, energie,
electrică, transport), peste care
sunt dezvoltate infrastructuri de
comunicații electronice moderne.
De aici ar trebui să se nască,
practic, o comunitate inteligentă,

dotată cu atribute precum clădiri
inteligente, mobilitate inteligentă,
infrastructură
inteligentă,
tehnologie inteligentă, energie
inteligentă, conducere inteligentă
și, nu în ultimul rând, educație
inteligentă. În România, câteva
orașe au început de mai mult
timp să aplice acest concept:
Sibiu, Brașov, Alba Iulia, ClujNapoca, Oradea, Târgu Mureș,
Iași, Timișoara și Constanța. Ca să
vă oferim un exemplu concret, în
Oradea, au fost introduse contoare
de apă care pot fi citite de la 200 m
distanță, mijloacele de transport
în comun dispun de GSP și sistem
de ticketing, există panouri de
informare a timpilor de ajuns a
mijloacelor de transport în stații,
cetățenii au la dispoziție o aplicație
unde pot sesiza problemele
din oraș. Urbea are hotspoturi
unde utilizatorii pot să acceseze
internetul gratuit. În plus, orădenii
pot să-și achite taxele și impozitele
online și să plătească prin SMS
parcarea și transportul în comun.
DE LA PLOIEȘTEANUL CE
VA SĂ FIE INTELIGENT,
LA ÎNTREBĂRI
NEINTELIGENTE: STATUL
PARALEL!
Nu insistăm asupra dezbaterii.
Spunem doar că, până la un
oraș inteligent, Ploieștiul n-a
terminat cu treburile mai puțin
inteligente, cum ar fi asigurarea
banalei canalizări în tot orașul,
finalizarea stației de epurare,
asfaltarea străzilor la niște prețuri
mai apropiate de adevăr, curățenia
în oraș, școli fără buruieni prin
curte și fără igrasie pe pereți. În
fine, nu sunt în stare aleșii (toți,
de la un capăt la altul) să se pună
de acord unde să construiască un
spital municipal și noi discutăm
despre inteligență? Sau n-am
pus la treabă un biet hipodrom
sau un biet parc! Departe de noi
însă să minimalizăm importanța
conceptului. Ne punem doar
niște întrebări...Revenind asupra
dezbaterii, se vede treaba că
jurnaliștii n-au priceput nici
ei mare lucru din tot ce s-a
spus. Și nu e vina lor. Dovadă:
după încheierea simpozionului,
îngrămădindu-se
în
jurul
președintelui Klaus Iohannis,
niciunul n-a pus vreo întrebare
referitoare fie la Centenar, fie la
„smart city”, ci toată lumea s-a
interesat, foarte puțin inteligent,
despre... statul paralel! O întrebare
care s-a repetat obsesiv, indiferent
de răspunsurile șefului statului.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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TREI FIRME DIN GIURGIU,
IALOMIȚA ȘI CLUJ NE VOR
SCOATE DIN NĂMEȚI ÎN
URMĂTORII PATRU ANI

L

a un an de la deschiderea
ofertelor,
au
fost
desemnate firmele câștigătoare
pentru deszăpezirea drumurilor
naționale din Prahova și a
Autostrăzii A3 BucureștiPloiești. Contractele au fost
semnate pentru o perioadă de
patru ani, iar valoarea acestora
se ridică la zeci de milioane de
lei. Niciuna dintre companii
nu este din județ; firmele își au
sediile în Giurgiu, Ialomița și
Cluj.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

ompania
Națională
de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere a semnat acordurile-cadru
pentru întreținerea curentă pe timp
de iarnă a drumurilor naționale din
Prahova și a Autostrăzii A3. Valoarea
contractului pentru Secția Drumuri
Naționale Ploiești, valabil pentru
patru ani, se ridică la 36,3 milioane
de lei cu TVA, iar cel pentru A3, la
25,7 milioane de lei inclusiv TVA.
În același timp au fost semnate și
contractele subsecvente (pentru
fiecare an): deszăpezirea drumurilor
naționale costă, până la 31 decembrie
2017, 3,85 mil. lei, iar pentru A3, 1,79
milioane de lei. Rețeaua de drumuri
naționale din Prahova măsoară 322
km, iar A3 București-Ploiești- 55,5
km (din cei 62 km, cât va avea în
final calea rapidă). Cu alte cuvinte,
fiecare kilometru de drum național
deszăpezit ne va costa 112.773 lei, în
patru ani sau 28.183 lei/an. Autostrada
este mai scumpă: 463.063 fiecare km,
în patru ani și 115.765 lei în fiecare

an. Firmele care au câștigat licitația nu
sunt din Prahova. Contractul pentru
drumurile naționale a fost câștigat de
asocierea Anastamar Construct-Itaro
SRL, iar cel pentru A3, de compania
Diferit SRL.
Firma Anastamar Construct, din
Călugăreni, Giurgiu, a fost înființată
în anul 2015; este meritoriu așadar
că, la puțin timp de la înregistrare,
este beneficiara unor contracte de
anvergură. Aceasta aparține omului
de afaceri Gheorghe Cusă și unor
membri ai familiei sale (noră și
soție). Cusă deține, împreună cu
soția, și firma Gecor Construct.
Din acționariatul acesteia a făcut
parte, până în 2005, și Gherghina
Voicu, mama lui Cătălin Voicu, fost
senator PSD condamnat la 7 ani de
închisoare pentru trafic de influență.
Fostul ministru giurgiuvean al
Transporturilor, Răzvan Cuc, este
cunoscut ca făcând parte din cercurile
frecventate și de familia drumarului
din Călugăreni.

Itaro SRL a fost înmatriculată
în anul 1994 și are sediul social în
municipiul Slobozia, Șoseaua Brăilei.
Capitalul social subscris, de 100.000
de lei, integral vărsat, este compus
din 10.000 de părți sociale. Asociat
unic și administrator este Doru
Roșca, născut în Dorohoi, Botoșani.
Itaro SRL se ocupă și de transporturi
rutiere de mărfuri.
Societatea comercială Diferit
SRL din Cluj Napoca este deținută
de Daniela Denisa Petri, cu 25% din
acțiuni și Nicolae Petri - 75% din
acțiuni. Administratorul societăţii
este Grigore Vădean. Acesta din
urmă apare în dosarul fostului
președinte al Consiliului Județean
Cluj, Horia Uioreanu, fiind cel care
i-ar fi dat oficialului CJ, dar la sugestia
directorului de atunci al Direcției de
Drumuri Cluj, 45.000 lei.
Toate cele trei firme sunt
beneficiare a numeroase contracte pe
bani publici.

DOAR 16% DIN
BANII ALOCAȚI
UNOR INVESTIȚII
DIN JUDEȚ AU
FOST CHELTUIȚI!

P

rin
Hotărârea
Consiliului Județean
137 din 22 august 2017 a fost
alocată suma de 20,493 mil.
lei în vederea realizării a 143
de obiective de interes public,
din 97 de localități (11 orașe
și 86 de comune). Proiectele
aveau în vedere reabilitări
de drumuri, rețele de apă,
gaze sau canalizare, reparații/
reabilitări școli și grădinițe,
construire baze sportive
sau săli de sport, reabilitare
centre culturale etc. La finalul
lunii noiembrie, deși toate
aceste localități au cerut
imperativ bani, doar 16% din
suma alocată a fost cheltuită,
potrivit datelor CJ Prahova.
Ce se întâmplă cu banii
neutilizați? Se vor adăuga
excedentului bugetar al CJ

redirecționați de la reparația
str. Mureșului, la asfaltarea
str. Gării; Măgurele-150.000
lei trecuți de la înființarea
unui parc de agrement la
lucrări pentru obținerea
autorizației de securitate la
incendiu la Grădinița Micul
Prinț; Iordăcheanu-200.000
lei,
reparații
drumuri
comunale în loc de înființare
minigospodărie de apă în
sat Vărbila; Podenii Noi100.000 lei, de la extindere
cămin cultural Valea Dulce,
la întocmire documentații
tehnico-economice
(expertiza, studii de teren,
studii de specialitate, SF,
PT, DTAD, DTAC și alte
cheltuieli specifice) pentru
construirea unui cămin nou
în același sat. Tot la Podenii

Prahova, iar în 2018 nu vor
mai putea fi folosiți pentru
alte asocieri sau parteneriate.
Înțelegem totuși că pot fi
utilizați pentru parteneriatele
deja semnate în 2017! Mai
multe primării au solicitat,
pe parcurs, modificarea
investițiilor pentru care s-au
încheiat parteneriatele. Deși
plenul CJ a hotărât ca, din
2018, să nu mai accepte astfel
de derogări la final de an,
numai bine ce, în ședința de
săptămâna trecută, au fost
aprobate alte schimbări de
proiecte: Breaza- 100.000 lei

noi, autoritățile au renunțat
la realizarea unui podeț peste
pârâul Sărățeni, în favoarea
construirii
unui
cămin
cultural în satul Mehedința;
Valea
Doftanei-250.000
lei, trecuți de la amenajare
trotuare și scurgeri ape
pluviale de-a lungul DJ 102I
la reparații Cămin Cultural
Trăisteni și achiziție sistem de
încălzire. Reamintim că alte
28 de localități au solicitat
schimbarea
destinației
banilor prin HCJ 180/30
octombrie 2017, 177 și 161/
29 septembrie 2017 și 153/12
septembrie 2017.

INVESTIȚIE DANEZĂ DE 50 DE MILIOANE DE
EURO, LA ARICEȘTII RAHTIVANI

G

rupul Rockwool a anunțat
că va investi aproximativ
50 de milioane de euro într-o
fabrică de vată minerală bazaltică
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la Ariceștii Rahtivani.
Rahtivani Noua
capacitate industrială va crea
150 de locuri de muncă, în
mod direct și alte 300 în mod

indirect, în servicii și logistică.
În primăvara acestui an, grupul
danez își exprimase intenția de a
cumpăra teren pentru a-și extinde
producția în Statele Unite ale
Americii, Suedia și România.
Potrivit unui comunicat de presă al
companiei, fabrica va fi amplasată
pe un teren de aproximativ 30
de hectare în comuna Ariceștii
Rahtivani și va fi prima de acest
fel din România: „unitatea va
contribui la creșterea economiei
locale în condițiile în care cea mai
mare parte a materiei prime și a
serviciilor de logistică provine din
România, iar cea mai mare parte a
forței de muncă angajate direct sau

de companiile subcontractante va
fi locală. Procesul pentru emiterea
permiselor
și
autorizațiilor
necesare a fost inițiat, astfel
că producția de vată minerală
bazaltică este estimată să înceapă
în anul 2019”. Grupul Rockwool,
prezent de 20 de ani în România,
prin intermediul filialei de
vânzări, este lider mondial în
livrarea de soluții pe bază de vată
minerală bazaltică. Gilles Maria,
Senior Vice President, declara:
„această investiție ne va permite
să sprijinim mai bine eforturile
României de a crește siguranța
împotriva incendiilor și eficiența
energetică în clădirile din țară.

Încurajăm Guvernul să continue
să colaboreze cu statele membre
ale Uniunii Europene în cadrul
platformei pentru schimb de
informații în domeniul incendiilor
(FIEP), precum și pentru alte
inițiative care vor îmbunătăți
reglementările privind siguranța
la incendiu. Suntem deschiși
să împărtășim cu autoritățile,
clienții și alte părți interesate toate
cunoștințele și expertiza pe care
le-am acumulat de-a lungul celor
80 de ani în care am făcut clădirile
mai confortabile, eficiente energetic
și sigure la incendii”.
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ACTUALITATE

MOODY’S AVERTIZEAZĂ: MAJORAREA
RAPIDĂ A SALARIILOR PUNE ÎN PERICOL
COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

A

cum poate nu vom bănui și agenția americană de evaluare financiară
Moody’s că ar fi în slujba forțelor oculte ce subminează majoritatea PSDALDE. Dar raportul anual de țară privind România nu este unul foarte optimist.
Daniela Re Fraschini, vicepreședinte adjunct la Moody’s și autoare a raportului,
crede că majorarea rapidă a salariilor pune în pericol competitivitatea
economică a României și amplifică deficitul de cont curent. Moody’s recomandă
Bucureștiului să țină sub control cheltuielile guvernamentale, să crească
absorbția fondurilor europene și să întărească guvernanța la companiile de stat.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

R

aportul spune, negru pe alb, că
„politica expansionistă din ultima
perioadă a erodat beneficiile aduse de
consolidarea care a avut loc după criza
financiară mondială. În același timp,
politica macroeconomică prociclică a dus

la majorarea rapidă a salariilor, punând
în pericol competitivitatea economică
și amplificând deficitul de cont curent”.
Potrivit News.ro, Moody’s se așteaptă ca
stimulii fiscali să contribuie la o creștere
economică rapidă pe termen mediu, dar

este improbabil ca aceasta să fie sustenabilă
și solidă pe termen lung. Factorii care vor
alimenta creșterile economice, conduse
de consumul privat, vor rămâne probabil
neschimbate, în condițiile continuării
politicii fiscale expansioniste în 20172018. Totuși, Moody’s anticipează o
încetinire a consumului privat, odată
cu atenuarea impactului măsurilor de
stimulare fiscală. În plus, vulnerabilitățile
rămase la nivel instituțional și politicile
economice care împiedică investițiile
private mai mari continuă să constrângă
potențialul de creștere pe termen lung
al României. Situația finanțelor publice
a continuat să se deterioreze în 2017, iar
Moody’s anticipează ca această tendință
va continua în 2018. Asta din cauza
măsurilor fiscale și bugetare adoptate în
perioada 2015-2017 în cadrul noului Cod
Fiscal, inclusiv o nouă reducere a TVA,
de la 20% la 19%. În perioada 2017-2018,
agenția prognozează că acest raport va
rămâne aproape constant, fiind susținut de
accelerarea inflației și creșterea economică
puternică.
Moody’s, cu sediul central la New
York, este o companie de rating,
cercetare și analiză de risc, înființată în
anul 1909 de John Moody. O cotă de
20% din acțiunile Moody’s este deținută
de Berkshire Hathaway, firma ce aparține
omului de afaceri Warren Buffet.

ROMSILVA VA TĂIA, ÎN ACEST AN,
9,560 MILIOANE METRI CUBI DE LEMN
PENTRU CRĂCIUN, REGIA PUNE LA DISPOZIȚIE 60.000 DE BRĂDUȚI

L

a nivel național, există 2.035 de
comune/orașe (2 milioane de
gospodării) ai căror locuitori folosesc
lemnul ca resursă energetică pentru
încălzirea caselor. Romsilva apreciază că,
anual, pentru a acoperi nevoia acestor
gospodării, ar fi necesari 7,15 milioane de
metri cubi de lemn, ceea ce ar însemna,
teoretic, aproximativ 23.000 ha defrișate
la ras. În Prahova, potrivit Direcției
Silvice, primăriile au indicat un necesar
de 53.114 mc lemn de foc. Pentru anul în
curs au fost încheiate 39 parteneriate, cu
un volum de masă lemnoasă de 7.138 de
metri cubi, întreaga cantitate fiind deja
epuizată. La acest volum se mai adaugă
aproximativ 12.000 mc comercializați
de firmele atestate să exploateze masa
lemnoasă pe picior și o cantitate pesemne
neștiută din pădurile private. Prețul oficial
al lemnului de foc este cuprins între 150
și 230 lei/metrul cub, în funcție de esență.
La beneficiarul final însă acesta ajunge
la valori aproape triple, o camionetă cu
1,5 mc costând 1.100 lei. Pentru 2018,
Direcția Silvică Prahova estimează că va
vinde 279.000 de metri cubi, 130 de mii
de metri cubi direct prin ocoalele silvice,
iar diferența-prin firme specializate. Din
această cantitate, 60.000 mc va însemna
lemn de foc. Romsilva a anunțat că,
în 2016, la nivel național, din pădurile
proprietatea statului s-a recoltat un volum
total de 8,6 milioane mc masă lemnoasă. În
2017, Consiliul de administrație al

RNP, luând în considerare prevederile
amenajamentelor silvice, amplasarea
tăierilor în teren și exigențele de ordin
silvicultural, a aprobat un program de
recoltare de 9,560 milioane mc, din care
produse principal - 6,7 milioane mc,
diferența fiind constituită din produse
secundare, de igienă și accidentale. Pentru
2018, cantitatea recoltată va fi de 9,780
milioane mc masă lemnoasă.
Și tot Romsilva a anunțat că, în acest
an, va pune în vânzare 60.000 de pomi de
Crăciun, iar prețurile rămân neschimbate,
în comparație cu anul trecut. Directorul
general Ciprian Pahonțu a declarat:
„cantitatea pe care o punem în vânzare

este undeva la 60.000 de pomi de Crăciun,
din speciile brad și molid, dar vom avea și
brazi la ghiveci care provin din pepiniere.
Prețurile nu le-am schimbat, vor fi similare
cu cele de anul trecut, între 10 și 30 lei,
iar puieții ornamentali, între 30 și 150 lei.
Vânzarea pomilor de Crăciun se va face
de către fiecare direcție silvică în parte, în
funcție de comenzile primite de la agenții
comerciali sau direct către persoanele
fizice”. Pahonțu nu și-a ascuns bucuria că
presiunea asupra pădurilor din România
a scăzut fantastic după ce au început
importurile masive de brazi de Crăciun
din Danemerca.

PRIETENI,

PROVOCARE!

continuare din pagina 1

Spun acest lucru deoarece, în afară de păreri
și declarații, nu am observat nimic concret în
activitatea Președintelui nostru. În condițiile în
care câmpurile și orașele patriei sunt sufocate
de gunoaie iar depozitarea gunoiului se face în
gropi deschise ca acum 100 de ani, în condițiile
în care reciclarea gunoiului este o afacere de
multe zeci de miliarde de euro în Europa dar
mai puțin în România, nu cumva Președintele
putea să înceapă cu această problemă? Pare un
fel de a pune boii înaintea căruței: discutăm
despre smart-hub-uri, despre smart-city,
despre cercetare avansată în timp ce nu suntem
în stare măcar să aplicăm și să facem ceea ce fac
alții de multă vreme! Părerea mea – ca să citez
un clasic în viață: n-am putea să începem cu o
legislație stimulativă în reciclarea gunoiului, cu
consecință imediată în producerea de energie
(biogaz), de compost (pentru agricultură), de
materiale pentru industrie (plastic, fier etc.)
și mai ales în curățarea mediului de gunoiul
inconfundabil din ţară ?

COSMIN ALEXANDRESCU
Ca
ce a început predecesorul
C săă continui
t
subliniez că actuala conducere locală nu are
un contract de maintenanţă ptr. iluminatul
public și noi vb de smart city ? Serviciile
oferite cetăţenilor sunt falimentare ( SGU și
Transport Persoane). Președintele a fost invitat
(adus) de primarie dar cei prezenţi în sală au
fost (invitaţi) aduși de către CCIPh, UPG si
organizaţii patronale. Vin alegeri anticipate ?
A început campania electorală ?

DAN ENESCU
“Citadela viitorului” Ploieștiul.... se spunea
că e o dezbatere publică, 100 ani, Centenarul
Marii Uniri. La o dezbatere publica se și ia
cuvântul... s-a interzis așa ceva, deci nu e
dezbatere.
Care Ploiești Citadela Viitorului? Când de 2
ani în Ploiești nu se întâmplă nimic. Cetăţeanul
vede că nu are trasat aliniament pe dumuri, nu
are parcurile amenajate, când vede că situaţia
societăţilor ce aparţin municipalităţii, SGU,
TCE, RASP și altele sunt în declin.
100 ani centenar... când evenimentul s-a
dorit altfel decât ca primăria a cheltuit 140.000
ron, incredintare directa pentru ce? Pentru
a face politica și pentru a face campanie
electorală cuiva? Președintele, potrivit
Constituţiei, este mediator. S-a transformat,
aseară, în lider politic. Sau ... a încercat... Îmi
este rușine! Îmi cer eu scuze lui Cuza, lui Mihai
Viteazul și lui Stere și ploieștenilor.

CRISTACHE CATALIN
Românii și România, în atâta amar de vreme
sub „oblăduirea” comunistă, s-au dezobișnuit
de tot ce inseamnă o atitudine onorabilă, o
manifestare civilizată, o exprimare simplă și
fără certuri inutile.
Metoda „pumnului în gură”, celui care dă
dovadă de eleganță și bună creștere, este cea
mai „la îndemână” pentru a te face să te oprești
din a avea inițiative pozitive.
Oricum ar fi, când vorbim despre, sau ne
adresăm Președintelui României, ales de peste
6 milioane de cetățeni ai țării, ar trebui să fim
cel puțin respectoși.
Președintele României a făcut un lucru bun
Ploieștiului și chiar C.F.R.-ului, prin simplul
fapt că s-a deplasat cu trenul (care președinte
al României post-decembriste a circulat cu
CFR?), în orașul Ploiești și s-a adresat simplu,
elegant, deschis și civilizat celor prezenți la
evenimentul organizat la UPG.
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CONTRIBUȚIA ARMATEI ROMÂNE LA ÎNFĂPTUIREA
ȘI APĂRAREA MARII UNIRI DIN 1918

Anul acesta se împlinesc 99 de ani de la unirea
Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu patria
mamă, România. Prin unirea acestor provincii s-a încheiat
procesul de eliberare a românilor care s-au aflat sub
stăpâniri străine.
Armata română a sprijinit ferm acţiunile politicodiplomatice și militare ale guvernului României, din
perioada anilor 1914-1916, pentru desăvârșirea procesului
de făurire a statului naţional unitar român. În perioada
celor doi ani de neutralitate, 1914-1916, guvernul României
și-a intensificat activitatea politică, diplomatică și culturală,
studiind posibilităţile pentru intrarea ţării în război, alături
de alianţa care-i garanta eliberarea românilor aflaţi sub
stăpâniri străine: Tripla Alianţă, formată din Germania și
Austro-Ungaria, și Tripla Înţelegere (Antanta), formată din
Anglia, Franţa și Rusia.
La data de 4/17 august 1916, guvernul României a
semnat Tratatul de alianţă și Convenţia militară cu Antanta,
prin reprezentantul său, Rusia, încununând efortul stăruitor
de apărare a independenţei de stat și de pregătire a cadrului
luptei armate de eliberare naţională și întregire statală. În
baza înţelegerii militare, Franţa și Anglia s-au angajat faţă
de România să furnizeze armatei române mitraliere, tunuri,
avioane și alte mijloace de luptă, precum și să deschidă un
nou front de luptă la Salonic. Rusia s-a angajat să trimită
pe teritoriul ţării noastre Armatele a 4-a și a 6-a Ruse și un
corp de armată în Dobrogea (200.000) de ostași, precum și
înlesnirea transportului armamentului din Franţa și Anglia,
prin Extremul Orient, până în Moldova și Muntenia.
Consiliul de Coroană al României a hotărât declararea stării
de război cu Austro-Ungaria, la data de 14/27 august 1916.
În noaptea de 14/15 – 27/28 august 1916, Armata
Română a declanșat Campania militară de eliberare a
Transilvaniei și Bucovinei de sub dominaţia austro-ungară.
După 300 de ani de la actul întregitor al lui Mihai Viteazul,
ostașii ţării, animaţi de cel mai fierbinte patriotism, înaintau
pe străvechiul pământ strămoșesc de la nord și vest de
Carpaţi, vestind că sosise ceasul mult așteptat al împlinirii
celor mai înalte aspiraţii de unitate și eliberare ale naţiunii
române.
Trupele române erau animate de credinţa legitimă
în justeţea cauzei pe care o serveau. Înaltul Ordin de Zi
din 15/28 august 1916 preciza: „Fraţii noștri vă așteaptă
cu nerăbdare și cu inima plină de nădejde. Umbrele marilor
voievozi Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare, ale căror rămășiţe
zac în pământurile ce veţi dezrobi, vă îndeamnă la biruinţă,
ca vrednici urmași ai ostașilor, care au învins la Vaslui, la
Călugăreni și la Plevna. Veţi lupta alături de marile naţiuni
cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă așteaptă. Cu bărbăţie
să-i îndurăm greutăţile și izbânda va fi a noastră. Arătaţi-vă
demni de gloria străbună. De-a lungul veacurilor un neam
întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi”
Până la sfârșitul lunii septembrie 1916 cele trei
armate române, susţinute și de populaţia civilă, au desfășurat
lupte grele în Transilvania, ajungând pe aliniamentul
Orșova-Sighișoara, pe cursul superior al Mureșului.
De la 1 octombrie 1916, efectivele Armatei 1-a
Austro-Ungare au început o puternică ofensivă spre Carpaţii
Orientali, punând în pericol Moldova. Marele Cartier
General al Armatei României a dirijat câteva mari unităţi
spre aliniamentul Carpaţilor Orientali şi Meridionali,
pentru a împiedica pătrunderea inamicului în zona
interioară. După lupte dârze, soldate cu mari pierderi umane
şi materiale, ostaşii din Armata de Nord (nr. 4), comandată
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generalul Falkenhayn. Rănit grav în lupte, în apropiere de
mănăstirea Lainici, pe Valea Jiului, generalul Ion Dragalina
a murit în Spitalul Militar din Bucureşti. A murit şi
generalul David Praporgescu, pe Valea Oltului. Moartea
acestor generali şi a altor ofiţeri cu funcţii importante în
structura de comandă a armatei, precum şi suplimentarea
forţelor germane şi austro-ungare în Transilvania au slăbit
rezistenţa trupelor române, care s-au retras, prin lupte grele,
spre Târgovişte şi, apoi, de la 27 noiembrie / 9 decembrie,
spre Buzău şi Râmnicu Sărat.
Atacarea Dobrogei în noaptea de 18/31 august
1916, de către trupele bulgare, sprijinite de trupe turceşti şi
germane, au determinat trupele româneşti, ruseşti şi sârbe,
dislocate în Dobrogea, să desfăşoare crâncene lupte de
apărare. Înfrângerile suferite de către români la Turtucaia
şi Silistra au determinat Marele Cartier General din Armata
României, la propunerea generalului Alexandru Averescu,
să oprească ofensiva Armatei Române în Transilvania,
să disloce Diviziile a 2-a, a 12-a şi a 20-a Infanterie de
la Armata 1-a şi Diviziile a 5-a, şi a 15-a Infanterie de la
Armata a 2-a, în sudul ţării, pentru a împiedica inamicul să
pătrundă din Bulgaria peste graniţă.
O parte a efectivelor Armatei 1-a, Armatei a 2-a şi
Armatei a 3-a, care a acţionat în Dobrogea, a fost folosită
în bătălia de apărare a capitalei Bucureşti (cunoscută şi sub
denumirea de Bătălia de pe râurile Argeş – Neajlov, 16-20
noiembrie 1916), însă trupele române au fost înfrânte. De
cealaltă parte, trupele germane, bulgare şi turce, conduse
de vestitul feldmareşal Mackensen, au ocupat Bucureştiul şi
apoi Ploieştiul, în ziua de 23 noiembrie/6 decembrie 1916.
Marele Cartier General al Armatei Române a
ordonat marilor unităţi şi unităţilor din armata română să
se retragă spre Moldova. La 29 decembrie 1916/10 ianuarie
1917, prin trecerea la apărare de ambele părţi, campania de
pe frontul român s-a oprit, marile unităţi şi unităţile militare
române retrăgându-se în apărare în poarta Focşanilor.
La data de 3 noiembrie 1916, în baza Ordinului
Marelui Cartier General nr. 294 s-a înfiinţat, la Târgu
Neamţ, Batalionul de Vânători de Munte, folosindu-se
efectivele Şcolii de Schiori, înfiinţată în octombrie 1916.
Batalionul Vânători de Munte s-a transformat, la data de 2
noiembrie 1917, în Regimentul 8 Vânători de Munte, care a
participat la campania militară din 1919, din Ungaria.
În perioada ianuarie-iunie 1917, Marele Cartier
General ajutat de Misiunea Militară Franceză, condusă
de generalul Matias Henry Berthelot, a luat măsuri de
reorganizare a Armatei Române pe două armate: Armata 1-a
şi Armata a 2-a. Au fost completate efectivele sale care, au
crescut la 700.000 de oameni, din care 460.000 constituiau
armata de operaţii. O atenţie deosebită s-a acordat dotării
cu mijloace de luptă.
Pe frontul românesc s-a desfăşurat, Campania
Militară din vara anului 1917, cuprinzând trei mari bătălii,
înscrise în triunghiul morţii şi al eroismului, cunoscute şi
sub denumirea de eroicele bătălii de la Porţile Moldovei.
Prima dintre ele, ofensiva de la Mărăşti, s-a
desfăşurat în zona depresiunii Zăbrăuţului şi Vrancei (9/22
iulie - 19 iulie / 1 august 1917), de către ostaşii Armatei a 2-a
Române, iar pierderile românilor în glorioasa bătălie au fost
de 110 ofiţeri şi 4.782 de soldaţi (morţi, răniţi şi dispăruţi).
A doua din cele trei bătălii, Marea bătălie de la
Mărășești, s-a desfășurat în perioada 24 iulie / 6 august - 19
august / 1 septembrie 1917, în apărare, și a fost purtată de

Armata 1-a Română, sub comanda generalilor Constantin
Christescu și Eremia Grigorescu (de la 30 iulie 1917).
Pierderile în bătălia de la Mărășești, au fost următoarele:
27.410 români, morţi, răniţi și dispăruţi, 25.650 ruși
din Armata a 4-a și a 6-a Rusă și 60.000-65.000 de ostași
germani din Armata a 9-a Germană.
A treia bătălie, cea de la Oituz, s-a desfășurat
în perioada 26 iulie / 8 august - 29 august / 8 septembrie
1917, în lupte de apărare conduse de generalul Alexandru
Averescu, pierderile cifrându-se la 12.350 de militari (morţi,
răniţi și dispăruţi).
Prin suita de victorii de la Mărăști, Mărășești și
Oituz, armata română și-a luat o binemeritată revanșă faţă
de înfrângerile din toamna anului 1916.
Pe frontul din Moldova, tratativele de armistiţiu ale
Comandamentului Rus au început la data de 20 noiembrie
/ 3 decembrie 1917 și s-au încheiat la 22 noiembrie / 5
decembrie 1917. La aceste tratative a fost nevoit să participe
și Guvernul României, care a încheiat armistiţiul la Focșani,
la 26 noiembrie / 9 decembrie 1917. A urmat Tratatul
de Pace încheiat de ruși la Brest Litovsk, în 28 ianuarie /
10 februarie 1918 și apoi cel de la București, încheiat de
guvernul României la 24 aprilie / 7 mai 1918, prin care i
s-au impus României obligaţii economice, financiare și
militare deosebit de grele, precum și pierderea temporară
a unor importante teritorii (Dobrogea și ajustări pe crestele
Carpaţilor) și reducerea efectivelor armatei. Efectivul total
al armatei a fost stabilit la 20.000 de infanteriști, 3.200
cavaleriști și 9.000 artileriști. Armata a fost demobilizată
până la data de 30 iunie 1918. Acest tratat nu a fost semnat
de regele Ferdinand I.
Ca urmare a puternicei ofensive desfășurate de
armata franceză, de la Salonic spre Balcani, care a obligat
Bulgaria să capituleze la data de 16/29 septembrie 1918, la
data de 27 octombrie / 9 noiembrie 1918 România a intrat
din nou în război. Guvernul condus de generalul Constantin
Coandă a remis, în acea zi, feldmareșalului von Mackensen
un ultimatum, prin care cerea trupelor de sub comanda
sa să evacueze teritoriul ocupat, în 24 de ore. Tot în acea
zi, regele Ferdinand I comunica președintelui Franţei că
România reia lupta pentru triumful cauzei naţionale și
europene. Prin Înaltul Decret nr. 3.179, din 27 octombrie /
9 noiembrie 1918, Armata României a fost remobilizată, la
data de 28 octombrie/10 noiembrie 1918.
Datorită terorii exercitate de gărzile maghiare
în Transilvania, Consiliul Naţional Român de aici a cerut
sprijin Guvernului Român de la Iași. În consecinţă, la 5/18
noiembrie Marele Cartier General a dispus ca trupele
române să intre grabnic în Transilvania, pentru a asigura
ordinea, liniștea, viaţa și avutul locuitorilor. Astfel, Divizia
a 7-a Infanterie Roman, comandată de generalul Traian
Moșoiu, a fost concentrată în zona Topliţa - Ditrău Gheorghieni, iar Divizia 1-a Vânători (Infanterie - Vânători
de Câmp) în zona Miercurea Ciuc - Sân Dămăcuș. Pe Valea
Oltului a fost concentrată Divizia a 6-a Infanterie Focșani și
pe Valea Jiului, Divizia a 2-a Vânători (Infanterie).
Unităţile militare românești au apărat Marea Unire
înfăptuită la 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, la Alba Iulia.
Întrucât membrii delegaţiilor din judeţele aflate în vestul
ţării, care au participat la adunarea de la Alba Iulia, au
fost arestaţi și persecutaţi de către administraţia maghiară,
Armata Română a început acţiuni de luptă spre vest, în
luna decembrie 1918, ajungând pe aliniamentul: Satu
Mare, Sălaj, Bihor, Arad. Cu aprobarea Consiliului Militar
Suprem Interaliat, de la Paris, Armata Română a alungat
administraţia maghiară și trupele maghiare, în luna aprilie
1919, până la Tisa. Între localităţile eliberate în vestul ţării
s-a înscris și orașul Oradea, la data de 20 aprilie 1919.
Bela Kun (conducătorul sovietelor instituite
la Budapesta în martie 1919) prin înţelegere cu Lenin,
conducătorul Rusiei bolșevice, a atacat cu armata maghiară,
în iunie 1919, armata cehă și numai intervenţia hotărâtă
a armatei române i-a potolit pe maghiari. Totuși, trupele
maghiare au început, prin surprindere, o nouă ofensivă
împotriva armatei române, la data de 20 iulie 1919. Această
situaţie a obligat armata română să treacă Tisa, la 27 iulie
1919.
Înaintând cu hotărâre în pusta maghiară, armata
română a intrat în Budapesta, în ziua de 3 august 1919,
primii pătrunzând în oraș ostașii din cele 4 escadroane de
roșiori, din Brigada a 5-a Roșiori Tecuci. În ziua de 4 august
a intrat în oraș și grosul armatei, printre ei remarcându-se și
ostașii Diviziei 1 Vânători de Câmp (nu vânători de munte).
Ca urmare a cererilor adresate de noua administraţie
maghiară la Consiliul Militar Suprem Interaliat de la Paris,
România a început retragerea armatei sale din Ungaria, la
data de 3 septembrie 1919.
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Conversaţie istorică a celor mai puternice minţi despre religie și știinţă

CÂND EINSTEIN L-A ÎNTÂLNIT PE TAGORE
Î

n anul 1930, pe 14 iulie,
Albert Einstein l-a primit în
casa sa de la periferia Berlinului pe
filozoful, muzicianul și laureatul
Premiului Nobel Rabindranath
Tagore. Conversaţia lor a rămas
în istorie ca fiind una dintre
cele mai profunde din punct
de vedere intelectual, în care
savanţii au analizat relaţia dintre
religie și știinţă.
Deși în prezent unii oameni
consideră că știinţa este opusul
religiei, Tagore a reușit să explice
existenţa divinităţii cu ajutorul
știinţei. Tagore consideră că
„adevărul universului” este unul
și același cu „adevărul omului”.
Precum în cazul materiei care este
compusă din protoni și electroni
între care există spaţiu, la fel și
umanitatea este compusă din
indivizi, care sunt interconectaţi
prin relaţiile dintre ei, ceea ce
conferă unitate umanităţii, a
completat Tagore, după cum
notează Brain Pickings.
Einstein i-a propus filozofului
două concepte despre natura
universului: lumea ca o unitate
dependentă de umanitate și
lumea ca o realitate independentă
de factorul uman.
Tagore considera că această
lume este a oamenilor, iar
existenţa unui anumit standard
al raţiunii și încântării îi
conferă adevăr, acest standard
fiind cel al „omului etern” care

experimentează prin intermediul
experienţelor oamenilor.
Entitatea eternă sau „Omul
Suprem”, după cum numea
Tagore divinitatea, este necesar
să fie realizată de oameni prin
intermediul diferitelor stări și
activităţi – fiinţa supremă, care
nu este supusă niciunei limitări,
este realizată pornind de la
condiţia noastră individuală
limitată. Din punct de vedere
știinţific, divinitatea nu poate
fi explicată, pentru că știinţa
cercetează
și
urmărește
să
descopere
adevărurile
impersonale, în timp ce religia
cunoaște
deja
adevărurile
universale care sunt legate de
cele mai profunde aspiraţii ale
fiinţei umane, conștientizarea
adevărului
dobândind
o
semnificaţie universală.
Einstein
considera
că
frumuseţea și alte concepte nu ar
exista dacă omul nu ar fi: „Dacă
nu ar mai exista oameni, Apollo
din Belvedere nu ar mai fi frumos”.
Însă considera că Adevărul este
independent de om. Deși nu
avea nicio dovadă a supoziţiilor
sale, savantul susţinea că „asta
este religia mea”.
În schimb, filozoful susţinea
că, în concepţia sa indiană,
Adevărul absolut nu poate fi
conceput de mintea separată,
individuală și nu poate fi
descris prin cuvinte, dar poate

fi experimentat prin fuziunea
deplină cu infinitul. Natura
adevărului despre care se poate
discuta este o aparenţă – „ceea ce
pare real pentru mintea omului
se numește maya sau iluzie”. El
credea că divinitatea poate fi
concepută doar prin intermediul
unităţii, astfel întreaga umanitate
poate realiza adevărul suprem.
Einstein l-a contrazis pe

Tagore, afi
rmând că divinitatea
Tagore
afirmând
este independentă de om și
umanitate. „În cele din urmă,
realitatea fizică ultimă este
numai o multitudine de centri
electrici, care se regăsesc și în
mintea umană”, spunea Tagore,
care considera că omul nu ar
putea percepe divinitatea dacă
nu ar fi deja în el. Poetul a oferit
exemplul unei mese și susţinea

că omul nu ar ști ce este acel
obiect solid dacă în mintea sa nu
ar exista deja informaţiile despre
acel obiect. Pentru Tagore, religia
și ”Omul Suprem” făceau parte
din individ.
După această argumentaţie
a filozofului indian, Einstein a
exclamat: „Înseamnă că sunt un
om mult mai religios decât tine!”.

CE S-A GĂSIT ÎN GIULGIUL DIN TORINO
G
iulgiul din Torino, pânza
în care ar fi fost acoperit
Iisus Hristos după răstignire,
a născut o mulţime de discuţii.
Unii susţin că această pânză
este pictată, dar experţii au
descoperit recent urme de sânge
care proveneau de la o persoană
torturată, un indiciu care
înlătură foarte multe suspiciuni.
Experţii pretind că există
sânge pe giulgiu care nu
ar aparţine unei persoane
sănătoase. Aceștia argumentează

că respectivele urme de sânge
conţin creatinină și feritină,
substanţe ce se găsesc în sângele
victimelor anumitor traume.
Experţii susţin că giulgiul ar
fi pătat de sângele unei victime
torturate, care susţine teoria că
pânza funerară a fost utilizată la
învelirea lui Iisus. Descoperirile
contrazic astfel teoria conform
căreia giulgiul ar fi fost pictat de
falsificatorii medievali.
Giulgiul se află în prezent în
Catedrala Sf. Ioan Botezătorul

din Torino, Italia, unde este și
expus.
Elvio Carlino, un cercetător
de la Institutul de Cristalografie
din Bari, Italia, a spus că
micile particule dezvăluie „o
mare suferinţă” a unei victime
„înfășurate în pânza funerară”.
Respectivele particule au
„o structură, dimensiune și o
anumită distribuţie”, a spus
profesorul Giulio Fanti de la
Universitatea din Padova. Acesta
a declarat că sângele conţine
niveluri înalte de substanţe
precum creatinină și feritină,
găsite la pacienţii care suferă
traume puternice, precum
tortura.
Profesorul Fanti a declarat:
„Astfel,
prezenţa
acestor
nonparticule biologice găsite
în
timpul
experimentelor
desfășurate de noi demonstrează
că omul înfășurat în Giulgiul
din Torino a suferit o moarte
violentă”.
Giulgiul din Torino măsoară
în jur de trei metri pe un metru și
conţine ceea ce pare a fi imaginea
unui bărbat despre care creștinii
cred că îl înfăţișează pe Iisus.
Giulgiul a fost subiectul unor
studii știinţifice extensive pentru
a-i verifica autenticitatea.

9

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂ

Ziarul Ploiestii

Referendum anti-Chirtoacă: un învins și
nici un învingător
Așadar, referendumul de demitere a primarului general Dorin
Chirtoacă, inițiat de socialiștii de la Chișinău, a eșuat. Nu pur și simplu, ci
mai răsunător decât campania de agitație care a durat, oficial, mai bine de
o lună, iar neoficial mai bine de doi ani. Adică din 2015, când au avut loc
ultimele alegeri locale. Cele 9 milioane de lei, cheltuite pentru organizarea
referendumului anti-Chirtoacă de la bugetul de stat și alt peste un milion
din visteria PSRM s-au dus pe apa …duminicii de 19 noiembrie 2017. Dar
ce va fi cu primăria capitalei mai departe? Sau mai bine zis, cu capitala
însăși?
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
T ți suntt d
Toți
de vină,
i ă numaii nu ceii vinovați
i
ți
„Foarte multe se puteau de făcut din cele 9
milioane de lei – se puteau renova cinci secții
în spitalele care necesită a fi reparate sau se
puteau procura mai multe utilaje medicale
pentru a investiga copiii sau pacienții care
se adresează în spitalele municipale. Eu
cred că socialiștii trebuie impuși să întoarcă
aceste 9 milioane de lei în bugetul statului,
iar mai apoi banii să fie redirecționați
către municipalitate și investiți în sistemul
educațional, de sănătate, de protecție
socială”, a declarat Mihai Moldovanu, șeful
Direcției Sănătate a municipiului Chișinău.
Este prima declarație care nu vine de la un
partid, ci de la un funcționar, la epuizarea
unui exercițiu preponderent politic, și mai
puțin democratic, numit „Referendumul
anti-Chirtoacă”.
Până la această declarație diferite
formațiuni politice și-au adresat învinuiri
cu carul atât din stânga spre dreapta, cât și
între ele, pe aceleași eșichiere. Socialiștii,
încolțiți din toate părțile, dar mai ales de
rezultatul zdrobitor al referendumului, s-au
pus pe aruncat acuzații în toate partidele
de dreapta. Prima care i-a venit pe limbă
lui Ion Ceban, principalul căruțaș al brișcăi
ruse cu trei cai din Consiliul Municipal –
PSRM, PCRM și PN (Partidul Nostru) – a
fost Maia Sandu, pe care a învinuit-o de
colaborare cu PD și că a dăruit primăria lui
…Vlad Plahotniuc. Adică tocmai de ceea ce
îi învinuia pe socialiști și democrați lidera
PAS. Alt țap ispășitor în viziunea aceluiași
Ceban este CEC, care ar fi umflat listele
electorale. Deși s-a întâmplat tocmai invers
– la sesizarea liberalilor CEC a radiat din
liste 18 mii de presupuși alegători.
După ce fierbințeala eșecului s-a mai
domolit, socialiștii și-au vărsat amarul,
oficial, într-un comunicat de presă, prin
care învinuiesc partidele de dreapta că,
prin boicotarea referendumului, „și-au
promovat propriile interese înguste, care
țin atât de Primăria capitalei, cât și de
viitoarele alegeri parlamentare, dar mai ales
de înțelegerile secrete pe care le au privind
situația de după aceste alegeri”. Și că au irosit
„șansa reală de a pune capăt stării de haos
și incertitudinii din capitală prin demiterea
lui Dorin Chirtoacă și prin deschiderea
căii legale spre alegerea unui nou primar”.
Un primar socialist, trebuie să înțelegem.
Mai ales că însuși socialistul Ion Ceban
nu-și prea ascundea că jinduiește această
funcție, după ce anterior cei doi lideri, Igor
Dodon, în 2011, comunist încă, iar Zinaida
Greceanîi, în 2015, deja socialistă, au eșuat
doar la câteva procente. Doar că Ceban avea
două motive de a-l zdrobi pe Chirtoacă și
a ajunge primar: unul de partid – ca să dea
un surplus de credibilitate electoratului încă
șovăitor în raport cu PSRM și să consolideze
șansele socialiștilor în parlamentarele din
anul viitor, și altul personal – de a-și răzbuna
mama, Eugenia Ceban, care în 2012 a fost
demisă de Chirtoacă, după câteva procese
de judecată, din funcția de șefă a Direcției
de Asistență Socială. Anume din acel an
Ion Ceban a devenit unul din cei mai vocali
socialiști și dogul lui Igor Dodon.
Eșecul socialiștilor i-a făcut chiar și
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li ți săă iia în
î țeapăă PSRM.
PSRM „Așa
A cum
pe aliați
socialiștii au condus referendumul antiChirtoacă, așa vor „câștiga” alegerile
parlamentare după sistemul mixt, înaintat
de ei și PDM. Considerați că repetiția
a avut loc deja”, a comentat rezultatele
Renato Usatîi, președintele PN. Socialiștii
au transformat referendumul într-o
acțiune îngustă de PR a partidului, cu
elemente evidente de campanie electorală
și „toată responsabilitatea acestui rezultat
aparține partidului socialiștilor”, scrie și
vicepreședintele PN Dumitru Ciubașenko.
Referendumul
într-o
paradigmă
demografică, dar incompletă
Eșecul socialiștilor era previzibil, în cele
două-trei săptămâni din ajun presimțindu-l
chiar inițiatorii, după ce mai multe partide
și entități ale societății civile au chemat
la boicotare. Pentru demiterea lui Dorin
Chirtoacă trebuiau îndeplinite cel puțin
două condiții: prezența la vot a două treimi
din numărul total de alegători incluși în
liste; demiterea lui Chirtoacă urma să
întrunească tot atâtea voturi câte au fost
date pentru el în alegerile din 2015. Adică
163.570 de voturi.
Rezultatele au fost sub orice așteptări
ale socialiștilor. În total, la urne s-au
prezentat 110.512 alegători, ceea ce
reprezintă 17,54% din numărul total al
cetățenilor cu drept de vot incluși în listele
electorale. Adică puțin peste jumătate din câți
ar fi trebuit să participe pentru ca rezultatele
referendumului să fie validate. Mai mult: și
din acest număr, 93.720 de alegători sau
87,12% au votat „pentru” revocarea din
funcție a actualului primar suspendat, iar
13.857 alegători sau 12,88% s-au exprimat
„contra” revocării. Astfel, inițiatorul
plebiscitului din 19 noiembrie 2017, PSRM,
a reușit să stabilească două recorduri
negative într-o singură zi: la urne s-au
prezentat aproape de 2 ori mai puțin decât
era necesar pentru ca referendumul să fie
declarat valabil, ceea ce nu s-a mai întâmplat
în istoria alegerilor și referendumurilor din
Republica Moldova. Această cifră este cu
22% și, respectiv, aproape cu 40% mai mică
decât au reușit să obțină la alegerile locale
Zinaida Greceanâi în 2015 și Igor Dodon, în
2011. Al doilea record negativ ține mai mult
de forțele politice de stânga, care la moment
sunt în mare reprezentate de PSRM. Astfel,
socialiștii au obținut o prezență foarte
redusă chiar și în comparație cu eșecul
forțelor de dreapta în cadrul ultimului
referendum boicotat în mod similar. La
plebiscitul din anul 2010 au participat
30,29% din alegători; atunci, stânga la fel
și-a îndemnat susținătorii să nu iasă la urne
la referendumul republican constituțional
care prevedea alegerea Președintelui
Republicii Moldova de întreg poporul. Însă
în acel an demersul comuniștilor s-a soldat
cu succes.
Un mini-studiu demografic întregește
tabloul
acestui
exercițiu.
Conform
principiului gender, cei mai numeroși
participanți s-au dovedit a fi femeile, în timp
ce bărbații au fost cu circa 10 la sută mai
puțini. Un alt indicator: mai mult de jumătate
din participanți sunt de vârstă pensionară și

deci nostalgici perioadei sovietice. Ceea ce le
„scapă” analiștilor este însă indicatorul etnic.
Cei mai mulți participanți au fost, dacă nu
ruși de naționalitate, cel puțin vorbitori de
limbă rusă. Și acest lucru a putut fi constatat
cu ochiul liber: de draga dimineață și până
în preajma închiderii secțiilor de vot tineri
sau persoane de vârstă medie sunau pe
la ușile chișinăuienilor, îndemnându-i să
meargă la referendum. Absoluta majoritate
a acestor propagandiști vorbeau rusește.
Păcat că autoritățile desconsideră acest
indicator (probabil din considerentul să nu
ațâțe vrajbă în rândurile populației unui
stat așa-zis multietnic) – pe lângă faptul că
aceste vizite și îndemnuri fac obiectul unei
forme de agitație, interzisă în ziua oricărui
scrutin, subiecții acestui „pelerinaj” ar fi
trebuit să constituie și obiectul de studiu al
războiul hibrid, purtat de Moscova contra
Chișinăului.
Ghicitul în bobi sau ce-am avut și ce-am
pierdut
Cu ce s-au ales chișinăuienii din acest
referendum? Întâi de toate cu 9 milioane
de lei aruncate în vânt. Și cu actuala stare
a capitalei care va mai dura cel puțin doi
ani. Or, pe noul primar interimar Silvia
Radu, cu toate avertizările ce le-a adresat
funcționarilor primăriei și dispoziții către
șefii de subdiviziuni de a prezenta planuri
de activitate pentru perioada proximă,
deocamdată o interesează „numărul și
designul urnelor de gunoi din Parcul
Central de Cultură și Odihnă „A.S. Pușkin”,
care de fapt de mai bine de un sfert de veac
poartă numele marelui domnitor Ștefan
cel Mare și Sfânt, și de ce cad frunzele
de pe copaci pe străzile capitalei. Dorin
Chirtoacă, după toate probabilitățile, deși
a ieșit într-un fel anume învingător și în
al cincilea scrutin-plebiscit, nu va reveni
în fotoliul de edil al capitalei chiar dacă
nu-și va anunța demisia, așa cum încearcă
acum să-și scoată (sau să-i scoată) cămașa
socialiștii. Cele două dosare intentate și
învăluite în ceață vor fi tergiversate cel mai
probabil până la următoarele alegeri locale
la termen. Partidul Liberal, principalul
presupus oponent în Consiliul Municipal,
nu-și va mai redresa situația la care l-a adus
actualul său lider Mihai Ghimpu nici în
sondaje, nici în următoarele scrutine, fie ele
locale sau parlamentare.
Comentatorii politici și morarii opiniei
publice s-au pus pe măcinat făină analitică
de calitate mai puțin superioară sau chiar
proastă privind un nou cadou oferit
coordonatorului Vlad Plahotniuc sau cât
de geopolitic și nesocial a fost votul celor ce
au participat la plebiscit. Și în general, cât
de mult își doresc chișinăuienii o capitală
europeană sau promoscovită, cât de mult
valorează acest vot și dacă va servi de un
semnal de trezire pentru întreaga republică
în parlamentarele ce vor urma. Dar mai ales
dacă cetățeanul a înțeles sau nu despre ce
este acest referendum. Și, în continuare, dacă
a fost sau nu o înțelegere tacită între PSRM
și PD ca acest referendum să nu treacă și în
felul acesta să poată controla și mai departe
primăria Chișinăului. Unii presupun că nici
măcar președintele Dodon, cu tot PSRM-ul,

nu a fost prea interesat să treacă referendumul.
Sau poate chiar există o înțelegere pe din
spate între PL și PD, mai știi? Dacă justiția tot
se joacă ba de-a arestatul, ba de-a eliberatul
primarului general?
Firește, timpul va dezlega această enignă.
Dar deocamdată…
Cine va fi următoarea „cloșcă” a
Kremlinului?
Deocamdată putem presupune că un
eventual pericol de pierdere a independenți
Republicii Moldova ar putea fi evitat în
situații când asemenea primejdie ar arunca
dreapta răzlețită într-o singură barcă plutind
în derivă. Ne putem convinge cât de murdari
sunt socialiștii – folosirea de informații
private furate din telefoanele mobile ale lui
Chirtoacă ar merita investigată de poliție
și procurori. Mă îndoiesc să o facă, ca și în
cazul popilor ce au denigrat-o pe Maia Sandu
în prezidențiale. Dar mai ales atât timp, cât
justiția e la poalele politicului. Chiar dacă
reacția chișinăuienilor la această campanie
murdară a fost aplaudată, la următorul
scrutin socialiștii nu vor ezita să recurgă la
metode, murdării și mai crâncene. Ceea ce-i
poate izola și le face parteneriatele extrem
de dificile. În furia lor oarbă de a pune mâna
pe primăria Chișinăului (care le-a alunecat
printre degete de prea multe ori!) socialiștii
au aplicat tactica pământului pârjolit și a
fântânilor otrăvite – un război total care i-a
îndepărtat de multă lume.
Deocamdată nu strică să ne întrebăm ce
va mai inventa Moscova. După ce Kremlinul
și-a dat seama că a pus ouăle în două coșuri
sparte – Usatîi neeficient ca fugar prin
Moscova, iar Dodon nu poate scoate la
vot 250.000 de simpatizanți în Chișinău
– cine va fi următoarea cloșcă? Va reuși
Plahotniuc să întreacă Moscova la croit de
scenarii? Deocamdată liderul PD rămâne
foarte calm la toate invectivele ce i se aduc
și după referendumul eșuat. Și nu răspunde
la provocări. Ba dimpotrivă, pare să dea
aprecieri raționale. „Mai întâi de toate,
trebuie să constatăm că acest referendum
nu a fost câștigat în mod real de nimeni,
dar avem o înfrângere clară a stângii, în
special a socialiștilor care au încercat să
preia forțat Primăria. Or, în realitate, o parte
din vină pentru cum arată Chișinăul astăzi
o are chiar PSRM, care blochează deja de
atâta timp activitatea CMC. Fără să fi fost
planificat asta în mod special, dreapta a
arătat că poate învinge stânga, dacă are un
interes comun”, este reacția acestuia, ultima,
dintre liderii de partide. În același context
liderul democraților susține că ultimul
sondaj intern al PD este încurajator, dar
nu a fost dat publicității tocmai pentru că
evoluția PDM era pozitivă și nu s-a dorit
să stârnească comentarii. „Dar ratingul
politic al PDM din 2018 va fi un nou motiv
de dureri de cap pentru opoziție”, a mai
declarat Vlad Plahotniuc.
S-ar putea să aibă dreptate. Or, în aceeași
duminică în 10 localități au avut loc alegeri
de primari; în 8 au câștigat candidații PD,
în alte două va urma turul doi, în care de
asemenea se vor duela reprezentanții PD și
PSRM. Chiar dacă în cele două vor câștiga
socialiștii, scorul e deja pe față.
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Testamentul şi ultima dorinţă ale
atacatorului palestinian

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

N

imeni nu a îndrăznit să
se întrebe de ce Omar alAbed, un tânăr de 20 de ani cu vise
și aspiraţii, a cumpărat un cuţit și
s-a dus să ucidă.
Fiecare israelian ar trebui să
citească testamentul lui Omar
al-Abed. Adevărata trădare este
a nu citi ultimele sale cuvinte.
Adevărata trădare este a crede că
detectoarele de metale și uciderile
targetate, mai multele detenţii
și demolări de case, tortura și
deposedarea ar putea preveni
numeroasele atacuri ce încă nu
s-au întâmplat. Adevărata trădare
este să-ţi îngropi capul în nisip.
Fără a contesta oroarea teribilei
sale fapte, fiecare israelian trebuie
să acorde atenţie vorbelor lui
Abed și să tragă inevitabilele
concluzii. Întreaga Cisiordanie și
întreaga Fâșie Gaza, desigur, se vor
transforma în Omar al-Abed, nu e
o chestiune de „dacă”, ci de „când”.
Oricine crede că lucrurile ar putea
sta altfel ar trebui să cerceteze
istoria. Așa arată ocupaţia și
rezistenţa la ocupaţie: vărsare de
sânge masivă, inutilă.
„Acestea sunt ultimele mele
cuvinte”, a scris tânărul din satul
cisiordanian Kobar înainte de
a purcede să ucidă coloniști în
colonia adiacentă, Halamish.
„Sunt tânăr, încă nu am împlinit
20 de ani. Am avut multe vise și
aspiraţii, dar ce fel de viaţă este
asta, cu femeile și tinerii noștri uciși
fără justificare?”
Ce i-am fi putut spune lui Abed?
Că femeile și tinerii lor nu sunt uciși
fără justificare? Abed trăia într-un
frumos sat, într-o realitate cum
nu se poate mai urâtă. Vecinul său
Nael Barghouti, de exemplu, care
a fost eliberat dintr-o închisoare
israeliană după ce a ispășit 33 de
ani pentru uciderea unui șofer de
autobuz, s-a întors la închisoare

– într-un act de o arbitrarietate
cumplită - în aparenţă pentru că ar
fi încălcat termenii eliberării sale.
Un alt vecin, firește, este Marwan
Barghouti care, într-o lume mai
corectă și mai puţin stupidă, ar fi
fost eliberat cu mult timp în urmă,
pentru a-și conduce naţiunea.
Abed s-a hotărât să meargă să
ucidă coloniști, pentru că aceștia
„profanează moscheea Al-Aqsa și
noi dormim”, pentru că „e rușinos
să stăm cui mâinile în sân”.
În timp ce poliţia israeliană de
frontieră executa o percheziţie
dezgustătoare a cadavrelor în
morga spitalului est-ierusalimitean
Makassed, Abed își plănuia fapta
sângeroasă. În timp ce camarazii
săi încercau să salveze corpul
sângerând al prietenului lor, ca
să nu-l confiște Israelul, după
cum adesea obișnuiește, i-a fost
cu neputinţă să păstreze tăcerea.
„voi, care aveţi arme ce ruginesc,
pe care le scoateţi numai la nunţi
și la sărbători, nu vă e rușine? De
ce nu declaraţi război în numele lui
Dumnezeu? Au închis Al-Aqsa și
armele voastre sunt neclintite”.
Cuvintele sună aproape biblic.
Vorbe similare au fost scrise
în timpul fiecărei lupte pentru
eliberare, inclusiv în timpul luptei
noastre, desigur. Sunt însoţite de
termeni religioși, deoarece cel care
le-a scris credea în Dumnezeu. Și
în alte lupte, cum ar fi în a noastră,
religia a fost folosită în serviciul
naţiunii. Ce i-aţi fi spus lui Abed
dacă l-aţi fi întâlnit înainte să fi
pornit să semene moarte în afară
de „Să nu ucizi”? Că ar trebui să
se complice și să capituleze? Că
dreptatea nu este de partea lui, ci
de partea ocupatorului? Ce i-ar
putea spune un israelian unui
tânăr palestinian disperat care
într-adevăr nu are un viitor, nicio
oportunitate pentru schimbare,

niciun scenariu optimist în care
să creadă , un om a cărui viaţă e
un șir nesfârșit de umilinţe? Voi ce
i-aţi fi spus?
Disperarea e profundă în
Cisiordania. În Gaza situaţia
e și mai cruntă. Asta ar trebui
să nu lase nici un israelian să
doarmă noaptea, din moment
ce statul lor poartă cea mai mare
responsabilitate pentru situaţia
aceasta. Dar dacă responsabilitatea
morală
pentru
disperarea
palestinienilor nu este de ajuns să
le perturbe somnul israelienilor,

atunci faptul că această disperare
nu prevestește nimic bun pentru
ei ar trebui să fie suficientă pentru
a-i ţine treji. Abed nu a avut nimic
de pierdut și omul ce nu are nimic
de pierdut este cel mai periculos
dușman. Nici măcar ministrul
securităţii publice, Gilad Erdan,
nu îl poate opri.
Armata israeliană efectuase un
raid în Kobar, impunând o blocadă
și arestându-l pe unul dintre fraţii
lui Abed, procedura israeliană
clasică. Soldaţii au supravegheat
casa familiei. Ministerul Apărării

și șeful de Stat Major al armatei au
primit rezultatele unei „anchete
de securitate”. Noul președinte al
Partidului Laburist, Avi Gabbay,
a cerut să aibă loc o condamnare,
președintele partidului Yesh Atid,
Yair Lapid, l-a numit pe Abed
„terorist”, iar Tzipi Livni, de la
Partidul Laburist, a spus:”Suntem
uniţi în durerea noastră”. Nimeni
nu a îndrăznit să se întrebe de ce
Omar al-Abed, un tânăr de 20 de
ani cu vise și aspiraţii a cumpărat
un cuţit și s-a dus să ucidă.

Moscova reduce numărul de diplomaţi
americani în Rusia
R

usia a decis să reducă
prezenţa
diplomatică
a
americană
pe teritoriul său,
c răspuns la noile sancţiuni
ca
a
adoptate
de Congresul SUA
ș care ţin de „rusofobie”, a
și
a
anunţat
recent Ministerul rus
a Afacerilor Externe, într-un
al
c
comunicat
citat de AFP.
Moscova
cere
Dans
W
Washington
să-și reducă,
î
începând
de anul acesta, la
4
455
personalul ambasadei
ș consulatelor, suspendând
și
t
totodată
folosirea de către
a
ambasada
americană a unei
r
reședinţe
în periferia sudică
a capitalei Rusiei, dar și a
u
unui
depozit unde personalul
d
diplomatic
american își plimba
c
câinii
sau făceau grătare.
Prin
această
decizie,
n
numărul
angajaţilor ambasadei
a
americane
în Rusia va ajunge la

cel al reprezentanţilor ruși în
SUA, a precizat ministerul, care
a adăugat că-și rezervă dreptul
de a lua noi măsuri care vizează
„interesele americane”.
Senatul american a adoptat
la sfârșitul lunii iulie a.c.
sancţiuni, pentru a pedepsi
Rusia pentru prezumtiva
sa ingerinţă în alegerile
prezidenţiale
americane.
Textul, criticat de Rusia, dar
și de UE, deoarece permite
sancţionarea
unilaterală
a
companiilor
europene
care lucrează la construirea
de gazoducte rusești, va fi
prezentat președintelui Donald
Tramp, care îl poate promulga
sau bloca.
Acest vot „arată că relaţiile
cu Rusia au devenit ostatice
luptelor politice interne din
SUA”, acuza ministrul rus,

criticând un „șantaj care
urmărește limitarea cooperării
externe cu Rusia”.
Vladimir Putin declarase că
Rusia va trebui să răspundă în
faţa „insolenţei” SUA.
„Vedem pur și simplu
o ascensiune a isteriei
antirusești”, a susţinut el.
Reducerea
prezenţei
americane în Rusia a fost
luată în calcul în decembrie
anul trecut, după ce Barack
Obama a decis să expulzeze
35 de persoane acuzate că sunt
spioni și a închis două locaţii
diplomatice rusești în NewYork și Maryland, considerate
baze folosite de agenţii ruși.
Atunci, Vladimir Putin a
decis să nu recurgă la măsuri
de
retorsiune,
așteptând
schimbarea de regim în SUA.
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La Berceni – Prahova, cu badmintonul, o sărbătoare de nota 10…

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

La sărbătoarea badmintonului

Imagini: cscberceni.ro

„La
La Berceni,
Berceni sportul ne
ne-a
a
oferit enorm de mult, a
schimbat numeroase destine
și a inspirat generaţii întregi.
Puterea sportului de a uni
oamenii ne-a transformat
într-o comunitate unită care
își netezește singură drumul
spre un viitor deosebit.
Suntem
încrezători
și
norocoși că putem vorbi
tinerilor într-o limbă pe
care o înţeleg”.
Primar ec. Cosmina
PANDELE
BADMINTONUL
LA BERCENI, „SPORT
REGE”
În frumoasa și bogata
comună
Berceni,
din
minunata noastră Prahova,

c oameni harnici și mereu
cu
binevoitori, sportul are o
b
bogată tradiţie și graţie unor
b
ttineri ambiţioși și talentaţi
din toate satele sale (Berceni,
d
Corlătești, Dâmbu, Cătunu,
C
Moara Nouă) a înregistrat,
M
îîn decursul anilor, succese
iinterne și chiar internaţionale
îîn box, în fotbal, inclusiv în
ccel feminin, în lupte, tenis
de masă sau handbal…
d
De mai mulţi ani însă, un
D
ssport, cu rachete și fluturași,
badmintonul, graţie unor
excepţionali
„promotori”,
de acum localnici, prin
admirabile succese interne
și internaţionale, dar și prin
promovarea sa în „sportul
pentru toţi” a devenit în
Berceni, cu adevărat „sport
rege”…
CUPA „TINO
FERRARIO” LA
BADMINTON, LA
EDIŢIA A X-A
Competiţia,
devenită
de nivel naţional, a fost
organizată sub semnul
preţuirii și recunoștinţei
pentru
profesorul
lor
de educaţie fizică și de
badminton, de către foștii
săi elevi de la Școala

Berceni în frunte cu Adrian
Basarabeanu (acum antrenor
de badminton
de nivel
naţional și internaţional)
și Cosmina Pandele (în
prezent, onorant, primar
ales și în funcţie al Comunei
Berceni).
Profesorul Tino Ferrario,
acum pensionar, stabilit
la Cătunu – Berceni, a
fost prezent cu bucurie și
mândrie la prestigioasa
competiţie organizată în
onoarea sa.
PARTENERI DE AUR…
Impecabil organizată (17,
18, 19.XI.,2017) în Sala de
Sport a Liceului Tehnologic
„Anghel
Saligny”
din
Ploiești (director – prof.
Anca Niculae), organizatorii
(Adrian Basarabeanu și
Clubul Sportiv Comuna
Berceni), au beneficiat de
colaborarea unor parteneri
cu adevărat de „aur”:
Primăria Berceni (primar ec.
Cosmina Ramona Pandele),
Consiliul Local Berceni,
Asociaţia Second Chance
România, Federaţia Română
de Badminton (președinte
Animona Huţu, Secretar
General Radu Ștefănescu),

Premiere

Pe scurt
VOLEI
CEV Challenge Cup (22.
XI.2017) * Lausanne UC (Elveţia)
– Tricolorul LMV Ploiești 3-0
(25-21, 25-19, 25-22). Returul s-a
disputat aseară (29.XI.2017), la
Ploiești, după închiderea ediţiei
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săptămânalului nostru.
Divizia A 1 (m) * VM Zalău
– Tricolorul LMV Ploiești 1-3
(victorie mare a ploieștenilor, pe
terenul campionilor…)
BASCHET
Liga 1 (m) * CSM Ploiești –
CSO Voluntari 88-83 (14-14, 1813, 15-21, 24-23; 17-12) * CS Cuza

Prof. Tino Ferrario
Direcţia Judeţeană pentru
Sport și Tineret Prahova
(director – prof. Laurenţiu
Nicolescu, inspectori –
prof. Daniel Vasile, prof.
Romeo
Mihai
Ștefan),
Școala Gimnazială Comuna
Berceni (director – prof.
Doina Vasile), Decathlon
România,
Tymbark
Maspex, Sprinten Infomar
Ploiești (manager Marius
Marinescu),
Romberfil
Ploiești (manageri Mărgărit
Filip și Mariana Filip).
96 DE MEDALIAŢI…
La startul celei de a
X-a ediţii a Cupei „Tino
Ferrario” s-au aflat peste
200 de sportivi și sportive,
majoritatea foarte tineri,
performeri ai cluburilor din

Marian şi Cosmina Pandele
şi fiii lor Dinu, Matei şi
Luca, o familie pentru
badminton
Vodă Brăila – CSU Ploiești 12759, * Dinamo 2 București - CSU
Ploiești 119-55.
Liga 1 (f) * CSM CSȘ Ploiești –
Olimpia 2 Brașov 76-71 * Olimpia
2 Brașov – CSM CSȘ Ploiești 70-54.
POPICE
Liga Naţională (f) * Rapid

București, CSȘ 66, Aztek
Aztek,
București
CSȘ 4, Palatul Naţional al
Copiilor, Armada Sud, din
Câmpina și din Brașov, din
Ploiești și evident, cei mai
mulţi din Berceni și din
celelalte sate componente:
Cătunu, Corlătești, Dâmbu,
Moara Nouă, unii legitimaţi
la Clubul Sportiv Comuna
Berceni.
* „Aur”, pentru Berceni au
cucerit: Sebi Toma și Ariana
Măgureanu (Școala Berceni
– clasele V-VI), Alexandru
Stoica, Ioana Văcariu (Școala
Berceni – clasele VII-VIII);
Luca Pandele (U 11), Dinu
Pandele (U 13), la SimpluJuniori și Dinu Pandele
(CSC Berceni), împreună cu
Andrei Coman (CSȘ4, ambii
U 13) la Dublu-băieţi –
Juniori: Andreea Muscalu
Ju
. Simplu fete – Open,
Cătălin Basarabeanu –
C
SSimplu băieţi – „Prieteni”
șși Bianca Ivan – Simplu
feminin – „Prieteni”.
fe
* Tot pentru Berceni,
„„argint” și „bronz”, la
diferite
categorii
de
d
vvârstă sau probe au

mai cucerit; Vlad Costea,
Justin Ion, Sorin Nae, Ana
Maria Stancu, Andreea
Oprea, Alina Limovetz,
Valentin Stan, Petre Helm,
Radu Ploieșteanu, Andreea
Vlăsceanu, Emilia Muscalu,
Bianca Boloacă, Leonard
Dumitrescu,
Denisa
Muscalu, Luca Pandele
/ Leonard Dumitrescu,
Adrian
Basarabeanu,
Andreea
Vlăsceanu,
Ioana
Văcariu,
Adrian
Basarabeanu
/
Dragoș
Constantin,
Alexandru
Bratu / Cătălin Basarabeanu,
Andreea Muscalu / Ioana
Voicu, Dragoș Constantin
/
Andreea
Muscalu,
Alexandru Tudor / Bogdan
Morteci, Ioana Văcariu /
Andreea Vlăsceanu, Laura
Plopeanu, Ana Manea, Mihai
Roman. * „Bronz” pentru
Câmpina și pentru Prahova,
în proba Dublu mixt – Open
a cucerit perechea Mădălin
Mihalache
/
Teodora
Dumitru. * Evident, multe
alte medalii au luat drumul
Capitalei…
ADRIAN
BASARABEANU: ZECE…
Reușita Cupei „Tino
Ferrario” (a X-a ediţie!),
splendidele dispute sportive,
premiile,
momentele
artistice
cu
„Formaţia
de Dansuri Populare” a
Primăriei Berceni, ambianţa
de
mare
sărbătoare
sportivă a fost amplificată
de „surpriza” majoră a
lansării de către Adrian
Basarabeanu
(„sufletul”
competiţiei …) a volumului
său „ZECE” (Premieră
editorială), Tipar – Sprinten
Infomar, admirabil bilanţ al
badmintonului din Berceni.
NOTA 10 SE CUVINE
MULTORA…
Lui
Adi
Barabeanu,
„partenerilor
de
aur”,
Primăriei
Berceni
și
Primarului – ec. Cosmina
Pandele, și nu în ultimul
rând bravilor oameni din
Consiliul Local Berceni.
Sportul în Berceni, de
interes naţional…, pentru
care a muncit cu „suflet” și
drag, ani buni, și semnatarul
acestor rânduri…

Adi, Cosmina, Laura cu „ZECE”...

București – CS Conpet Petrolul
Ploiești 1-7 (2904-3092 p.d.; 4,519,5 manșe câștigate; joc disputat
pe Arena Conpet.
HANDBAL
Divizia A: * HC Activ CSO
Plopeni – CSȘ Tulcea 26-27.
* CSU Neptun Constanţa – HC
Activ CSO Plopeni 33-26.

FOTBAL
Joc test * FC Petrolul Ploiești
– CSU 2 Craiova 2-0. (Romeo
Ciobanu, fost la AFCM Alexandria,
este noul antrenor al Petrolului.
Octavian Grigore a devenit
vicepreședintele clubului nostru
alături de președintele Cristi Vlad).

