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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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Creştinismul, 
în mod în mod 
implicit pierdutimplicit pierdut

OCOLUL PĂMÂNTULUI  pagina 11

• 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

Marius MARINESCU ,Punctul peMULȚUMIM DIN INIMĂ PARTIDULUI!

Cam așa s-ar traduce 
votul consilierilor 

municipali care au aprobat 
scumpirea gigacaloriei, scumpire 

condiționată însă de acordarea 
unei subvenții de la Primărie 
astfel încât locatarii de la blocurile 
racordate la sistemul centralizat 

de termofi care să plătească mai 
puțin. Adică, în traducere liberă, 
noi toți vom achita, c-așa le pică 
bine aleșilor, în populismul lor 
aducător de demnități și lefuri 
bune pentru ei, diferența dintre 
prețul de producție, transport 
și distribuție a căldurii și prețul 
local de referință, în total, cam 
50,38 lei/gigacalorie. Și-acum 
să explicăm cum stau lucrurile. 
Veolia Energie, societate la care 

Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean Prahova sunt acționari 
cu câte 6,40% din capitalul social 
fi ecare, a acuzat că a înregistrat 
pierderi uriașe începând cu 
2015 din cauza creșterii prețului 
combustibilului și a refuzului 
Consiliului Local de a aproba 
majorarea tarifului agentului 
termic și a apei calde.

Ce faci, păpușică? Bine, păpușică! 
Azi ne certăm? Nu știu...știi 

tu? Nici eu nu știu. Poate ne lasă și pe 
noi puțin mai liberi că ieri m-au tras 
de ațele astea de îmi ieșea cleiul din 
încheieturi. Până la urmă noi suntem 
niște păpuși...bucurăm lumea, nu o 
supărăm. Așa e, și eu m-am săturat de 
zbenguiala asta dar tare imi e teamă că 
ăsta e doar începutul campaniei. Ooo, 
da! O să ne târască păpușarii prin toate 
căminele culturale din județ și totul pe 
degeaba...că noi nu mâncăm voturi de 
europarlamentar. Sper măcar să nu-mi 
cedeze placajul! Eu sper să îmi coasă 
costumașul între picioare, nu că ar avea 
ce să se vadă dar am și eu demnitatea 
mea de păpușă. Auzi, păpușel, nu te 
mai văita atât, că rupt în fund ai venit 
de la recuzită, să zici merci că n-ai avut 
mulți păpușari până acum, că la mine 
nu apuc să intru bine în rol că mai 
vine unul și mă zguduie de nu mă văd. 
Norocul meu, deși nu știu dacă e chiar 
noroc, e că regizorul a rămas același. Ai 
dreptate! La mine se schimbă regizorii 
dar păpușarul rămâne și a început să-i 
cam tremure mâinile și vocea...bine, 
se mai bagă peste el doar prietena lui, 

dar recunosc ca mie îmi place când 
mă trage de ață...are mâna fi nă și e pe 
romantism! Acum, pe bune, pe ce ne-
am certat ultima dată? Pe gigacalorie! 
Și, cum s-a terminat, că eu n-am înțeles 
nimic? Nici eu, dar cred că la vot, 
celelalte păpuși au ridicat mâna și s-a 
aprobat. Ce s-a aprobat? Habar n-am 
ce! Și la cearta cu TCE-ul? Tot așa! 
Iar cu cearta cu Rosal, cum a rămas? 
Tot așa! Și cu Veolia, pleacă sau nu 
rămâne? Răspunsul meu e tot da! Adică 
ne certăm degeaba? Nu degeaba...l-
am auzit eu pe păpușarul meu că vrea 
să mărească regia cu păpuși noi, ca să 
facă piesa mai dinamică, pentru că doar 
așa o să se încaseze mai mult pe bilete. 
Eee, asta nu știu dacă e bine pe termen 
lung pentru noi...tare îmi e că scot ăștia 
modele noi de păpuși și ne aruncă prin 
magazie, de nu ne mai găsesc nici când 
or muta teatrul. Stai tu liniștit, că în câte 
piese am jucat și câte roluri mi-au auzit 
urechile, mă ia păpușarul la el acasă să 
doarmă cu mine pe noptieră. Băi, cap 
de pluș, da’ mare adevăr ai zis...Și mai 
e ceva, am auzit o vorbă mare de la 
Pinochio, care zice așa: „ce merge nu se 
schimbă!”. Și merge!

NU TE SUPĂRA NU TE SUPĂRA 
PE PĂPUȘI!PE PĂPUȘI!

CĂLDURĂ MAI SCUMPĂ, DAR SUBVENȚIONATĂ CĂLDURĂ MAI SCUMPĂ, DAR SUBVENȚIONATĂ 
DIN BUZUNARUL NOSTRU, LA PLOIEȘTIDIN BUZUNARUL NOSTRU, LA PLOIEȘTI

Într-o conferință de presă, 
președintele Consiliului 

Județean Prahova, Bogdan 
Toader, l-a făcut aproape praf 
pe primarul Ploieștiului, Adrian 
Dobre, criticând absolut toate 
serviciile care funcționează 
la nivelul orașului și afl ate 

cumva sub coordonarea echipei 
administrației municipale: 
transport în comun (societate 
afl ată în colaps), curățenie căi 
publice și deszăpezire (cu referire 
la felul deplorabil în care arată 
orașul), întreținere căi rutiere 
(contract prelungit cu Delta 

ACM, la tarife uriașe, 87 lei/mp 
covor asfaltic, față de 24-25 lei/
mp fără frezare, tarif utilizat de 
Consiliul Județean), serviciul 
de deratizare, dezinfecție și 
dezinsecție (paralizat doi ani 
din cauza lentorii cu care a fost 
încheiat contractul), SC „Hale 
și Piețe” (societate cu probleme 
fi nnanciare), spitalul municipal 
(pentru care nu are măcar 
terenul, dar plătește studii de 
fezabilitate în fi ecare an) etc. 
Toader l-a acuzat pe Dobre că 
a intrat în campanie electorală 
și nu se îngrijește de Ploiești, 
acuzând în schimb alte instituții 
pentru problemele generate 
chiar de el la nivelul orașului. Pe 
scurt, președintele CJ l-a acuzat 
pe primar de incompetență, 
rea-voință etc.

iC C

PRIMARUL ADRIAN DOBRE, 
FĂCUT PRAF DE BOGDAN TOADERFĂCUT PRAF DE BOGDAN TOADER

Șapte cutremure au fost înregistrate 
ieri dimineață în Marea Neagră, 

în interval de aproape 2 ore, toate la 
adâncimea de 5 kilometri, a anunțat 
Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului. 
Primul cutremur a avut loc la ora 5.42, 
acesta având magnitudinea de 3,1 pe 
scara Richter, iar ultimul, la 07.46, cu 
o magnitudine de 3,3 pe scara Richter. 
Celelalte seisme au fost cuprinse între 
2,9 și 3,2 grade.

CONSILIUL JUDEȚEAN AR VREA SĂ IASĂ CONSILIUL JUDEȚEAN AR VREA SĂ IASĂ 
DIN AFACEREA CU ENERGIE TERMICĂDIN AFACEREA CU ENERGIE TERMICĂ

Deunăzi vreme, 
președintele Consiliului 

Județean Prahova, Bogdan 
Toader, a arătat disponibilitatea 
instituției de a transmite cu 
titlul gratuit către Primăria 
Ploiești rețeaua primară de 
energie termică (de la Brazi 
până la intrarea în municipiul 
Ploiești, și unitatea de producție 
a energiei termice de la Brazi. În 
opinia sa, această cedare către 
Primărie, care deține rețeaua 

secundară, centralele de cvartal 
și puntele termice, ar limpezi 

sistemul de termofi care din 
oraș, municipalitatea rămânând 
apoi unicul responsabil în 
asigurarea căldurii și a apei 
calde în apartamentele și 
clădirile publice racordate la 
sistemul centralizat de încălzire. 
Pe de altă parte, deoarece Dobre 
ar fi  acuzat PSD de majorarea 
tarifului gigacaloriei, Toader a 
spus că aleșii locali ai partidului 
său vor iniția o hotărâre prin 
care se va reveni la tariful inițial. 

7 CUTREMURE, 7 CUTREMURE, 
ÎN 2 ORE, ÎN ÎN 2 ORE, ÎN 

MAREA NEAGRĂ

apte cutremure au fost înregistrate
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OFERTĂ DE

Cică s-au blocat angajările la Primăria 
Ploiești. Dar nu cu totul. Ele vor fi  

posibile numai în baza hotărârilor Consiliului 
Local. Bravo, deci l-ați pus cu botul pe labe pe 
primar, ăsta nu mai poate mișca de aici înainte 
în front fără augusta voastră aprobare. Deci 
Dobre nu mai are cum să-și angajeze neamurile 
și pilele lui, ci numai pe ale voastre. Întrebare: 
aveți multe gagici, că posturi de secretare ori 
directorese îs cam puține și oricât v-ați da peste 
cap, chiar nu  pică bine să aveți prin Palatul 
Primăriei numai purtătoare de cafele, minijup, 

silicoane și hârtii. Apropo: și ziceați că nu-s 
angajările pe pile? Mă rog, de parcă voi ați fi  
ajuns consilieri locali altfel...

-Angajări la Primărie?
Să ai pile, cum se știe!
Meritul e siliconul
Și-apoi acuzăm binomul.

Presa locală a rămas cu gura-căscată 
când a citit pe pagina de socializare a 

președintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, 
un atac la adresa Guvernului Dăncilă. Atât de 
căscată a fost încât le-a acoperit jurnaliștilor 
și văzul, fi indcă, de fapt, Iulică n-a zis nici 
pâs, ci doar a distribuit o postare a PNL, în 
care primarul Dobre jelește că n-are bani de 
investiții. Era și culmea ca adormitul să se agite 
în vreun fel. Omul mimează opoziția, ca să nu 
bage de seamă aripa PDL din PNL că el doarme 
în USL (PNL+PSD) din 2013 și nu s-a trezit 
nici astăzi. 

-El e moțăit din fi re,
Doarme chiar fără oprire.
Se trezește, ca de-un ghiont,
Când îi intră banii-n cont.

Liviu Dragnea e cel mai fraierit om din 
România! Numai el a fost atât de prost 

încât să numească un premier și miniștri 
„acoperiți”. Căci asta am afl at despre Mihai 
Tudose, Adrian Țuțuianu, Paul Stănescu ori 

Firea, când au plecat sau au fost dați afară din 
PSD, că sunt mână în mână cu „statul paralel”, 
alias securitatea. Care va să zică, Liviule, prin 
extensie, presupunând că te-ar părăsi ibovnica 
Irinuca, să înțelegem că ar fi  și ea tot acoperită? 
Adică azi o ții în brațele tale pielițoase 
descoperită, iar dacă îți dă cu șutul în fund, e 
acoperită, neh?

-Când peste tot vezi doar spioni,
Stat paralel, comploturi și grifoni,
E cazul, frate, să ceri audiență
Chiar la spitalul de urgență!

Jurnaliștii de la „Ziarul de Craiova” au 
dezvăluit că proaspătul cuplu Claudiu 

Manda-Olguța Vasilescu și-a tras drept cadou 
de nuntă un conac boieresc ce datează din 
1906, amplasat într-o zonă liniștită a orașului, 
foarte aproape de centru. Toate camerele au 
candelabre import Italia, ușile sunt dotate cu 
clanțe cu cristale Swarovski, băile au robineții 
sufl ați cu aur de 24k, iar toate vasele wc au 
capace soft -close. Claudiu Manda a recunoscut 
că a achiziționat casa de curând, cu 230.000 
de euro, o parte din bani fi ind împrumutați 
de la cunoscuți. Ce-ați zis, bre? Candelabre 
din Italia, cristale de la austrieci și WC-uri de 
la spanioli? Cum adică, n-a afl at Dragnea că 
ăștia trădează patria, aducând podoabe de la 
nenorociții ăia de capitaliști europeni, care sug 
sângele poporului român și nu ne lasă în pace 
să ne vedem de furturile noastre? 

-Sărac cum e în declarația de-avere
Și-a luat conac să stea mâța în coadă.
Dar de-l întrebi: de unde banii, vere?
Tună că te-a trimis Iohannis de iscoadă! 

Un italian cu 8 clase s-a dat chirurg 
plastician în România și a lucrat la 

5 clinici private din București, efectuând și 
nenumărate intervenții pentru înfrumusețare. 
Abia acum îmi explic care a fost faza cu 
cuconeturile alea de prin Parlament cu gura 
umfl ată, mă rog, botoxată, sperietoare de ciori: 
precis au picat pe mâna macaronarului Matteo 
Politi! Interesant este că omul a sucit mințile 
celor de la DSP București, care i-au eliberat un 
aviz de practică. Ăia care s-au lăsat păcăliți de 
mascalțoni nu merită altă pedeapsă mai mare 
decât să le facă Matteo o operație estetică...

-Pe deputatele cu chestiuni penale

Să nu le duci prin tribunale.
Li se cuvine un... trofeo:
Un tratament cu don Matteo!

Tudorel Toader a declarat că va trimite 
tuturor miniștrilor de Justiție din UE 

câte o copie după raportul care a însoțit cererea 
de revocare a Laurei Codruța Kovesi, raport 
respins în totalitate de secția de procurori a 
CSM, pentru a zădărnici numirea fostei șefe 
a DNA la conducerea parchetului european. 
Aceasta s-a plasat pe primul loc, la selecția 
scurtă de trei candidați. Na, și în loc ca noi să 
ne bucurăm că avem un român bine văzut, îi 
dăm în cap... Dar, Tudorele, bată-te să te bată, 
nu cumva tu vrei musai, ca șef al JAI ce te afl i, 
să ai pretenția să numești acolo vreo blondă 
de la Videle, bre? Una care să he-he sau be-he-
he pe-acolo? Nu poți, nu? Păi da, că Antonio 

Tajani nu-i Veorica, nu? Ăia n-au stat paralel, 
maimuțe și alte gângănii cu care speriați voi 
prostimea de-acasă...

-Tudorele, să-ți spun drept,
Te credeam o țâr` deștept.
Dar acum m-am lămurit:
Neuronul ți-a murit!

Ați mai auzit de minciună ca metaforă? Ei 
bine, chestiunea a fost inventată de vicele 

Capitalei, Adrian Bădulescu, ăla care alaltăieri 
urla că a mințit la Parchet în legătură cu 10 
august, iar acum drege busuiocul cu tromboane 
de adormit sugarii. El a ieșit la televizor zmeu 
și a intrat la procurori mielușel, după care n-a 
reunoscut că a spus că a mințit, nici că a existat 
o celulă de partid care a ordonat gazarea. Cică 
procurorii l-au întrebat totuși unde să bage 
metafora în anchetă, că ei nu s-au mai întâlnit 
cu așa ceva, cu doamna asta Metaforă. Cine e, 
s-au mirat, e nouă în PSD?

-Baroni, primari și pesedei,
Mai mari, mai mici și mititei.
Dar pân` la Bădulescu, fată,
Nu fu Minciuna atâta de stilată!

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

AUTOBUZ ÎN FLĂCĂRI LA 
OLARI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce focul a cuprins un 
autobuz pe raza localității Olari. 
Autobuzul a luat foc în timp ce 
era staționat și a ars în proporție 
de 95%, iar din primele cercetări 
se pare că incendiul ar fi  izbucnit 
de la consumatori electrici cu 
defecțiuni. Din fericire nu au 
existat victime. 

INCENDIU VIOLENT LA 
LIPĂNEȘTI

Incendiul a izbucnit la o 
locuință particulară din comuna 
Lipănești. O persoană a sunat la 
112 și a anunțat că focul a cuprins 
locuința. Ajunși la fața locului, 
pompierii militari au constatat 
că focul se manifesta violent la 
întreaga casă, pe o suprafață de 
150 mp. 13 pompieri militari, 
din cadrul ISU Prahova, au 
acționat pentru localizarea și 
stingerea incendiului. Din păcate, 
o femeie în vârstă de 65 de ani a 
fost găsită decedată. Cadavrul a 

fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru efectuarea 
necropsiei și stabilirea cu exactitate 
a cauzei morții. Cât privește 
cauza care a condus la izbucnirea 
incendiului se pare că de vină ar 
fi  un coș de fum neprotejat termic 
față de materiale combustibile.

BĂRBAT DIN CÂMPINA 
ACUZAT DE ÎNȘELĂCIUNE

Un bărbat, în vârstă de 43 de 
ani, domiciliat în Câmpina, s-a 
ales cu dosar penal, acesta fi ind 
acuzat de înșelăciune. „Din actele 
de urmărire penală efectuate 

în cauză, au rezultat indicii că 
bărbatul și-ar fi  atribuit calitatea 
de administrator al unei societăți 
comerciale și ar fi  indus în eroare 
reprezentanții a șase agenți 
economici, cu privire la intenţia de 
a achita contravaloarea mărfurilor 
achiziţionate de la acestea, prin 
emiterea mai multor fi le cec, 
pentru care însă nu a asigurat 
disponibilul bancar la scadenţă”, 
a anunțat IPJ Prahova. Prejudiciul 
cauzat este în valoare de 216.838 
lei. Dosarul penal a fost înaintat 
unității de parchet pentru a 
dispune în cauză.
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ACTUALITATE

BĂRBAT BĂNUIT DE 
ALARMARE FALSĂ, REȚINUT 

DE POLIȚIȘTI
Polițiștii Brigăzii de Combatere 

a Criminalității Organizate Ploiești 
și ai Serviciului Județean de Poliție 
Transporturi Prahova au depistat, 
în zona centrală a municipiului 
Ploiești, un bărbat bănuit că, în 
cursul aceleiași seri, ar fi  alarmat 
autoritățile, prin serviciul 112, 
cu privire la amplasarea unor 
bombe cu gaz sarin, în București. 

Individul ar fi  apelat la 112, 
recomandându-se ca fi ind Said 
ben Laden, comunicând că, în zona 
Gării de Nord din București și a 
Aeroportului Henri Coandă se afl ă 
două recipiente cu gaz SARIN care 
vor sări în aer. „Pentru prevenirea 
oricărei situații de risc, specialiștii 
Serviciului pentru Intervenții 
și Acțiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române și ai Serviciului 
Român de Informații au realizat 
controlul pirotehnic în cele două 

locuri, constatând că amenințarea 
nu se confi rmă. În aceeași zi, 
polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Ploiești, 
Serviciului Județean de Poliție 
Transporturi Prahova, cu sprijinul 
Serviciului Român de Informaţii, 
l-au depistat pe apelant, în 
zona centrală a municipiului 
Ploiești”, a anunțat IPJ Prahova. 
Pe numele persoanei depistate 
era emis un mandat de aducere 
de către D.I.I.C.O.T.- S.T. Brașov. 
Individul a fost predat polițiștilor 
din cadrul Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate 
Brașov, în vederea prezentării la 

unitatea de parchet. „Procurorii 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov au 
dispus reţinerea pentru 24 de ore 
a bărbatului, pentru săvârșirea  a 
patru infracţiuni de  alarmare, 
prin orice mijloace și fără un motiv 
întemeiat, a organelor specializate. 
În cauză, procurorii D.I.I.C.O.T. 
- S.T. Brașov efectuează cercetări 
faţă de bărbatul depistat în 
Ploiești, pentru savârșirea  a 
altor 3 infracţiuni”, a anunțat IPJ 
Prahova. Astfel, în apilie 2018, 
bărbatul a apelat S.N.U.A.U. 112, 
afi rmând că se afl ă în posesia unei 
cantităţi de material explozibil pe 
care intenţionează să-l detoneze în 

Piaţa Unirii din București. O altă 
încercare de a alarma fără niciun 
motiv autoritățile a avut loc pe data 
de 16 noiembrie 2018, ora 23.35. 
Bîărbatul a apelat S.N.U.A.U. 
112, comunicând operatorului 
că în două ore un avion al unei 
companii aeriene va exploda pe 
aeroportul Otopeni. Cea de a 
treia alarmare falsă a avut loc pe 
19 decembrie 2018 orele 19.59 și 
20.06, când bărbatul a sunat la 112 
și a susținut că un avion al unei 
companii aeriene va sări în aer pe 
Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă.

Singura soluție întrevăzută de 
operatorul francez pentru a ieși din 

colapsul fi nanciar a fost scumpirea căldurii. 
La început, consilierii locali au refuzat 
cererea. Numai că Veolia, ca monopol ce 
se afl ă, în afară de a obține un aviz pentru 
calculul prețului de la ANRE, a amenințat 
că pleacă de la Ploiești, dacă va continua să 
funcționeze pe pierderi. Trebuie să spunem 
că și-așa peste câteva luni expiră contractul 
de delegare prin gestiune a serviciului, deci 
Veolia oricum s-ar retrage, dacă nu câștigă 
o nouă licitație sau dacă nu se prelungește 
înțelegerea. Și aici ne scapă nouă discuțiile 
din spatele ușilor închise: se pare că liberalii 
și social-democrații nu se înțeleg asupra 
soluției viitoare. Primii ar dori să scape 
de Veolia, ceilalți țin partea operatorului 
francez, iar toți declară că nu mai pot de 
dragul populației... În fi ne, chestiunea este 
că, la prima ședință a CL din acest an,  
aleșii PSD-ALDE au aprobat majorarea 
tarifului la 237,35 lei/gigacaloria, fără TVA 
(282, 44 lei/Gcal, cu TVA) urmând însă ca 
ploieștenii să plătească 186,97 lei/Gcal, fără 
TVA (222,49 lei/Gcal, cu TVA), diferența 
de preț fi ind achitată din bugetul Primăriei 
Ploiești, adică din taxele și impozitele pe 
care le plătim noi la stat. Soluția nu este una 
economică. Câștigă, e adevărat, operatorul, 
câștigă locatarii de la bloc, dar pierd bugetul 

Ploieștiului și orașul, în general. Potrivit 
unui calcul estimativ, între 1 noiembrie 
și 31 martie, cantitatea de energie termică 
vândută populației este de 290.700 Gcal, 
ceea ce înseamnă că subvenția totală se 
ridică la 14,6 milioane de lei/iarnă. De altfel, 
de cel puțin 15 ani, Primăria subvenționează 
agentul termic livrat consumatorilor casnici, 
iar din 2015 a fost introdus și un preț local 
de iarnă, în afara prețului anual local de 
referință. 

POPULISM ȘI VÂNĂTOARE DE 
VOTURI PE SPINAREA NOASTRĂ!

Vorbind despre câștig, orice fel de câștig, 
bineînțeles că subiectul a fost speculat 
politic. Populist adică. Fiecare parte a vrut 
musai să-și atragă simpatii, să lovească în 
adversarul politic, să câștige, acolo, o masă 
de vot, inclusiv din apa caldă. Viceprimarul 
Cristian Ganea a postat pe Facebook un text 
în care se ridică de unul singur în slăvi și îl 
face praf pe primarul Adrian Dobre: „Peste 
120.000 de ploieșteni ar fi  putut rămâne, 
din luna aprilie, fără apă caldă din cauza 
iresponsabilității politice a unui primar care 
nu a înțeles că trebuie să asigure tuturor 
cetățenilor utilitățile necesare traiului de zi cu 
zi. Iresponsabilul Dobre a încercat să forțeze 
mâna consilierilor locali, într-un spectacol de 
teatru grotesc, prost regizat, jucându-se cu 
apa caldă și căldura ploieștenilor, doar pentru 
a satisface orgoliile și interesele obscure ale 

șefi lor săi de partid. Prețul gigacaloriei nu a 
mai fost modifi cat din anul 2011, iar astăzi a 
fost găsită o soluție de compromis, în condițiile 
în care Agenția Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei a avizat o creștere de tarif 
la Ploiești. Chiar dacă prețul de producție al 
gigacaloriei va crește, cetățenii racordați la 
sistemul centralizat de termofi care nu vor fi  
afectați, ci vor plăti același tarif cu cel actual, 
respectiv 186,97 de lei plus TVA”. Colegul 
său, viceprimarul George Pană, a tras spuza 
sub turta ALDE: „Dl.Dobre și colegii din 
PNL ai domniei sale s-au opus subvenției pe 
care noi, cei de la ALDE, alături de colegii de 
la PSD am propus-o a fi  acordată pentru ca 
cetățenii orașului să nu plătească mai mult 
pentru încălzirea locuinţelor proprii. Un gest 
greu de înțeles și făcut evident în detrimentul 
ploiestenilor de către primarul Dobre și 
consilierii PNL.”

La rândul său, primarul Dobre, 
principalul responsabil pentru funcționarea 
orașului, acuză că PSD-ALDE au lăsat 
orașul fără investiții: „Consilerii PSD-ALDE 
au votat astăzi: creșterea salariilor pentru 
angajații primăriei, dar noi nu avem buget; 
creșterea tarifului la salubritate, dar orașul 
este murdar; creșterea tarifului la gigacalorie, 
dar Veolia nu-și respectă contractul; 0 (zero) 
investiții în 2019.”

Pe urmă, primarul s-a luat la trântă 
cu președintele de ședință, avocatul și 
consilierul local PSD, George Botez: „Eternul 
președinte Botez s-a făcut luntre și punte ieri, 
ca să poată trece 50 de lei din buzunarul 
ploieștenilor în cel al Veolia, pentru fi ecare 
gigacalorie consumată și apoi plătită de 
ploieșteni. Tocmai când „trinomul cifrelor 
care arăta bine”- Dragnea, Teodorovici, 
Vâlcov-înjura capitaliștii străini că spoliază 
poporul român. Păi, domnu’ Botez, ce facem, 
la Ploiești se cântă după ureche, ca lăutarii, 
fără să ascultăm partitura de la București?”

BANUL PUBLIC, FOLOSIT ÎN 
SCOPURI ELECTORALE!

În ceea ce ne privește și lucrând cu cifrele 
avansate de viceprimarul Ganea, Ploieștiul 
are 227.000 de locuitori. Decizia CL vine în 
benefi ciul a aproximativ 120.000 de persoane 
care ar locui în cele 55.000 de apartamente 
racordate la sistemul centralizat de încălzire. 
Pentru a asigura o temperatură medie de 
20-22 grade Celsius, consumul mediu lunar 
pe apartament este de 1,057, maximum 1,5 
Gcal, ceea ce ar presupune costuri lunare pe 
timp de iarnă de 235-333 lei/lună, cu TVA, 
în cazul energiei termice subvenționate și 
de 298,53-423 lei, cu TVA, în cazul căldurii 
nesubvenționate. Decizia consilierilor de a 
subvenționa gigacaloria este binevenită. Însă 
nu ne putem abține să nu punem în balanță 
faptul că restul de 100.000 de ploieșteni care 
locuiesc la case sau în apartamente debranșate 
plătesc căldura de unii singuri, fără niciun fel 
de ajutor de la stat, iar prețurile poate sunt 
de 300-500 lei/lună, în medie. Și-atunci, ce 
facem, adunăm bani pe taxe și impozite de 
la toți locuitorii și-i favorizăm doar pe unii 
dintre ei? Pe de altă parte, nu vedem de ce 
și-ar aroga consilierii merite, că doar nu 
plătesc subvenție din buzunarul lor! Ba chiar 
sunt obligați, contra indemnizației pe care o 
primesc, să lucreze în slujba cetățenilor, dar 
în niciun caz să nu folosească banul public în 
sopuri electorale! Pe de altă parte, Ploieștiul 
nu de dezvoltă dacă îngropăm banii numai în 
chestiuni sociale: subvenție pentru căldură, 
ajutoare de încălzire, transport gratuit pentru 
pensionari etc. Iar 2019 s-ar putea să fi e zero 
lei pentru investiții! Și-ar mai fi  un aspect: nu 
este prima dată când Veolia acuză pierderi 
din cauza prețului combustibilului. În 2013, 
tariful a fost majorat la 222, 10 lei/Gcal, fără 
TVA, ceea ce înseamnă că viceprimarul nu 
are dreptate când afi rmă că gigacaloria nu s-a 
scumpit din 2011. Aaa, că banii s-au plătit de 
la bugetul local, e altă mâncare de pește, dar 
tot ajustare de preț se cheamă că a fost!

Pentru 2018, bugetul alocat 
Instituției Prefectului a 

fost de 8,991 milioane de lei: 
3,667 milioane de lei au mers 
către aparatul propriu, 1, 86 mil. 
lei s-au cheltuit cu referendumul 
privind familia tradițională, 
iar 3,607 mil. lei înseamnă 
bugetul Serviciului Public 
Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidenta Pașapoartelor Simple 

și Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor. Din 
totalul sumei, 6,37 mil. lei s-au 
consumat cu lefurile, la care se mai 
adaugă 1,637 mil. lei indemnizații 
plătite persoanelor implicate în 
desfășurarea referendumului. Din 
Prahova însă s-au încasat și s-au 
virat către bugetul de stat peste 
17 mil. lei numai din activitatea 

SPCEEPS și SPCRPCIV: 
pașapoarte- încasări de 
9.269.476 lei, suma fi ind 
virată către Imprimeria 
Națională; plăcuțe 
înmatriculare-3.492.419 
lei, bani redirecționați 
în bugetul Direcției 
Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculare a Vehiculelor; 
certifi cate înmatriculare, 

permise de conducere și numere 
provizorii- 4.372.404 lei, sumă 
virata către Regia Autonomă 
Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat; sume din 
valorifi carea deșeurilor - 37.486 
lei, virate bugetului de stat.

17 MIL. LEI AU PLĂTIT PRAHOVENII PE 17 MIL. LEI AU PLĂTIT PRAHOVENII PE 
ÎNMATRICULĂRI AUTO ȘI PAȘAPOARTE ÎNMATRICULĂRI AUTO ȘI PAȘAPOARTE 

MULȚUMIM DIN INIMĂ PARTIDULUI!MULȚUMIM DIN INIMĂ PARTIDULUI!
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ACCIDENT PE DN1D, LA 
CIORANI 

Accidentul rutier s-a 
produs pe DN1D, pe raza 
localității Ciorani, după ce un 
conducător auto s-a răsturnat 
cu mașina într-un șanț. În 
urma impactului, bărbatul, în 
vârstă de 44 de ani, a rămas 

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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COMUNITĂȚILE LOCALE DIN ISTORIA ROMÂNIEICOMUNITĂȚILE LOCALE DIN ISTORIA ROMÂNIEI

COMERȚUL BILATERAL ȘI FORUMUL DE COMERȚUL BILATERAL ȘI FORUMUL DE 
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AMBASADORUL REPUBLICII TURCIAAMBASADORUL REPUBLICII TURCIA
Stadiul relațiilor comerciale bilaterale 

și organizarea Forumului de Afaceri 
România-Turcia au fost temele principale 
de discuție abordate în cadrul întâlnirii 
de astăzi dintre ministrul Ștefan-Radu 
Oprea și E.S. Füsun Aramaz, ambasador al 
Republicii Turcia în România.

Ofi cialul român a felicitat-o pe Füsun 
Aramaz pentru preluarea, în luna ianuarie, 
a funcției de ambasador al Republicii 
Turcia, asigurând-o de sprijinul MMACA 

pentru îndeplinirea mandatului său.
Forumul de Afaceri România-Turcia va 

avea loc pe 8 februarie 2019, în marja vizitei 
ofi ciale la București a E.S. doamna Ruhsar 
Pekcan, ministrul Comerțului al Republicii 
Turcia. Obiectivele esențiale ale MMACA 
sunt contracararea defi citului comercial 
și efi cientizarea activității de promovare 
a exporturilor și de atragere a investițiilor 
străine. 

În primele 11 luni ale anului trecut, 

volumul total 
al schimburilor 
comerciale ale 
României cu Turcia a fost de 5.139,503 
milioane de euro, din care exporturi de 
1.840,518 milioane de euro și importuri de 
3.298,985 milioane de euro. 

Conform datelor înregistrate la ONRC, 
la 31 decembrie 2018 erau înregistrate în 
România 15.433 de societăţi comerciale cu 
capital turcesc, cu un capital social subscris 

de 728.669,91 mii USD, reprezentând 
1,18% din totalul capitalului subscris de 
investitorii străini. După valoarea investiției 
în echivalent valută, Turcia ocupă locul 
16 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a 
investitorilor în societăţi comerciale cu 
participare străină.

 Biroul de presă al Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
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Neatenția la volan, neacordarea de prioritate, dar și 
viteza sunt doar câteva dintre cauzele care au condus la 

producerea de noi accidente pe șoselele din Prahova.

încarcerat și, din nefericire, 
a decedat.  Cadavrul a fost 
transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru 
efectuarea necropsiei. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu 
exactitate ce s-a întâmplat.

ACCIDENT ÎN 
PLOIEȘTI

Patru autoturisme 
au fost implicate 
într-un accident rutier 
la intersecția străzilor 
Mihai Bravu cu Apelor, 
din Ploiești. O persoană 

a sunat la 112 și a anunțat 
evenimentul rutier. Din 
fericire, nicio persoană nu 
a fost rănită. Trafi cul în 
zonă a fost dirijat. Poliția 
efectuează cercetări cu 
privire la modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

DOUĂ ACCIDENTE 
PE DN1B, LA VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ
Accidentele au avut loc 

pe DN1B, pe raza comunei 
Valea Călugărească, după ce 
două autoturisme au acroșat 
doi pietoni. Primul accident 

s-a produs pe sensul spre 
Ploiești. O femeie care se 
angajase în traversarea 
DN 1 B a fost acroșată de 
un autoturism. Trafi cul 
în zonă a fost dirijat, iar 
victima a necesitat asistență 
medicală. La diferență de 
numai 25 de minute, tot 
pe DN1B, dar pe sensul 
către Buzău, un autoturism 
a acroșat un bărbat. La 
fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate 

cum s-au produs cele două 
evenimente rutiere.

Bugetul de stat nu a fost 
deocamdată aprobat de 

Guvernul României. Amânarea 
a fost provocată de UDMR, 
care se opune transferării 
tuturor cheltuielilor sociale 
de la centru înspre primării. 
Pentru că ministrul Finanțelor, 
Eugen Teodorovici, asistat de 
consilierul premierului, Darius 
Vâlcov, asta a făcut, a condiționat 
alocarea către primării a 60% (nu 
68%, cât au solicitat primarii) 
din impozitul pe venit (IVG) 
de preluarea de către acestea a 
tuturor cheltuielilor cu asistența 
socială, până acum suportate 
de bugetul de stat. Primarii 
capitalelor de județ din România 
sunt extrem de nemulțumiți și 
de faptul că o parte din bani, 
din IVG, vor fi  trimiși consiliilor 
județene, acestea direcționând 
apoi banii primăriilor; ei spun 
că în acest fel orașele sunt lăsate 
la mâna județelor, care vor aloca 
fondurile pe criterii politice. 

Dragnea se laudă cu un 
buget istoric pentru 

primării
În timp ce membrii Asociației 

Municipiilor din România, din care 
fac parte și primarii PSD, afi rmă 
că investițiile din orașele lor sunt 
paralizate prin faptul că Guvernul 
nu retrimite înspre teritoriu o 
cotă de 68% din impozitul pe 
venit, liderul social-democrat, 
Liviu Dragnea, vede cu totul altfel 
lucrurile și anunță un buget record 
pentru comunitățile locale, cel mai 
mare din istorie: „Comunitățile 
locale vor avea în 2019 cel mai 
mare buget din istoria României: 
circa 77 miliarde de lei, adică 
aproape jumătate din valoarea 
bugetului de stat (164,5 mld.). 
Aleșii locali vor păstra toate sumele 
încasate din impozitul pe venit și 
vor primi 11 miliarde de la Guvern, 
din cotele TVA. Niciun județ nu va 
avea mai puțin de 400 lei/locuitor, 
față de doar 250 anterior, și nicio 
primărie nu va avea mai puțin 

de 1.200 lei/locuitor, față de doar 
750 lei înainte. Primăriile vor opri 
direct 60% din încasări, așa cum 
au cerut, iar restul de 40% vor 
merge la județ, din care 20% se vor 
întoarce la aceleași primării pentru 
echilibrare. Și bucureștenii vor avea 
mai mult decât înainte. Va avea loc 
o descentralizare a fi nanțelor, aleșii 
locali vor prelua o serie de cheltuieli 
din sarcina Guvernului, dar tot vor 
rămâne cu 9 miliarde mai mult 
decât aveau înainte. De acum, ei 
vor avea pâinea și cuțitul, dar asta 
îi obligă să fi e mai responsabili față 
de cetățeni: mai multă chibzuință 
la cheltuielile curente și mai mulți 
bani pentru investițiile așteptate de 
comunitate”.

O temere justifi cată 
a primarilor: 

demonstrație că banii sunt 
repartizați fi x pe criterii 
politice

Cât despre temerea primarilor 
că banii (20% din cota de 40% 
pusă la dispoziția consiliilor 
județene pentru echilibrarea 
bugetelor locale) vor fi  distribuiți 
de consilierii județeni pe criterii 
politice, ei chiar știu ce vorbesc 
și cunosc foarte bine că aceasta 
este o practică împământenită, 
indiferent de partidul care a deținut 
controlul în consiliile județene. Și 
vă oferim un exemplu chiar din 
Prahova. Anul trecut, prin HCJ 
15/16 februarie, au fost repartizați 
primăriilor 20,104 milioane 
de lei (comune-15.677.700 
lei, orașe-3.225.300 lei, 
municipii-1.201.000 lei) care 

reprezentau sume defalcate 
din impozitul pe venit din cota 
de 17,25% pentru echilibrarea 
bugetelor locale. La un calcul 
simplu, pe care noi l-am publicat 
anul trecut, a rezultat că banii au 
fost distribuiți chiar pe criterii 
politice. Adică, înspre cele 55 de 
localități conduse de primari PNL, 
inclusiv Ploiești, au mers 9,139 
milioane lei, în vreme ce 43 de 
comune și orașe cu primari PSD 
au primit mai mult, respectiv, 9,5 
milioane lei. Ar însemna o medie 
de 166.163 lei/localitate pentru 
așezările conduse de liberali, 
contra 222.209 lei/localitate 
cu primari PSD. ALDE avea o 
medie și mai grozavă, de 400.000 
lei/localitate! La acea vreme, 
noi am realizat și un alt gen de 
calcul, fonduri/cap de locuitor 
asigurate de Consiliul Județean 
Prahova. Potrivit acestui indicator, 
exceptând comunele bogate, care 
nu au primit bani, Ploieștiul (PNL) 
a avut cea mai măruntă alocare, 
de 4,279 lei/cap de locuitor, fi ind 
urmat de Câmpina (PNL), cu 
5,352 lei/cap de locuitor. La plopul 
opus, comuna Jugureni (PSD) a 

benefi ciat de cea mai mare sumă 
raportată la numărul de locuitori 
( 381,851 lei/cap de locuitor), 
fi ind urmată de Salcia (PSD-
186,960 lei), Cosminele (PSD-
180,487 lei), Talea (PSD-177,033 
lei), Călugăreni (PSD-165,837 
lei), Secăria (PSD-163.666 lei), 
Ariceștii Zeletin (PNL-142,740 
lei), Lapoș (PNL-126,865 lei), 
Chiojdeanca (PSD-125,707 lei), 
Vadu Săpat (PSD-112,977 lei), 
Tătaru (PNL-109,988 lei), Olari 
(PSD-107,329 lei) și Gherghița 
(PSD-100,050 lei). Un raport de 
10-3 în favoarea PSD așadar. O 
sumă medie pe cap de locuitor 
avantaja din nou PSD: 25,636 lei 
în cazul orașelor, 53,112 lei pentru 
comune și 44,817 lei pentru toate 
cele 43 de așezări. Spre comparație, 
media localităților cu primari PNL 
era următoarea: 4,428 lei/cap de 
locuitori pentru municipii, 19,752 
lei-orașe, 29,956 lei comune și 
16,423 lei pentru toate cele 55 de 
unități administrativ-teritoriale 
cu primari liberali. ALDE a avut 
o medie între cele două valori, de 
33,159 lei/cap de locuitor.

PRIMARII MARILOR ORAȘE, ÎN SCHIMB, SPUN CĂ SUNT LĂSAȚI LA CHEREMUL PRIMARII MARILOR ORAȘE, ÎN SCHIMB, SPUN CĂ SUNT LĂSAȚI LA CHEREMUL 
CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI CĂ INVESTIȚIILE VOR FI PARALIZATE ÎN 2019CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI CĂ INVESTIȚIILE VOR FI PARALIZATE ÎN 2019

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, 
COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

RAZIE PE ȘOSELE DIN 
PRAHOVA

Polițiștii au desfășurat 
o acțiune de control atât 
cu privire la transporturile 
de marfă, cât și pentru 
transportul persoanelor, în 
regim taxi, dar și pentru 
combaterea consumului 
de băuturi alcoolice de 
către șoferi. Filtrele au fost 
organizate pe drumurile 
naționale și pe principalele 

artere din 
localitățile Ploiești, 
Câmpina, Sinaia, 
Valeni, Slănic, 
Mizil și Urlați.

CONTROALE LA 
SOCIETĂȚI COMERCIALE

Zeci de agenți economici 
din Ploiești și din Vălenii 
de Munte au fost verifi cați 
în ultima perioadă. Astfel, 
polițistii Secției nr. 2 Ploiești 
au verifi cat activitatea a 10 
societăți comerciale din punct 
de vedere al sistemelor de 
securitate și au controlat 14 
agenți de securitate. Pentru 

neregulile constatate, polițiștii 
au aplicat șapte sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 1.800 de lei. Acțiuni 
similare au fost desfășurate 
și de polițiștii Secției nr. 1 
Ploiești, care au desfășurat 
două acțiuni pentru 
prevenirea și combaterea 
comerțului ilicit. Pe durata 
controlului, polițiștii au 
verifi cat 18 agenți economici 
și au aplicat 19 sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
totală de 10.950 de lei, fi ind 
confi scate bunuri în valoare 
de 6.160 de lei. Alte două 
acțiuni au fost organizate de 

polițiștii din Vălenii de Munte, 
care, potrivit IPJ Prahova, 
au verifi cat activitatea de la 
50 de societăți comerciale 
și producători agricoli, dar 
au efectuat controale și la 
32 de autovehicule, 266 de 
șoferi fi ind testați cu aparatul 
etilotest. Pe durata controlului, 
polițiștii au aplicat 31 de 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 5.365 de lei.
ACCIDENT ÎN COMUNA 

APOSTOLACHE
Două autoturisme au intrat 

în coliziune pe raza localității 
Apostolache. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat 

evenimentul rutier. În urma 
impactului, o persoană a 
fost rănită. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili 
cu exactitate cum s-a produs 
evenimentul rutier.

ACCIDENT ÎN URLAȚI
Accidentul rutier s-a 

produs pe strada Jercălăi, 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat 
evenimentul rutier. Din 
fericire, nicio persoană nu a 
necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

PRAHOVA AR PUTEA DESCHIDE PRAHOVA AR PUTEA DESCHIDE 
RELAȚII ECONOMICE RELAȚII ECONOMICE 
CU STATUL KUWEITCU STATUL KUWEIT

CELE MAI MARI CELE MAI MARI 
SALARII DIN SALARII DIN 

ROMÂNIA SUNT ROMÂNIA SUNT 
LA O COMPANIE LA O COMPANIE 

DE STATDE STAT
Regia autonomă de stat care se 

ocupă de controlul trafi cu lui 
aerian, Romatsa, are cel mai bine 
plă tiți angajați din economie, cu 
un salariu mediu de 21.800 de lei 
net/lună. Într-un top 10, realizat de 
Ziarul Financiar, pe locul secund 
se plasează Microsoft , furnizorul 
de servicii IT, cu un salariu mediu 
de 10.000 de lei net pe lună, urmat 
de producătorul de energie Nu-
cle ar electrica, unde salariul mediu 
a fost de 7.700 de lei net în 2017. 
Înteresant este că din 10 fi rme 

cu lefuri mari, șase companii au 
activități în domeniul IT: Microsoft , 
Ericsson Telecommunications 
România (7.600 de lei net), IBM 
(7.500 de lei net), Endava (7.400 
de lei net), Oracle (7.000 de lei 

net) și Soft vision (6.800 de lei net). 
Nu întâmplător în acest clasament 
procentul fi rmelor IT este de 60%. 
Aceste com panii, spunea  Raluca 
Pîrvu, business manager la BPI 
Group, angajează preponderent 
oameni cu cali fi  cări de excepție, 
cu o mare expertiză și cu vo lume 
foarte mari de vânzări. Salariații din 
aceste com pa nii sunt preponderent 
«white collars», persoa ne cu studii 
superioare și califi  cări înalte și 
de aceea este normal ca salariile 
me dii să fi e mai mari decât în 

companiile direct pro ductive, unde 
probabil 80% din totalul an ga jaților 
este repre zen tat de angajaţi «blue 
collars», adică mun ci tori cu diferite 
niveluri de cali fi care.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, ambasadorul 

Kuweitului la București, Talal 
Mansour Alhajeri, s-a afl at în 
vizită la Ploiești, unde a avut 
întrevederi cu prefectul județului, 
Mădălina Lupea, președintele 
Consiliului Județean, Bogdan 
Toader și președintele Camerei 
de Comerț și Industrie, 
Aurelian Gogulescu. Ofi cialul 
s-a întreținut și cu oameni de 
afaceri din Prahova, București și 
Constanța, interesați de posibile 
colaborări cu companii din 
Kuweit. Gazdele i-au prezentat 
oaspetelui lor județul Prahova 

și oportunitățile de afaceri din 
județ, mizând și pe parteneriate 
pe care giganții petrolieri din 
Golf le-ar putea avea cu Institutul 
de Petrol și Gaze. În prezent, între 
Prahova și Kuweit nu există nicio 
relație de natură economică. În 
schimb, comerțul între cele două 
țări a atins, în 2016, valoarea 
de 76 de milioane de dolari. E 
mult spus „comerțul între țări” 
fi indcă, în realitate, avem numai 
export din România înspre Al-
Kuweit și foarte puțin import. 
Principalele produse exportate, 
potrivit Ministerului Afacerilor 
Externe, sunt: produse din oțel, 

respectiv, țevi și prăjini de foraj, 
conducte pentru transportul de 
hidrocarburi-62%, tutun-12,2%,  
lemn și produse din lemn-
10%, vehicule și mijloace de 
transport-12%, echipamente 
mecanice și electrice, mobilier și 
produse chimice-sub 1%, animale 
vii, covoare, încălțăminte, 
confecții și produse de sticlărie 
-0,5%. Importurile din Kuweit 
sunt ocazionale și extrem de 
reduse cantitativ (0,04 mil. 
dolari în 2016), fi ind dictate de 
oportunități de moment și mai 
puțin de activități comerciale pe 
termen lung. 

GUVERNUL A PRELUNGIT ACORDUL PETROLIER GUVERNUL A PRELUNGIT ACORDUL PETROLIER 
CU EXXONMOBIL ȘI OMV PETROM PÂNĂ ÎN 2045CU EXXONMOBIL ȘI OMV PETROM PÂNĂ ÎN 2045
Guvernul Dăncilă a 

prelungit cu 15 ani, până 
în 2045, acordul petrolier al 
statului român cu americanii de 
la ExxonMobil și austriecii de la 
OMV Petrom, pentru perimetrul 
de gaze naturale de mare adâncime 
Neptun Deep, din Marea Neagră. 
Acordul de concesiune pentru 
explorare, dezvoltare și exploatare 
petrolieră în perimetrul XIX 
Neptun a fost aprobat în 2000, 
prin HG nr. 1233/2000, fi ind 
valabil până în 2030, iar acum a 

fost semnat un nou act adițional 
de prelungire a înțelegerii. Inițial, 
documentul a fost semnat între 
compania franceză Elf Aquitane 
și cea românească de stat, 
Petrom. Între timp, ExxonMobile 
a preluat, în 2008, participația 
francezilor, iar acționarul 
majoritar al Petrom a devenit, în 
2010, grupul austriac OMV. În 
nota de fundamentare a actului 
normativ, Executivul și-a motivat 
decizia prin faptul că „titularii au 
exploatat perimetrul XIX Neptun 

într-o manieră responsabilă”, iar 
investițiile au depășit „programele 
de lucrări cu privire la acest 
perimetru”. Guvernul a susținut 
și că dezvoltarea off shore necesită 
„investiții masive în tehnologie 
sofi sticată”, costurile totale putând 
ajunge „în mod obișnuit, la câteva 
miliarde de dolari”, iar perioada 
trebuie să fi e „sufi cientă” pentru a 
crea infrastructura și capacitățile 
de producție, precum și pentru 
exploatarea resurselor potențiale.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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Pe fondul migrației 
masive a românilor, 

statul s-a văzut obligat 
să mărească la 20.000 
contingentul de lucrători non-
UE pe piața forței de muncă 
internă, în anul 2019. Cele mai 
multe posturi vacante pe care 
ar urma să fi e angajați străinii 
sunt în construcții, horeca, 
agricultură, confecții. Pe 
lângă aceștia, în România mai 
activează cel puțin 6.000 de 
lucrători din UE. Țările care 
furnizează forță de muncă 
pentru România sunt Turcia, 

China, Moldova, 
Vietnam și 
Ucraina. Patronii 
spun însă că 
ar fi  nevoie de 
mult mai multă 
forță de muncă 
d i s p o n i b i l ă ; 
anul trecut, au 
fost declarate în 

mod repetat vacante aproape 
64.000 de locuri de muncă. Și 
fi rmele din Prahova au apelat 
la muncitori străini. Serviciul 
pentru Imigrări al județului 
Prahova arată că, anul trecut, 
au fost înregistrate 652 de 
cereri pentru eliberarea 
avizelor de angajare în muncă, 
cele mai multe solicitări fi ind 
pentru cetățeni străini din 
Vietnam, Serbia, Sri Lanka, 
Nepal și Ucraina. Posturile 
au fost ocupate în construcții 
industriale, agricultură, 
industria alimentară și turism.

0244.546.501

EDITURĂ  și TIPOGRAFIE

ACTUALITATE

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!

652 DE LUCRĂTORI 652 DE LUCRĂTORI 
NON-UE MUNCESC NON-UE MUNCESC 

ÎN PRAHOVA

„IMPERIALIȘTII” „IMPERIALIȘTII” 
AU ADUS ÎN AU ADUS ÎN 

ROMÂNIA 61,3 ROMÂNIA 61,3 
MILIARDE DE MILIARDE DE 

DOLARI CAPITAL DOLARI CAPITAL 
SUBSCRISSUBSCRIS

În condițiile unei economii despre care se spune că a 
avut creștere constantă, în 2018, numărul fi rmelor cu 

capital străin nou înfi ințate a scăzut cu 2,64%, comparativ cu 
2017. Potrivit Ofi ciului Național al Registrului Comerțului, 
anul trecut au fost înmatriculate 5.683 de companii, capitalul 
total subscris fi ind în sumă de 47,559 milioane de dolari, 
în creștere cu 18,2%, față de 2017. În afară de instabilitatea 
fi scală, să credem oare că atacurile permanente ale ofi cialilor 
români la adresa multinaționalelor și a capitalului străin 
„împerialist” să-i fi  dat înapoi pe antreprenori în a mai învesti 
la noi? Posibil da! În perioada 1991-2017, în România au fost 
înfi ințate 215.651 de societăți cu participare străină, valoarea 

totală a capitalului social subscris fi ind de peste 61,3 miliarde 
de dolari. La acestea se adaugă fi rmele înmatriculate în 2018, 
ceea ce înseamnă că, în prezent, sunt înregistrate 221.334 
fi rme cu capital străin, din care cele mai multe, respectiv 
47.239, au antreprenori italieni, dar cea mai mare valoare a 
capitalului social este a societăților olandeze, respectiv, 13,223 
miliarde de dolari, în 5.258 fi rme.
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Viforâta nu poate fi  tratată în afara 
Curții Domnești de la Târgoviște, 
cetatea celor 33 de domnitori ai Țării 
Românești, de la Mircea cel Bătrân, 
la voievodul martir Constantin 
Brâncoveanu. Situată la 4 km nord 
de Târgoviște, în comuna Aninoasa, 
satul Viforâta, Mănăstirea Viforâta 
apare în cronici ca fi ind ctitoria din 
anul 1530 a voievodului Vlad Vodă al 
V-lea sau Vlad Înecatul (și-a pierdut 
viața în apele Dâmboviței, undeva,  
în teritoriile de azi ale Ilfovului), 
coborâtor din neamul lui Vlad 
Călugărul. Tradiția reține însă că pe 
acel loc a existat un lăcaș mai vechi, 
din anii în care a domnit Vladislav 
Voievod Basarab (1447-1456). Vlad 
Înecatul construiește aici, în cei doi 
ani de voievodat, o biserică obișnuită, 
apărată de un zid înalt. Matei Basarab 
(1632-1654), considerat al doilea 
ctitor, împreună cu soția sa, Elena 
Doamna, reia construcția și schimbă 
destinația din mănăstire de călugări 
într-una de maici. Cel de-al treilea 
ctitor, voievodul martir Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714) și soția sa, 
Maria Doamna, inițiază un program 
de renovare, pardosind cu lespezi 
de piatră biserica, înălțând zidul 
de împrejmuire, construind chilii 
noi și refăcând vechea pictură. În 
această perioadă, aici funcționează și 
școala pentru copiii locuitorilor din 
Viforâta.

Mănăstirea este afectată de mai 
multe cutremure: după seismul 
din 1802, s-au executat lucrări de 
reparații pe cheltuiala marelui ban 
Grigorie Brâncoveanu, soția sa, Saft a, 
călugărită mai apoi la Mănăstirea 
Văratec, sub numele de Elisabeta, 
îngrijindu-se de restaurarea picturii 
bisericii și construind o alta în 

cimitirul lăcașului, cu hramul 
Sf. Apostoli Petru și Pavel; în 1940 
se produc avarii serioase, fi ind 
nevoie de reconstrucția turnului 
-clopotniță și a chiliilor, prilej cu care 
se electrifi că întregul ansamblu, toate 
realizându-se sub grija Patriarhului 
Justinian Marina și pe cheltuiala 
Casei de Pensii a Bisericii Ortodoxe 
Române și a Arhiepiscopiei 
Bucureștilor. În consecință, 
mănăstirea primește, în plus, 
destinația de casă sanatorială pentru 
maicile și preotesele pensionare 
rămase fără sprijin, și tot aici ia fi ință 
un atelier de țesut covoare oltenești 
pentru export, lucrate de maici și fete 
din satele vecine; în 1977 sunt afectate 
biserica, chiliile și clopotnița, iar sub 
directa supraveghere a patriarhilor 
Justin Moisescu și Teoctist au fost 
rezidite chiliile și paraclisul cu hramul 

Sfântului Prooroc Ilie. Din 1960 și 
până astăzi, bunul mers al mănăstirii a 
fost asigurat de preacuvioasele starețe 
Arsenia Opriș, Mihaela Grăjdeanu 
și Macaria Mavrodin. În  anul 2000, 
după ce se desfi ințează Casa de 
Pensii (1993), M.Viforâta trece de 
la Patriarhia Română în jurisdicția 
Arhiepiscopiei Târgoviștei. 

Biserica principală are două 
hramuri, unul închinat Nașterii 
Maicii Domnului și altul Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe. Spre 
deosebire de alte așezări muntenești, 
interiorul, construit după rigorile 
creștinătății răsăritene (plan triconc, 

cu o navă principală, segmentată 
în două încăperi și în două abside 
colaterale cu turle pe naos și pronaos), 
este de dimensiuni modeste, poate 
și din această cauză aducând o 
căldură aparte. Toate construcțiile 
ansamblului (paraclisul,  biserica 
din cimitir, turnul-clopotniță) sunt 
decente ca mărime a construcțiilor. 
Câteva elemente diferențiază din 
nou acest așezământ de altele: 
catapeteasma din lemn de tei aurit, 
realizată în 1864, într-o combinație 
gotică și bizantină, de renumitul 
sculptor român de origine germană 
Karl Stork și icoana făcătoare 
de minuni a Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe. Icoana, o splendidă 
pictură venețiană îmbrăcată în 
argint aurit, reprezentându-l pe Sf. 
Gheorghe călare pe cal, omorând 
balaurul, este dăruită bisericii în 
anul 1631 de voievodul Leon Tomșa. 
Complexul mănăstiresc de la Viforâta 
conține și un muzeu, organizat în 
1971, care are, printre altele,bogate 
colecții de icoane, cărți de cult 
și obiecte bisericești. Între ele se 
remarcă un epitaf brodat în mătase 
cu fi r de aur, cusut pe pluș roșu, donat 
de Ana Rotth, o evreică din România, 
convertită la ortodoxism, veșminte 
preoțești din secolul al XIX-lea, 
candele din sec. al XVIII-lea, o cruce 
de sidef adusă din Țara Sfântă, paft ale 
din sidef etc.

CATAPETEASMA ÎN TEI CATAPETEASMA ÎN TEI 
AURIT DE LA VIFORÂTA

Viforâta nu poate fi tratată în afara

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII
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ACTUALITATE

TRIFĂNITUL VIILOR, UN VECHI OBICEI TRIFĂNITUL VIILOR, UN VECHI OBICEI 
RELUAT ȘI PROMOVAT LA CRAMA 1777RELUAT ȘI PROMOVAT LA CRAMA 1777

0244.546.501

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Multe s-au spus și s-au scris despre vie și 
vin. Și pesemne se vor adăuga mereu 

pagini noi despre această licoare socotită când 
aliment, când medicament sau sacrament. Pe 
31 ianuarie, la Muzeul „Crama 1777” de la 
Valea Călugărească, s-a celebrat prima mare 
sărbătoare a calendarului agricol popular, 
legată de Sf. Mare Mucenic Trifon, ocrotitorul 
viilor, holdelor și livezilor. Muzeograful Emila 
Savelovici a organizat momentul cât să fi e 
păstrată întreaga rânduială, ofi ciindu-se o 
slujbă unică pentru păzirea grădinilor, viilor și 
tuturor holdelor, preoții au spus rugăciuni, au 
sfi nțit apa și, împreună cu gospodarii locului, 
au mers la marginea viei și au stropit-o cu 
agheasmă, spre a fi  ferită de dăunători. Oaspeții 
au putut asculta apoi o prelegere despre 
preaplinul naturii, mărturie de rezistență și 
regenerare, izvor de inspirație pentru creatorii 
populari și despre Trifănitul sau Arezanul 
viilor, obicei păstrat doar pe alocuri. Sau mai 
bine zis  din ce în ce mai rar practicat astăzi.

LEGENDE POPULARE DESPRE 
TRIFON

O legendă, care nu are nimic în comun cu 
perioada în care a trăit Sf. Trifon, spune că el 
este cel care a păzit-o pe Fecioara Maria de câinii 
care au sărit s-o muște, când a ieșit cu pruncul 
Iisus la biserică, de Sf. Petru. Drept mulțumire, 
Fecioara l-a făcut pe Sf. Trifon stăpân peste 
lăcuste, viermi și gândaci, dându-i puterea 
de a orândui să facă stricăciuni în holdele 
celor care nu-l vor serba și să le ocrotească pe 
cele ale credincioșilor. Mai apoi este asociat 
cu sfântul care apără turmele de lupi și urși, 
începutul lunii indicând și perioada fătatului 
urșilor (Martinii de Iarnă sau Ziua Urșilor). De 
asemenea, într-o legendă se vorbește despre 
un oarecare Trifon care ar fi  lucrat în ziua 
Întâmpinării Domnului, iar ca pedeapsă i s-ar 
fi  tăiat nasul sau că ar fi  fost la un moment dat 
închis și, ca să scape din temniță, s-a prefăcut 
că este nebun. Rușii pomenesc despre Trifon 
patronul păsărilor, după ce sfântul l-ar fi  ajutat 

pe un biet copil să găsească un șoim rătăcit al 
țarului. În credința populară el rămâne totuși 
drept cel care apără viile de atacul omizilor, iar 
pe oameni-de nebunie.

CINE ESTE CU ADEVĂRAT 
SF. MARE MUCENIC TRIFON?
S-a născut în Frigia, o veche regiune 

istorică din partea central-vestică a Asiei Mici 
(azi,  Turcia), în satul Campsada (Lampsacus, 
după alte surse), aproape de cetatea Apamia. 
Încă de mic a primit de la Dumnezeu harul 
Sfântului Duh și puterea de a face minuni. 
El este cel care ar fi  vindecat-o pe frumoasa 
fi ică a împăratului roman Gordian (anii 238-
244), posedată de un diavol ce s-a arătat ca un 
câine negru, cu ochii de foc și care ar fi  spus 
că nimeni nu-l poate face să iasă din copilă, în 
afară de Sf. Trifon, de care de altfel se și teme. 
Chiar se spune că a părăsit trupul cu trei zile 
înainte de a fi  apărut la palat sfântul. Demonul  
le-ar fi  vorbit regelui și supușilor că singurii 
asupra cărora nu are putere Satana „sunt cei 
care cred în Dumnezeu, Iisus Unul Născut, 
Petru și Pavel, martirizați la Roma”. De frică, 
toți s-au convertit pe loc la creștinism. Mai 

târziu, în timpul împăratului Decius (249-
251), cel care a pornit una dintre cele mai mari 
prigoane împotriva creștinilor, Sf. Trifon a fost 
chemat de eparhul Acvilin, care i-a poruncit să 
se lepede de credința sa. Pentru că Sf. Trifon a 
refuzat, a fost supus unor torturi îngrozitoare: a 
fost lovit cu bâtele, a fost ars, scrijelit cu gheare 
de fi er și i s-au bătut cuie în tălpi. Dar sfântul 
a îndurat totul cu răbdare. În cele din urmă a 
fost condamnat la tăierea capului. Sf. Trifon 
s-a rugat înainte de execuție, mulțumind lui 
Dumnezeu pentru că L-a întărit și L-a mai 
rugat să-i miluiască pe toți cei care-L vor 
chema în ajutor.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI LA 
ROMÂNI

Există credința populară că Sf. Trifon are 
putere asupra începutului de primăvară. 
Coincidență sau nu, de 1 februarie, data la 
care este celebrat, se zice că se pune în mișcare 
seva în butucii de viță de vie și în tulpinile 
pomilor fructiferi. Deunăzi vreme, în această 
zi, bărbații tăiau câte 20-30 de coarde de 
viță de vie, pe care le puneau pe foc. Cenușa 
era aruncată apoi peste vie, dimpreună cu 
Agheasma Mare de Bobotează, ca să fi e ferită 
de mană, grindină, ger, gândaci și pentru a 
aduce rod mult. Apoi dezgropau o sticlă de vin 
așezată în pământ de toamna și turnau din ea 
peste o coardă ce se tăia sub formă de cruce 
în patru locuri. De asemenea, înfi geau în ea 
pâine și slănină, presărau sare, pentru a spori 
rodul. În jurul unui foc încins la marginea 
plantației începea apoi ospățul, cu lăutari și 
dans. La sfârșit, împleteau cununi din coardele 
tăiate, iar acasă eau întâmpinați de nevestele 
lor cu o altă masă abundentă, care simboliza 
sporul în vie. În unele zone se mai păstrează 
obiceiul ca din vârful dealurilor cu vie sau 
pomi să se rostogolească o roată aprinsă, 
aceasta având rolul de a fertiliza plantația și 
a o feri de duhurile nefaste. Acasă, femeile 
pun prima brazdă de usturoi, sfânțesc grâul 
și porumbul, iar seara merg cu o turtă la un 
mușuroi de furnici, spunând: „cum vă dau eu 
de mâncare, așa să nu-mi mâncați voi recolta”. 
În alte locuri, în zilele care preced sau succed 
sărbătoarea Sf. Trifon nu se lucrează deloc, spre 
a fi  feriți oamenii de poceală sau sminteală. Tot 
în această zi se ard cârpe, spre a fi  ferite casele 
de forțe malefi ce. În Transilvania și Banat se 
practica „scuturatul pomilor”: bărbații loveau 
cu toporul pomul la rădăcină, mimând tăiarea 
acestuia, iar un copil, simbolizând sufl etul 
copacului, se ruga să nu fi e tăiat, că-l va umple 
pe gospodar de roade. 

Vă mai amintiți de Trif, Trifonul, Trifănitul sau Arezanul viilor? Este un vechi 
obicei legat de sărbătoarea creștinească a Sf. Mare Mucenic Trifon, ocrotitorul 

viticultorilor, mai rar practicat astăzi. În Prahova, de trei-patru ani încoace, el este adus 
în atenție de Muzeul „Crama 1777”, de la Valea Călugărească. Adus în atenție este un fel 
de a spune; de fapt, este celebrat cum se cuvine, cu tot cu partea de rânduială creștină 
(sfi nțire cu agheasmă) în vie, dacă tot se întâmplă ca muzeul să fi e poziționat în mijlocul 
podgoriei Dealu Mare.

Afl ăm așa: Poliția Locală 
Ploiești are în organigramă 

240 de posturi: 199 posturi funcție 
publică (18 de conducere, 181 de 
execuție) și 41 posturi contract 
individual (3 de conducere, 38 
de execuție). Această structură, 
înfi ințată în anul 2005, are șase 
servicii operaționale: ordine 
publică, siguranță rutieră, 
disciplină construcții, control 
comercial, protecția mediului și 
evidența persoanelor. Nu știm, 
fi indcă nu avem un studiu de piață 
sau de impact, cum este apreciată 
activitatea polițiștilor locali. Dar 
cunoaștem faptul că, anul trecut, 
bugetul instituției s-a ridicat la 
17,5 milioane de lei. Cheltuielile 
de personal au însemnat 16,6 
mil. lei, adică 94,85% din totalul 
bugetului, așa cum a fost el 
rectifi cat în decembrie 2018. În 
2019, cheltuielile de personal vor 
fi  mai mari cu 9,5%, după ce aleșii 
municipali au aprobat majorarea 
lefurilor/indemnizațiilor pentru 
toți salariații Primăriei și ai 
serviciilor din subordinea CL. 
Directorul general va avea un 
salariu brut de 12.584 lei, adjunctul 
său-11.648 lei, iar șefi i de servicii 
sau de birou depășesc pragul 
de 10.000 lei brut/lună. Pentru 
funcțiile de execuție, un angajat 
cu studii superioare, cu grad 
profesional superior, va avea leafă 
de la 6.531 lei brut/lună, până 
la 8.133 lei/lună, la o vechime 
mai mare de 20 de ani. Pentru 
gradul profesional debutant, leafa 
pornește de la 2.766 lei brut pe 
lună și ajunge până la 3.444 lei 
brut/lună, la o vechime de peste 20 
de ani. Un salariat cu studii medii, 
grad profesional superior, va avea 
de la 3.723 lei brut/lună, până la 
4.636 lei brut/lună, la o vechime 
mai mare de 20 de ani. Pentru 
gradul profesional debutant, 
salariul se afl ă în plaja 2.496 (fără 
vechime)-3.108 lei brut/lună 
(vechime mai mare de 20 de ani). 
Polițiștii mai primesc însă lunar 
și norma de hrană, în cuantum de 
700 lei/lună (neimpozabil), pentru 
cei care lucrează la birou și 900 lei/
lună (neimpozabil), pentru cei care 
fac teren. Cumulat deci nu există 
angajat la Poliția Locală care să 
primească mai puțin de 2.000 lei 
net/lună, în cazul celor cu studii 
medii și 2.250 lei net/lună, în cazul 
debutanților cu studii superioare. 
Angajații cu studii superioare și 
peste 20 de ani vechime primesc, 
cu hrană cu tot, 5.200-5.400 lei 
net/lună, iar cei cu studii medii, 
între 3.200 și 3.400 lei net/lună. 
Știți care a fost salariul mediu net 
în economie anul trecut? Fix 2.708 
lei/lună! Deci e tentant să lași baltă 
mediul privat și să te faci polițist 
local la Ploiești, nu?

Elena ŞERBĂNESCU;www.ziarulploiestii.ro

 FĂ-MĂ,  FĂ-MĂ, 
MAMĂ, MAMĂ, 

POLIȚIST POLIȚIST 
LOCAL!LOCAL!
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Prof. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

MINTE, TRUP, SUFLET

Ilustrul muzician a văzut 
lumina zilei și razele 

binefăcătoare ale soarelui în ziua 
de 5 decembrie 1938, în București. 
Dovedind din anii de studii primare 
și secundare o incontestabilă 
vocaţie pentru studiul artei 
sonore, în perioada 1956-1962, 
se numără printre studenţii 
prestigiosului Conservator de 
Muzică din Capitala României, 
unde a avut fericitul prilej de a 
benefi cia de îndrumarea vestiţilor 
maeștri ai creației și pedagogiei 
muzicale: Ioan D. Chirescu – prof. 
univ. emerit, Artist al Poporului, 
teoreticianul dr. Victor Giulianu, 
Paul Constantinescu, Tudor 
Ciortea, acad. Mihail Jora, Tiberiu 
Olah, Dan Constantinescu, Alfred 
Mendelshon, Anatol Vieru, 
George Breazul, Emilia Comișel, 

Ion Vicol, Dumitru D. Botez ș.a.
S-a perfecţionat în tainele 

știinţei și artei dirijorale la Monte 
Carlo, cu strălucitul profesor 
Igor Markevitch și la cursuri de 
muzicologie organizate în anul 
1970 la Budapesta și în anii 1971 
și 1973 la Weimar. În anul 1976 
a obţinut înaltul titlu știinţifi c 
de doctor în muzicologie al 
Academiei de Muzică „Gh. 
Dima” din Cluj Napoca, cu teza: 
Diversitatea stilistică a melodiei în 
opera romantică. 

După absolvirea studiilor 
muzicale universitare (1962), 
tânărul muzician ocupă funcţii 
de specialitate la revista Muzica 
din București și din 1968 devine 
cadru didactic universitar la 
actuala Universitate de Muzică din 
București, promovând cu succes 

întreaga ierarhie universitară, din 
1993 profesor titular la catedra 
de Muzicologie și istoria muzicii, 
în prezent este conducător de 
doctorat.

În paralel cu ampla și 
excepţionala sa activitate didactică, 
distinsul muzician a dedicat 
întreaga sa fi inţă și capacitate de 
muncă cercetării fenomenului 
muzical încă din vechi timpuri 
și cu deosebire din perioada 
modernă și contemporană 
românească și  universală.

Rezultatele acestei ample 
activităţi au fost prezentate în zeci 
și zeci de articole, studii, cronici 
muzicale, recenzii, interviuri etc., 
ce au văzut lumina tiparului în 
reviste de specialitate din ţară, 
în principalele ziare centrale dar 
și în presa de peste hotare. A 
susţinut zeci de concerte, lecţii, 
conferinţe, comunicări știinţifi ce 
în ţară și străinătate: Moscova, 
Varșovia, Paris, Bruxelles, Weimar, 
Stocholm etc.

În acest context se înscriu și 
numeroasele emisiuni radiofonice 
și de televiziune, menite a pune în 
valoare tradiţiile și realizările de 
excepţie ale muzicienilor români 
și instituţiilor de spectacole și 
concerte din capitală și din ţară.

De bun augur pentru 
performanţele sale muzicale, 
au fost și vizitele de studii și 
documentare întreprinse în ţări cu 
vechi și bogate tradiţii muzicale: 
Franţa, Germania, Cehoslovacia, 
URSS, Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
Suedia etc.

La propunerea Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, a făcut parte din 
jurii naţionale și internaţionale 
organizate pe plan central și zonal 
în importante centre culturale din 

România. 
De numele său se leagă, în 

primul rând, Concursul Naţional 
de Interpretare Muzicală „Mihail 
Jora” (din 1991), Concursul 
Naţional de Interpretare a Liedului 
„Ionel Perlea” (1992), Concursul 
Naţional de Canto „Magda 
Ianculescu” , Concursul Naţional 
de Nai „Fănică Luca”, Gala vocilor 
tinere, Gala tinerilor interpreţi, 
Gala tinerilor dirijori etc.

Un loc special în activitatea 
maestrului Grigore Constantinescu 
îl ocupă participarea la festivaluri 
și simpozioane naţionale și 
internaţionale, lansări de 
carte, recitaluri etc, printre 
care reamintim Simpozioanele 
internaţionale George Enescu, 
Simpozioanele Ionel Perlea, 
Simpozionul internaţional 
de operă – Constanţa.                                            
Începând din anul 1970, cu 
deosebire la editura muzicală 
din București, au văzut lumina 
tiparului importante volume 
de muzicologie și cursuri 
universitare, printre care amintim: 
Monografi a Dimitrie Onofrei 
(1970), Ghid de operă (1971), 
Ghid de balet (1973), Cântecul 
lui Orfeu (1976), Romantismul 
în prima jumătate a secolului XIX 
(1980), Istoria muzicii și formele 
muzicale (vol. II în colaborare, 
1980), Istoria operei în date 
(1980), George Enescu, Viaţa și 
opera, schiţă monografi că (1981), 
Splendorile operei Dicţionar de 
teatru liric (1995), Madrigal sau 
magia sunetelor (1996), Tudor 
Ciortea, Monografi e (1997), 
Primăvara muzicii (Corul de copii 
radio, semicentenar anul 2000) ș.a.

Timp de peste patru decenii, 
ilustrul muzician a făcut parte din 
Comitetul de conducere al Uniunii 

Compozitorilor și Muzicologilor și 
din Biroul Secţiei de muzicologie, 
contribuind pe diverse planuri la 
susţinerea și promovarea creaţiei și 
talentelor acestui înzestrat popor 
în dialogul cultural, naţional, 
european și mondial. 

În anul universitar 1972-1973, 
am avut și eu prilejul de a fi  
studentul domniei sale la cursurile 
postuniversitare de muzicologie 
organizate de către Universitatea 
Naţională de Muzică București și 
păstrez și acum, cu fi rești emoţii, 
multe momente de referinţă de 
la cursurile din marea istorie a 
muzicii universale.

Pe parcursul activităţii 
subsemnatului, am avut multe 
colaborări cu maestrul Grigore 
Constantinescu atât la Ploiești 
dar și la București, la diversele 
activităţi știinţifi ce organizate de 
secţia de muzicologie a Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România.

Fiind încă la început de nou 
an 2019, îi dorim, din toată 
inima, maestrului Grigore 
Constantinescu, unul dintre 
cei mai reprezentativi studenţi 
ai nemuritorului compozitor 
și profesor universitar Paul 
Constantinescu, cele mai sincere 
și călduroase urări de sănătate 
deplină, de viaţă lungă și putere 
de muncă, pentru a duce la bun 
sfârșit toate proiectele afl ate pe 
agenda sa de lucru, spre binele 
știinţei și culturii muzicale, 
precum și a învăţământului 
muzical preuniversitar și 
universitar din România.

La mulţi și fericiţi ani 
stimate maestre Grigore 

Constantinescu!

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Că l tCă l t
UN VITAMINIZANT NATURAL DE MARE PREŢ: MĂCEȘUL (II)

Orice tratament cu măceșe aduce 
un aport de vitamine, fi tosteroli și 

carotenoide, ceea ce ajută la prevenirea 
unor boli ale sistemului cardiovascular.

Substanţele nutritive din măceșe au un 
rol considerabil atât în stimularea, cât și 
în consolidarea sistemului imunitar.

INFUZIA DE MĂCEȘE 
CALMEAZĂ ȘI VINDECĂ 

VIROZELE
Datorită conţinutului sporit de substanţe 

nutritive, ceaiurile de măceșe sunt foarte 
utile în perioadele de suprasolicitare 
nervoasă, în timpul virozelor și răcelilor 
sau în cazul imunităţii scăzute.

PREPARARE. Pentru ca fructele să nu 
își piardă mare parte din vitamine e bine 
ca acestea să fi e doar infuzate și nu fi erte. 
Pulpa măceșelor (proaspete sau uscate 
trebuie curăţată cu grijă de seminţe, apoi 
mărunţită cât mai mult cu putinţă. În 250 
ml apă clocotită se adaugă 1 lingură cu 
pulpă de măceșe și se lasă la infuzat 15 

minute, după care se strecoară printr-un 
tifon dublu.

ADMINISTRARE. Această infuzie se 
consumă imediat după ce a fost preparată, 
cât încă este călduţă. Se recomandă 3 căni 
pe zi, timp  de 40 de zile.

BĂUTURĂ ENERGIZANTĂ de măceșe
Măceșele fac parte din categoria fructelor 

mai pretenţioase datorită seminţelor 
păroase din interiorul acestora, seminţe 
care obligatoriu trebuie îndepărtate.

Cidrul este nelipsit din chiliile 
călugărilor, fi ind un tonic vitaminizant și 
energizant preţuit de sute de ani. O astfel 
de reţetă am afl at de la MAICA TEODORA 
DE LA MĂNĂSTIREA CRUCEA.

PREPARARE. Cidrul, asemenea altor 
preparate din aceste fructe, se poate obţine 
atât din măceșe proaspete, cât și uscate. 
Pentru aceasta avem nevoie de 1 kg măceșe 
proaspete (sau 1,5 kg măceșe uscate), 3 kg 
zahăr, 500 g lămâi, 40 g drojdie proaspătă, 
10 litri apă. Se spală bine fructele, având 
în vedere că măceșele au de obicei mult 
praf pe ele. Cel mai anevoios lucru este 

separarea pulpei măceșelor de seminţele 
din interior. Peste pulpa rămasă adăugăm 
pe rând zahărul, zeama de la lămâi, drojdia 
lichefi ată și apa. Se pune totul într-o 
damigeană cu un dop cu furtun și se lasă 
la fermentat timp de 40 de zile. După acest 
răstimp cidrul este limpede și gustos și se 
poate trage în sticle, pe care le păstrăm 
într-un loc răcoros.

ULEI DE MĂCEȘE PENTRU 
TRATAREA PIELII

Uleiul de măceșe presat la rece conţine 
însemnate cantităţi de Omega 3, Omega 
6 și Omega 9, acizi care au proprietăţi 
antiinfl amatorii și regenerative. Acest 
ulei are o puternică acţiune antioxidantă, 
care, datorită conţinutului de vitamina C, 
combate radicalii liberi și eliberează pielea 
de toate substanţele nocive. Are și o acţiune 
benefi că în tratarea dermatitelor și a acneei, 
acţionând asemenea unui agent de hidratare 
și penetrând foarte ușor pielea uscată.

În situaţia în care este nevoie să se 
intervină în urma unei zgârieturi sau a unei 

cicatrici, câteva picături de ulei de măceșe 
au puterea de a regenera pielea lezată prin 
dizolvarea ţesutului cicatriceal și refacerea 
celulelor afectate.

Măceșele trebuie strecurate 
printr-un tifon dublu, în niciun caz prin 
strecurătoare metalică.

Persoanele care au probleme de 
fragilitate capilară trebuie să prelungească 
acest tratament pe parcursul a 60 de zile.

Cele mai severe răceli vor ceda după o 
cană cu cidru în care adaugă un praf de 
scorţișoară.

Pe lângă faptul că vindecă în 
profunzime, uleiul are și efect de calmare 
și de hidratare a pielii.

EMINENTUL OM DE ȘTIINȚĂ MUZICALĂ,EMINENTUL OM DE ȘTIINȚĂ MUZICALĂ,  
MUZICOLOG ȘI PROF. UNIV. DR. MUZICOLOG ȘI PROF. UNIV. DR. GRIGORE CONSTANTINESCU, GRIGORE CONSTANTINESCU, 

PREȘEDINTELE UNIUNII CRITICILOR, REDACTORILOR ȘI REALIZATORILOR PREȘEDINTELE UNIUNII CRITICILOR, REDACTORILOR ȘI REALIZATORILOR 
MUZICALI DIN ROMÂNIA „MIHAIL JORA” (DIN 1990), 80 DE ANI DE LA NAȘTEREMUZICALI DIN ROMÂNIA „MIHAIL JORA” (DIN 1990), 80 DE ANI DE LA NAȘTERE

RESTITUIRI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI:RESTITUIRI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI:



PAGINA 9

Ziarul   Ploiestii
7 - 13 februarie 2019

În seara zilei de duminică, 30 octombrie 
1938, mulţi americani se afl au în faţa 

aparatelor de radio, ascultând relaxaţi 
un program cu muzică de dans. Dintr-o 
dată emisiunea de la postul  de radio CBS 
a fost întreruptă pentru difuzarea unei 
știri incendiare: pe planeta Marte, explica 
moderatorul, ar fi  avut loc o explozie, în urma 
căreia nori de gaze s-ar îndrepta spre pământ. 
Programul a continuat cu muzică, după care s-a 
întrerupt iar, pentru a fi  transmisă a doua știre 
șocantă: la New Jersey a fost văzut un obiect 
neobișnuit pe un câmp.

Doar entertainment?
Regizorul Orson Welles a adaptat 

cu măiestrie pentru radio celebrul roman SF 
al lui H.G. Wells „Războiul lumilor”din anul 
1898, despre o invazie a extratereștrilor. În 
emisiunea sa de radio „Mercury Th eatre an 
the Air”, Welles a recurs la o serie de trucuri, 
pentru a atrage atenţia ascultătorilor și a crea 
suspans. El a întrerupt un program muzical de 
câteva ori, pentru difuzarea de știri „urgente”, 
a intervievat așa-ziși experţi, a vorbit chiar cu 
pretinși martori oculari pentru a face povestea 
credibilă.

Ascultătorilor li s-a creat astfel impresia că 
extratereștrii nu mai pot fi  opriţi în demersul lor 
nimicitor. Marţienii ar fi  aruncat în aer armate 
întregi și ar fi  învăluit orașul New York într-un 
nor de gaz ucigător. Nu e deloc de mirare că, în 
rândul americanilor, s-a creat panică. Mase de 
oameni alergau, cuprinși de frică, pe străzi.

Orson Welles și echipa sa de la „Mercury 
Th eatre” nu intenţionau de fapt să-i inducă 
în eroare pe ascultători, ci mai degrabă să-i 
distreze, oferindu-le un scenariu de teatru 
radiofonic palpitant. Ceea ce ei au pierdut din 
vedere e că, la acea vreme, oamenii erau oricum 
în alertă, alimentaţi cu știri îngrijorătoare din 
Germania nazistă, temându-se, ca atare, de un 
război. Englezii făceau deja exerciţii de folosire 
a măștilor de gaze.

Isterie – în relatările de presă
În timpul teatrului radiofonic regizat 

de Orson Welles, oamenii au început să sune 
la poliţie, spunând că la orizont se vedeau nori 
negri de fum, care proveneau cu siguranţă 
de la atacul invadatorilor extratereștri. Unii 
susţineau chiar că i-ar fi  văzut pe marţieni, alţii 
erau de părere că atacatorii nu erau extratereștri, 
ci germani naziști.

Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la 
acea emisiune intrată în istorie, publicaţia 
Slate relata că adevăratele fake news au fost 
răspândite abia o zi mai târziu, când presa a 
vorbit despre panică și isterie în masă. Ziare 

precum New York Times sau Boston Daily Globe 
au folosit prilejul, pentru a discredita noul 
mediu care era radioul, demonstrând că acesta 
nu era o sursă de știri credibilă și responsabilă. 
Între timp se bănuiește că, în acea zi de sfârșit 
de octombrie 1938, nu s-a iscat chiar o panică 
în masă, așa cum scria presa mai târziu și cum 
se mai crede și astăzi.

Mitul despre reacţia extremă declanșată de 
adaptarea pentru radio a romanului lui H.G. 
Wells trăiește și astăzi.

Reacţii similare
În 1949, spectacolul a fost repetat în 

Ecuador. Acolo chiar s-a declanșat o panică 
de proporţii. Pe străzile capitalei ecuadoriene, 
Quito, oamenii alergau disperaţi urlând de 
frică. Când ascultătorii și-au dat seama că nu 
era vorba decât de teatru radiofonic, teama s-a 
transformat în furie. Aceștia au luat cu asalt 
postul de radio, au aruncat cu pietre asupra 
clădirii și i-au dat foc. Șase oameni și-au pierdut 
viaţa. În anii 60, experimentul a fost repetat de 
un post de radio din Buff alo, un oraș din statul 
New York, de la graniţa cu Canada. E drept că 
n-au mai murit oameni, dar tot au fost reacţii 
din partea unor cetăţeni disperaţi. Se pare că au 
existat și mișcări de trupe de partea canadiană.

Teren fertil pentru fake news: internetul 
și social media

Cum de a funcţionat această glumă de atâtea 
ori? De ce oamenii au dat crezare radioului? 
Astăzi, internetul și mediile de socializare 
reprezintă un teren fertil pentru răspândirea 
știrilor false. „Emisiunea de teatru radiofonic, 
realizată de Orson Wells, a declanșat cea mai 
amplă dezbatere pe tema competenţei media în 
istoria SUA. Până și Adolf Hitler făcea referiri 
la ea. Se amuza pe seama micilor omuleţi verzi, 
care vor invada ţările”, explică Michael Socolow, 
docent pentru Jurnalism și Comunicaţii la 
Universitatea americană din Maine.

În 1938, Orson Welles relata că ceea 
ce făcuse avea doar scop de divertisment. 
Într-un interviu din 1955, marele regizor lăsa 
să se înţeleagă însă și altceva: „Când am realizat 
emisiunea despre marţieni, ne săturasem de 
faptul că ascultătorii credeau tot ce li se spune 
din cutia miraculoasă care este radioul”. „Cu alte 
cuvinte, a adăugat Welles, „am vrut să îi facem 
pe oameni să înţeleagă că nu pot lua drept bun 
tot ce se transmite pe unde”.

Aceasta se întâmpla cu mult timp înainte 
ca Donald Trump să folosească mediile de 
socializare în campania alegerilor prezidenţiale 
din 2016, pentru a transmite știri false, 
infl uenţând astfel rezultatul scrutinului.

INEDIT

LOCURI DIN LUME UNDE LOCURI DIN LUME UNDE 
OAMENII DISPAR FĂRĂ URMĂOAMENII DISPAR FĂRĂ URMĂ

MUNŢII 
SUPERSTIŢIEI
La Est de Phoenix, 

Arizona, Statele Unite ale 
Americii, se găsește un 
lanţ muntos numit Munţii 
Superstiţiei (Superstition, 
în engleză), despre care 
circulă nenumărate 
legende. În anii 1800, 
un bărbat numit Jacob 
Waltz (1810 – 1891) a 
descoperit o uriașă mină 
de aur în  inima munţilor. 
Acesta a ţinut secret 
locul, dezvăluindu-l 
doar pe patul de moarte 
unei singure persoane. 

În ciuda numeroaselor 
expediţii, mina de aur 
nu a fost găsită niciodată. 
Mai mult, mulţi dintre 
căutători și-au pierdut 
viaţa. Tradiţia indienilor 
din tribul apașilor spune 
că acea mină găsită 
de Waltz ar fi , de fapt, 
intrarea în Iad.
LACUL ANJIKUNI

Noiembrie, anul 1930. 
Un vânător, Joe Labelle, 
ajunge în satul de lângă 
lacul Anjikuni, situat în 

regiunea Kivalliq, din 
Canada. Căutând adăpost 
pe timpul nopţii, acesta 
descoperă că toţi sătenii 
(în jur de 2000 de sufl ete, 
n.r.) dispăruseră, lăsând 
în urma lor casele intacte. 
Și mai șocant, acesta 
găsește șapte câini morţi 
de foame, deși aveau 
hrană în apropiere, dar 
și un mormânt deschis 
și golit. De-a lungul 
timpului, au circulat 
multe ipoteze cu privire 
la dispariţia întregului 
sat, de la extratereștri, 
vampiri, până la fantome. 

Misterul nu a fost elucidat 
nici până astăzi.

TRIUNGHIUL 
BENNINGTON
Situat în sud-estul 

statului Vermont, 
triunghiul Bennington 
este o regiune în care 
s-au înregistrat mai multe 
dispariţii misterioase. 
Între anii 1945-1950 au 
dispărut, învăluite în 
mister, cinci persoane.

Middle Rivers, un 
bărbat în vârstă de 75 

de ani, conducea un 
grup de vânători, iar, 
după ce pornise în faţa 
grupului, nu a mai 
fost văzut niciodată. 
În 1946, lui Middle i-a 
urmat Paula Welden, o 
tânără de 18 ani care a 
plecat într-o drumeţie 
pe munte, din care nu 
s-a mai întors. După trei 
ani, un veteran James 
Tetford, lua autobuzul 
spre casă. Deși este văzut 
în mijlocul de transport 
cu o staţie înainte de 
sosirea la destinaţie, 
bărbatul este de negăsit 

când autobuzul opărește, 
deși bagajul se afl a încă 
în interior. Apoi, în 1950, 
un băieţel în vârstă de 
opt ani, Paul Jephson, 
dispare chiar de lângă 
mama sa, urmat la câteva 
luni distanţă de o femeie 
pe nume Grieda Langer, 
care este de negăsit pe 
muntele Glatenbury. 
Trupul acestei femei a 
fost recuperat, dar, din 
cauza mutilării excesive, 
cauza morţii nu a putut fi  
stabilită.

CU 80 DE ANI ÎN URMĂ, O CU 80 DE ANI ÎN URMĂ, O 
EMISIUNE RADIO ȘOCA AMERICAEMISIUNE RADIO ȘOCA AMERICA
Știrile false nu sunt o noutate. O dovedește o emisiune de teatru radiofonic, 

având la bază romanul lui H.G. Wells „Războiul lumilor”, reamintește 
Deutsche Welle.

Triunghiul Bermudelor nu este singurul loc de pe Pământ învăluit în mister, 
în care se petrec lucruri cărora nu le găsim nici astăzi, în secolul tehnologiei, 

explicaţie. Încă din veacul al XVIII-lea, întâmplările le regăsim și în povești ori 
legende ale oamenilor de pe toate continentele.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

A CUM ORI NICIODATĂ: EU, 
ANDREI NĂSTASE, MAIA 

SANDU ȘI ALȚII  
Ca și în cazul celorlalte formațiuni 

politice care s-au avântat în cursa electorală, 
cap de listă sunt cei doi lideri ai partidelor ce 
au constituit Blocul – Maia Sandu de la PAS 
și Andrei Năstase de la PPDA. Pe locul trei 
în listă este, neașteptat, Alexandru Slusari, 
vicepreședinte PPDA, urmat de secretarul 
general de la PAS Igor Grosu. Imediat după 
„funcționarii” de vârf ai binomului politic 
vin două fi guri bine cunoscute în spațiul 
mediatic și politic al societății civile de la 
Chișinău –  Igor Munteanu, ex-director 
executiv al IDIS „Viitorul”, și istoricul 
Octavian Ţâcu. Doi reprezentanți notabili ai 
Mișcării de Rezistență Națională „ACUM”, 
dar care nu fac parte din niciuna din cele 
două partide constituante ale Blocului. Pe 
listă mai fi gurează și doi membri ai PLDM, 
deputata Maria Ciobanu (locul 11) și 
proaspătul vicepreședinte PLDM, jurnalistul 
Ion Terguță (locul 32), alți doi pldm-iști, 
Iurie Țap și Grigore Cobzac, au fost lăsați 
să-și încerce norocul pe circumscripții 
uninominale. Printre candidații nemembri 
de partid se regăsesc bine cunoscutul 
politolog Oazu Nantoi, unul dintre 
inițiatorii Platformei DA, dar care s-a retras 
după ce principalii ei activiști s-au constituit 
în partid, precum și 3 magistrați, inclusiv 
doi cunoscuți pentru criticile aduse anterior 
sistemului judiciar din Republica Moldova 
– Domnica Manole și Gheorghe Balan. În 
rest, statistic, lista include 25 membri PAS 
și 22 de la PPDA, satisfăcând legislația și 
la capitolul gender: 22 femei și 33 bărbați, 
adică exact 40% la 60%.  

În același timp, Blocul electoral ACUM 
are cei mai mulți candidați care fi gurează 
concomitent în lista națională și pe 
circumscripțiile uninominale. Printre cei 
care vor candida numai pe uninominale se 
numără liberalul Valeriu Munteanu, care i-a 
părăsit pe Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă 
chiar din funcția de vicepreședinte al PL, 
Iurie Reniță, fost ambasador al Republicii 
Moldova la București, precum și Ion 
Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga” 
din Tiraspol, care, în confruntarea cu 
separatiștii și contracandidații săi, și-ar mai 
dori să testeze în ce măsură populația din 
Transnistria tolerează școlile din zonă cu 
instruire în baza grafi ei latine. 

MAI APROAPE DE LEGISLATIV, 
DAR CAM DEPARTE 

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
Mai mulți analiști constată cu dezamăgire 

că la întocmirea listelor cele două formațiuni 
nu ar fi  urmat principiul meritocrației, 
atât de elogiat și „binecuvântat” de cei doi 
lideri ai blocului. De rând cu unii oameni 
de afaceri care au de reglat niște conturi 
cu Plahotniuc, dar și de care ACUM ar 
depinde într-o măsură oarecare fi nanciar 
și pentru a căror integritate puțini ar pune 
mâna în foc, pe liste fi gurează și persoane 
de o evidentă modestie profesională sau 
intelectuală, îndeosebi dintre reprezentanții 
PPDA. În plus, mai mulți comentatori 
din mass media, care periază calitatea 
candidaților, fi e la comanda guvernării 
sau a unor contracandidați, fi e din proprie 
inițiativă (mai puțini), prevestesc Blocului 
ACUM mai degrabă un fi asco, decât un 
succes cel puțin pe potriva Maiei Sandu 
în ultimele prezidențiale. Și asta din cauză 
că Maia Sandu și Andrei Năstase, spre 
deosebire de PDM, au renunțat să meargă în 
circumscripțiile uninominale cu persoane 
din afara partidului, bine cunoscute în 
teritoriu și care se bucură de încredere în 
comunitățile lor. Or, PDM a înaintat pe 
circumscripțiile uninominale oamenii din 
administrația centrală, raională și locală 
bine cunoscuți în respectivele comunități 
și care au reușit să mai și facă câte ceva 
măcar în ultimul an, ceea ce nu poate trece 
neobservat de alegătorul rural, și el ca vai de 
dânsul. ACUM ar fi  avut șanse mai mari în 
fața PDM numai în cazul în care ar fi  captat o 
largă susținere populară. E drept, Platforma 
DA, apărută acum aproape 4 ani ca 
o mișcare protestatară, s-a bucurat un timp 
de o susținere populară de amploare. Dar pe 
atunci DA nu era o formațiune politică, ci o 
mișcare civică, însă de la o vreme PPDA, ca 
partid politic cu actele în regulă, nu se mai 

bucură de susținerea populară în proporția 
manifestărilor din Piața Marii Adunări 
Naționale (PMAN) de la începuturile 
mișcării. Așa încât la această oră criteriile 
de selectare a candidaților ar fi  trebuit să 
fi e altele decât apartenența politică la PAS 
și PPDA. Pe listele electorale ar fi  trebuit 
să se regăsească mai mulți reprezentanți 
ai administrației de nivelul doi, raionale, 
și chiar comunale în care localnicii au 
încredere. Or, aceștia ar fi  avut șanse mai 
mari în fața candidaților democraților decât 
liderii fi lialelor PAS și PPDA.

UNDE-S INTELECTUALII CE 
AU SPRIJINIT LA ÎNCEPUTURI 

PLATFORMA DA?  
Dar iată și un exemplu concret de o 

decizie deloc inspirată a Blocului ACUM 
în această ordine de idei. Primarul orașului 
Cimișlia, liberal-democratul Gheorghe 
Răileanu, a fost desemnat candidat pe 
circumscripția uninominală 40 în cadrul 
unei adunări comune a reprezentanților 
PAS, PPDA și PLDM din raioanele Cimișlia 
și Basarabeasca. În ajunul publicării listelor, 
Răileanu este surprins că nu mai fi gurează 
pe circumscripția respectivă, fi ind înlocuit 
cu Domnica Manole, judecătoarea de la 
Curtea de Apel Chișinău, care, la 14 aprilie 
2016, anulează decizia CEC ce respingea 
organizarea referendumului propus 
de Platforma „Demnitate și Adevăr” și 
obliga CEC să inițieze acel referendum. 
Reprezentanții CEC au atacat decizia la 
CSJ, iar peste puțin timp Manole este 
eliminată din sistem și plasată în „atenția” 
SIS, CNA, CNI, Procuraturii Generale. 
Gheorghe Răileanu a decis să candideze 
independent. Va reuși magistrata Manole, 
dacă ținem cont de încrederea populației în 
justiție, să-l surclaseze pe candidatul local? 
Și cât plus de încredere va câștiga în rândul 
populației locale, câte voturi va acumula 
ACUM pe circumscripția națională în 
aceste două raioane, dacă decizia a fost 
„argumentată” de Andrei Năstase prin 
replica „S-ar fi  vândut a doua zi la fel ca alți 
colegi de-ai lor?” Năstase are o „experiență” 
de nici patru ani de „politică de stradă”, iar 
mulți alegători îi impută și azi cârdășia de 
moment conjunctural cu socialistul Igor 
Dodon și agentul Kremlinului Renato 
Usatîi în timpul protestelor din capitală în 
iarna și vara lui 2016. Gheorghe Răileanu 
însă a renunțat la domeniul medicinei în 
favoarea unor proiecte economice pentru 
raionul Cimișlia și este de zece ani primar 
de Cimișlia. Sau poate lui Năstase nu-i place 
că primarul de Cimișlia este un unionist 
convins și promovează proiecte de succes în 
apropierea celor două maluri ale Prutului? 

De altfel, de nonșalanța cu care Năstase 
a aruncat (spre satisfacția lui Dodon!), 
batista pe „țambalul integrării europene” 
nu au uitat și mulți intelectuali, în pofi da 
încercărilor adepților săi de a-l justifi ca. 
Relația liderului PPDA cu Usatîi și Platon, 
zero venituri în declarația de avere pentru 

perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 
2018, depusă la CEC,  pe de o parte, și 
35.000 euro din vânzarea unui Mercedes, 
10 mii euro din înstrăinarea unui Nissan 
Maxima, 11 terenuri și 11 case pe care le 
deține (cea mai scumpă, potrivit presei, 
are o suprafață de aproape 450 de metri 
pătrați și ar costa în jur de șapte milioane 
de lei), pe de altă parte, sunt motive în plus 
de reticență ce pun în gardă pe un om care 
gândește, care a tras niște învățăminte și 
nu-și mai face idoli după 2009. Iar dacă mai 
pui la capătul acestora și ce-a scris presa (și 
nu a infi rmat cu probe  Năstase) despre casa 
luxoasă în Bad Homburg, oraș în Germania, 
unde locuiește soția și cei doi copii ai săi, 
că a spălat bani grei, proveniți din surse 
dubioase, folosindu-se de propria mamă (a 
depus pe conturile ei, din venituri personale 
și prin transferuri de la companii off -shore 
peste 5,6 milioane de lei), scenariu aplicat 
și în cazul soacrei, de pe conturile căreia a 
retras peste 400 de mii de lei și aproximativ 
150 de mii de euro – cum să te mai creadă 
intelectualii, ba chiar și oamenii simpli care 
au prins a gândi liber? Nu cumva acestea 
sunt adevăratele cauze de ce în preajma celor 
doi lideri nu se prea lipesc în ultima vreme 
intelectuali de marcă de la Chișinău, lipsind 
cu desăvârșire și în liste? Poate acesta este 
motivul de ce unioniștii Nicolae Botgros și 
Vladimir Beșleagă, prezenți cândva pe lângă 
Năstase la tribunele din PMAN, sunt acum 
în echipele premierului Filip și a Monicăi 
Babuc, și nu pe listele Blocului ACUM?

ACUM SUFLĂ ÎN JĂRATICUL 
VOTULUI PROTESTATAR, PD 

„VRĂJEȘTE” ALEGĂTORII
Mult mai limpede era situația dacă PAS 

mergea în alegeri de sine stătător. Maia 
Sandu avea o priză mai mare la intelectuali 
prin discursul net mai inteligent celui 
promovat de liderii Platformei DA, ulterior 
PPDA în PMAN. Maia Sandu l-a depășit 
întotdeauna în sondaje pe Andrei Năstase, 
fi gurând cu 12-16%, chiar și 20%, contra 
celor 8-10, foarte rar 12% ale liderului 
PPDA. O declarație sau chiar un Acord, 
semnat ofi cial înainte de scrutin că fac Bloc 
comun în legislativ îndată după alegeri le-ar 
fi  adus în suma aritmetică peste 20 sau poate 
și mai mult la sută din voturi și mandate. 
Lucru sugerat și chiar recomandat direct 
Maiei Sandu în repetate rânduri de persoane 
cu gândire politică net mai avansată decât 
a liderilor de proteste. Când, cum și cu ce 
a reușit Năstase să o convingă (sau, nu-i 
exclus, să o șantajeze?!) pe Maia Sandu să 
contopească practic PAS cu PPDA merită o 
investigație aparte. Însă în prezenta ecuație 
bine ar fi  să se aleagă cu un rezultat, extras 
din radical, matematic vorbind – de 10-12% 
laolaltă. 

Și nu este singurul motiv de ce mulți 
intelectuali nu s-au solidarizat cu mișcarea 
ACUM. Grandilocvența lui Năstase, 
declarațiile sale bombastice și umfl ate 
ca formă, dar subțiri în conținut, nu fac 
decât să-i amuze pe aceștia, ba și făcându-i 
mai prudenți decât în 2014, când au girat 
printr-o declarație a 101 cei mai de marcă 
intelectuali pentru partidele proeuropene, 
de care foarte curând au rămas profund 
dezamăgiți. „Preocuparea mea supremă e 
defi nită de viitorul generațiilor care ne vor 
urma și prin care țara asta va dăinui”. „Am 
fost și rămân pentru totdeauna împreună cu 
voi. Pentru mine  Moldova înseamnă totul. 
Fără  Moldova și oamenii ei minunați eu 
sunt nimic. Aveți Curaj! Vă iubesc!”. Și altele. 
Ori cine-și amintește de „zbieratul” la adresa 
unioniștilor, de acuzațiile bizare la adresa 
României, volens-nolens se întreabă dacă nu 
se umfl ă ca broscoiul din fabula lui Esop. 

Blocul electoral ACUM s-a lansat în campania electorală pentru alegerile din 
24 februarie curent cu 55 de candidați pe lista pentru circumscripția națională 

și alți 51 care fi gurează pe listele circumscripțiilor uninominale. Mai corect, în total 
ACUM merge în scrutin cu 80 de candidați, dat fi ind că 26 dintre ei fi gurează atât pe 
lista din circumscripția națională, cât și pe listele circumscripțiilor uninominale. Ce 
șanse are principalul subiect al opoziției extraparlamentare să ajungă în legislativul 
de la Chișinău și câți dintre cei 80 de candidați își vor revendica un fotoliu de 
parlamentar? 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

CREŞTINISMUL, ÎN MOD CREŞTINISMUL, ÎN MOD IMPLICIT PIERDUTIMPLICIT PIERDUT
Marșul Europei către o 

societate post-creștină 
a fost ilustrat în mod clar prin 
cercetări care arată că majoritatea 
tinerilor dintr-o duzină de ţări nu 
sunt adepţii vreunei religii.

Un studiu efectuat asupra 
categoriei de vârstă 16-29 de ani 
a constatat că Republica Cehă este 
cea mai puţin religioasă ţară din 
Europa, 91% din această grupă de 
vârstă spunând că nu are o afi liere 
religioasă. Între 70% și 80% dintre 
tinerii adulţi din Estonia, Suedia 
și ţările de Jos se clasifi că, de 
asemenea, ca nereligioși. Cea mai 
religioasă ţară este Polonia, unde 
doar 17% dintre tinerii adulţi se 
defi nesc ca nereligioși, urmată de 
Lituania cu 25%.

70% DINTRE TINERII 
DIN MAREA BRITANIE, 

FĂRĂ RELIGIE
În Regatul Unit, doar 7% 

dintre tinerii adulţi se identifi că 
ca anglicani, mai puţin decât cei 
10% care se clasifi că drept catolici. 
Tinerii musulmani, cu 6%, sunt 
pe punctul de a-i depăși pe cei 
care se consideră parte a bisericii 
consacrate a ţării lor.

Cifrele sunt publicate 

într-un raport intitulat „Tinerii 
adulţi ai Europei și religia”, de 
Stephen Bullivant, profesor de 
teologie și sociologie religioasă la 
Universitatea St. Mary din Londra. 
Ele se bazează pe date din anchetă 
socială europeană 2014-2016.

Religia este „muribundă”, 
a spus Bullivant. „Cu câteva 
excepţii notabile, adulţii tineri 
nu se identifi că cu religia sau 
nu o practică”. Traiectoria ar 
putea deveni mai accentuată. 
„Creștinismul, ca standard, ca o 
normă, a dispărut și probabil că va 
dispărea pentru totdeauna – sau 
cel puţin în următorii 100 de ani”, 
a afi rmat el.

Dar există și variaţii 
semnifi cative: „Ţări care sunt 
alăturate una de alta, cu medii 
și istorii culturale similare, au 
profi luri religioase diferite.”

59% DINTRE TINERII 
ENGLEZI NU PARTICIPĂ 

LA SERVICIILE 
RELIGIOASE

Studiul a analizat frecvenţa 
participării la serviciul religios, 
cu excepţia ocaziilor speciale, la 
grupa de vârstă cuprinsă între 16 
și 29 de ani.

Primele două cele mai 
religioase ţări, Polonia și Lituania, 
și cele mai puţin religioase două 
ţări, Republica Cehă și Estonia, 
sunt state postcomuniste.

Tendinţa de afi liere religioasă 
s-a repetat atunci când tinerii 
au fost întrebaţi despre practica 
religioasă. Doar în Polonia, 
Portugalia şi Irlanda tinerii 
intervievaţi au spus, mai mult 
de 10% dintre ei, că participă la 
serviciul religios cel puţin o dată 
pe săptămână.

În Republica Cehă, 70% au spus 
că nu au mers niciodată la biserică 
sau într-un alt loc de cult, iar 80% 
au spus că nu se roagă niciodată. 
În Marea Britranie, Franţa, Belgia, 
Spania şi Ţările de Jos, între 56% şi 
60% au spus că nu merg niciodată 
la biserică, iar între 63% şi 66% au 
spus că nu se roagă niciodată.

Printre cei care se identifi că ca 
fi ind catolici, au existat variaţii 
mari şi nivelurile de devotament. 
Mai mult de 80% dintre tinerii 
polonezi spun că sunt catolici, 
aproximativ jumătate mergând 
la slujbe cel puţin o dată pe 
săptămână. În Lituania, unde 70% 
dintre adulţii tineri spun că sunt 
catolici, doar 5% merg săptămânal 
la slujbă.

APROAPE DOUĂ TREIMI 
DINTRE TINERII 

ENGLEZI NU SE ROAGĂ 
NICIODATĂ

Studiul a luat în calcul frecvenţa 
rugăciunii, în afara serviciului 
religios, la grupa de vârstă 
cuprinsă între 16 şi 29 de ani.

Potrivit lui Bullivant, mulţi 
tineri europeni „vor fi  botezaţi și 
nu vor face niciodată umbră ușii 
unei biserici. Identităţile religioase 
culturale nu sunt transmise de 
la părinţi la copii. Pur și simplu 
acestea nu se lipesc de ei”.

Cifrele pentru Marea Britanie 
au fost parţial explicate de 
imigraţia ridicată a adăugat el. 
„Unul din cinci catolici din Marea 

Britanie nu s-a născut în Marea 
Britanie.” „Știm că rata natalităţii 
musulmane este mai mare decât 
la populaţia generală și că au rate 
de retenţie (religioasă) mult mai 
ridicate.”

În Irlanda, în ultimii 30 de 
ani, s-a înregistrat o scădere 
semnifi cativă a religiozităţii, 
„dar, în comparaţie cu oriunde în 
Europa de Vest, ea pare destul de 
religioasă”, a spus Bullivant.

„Noua setare implicită este 
„nicio religie”, iar puţinii care mai 
sunt religioși se văd pe ei înșiși ca 
înotând împotriva curentului”, 
a spus el. „În 20 sau 30 de ani, 
bisericile consacrate vor fi  mai 
mici, iar cei câţiva (credincioși) 
care mai rămân vor fi  extrem de 
devotaţi”.
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În disputa Putin-Trump pe marginea Tratatului INF este vorba despre războiul nuclear în Europa. 
Afl ată între fronturi, Europa de Est este divizată. Cu cine să ţină? Cu Trump sau cu Putin? Întrebări 

pe care le pune Boris Kalnoky, pe Deutsche Welle.

Președintele american, 
Donald Trump, vrea să 

rezilieze Tratatul Forţelor Nucleare 
Intermediare (INF) acuzând Rusia 
de încălcarea acordului semnat 
în anul 1987. Este ca și cum anii 
80 ai secolului trecut s-au întors: 
amintiţi-vă de summitul NATO 
din 12 decembrie 1979, unde 
s-a decis desfășurarea rachetelor 
americane Pershing și a rachetelor 
de croazieră împotriva rachetelor 
SS20 sovietice de atunci. Un al 
Treilea Război Mondial părea că 
va fi  unul atomic și că va avea loc 
în Europa. Toată lumea a respirat 
ușurată când ambele părţi au 
semnat Tratatul INF în 1987.

În Germania și la noi, în ţările 
din Europa Centrală și de Est, 
amintirile acelor timpuri sunt 
foarte diferite: în Germania exista 
o „mișcare de pace” puternică, 
„marșuri de Paști” și demonstraţii 
în masă și se scanda „Fără rachete 
americane cu rază medie de 
acţiune!” În Europa de Est ocupată 
de ruși, momentul a fost sărbătorit 
de propaganda comunistă, dar, în 
secret, mulţi oameni din Polonia 
sau Ungaria au dat din cap. Lumea 
aștepta ca Vestul s-o elibereze de 
jugul rusesc, nu văicăreli lașe.

LA CE BUN UN ACORD 
RESPECTAT DOAR DE 
UNA DINTRE PĂRŢI?
În Germania nu puţini 

avertizează în legătură cu 
periclitarea păcii. Ministerul 
Federal de Externe vorbește 
despre „o decizie catastrofală”. 
Însă, la fel ca în trecut, Rusia este 
sursa provocărilor. În anii 80 erau 
rachetele SS20, acum este 9M729 
„Novator”, o rachetă aparent cu 
rază scurtă de acţiune, dar care 
ar putea parcurge până la 3.400 
de km, potrivit informaţiilor 
americane. De asemenea, Polonia 
spune că astfel de rachete sunt 
deja staţionate în enclava rusească 
Kaliningrad. Acest fapt contravine 
Tratatului INF, lucru confi rmat de 
NATO.

Așadar, care este noima unui 
Acord pe care nu-l respectă decât 
una dintre părţile semnatare? 

Fermitatea americană de acum 
30 de ani, care a dus la semnarea 
Tratatului INF, a fost așadar una 
de succes. În Europa de Sud-Est 
există convingerea că fermitatea 
este singura limbă pe care Rusia o 
înţelege (din nefericire și singura 
limbă pe care Germania cea 
bogată, dar moale, n-o vorbește).

Polonia a transmis că are 
„înţelegere” pentru hotărârea lui 
Donald Trump vizând rezilierea 
tratatului INF, Varșovia se 
înarmează împotriva Rusiei, 
cheltuind în acest scop mai mult 
de 10 miliarde de dolari în 2017, și 
dorește staţionarea permanentă a 
unei divizii americane. Polonia își 
permite totodată una dintre cele 
mai puternice armate din UE.

Moscova se plânge că Polonia 
și România au permis staţionarea 
sistemelor de lansare verticală 
MK 41 americane care ar putea fi  
utilizate pentru lansarea rachetelor 

de croazieră cu rază intermediară, 
adică ceea ce interzice INF. 
Aceasta, la rândul său, este o 
reacţie la staţionarea sistemelor 
rusești de rachete Iskander în jurul 
Kaliningradului. Aceste sisteme 
se pare că pot fi  folosite pentru 
lansarea noilor rachete Novator. 

DREPTUL CELUI MAI 
PUTERNIC

În mijlocul acestui nou Război 
Rece, Europa Centrală și de Est 
este divizată. În timp ce Polonia 
și România, precum și cele mai 
vulnerabile republici baltice, se 
bazează pe o politică a fermităţii 
și a forţei militare, Ungaria, 
Republica Cehă și Slovacia sunt 
mai pragmatice. Aceste ţări se simt 
mai puţin ameninţate de Rusia 
decât nord-estul Europei și vor să 
facă afaceri cu Putin. Însă nimeni 
nu neagă faptul că vremurile 
se schimbă. Dreptul celui mai 
puternic revine în politică. În 
astfel de vremuri este nevoie de o 
forţă militară puternică.

În Europa Centrală și de 
Est, toată lumea modernizează 
armata. Potrivit informaţiilor 
Institutului de Cercetare pentru 
Pace SIPRI, cheltuielile militare 
din aceste regiuni au crescut cu 
12% în 2017, iar, în Europa de Vest 

(calculul cuprinde și Germania), 
doar cu 1,7%. Chiar și Ungaria, a 
cărei armată este ridicol de slabă, 
are acum un ambiţios program 
de înzestrare a armatei, în cadrul 
programului „Zrinyi 2026”.

De la Airbus – pentru a face 
pe placul Franţei și Germaniei 
afl ate în dezbatere despre viitorul 
UE – au fost comandate două 
transportoare militare A319 și 20 
de elicoptere de atac tip H145.

Efectivele vor crește de la 
30.000 la 37.000. Vechile tancuri 
de luptă tip T72 vor fi  și ele 
înlocuite, dar nu este clar care 
sunt noile modele. De asemenea, 
urmează să fi e dezvoltată o 
industrie naţională de armament.
În timpul vizitei președintelui turc, 
Recep Tayyip Erdogan, ambele 
părţi au convenit asupra unei 
cooperări intense în domeniul 
industriei de apărare. Nu este 
întotdeauna vorba despre Rusia. 
În cazuri extreme, ar putea exista 
chiar și ciocniri între Ucraina și 
Ungaria în Carpato-Ucraina unde, 
în ultimele luni, a apărut o mare 
criză având în centru minoritatea 
maghiară.

În Europa de Est, achiziţiile 
vizează pericolul unei confruntări 
militare. Însă nu este întotdeauna 
clar între cine și cine ar avea loc 
aceasta.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EUROPA CENTRALĂ ŞI DE 
EST ŞI NOUL RĂZBOI RECEEST ŞI NOUL RĂZBOI RECE
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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!”

„GRAND PRIX D’AMERIQUE”, 2019, PARIS…„GRAND PRIX D’AMERIQUE”, 2019, PARIS…
CU PRAHOVENI PASIONAŢI DE TRAP, PE HIPODROMUL VINCENNES…CU PRAHOVENI PASIONAŢI DE TRAP, PE HIPODROMUL VINCENNES…

SPORT

PE SCURTPE SCURT

ISTORIE, TRADIŢIE, 
FASCINANT 
SPECTACOL

Marele Premiu al Americii (a 
98-a ediţie) și-a păstrat strălucirea, 
an de an, din 1920, de când este 
organizat și dedicat de către 
francezi, ca respect pentru ajutorul 
primit de la americani în Primul 
Război Mondial.

Reuniunea hipică tradiţională, 
găzduită de Hipodromul 

Vincennes de la periferia Parisului, 
în care „Premiul Americii” 
(acordat în cursa a cincea, din 
cele zece…), a fost precedată de 
un splendid spectacol, un show 
american, cu majorete, însoţite de 
motocicliști pe „Harley Davison”, 
de elegante mașini de epocă și 
cu o „repriză fascinantă” oferită 
de fanfara și cavaleria Gărzii 
Republicane Franceze…

„GRAND PRIX 
D’AMERIQUE” – 2019, 
TRIUMF FRANCEZ…
Belina Josselyn (Proprietar 

Ecurie Yvan Bernard) avându-l 
în sulky pe driverul Jean Michel 
Bazire, a triumfat după o cursă 

senzaţională (în care calul Bold 
Eagle – „Vulturul Bold”…, dublu 
laureat în 2016 și 2017, a sosit 
doar al șaselea…). Belina Josselyn 
(2700 m, 1’11”7/km), a învins la 
„phota fi nish” caii Looking Superb 
(Norvegia) și pe Readly Express 
(Suedia – laureat 2018…), și 
aceștia acreditaţi cu același timp, 
într-o cursă, adevărata fi nală 
mondială, în care cei 18 cai (din 
Danemarca, Suedia, Norvegia, 
Italia, SUA sau Franţa), s-au 

califi cat prin punctele și premiile 
acumulate în curse din opt luni 
anterioare. O reuniune tentantă, 
cu premii de nouă sute de mii de 
euro.

„SULKY DE AUR”… 
Driverul Jean Michel Bazire 

(acum și antrenor…), cu premii 
în carieră de peste șase milioane 
de euro, a acumulat 20 de „sulky 
de aur” și de patru ori (1999, 2004, 
2015, 2019) „lauri” în „Grand Prix 
d’Amerique”, cu cai diferiţi.

CELEBRITĂŢI, 
PASIONAŢI TURFIȘTI
În decursul anilor, printre 

iubitorii trapului și ai proprietarilor 
de cai de curse s-au afl at sau se afl ă 

celebrităţi precum marii actori 
Jean Gabin, Alain Delon, Jean 
Paul Belmondo, boss-ul Ferrari – 
Jean Todt sau fotbalistul Antonio 
Griezman.

DISTINȘI PRAHOVENI 
LA PARIS, LA FLACĂRA 

PASIUNII
Printre cei circa treizeci și 

cinci de mii de turfi ști, afl aţi pe 
Vincennes, alături de numeroase 
marcante personalităţi, s-au afl at 
și distinși prahoveni, evident, la 
fl acăra pasiunii. Cristiano Popesco 
(bucureștean stabilit de peste 
treizeci de ani la Paris, specialist 
cooptat în industria hipică 
franceză) i-a avut aproape, ca și în 
anii trecuţi, pe jurnaliștii ploieșteni 
acreditaţi, Marian Pușcaș – 
realizator sport, la „Ploiești TV”, 
analistul sportiv Valentin Lazăr 
și pe colegul lor Mihai Mircescu, 
dar la „Premiul Americii 2019” 
au mai fost prezenţi prahoveni 
de vârf ai Hipodromului din 
Ploiești, ofi ciali, arbitri, turfi ști 
precum Călin Beldeanu, Răzvan 
Condeescu, Daniel Murărescu, 
Sergiu Similache, Puiu Neacșu, 
Cristi Tudor, George Purcăroiu, 
driverii Ioana și Cristian Dumitru, 
dar și proprietarul de cai de curse, 
medicul veterinar dr. Tiberiu Nan 
și soţia sa Mariana Nan.

PARIS… SPRE „ORAȘUL 
AURULUI NEGRU”… 
Infl uenţa benefi că a „marelui 

spectacol al lumii” de la Paris, 
implicarea unor „sufl etiști” ai 
sportului (ec. Cristian Ganea, 

Lucian Rădulescu, ing. Marian 
Manea, ing. Marian Dima, a 
multor altor proprietari de cai, 
ofi ciali hipici…), a Consiliului 
Local și al Primăriei Ploiești au 
confi rmat tot mai mult „statutul” 
„Orașului Aurului Negru” – 
Ploiești, de „Capitală Hipică” a 
României…

Tradiţionalele curse de trap, cele, 
în premieră, de galop, de ponei și 
de ogari, fascinantele demonstraţii 

de dresaj de cai, atragerea Casei de 
Pariuri Fortuna, și nu numai, au 
făcut ca „reuniunile” organizate de 
Clubul Sportiv Municipal Ploiești 
(director prof. Cristian Nica), 
să umple tot mai mult tribunele 
„bijuteriei” care este Hipodromul 
Ploiești. Printre „reușitele” 
remarcabile se afl ă cea a Hergheliei 
Nan (coproprietari dr. Tiberiu 
Nan și tatăl său, ing. Octavian Nan 
– preţuit om de fotbal și de sport), 
care și-a adjudecat „Derby-ul de 
Trap al României”, atât în 2017 
(Star Nobel) cât și în 2018 (Speed 
Nobel)…

FOTBAL „LUPII GALBENI”, TESTE ÎN ANTALYA…
  FC Petrolul Ploiești – FK Belasica (L 1, Macedonia) 1-1 

(0-0). Lara, Antalya, 30.I.2019. Marcatori: Bogdan Rusu (63) 
/ Mirchevski (57). Petrolul (antrenor Mugurel Cornăţeanu): 
Brânză (30 Tordai, 60 Bolboașă) – Borţa (64 Olaru), Sarris 

(64 Ghinga), Cazan (64 Ţigănașu), Ţicu – Chindriș (64 
Pușcaș) – Kozoronis (64 N. Popescu), Laurenţiu Marinescu 
– cpt. (64 Malakyan) – Rusu (64 Arnăutu), Moldoveanu (64 
Saim Tudor), Stoica (64 Ștefănescu).

  FC Petrolul Ploiești – Drita Gjilan (L 1, Campioana 
Kosovo) 0-1 (0-1). Lara, Antalya, 2.II.2019. Marcator, 
nigeriano-americanul Kyrani Nwabueze (7). 

  FC Petrolul Ploiești – Ansan  Greeners (L 2, Coreea de 
Sud) 2 -2 (0-1)  Lara, Antalya, 5.II.2019. Marcatori: Robert 
Munteanu (68, penalti), Nini Popescu (78)/Fauver (13), 
Chan Jun (73).

 FC Petrolul Ploiești – FC Desna Chernihiv (L 1, 
Ucraina), 8.II.2019, ultim test, „colocviu”, la fi nal de stagiu, 
în Antalya…

Premiere la „Derby-ul de trap al Premiere la „Derby-ul de trap al 
României”, pe Hipodromul PloieştiRomâniei”, pe Hipodromul Ploieşti

Eveniment sportiv de prim nivel mondial, Marele Premiu al Americii prilejuiește cea mai importantă 
cursă hipică de trap din lume, ce se desfășoară, tradiţional, în Franţa, la Paris, pe Hipodromul 

Vincennes, în ultima duminică din ianuarie, anul acesta pe 27.I.2019.

O nouă stea….O nouă stea….

Finală electrizantă…Finală electrizantă…

Fascinant show…Fascinant show…

Jean Michel Bazire, Jean Michel Bazire, 
de „aur”de „aur”

Marian Puşcaş, Marian Puşcaş, 
„Ploieşti TV”…„Ploieşti TV”…

Imagini: Grand Prix d’Amerique, Imagini: Grand Prix d’Amerique, 
Ploieşti TV, CSM PloieştiPloieşti TV, CSM Ploieşti
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