
Ministerul Apelor și 
Pădurilor a lansat, 

deunăzi vreme, un proiect 
european, în valoare de 
12.308.430,75 lei, care se 
numește așa: „Implementarea 
și dezvoltarea de sisteme și 
standarde comune pentru 
optimizarea proceselor 

decizionale în domeniul 
apelor și pădurilor, aplicarea 
sistemului de politici bazate 
pe dovezi în Ministerul 
Apelor și Pădurilor pentru 
sistematizarea și simplifi carea 
legislației din domeniul apelor 
și realizarea unor proceduri 
simplifi cate pentru reducerea 

poverii administrative 
pentru mediul de afaceri în 
domeniul silviculturii”. Am 
lăsat intenționat în totalitate 
titlul proiectului cu un singur 
scop, să vă întrebăm: înțelegeți 
ceva? Fiindcă totul este 
într-un limbaj de lemn fără 
cusur.

Pe fondul opiniilor 
divergente dintre 

Consiliul Județean Prahova 
și Primăria Ploiești, ambele 
având și calitatea de acționari 
minoritari ai Veolia Energie, cu 
privire la viitorul termofi cării 
municipiului, consilierii locali 
PSD-ALDE l-au împuternicit 
pe primarul Adrian Dobre 
să identifi ce și să prezinte 
Consiliului Local strategia 

de continuare a activității 
de producere, transport și 
distribuție a energiei termice 
în sistem centralizat pentru 
orașul Ploiești. CJ și Primăria 
au plătit deja o strategie și 
un studiu de oportunitate 
privind gestiunea serviciului 
de alimentare a orașului cu 
energie termică produsă în 
mod centralizat. 

Prima ședință din 2019 a 
Consiliului Local Ploiești, 

programată pentru astăzi, începe 
(deja!) cu o primă divergență între 
primarul liberal Adrian Dobre 
și viceprimarii Cristian Ganea 
(PSD) și George Pană (ALDE). La 
mijloc este un subiect care poate fi  
exploatat politic și populist: salariile 
angajaților. Adrian Dobre pledează 
pentru înghețarea acestora la 
nivelul din decembrie 2018, poziție 
care poate să-l facă foarte antipatic 

în rândul salariaților, dar e posibil 
să capete simpatia ploieștenilor din 
mediul privat. Viceprimarii Ganea 
și Pană susțin nu majorarea maximă 
de 25%, prevăzută sau promisă prin 
lege, ci doar creșterea aproximativă 
de 9,5%, generată de noul salariu 
minim brut pe economie (salariul 
de bază rezultă din înmulțirea 
coefi cientului funcției din grila de 
salarizare unitară cu salariul minim 
brut pe economie). 
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Dreptatea este o mașină care, după ce i s-a dat un start inițial, 
merge de la sine.”

- Culese de Tata  John Galsworthy (1867 - 1933)  Romancier englez
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„La vremuri 
noi, noi, 
tot noi!”  tot noi!”  

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ  pagina 10

Vă spun sincer că nu mai pot să 
mă uit la ei. Sunt toți o apă și un 

pământ. Am sperat din tot sufl etul să 
iasă UNUL din mizeria asta de societate 
în care ne târâm zi de zi și să încerce o 
schimbare de fond, nu doar de formă. 
Am sperat degeaba 30 de ani. Și am 
văzut cum, unul după altul, răul a fost 
înlocuit de malefi c, prostul de retardat, 
hoțul de tâlhar, mojicul de interlop, gura 
proastă de portavocea istericului, șeful 
de stăpân, angajatul de slugă...și uite așa 
am ajuns să nu mai putem spune ceva 
bun despre nimeni si nimic. Și atunci? 
Ce ne mai rămâne? Mai avem la ce să 
sperăm? Am senzația că nimic nu ne 
mai poate scăpa de la autodistrugere. 
Suntem de prea mulți ani în picaj și 
se simte izbitura iminentă cu fundul 
prăpastiei.

Uitați-vă la cei care ne conduc 
localitățile ca primari și consilieri și vedeți 
cât de jos suntem! Când mai iese câte 
unul care a „citit” mai mult decât cartea 
de colorat, imi pare deja intelectual. 
Uitați-vă la premierii și miniștrii 
ultimilor ani cât de înspăimântători prin 
tupeu și gol în cap și sufl et sunt! Uitați-
vă la ultimii președinți, cât de mult au 
putut să facă rău țării prin preseudo 
cultura și falsul spirit de lider național, 
dovedindu-se doar niște bufoni ai 
găștilor de aici și de aiurea. Sau la cei de 
acum din Parlament, cât de jos au putut 
să tragă ideea de democrație! Uitați-vă la 
șefi i de partide, ce specimene îmbuibate 
din salarii plătite de la stat toată viața, 
tupeiști și scăpați pe ei în pantaloni 
când vine vorba de nota de plată, sunt! 
Ori „elita” bancară, cât de hrăpăreață și 
fără milă față de bieții români plătitori 
de rate și dobânzi mai mari ca ratele, 
este! Uitați-vă la ce zero barat suntem 
la sport! Ce nimic am ajuns să fi m în 
cultură!? Ce justiție murdară avem!? Ce 
de nivel submediocru ne sunt cei plătiți 
să ne educe copiii, că dascăli nu îi putem 
numi!? 

VREAU DICTATURĂ!VREAU DICTATURĂ!

LEFURILE ANGAJAȚILOR, PRILEJ DE LEFURILE ANGAJAȚILOR, PRILEJ DE 
DISCORDIE LA NIVELUL PRIMĂRIEI PLOIEȘTIDISCORDIE LA NIVELUL PRIMĂRIEI PLOIEȘTI

• IMPLANTOLOGIE: 
Implant de generație nou, fără a tăia gingia

• PROTETICĂ: 
Amprentă digitală cu scanner intraoral

• ORTODONȚIE: 
Aparat fi x cu bracket din safi r, metal sau 

ceramică

Clinica

OFERIM SERVICII STOMATOLOGICE 
MODERNE LA PRETURI ACCESIBILE

Tel: 0730901181

B-dul Republicii nr.16 Bl.33A2 
et.1 ap.4 colt cu Str. Ion Maiorescu

O GARGARĂ DE 12 MILIOANE DE LEIO GARGARĂ DE 12 MILIOANE DE LEI

Marius MARINESCU ,Punctul pe

Fostul premier Mihai 
Tudose, semnatar, 

anul trecut, al scrisorii anti-
Dragnea, și-a dat demisia 
din PSD și cel mai probabil 
va adera la partidul altui fost 
premier, Victor Ponta, exclus 
din PSD în 2017. Tudose a 
scris pe rețelele de socializare, 
printre altele, că partidul în 
care activează de 27 de ani „a 
înlocuit agenda formațiunii cu 
cea personală”, iar dezbaterea 
pe problemele justiției este 
doar „pentru unii oameni”: 
„în ultimul an am constatat 

cu tristețe că o parte din 
actuala echipă de conducere 
a partidului a înlocuit 
agenda publică cu agende 
personale, că orice încercare 
de dialog și dezbatere internă a 
problemelor reale ale României 
nu este luată în seamă. Că orice 
încercare de democratizare a 
deciziilor politice este sortită 
eșecului. Cred cu tărie că 
prioritățile, dezbaterile interne 
trebuiau să fi e despre spitale 
și sistemul de sănătate, școli 
și educație, infrastructură 
și reformă administrativă. 

Despre parcursul european 
al României. Despre 
parteneriatele strategice. Și da, 
și despre justiție. Dar despre 
o justiție corectă și pentru 
oameni. Nu doar pentru unii 
oameni” ...

Caz fără 
precedent, 

dramatic și extrem 
de grav în Prahova: 
profesoara de 
m a t e m a t i c ă 
de la Colegiul 
„Spiru Haret” 

Ploiești, Andreea Alexe (43 de ani), a fost 
înjunghiată în abdomen, marți, de un fost 
elev exmatriculat, chiar în fața cancelariei. 
Agresorul, Mihai Alexandru Nițescu 
(22 ani), este de fapt recidivist; el a mai 
atacat cu cuțitul un coleg pe când era elev, 
primind o condamnare de închisoare cu 
suspendare. Acesta a fost prins de jandarmi 
imediat după actul de violență și se afl ă în 
custodia poliției, în arest preventiv. Înainte 
de a comite fapta, bruta și-a anunțat 
intenția pe Facebook: „M-ai dat afară din 
liceu, ahhh. A venit timpul să mi-o plătești 
și nimic nu mă mai poate opri. Nu am 
frică, milă, scrupule. O să-ți sune în cap tot 
ce ți-am promis. L-ai vrut pe dracu, îl ai”. 
Profesoara, care a suferit leziuni gastrice, 
hepatice, pancreatice și intestinale, a intrat 
urgent pe masa de operație. În prezent este 
intubată, la Terapie Intensivă. 

UN FOST ELEV DE UN FOST ELEV DE 
LA „SPIRU HARET” LA „SPIRU HARET” 
ȘI-A ÎNJUNGHIAT ȘI-A ÎNJUNGHIAT 
PROFESOARA DE PROFESOARA DE 

MATEMATICĂMATEMATICĂ

DACĂ PRIMĂRIA ȘI CJ PRAHOVA NU SE AȘAZĂ DACĂ PRIMĂRIA ȘI CJ PRAHOVA NU SE AȘAZĂ 
LA MASĂ, E POSIBIL SĂ AVEM UN BLOCAJ ȘI-N LA MASĂ, E POSIBIL SĂ AVEM UN BLOCAJ ȘI-N 

PRIVINȚA TERMOFICĂRII PLOIEȘTIULUIPRIVINȚA TERMOFICĂRII PLOIEȘTIULUI

FOSTUL PREMIER MIHAI TUDOSE A DEMISIONAT DIN PSDFOSTUL PREMIER MIHAI TUDOSE A DEMISIONAT DIN PSD
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OFERTĂ DE

„Aveți, să știți, vă spun aici, un moment 
deosebit de important prin prezența 

subsemnatului în acest consiliu”. Haoleu, dar 
cine ești, bre, Bill Gates sau Brad Pitt, Obama 
sau Jackie Chan, să le faci anonimilor din 
Comisia de Pescuit hatârul de a coborî în 
mijlocul lor? Sau ai origini, eu știu, mai Sus, 
te-oi fi  crezând Sfântul Petru sau oi fi  chiar 
Epicur reîncarnat?

-A fost odată-n București,
A fost- există insul,
Din rude mici, de la Sișești,
Un Petre de tot plânsul...

„UE e mai săracă față... fără Anglia, e 
mai săracă față de Marea Britanie... 

Dar dorința de a fi  împreună e mare și pentru 
asta suntem în stare să găsim soluții pentru 
a genera o asemenea stare de lucruri în care 
obiectivele comune să fi e atinse cu dorința 
fi ecărei părți și cu interesul legitim pentru fi ecare 
domeniu”. Care va să zică, maestre, boul breaz, 
bârlobreaz, lesne-a zice boul breaz, dar mai 
lesne-a dezbârlobrezi bârlobrezitura din boii 
bârlobrezenilor.

-Și era unul la partid,
Năuc în toate cele,
Cum sunt tomatele în vid
Și oaia între stele.

„Iată că, în această întâlnire, am intrat în 
sală cu un succes. Un succes al muncii 

comune. Formidabil. Extrem de important. Dar 
atât de necesar. Și-atât de util pentru noi toți (...) 
Ați dat în trialog interesul, preocuparea, pentru 
a lega în mod sinergic preferințele și obiectivele 
fi ecăruia”. Poft im? Bla, bla, bla... Formidabil. 
Bravo. Nimic. Bravo. Gol. Bravo. Sec. Cap sec. 
Bravo. Trialog. Deci tu crezi că dacă avem un 
dialog avem și trialog, și cvartalog, cvintalog, 
sextalog? Sau dacă avem an bisect, avem și 
trisesct? Biunivoc și triunivoc? Ori bila poate 
fi  și trila?

-Din Bucureștiul cel cu moț,
El pasul și-l îndreaptă
În Occidentul, unde-n colț,
P.E.-ul îl așteaptă.

„Sunt o serie întreagă de restricții care 
vin din abordare conceptuală, a 

conceptului de natură protejată (...), dar sunt 
și momente în care îngrijorarea pescarilor este 
dincolo de puterea de rezistență.” Mortal, epocal, 
universal. Nțțț, nțțț, nțțț, câtă profunzime, câtă 
înțelepciune! Cum zicea Farfuridi? „Dacă 
Europa... să fi e cu ochii ațintiți asupra noastră, 
dacă mă pot pronunța astfel, care lovesc 
soțietatea, adică fi indcă din cauza zguduirilor... 
și… idei subversive... și mă-nțelegi, mai în sfârșit, 
pentru care în orce ocaziuni solemne a dat probe 
de tact... vreau să zic într-o privință, poporul, 
națiunea...”

-Privea nea Petre cum în sală,
Cu mutrele solemne,
Ascultă unii a sa gargară,
Ca niște curci în lemne!

„A se vedea populațiile de cormorani. Am 
discutat cu Vela, cu comisarul (n.n.-

comisarul european Karmenu Vella, responsabil 
pentru mediu, afaceri maritime și pescuit), a 
văzut România. Pentru a fi  expresiv, persuasiv, a 
fi  convingător, i-am spus lui Vela că cormoranii 
în România fac baie în piscine. Atât de mulți. 
Nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât.” 
Ce-ai zis, bre? Că noi avem cormorani care se 
scaldă în piscine? Aha, care va să zică Soroș nu 
se potolește, nu? După ce a trimis mistreții să 
ne aducă pesta africană, statul paralel să stea 
în picioarele lui Dragnea, să nu-l lase să facă 
treabă, acum i-a dresat pe cormorani să facă 
baie în piscinele voastre? Dar n-ai văzut matale 
și niște ciori pe gardul Parlamentului și niște 
guiț-guiț înăuntru?

-Vorbește azi, vorbește mâini,
L-ascultă toată gloata:
Le zic acum de cormorani...
Și Daea i-a dat gata!

„Vă spune un om care înțelege furtuna 
Brexitului, dar înțelege și furtuna 

pescarului în momentul în care el se afl ă în 
raport cu natura și nu găsește soluții pe care 
să le folosească atunci când nevoia îl împinge 
și situația o dictează”.  Hait, nene Iancule, 
recunoaște că ăsta e dat naibii: deci când se 
avântă cormoranul în piscină, el vine cu atâta 

forță încât îl bușește pe pescar cu o furtună de 
nici nu mai știe ăsta ce l-a lovit, Brexitul sau 
natura...

-Trăind în cercul vostru strâmt
De Parlament European,
În lumea mea... eu, Daea, sunt...
Un rege cormoran!

În ultima vreme se aude din nou îndemnul 
acela de iertare generală a infractorilor 

cu gulerele albe. Tăriceanu, Dăncilă, Dragnea, 
Toader, Ghiță etc. pledează pentru un moment 
zero. Dar ce, frate, vă treziți la popă? Iertare-
iertare... Mda, cum să nu, puneți voi la loc 
fabricile pe care le-ați furat, pădurile și 
pământurile pe care le-ați vândut, banii ăia din 
care v-ați cumpărat palate și avioane și-apoi 
mai vorbim. Chiar promitem să vă ietăm și să 
vă călugărim. Așa, să rămâneți voi și cu banii, și 
cu furăciunile, nțțț, nu merge, bre. Sau, uite, vă 
propun altceva: vă furăm și noi pe voi și-atunci 
ajungem la zero ăla mult dorit...Sau voi... mă, 
glumeților!, când ziceți moment zero vă referiți 
la conturile voastre cu multe zerouri?

-La pensii au pus și ei
Câte-un zero, două, trei...
Dar în contul lor să stea
Infi nit de zero-ar vrea!

Cum îl cheamă pe cel care se dă 
președintele PNȚCD? Parcă Pavelescu îi 

zice. Celălalt nume îmi scapă. Ei bine, băiatul 
ăsta se dă huța pe Facebook, doar-doar o primi 
și el mai multe like-uri decât fl orăreasa Floricica 

de la Cotroceni. Și, evident, ca urmaș de țărănist 
ce se afl ă, Pavelescu ȘiNuMaiȘtiuCum a luat la 
țintă tot ce se declară a fi  pe dreapta politică 
-PNL, USL, Iohannis, Cioloș, fi catul, bila... și 
pupă PSD fără ca social-democrații să-i ceară 
asta. De fapt, până și ultimul pesedist se scutură 
de sila acestei slugărnicii voluntare. Cică e 
chiar și-o glumă, Dragnea nu fuge de DNA cât 
aleargă să nu-l prindă șeful mortului PNȚCD:

-Fuge Dragnea, fuge, fuge
Nici copoiul nu-l ajunge.
Cineva însă l-a prins...
Pavelescu: stai la... lins!

Parol, Mă doare-n băşcălie!

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

ACTUALITATE

BĂRBAT GĂSIT DECEDAT ÎN 
URMA UNUI INCENDIU
Focul a izbucnit la o locuință 

din Câmpina, de pe strada Aleea 
Crângului. La fața locului, pentru 
stingerea focului, au intervenit 
trei autospeciale cu apă și spumă. 
Incendiul s-a manifestat într-o 
cameră, pe o suprafață de 10 – 12 
mp. După localizarea și stingerea 
focului, pompierii au constatat 
că în locuință este un bărbat, 
în vârstă de 90 de ani, decedat. 

Cadavrul a fost transportat la 
Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
izbucnirii focului.

TÂNĂRĂ DIN PLOIEȘTI, 
DATĂ DISPĂRUTĂ

Polițiștii Secției 4 Ploiești au 
fost sesizați cu privire la faptul 
că Mihai Elena Narcisa, în vârstă 
de 20 de ani, a plecat voluntar de 
la domiciliu și nu a mai revenit. 
Tânăra are înălțimea de 1,55 – 

1,60 metri, greutate de 60 de 
kilograme, păr negru, drept, fața 
ovală, ochi căprui. La momentul 

plecării, tânăra era îmbrăcată cu 
blugi de culoare albastră, tricou 
de culoare albă, geacă din piele de 
culoare neagră, adidași de culoare 
albă. „Persoanele care pot oferi 
informații despre tânăra în cauză 
sunt rugate să sune la 112 sau să 
anunțe cea mai apropiată unitate 
de poliție”, este apelul IPJ Prahova.

OPERAȚIUNE DE SALVARE, 
PE VALEA DORULUI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină în satul 
Ogretin, comuna Drajna, pentru 
recuperarea unui bărbat care 
a căzut pe Valea Dorului.  O 

persoană a sunat la 112 și a 
solicitat ajutorul, anunțând că 
persoana este conștientă, dar are 
un traumatism la picior. „Pentru 
că drumul este greu accesibil 
pompierii s-au deplasat cu o 
șenilată împreună cu salvamont și 
jandarmi montani”, a anunțat ISU 
Prahova. Bărbatul, în vârstă de 45 
de ani, a fost recuperat de către 
echipajul de pompieri cu șenilată. 
Victima avea un traumatism la 
gamba dreaptă și a fost preluat 
de echipajul Serviciului de 
Ambulanță Județean și transportat 
la Spitalul Orășenesc Vălenii de 
Munte.  

Eroul săptămânii a fost, fără putință de tăgadă, ministrul Hagriculturii, Petre Daea. Moșul 
Petrică le-a pus pe sardeluțele alea din Comisia de Pescuit a Parlamentului European în 

șezut. În viața lor n-au avut tembelii ăia în mijlocul lor un geniu planetar precum Petrică al 
nostru. Ce „oaia e o statuie vie”! Ce „lângă oaie găsești o frunză, dar lângă frunză nu găsești 
o oaie“! Ce „vaca e un miracol extraordinar, care transformă furajul în lapte”! Astea-s nimicuri! 
Omul a pus la bătaie tot neuronul pentru a scoate chestii epocale în PE. Până și Caragiale a 
înviat și a rămas încremenit, ca mașinile în gheață, când l-a auzit! Farfuridi sau Dandanache 
crapă de ciudă! 
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Din acest motiv, pe ordinea de zi a 
ședinței de astăzi au fost depuse 

două proiecte de hotărâre având același 
subiect: unul îi aparține primarului Dobre 
și celălalt celor doi viceprimari, Pană și 
Ganea. Cum se va tranșa problema este 
ușor de anticipat dată fi ind majoritatea 
pe care PSD-ALDE o deține în legislativul 
municipal. Dobre nu are alte argumente 
de partea sa în afară de bugetul fi rav al 
Primăriei Ploiești, care s-ar putea să pună 
în pericol orice tentativă de dezvoltare 
a orașului, și actul normativ prin care 
chiar Guvernul României a înghețat 
lefurile în sectorul public pentru 2019. În 
ceea ce privește proiectul viceprimarilor 
Cristian Ganea și George Pană, e posibil ca 
majorarea să nu fi e doar de 9,5% dat fi ind 

faptul că salariul minim brut pe economie 
pentru angajații cu studii superioare este 
de 2.350 lei/lună, ci nu de 2.080 lei/lună, 
cât se observă că au aplicat grilei cei doi 
inițiatori. În plus, viceprimarii mai propun 

o serie de măsuri, cum ar fi : suspendarea 
ocupării prin concurs/examen a posturilor 
vacante sau temporar vacante, atât la nivelul 
instituțiilor din subordinea Consiliului 
Local, cât și din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului, cu excepția 
cazurilor în care ordonatorul de credite 
s-ar încadra în cuantumul cheltuielilor 
de personal sau când legislativul decide 
că este nevoie de angajări; pregătirea 
profesională se va efectua în Ploiești, cu 
excepția cazurilor în care Consiliul Local 
decide altfel. Reamintim că, la nivelul 
Primăriei Ploiești și a structurilor din 
subordinea CL (Administrația Serviciilor 
Comunitare, Poliția Locală, Serviciul 
Public Finanțe Locale, Serviciul Public 
de Evidență a Persoanelor, Administrația 
Parcului „Constantin Stere”, Clubul Sportiv 
Municipal, Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, 

Teatrul „Toma Caragiu”, Filarmonica 
„Paul Constantinescu”) lucrează în jur 
de 1.600 de angajați. Anul trecut, potrivit 
declarațiilor primarului, cheltuielile de 
personal s-au ridicat la 110 milioane de lei.

 Săptămâna pe scurt 
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LEFURILE ANGAJAȚILOR, LEFURILE ANGAJAȚILOR, 
PRILEJ DE DISCORDIE LA PRILEJ DE DISCORDIE LA 

NIVELUL PRIMĂRIEI PLOIEȘTINIVELUL PRIMĂRIEI PLOIEȘTI

DOI PRAHOVENI, 
AMENDAȚI CĂ AU TĂIAT 

PATRU COPACI
Totul a avut loc la Balta 

Doamnei, unde polițiștii au 
depistat doi bărbați din comuna 
Gherghița care ar fi  tăiat fără 
drept și sustras patru arbori din 
specia salcâm. „Materialul lemnos 
a fost predat pădurarului din 
cadrul Ocolului Silvic Ploiești”, a 
anunțat IPJ Prahova. Polițiștii i-au 
sancționat pe cei doi bărbați cu 
amenzi în valoare de 2.000 de lei. 

DOSARE PENALE PENTRU 
PRODUSE ALTERATE

Polițiștii din Ploiești (secțiile 
urbane nr. 1 și 2 și Secția Rurală 

nr. 9 Puchenii Mari) au organizat 
acțiuni pentru identifi carea și 
sancționarea persoanelor care 
efectuează acte de comerț ilicit și 
combaterea fenomenelor cu impact 
stradal. În timpul controlului, 
polițiștii au legitimat 206 persoane, 
au verifi cat 51 de societăți 
comerciale și 66 de autovehicule, 
iar pentru abaterile constatate 
au fost aplicate 89 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
21.452 lei și au fost ridicate în 
vederea confi scării bunuri de 2.956 
lei. Totodată, polițiștii au constatat 
și două infracțiuni, privind 
comercializarea de produse 
alterate. 

AUTOBUZ  RĂMAS BLOCAT 
PE PASARELA DIN BARIERA 

BUCUREȘTI
Potrivit primelor informații, 

problemele au apărut după ce 
sistemul de frânare al autobuzului 
s-a blocat. Ca urmare a incidentului, 
trafi cul în zonă s-a desfășurat pe o 
singură bandă, dirijat pe sensul 
către București. 

ACCIDENT ÎN BLEJOI
Două autoturisme au intrat 

în coliziune pe raza localității 
Blejoi. O persoană a sunat la 112 
și a anunțat evenimentul rutier. În 
urma impactului, o persoană a fost 
rănită și a necesitat transportarea la 

spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

ACCIDENT RUTIER ÎN 
PLOIEȘTI

Doi pietoni au fost acroșați de 
un autoturism în Ploiești, pe strada 
Gheorghe Doja, în zona Palatului 
Justiției. O persoană a sunat la 112 și 
a alertat autoritățile. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Una dintre victime a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Funcție
Salariul de baza brut
Variantă primar Variantă viceprimari

Secretar al unității 12.542 13.728
Director general (inclusiv poliție locală) 11.502 12.584
Arhitect șef 11.502 12.584
Director executiv-șef compartiment 11.357 12.418
Director general adjunct 10.650 11.648
Director adjunct, contabil sau inginer șef 10.462 11.440
Șef serviciu 9.776 10.691
Șef birou 9.360 10.234

60.000 de lei (fără TVA) ar 
putea costa studiul și planul 

integrat de calitate a aerului pentru 
Ploiești și comuna Brazi, documente 
pe care primăriile celor două 
localități sunt obligate să le realizeze 
în perioada imediat următoare. 
Contribuția Ploieștiului este de 
40.000, iar a comunei Brazi, de 20.000 
lei, suma defi nitivă rezultând din 
procedura de achiziție. Atribuirea 
contractului de prestări servicii 
pică în sarcina municipalității 
care va răspunde, de asemenea, de 
felul în care operatorul desemnat 
în urma licitației își va respecta 

obligațiile convenției. Reamintim 
că, prin Legea 104/2011, autoritățile 
române au avut sarcina să realizeze 
Sistemul Național de Evaluare și 
Gestionare Integrată a Calității 
Aerului (SNEGICA), pe cele două 
componente: Sistemul Național de 
Monitorizare a Calității Aerului 
(SNMCA), care asigură cadrul 
organizatoric, instituțional și legal 
pentru desfășurarea activităților 
de monitorizare a calității aerului 
înconjurător; Sistemul Național de 
Inventariere a Emisiilor de Poluanți 
Atmosferici (SNIEPA), care asigură 
cadrul organizatoric, instituțional 

și legal pentru realizarea 
inventarelor privind emisiile 
de poluanți în atmosferă. Prin 
Ordinul 598/2018 al ministrului 
mediului, orașul Ploiești și 
comuna Brazi au fost încadrate 
în regimul de gestionare grad I 
a ariilor din zone și aglomerări, 
categorie care impune 
obligativitatea realizării unui 
plan integrat de calitate a aerului. 
Consiliul Județean va fi  obligat, 
separat, să realizeze un plan 
de menținerea calității aerului 
la nivelul celorlalte 102 unități 
administrativ-teritoriale.

 continuare din pagina 1

Marius MARINESCU ,Punctul pe
VREAU DICTATURĂ!VREAU DICTATURĂ!

Ce mizerie ne omoară cu zile în spitale, copiii 
și părinții?...

...Așa că...AȘA NU SE MAI POATE!
Motiv pentru care mă simt îndreptățit să îmi 

doresc dictatură și, normal, și un dictator! Dar 
nu unul comun ci unul “special”. Unul care să 
schimbe tot ceea ce este acum, cu DICTATURA 
BUNULUI SIMȚ, iar la nevoie să o apere cu 
arma! Iar articolul 1 din constituția dictaturii 
să sune așa: „Ai bun simț vorbești! N-ai, ești 
condamnat!”. Și mai vreau ceva rău! Vreau să fi e 
“torturați”, punându-i să învețe pe de rost codul 
bunelor maniere pe toți cei care și-au bătut 
joc de noi, să fi e puși la zid și “împușcați” cu 
vorbele înaintașilor Stefan, Vlad Țepeș, Avram 
Iancu, Brâncoveanu, Cuza, Ferdinand, Mihai, 
Antonescu...cei care au jefuit țara, cei care au 
vândut-o străinilor pe nimic să fi e închiși pe 
viață în muzeele din țară și tatuați pe frunte cu 
“patriot”, să fi e trimiși la exorcizare toți cei care 
au avut legături cu politica dar și cu oamenii 
bisericii, în ultimii 30 de ani, vinovații pentru 
situația în care am ajuns să fi e “biciuiți” până la 
os cu înregistrările țipetelor celor arși în Colectiv, 
complicii lor să fi e “gazați” cu mirosul de piele 
arsă al copiilor morți la maternitatea Giulești și...
mai vreau multe asemenea “orori”, dar mă opresc 
aici pentru că m-am îngrozit singur unde mă 
mai poate duce imaginația.

Aaaa..și mai e ceva! Dacă vrei să faci un partid 
nou...te rog din tot sufl etul meu, fă-l cu bun 
simt, PLUS încă ceva...să fi e totul NOU! Dacă nu 
poți...lasă-ne! Nu de alta dar pentru cei ca voi, 
care veniți cu aceleași vorbe goale si ascunzătoare 
de aceeași impostură, o să fac o scrisoare 
dictatorului să vă lege în manej, precum caii, și 
să vă treacă pe la nas toate bunătățile pe care le 
vreți, dar la care nu o să ajungeți până muriți!

60.000 DE LEI PENTRU CALITATEA 60.000 DE LEI PENTRU CALITATEA 
AERULUI LA PLOIEȘTI ȘI BRAZIAERULUI LA PLOIEȘTI ȘI BRAZI
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AMENZI PENTRU 
TRANSPORTATORI

Polițiști din cadrul Serviciului 
Rutier au acționat, pe raza 
municipiului Ploiești și a comunei 
Păulești, pentru identifi carea 
autovehiculelor care efectuează 
transport ilegal de persoane. „În 
timpul acțiunii, au oprit pentru 
control patru astfel de auto, în 
toate acestea fi ind pasageri care 
au declarat că au achitat sau 
urmau să achite contravaloarea 

transportului. În urma verifi cărilor 
efectuate, s-a constatat că pe 
numele unuia dintre șoferii 
depistați a mai fost întocmit un 
proces-verbal de depistare, prin 
care i se aducea la cunoștință că 
va fi  sancționat contravențional 
în cazul repetării faptei”, a precizat 
IPJ Prahova. Conducătorul 
autoturismului a fost sancționat 
cu amendă în valoare de 1.000 
de lei. Totodată, polițiștii i-au 
suspendat dreptul de utilizare a 

autovehiculelor pentru șase luni, 
prin reținerea certifi catelor de 
înmatriculare și a plăcuțelor cu 
numerele de înmatriculare. „Pe 
numele celorlalți trei conducători 
auto au fost întocmite procese- 
verbale de depistare, prin 
care li s-a adus la cunoștință 
că vor fi  sancționați în cazul 
repetabilităţii faptei, conform 
prevederilor Legii nr. 38/2003”, 
a anunțat IPJ Prahova. Totodată, 
polițiști  din cadrul Biroului 
Drumuri Naționale și Europene 
au desfășurat  o acțiune similară, 
pe raza localității Măgurele. În 

timpul controlului au fost oprite în 
trafi c  un autobuz și un microbuz,  
în care erau transportate 10, 
respectiv 8 persoane în picioare, 

peste numărul de locuri 
menționat în certifi catul de 
clasifi care. Conducătorii auto au 
fost sancționați contravențional, 
cu amenzi de 9.000 lei fi ecare.

ACCIDENT PE STRADA 
RACOVEI DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs, 

potrivit primelor date, după 
ce un conducător auto nu ar 
fi  adaptat viteza și ar fi  acroșat 
patru autoturisme. Din fericire 
nicio persoană nu a fost rănită. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

RUȘII DE LA RUȘII DE LA 
LUKOIL PROMIT LUKOIL PROMIT 

INVESTIȚII INVESTIȚII 
ANTIPOLUAREANTIPOLUARE

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Noul director general al companiei Petrotel-Lukoil, 
Aleksei Kovalenko, s-a întâlnit cu vicepremierul și 

ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, se arată într-un 
comunicat remis de biroul de presă al Ministerului Mediului. 
Acesta a prezentat ofi cialului român planul investițional al 
companiei privind îmbunătățirea factorilor de mediu pentru 
perioada 2019-2021. Programul constă în: dotarea rafi năriei 
Ploiești cu două noi stații de monitorizare a calității aerului 
pentru zonele rezidențiale; camere de termoviziune pentru 

detectarea rapidă a potențialelor scurgeri; o linie nouă de 
desulfurare; modernizarea instalației de cocsare. De altfel, 
între noi fi e vorba, acestea sunt investiții pe care fi rma aproape 
că este obligată să le efectueze nu musai pentru a îndeplini 
condițiile incluse în autorizația de mediu, ci pentru a ne scuti 
pe noi, locuitori ai Ploieștiului, de noxele pe care operatorul 
le produce și le eliberează în atmosferă zi de zi, poluare care 
prezintă risc asupra sănătății populației.

Ca și în alți ani, 
b e n e f i c i a r i i 

venitului minim garantat, 
a alocațiilor de hrană la 
cantina de ajutor social, 
precum și părinții ai căror 
copii primesc protecție 
specială sunt obligați, 
prin lege, să efectueze, în 
contul ajutoarelor primite, 
un anumit număr de 
ore de muncă în folosul 
comunității. Consiliul 
Local numește această 
obligativitate „plan anual 
de acțiuni sau lucrări de 
interes local”. Ei bine, 
administratorii s-au gândit 
că au nevoie de lucrări de 
îngrijire (curățat zăpadă, 
golit coșuri stradale, 
măturat alei, adunat hârtii 
ori alte resturi, văruit 
arbori și borduri, igienizare 
spații verzi, întreținere 
terenuri sintetice de sport, 

întreținerea tribunelor, 
întreținere spații verzi etc.) 
la Stadionul „Ilie Oană” și 
Hipodromul Ploiești, în 
parcurile Tineretului (Sala 

„Olimpia”), „Constantin 
Stere” și Vest, precum și 
la sediul Administrației 
Serviciilor Sociale și 
Comunitare Ploiești. Tot 

benefi ciarii ajutoarelor 
sociale vor avea în grijă 
zonele de la periferia 
orașului și pârâul Dâmbu.

PÂRÂUL DÂMBU, LĂSAT ÎN GRIJA PÂRÂUL DÂMBU, LĂSAT ÎN GRIJA 
BENEFICIARILOR DE AJUTOARE SOCIALEBENEFICIARILOR DE AJUTOARE SOCIALE

PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI 
LA CONSILIUL UE ÎN DOMENIUL LA CONSILIUL UE ÎN DOMENIUL 
POLITICII COMERCIALE AU FOST POLITICII COMERCIALE AU FOST 

PREZENTATE ÎN CADRUL COMISIEI PREZENTATE ÎN CADRUL COMISIEI 
PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL A PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL A 

PARLAMENTULUI EUROPEANPARLAMENTULUI EUROPEAN
Ștefan-Radu Oprea, ministrul 

pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, a prezentat 
prioritățile Președinției României la 
Consiliul UE în domeniul politicii 
comerciale, în reuniunea din 23 
ianuarie a Comisiei pentru Comerț 
Internațional (INTA) a Parlamentului 
European. Prezentarea a fost urmată 
de o dezbatere privind principalele 
teme evocate de către ministrul 
Ștefan-Radu Oprea.

Membrii Comisiei INTA a 
Parlamentului European și-au 
manifestat interesul față de prioritățile 
prezentate. În cadrul dezbaterii au fost 
abordate cele mai importante subiecte 

afl ate pe agenda UE în domeniul 
politicii comerciale, precum 
modernizarea Organizației Mondiale 
a Comerțului, relațiile comerciale UE 
– SUA, negocierile comerciale în curs 
cu diferite state terțe, implementarea 
efi cientă a acordurilor comerciale în 
vigoare, cu precădere cele cu statele 
Parteneriatului Estic (DCFTAs), 
propunerile legislative care privesc 
comerțul internațional și viitorul 
relațiilor comerciale între UE și 
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. 

Ștefan-Radu Oprea a apreciat 
interesul membrilor Comisiei INTA 
pentru prioritățile în domeniul 

comercial ale Președinției României 
la Consiliul UE. Comerțul va 
continua să ocupe un rol important 
pe agenda Trio-ului România – 
Finlanda – Croația și în special în 
următoarele șase luni. Pentru a face 
față provocărilor cu care se confruntă 
sistemul comercial multilateral 
și difi cultăților aferente relațiilor 
comerciale în raport cu unele state 
terțe, Consiliul Uniunii Europene, 
Parlamentul European și Comisia 
Europeană vor fi  nevoite să își 
coreleze acțiunile.

 Biroul de presă al Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat
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Anunţuri • Publicitate • Anunţuri • Publicitate • Anunţuri
Eventualii succesibili (moștenitori) ai defunctei 

CONSTANTINESCU NICOLETA,  decedată la data 
de 15 octombrie 2017, fostă cu ultimul domiciliu în  
municipiul Ploiești, str. Horia, nr. 25, jud. Prahova, 
CNP - 2771205293104, sunt invitați pe  data de  
06.02.2019, ora  10,00, la sediul SNP Equitas din 
Ploiești, str. Văleni, nr. 30, jud. Prahova, în  vederea 
dezbaterii succesiunii defunctei în  dosarul nr. 13/2019.
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UN BĂRBAT ACUZAT CĂ A 
FURAT UN CĂRUCIOR PENTRU 

PERSOANE CU DEFICIENȚE
Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 

Ploiești au fost sesizați de o angajată 
a unei farmacii cu privire la faptul că 
o persoană necunoscută, profi tând 
de neatenția personalului, ar 
fi  sustras un cărucior ajutător 
pentru persoane cu defi ciențe 
locomotorii, expus la vânzare. 
„La scurt timp de la efectuarea 
apelului, dispeceratul secției a fost 
contactat de un polițist din cadrul 

Postului comunal Lapoș, care a 
solicitat sprijin întrucât a prins 
persoana bănuită de comiterea 
furtului, la intersecția străzii Poet 
Andrei Mureșanu cu Piața Mihai 
Viteazul. „Polițistul, afl at în timpul 
liber, fusese la farmacia în cauză 
pentru a cumpăra medicamente 
și a auzit discuția personalului 
cu privire la furtul căruciorului 
și la semnalmentele autorului. În 
drumul spre casă, a observat pe 
Bulevardul Republicii un bărbat 

cu semnalmentele asemănătoare 
celor descrise de personalul 
farmaciei, care transporta în spate 
un cărucior, a oprit autoturismul 
personal și a imobilizat bănuitul”, 
a explicat IPJ Prahova. Bărbatul 
bănuit de furtul căruciorului, în 
vârstă de 37 de ani, a fost condus 
la sediul secției, în cauză fi ind 
întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt califi cat. 

RAZIE PE ȘOSELE
Pentru prevenirea accidentelor 

rutiere, polițiștii de la Rutieră au 
desfășurat o acțiune amplă pe mai 
multe drumuri naționale. Astfel, 

au fost vizate DN1 Comarnic 
– Bărcănești, DN1A Vălenii de 
Munte, DN1B Bucov, dar și pe 
raza localităților Plopeni, Păulești, 
zona Câmpina, Florești și Sinaia. 
Acțiunea polițiștilor de la Rutieră 
a avut drept scop prevenirea si 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente, fi ind vizată, în 
principal, combaterea conducerii 

autoturismelor de către persoane 
care au consumat băuturi alcoolice.

ACCIDENT LA IEȘIRE DIN 
PLOIEȘTI, ÎN ZONA METRO

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. Potrivit 
primelor informații, se pare că 
evenimentul rutier s-a produs pe 
fondul neacordării de prioritate. 
În urma impactului, trei persoane 
au fost rănite. Circulația rutieră a 
fost restricționată pe banda I, pe 
sensul Ploiești – Brașov. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a produs 
accidentul rutier.

România cultivă astăzi în jur de 
186.000 ha de cartof. Producția 

medie se situează la 14,44 tone/ha, 
mult sub media Uniunii Europene 
(29,44 tone/ha), iar producția totală 
s-a ridicat la 2,29 milioane tone, în 
2018. Dacă ne comparăm cu anul 
1985, când cultura cartofului a scris 
istorie în România (321.000 ha 
cultivate, cu o producție totală de 6,6 
mil. de tone și un randament de 20,6 
tone/ha-date FAO), evident că avem 
tendința să spunem că lucrurile stau 
rău în clipa de față. În cazul în care 
ne mai uităm și la faptul că suprafața 
cultivată pentru sămânță a scăzut de 
la 15.000 ha, în 1990, la 674,62 ha, 
în 2016 și un total de 65 de soiuri 

multiplicate, avem motive de oarecare 
îngrijorare. 

Referitor la cultivarea cartofului, 
România se situează pe poziția a 3-a, 
în Uniunea Europeană, după suprafața 
cultivată, pe a 7-a, după producția 
obținută și pe a 10-a, ca producție la 
hectar. Un top 10 al celor mai mari 
producători de cartofi  din UE arată în 
felul următor:

-Cele mai mari suprafețe 
cultivate: Polonia-300.740 
ha, Germania-242.500 ha, 
România-186.240 ha, Franța-179.000 
ha, Olanda-155.590 ha, Marea 
Britanie-139.000 ha, Belgia-89.210 ha, 
Spania-72.140 ha, Danemarca-46.100 
ha și Italia-48.140 ha;

-producții totale obținute: 
Germania-10,77 milioane tone, 
Polonia (8,62), Franța (6,95), Olanda 
(6,53), Marea Britanie (5,37), Belgia 
(3,4), România (2,69), Spania (2,25), 
Danemarca (1,95), Italia (1,37);

-producții medii la hectar: Marea 
Britanie-45 t/ha, Germania-44,42 t/ha, 
Olanda-42,88 t/ha, Danemarca-42,38 
t/ha, Franța-38,88, Belgia-38,16, 
Spania-31,13, Polonia-28,51, 
Italia-28,43 și România-14,44.

În ipostaza de cumpărători ne 
interesează prețul cu care achiziționăm 
produsul la raft . Și suntem uneori 
nemulțumiți, raportându-ne la ce 
se petrece în alte state UE, unde 
prețul este mai mic decât la noi. Ca 
producători, probabil că am fi  la fel de 
nemulțumiți, dar din altă perspectivă, 
considerând prețul de livrare mult 
prea mic în raport de cheltuielile 
efectuate la unitatea de suprafață. În 
UE, România este pe locul al 5-lea ca 
preț de vânzare a cartofului.  Cele mai 
mari tarife sunt practicate în Grecia 
(48,98 euro la 100 kg de cartofi ), 
Danemarca (47, 99), Italia (41,12), 
Franța (39,50) și România (29,73). 
Cele mai mici prețuri de livrare se 
întâlnesc în Polonia-11,98 euro/100 
kg, Lituania-14,09,  Austria-14,83, 
Olanda-17,13 și Belgia-17,36.

SAU PE FERMIERI, SĂ ANGAJEZE TINERI CU FORME LEGALE!SAU PE FERMIERI, SĂ ANGAJEZE TINERI CU FORME LEGALE!

Oamenii de afaceri din agricultură 
se vaită de câțiva ani încoace că 

n-au forță de muncă. Sau au acuzat statul 
că plătește nemunca, livrând locuitorilor 
prea multe ajutoare sociale, ceea ce-i face 
să stea acasă sau la crâșmă. Sau că românii 
pleacă să culeagă căpșuni în loc să lucreze la 
ei acasă, în fermele sau fi rmele de la sate și 
orașe. O brumă de adevăr există. Dar acesta 
nu este absolut. Nici fermierii nu se dau 
peste cap să plătească lefuri convenabile, cât 
să atragă forța de muncă. Dacă e să facem 
comparația cu ce este afară, normal că 
toată lumea preferă să ia 800 sau 1.000 de 
euro la cules măsline sau căpșuni, decât să 
lucreze pe salariul minim brut pe economie 
la nu știu ce agent economic autohton. 
Parlamentarii au aprobat, anul trecut, o 
lege prin care statul va plăti proprietarilor 

de fi rme din agricultură, acvacultură și 
industria alimentară o anumită sumă 
lună de lună, pe o perioadă de 12 luni, cu 
condiția să angajeze cel puțin doi tineri cu 
forme legale. Scopul programului, se spune 
în lege, îl constituie crearea de noi locuri 
de muncă, cu accent deosebit pe evitarea 
migrației, reprezentând un instrument activ 
în vederea atragerii tinerilor către muncă 
în aceste sectoare economice. Ajutorul este 
de 1.000 lei pentru persoanele cu studii 
superioare de specialitate în domeniul 
agricol, acvacultură și/sau industrie 
alimentară; 750 lei pentru persoanele cu 
studii medii de specialitate ori cursuri de 
formare profesională de scurtă durată; 500 
lei pentru persoanele fără studii. Benefi ciari 
pot fi  persoanele cu vârsta de până la 40 de 
ani inclusiv care își desfășoară activitatea 

în baza unui contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată sau determinată, 
dar nu mai puţin de 12 luni, la unul dintre 
angajatorii fermieri care s-au înscris în 
această formă de sprijin. Sumele necesare 

pentru acoperirea sprijinului se suportă de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv, 
prin direcțiile agricole județene.

STATUL ÎȘI MITUIEȘTE STATUL ÎȘI MITUIEȘTE 
CETĂȚENII SĂ MEARGĂ LA MUNCĂ!CETĂȚENII SĂ MEARGĂ LA MUNCĂ!

DE CE NE VĂITĂM CĂ N-AVEM CARTOFI?DE CE NE VĂITĂM CĂ N-AVEM CARTOFI? O GARGARĂ DE 12 O GARGARĂ DE 12 
MILIOANE DE LEIMILIOANE DE LEIÎn România, producția de cartof exprimată în kilograme pe cap de locuitor este de 164, 6, iar consumul 

mediu anual este de 103 kg/cap de locuitor. Teoretic n-ar trebui deci să ne mai facem griji: țara produce 
cartofi  cât să-și asigure întregul consum intern. Ba avem și un surplus (61,6 kg/cap loc.). Și-atunci, de ce ne 
văităm că ducem lipsă de acest aliment de bază, că importăm cantitate prea mare, că fermierii români sunt la 
pământ etc., etc.?

 continuare din pagina 1

Bine, inițial am crezut că este vorba despre niște bani, 
fi e ei și europeni, pe care statul îi toacă pentru a se 

vedea ceva în urmă: un copac, o piatră, un buldozer, un 
câine... Când colo, ce să vedeți, tot proiectul se rezumă la a 
instrui  280 de persoane care să știe cum să intervină post-
catastrofă. Ascultați-l (citiți) pe secretarul de stat pentru Ape, 
Adriana Petcu: „Vedem cu toții că natura nu mai este la fel 
de blândă cum o știam, schimbările climatice sunt din ce în ce 
mai prezente în viața noastră. Fenomenele extreme, generate 
de precipitații torențiale, de exemplu, apar din ce în ce mai des, 
în fi ecare primăvară și vară. Efectele acestora trebuie diminuate 
la maxim și aici intervine rolul nostru, al specialiștilor. Trebuie 
să fi m pregătiți, să acționăm profesionist, rapid, conform unor 
reguli clar stabilite și respectate.” Deci e clar, da, intenția nu este 
să umblăm la cauza unei viituri, să zicem, ci să intervenim 
după ce tărășenia s-a petrecut. Pe urmă, ofi cialii și-or fi  dat 
și ei seama că au angajat ani de zile numai persoane venite pe 
diverse fi liere (pe pile sau apartenență politică), deci instituțiile 
s-au deprofesionalizat, motiv pentru care trebuie  bani mulți 
pentru a-i învăța pe aceștia cum să-și facă treaba:„Știm că este 
nevoie de aceasta instruire, specialiștii cu experientă de zeci 
de ani deja încep să iasă din sistem și în urma lor vin tineri, 
deseori abia ieșiți de pe băncile facultăților, așa cum știu că 
sunt mulți dintre cei afl ați acum în sală”. Cele 280 de persoane 
instruite vor fi  de la Ministerul Apelor și Pădurilor, Gărzile 
Forestiere, Administrația Națională ”Apele Române” sau de 
la administrațiile bazinale de apă. Dar proiectul mai produce 
un efect: „cursanții vor dobândi competențe crescute pentru 
susținerea măsurilor/acțiunilor de sistematizare și simplifi care 
a legislației în domeniul managementului apei. Care va să zică 
de ce mai avem parlamentari, fi indcă aceștia scriu legi?” De ce 
mai avem ditamai ministerul, fi indcă aici se coc majoritatea 
politicilor privind apele și pădurile? Sau de ce mai plătim acele 
cursuri de pregătire la mare și la munte, devenite între timp 
vacanțe pentru bugetari, dacă ei n-au habar ce au de făcut și 
e nevoie acum de 12 milioane pentru ca ei să dobândească 
acele competențe pe care s-a presupus că le au atunci când au 
fost angajați?
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0244.546.501

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 

cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 
orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE) a anunțat că, 
începând cu 2019 și până în 2022, 
consumatorii casnici care au 
optat pentru furnizarea în regim 
reglementat nu vor avea prețul 
majorat la energia electrică și gazele 
naturale. Perioada pentru care se 
garantează o înghețare a tarifului 
este de 01.03.2019-28.07.2022 pentru 
energia electrică și 01.01.2019-
28.02.2022 pentru gazele naturale. 
Pentru clienții fi nali casnici ce au 

uzat de dreptul de eligibilitate, ANRE 
a pus la dispoziția acestora mai 
multe facilități menite să-i protejeze 
împotriva unor posibile practici 
comerciale incorecte: un instrument 
de comparare a preturilor/ofertelor-
tip și  posibilitatea de a reveni din piața 
concurențială pe piața reglementată, 
în situația în care consideră că este mai 
avantajos. În cazul energiei electrice, 
clientul casnic care dorește să revină 
din piața concurențială la serviciul 
universal se va adresa furnizorilor 
de ultima instanță din zona sa de 

rețea, având asigurat prețul avizat 
de ANRE. Pentru gazele naturale, 
clientul casnic are dreptul să revină 
la furnizarea reglementată și se poate 
adresa furnizorului care are această 
obligaţie, în vederea încheierii unui 
contract aferent furnizării gazelor 
naturale în regim reglementat la 
preţul de furnizare aprobat de ANRE. 
Pentru a afl a care este furnizorul de 
gaze naturale care are obligaţia să îi 
asigure furnizarea gazelor naturale în 
regim reglementat, clientul casnic se 
poate adresa furnizorului actual, care 
are obligaţia să îl informeze în acest 
sens. Preţurile la care se realizează 
furnizarea gazelor naturale în regim 
reglementat sunt aprobate de ANRE, 
diferenţiat pentru fi ecare furnizor 
si pentru fi ecare categorie de clienţi 
stabilită în funcţie de modul de 
racordare la un obiectiv din sectorul 
gazelor naturale și de consumul 
anual, și sunt publicate de către 
fi ecare furnizor pe pagina proprie de 
internet.

Potrivit BM, cele mai mari opt orașe 
din România (București, Clu-Napoca, 

Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, 
Galați, Ploiești și Oradea) concentrează 
aproape 22% din populație și generează 
aproximativ 53% din PIB-ul țării. Din acest 
motiv, spun specialiștii, pentru a atinge 
un anumit nivel de dezvoltare, pentru a 
crește economic ca țară, trebuie încurajată 
și dezvoltată activitatea din toate orașele. 
Orașele trebuie să găsească acel element 
revoluționar- un factor de schimbare sau 
chiar o serie de intervenții care pot schimba 
o așezare urbană și o pot transforma într-o 
competitoare la nivel inter-local. La nivel 
național, BM și partenerii săi au identifi cat 
372 de proiecte strategice pentru București 
și cele 41 de municipii capitale de județ, plus 
Bucureștiul, a căror valoare depășește peste 

72 de miliarde de euro. 
9 PROIECTE PENTRU PRAHOVA
Pentru Polul de Creștere Ploiești au fost 

fi xate 9 mari proiecte prioritare:
Modernizarea Gării Ploiești Vest; 

creșterea accesibilității în partea de est a 
municipiului Ploiești către Coridorul pan-
european TEN-IX ,prin realizarea pasajului 
rutier peste cale ferată, în partea de sud-est 
a orașului; construcția drumului expres 
Ploiești-Târgoviște-Găești (Muntenia 
Expres); investiții în infrastructura de 
sănătate (extinderea Spitalului de Urgență 
și a Spitalului de Pediatrie și modernizarea 
Spitalului Municipal Nr. 1 - Schuller); 
modernizarea/reabilitarea rețelelor termice 
primare și secundare în zonele cu avarii 
mari; lărgirea la 4 benzi a DN 72 și pasaj 

peste cale ferată; energia din deșeuri și 
linia de producere SRF-construire unitate 
de valorifi care energetică a deșeurilor; 
asigurarea accesibilității în zona industrială 
Ploiești Sud și a campusului universitar, 
prin realizarea pasajului rutier peste calea 
ferată Gara de Sud; construcția autostrăzii 
A3 (Ploiești-Comarnic). Interesant este că 
locuitorii Ploieștiului și prahovenii sunt 
chemați să voteze care dintre toate aceste 
proiecte sunt de prioritate maximă. Acest 
proces de consultare, lansat la adresa de mai 
sus, este unic pentru orașele din România, 

dar sperăm să fi e cineva care să și țină 
cont de părerea oamenilor, atunci când 
se vor ierarhiza investițiile. Ca procedură 
și pași de urmat, după ce intrați pe site-ul 
UrbanizeHub Romania, la adesa https://
kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk#!/0, alegeți 
numele orașului care vă interesează, dați 
click pe „următoarea întrebare” și vă apare 
o fereastră cu „Prioritățile orașului tău”. 
Acestea sunt puse într-o ordine aleatorie. 
Puteți să faceți propriul clasament trâgând 
cu cursorul fi ecare investiție din cele nouă 
(în cazul nostru) în ce poziție din top doriți.

VOTAȚI PRIORITĂȚILE ORAȘULUI!VOTAȚI PRIORITĂȚILE ORAȘULUI!
Banca Mondială și UrbanizeHub Romania, în parteneriat cu Federația 

Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) 
și cu sprijinul autorităților publice subnaționale, a identifi cat o serie de proiecte 
cu impact metropolitan pentru București și alte 41 de reședințe de județ din 
România.  Locuitorii sunt chemați să voteze, până pe 22 martie, prioritatea 
investițiilor propuse pentru zonele respective, la adresa https://kwiksurveys.
com/s/E7k9AFsk#!/0.

BUCUREȘTIUL BUCUREȘTIUL 
RĂMÂNE CEL MAI RĂMÂNE CEL MAI 

SCUMP ORAȘ SCUMP ORAȘ 
DIN ROMÂNIADIN ROMÂNIA

Centrul Numbeo (cea mai mare bază de date din lume) 
a realizat o ierarhie a orașelor cu cel mai bun nivel de 

trai (calitate a vieții) la nivel global. În analiză au intrat 226 de 
capitale sau mari metropole de pe toate continentele. Printre 
primele locuri ca nivel de trai la nivel mondial se afl ă Canberra  
(Australia), Eindhoven (Olanda), Raleigh (Carolina de Nord, 
SUA),  Adelaide  (Australia) și  Zurich  (Elveția). În acest top 
fi gurează și câteva orașe din România. Cel mai bine situat 

este Cluj-Napoca, care ocupă locul 105 în lume ca nivel de 
trai, urmat de Timișoara (126), Iași (143) și București (168). 
Centrul Numbeo mai realizează, de asemenea, un clasament 
anual al costului vieții din peste 400 de orașe. Primele 6 locuri 
în această ierarhie sunt ocupate de marile centre urbane ale 
Elveției:  Basel, Zurich, Lausanne, Berna, Geneva și Lugano. 
Din România, București e cel mai scump oraș, având în vedere 
acești factori (locul 311), urmat de Constanța (313), Cluj-
Napoca (327), Brașov (331), Timișoara (333), Arad (336), Iași 
(343), Oradea (355), Sibiu (356) și Craiova (368).

DUPĂ CALITATEA VIEȚII SE AFLĂ PE 
LOCUL AL PATRULEA!

PREȚURI ÎNGHEȚATE LA GAZE ȘI PREȚURI ÎNGHEȚATE LA GAZE ȘI 
ENERGIE ELECTRICĂ PÂNĂ ÎN 2022ENERGIE ELECTRICĂ PÂNĂ ÎN 2022

UN PRIM SUCCES LA CEDO AL UN PRIM SUCCES LA CEDO AL 
LAUREI CODRUȚA KOVESILAUREI CODRUȚA KOVESI

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a trecut în timp record 

prin procedura de fi ltru sesizarea 
formulată de fosta șefă a DNA, Laura 
Codruța Kovesi, prin care aceasta a 
contestat maniera în care a fost revocată 
din funcție, ceea ce înseamnă că 
plângerea a fost admisă și va fi  judecată 
deja pe fond. Instituția europeană se 
pare că tratează foarte serios această 
cauză. Kovesi a reclamat faptul că nu 
a avut calitatea de parte în confl ictul 
constituțional soluționat la CCR, că 

instanța constituțională a hotărât 
revocarea sa, dar că nu a fost citată, deci 
nici n-a avut posibilitatea de a se apăra. 
Decizia CCR, de asemenea, nu a putut 
fi  contestată și, din toate aceste motive, 
nu a fost garantat un proces echitabil, 
așa cum cere Convenția Europeană 
pentru Drepturile Omului. Kovesi 
a precizat că nu dorește, prin acest 
demers, nici să fi e repusă în funcție, 
nici eventual să fi e despăgubită, ci doar 
să dobândească dreptatea la care în 
România n-a avut acces. 
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DACĂ PRIMĂRIA ȘI CJ PRAHOVA NU SE AȘAZĂ DACĂ PRIMĂRIA ȘI CJ PRAHOVA NU SE AȘAZĂ 
LA MASĂ, E POSIBIL SĂ AVEM UN BLOCAJ ȘI-N LA MASĂ, E POSIBIL SĂ AVEM UN BLOCAJ ȘI-N 

PRIVINȚA TERMOFICĂRII PLOIEȘTIULUIPRIVINȚA TERMOFICĂRII PLOIEȘTIULUI

În anul 2003, Consiliul 
Județean Prahova și 

Consiliul Local Municipal s-au 
asociat pentru a pune bazele 
serviciului public de alimentare 
cu energie termică produsă în 
mod centralizat, în sistem de 
producție-transport-distribuție 
(SPAET), pentru Ploiești. Tot 
atunci, cele două instituții au 
hotarat să delege gestiunea 
serviciului unui operator privat, în 
vederea administrării și reabilitării 
SACET Ploiești. Întâmplător sau 
nu, partenerul privat a fost grupul 
francez Veolia, care deja intrase pe 
piață prin serviciul de apă-canal 
(Apa Nova). Așa a luat fi ință, în 
2004, soietatea Dalkia Termo 
Prahova, transformată ulterior 
în Veolia Energie, cu următorul 
acționariat: Consiliul Județean 
Prahova-6,40% din capitalul 
social; Primăria Ploiești-6,40% 
și Veolia Energie-87,20%. Inițial, 
procentul de acțiuni deținute de 
CJ și primărie a fost de 10%. În 
2004 a fost semnat și contractul 

nr. 2776/5246 de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului 
pentru o perioadă de 15 ani, 
contract care conține și o listă 
de investiții, nu în totalitate 
respectată. Obligația furnizării 
serviciului urmează să înceteze 
la data de 30 aprilie 2019, dacă 
părțile nu hotărăsc prelungirea 
înțelegerii.

CE SE SPUNEA 
ANUL TRECUT 

DESPRE REZILIEREA 
CONTRACTULUI

Anul trecut, primarul Adrian 
Dobre și-a arătat de mai multe 
ori nemulțumirea față de intenția 
Veolia de a majora prețul 
gigacaloriei, dar a avut  de comentat 
și despre lipsa de performanță a 
companiei. La un moment dat, 
se vorbea chiar despre o reziliere 
a contractului, pe fondul unor 
așa-zise presiuni pe care 
operatorul le-ar fi  exercitat asupra 
Consiliului Local și Primăriei, în 
tentativa de a forța modifi carea 

tarifului. În ianuarie 2019, Dobre 
a arătat că „vrea un preț corect, care 
să refl ecte costul real al agentului 
termic și care să poată fi  suportat 
de ploieșteni. Avem nevoie de un 
serviciu de termofi care modern, 
mai puțin poluant, care să respecte 
standardele europene, dar la un 
preț suportabil pentru cetățeni”. 
La rândul său, în septembrie 
2018, conducerea Veolia anunța 
că renunță la contract, odată cu 
încheierea sezonului de încălzire 
2018-2019, acuzând că operatorul 
a înregistrat pierderi istorice 
începând din 2015 încoace, 
din cauza majorării prețului 
combustibilului și a refuzului 
Consiliului Local de a accepta 
majorarea prețului energiei 
termice.

UNDE SUNTEM 
ASTĂZI?

Deocamdată în faza în care 
consilierii locali sunt chemați să 
aprobe sau nu o nouă majorare de 
preț a gigacaloriei. Nu cea livrată 
populației fi indcă, vă reamintim, 
Primăria subvenționează masiv 
populația de la bloc ale căror 
locuințe sunt racordate la sistemul 
centralizat de încălzire. Veolia 
solicită o majorare de la 186,97 lei/
gigacalorie, fără TVA, la  237,35 
lei/gigacalorie, fără TVA, având de 
data aceasta și un aviz de la ANRE, 
care a verifi cat formula de calcul. 

ASIGURAREA 
ENERGIEI TERMICE, 
PROBLEMATICĂ DIN 

ACEASTĂ IARNĂ
Spuneam că Primăria Ploiești 

și Consiliul Județean Prahova au 
plătit un studiu de oportunitate 
privind gestiunea serviciului 
de alimentare a orașului cu 
energie termică produsă în mod 
centralizat. Acesta a fost fi nalizat 
și se afl ă postat, spre consultare 
publică, pe site-ul Primăriei 
Ploiești. Anul trecut, cele două 
instituții au realizat și o strategie 
de dezvoltare a serviciilor de 
alimentare cu energie termică.

În sinteză, ambele documente 
spun că CET Brazi, sursa de 
producție a energiei termice, se 
confruntă cu probleme serioase 
de mediu: cazanele de abur de 420 
t/h și cazanul de abur fi erbinte 
(CAF) de 100 Gcal/h nu respectă 

valorile legale stabilite pentru 
emisii; cu toate acestea, CAF 2 
poate funcționa, potrivit Planului 
Național de Tranzitie, până la 
fi nele anului 2022. În această 
situație, se arată în studiul de 
oportunitate, „sursele de producere 
a energei termice ce mai pot 
funcționa în iarna 2018-2019 sunt 
CAF 2, turbina cu gaze și motorul 
termic”, iar ca o concluzie generală 
se spune: „începând cu această 
iarnă este problematică asigurarea 
necesarului de energie termică 
pentru oraș.” Ca intervenție 
imediată se recomandă lucrări de 
conformare la cazanul de abur nr. 
5 de 420 t/h în regim de urgență.
STUDIUL RECOMANDĂ 

ȘI ALTE SOLUȚII ÎN 
AFARĂ DE VEOLIA

Pe de altă parte, studiul de 
oportunitate mai arată că Veolia 
Energie a înregistrat pierderi 
fi nanciare în ultimii ani, în 
principal, din cauza creșterii 
cheltuielilor într-un ritm 
mai accelerat decât creșterea 
veniturilor. În Raportul de Audit 
al operatorului actual, realizat de 
KPMG pentru anul 2017, se spune 
că „societatea este dependentă de 
sprijinul fi nanciar continuu din 
partea grupului Veolia pentru a-și 
continua activitatea. La data de 
31 Decembrie 2017, activul net al 
societății s-a diminuat la mai puțin 
de jumătate din valoarea capitalului 
social subscris. Aceste evenimente 
și condiții indică faptul ca există 
o incertitudine semnifi cativă ce ar 
putea pune la îndoială capacitatea 
de a-și continua activitatea.”  
Autorii studiului recomandă pur și 
simplu găsirea altor soluții pentru 
asigurarea termofi cării orașului:  
„ținand cont de situația fi nanciară 
a societății din ultimii ani, precum 
și de opinia din raportul de audit 
pe anul 2017, continuarea operării 
în condițiile actuale a operatorului 

amenință sustenabilitatea pe 
termen lung a furnizării serviciului 
de încălzire în sistem centralizat. 
Pentru a preîntâmpina și minimiza 
acest risc, este recomandat să fi e 
explorate și analizate și alte opțiuni 
de operare”.

VARIANTE DE LUCRU
Consultantul propune patru 

opțiuni de operare, fi ecare dintre 
ele cu mai multe scenarii, iar 
cel mai mare punctaj (49 din 
60 posibile) se pare că a fost 
obținut de Optiunea 2 – Societate 
reglementată de Legea 31/1990, 
urmată, la un punct diferență 
(48), de Opţiunea 3.b- Prelungire 
contract de concesiune cu Veolia 
și de Opţiunea 4- Contract de 
servicii sectoriale (47 de puncte). 
Varianta cu punctajul cel mai 
mare presupune constituirea 
unei asociații de dezvoltare 
intercomunitară (ADI) între 
proprietarii infrastructurii, 
respectiv, Primăria Ploiești și 
Consiliul Județean Prahova, care 
vor semna apoi un contract de 
delegare a serviciilor publice 
(CDSP) cu un operator deținut 
integral de cele două autorități. 
RASP va juca în această ecuație rol 
de birou executiv, iar pe teremn 
scurt, Veolia va fi  partenerul care 
poate pune la dispoziție TAG, 
printr-un contract de închiriere. 
Ce decizie vor îmbrățișa 
autoritățile, vom vedea. Oricum, 
Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean n-au reușit să se pună 
de acord asupra vreunei variante, 
ceea ce ar însemna că e posibil, ca 
să nu se intre în vreun blocaj, să 
asistăm la o prelungire de contract 
cu Veolia. Dacă se adoptă această 
soluție însă, adică să-i ajungă 
cuțitul la os și salvarea să vină de la 
operatorul actual, tare ne temem 
că de data aceasta municipalitatea 
va juca după cum îi vor cânta 
francezii!

Primarii din marile orașe 
(Cluj Napoca, Oradea, 

București, Constanța, Iași 
etc.) amenință că dacă 
Guvernul României, prin 
ministrul Finanțelor, Eugen 
Teodorovici, nu mărește la 
66,8 % cota din impozitul 
pe venit care trebuie să 
se întoarcă la unitățile 

administrativ-teritoriale, 
vor declanșa grevă pe timp 
nelimitat în Piața Victoriei. 
Ei spun că, la întocmirea 
bugetului central, nu au 
fost nici măcar consultați, 
iar marți au venit să-i ceară 
ministrului Teodorovici să 
țină cont de doleanțele lor. 
Primarii susțin că marile 

orașe au pierdut 25-28 de 
milioane de euro din cauză 
că Guvernul nu mărește 
cota din impozitul pe venit 
(colectat din localitățile 
respective) de la 45-50%, la 
66,8%, afectând grav astfel 
proiectele de dezvoltare a 
orașelor. Printre contestatari 
s-a afl at chiar un membru 

PSD, primarul Sectorului 
3, Robert Negoiță, care a 
spus că „suntem cea mai 
subfi nanțată administrație 
publică din Europa. S-a tăiat 
aproape 40% din bugetele 
noastre. Este inacceptabil. De 
două luni facem adrese către 
Guvern să ne întâlnim și am 
fost, până acum, refuzați “.  

Anul trecut, primarul Dobre sugera că ar putea renunța la 
serviciile de termofi care ale Veolia Energie. Ba chiar, la un 

moment dat, când nu a fost aprobată o majorare de preț a energiei 
termice și pe fondul unor pierderi fi nanciare acuzate de operator, 
chiar conducerea fi rmei franceze a amenințat că se va retrage din 
Ploiești.

Problema este că decizia nu suportă amânare: în luna mai 
expiră contractul cu Veolia Energie. Dacă Primăria și Consiliul 
Local Ploiești și CJ Prahova nu se mișcă rapid, e posibil să avem un 
blocaj-după multe altele- și în privința distribuției de apă caldă și 
agent termic.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

 continuare din pagina 1
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

UN VITAMINIZANT NATURAL 
DE MARE PREŢ: MĂCEȘUL (I)

MINTE, TRUP, SUFLET

Măceșul (Rosa canina) este una dintre 
fascinantele pete de culoare ale toamnei, 

dar și sub zăpadă fructele roșii își păstrează și 
proprietăţile. Conţinutul sporit de vitamine 
și substanţe nutritive al măceșelor generează 
o multitudine de proprietăţi benefi ce pentru 
organism, contribuind la reducerea riscului 
bolilor cardiace, vasculare, dar și la normalizarea 
tensiunii arteriale și ţinerea sub control a 
afecţiunilor osoase și renale. Ceaiurile de măceșe 
nu lipsesc din chiliile călugărilor, mai ales pe 
timp  de iarnă, atunci când imunitatea este mai 
scăzută, iar organismul este mai sensibil la boli.

Cocktail de vitamine pentru CREȘTEREA 
IMUNITĂŢII

Iarna înseamnă lumină și bucurie, dar și 
anotimpul virozelor și asteniei. Forţa acestui arbust 
în faţa intemperiilor iernii este asemenea celui care 
învinge și tămăduiește o mulţime de boli. Multe 
dintre fructele de peste an sunt benefi ce organismului, 
iar măceșele sunt printre cele mai efi ciente.

Alături de complexul de vitamine B, vitaminele 

A, C, E, K, P, măceșele conţin și magneziu, acizi 
organici, fl avonoide, ceea ce generează o multitudine 
de proprietăţi folositoare organismului, care ajută la 
reducerea riscului bolilor cardiace, vasculare, dar și 
la ţinerea la distanţă a virozelor.

De asemenea, măceșele cresc și rezistenţa vaselor 
capilare, care devin astfel mai puţin fragile. Vitamina 
C generează buna funcţionare a tuturor celulelor, 
aceasta având un rol esenţial în procesele metabolice 
fundamentale, în reacţiile de oxido-reducere și în 
respiraţia celulară.

Datorită conţinutului sporit de substanţe nutritive, 
acid citric, zaharuri și pectine, care au proprietatea 
de a energiza și întări imunitatea organismului, 
măceșele sunt „leacuri de toată ziua”, așa cum 
spunea PĂRINTELE SIMEON DE LA PĂTRUNSA.

Măceșul împotriva ATEROSCLEROZEI și 
pentru reglarea REITMULUI CARDIAC

Leacurile după reţete mănăstirești sunt mană 
cerească pentru bolile care dăinuie printre noi toţi. 
Un astfel de leac tămăduitor este maceratul mixt de 
măceșe, cunoscut de sute de ani.

PREPARARE. Pentru obţinerea acestuia, se 

macină cu o râșniţă manuală un pumn de măceșe 
uscate, după ce în prealabil li s-au îndepărtat cu 
mare grijă toate seminţele. Peste pulberea obţinută 
se toarnă 300 ml apă de izvor și, după ce se amestecă 
bine, se lasă la macerat într-un vas de ceramică. 
După 24 de ore, se strecoară totul printr-un tifon 
dublu. Lichidul obţinut se păstrează într-un vas de 
sticlă bine acoperit, iar pulpa care rămâne după 
fi ltrare se fi erbe timp de 5 minute în 250 ml apă, 
după care se lasă să se răcească. Se amestecă apoi 
cele două fi erturi, agitându-se până la omogenizare 
perfectă.

ADMINISTRARE. Produsul obţinut se consumă 
pe parcursul a 48 de ore, împărţindu-se totul în 6 
părţi egale. Acest tratament administrat timp de 30 
de zile previne ateroscleroza, reglează ritmul cardiac, 
energizează și sporește imunitatea organismului.

Va urma

O nouă piesă pe afi șul teatrului 
Toma Caragiu în stagiunea 2018-

2019. Comedia scriitorilor greci Michalis 
Reppas și Th anasis Papathanasiou în 
traducerea Elenei Lazăr. O echipă, 
foarte bine condusă de regizorul Dragoș 
Câmpan care armonizează cu brio talentul 
și jocul de excepție al actorilor într-
un tot unitar, ne prezintă un  spectacol 
captivant. Subliniem importanța realizării 
unei echipe compacte deoarece, luați 
individual, interpreții dau un adevărat 
recital. Replicile, mimica, gesturile, 
întreaga mișcare scenică produc în sală 
râsul în hohote, cu lacrimi. Evoluția 
entuziastă a actorilor ne descoperă marea 
lor plăcere de a juca, de a se identifi ca și 
a se întrepătrunde cu personajul. Actorii 
ne-au delectat, ei sunt aceia care au 
încântat publicul spectator. Însă nu mai 
puține și mai mici merite, în realizarea 
frumosului spectacol, le are regizorul. 
Dragoș Câmpan a știut să „profi te’’ din 
plin de ‘’materialul’’ oferit de cei doi 
dramaturgi greci. Împreună cu actorii 
săi a pus în valoare la maxim comicul 
de limbaj și situație al piesei. În același 
timp regizorul a avut în vedere ceea ce 
piesa „atacă’’ și satirizează, adică tarele 
epocii contemporane: politicianismul 
rapace, corupția globalizată, fățărnicia, 
înșelăciunea, parvenitismul, înavuțirea 

cu oricepreț și prin orice mijloace 
(necinstite). Personajele piesei au un 
singur gând și țel comun: banii. Toți 
cei prezenți pe scenă înșeală sau vor să 
înșele, vor să parvină, își doresc bani cât 
mai mulți cu putință, nu contează prin 
ce mijloace. Toate aceste grave defecte 
ale unei societăți din care și noi facem 
parte au fost prezentate într-un registru 
comic savuros în interpretări actoricești 
de rafi nament. Toți interpreții: Cristina 
Moldoveanu, Ilie Gâlea, Th eodora Sandu, 
Otilia Pătrașcu, Adrian Ancuța, Iuliu 
Gâlea, Dragoș Câmpan, Karl Baker, 
Ioana Farcaș, au realizat un spectacol 
de exceptie și pe toți îi iubim în egală 

măsură. Drept dovadă sunt aplauzele 
prelungite și chemările la scenă. Totuși 
dorim să menționăm - fără a supăra pe 
cineva - că la spectacolul din seara zilei de 
28 ianuarie 2019 Polina, (Otilia Pătrașcu) 
a făcut deliciul publicului.Nu în ultimul 
rând vorbim despre scenografi e: un decor 
sugestiv, funcțional și ținutele vestimentare 
care realmente au încântat privirile celor 
prezenți în sală. Un spectacol care, timp de 
două ore și jumătate, reușește să-l scoată 
pe privitor dintr-un cotidian încrâncenat, 
să-l mai destindă puțin și să-i aducă 
zâmbetul pe buze.

Lucian Iacob

„CUSCRII  DIN  TIRANA”  SAU  PLĂCEREA  DE  A  JUCA„CUSCRII  DIN  TIRANA”  SAU  PLĂCEREA  DE  A  JUCA

2019 este Anul Cărții în România, 
iar în biblioteci suntem pregătiți pentru 
această inițiativă! Spun acest lucru 
având în vedere faptul că, pentru început, 
în perioada februarie-iunie 2019, se va 
implementa un nou serviciu în 150 de 
biblioteci publice din România, afl ate în 
mai multe județe, majoritatea dintre ele 
fi ind biblioteci publice mici.  

Deși aceste instituții nu au fost încă 
încluse în „Pactul pentru carte” - pachet 
legislativ ce urmărește stimularea lecturii 
și susținerea unei educații de calitate - și 
nu fac obiectul Legii nr. 357/2018 pentru 
instituirea anului 2019 ca „Anul Cărții” 
în România, promulgată de Președintele 
României pe 27 decembrie 2018, există 
totuși organizații care știu și cred că 
bibliotecile publice, chiar și cele mici, sunt 
„spații de iradiere culturală autentică”, ce 
fac „performanță” și merită susținute.

Un exemplu în acest sens este 
Fundația Progress din România, care, 
pe data de 27 noiembrie 2018 și-a extins 
implicarea în susținerea bibliotecilor, 
prin colaborarea la nivel internațional cu 
Deusche Telekom Stift ung din Germania, 
în proiectul „STEM Volunteer Readers”/
„Ora să ȘTIM”. Aceste  două organizații 
au creat împreună o ofertă de servicii la 
nivel elementar care vizează consolidarea 
interesului față de temele ȘTIM (Știintă, 
Tehnologie, Inginerie, Matematică) în 
rândul copiilor din România, cu ajutorul 
bibliotecarilor implicați în proiect.

    Proiectul „STEM Volunteer Readers” 
a fost derulat în Germania cu un mare 
succes încă de la lansarea sa din 2015 și 
se bazează pe studii științifi ce care arată 
că, în special la vârsta școlii primare, 

abordarea subiectelor și a întrebărilor 
legate de știință, tehnologie, inginerie și 
matematică (ȘTIM) au impact asupra 
modului în care copiii se exprimă și 
a formării abilităților lor de lectură. 
Activităţile au menirea de a genera un 
interes deosebit față de comunicarea 
verbală și față de alte forme de comunicare, 
deoarece copiii trebuie să identifi ce și 
să descrie fenomenele cercetate și să-și 
exprime gândurile și ideile.

Și Prahova se numără printre județele 
din România în care va fi  implementat 
Proiectul „ORA SĂ ȘTIM”, la Biblioteca 
Județeană „Nicolae Iorga” Prahova și 
în alte 10 biblioteci publice din județ. 
Printre biblitecile partenere se numără 
și Biblioteca Comunală Șirna, alături 
de cele din comunele Cornu, Izvoarele, 
Măgureni, Măneciu, Poiana Câmpina, 
Tinosu, Tomșani, Valea Doft anei și din 
orașul Mizil. 

Implementarea proiectului în România 
este gestionată de către Fundația Progress, 
iar la nivel județean de către Biblioteca 
Județeană „Nicolae Iorga” Prahova (dna 
Mihaela Radu – manager și dna Loredana 
Stanciu – coordonator al bibliotecilor 
locale).

Într-o primă etapă, pe data de 17 
ianuarie 2019, bibliotecarii implicați în 
proiect au fost înstruiți, la trainningul 
desfășurat la Biblioteca Județeană 
„Nicolae Iorga” Prahova, participând și 
dna Claudia Șerbănuță, reprezentanta 
Fundației Progress. Au fost predate 
modalități de asociere ale cărților de 
copii cu tematica ȘTIM adecvată vârstei, 
urmate de activități practice. 

Următoarea etapă, care a debutat pe 
1 februarie 2019, Ziua Internațională 
a Cititului Împreună, va consta în 
desfășurarea unor activități în jurul 
cărților cu tematică ȘTIM, adresate 
copiilor din grupul țintă. 

Astfel, începând cu 1 februarie 2019, 
vom organiza săptămânal câte două 
grupe de lectură, pentru două categorii 
de vârstă (3-6 ani și 7-10 ani) și vom citi 
cărți cu teme „ȘTIM” adecvate vârstei, 
îmbinând lectura cu activități practice 
și distractive. Grupul de copii nu este 
fi x. Se poate lucra cu 6 copii sau cu 12, 
alegerea este a bibliotecarului.  La nivel 
local, în urma discuțiilor avute cu cadrele 
didactice interesate și cu unii părinți, 
Biblioteca Comunală Șirna urmează 
să încheie protocoale de colaborare 
în Proiectul „Ora să ȘTIM” cu toate 
Grădinițele de copii cu program normal 
din localitate (din satele Șirna, Tăriceni, 
Varnița, Hăbud și Brătești) și cu Școlile 
gimnaziale din satele Tăriceni și Hăbud.

Prin urmare, în 2019 - Anul cărții 
în România, pe 1 februarie, de Ziua 
Internațională a Cititului Împreună 
(ZICI), la... Ora să ȘTIM ne întâlnim și 
la Biblioteca din comuna Șirna, județul 
Prahova!

ZICI că ȘTIM?!
Iuliana-Camelia Pîrvu,  responsabil de 

bibliotecă  la Biblioteca Comunală Șirna, 
județul Prahova

A VENIT „ORA SĂ ȘTIM”, PE 1 FEBRUARIE, DE A VENIT „ORA SĂ ȘTIM”, PE 1 FEBRUARIE, DE 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ
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RADICALII RADICALII 
PRO-SOVIETICI PRO-SOVIETICI 

PLĂNUIAU SĂ-L UCIDĂPLĂNUIAU SĂ-L UCIDĂ
PE GORBACIOVPE GORBACIOV

În 1989, un grup de radicali din 
Germania de Est intenţionau 

să-l asasineze pe președintele sovietic 
Mihail Gorbaciov, pentru a declanșa 
o invazie militară în ţară, dezvăluie o 
nouă carte a unui spion britanic.

Cartea este intitulată Spionul 
Călător; Războiul meu secret 
împotriva lui Putin, a KGB-ului și 
STASI”, de Tom Shore, numele din 
război al unui fost ofi ţer britanic din 
Serviciul Secret britanic (M16), se 
referă la activitatea care afi rmă că, 
în 1989, a fost trimis în misiune de 
spionaj sub acoperire, în Germania 
de Est, fără a fi  membru al comunităţii 
diplomatice britanice, pentru a 
benefi cia de imunitate diplomatică. 
Misiunea sa era să descopere detaliile 
unei eventuale operaţiuni militare 
sovietice împotriva Germaniei 
Occidentale lansate din Germania 
Răsăriteană. Printre ei se afl au 
membri ai așa-numitei Fracţiuni a 
Armatei Roșii (RAF).

Cunoscută și ca Brigada 
Baader Meinhoff , RAF-ul a fost o 
grupare pro-sovietică de gherilă 
care a funcţionat în mai multe 
ţări din Europa de Vest, printre 
care Germania, Belgia și Olanda. 
Membrii săi au participat la zeci de 
acţiuni violente din 1971 până în 
1993, în care au fost ucise peste 30 de 
persoane. Printre alte atacuri, RAF a 
încercat să-l ucidă pe comandantul 
suprem al NATO și a lansat un 
atac de lunetist asupra ambasadei 
SUA în Bonn. Se știe că grupul a 
primit sprijin material, logistic și 
operaţional de la o serie de ţări din 
Blocul de Est, inclusiv Germania 
de Est, Polonia și Iugoslavia. 
Conform lui Shore, membrii RAF 
se infi ltraseră în mișcarea reformistă 
din Estul Germaniei, cu intenţia de  
a-l asasina pe președintele sovietic 
Mihail Gorbaciov, în timpul vizitei 

sale ofi ciale în Germania de Est, 
din 7 octombrie 1989. Vizita era 
planifi cată să coincidă cu celebrarea 
celei de-a 40-a aniversare a creării 
Republicii Democrate Germane, în 
1949, după prăbușirea celui de-al 
Treilea Reich.

Complotul ar fi  fost sprijinit de 
membrii duri ai Biroului Politic al 
PCUS, cel mai înalt organism politic 
al ţării, și de conducători ai KGB. 
Planul implica o preluare militară 
a Germaniei de Est de către trupele 
Pactului de la Varșovia, similară cu 
cea a Cehoslovaciei, în 1968.

Dar Shore susţine că a fost capabil 
să prevină planul RAF cu ajutorul 
membrilor mișcării de reformă est-
germane. El spune că cel puţin doi 
dintre membrii RAF care intenţionau 
să-l ucidă pe Gorbaciov au fugit și nu 
s-au mai întors până în zilele noastre.

RAF a fost dizolvat ofi cial în 1998, 
când liderii acestei organizaţii au 
trimis un comunicat ofi cial Agenţiei 
de știri Reuters, anunţând încetarea 
imediată a tuturor activităţilor sale. 
Cu toate acestea, trei foști membri 
RAF sunt încă în libertate. Ei sunt 
Ernst-Volker Staub, Burkhard 
Garweg și Daniela Klette, toţi 
cetăţeni germani, care se crede că 
se afl ă în spatele unor serii de jafuri 
bancare din ultimii ani în Italia, 
Spania și Franţa.

Alaska, SUA
Un astfel de loc e Alaska. Dacă 

îţi plac întinderile nesfârșite, iarna lungă și 
întunecată, aici e de tine! Știai că în Alaska 
fi ecare locuitor primește câte 2.000 de 
dolari doar pentru că locuiește aici? Ai un 
copil mic? Și el va primi această sumă, arată 
Grunge.

Așa că, dacă îi plac munţii, aisbergurile și 
pescuitul, poate nu ar fi  rău să iei Alaska în 
considerare.

Baltimore, Maryland
Baltimore, Maryland, SUA, e 

iar un loc unde ești așteptat cu braţele 
deschise. Al șaptelea cel mai periculos oraș 
din America vrea să-și schimbe renumele și 
oamenii să vadă că nu e așa de rău. Așa că 
vei primi 5.000 de dolari, ca să-ţi cumperi o 

casă aici. Iar, dacă vei lua una abandonată, 
vei căpăta chiar 10.000 de dolari!

Kansas
În Marquette, Kansas, un oraș cu 

600 de sufl ete desprins parcă din altă vreme, 
ţi se oferă gratuit o locuinţă. Imobilele sunt 
perfecte atât pentru pensionari veniţi să 
caute liniștea, cât și pentru familii. Totuși, 
dacă vrei să găsești o viaţă de noapte, nu aici 
e locul.

Dar dacă îţi plac întinderile nesfârșite, 
apusurile și nu prea cauţi compania altora, 
Marquette e locul ideal unde să te muţi.

New Richard și Harmony, Minnesota
Dacă îţi plac ideea de pustiu și 

temperaturile mici în mare parte a anului, 
există câteva astfel de orașe în Minnesota 

și toate te vor. Atâta vreme cât reușești 
să-ţi construiești o casă în decurs de un an, 
pământul va fi  al tău gratuit.

În New Richland și Harmony, golful e 
tradiţie, iar foarte aproape e și un loc care 
s-ar putea să-ţi placă, St. Olaf.

Mishima, Japonia
Dacă te atrag zone mai exotice 

de atât, poţi încerca satul Mishima, din 
Japonia. Iar, dacă ești o persoană singură, 
care nu mai e la prima tinereţe, ești cu atât 
mai binevenit! Satul e așezat pe trei insule 
mici, iar populaţia e formată din circa 400 
de persoane, cei mai mulţi în etate.

Ţi se vor oferi 100.000 de yeni, adică 840 
de dolari, pentru mutat, și bani lunar pentru 
primii trei ani în care locuiești aici.

În plus, casele sunt chiar ieft ine. Poţi 
închiria una cu trei dormitoare cu mai puţin 
de 200 de dolari pe lună.

Ești binevenit aici și dacă ai pereche. 
Dacă apare și un copil, nașterea e suportată 
de autorităţi, la fel și școala. Iar, dacă ești 
singur, vei fi  plătit că mergi la întâlniri. 
Bonus, vei primi și o vacă!

Insula Pitcairn, Pacifi c
Dacă visul tău de-o viaţă e să locuiești 

pe una dintre cele mai izolate insule, poate 
vrei să iei în considerare Pitcairn, situată în 
Pacifi c. Cu o populaţie de 50 de persoane și 
o întindere de uscat de circa 3,2 kilometri, e 
de ajuns doar să te prezinţi aici și vei primi 
pământ gratuit. Chiar dacă e vorba de un 
paradis în adevăratul sens al cuvântului, în 
2015, de exemplu, o singură persoană s-a 
arătat interesată să locuiască aici. Asta și 
pentru că e un singur magazin „cu de toate”, 
deschis doar trei zile pe săptămână. Altfel, 
trebuie să comanzi orice ai nevoie din Noua 
Zeelandă (afl ată la o distanţă de peste 6.000 
de km), o dată la fi ecare trei luni. Dar ce 
contează asta, când ai la picioare una dintre 
cele mai frumoase plaje din lume!

LIDER AL PARTIDULUI LIDER AL PARTIDULUI 
LABURIST BRITANIC DIN ANII LABURIST BRITANIC DIN ANII 

1980 – AGENT SOVIETIC?1980 – AGENT SOVIETIC?
Conducerea Partidului 

Laburist din Marea 
Britanie a reacţionat cu dispreţ, 
după ce o nouă carte a unui 
autor și editor de frunte susţine 
că Michael Foot, care conducea 
partidul la începutul anilor 1980, 
a fost agent plătit al KGB-ului 
sovietic. Foot, un reprezentant 
ferm și vocal al stângii britanice 
postbelice, era membru al 
Departamentului de peste 40 de 
ani, în cele din urmă ajungând 

liderul Camerei Comunelor. A 
ajuns în postul de vicepreședinte 
al Partidului Laburist, iar, 
în 1980, i-a succedat lui Jim 
Callaghan, ca lider al partidului. 
Dar a renunţat în 1983, în 
urma celei mai mari înfrângeri 
electorale a laburiștilor în peste 
o jumătate de secol.

Doi ani mai târziu, în 1985, 
Oleg Gordievsky, un colonel din 
KGB-ul sovietic, a defectat în 
Marea Britanie, dezvăluind că a 
spionat pentru britanici din 1974 
până la dezmembrarea URSS.

În 1995, Gordievsky și-a 
prezentat activitatea de ofi ţer 
KGB în Marea Britanie, într-o 
lucrare memorialistică intitulată 
„Execuţie la următoarea escală”, 
prezentată în serial, în ziarul 

londonez Th e Times. În acea 
carte, Gordievsky susţinea că 
Michael Foot fusese „agent de 
infl uenţă” al KGB, cu numele de 
cod „Boot” (Cizmă). Foot a dat 
în judecată Th e Times pentru 
calomnie, după ce aceasta 
publicase un editorial cu titlul 
„KGB Michael Foot a fost agentul 
nostru”. Partidul Laburist a 
câștigat procesul și a primit 
despăgubirea fi nanciară din 
partea ziarului. 

Totuși, recent acuzaţiile 
despre legăturile lui Michael 
Foot cu serviciile de informaţii 
sovietice au reapărut în noua 
carte „Spionaj și trădare”, despre 
viaţa și activitatea lui Gordievsky. 
În această carte, autorul – editor 
al publicaţiei Th e Times, Ben 
Macintyre – susţine că acuzaţiile 
lui Gordievsky din 1995 la 
adresa lui Foot ar fi  fost exacte 
și că Gordievsky a transmis 
informaţii britanice înainte 
de a le prezenta deschis după 
stabilirea sa în Marea Britanie.

Potrivit lui Macintyre, 
Gordievsky l-ar fi  informat 
pe Baron Armstrong despre 
Ilminster, un înalt funcţionar, 
secretar al cabinetului 

premierului britanic Margaret 
Th atcher. La rândul său, lordul 
Amstrong, un veteran al 
politicii britanice, ar fi  transmis 
informaţia Serviciului Secret de 
Informaţii (M16) în vara anului 
1982, afi rmă Macintyre. Aceasta 
se referea la faptul că Foot ar fi  
fost în contact cu KGB-ul de ani 
de zile, fi ind plătit cu 37.000 lire 
sterline pentru serviciile aduse.

M16 consideră că Foot n-ar 
fi  fost conștient de faptul că 
sovieticii îl foloseau ca agent de 
infl uenţă, dar totuși au apreciat 
că informaţiile furnizate de 
Gordievsky ar fi  fost sufi cient 
de importante, pentru a le 
prezenta reginei Elisabeth II, 
ca o avertizare pentru cazul că 
Partidul Laburist ar fi  câștigat 
alegerile din 1983, iar Michael 
Foot ar fi  devenit prim-ministru 
al Marii Britanii.

Recentele acuzaţii au 
determinat condamnări 
puternice din partea actualilor 
și foștilor ofi ciali ai Partidului 
Laburist. Actualul său lider, 
Jeremy Corbyn, care asemenea 
lui Foot, provine din zona de 
stânga a partidului, l-a denunţat 
pe Macintyre că „a murdărit 
un om mort, care s-a apărat cu 
succes împotriva unor acuzaţii 
asemănătoare când a trăit”.

Liderul adjunct al laburiștilor, 
John McDonnell, a criticat 
Th e Times pentru „degradarea 
standardelor ziaristice din această 
ţară. Era numită presă de rigole. 
Acum aceasta s-a scurs în canale”, 
a spus el. Neil Kinnock, cel care 
l-a succedat pe Foot la conducerea 
Partidului Laburist, în 1983, a 
declarat că acuzaţiile lui Macintyre 
sunt „murdare” și îl descrie pe 
Foot drept „un critic pasionat și 
continuu al Uniunii Sovietice”.

UNDE PLECĂM DE-ACASĂ… DEFINITIVUNDE PLECĂM DE-ACASĂ… DEFINITIV
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Cu ce alianțe se va trezi electoratul din stânga Prutului 
după alegerile din 24 februarie – iată întrebarea crucială 
care umple nu numai paginile și fl uxurile mass mediei de 
la Chișinău, dar și sfredelește creierii celor care mai speră 
într-un rezultat cât de cât favorabil democrației și cursului 
proeuropean. Va face Plahotniuc parteneriat cu „ACUM”, 
așa cum face apel și speră Andrian Candu, sau cu PSRM, cu 
care devine tot mai vizibil că își coordonează acțiunile, dar 
și demersurile electorale? 

Cu blocul electoral „ACUM” deocamdată se duelează 
prin contestații. Unele mesaje ale democraților par să 
ducă mai degrabă în derută electoratul decât să asigure 
un scrutin corect și democratic. Într-un apel al PDM către 
toate partidele politice să renunțe la practici ilegale și la 
acțiuni ce compromit corectitudinea procesului electoral, 

PSRM este criticat într-o singură frază că a început cu mult 
înainte desemnarea candidaților și implicarea directă a 
șefului statului (fără a-i da numele!) în promovarea politică 
a PSRM. În rest, întreg apelul critică acțiunile celor două 
formațiuni care au format blocul „ACUM”. Principalele 
învinuiri sunt că ar face agitație electorală înainte de 
termen (ceea ce e tras de urechi), că sunt fi nanțați din 
exterior (citând aceeași fabulă cu „Open Dialog”). Critica 
vizează atât postul Jurnal TV , cât și radiodifuzorii ce 
demască unele acțiuni electorale ascunse ale PD. Și nici un 
cuvânt despre Partidul „ȘOR”, care de fapt este angajat în 
agitație electorală nedisimulată încă din vară. Nu au fost 
încântați democrații nici de faptul că presa, punând cap 
în cap cele două liste de pe circumscripțiile uninominale – 
ale democraților și ale socialiștilor – au descoperit că sunt 
extrem de puține cazurile în care doi candidați cunoscuți 
din partea celor două partide candidează unul împotriva 

celuilalt pe aceeași circumscripție, astfel alimentând 
suspiciunile despre o colaborare dintre PDM și PSRM. Dar 
tot mai mulți intelectuali insistă pe acest parteneriat PDM și 
„ACUM” pentru a păstra cursul proeuropean. Or, prezența 
unor intelectuali de marcă, cunoscuți de opinia publică ca 
unioniști consacrați, este un semnal clar și pentru liderii 
PAS și DA de a-și mai modera discursul acid, alteori chiar 
grosolan, cu care săgetează actuala guvernare. Scriitorul 
Vladimir Beșleagă, explicându-și prezența la lansarea 
candidaturii  ministrului Monica Babuc, spune pe șleau că 
oricât ar fi  de neplăcută pentru blocul „ACUM” o alianță 
cu PDM, important este să trecem podul și să scăpăm de 
resturile ciumei roșii. 

Va da sau nu ascultare opoziția extraparlamentară acestor 
chemări în condițiile când sarcina numărul unu este de a 
anihila accederea socialiștilor la guvernare și perspectiva 
îmbrățișării de moarte a Kremlinului? 

Marii absenți în lista națională și în cele uninominale 
sunt Marian Lupu, vicepreședinte, Valentina Buliga, 
vicepreședinte și președinte a organizației de femei PDM, și 
Marcel Răducan. Ori dacă Valentina Buliga a fost asigurată 
pe ultima sută de metri cu un post pe potriva studiilor 
și experienței chiar din legislativ – președinte a Casei 
Naționale de Asigurări Sociale, iar Marcel Răducan cu 
funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, 
apoi Marian Lupu a fost purtat, în premonițiile unor surse 

neofi ciale, prin câteva posturi – de președinte al Academiei 
de Științe a Moldovei, apoi în funcția de ambasador în 
Franța și Monaco, iar mai recent presupus și șef la Curtea 
de Conturi. Deocamdată însă ofi cial nu a fost plasat în 
nici una. Să-l fi  mâhnit cu ceva Marian Lupu pe cel pe care 
chiar dânsul l-a adus în marea politică sau i se pregătește o 
funcție „strategică” după scrutin, dacă tot PDM va comanda 
muzica?!   

Alți 14 deputați din actuala legislatură au fost trimiși 

să se bată pentru un fotoliu în legislativ pe circumscripții 
uninominale. Lipsește din ambele liste și Nicolae Dudoglo, 
omul democraților în conducerea UTA Găgăuzia. Să-și fi  
luat democrații grija de electoratul din autonomia găgăuză 
lăsând spațiu mai confortabil socialiștilor care sunt mai 
agreați și de bașcan, dar și de găgăuzii de rând? 
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Vlad Plahotniuc, Pavel Filip, Andrian Candu, Dumitru Diacov, vârful piramidei 
Partidului Democrat din Moldova, la care au fost alăturați Constantin Botnari, 

Monica Babuc, Sergiu Sârbu, Vladimir Cebotari, dar și Vasile Bâtca, Vladimir 
Andronachi alcătuiesc primii zece candidați la funcția de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova în lista electorală pentru circumscripția națională în scrutinul din 
24 februarie 2019. Înaintați de Consiliul Politic Național al PDM încă în 26 decembrie 
trecut, lista și locurile celor 53 de candidați au fost decise prin votul membrilor 
Consiliului. Câți vor ajunge în legislativ și câți vor rămâne pe dinafară? 

Pusă sub lupa mass media și a opiniei publice, lista 
suscită câteva semne de întrebare, dar și oferă câteva 
surprize. Faptul că podiumul listei este ocupat de fruntea 
conducerii PDM – președintele Vladimir Plahotniuc, prim-
vicepreședintele Pavel Filip și vicepreședintele Andrian 
Candu, dar și secretarul general al partidului Constantin 
Botnari (tot el „trezorierul” de ocazii al liderului PDM, 
poreclit „borsetka lui Plahotniuc”, pentru că poartă  mereu 
borseta șefului la îndemâna acestuia, mai ales atunci când 
face sau nu câte un gest fi nanciar-fi lantropic, cu țintă 
politică, în stradă sau pe la activități de masă) – pare a fi  o 
obișnuință partinică în mai toată lumea. Prima nedumerire 
însă este de ce Plahotniuc, Vlad în presă și Vladimir în listă, 
este primul, dacă tot a renunțat de mai multe ori funcția de 

deputat și chiar pe cea de vicepreședinte a legislativului. A 
dovedit că poate conduce republica și din umbră, adică de 
la clubul „Nobil”, iar mai nou, din proaspătul sediu al PDM. 
Cum se poate presupune, liderul democraților are intenții 
noi în structura viitoarei guvernări de la Chișinău, intenții 
pe care puțini s-au aventurat deocamdată să le intuiască 
nici măcar la nivel de premoniție. O a doua nedumerire 
ar fi  rocada Monica Babuc (singura femeie în primii zece) 
– Dumitru Diacov. Prezent în toate celelalte scrutine cel 
puțin pe locul 5, președintele de onoare al PDM de astă dată 
încheie primul zece, fi ind chiar în urma controversatului 
milionar Vladimir Andronatii. Altminteri și acesta stârnind 
nedumeriri – de-a lungul anilor a fost subiectul mai multor 
investigații jurnalistice, care dădeau în vileag afaceri de 
milioane de lei, gestionate de familia Andronatii și lipsă în 
declarațiile de avere și interese ale deputatului. Întâmplător 
oare anume dânsul și este autorul controversatei legi privind 

amnistia fi scală, criticată de opoziție, societatea civilă și 
structuri internaționale? 

Tot la capitolul nedumeriri, imediat după primii zece, 
pe locul 11 fi gurează Otilia Drăguțanu, nimeni alta decât 
soția fostului guvernator al BNM Dorin Drăguțanu în 
perioada fraudei bancare. La nici doi ani de la demisia 
acestuia observatori mai meticuloși se întreabă dacă dânsul 
a fost într-adevăr candidatura PL sau mai degrabă a PDM, 
sugerată lui Mihai Ghimpu. Și dacă PDM a fost cu adevărat 
străin jafului secolului. Pe când regăsirea unor foști deputați 
comuniști sau liberal-democrați, care au aderat la Partidul 
Democrat – Violeta Ivanov, Anghel Agache, Vladimir 
Vitiuc, Igor Vremea, precum și „independenta” Silvia Radu 
printre următorii zece candidați, nu mai este o nedumerire. 
Fenomenul transfugilor, precum  și prezența Silviei 
Radu acolo unde nimeni nu-i prea vede locul a devenit o 
obișnuință pentru politicul de la Chișinău.  

Vladimir Cebotari, șeful staff -ului electoral al PDM, este 
încrezător că formațiunea va obține un număr impunător 
de deputați, care să le permită democraților să continue 
guvernarea. Pe față, democrații mizează pe valoarea 
candidaților și munca tuturor membrilor și simpatizanților 
partidului. Discursul electoral face trimitere la „fapte, nu la 
vorbe”: creșterea salariilor și pensiilor cu 50%, aproximativ 
80.000 locuri de muncă noi și alte circa 90.000 scoase 
din economia tenebră în legalitate, 1.600 de kilometri 
de drumuri modernizate, 100 ambulanțe moderne etc. 
Și mai ales că „PDM este partidul ce a menținut ordinea 
și stabilitatea în Moldova” ceea ce „poate asigura cea mai 
puternică dezvoltare economică în următorii 4 ani”. 

Și liderul partidului își secundează vorbele cu fapte. După 
ce a anunțat în noiembrie creșteri de pensii și îndemnizații 

pentru anumite categorii ale populației, Plahotniuc 
expediază pensionarilor cu pensii sub 2.000 de lei scrisori 
de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, informându-i că 
le oferă un ajutor de 600 lei. Vicepreședintele PDM Sergiu 
Sârbu se va disculpa în fața jurnaliștilor că aceste scrisori 
nu au „tentă electorală” și nu pot fi  califi cate ca „folosire a 
pârghiilor administrative pentru obținerea unui scor bun 
în alegeri”. Ar putea să-l creadă unii pensionari, dar nu și 
experții în materie de scrutine electorale. În majoritatea 

absolută a circumscripțiilor uninominale, conform listelor 
făcute publice de CEC, candidații PD fi gurează pe prima 
poziție în buletin. În plus, îndată după 25 ianuarie, când 
a fost deschis „sezonul” de vânătoare a voturilor, alias de 
agitație, democrații au lansat Caravana PD. „Avem intenția 
să colindăm efectiv întreaga țară. Să vorbim cu oamenii, 
să-i ascultăm și să-i auzim. Să le povestim ceea ce am reușit 
să facem și ceea ce ne dorim să facem”, scrie pe Facebook 
spicherul Andrian Candu. 

Pe ultima sută de metri legislativul de la Chișinău a 
decis câteva numiri în funcții care au pus opinia publică și 
presa pe cele mai controversate comentarii. Doi democrați, 
Raisa Apolschii, nașa lui Plahotniuc și avocata acestuia în 
câteva dosare la începutul carierei sale politice, și Artur 
Reșetnicov, fost director SIS sub guvernarea PCRM, trecut 
și el la democrați, au fost numiți, fără nici un concurs, 
judecători la Curtea Constituțională. Numiri precedate 
aproape instantaneu de demisiile enigmatice a trei membri 
ai CC, cunoscuți ca judecători cu verticalitate. Altă numire 

care trezește suspiciuni este cea a lui Corneliu Mihalache 
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a mai 
fost chiar director al acestei instituții tot pe când era la 
comuniști. Și dacă ultima numire are drept scop de a face 
instituția audiovizualului mai ascultătoare de actuala 
guvernare, lucru deloc puțin important într-un scrutin 
electoral, apoi numirea celor doi democrați judecători la 
CC pare să sconteze scopuri mai strategice. Cu cât scrutinul 
parlamentar devenea mai aproape, cu atât mai des se 
vehicula eventualitatea nevalidării alegerilor în condițiile 

unui scor dramatic pentru democrați. Pare-se că „repetiția” 
cu spectacolul invalidării  alegerilor primarului general le-a 
fost de bun augur democraților, iar opinia publică poate fi  
potolită și „dumirită” prin holdingul media lui Plahotniuc. 
Cât privește îngrijorările partenerilor europeni și ale celor 
de peste ocean ele pot fi  tratate cum au mai fost tratate și 
criticile din ultimul an.

O LISTĂ PLINĂ CU SEMNE DE ÎNTREBARE 
ȘI MAI MULTE NEDUMERIRI

CU UN SCOR CONFORTABIL SAU SUB 
AȘTEPTĂRI, DEMOCRAȚII NU SE VĂD PLECAȚI

DUPĂ 24 FEBRUARIE – CU BRUXELLES 
SAU CU MOSCOVA? 

FOLOSIRE SUBTILĂ A PÂRGHIILOR 
ADMINISTRATIVE 

ABSENȚI ÎN LISTE, DAR ASIGURAȚI CU 
FUNCȚII SAU ÎN  UNINOMINALE 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Într-un clasament al celor 
mai puternice forţe armate 

ale Europei, făcut de adevărul.
ro, care a analizat numărul de 
soldaţi, echipamente, aviaţie și 
buget alocat apărării, România 
ocupă locul 16 din 25 de armate 
comparate.

Dintre 25 de ţări europene, 
armata rusă este cea mai 

puternică de pe continent, 
conform analizei care a luat în 
calcul contingentele, înzestrarea 
și bugetul rezervat apărării 
de fi ecare dintre aceste state. 
Forţele armate ruse dispun de 
3,5 milioane de soldaţi, aproape 
4.000 de avioane, peste 20.000 
de tancuri și peste 350 de nave. 
Bugetul militar rus este estimat 
la 47 de miliarde de dolari.

Poziţia a doua a fost atribuită 
Franţei, care are peste 388.000 
de militari și mai mult de 1.200 
de aeronave. Bugetul său militar 
se ridică la 40 de miliarde de 
dolari.

Trioul de top este închis de 
Regatul Unit, care totalizează 
279.000 militari și aproximativ 
800 de aeronave. Bugetul 
său militar se ridică la 50 de 
miliarde de dolari.

În top 10 se afl ă și Turcia, 
Germania, Italia, Spania, 
Polonia și Grecia. Ucraina 
încheie topul 10 cu 1.182.000 
de militari, la o populaţie de 
44.033.874 de locuitori, 240 de 
avioane, din care 39 de luptă, 
2.214 tancuri, 25 de nave și un 
buget de 4,88 de miliarde de 
dolari. România se situează pe 
locul 16, cu 177.750 de soldaţi, 
la o populaţie de 21.529.967 de 
locuitori, 135 de avioane, din 
care 34 de luptă, 837 tancuri, 
48 de nave și un buget de 2,19 
miliarde de dolari.

Spre comparaţie, Polonia, 
dispune de 184.650 de soldaţi, 
la o populaţie de 38.476.269 
de locuitori, 466 avioane, din 
care 99 de luptă, 1.065 tancuri, 
83 nave și un buget de 9,36 de 
miliarde de dolari.

Vecina noastră, Ungaria, care 

s-a clasat pe locul 19, dispune de 
77.250 de soldaţi, la o populaţie 
de 9.850.845 de locuitori, 35 
avioane, din care 12 de luptă, 32 
tancuri, nicio navă și un buget 
de 1,94 miliarde de dolari.

Ultimul loc în clasament este 
acordat Belgiei, care are 38.800 
soldaţi, 164 avioane din care 45 
de luptă, niciun tanc, 17 nave, 

dar un buget militar de 5,085 
miliarde de dolari.

Zilele trecute, președintele 
Franţei, Emmanuel 
Macron, a propus crearea 
unei „armate europene” 
independente de SUA. 
”Nu vom putea apăra europenii 
dacă nu vom decide crearea unei 
adevărate armate europene. 
Trebuie să avem o Europă 
capabilă să se apere de una 
singură, fără ajutorul Statelor 
Unite”, a declarat Macron 
în cadrul unui interviu la 
Radio Europa 1. Președintele 
francez a subliniat că astăzi 
Europa se confruntă cu mai 
multe tentative de imixtiune în 
procesele ei democratice interne 
și spaţiul cibernetic. „Trebuie să 
ne apărăm! De China, Rusia și 
chiar de Statele Unite”, a conchis 
Marcon. În cadrul unui discurs 
rostit în faţa studenţilor de la 
Universitatea de la Sorbona. 
Macron a propus partenerilor 
europeni să accepte în armatele 
naţionale militari din alte state 
europene. În afară de aceasta, 
șeful statului francez, consideră 
necesară înfi inţarea forţelor de 
apărare civilă și de protecţie a 
frontierelor comune. Politicienii 
europeni s-au pronunţat cu mai 
multe ocazii în favoarea unei 
armate a Uniunii Europene. 
Comisarul european pentru 
buget, Gunther Oettinger, 
declarase că visează la 
înfi inţarea unei armate „care să 
aibă o responsabilitate comună 
pentru susţinerea democraţiei, 
drepturilor omului și libertăţilor 
în Europa și în misiunile 
externe”.

Cine urmărește în Saxonia 
relatările din mass-media 

despre propriul land federal, se 
simte probabil ca noi, în Ungaria, 
când scrie despre noi presa 
germană. Înveţi mai multe despre 
starea de spirit a autorilor acestor 
materiale decât despre ţara în sine.

„Est-german” a devenit un 
termen cu conotaţii negative, în 
mod similar ca „est-european”. În 
articole sau măcar printre rânduri 
se citește că cei din Răsărit sunt 
altfel. Și e rău să fi i altfel, pentru că 
ar trebui să fi i ca occidentalii.

Esticii sunt înapoiaţi la nivel 
mintal și moral, proști sau răi – sau 
și una, și alta. Obedienţi, străini de 
democraţie, rasiști, xenofobi. „Est-
germanii” și „est-europenii” mai au 
multe de învăţat până să devină la 
fel de luminaţi ca autorii articolelor 
respective, Probabil sunt atât de 
„plini de ură” (deci răi), pentru că 
au neglijat confruntarea cu trecutul, 
iar mentalităţile lor au rămas 
undeva în dictatura comunistă sau 
chiar fascistă.

Cel mai simpatic lucru se spune 
și se scrie despre ei e că au „temeri” 
care trebuie „luate în serios”. La 
urma urmei, ei se tem doar pentru 
că sunt prea proști să-și dea seama 
că de fapt nu există nicio problemă, 
poate în afară de propriile lor refl exe 
rasiste. O „reeducare” prin dialog ar 
trebui să ajute.

Criticile dure la adresa esticilor 
nu sunt o poveste nouă. Noutatea 
e o dezbatere asemănătoare la noi, 
în Ungaria. De ce sunt occidentalii 
orbiţi ideologic și nu mai văd 
pădurea din cauza copacilor? Au 
fost spălaţi pe creier – sau de ce 

scriu, oare, lucruri atât de uniforme 
și de îndepărtate de realitate?

Pe scurt, între timp se discută 
și la noi despre faptul că gândim 
altfel în Est decât cei din Vest. 
Dar ne înșelăm, oare, noi, esticii 
din Uniunea Europeană, sau mai 
degrabă occidentalii? Cât de diferiţi 
suntem și de ce?

Da, oamenii din fostul Bloc Estic 
au crescut altfel decât cei din Vest. 
Ei au știut mereu că instituţiile 
media și politicienii mint, din 
moment ce trăiau într-o dictatură. 
De aceea, refl exele lor sunt critice 
la adresa guvernului și presei. E 
opusul obedienţei – ei presupun 
mereu că guvernul ascunde 
adevărul și că pericolul vine 
chiar din partea conducerii ţării. 
Cetăţenii acceptă frustraţi aceste 
lucruri, pentru că nu vor probleme. 
Totul merge atâta timp cât se 
guvernează acceptabil din punct de 
vedere tehnic. Când se guvernează 
incompetent, așa cum s-a întâmplat 
în 2015 cu politica porţilor și 
braţelor deschise promovată de 
cancelara Angela Merkel sau când 
s-a prăbușit economia în faza târzie 
a comunismului, nemulţumirea a 
explodat.

Pentru că esticii nu se așteaptă 
să fi e informaţi corect de politicieni 
și mass-media, ei se informează 
altfel. Vecini, prieteni, prieteni și 
prietenilor – în Est vorbim mai 
mult decât în vest despre ceea ce 
se întâmplă cu oamenii pe care 
îi cunoaștem și tragem concluzii 
despre realitatea în care trăim. 
Noi înţelegem lumea pe baza 
întâmplărilor din mediul nostru 
și nu acceptăm o interpretare din 
partea „celor de sus”.

Când copiii cuiva sunt șicanaţi 
de migranţi în curtea școlii, când 
femeile sunt hărţuite sexual fără 

să fi e anchetat făptașul, știrea se 
răspândește rapid la noi, în Est, 
chiar dacă nu apare în presă. De 
obicei avem o părere clară despre 
așa ceva, și anume, că nu noi suntem 
problema, ci migranţii respectivi, 
alături de politicienii care i-au 
lăsat să intre în ţară. Acest lucru e 
valabil și atunci când majoritatea 
migranţilor sunt oameni foarte 
simpatici și normali.

În schimb, occidentalii văd 
lumea în lumina unor idealuri care 
le-au fost inoculate de autorităţi 
– de profesori, politicieni și mass-
media. Nu-i vorba de realitatea 
propriu-zisă, ci de urmările târzii 
ale mișcării din 1968, care a marcat 
universul ideilor în Vest pe termen 
lung, e vorba de „valori”. Toţi 
oamenii sunt egali. Rezervele faţă 
de oamenii din alte ţări sunt rasiste. 
Religia e o problemă. Mândria 
și dragostea pentru propria ţară 
înseamnă naţionalism.

Noi vedem lucrurile altfel în 
Est. Oamenii nu sunt egali, iar 
popoarele lumii nu sunt „înfrăţite”. 
Politica nu e niciodată „solidară”, 
ci luptă pentru putere și interese. 
Cunoaștem aceste expresii din 
sloganurile dictaturii comuniste 
și știm că sunt lipsite de conţinut. 
Pe oamenii din Est îi interesează 
realitatea, cei din Vest vor să 
adapteze realitatea la „valorile” lor, 
motiv pentru care nu o recunosc 
adesea.

Astfel, incidentele din Chemnitz 
și est-germanii se văd în următorul 
fel de la noi, din Ungaria: Esticii 
au rămas normali, ei sunt ca noi. 
După ce a fost ucis un cetăţean, au 
reacţionat așa cum s-ar fi  reacţionat 
și la noi – cu mânie și lipsă de 
înţelepciune faţă de politicienii care 
le-au adus probleme de acest fel.

TOPUL TOPUL 
CELOR MAI CELOR MAI 
PUTERNICE PUTERNICE 

ARMATE ARMATE 
DIN EUROPADIN EUROPA

ESTICII ŞI ŞMECHERII ESTICII ŞI ŞMECHERII 
OCCIDENTALIOCCIDENTALI

Există diferenţe mari între oamenii din fostul Bloc Estic și cei din 
Vestul Europei. Esticii sunt mai realiști. Din perspectiva lor, 

idealismul e calea spre pierzanie, crede Boris Kalnoky, în articolul său 
pentru Deutsche Welle.
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Pe drumul speranţelor, al 
revenirii în primul eșalon al 

fotbalului românesc Fotbal Club 
Petrolul Ploiești, echipa fanion a 
Prahovei, își continuă pregătirile 
(reîncepute la Ploiești, pe Stadionul 
„Ilie Oană”, din 8.I.2019) în 
Turcia, în Antalya, instalându-și 
de la începutul acestei săptămâni 
„cartierul general” (28.I – 9.II.2019) 
la „Aska Lara Resort & Spa”.

În „cărţile promovării”, cu 14 
victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri, 
golaveraj 43-19, FC Petrolul Ploiești 
a acumulat 45 puncte, la un punct 
de FC Snagov 46p, la egalitate cu 
Academia Clinceni (golaveraj 41-
15…) 45p și devansând celelalte 
contracandidate (detașate după 
21 din cele 38 de etape prevăzute 
în Liga 2…) – U Cluj Napoca 44p, 
Chindia Târgoviște 44p, FC Argeș 
Pitești 41p… Dar nici replica 
celorlalte 14 competitoare nu va fi  
formală.

În Antalya, Petrolul a deplasat 
un lot de 25 de jucători, ce s-a 
dorit întărit în „intersezon”, noii 
veniţi având evoluţii în prima ligă, 

și din care nu mai fac parte unii 
jucători ce au evoluat în echipa 
„Lupilor Galbeni”… Sub „bagheta” 
antrenorului Mugurel Cornăţeanu 
(secondat de antrenorii Ovidiu 
Chiribici și Vasile Șleam) se afl ă: 
Mihai Bolboașă, Ianoș Brânză 
(FC Botoșani), Arpad Tordai, 
Alex Radu (junior) – portari; 
Alberto Olaru, Florin Borța (CS U 
Craiova), Lucian Cazan, Sebastian 
Ghinga, Georgias Sarris (Grecia, 
cu evoluţii în Scoţia), Valentin 
Ţicu, Alexandru Ţigănașu, 
Marisu Chindriș, Chrysovalantis 
Kozoronis (Grecia, și în Scoţia), 
Cristian Pușcaș (Dunărea 
Călărași), Alexandru Saim 
Tudor, Nini Popescu, Laurenţiu 
Marinescu (căpitanul echipei), 
Edgar Malakyan (Armenia – 
Internaţional A, evoluţii și în Cehia, 
Ucraina, Kazahstan), Alexandru 
Stoica (Viitorul Constanţa), Cătălin 
Ștefănescu, Mario Bratu (junior), 
Robert Enache (junior), Robert 
Moldoveanu (Dinamo București), 
Bogdan Rusu (Hermannstadt 
Sibiu), Sergiu Arnăutu.

Conducerea Petrolului (Cristi 
Vlad – președinte, Octavian 
Grigore – vicepreședinte, Mircea 
Dridea – președinte onorifi c), a 
încetat colaborarea cu jucătorii 
Daniel Isvoranu, Cristian Danci, 
Antonio Cruceru, Alexandru 
Ciocâlteu, Jean Prunescu, Mihai 
Ene, Mihai Velisar, Andrei Rus, 
Robert Grecu, Florin Plămadă,, 
Claudiu Herea, Mergin Neziri 
(Albania / Germania), Toto Tamuz 
(Israel), Jeroen Lumu (Olanda), cu 
unii posibil temporar…

Obiectivele Petrolului în 

Antalya vizează pregătirea 
fi zică, tehnică, tactică, 
moral-volitivă și în 
special „omogenizarea” 
pentru care au fost 
prevăzute testări: FC 
Petrolul Ploiești cu FK 
Belasica (L 1, Macedonia) 
– ieri (30.I.2019, după 
închiderea ediţiei săptămânalului 
nostru), apoi cu Drita Gjilan (L 1, 
Kosovo) pe 2.II.2019 și cu Arsan 
Greeners (L 2, Coreea de Sud) 
pe 5.II.2019 și apoi un ultim joc 
de verifi care,, pe 8.II.2019, cu o 

parteneră încă nestabilită.
Cu sprijinul minunaţilor noștri 

suporteri și a celor de la „marea” 
Veolia, speranţele noastre de bine, 
sunt justifi cate mari…

Hai Petrolul!
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

PETROLUL, ÎN ANTALYA, CU MARI SPERANŢE…PETROLUL, ÎN ANTALYA, CU MARI SPERANŢE…
SPORT

PRO PRAHOVA ÎN COMPETIŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALEPRO PRAHOVA ÎN COMPETIŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
ONORANT, ÎN SPORTURILE 

DE IARNĂ
 Sanie * Campionatul României la 

sanie, desfășurat în Austria la Insbruck 
Igls (21-22.XII,.2018) a prilejuit Clubului 
Sportiv Orășenesc Sinaia (antrenori 
Corina Drăgan, Alexandru Comșa și Liviu 
Turea – ultimul și director), să cucerească 
la diferite probe și categorii de vârstă, 12 
medalii de aur, 3 de argint și 4 de bronz, 
graţie sportivilor Marian Gîtlan, Flavius 
Crăciun, Andrei Turea, Corina Buzăţoiu, 
Seby Motzca, Darius Șerban, Sara Drăgan, 
Ana Teodorescu, Răzvan Turea. * În acest 
sezon, în diferite etape, în Cupa Mondială 
(la Insbruck Igls – Austria, Witler și 
Calgary – Canada), sau în Cupa Naţiunilor 
(Lake Placid – SUA, Sigulda – Letonia), 
România a fost reprezentată cu onoare de 
Marian Gîtlan, Flavius Crăciun, Liviu Turea 
– CSO Sinaia și de Raluca Strămăturanu, 
Valentin Creţu – Steaua (lansaţi la CSO 
Sinaia). * La Winlenberg – Germania, 
perechea prahoveană Marian Gîtlan – 
Flavius Crăciun a cucerit medalia de bronz 
la Campionatul Mondial U 23. Admirabilă 
performanţă în 2019, pentru România…

 Bob În Cupa Europei, într-o 

recentă etapă (Konigssee, 5-6.I.2019), 
România (pilot – Andreea Grecu – CSSI 
Mamaia, copilot Teodora Vlad – CSO 
Sinaia, antrenori Paul Neagu, respectiv 
Cezar Popescu), a cucerit un onorant loc 
doi, de argint, după Germania și înainte de 
Noua Zeelandă.

 Skeleton – Sebastian Mihail Enache 
(CSO Sinaia, antrenor Marius Ene) 
reprezintă România în Cupa Europei și 
Cupa Mondială, în etape la Winterberg și 
Konigssee – Germania.

 Schi Alpin – Mădălina Nicoleta Preda 
(Clubul Sportiv Carpaţi Sinaia, antrenor 
Andrei Burchi), va reprezenta România la 
Festivalul Olimpic al Tineretului European 
(9-16.II.2019, Sarajevo și Sarajevo de Est, 
Bosnia și Herţegovina).

„AUR” ÎN „SPORTUL 
SPORTURILOR”, LA 

ISTANBUL ȘI BUCUREȘTI
 Atletism  * În Concursul Internaţional 

de la Istanbul (Atakay Atletics Arena, 22-
23.XII.2018), CSM Ploiești (antrenori 
profesori Augustin Iancu și Robert 
Munteanu) a cucerit 19 medalii (7 aur, 5 
argint, 7 bronz).

Cele de aur prin atleţii Costin Homiuc 
(60 m „T”), Cristian Radu (400 m, S,T 
200 m T), David Năstase (400 m J) și prin  
Ștafetele 4x200 m, S, Costin Homiuc, 
Sebastian Ursachi, Cristian Radu, Bogdan 
Oprina și 4x200 m, J, David Năstase, Ovidiu 
Burcea, Alexandru Geamănu, Mihai Lazăr.

* 4 medalii de aur – Petre Rezmiveș 
(60 m), Cristian Radu (200 m), Sebastian 
Ursachi (400 m) – „S” și Mihai Lazăr (400 
m) – „J”, au cucerit atleţii de la CSM Ploiești, 
la București (7,8.XII.2018).

* De zece ori „aur”, „Pro Prahova” la 
„Romanin an Masters Athletics” (București, 
19, 20.I.2019) prin atleţii Petre Rezmiveș 
(60 m, 6.76 sec, barem îndeplinit pentru 
C.E. Glasgow – Scoţia, 1-3.III.2019; cu prim 
loc la Seniori și Tineret), Cristian Radu 
(200 m, S), Costiun Homiuc (200 m, T), 
Alexandru Geamănu (200 m, J 1), Teodora 
Iancu (Săritura în înălţime, J 3), toţi CSM 
Ploiești (antrenori profesori Augustin 
Iancu, Robert Munteanu); David Gudi (400 
m, J 3) – CSȘ Ploiești (antrenori profesori 
Maria Andrei și Florin Andrei); Andreea 
Lungu (Aruncarea greutăţii, J 2), Victor 
Andrei (Săritura în lungime, J 2), Ciprian 
Costache (Aruncarea greutăţii, J 3) – CSȘ 
„Constantin Istrati” Câmpina (profesori 
antrenori – Mihaela Marin, Jenica Bran, 
Nicolae Pavel).

SPORTUL JUVENIL, ÎN 
ORAȘUL AURULUI NEGRU

 Judo. Structura CSM CFR CSȘ Ploiești 
(antrenor emerit Gheorghe Savu, antrenori 
Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu, 
Cosma Slăveanu, Roxana Creţu), a triumfat 
(cu „aur”…) prin judoka Paul Onofrei, 
Diana Marcu, Denisa Cristea (U 23), Vanesa 
Tolea, Vladimir Grădinaru (U 18), Alexia 
Cristea, Alexandru Petre, Alexandra Ciurea, 
Alexia Trandafi r (U 15), Ana Tunea, David 
Ţugui (U 13) la Turneul Internaţional de la 

Turnu Severin (25-26.I.2019, 475 de sportivi 
din Serbia, Bulgaria, Moldova, România).  

 Fotbal. În fi nal de 2018, în Ploiești, 
Plopeni, Breaza, Băicoi, Blejoi, Urlaţi, 
Valea Călugărească s-au disputat zeci și 
zeci de jocuri la „cupa Moș Crăciun” (a 
26-a ediţie, 32 de echipe, U 13, fi naliste 
echipele 1 și 2 Petrolul 95 Ploiești ale ex-
internaţionalului Daniel Chiriţă, excelent 
organizată de AJF Prahova, de președintele 
Silviu Crîngașu și „vicele” Teodor Negoiţă), 
în Cupa Constantin Tabarcea (12 echipe, 
U11, organizată de Liga Suporterilor C. 
Tabarcea, Petrosport cu lauri…) și Winter 
Kid’s Cup (40 echipe, U7, U8, U9, U10, 
organizator sufl etistul antrenor Gabriel 
Left er – Petrosport Ploiești).

 Gimnastică Ritmică. La Cairo – Egipt 
„Heliopolis Tourrameat” (8, 9.XII.2018) a 
avut onorant la Start și gimnastele Denisa 
Stoian (două medalii de argint) și Miruna 
Ciocîrlan (patru de „bronz”), reprezentând 
România și CSM Ploiești (antrenoare 
Liliana Băescu și Simona Puiu).

„NAŢION TO NAŢION – U13”, 
CU „AUR” ȘI LA BERCENI DE 

PRAHOVA…
 Badminton La Pecs – Ungaria 

(11-13.I.2019),l într-o puternică competiţie 
cu tineri sportivi (Under 13) din Danemarca, 
Slovacia, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Cehia, 
Ucraina, Ungaria, reprezentativa României 
a cucerit primul loc și „aurul” preţios… 
Admirabil, pentru România au evoluat 
excelent (cu câte zece victorii fi ecare!) 
prahovenii Luca Pandele și Denisa Muscalu, 
ambii de la Clubul Sportiv Comuna Berceni 
(antrenor Adrian Basarabeanu).

BUCURIE, MÂNDRIE, 
ONOARE, CU SPORTIVII 

PRAHOVEI…

Echipajul Echipajul 
feminin al feminin al 

României, cu României, cu 
bobul, la startbobul, la start

Foto: CSO SinaiaFoto: CSO Sinaia

„Cartierul general” – Petrolul, „Cartierul general” – Petrolul, 
la Aska Lara Resort…la Aska Lara Resort…

Petrolul, prin antrenament în Petrolul, prin antrenament în 
Antalya, pe „Fanatic  Tour”…Antalya, pe „Fanatic  Tour”…

Foto: FC PetrolulFoto: FC Petrolul
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