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

 „Cea mai bună dovadă de înțelepciune este o voioșie permanentă.”
- Culese de Tata  Michel de Montaigne (1533 - 1592)  fi losof francez
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Pedeapsa cu moartea, 
colhozuri înfl oritoare șicolhozuri înfl oritoare și
o țară cu oameni liberi o țară cu oameni liberi 
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Marius MARINESCU ,Punctul pe

PARTIDELE POLITICE ȘI-AU REZERVAT PESTE PARTIDELE POLITICE ȘI-AU REZERVAT PESTE 
O JUMĂTATE DE MILIARD DE LEI ÎN 2019O JUMĂTATE DE MILIARD DE LEI ÎN 2019

Ce dracu’ am ales? Urangutani? 
Giboni? Gorile? Nu trece nicio zi 

fără să mai aud de vreo prostie făcută de 
maimuțoii ăștia! Sunt precum maimuțele. 
Imită dresorul, se suie pe masă, cu fundul 
roșu la vedere, se scălâmbă, se bat cu 
pumnii în piept ca Tarzan și, la o adică, 
devin agresive!

Aaa, să nu mă înțelegeți greșit, mie imi 
plac maimuțele pentru că sunt jucăușe, 
haioase, inteligente...pentru niște biete 
animale însă. Specimenele astea nu sunt 
însă animale...sunt mai rele. Sunt niște 
creaturi cu care Dumnezeu a vrut să dea 
un exemplu adevăraților oameni cum nu 
trebuie să fi e.

Scuzați-mi duritatea dar, când am 
văzut că din noul buget au fost tăiați, pur 
și simplu, banii pentru alocațiile copiilor 
cu dizabilități, fi e și pentru o lună, m-au 
apucat dracii! Iar motivul este unul cât 
se poate de mincinos: transferul plăților 
către administrațiile locale...de parcă nu 
stau de ajuns cu mâna întinsă la Guvern! 
Cum să faceți, măi secăturilor, așa ceva? 
Cum să loviți în niște biete sufl ete fără 
nicio milă? Cum să-i mai supărați, încă 
o dată, pe purtătorii celei mai grele cruci, 
pe părinții și bunicii celor afl ați, și așa, în 
suferință? Cum, măi stârvurilor!? Cum???

Și asta, în timp ce dați anual, din banii 
noștri, 97 de milioane pentru PSD, 45 de 
milioane pentru PNL, 14 milioane pentru 
USR, 10 milioane se duc la ALDE, 6,5 
milioane se duc, pe rând, la PMP și la 
UDMR...în total, peste 170 de milioane 
de lei, iar cu banii pentru campaniile 
electorale suma ajunge la 409 mil. lei. 
Fac, așadar, un apel la toți membrii de 
partid din țara asta, indiferent de partidul 
la care plătesc lunar cotizația, să se pună 
în locul celor bătuți de soartă dar să țină 

cont și de faptul că toți banii ăștia de care 
am pomenit, se duc doar la mai marii lor 
din București (nu se întorc la organizațiile 
locale) și, deși știu că și voi îi considerați pe 
unii din ai voștri conducători handicapați, 
să faceți o petiție, o scrisoare, un miting, 
ceva prin care să le spuneți voi că nu e 
normal ce fac. 

Iar USRiștilor și PNLiștilor să le fi e 
rușine că nu au donat banii primiți 
nemeritat, pentru amărâtele de alocații, 
tăcând ca rahatul în iarbă la votul în 
parlament, vânzându-și electoratul 
pentru niște galbeni. Motiv pentru care 
vă declar pe toți, tot o apă și un pământ!

Închei prin a mă ruga pentru voi...
mă rog să nu vă dea Dumnezeu ceea ce 
meritați și anume un copil sau un nepot 
cu dizabilități!

SĂ NU VĂ DEA SĂ NU VĂ DEA 
DUMNEZEU CE DUMNEZEU CE 
MERITAȚI!MERITAȚI!

Cum vi se pare suma de 409 milioane 
de lei? Mare, mică? Ei bine, atât a 

rezervat Guvernul Dăncilă în 2019 pentru 
activitatea partidelor politice din România 
și atât au votat și parlamentarii în comisiile 
de specialitate! Suma este de 61 de ori mai 
mare decât în anul 2016, când partidele 
au fost fi nanțate de la bugetul de stat cu 

6,75 milioane de lei. Suma totală alocată 
partidelor este însă mai mare, având în vedere 
cele două campanii electorale, respectiv, 582 
milioane de lei. Spre comparație, Academia 
Română,   „cel mai inalt for de stiinta si 
cultura”, are un buget de 334 milioane de lei! 
Despre acest subiect vom vorbi însă pe larg 
săptămâna viitoare.

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere a anunțat că vor începe 

lucrările de reabilitare a DN71, pe tronsonul Bâldana-
Târgoviște-Sinaia, alternativă pentru bucureșteni la foarte 
aglomeratul DN1, înspre stațiunile montane de pe Valea 
Prahovei. Lucrările sunt estimate la 1,56 miliarde de lei, 
fără TVA: 670 de milioane de lei ar urma să fi e cheltuiți 
pentru sectorul Bâldana-Târgoviște, care va fi  lărgit de la 
două benzi la patru benzi, iar aproape 900 de milioane de 
lei, pentru tronsonul Târgoviște-Sinaia, care va rămâne 
însă doar la două benzi. Adică exact pe segmentul mai 
important, inclusiv în munți, drumul va rămâne așa cum 
este astăzi, chestiune care ar putea să nu ajute foarte mult 
la decongestionarea trafi cului, așa cum se laudă drumarii 
șefi  de la București. Șoseaua are un segment de 8 km pe 
teritoriul Prahovei, de la Cota 1.000, la Sinaia.

SE REPARĂ DN71, ALTERNATIVĂ SE REPARĂ DN71, ALTERNATIVĂ 
LA DN1 ÎNSPRE VALEA PRAHOVEILA DN1 ÎNSPRE VALEA PRAHOVEI

Citim așa: „China se pregătește să lanseze 
tramvaiul fără șine și fără vatman”. 

Și-apoi iar citim:„ Turcii de la Anadolu 
Automobil au contestat documentația 
pentru autobuzele electrice de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice”. Cam aceasta este diferența dintre 
noi și o țară pe care am privit-o deseori de 
sus! Ei au ajuns cu tehnologia cu 20-30 de 
ani mai departe, noi ne împiedicăm la o 

simplă licitație. Ca urmare, Ploieștiul mai 
are de așteptat mult și bine până când în 
oraș vor sosi primele autobuze electrice, în 
lotul contestat afl ându-se și o parte dintre 
mașinile rezervate orașului nostru. Și nici 
nu știm dacă vinovați sunt turcii... Poate că 
documentația o fi  cu altă adresă. Oricum 
ar fi , e de reținut că CNSC (Consiliul 
Național de Soluționare a Contestațiilor) 
a admis o contestație depusă de societatea 
Anadolu Automobil Rom, importatorul 
autobuzelor marca Isuzu produse în Turcia, 
iar autoritatea contractantă- Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice- este obligată să corecteze caietul de 
sarcini referitor la achiziția unui lot de 51 
de autobuze electrice destinate unui grup de 
patru orașe, printre care se afl ă și Ploieștiul. 
Potrivit deciziei, turcii au contestat o serie 
de cerințe din documentația de atribuire, 
considerate „obstacole nejustifi cate față de 
asigurarea unei concurențe efective între 
operatorii economici”. 

Un ordin al ANRE instituie 
obligativitatea ca toți furnizorii 

de energie electrică din România să-i 
despăgubească pe clienți, dacă aceștia sunt 
ținuți fără energie între 4 ore-la oraș și 12 
ore, în mediul rural. Termenul crește la 48 de 
ore în cazul unor fenomene meteo violente. 
Citind aceste rânduri vă bucurați poate că 
veți primi, în sfârșit, bani pentru aparatura 
electrică și electro-casnică avariată din cauza 
deselor întreruperi. Luați-vă gândul! Daunele 
anunțate cu surle și trâmbițe se limitează 
la...30 de lei, scăzuți din factura lunii în care 
a avut loc avaria în sistemul de alimentare. 
Și tot 30 de lei veți primi dacă în timpul 
unui an sunt înregistrate mai mult de 12 
întreruperi în mediul urban și 24, în mediul 
rural. Ce înseamnă această sumă? Nici măcar 
ambalajul de la o centrală termică!

LA POMUL LA POMUL 
LĂUDAT SĂ LĂUDAT SĂ 
NU TE DUCI NU TE DUCI 
CU SACUL!CU SACUL!

AUTOBUZELE ELECTRICE AUTOBUZELE ELECTRICE 
PENTRU PLOIEȘTI, MAI ÎNCOLO!PENTRU PLOIEȘTI, MAI ÎNCOLO!
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OFERTĂ DE

În sfârșit, am afl at de ce tanti Veorica l-a 
ales pe Vâlcov să-i fi e sfătuitor de prima 

mână: ăștia doi au de gând să ascundă bugetul 
României prin cavouri! Nu că altfel n-ar îngropa 
țara puțin câte puțin...Se pare că oamenii fac, 

în plus, stocuri pentru campania electorală, să 
iasă morții să voteze PSD, c-au mărit și-ăștia 
tariful, când au afl at că Soroș a plătit cu 50 de 
lei pisica, în Piața Victoriei. Bre, Veorico, câtă 
sfi dare trebuie să ai la adresa poporului român, 
cât dispreț trebuie să ai față de România, ca 
să-l păstrezi pe Vâlcov mare dregător în stat, 
bașca să-i dai banii pe mână! Așa ne trebuie, 
fato, dacă i-am dat omului mai mult decât poate 
duce în cârcă!

-Frunză verde de susai
Vezi, leliță, cui te dai,
Că urâtul cu lingouri
Te pitește prin cavouri.
Lelițo Dăncilă,
Nu miroase bine,
Parcă te văd mâine
La Jilava-n vilă!

Deputatul Nicolae Bacalbașa, de profesie 
medic anestezist, s-a lansat în deliruri 

la un post local din Galați, la adresa nemților, 
cancelarului german și președintelui Iohannis: 
„PSD nu își face niciun fel de iluzie în ceea 
ce-l privește pe numitul Iohannis. M-a bucurat 
discuția dintre doamna Dăncilă cu Fuhrerul 
feminin al Germaniei actuale, frau Merkel, care 
controlează toată politica Europei prin fake-

uri, partide false, știi, care toate sunt din PPE, 
adică etnic, poate non-germane, dar servind 
interesele strict ale acestei țări și n-a cedat 
doamna Dăncilă. Dacă vrei, este un răspuns și 
pentru numitul Klaus Werner. Suntem intoxicați 
de către stăpânii noștri germano-francezi care 
ne călăresc. Ei au reușit să creeze un aparat de 
represiune controlat, să ne țină ca pe niște căței, 
cu nasul în rahat”. Haoleu, mânca-ți-aș, la cât 
de tra-la-la du sprichst dumm, du fl ößst, nu 
care cumva ți-ai înjectat vreo chestie care ți-a 
anesteziat în veci miezul ăla de nucă din cap? 

-Foaie verde matostat,
Stau cu nasul în rahat.
Sunt o slugă de partid,
Mi-am făcut în țeastă vid,
Mă imaginez cățel
Care latră la Merkel.

Primarul Adrian Dobre nu-și explică unde 
s-a dus atâta amar de apă după avaria la 

o conductă de alimentare cu apă: „Sunt foarte 
curios să văd ce s-a întâmplat acolo. Vorbim 
despre o conductă de 630 mm în diametru, de 
polietilenă de înaltă densitate, montată în anul 
2015. N-ar fi  trebuit să existe așa ceva și sunt 
foarte curios să văd unde întreaga cantitate de 

apă care a rezultat din această conductă s-a 
dus, pentru că noi am verifi cat perimetrul de la 
intrare în municipiul Ploiești și până în sensul de 
la Catedrală și nu am identifi cat niciun punct în 
care apa, la debitul respectiv, ar fi  trebuit să iasă 
la suprafață”. Acuma, Adi, ce să-ți zic, ce-ar fi  să 
țâșnească un gheizer chiar în Primăria Ploiești? 
Abia faceți și voi de-o piscină, ce naiba! Salarii 
mari aveți, vouchere de vacanță-da, normă 
de hrană-așișderea, vă lipsea o chestie care să 
justifi ce statul cu burta la soare în Primărie, că 
treabă nu prea văd că faceți pe-acolo. Vorba lui 
Geo Olteanu, Dobre:

- Omul ăsta mă uimește
Și-adevăru-i clar ca ziua:
Chiar când apa îi lipsește
Dumnealui tot bate piua.

Tudorel Toader cică le-a scris miniștrilor 
de Justiție despre trecutul Laurei 

Codruța Kovesi, cu gând să blocheze numirea 
acesteia în funcția de procuror șef european. 
Mare pizma Dorele, nu-i așa? Nu te-ai gândit 

deloc că o să funcționeze și-n cazul ei zicala aia 
a noastră, „ un șut în fund, un pas înainte”, nu? 
Bre, poți să te spânzuri de necaz, asta e soarta, 
tu n-ai fost în stare să ajungi prin meritul tău 
mare în Europa, pe când ea, na, e posibil să fi e 
nr. 1 între magistrați și s-ar putea să-ți fi e și 
matale șefă. Atunci să vezi!  Pe de altă parte, îți 
cam tremură nădragii de frică, nu-i așa? La câte 
acte și fapte nenorocite ai făcut, cred și eu să ai 
insomnii. Dacă intri în gura, vorba ta, Ieuropei, 
nu te mai scapă nici mama infractorilor de-
acasă, pricepi?

-Roata vieții se-nvârtește,
Țac, țac, țac!
Totul, dragă, se plătește, 
Țac, țac, țac!
Din ministru poți să fi i,
Țac, țac, țac!
Șef de hol în pușcării,
Țac, țac, țac!

Jale mare în coaliția de guvernare după ce 
președintele Iohannis a respins pentru 

a 5-a oară nominalizarea Olguței Vasilescu 
pentru un post în Guvern și pentru a 4-a oară 
poziția de vicepremier și ministru al Dezvoltării 
Regionale. Olguța s-a plâns că neamțul n-o 
înghite și oricum îi va face plângere penală 

pentru abuz în serviciu. Iohannis a scris în 
motivație că Olguța atacă Justiția, că n-are 
pregătire corespunzătoare pentru MDRAP, că 
a refuzat să consulte partenerii sociali când a 
băgat țara-n gard cu legea salarizării unitare etc. 
Deci, fato, unde este abuzul? Să-l dai în judecată 
și pe Dumnezeu că nu te-a făcut frau Merkel 
sau lady Th atcher ori măcar mrs. Clinton sau 
madam Ceaușescu și te-a lăsat o biată Olguță, 
ok? Apropo, ai auzit de Quintus? Uite ce zice 
nenea ăsta:

-În universul nostru strâmt
Plini de virtuți și de ocară,
Prostia este o povară
Pe care cei ce-o duc... n-o simt!

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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ACCIDENT RUTIER PE DN1, 
LA POSADA

Accidentul rutier a avut loc 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune, pe DN1, la 
Posada, la km 109+800. Potrivit 
primelor cercetări se pare că unul 
dintre autoturisme ar fi  pătruns 
pe contrasens, unde s-a lovit 
frontal de o altă mașină.  În urma 
impactului cinci persoane au fost 

rănite. Victimele, patru femei și 
un bărbat, au fost transportate 

la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Trafi cul a fost blocat în zonă.  
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs cu 
exactitate accidentul rutier.

ACCIDENT MORTAL PE 
GHEORGHE DOJA

Autoritățile au fost în alertă 
după ce o persoană a sunat la 112 
și a anunțat că un autoturism a 
accidentat grav un pieton pe strada 
Gheorghe Doja, din Ploiești. 
Accidentul rutier s-a produs în 
apropiere de trecerea de pietoni 
din zona Mega Image. Victima, 
un bărbat în vârstă de aproximativ 
50 de ani, a fost preluată de o 

ambulanță și transportată la 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, însă 
a decedat din cauza leziunilor 
incompatibile cu viața. Trafi cul 
rutier în zona accidentului a fost 
blocat. Poliția a anunțat că „se fac 
verifi cări pentru a se stabili dacă 
accidentul a avut loc pe trecerea de 
pietoni sau în apropierea acesteia”.

ACCIDENTE PE CENTURA 
DE VEST A PLOIEȘTIULUI
Două tamponări distincte 

au avut loc pe Centura de Vest 
a Ploieștiului. În cele două 
evenimente rutiere au fost 
implicate trei autoturisme și un 

TIR.  La fața locului s-au deplasat 
mai mul te echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță. Din 
fericire, accidentele nu s-au soldat 
cu victime. Trafi cul rutier a fost 
blocat pe sensul Brașov – București.

ACCIDENT LA STOENEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

după ce două autoturisme și 
o cisternă goală au intrat în 
coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță. Din 
fericire nicio persoană nu a fost 
rănită. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

Seria accidentelor rutiere a continuat în Prahova. Un bărbat și-a 
pierdut viața după ce a fost acroșat de un autoturism în Ploiești.

rănite Victimele patru femei și
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deloc că o să funcționeze și n cazul ei zicala aia
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INCENDIU VIOLENT LA O 
LOCUINȚĂ DIN BĂICOI

O persoană a sunat la 112 
și a anunțat izbucnirea focului 
la o locuință din Băicoi. „La 
sosirea echipajelor de pompieri 
la locul evenimentului, incendiul 
se manifesta generalizat la 
acoperișul locuinței și al anexelor 
gospodărești pe o suprafață de 
aproximativ 250 mp”, a anunțat 
ISU Prahova. Aproximativ 
două ore și jumătate s-au luptat 

pompierii militari pentru stingerea 
focului.  „Pagubele înregistrate ca 
urmare a producerii incendiului, 
provocat cel mai probabil din 
cauza jarului căzut din sistemele 
de încălzit, au constat în acoperișul 
locuinței și al anexelor, tâmplăria, 

obiecte de mobilier, electrocasnice, 
electrice, textile, bani, bijuterii și 2 
mc cherestea și documente”, a mai 
precizat ISU Prahova.

INCENDIUL LA UN 
AUTOTURISM DIN PLOIEȘTI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins un autoturism pe Șoseaua 
Vestului din Ploiești. La fața locului 
s-au deplasat două autospeciale și 
o ambulanță SMURD. Din fericire 
nu au existat victime. Pompierii 
militari urmează să stabilească 
care a fost cauza care a condus la 
izbucnirea focului.

INCENDIU DE VEGETAȚIE 
USCATĂ LA URLAȚI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat izbucnirea unui 
incendiu de vegetație uscată, în 
Urlați, în zona Valea Crângului. 
Pentru că exista pericol de 
extindere a focului și la locuințele 
învecinate, pompierii militari au 
intervenit cu două autospeciale de 
apă și spumă. După localizarea și 

stingerea incendiului, pompierii 
militari urmează să stabilească 
și care a fost cauza de izbucnire a 
focului.

INCENDIU ÎNTR-UN 
APARTAMENT DIN PLOIEȘTI

Pompierii militari au intervenit 
pentru stingerea unui incendiu 
care a izbucnit într-un apartament 
din Ploiești, pe strada Găgeni. 
Focul a cuprins sufrageria 
imobilului, unde au ars materiale 
textile și mobila. Pompierii militari 
au intervenit cu patru autospeciale 
de lucru cu apă. După localizarea 
și stingerea focului, pompierii 
militari urmează să stabilească și 
care a fost cauza incendiului.

INCENDIU DE VEGETAȚIE

PSD a reușit, în sfârșit, să deblocheze 
situația absurdă în care a insistat 

vreme de mai bine de două luni, venind 
cu aceleași numiri pentru posturile 
vacante din Guvern. Lia Olguța Vasilescu 
și-a retras, marți seara, candidatura 

pentru funcția de vicepremier și 
ministru al Dezvoltării. Ea precizează 
că a luat decizia în urma unei discuții 
cu președintele PSD și că un atac la 
CCR împotriva președintelui Iohannis, 
care a refuzat de patru ori numirea, ar 
însemna prelungirea perioadei de blocaj 
a activității guvernamentale. Vasilescu a 
scris pe pagina sa de Facebook: „Astăzi, 
în urma unei discuții cu liderul PSD Liviu 
Dragnea, am luat hotărârea să îmi retrag 
candidatura pentru funcția de vicepremier 
și ministru al Dezvoltării. Un atac la 
CCR înseamnă o perioadă de cel puțin o 

lună și jumătate de așteptare, perioadă in 
care activitatea guvernamentală ar avea 
în continuare de suferit prin absența din 
guvern a unui ministru cu un portofoliu 
important, exact în perioada în care 
România deține președinția UE. Nu am 
făcut o miză personală din accederea într-o 
funcție guvernamentală, dar sunt convinsă 
că, așa cum am reușit să deblochez proiecte 
mari de infrastructură locală în mandatul 
de primar sau să pun în aplicare aproape tot 
programul de guvernare pentru Ministrul 
Muncii, aș fi  reușit sa deblochez proiecte 
mari de infrastructură locală, regională și 
națională în cadrul ministerelor unde PSD 
m-a nominalizat”.

CU 70 DE MILIOANE DE LEI, ROMÂNIA AR PUTEA CU 70 DE MILIOANE DE LEI, ROMÂNIA AR PUTEA 
SCĂPA DE ȘCOLILE CU TOALETA ÎN FUNDUL CURȚII!

Comunele Șirna și Poienarii Burchii se afl ă 
în interiorul zonei de risc de răspândire a 

pestei porcine după ce, la Butimanu-Dâmbovița, 
a fost descoperit cadavrul unui mistreț purtător al 
virusului pestei porcine africane. Primarii celor două 
localități au fost informați în legătură cu instituirea 
unor măsuri care să împiedice răspândirea bolii. 
Autoritățile au creat fi ltre mobile la granița 
dintre Prahova și Dâmbovița pentru verifi carea 
automobilelor care ajung la noi din județul vecin. De 
asemenea, în apropierea unei liziere de lângă Șirna 
a fost săpată o groapă pentru aruncarea cadavrelor 
de animale, dacă acestea vor fi  descoperite în zonă, 
nu înainte de prelevarea probelor pentru eventuala 
depistare a pestei porcine. Directorul executiv al 

Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Prahova, Mihai Terecoasă, a declarat 
că în cele două localități afl ate în zona infectată sunt 
în evidențe circa 350 de porci domestici crotaliați. 
Cetățenii în special din Ologeni și Tăriceni au 
fost sfătuiți să respecte normele menite să reducă 
riscul contaminării. Vânătorii au avut și ei sarcina 
să împuște orice porc mistreț din zonă; oricum, pe 
fondul de vânătoare din perimetrul delimitat în raza 
localității Butimanu, au fost împușcați 79 din cei 80 
de mistreți inventariați.

S S

România ar avea 
nevoie de 70 de 

milioane de lei pentru a 
scăpa de școlile ale căror 
grupuri sanitare sunt în 
exteriorul clădirilor, motiv 
pentru care nici la această 
dată nu sunt autorizate 
sanitar, a spus Ecaterina 
Andronescu, ministrul 
Educației. „La începutul 
anului 2018 erau 2.600 de 
școli cu toaleta în curte. Prin 
programele de dezvoltare 
locală (PNDL) o parte din 

primării au dus grupurile 
sanitare în corpul imobilelor 
astfel că, în 2019, au mai 
rămas în această situație 
1.460 de unități. Acum 
încercăm să găsim care este 
cea mai potrivită formulă, 
iar varianta convenită 
ar fi  să trimitem banii la 
autoritățile locale cu aceasta 
destinație, fără posibilitatea 
ca ele să o schimbe ulterior. 
Există un proiect tip pe 
care l-am analizat și noi la 
minister, să terminăm mai 

repede, în sensul că există un 
fel de container, o încăpere 
care vine echipată și se așeză 
pe fosa septică. De aceea sper 
să nu dureze așa de mult 
construcția acestor grupuri 
sanitare lipite de școală 
sau în interiorul școlii”, a 
explicat Andronescu. 

Dintr-un calcul sumar 
rezultă că o toaletă decentă 
pentru secolul în care trăim 
ar costa în jur de 47. 945 lei, 
o sumă exagerată la prima 
vedere.  În fi ne, înseamnă 

cam cât veniturile pe o lună 
și jumătate ale ministrului 
Tudorel Toader! Pesemne 
în această valoare sunt 
introduse și cheltuielile cu 
asigurarea alimentării cu 
apă și/sau canalizare ori fose 
septice. Anul trecut, cele 
mai multe școli cu grupurile 
sanitare nepuse la punct erau 
în județele Vaslui, Suceava, 
Botoșani, Mehedinți și Iași. 
În Prahova, la acea vreme, 
existau 17 unități cu toaleta 
afară.
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AFRICANĂ A 
AJUNS ȘI-N AJUNS ȘI-N 
PRAHOVAPRAHOVA

PSD ȘI PNL MERG COT LA COT LA PSD ȘI PNL MERG COT LA COT LA 
ALEGERILE EUROPARLAMENTARE
Inscop Research a realizat, în 

perioada 21 ianuarie-5 februarie 
2019, la comanda Fundației Konrad 
Adenauer, pe baza unui chestionar 
aplicat de operatorii de interviu la 
domiciliul respondenților, pe un 
eșantion de 1.080 de persoane, un 
sondaj de opinie legat de intenția de vot a 
românilor la alegerile europarlamentare. 
Potrivit acestuia, dacă duminica viitoare 
ar avea loc alegerile europarlamentare, 
PSD ar obține 27,8% din voturi, partidul 
fi ind urmat îndeaproape de PNL, cu 
26,7% dintre intențiile de vot și USR-cu 
10% . ALDE ar fi  votat de 9,2% dintre 
cetățenii cu drept de vot, PLUS- de 
7%, Pro România-de 6,6% , UDMR-
5,1% și PMP-4,4%. Comparativ cu luna 
noiembrie 2018, procentele cu care este 
cotat PSD rămân aproape neschimbate 
(27,4% în noiembrie, față de 27,6% în 
ianuarie -februarie), în timp ce PNL 
câștigă 2,6 procente din intenția de 
vot. Celelalte partide nu înregistrează 

evoluții majore. În 2014, PSD a obținut 
16 mandate (37,60%),  PNL-6 mandate 
(15%), PDL -5 mandate (12,23%), PMP-
2 mandate (6,21%) și UDMR-2 mandate 
(6,29%). Actorul Mircea Diaconu, 

fost liberal, cu afi nități mai degrabă 
față de PSD, a completat numărul de 
32 de poziții acordate României în 
Parlamentul European.

evoluții majore În 2014 PSD a obținut fost liberal cu afinități mai degrabă

S-A ÎNCHEIAT TELENOVELA DE LA MDRAPS-A ÎNCHEIAT TELENOVELA DE LA MDRAP
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ISTORIA APEI, LA PLOIEȘTI

TRANSPORT ILEGAL DE 
PERSOANE PE RUTA URLAȚI 

– IORDĂCHEANU
Un bărbat în vârstă de 52 

de ani, din comuna Gornet 

Cricov a fost depistat în timp ce 
efectua cu autoturismul personal 
transport de persoane pe ruta 
Urlați – Iordăcheanu. Polițiștii 
au identifi cat în autoturism doi 
pasageri, care urmau să achite 
la destinație anumite sume de 
bani. „Din verifi cările efectuate 
a rezultat faptul că a existat o 
repetabilitate cu privire la acest 
transport ilegal de persoane, 
motiv pentru care conducătorului 
auto i s-a aplicat o sancțiune 

contravențională și, în același 
timp, i s-a reținut certifi catul 
de înmatriculare și plăcuțele cu 
numărul de înmatriculare, în 
vederea suspendării dreptului de 
utilizare a vehiculului respectiv”, a 
precizat IPJ Prahova. 

MANDAT DE ARESTARE 
PREVENTIVĂ PENTRU O 
TÂNĂRĂ DIN PLOIEȘTI

Polițiști de investigații 
criminale din cadrul Biroului 
Urmăriri au depistat și reținut 
o tânără, în vârstă de 27 de ani, 
din Ploiești. Pe numele tinerei, 
potrivit IPJ Prahova, Curtea de 

Apel Timișoara a emis un mandat 
de arestare preventivă pentru 30 
de zile în vederea extrădării către 
autoritățile judiciare din Portugalia 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt califi cat. Tânăra a fost reținută 
și încarcerată.

PERSOANE BĂNUITE CĂ AU 
FURAT DETERGENT 
DINTR-UN DEPOZIT

Polițiștii din Ploiești au efectuat 
o percheziție în Berceni, la locuința 
unor persoane bănuite comiterea 
unui furt dintr-o societate. „Din 
cercetări, au rezultat indicii că, 
în noaptea de 28/29 ianuarie a.c., 
persoanele în cauză ar fi  pătruns 
prin efracție într-un depozit din 
Ploiești, de unde ar fi  sustras 150 
kg de detergent”, a precizat IPJ 
Prahova. Prejudiciul creat este 
estimat la 1 000 lei. Cele două 
persoane au fost conduse la 
audieri. 

4

A l Ti i i d t

La recenta avarie în sistemul de 
alimentare cu apă din Ploiești, 

operatorul Apa Nova spunea, la un 
moment dat, că a conectat cartierele 
afectate la altă sursă de apă, până 
la remedierea defecțiunii și până la 
înlăturarea impurităților din apă. 
Pentru că între timp zarva provocată 
de lipsa comunicării dintre instituții, de 
pericolul pentru sănătatea oamenilor, 
de întârzierea cu care ploieștenii au fost 
avertizați să nu consume apa etc. au 
trecut, astăzi o să scriem despre istoricul 
alimentării cu apă a orașului și despre 
felul în care se prezintă azi rețeaua în 
Ploiești. Asta pentru că e cazul să afl ăm 
și noi mai multe amănunte despre ce fel 
de apă curge la robinet și din ce surse ne 
alimentăm.

În urmă cu 125 de ani, primarul 
de atunci al Ploieștiului, Dumitru 

D. Hariton, a desemnat un membru al 
Consiliului comunal să gândească un 
plan de modernizare a orașului. Studiul a 
fost realizat de inginerul francez Charles 
Chaigneaux, care a propus și câteva variante 
de alimentare cu apă + canalizare. Proiectul 
conținea și regularizarea și adâncirea 
pârâului Dâmbu, iar soluția tehnică în sine 
semăna destul de mult cu cea aplicată deja 
la Paris. Deși orașul a obținut un împrumut 
pentru punerea în practică- fi e și parțial- a 
planului, primarul Radu Stanian a cerut 
îngăduința de a utiliza creditul în alte 
scopuri edilitare. Deci așezarea a rămas 
atunci fără apă. În 1903, la zece ani distanță 
de la întocmirea primului proiect, primarul 
George Gh. Ionescu a decis să reia ideea, dar 
l-a invitat la Ploiești, în urma consultării cu 
inginerii români, pe britanicul Sir William 
Heerlein Lindley, cel supranumit de vienezi 
„cel mai mare hidrolog al lumii”. Acesta 
a proiectat, singur sau împreună cu tatăl 
său, sisteme de alimentare cu apă pentru 
40 de mari orașe ale Europei, printre care 
Amsterdam, Varșovia, Praga, Lodz, Viena. 
În România, acesta a întocmit proiectul 
și pentru Iași. Studiile pentru Ploiești au 

început la 1 iulie 1903, dar ele au mers lent 
din cauza subfi nanțării. Guvernul de atunci 
tocmai votase două legi -cea a poliției și a 
desfi ințării accizelor- care au condus la 
diminuarea bugetului orașului cu 450.000 
lei. Peste doi ani, în 1905, deși noul primar 
ales Gheorghe C. Dobrescu și consilierii 
săi criticaseră proiectul (nimic nou sub 
soare!), ei și-au dat seama totuși de valoarea 
soluțiilor inginerului britanic și de faptul 
că el n-are nicio vină pentru întârzierile 
de până atunci, așa că au reluat fi nanțarea. 
Mai mult, au încredințat execuția lucrărilor 
aceluiași W. H. Lindley, dar numai după 
ce toată documentația a primit avizul 
Consiliului Tehnic Superior, din București.

PRIMELE FORAJE DE LA 
CRÂNGUL LUI BOT AU FOST 

SĂPATE ACUM 113 ANI

Trebuie spus că, în 1904, William Lindley 
a găsit, în urma prospecțiunilor sale, 66 
de izvoare care puteau furniza pâna la 
60.000 mc în 24 de ore; în același timp, cu 
tehnica de care dispuneau, inginerii români 
descoperiseră surse care însă nu puteau 
livra mai mult de 4.000 mc de apă în 24 de 
ore. Revenind, Lindley a fi xat locul uzinei 
la Crângul lui Bot, zonă afl ată la confl uența 
bazinelor hidrografi ce Prahova și Teleajen, 
apele adunându-se ca într-o „oală” 
subterană. Resursele de apă erau abundente, 
de foarte bună calitate, iar perimetrul se 
afl a cu 40 m mai sus decât orașul, ceea ce 
permitea alimentarea orașului în sistem 
gravitațional. Lindley a propus Consiliului 
comunal sa cumpere 150-200 de hectare 
de padure la Crângul lui Bot. Complexul 
cuprindea 3 puțuri de captare a apei, un puț 
central destinat instalațiilor, sala mașinilor, 
un turn de petrol (pentru independența 
funcționării), un post de transformare, 
un rezervor de 10. 000 mc și casa pentru 
personalul de exploatare. Toate puțurile, 

adânci de peste 30 m, 
au fost săpate manual. 
Debitul de captare nu 
a scăzut niciodată sub 
200mc/oră/puț; de 
exemplu, astăzi, puțul 
doi are un debit de 
235mc/oră. În același 
timp, trebuie să mai 
spunem că Lindley a 
dimensionat rețelele de 
apă pentru o populație 
de 250.000 de locuitori, 
deși atunci Ploieștiul 
avea în jur de 56.000 
de locuitori. Așa ceva 
se numește viziune de 
dezvoltare! Uzina a fost 
dată în folosință prin 
anul 1905. În 1936 a 
fost săpat un al patrulea 
puț de captare, iar între 
anii 1952-1984, au fost 
executate încă cinci 
foraje. Deși forajele 
ulterioare au adâncimi 
mai mari decât primele 
puțuri, acestea din 
urmă n-au putut 
egala nicioadată debitul celor executate 
sub comanda inginerului britanic. În anul 
1961, când orașul avea o populație de 
aproximativ 145. 000 de locuitori, a început 
construirea stației de pompare a apei 23 
August. Aceasta a fost fi nalizată în 1964 și 
dispune de 13 foraje, realizate la adâncimi 
cuprinse între 62 și 73 m, cu apă destinată în 
mare parte fabricilor și trei rezervoare, două 
semiîngropate, de 5.000, respectiv, 10.000 
mc și unul suprateran, de 20.000 mc., cel 
mai mare din oraș. În anul 1986, când 
populația a ajuns la 250.000 de locuitori, 
așa cum anticipase Lindley, a fost construită 
și cea de-a treia stație de pompare, Nord-
Gageni, alimentată de 11 foraje realizate la 

adâncimi de 75-140 m. Stația dispune de 
două rezervoare de stocare de câte 5.000 mc 
fi ecare.

PLOIEȘTIUL, CONECTAT LA 4 
SURSE DE APĂ

Astăzi, potrivit operatorului Apa Nova, 
85% din cantitatea care se furnizează în oraș 
provine din cele trei surse subterane, iar 
15%, din surse supraterane (barajul Paltinu). 
Practic, nu toți ploieștenii beau aceeași apă, 
ci orașul este împărțit în patru zone, în 
funcție de sursa de apă la care un cartier sau 
altul este conectat. Dar, cum s-a întâmplat la 
avaria precedentă, avantajul este că anumite 
perimetre pot fi  conectate/ comutate la altă 
sursă de apă, dacă cea de bază are o anumită 
problemă. Revenind la zonare, haideți să 
vedem cam care este repartiția cartierelor pe 
surse de apă: Movila Vulpii (Apele Romane, 
barajul Paltinu): Cartierul Nord și o parte din 
centru, plus Mitică Apostol; Crângu lui Bot: 
Eroilor, Rudului, o parte din Vest 2, Torcători, 
Tudor Vladimirescu, Bobâlna, Mihai 
Eminescu, Bulevardul București, Bulevardul 
Petrolului; „23 August”: Cartierele Vest 
1 și 2, Malu Roșu, Enachița Văcărescu, 
Curcubeului, Peneș Curcanu, 9 Mai; Nord-
Găgeni: străzile Andrei Mureșanu, Găgeni, 
Radu de la Afumați, Tabla Buții, Văleni, 
Traian, Gheorghe Doja, Poștei, Bariera 
Bucov, Bereasca , Mihai Bravu, Pictor 
Rosenthal, Râfov. Astăzi, rețeaua de apă a 
Ploieștiului  înseamnă 397 km de conducte, 
iar randamentul acesteia, spune Apa Nova, a 
crescut de la 48,8%, la 77,7%. 

a recenta avarie în sistemul de

contravențională și în același



PAGINA 5

Ziarul   Ploiestii
14 - 20 februarie 2019

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT PRIN 

METODA „POMANA”
Polițiștii din Urlați au efectuat 

două percheziții în Ploiești, la 
persoane bănuite de săvârșirea 
infracțiunii de furt, prin ,,metoda 
pomana”.  „Din cercetări a 
rezultat că, la data de 2 februarie 
a.c., două femei, sub pretextul 
că intenționează să ofere bunuri 
în memoria unei persoane 
decedate, ar fi  solicitat accesul 
într-o locuință din Urlați.  După 

ce au reușit să pătrundă înăuntru, 
acestea ar fi  oferit și o sumă de bani 
cu același titlu, însă au înmânat 
persoanei vătămate o bancnotă 
de valoare mare, solicitând un 
rest de bani, pentru a identifi ca 
locul unde sunt ținuți banii în 
locuință. Ulterior, ar fi  creat 
un pretext pentru a îndepărta 
persoana vătămată din încăpere, 
una dintre cele două femei 
bănuite reușind să sustragă restul 
de bani”, a anunțat IPJ Prahova. 

Prin activitatea infracțională, ar 
fi  fost cauzat un prejudiciu de 
aproximativ 16.000 de lei. În urma 
perchezițiilor, polițiștii au ridicat 
bani, telefoane mobile precum si 
alte bunuri susceptibile a fi  folosite 
la comiterea faptei. Trei persoane 
au fost conduse la sediul politiei 
pentru audieri si dispunerea 
măsurilor legale.

FEMEI ACUZATE DE 
ÎNȘELĂCIUNE ȘI ABUZ DE 

ÎNCREDERE
Polițiștii din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal în care două 
prahovence din Ciorani, de 34, 
respectiv 42 de ani, sunt bănuite 
la înșelăciune, abuz de încredere 
și fals în înscrisuri sub semnătură 
privată, respectiv de complicitate 
de înșelăciune și fals în înscrisuri 
sub semnătură privată, potrivit 
IPJ Prahova. „Din actele de 
urmărire penală efectuate în 
cauză au rezultat indicii că una 
dintre ele – în calitate de agent 

al unei instituții fi nanciare – 
și-ar fi  însușit suma de 8.051 de lei, 
care provenea din încasarea mai 
multor rate ale unor contracte de 
credit, încheiate cu diferiți clienți”, 
a precizat IPJ Prahova. Mai mult, 
spun polițiștii, în cursul aceluiași 
an, „împreună cu ce-a de-a doua, 
ar fi  încheiat în mod fi ctiv două 
contracte de credit, însușindu-și 
pe nedrept suma de 3.500 de lei. 
Prejudiciul reținut în cauză nu 
a fost recuperat. Dosarul a fost 
înaintat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Mizil, cu propunere 
de emitere a rechizitoriului și 
sesizarea instanței competente a 
soluționa cauza. 

ATENȚIE! O REȚETĂ TRADIȚIONALĂ NU ATENȚIE! O REȚETĂ TRADIȚIONALĂ NU 
ÎNSEAMNĂ, OBLIGATORIU, ȘI PRODUS ECOÎNSEAMNĂ, OBLIGATORIU, ȘI PRODUS ECO

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Mare confuzie 
între „agricultura 

ecologică”, „produs montan”, 
„rețete tradiționale” sau 
„produse tradiționale”! 
Cei mai mulți dintre 
consumatori, dar mai ales 
cei mai mulți dintre cei care 
scriu despre aceste subiecte, 
nu fac absolut niciun fel de 
diferență între agricultura 
ecologică și „produs 
tradițional”. Ei cred, de pildă, 
că „tradițional” înseamnă 
obligatoriu și ecologic, ceea 
ce este total fals. O rețetă 
tradițională poate fi  obținută 
și din produse crescute în 
sistem convențional, adică 
plante tratate chimic sau 
animale hrănite cu mixuri 
obținute din cereale pe 
care s-au aplicat substanțe 
chimice. „Eco” tocmai așa 
ceva elimină, utilizarea 
materiei prime din 
agricultura convențională 
(cu erbicidare, pesticide, 
îngrășăminte chimice, 
stimulatori de creștere, 
semințe tratate etc.)!

AGRICULTURA 
ECOLOGICĂ

În 2017, România 

număra 8.434 de operatori 
certifi cați în agricultura 
ecologică. Suprafața totală 
cultivată în acest sistem a 
fost de 258.471 ha, din care 
cereale-84.925,51 ha, livezi 
și viță de vie- 13.165,41 
ha, culturi permanente 
pășuni și fânețe- 50.685,74 
ha, legume- 4.994,66 ha 
etc. Operatori certifi cați 
ecologic nu înseamnă însă 
numai cultivatori, ci și 
procesatori, comercianți, 
importatori sau afaceri care 
se ocupă de fl ora spontană. 
Un produs eco poate fi  ușor 
recunoscut după sigla pe 
care operatorii sunt obligați 
s-o obțină, dacă vor ca 
marfa lor să intre în rețeaua 
de profi l: inscripția „ae”, 
strict în formatul și culorile 

aprobate. De asemenea, 
produsul este însoțit și de 
logoul comunitar.

 În Prahova, potrivit 
Direcției Județene Agricole, 
erau înregistrați în 
agricultura ecologică 74 de 
producători, 11 procesatori 
și 12 comercianți. Ca 
suprafețe, sunt cultivate în 
acest sistem 75 ha de viță 
de vie, 70 ha lucernă, 35 
de hectare de pe care se 
culege cătina, 20 ha cu pomi 
fructiferi, 18,97 ha afi n,  
3 ha levănțică și 0,70 ha 
legume în spațiul protejat. 
Cele mai multe afaceri eco 
sunt legate însă de mierea de 
albine. Ar mai fi  de spus că 
„agricultură ecologică” este 
termen protejat și atribuit 
de UE României pentru 
defi nirea acestui sistem de 
agricultură, fi ind similar 
cu termenii „agricultură 

organică” sau „agricultură 
biologică”, utilizați în alte 
state membre. Produs 
eco este cel obținut cu 
respectarea legislației 
în vigoare, din ferme 
certifi cate ecologic și care 
nu folosesc în tehnologie 
substanțe chimice pentru 
boli și dăunători, ferilizare 
sau erbicidare. Sunt 
permise numai o gamă de 
produse descrise foarte clar 
în normativele interne și 
europene.

PRODUSE 
TRADIȚIONALE

Cât despre produsele 
tradiționale, în registrul 
întocmit la nivel național 
erau înregistrate 673 de 

produse, cele mai multe 
provenind din județele 
Neamț, Bistrița-Năsăud, 
Sibiu, Brașov, Maramureș și 
Suceava. România mai are, 
de asemenea, 29 de rețete 
consacrate, însemnând 
produse din carne, lapte, 
pește, panifi cație, legume 
etc. La nivel european însă 
nu stăm deloc bine, doar 
cinci produse obținând 
indicația geografi că și de 
calitate UE: magiunul 
de prune de Topoloveni, 
salamul de Sibiu, telemeaua 
de Ibănești, novacul afumat 
din Țara Bârsei și scrumbia 
de Dunăre afumată. În 
Prahova, până în prezent 
au fost certifi cate 5 produse 
tradiționale (păstrăv afumat 

în cobză de brad, păstrăv 
copt și afumat la jar, zacuscă 
de păstrăv, cârnați din 
păstrăv și cașcavea „Crăița”, 
toate de „Doft ana”), 12 
rețete consacrate (chefi r 
3,3% grăsime, lapte bătut 2% 
grăsime, Sana 3,6% grăsime-
Boldești Scăeni, cabanos, 
mușchi fi le afumat, parizer, 
crenvurști cu carne de vită, 
salam Torpedo-Filipeștii 
de Pădure,  crenvurști cu 
carne de vită, parizer, ciolan 
presat-Ceptura, pâinea 
albă cu cartofi -Telega) și 3 
produse montane (cașcaval 
țărănesc, brânză de burduf 
și cașcavea „Valdostana”). 
Cum spuneam însă, 
toate aceste produse nu 
înseamnă musai ori sută la 
sută ecologic. De exemplu, 
bovinele care produc laptele 
prelucrat apoi în chefi r, 
brânză, cașcavea etc., pot fi  
hrănite cu cereale produse 
în sistemul clasic, care au 
suportat tratamente cu 
produse chimice. De aceea 
spuneam, la început, că 
este foarte greșit să punem 
semnul egal între „eco” și 
„tradițional”. 

CÂȚI BANI „ÎMPUȘCĂ” BUGETARII DE CÂȚI BANI „ÎMPUȘCĂ” BUGETARII DE 
LA INSPECȚIA SOCIALĂ PRAHOVALA INSPECȚIA SOCIALĂ PRAHOVA

Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială Prahova, 

înfi ințată în 2008, funcționează 
în subordinea Agenției Naționale 
pentru Plăți și Inspecție Socială,  
ca serviciu public deconcentrat, 
cu personalitate juridică, fi nanțat 
de la bugetul de stat. Instituția 
administrează, la nivel de județ, mai 
multe tipuri de benefi cii de asistență 
socială: alocație de stat pentru copii 
și de plasament, pentru susținerea 
familiei, indemnizația de creștere 
a copilului, stimulentul de inserție, 
ajutoare pentru creșterea copilului 
acordate unor categorii defavorizate, 
venitul minim garanat, ajutoare 
pentru HIV-SIDA, refugiați, 
încălzirea locuinței, ajutoare de 
urgență etc. Ca volum de benefi cii 
supravegheate, structura județeană 
are cam următorul rulaj (date din 

decembrie 2018):
-venitul minim garantat: 4.212 

benefi ciari, cu un total de 1.076.062 
lei/lună și o medie a veniturilor/
persoană de 255,48 lei;

-alocație de stat pentru copii: 125. 
834 de benefi ciari (4.343 suspendați 
la sfârșitul lunii), cu un total de 
12.116.568 lei/luna și o medie a 
alocației de 96,29 lei/persoană;

-alocație pentru susținerea 
familiei: 5.558 de benefi ciari (704 
suspendați din plată la sfârșitul 
lunii), cu un total de plată de 
907.712 lei și o medie a alocației de 
163,32 lei/persoană;

-indemnizație pentru creșterea 
copilului: 6.465 de benefi ciari (571 
suspendați la sfârșitul lunii), cu 
un total de plată de 10.975.096 lei/
lună și o medie a indemnizației de 
1.697,62 lei/persoană;

-stimulent de inserție pentru 
creșterea copilului: 3.512 de 
persoane, cu un total de 2.187.979 
lei/lună și o medie a stimulentului 
de 623 lei/persoană. 

Agenția din Prahova are 
31 de posturi, din care trei de 
conducere, respectiv, un director 
executiv (poziție ocupată de fostul 
consilier al lui Teodor Meleșcanu, 
câmpineanul Narcis Toboc) și doi 
șefi  de serviciu. Salariile lunare de 
bază din septembrie 2018, la care se 
adaugă pesemne celelalte benefi cii 
rezervate bugetarilor (norma de 
hrană, tichete de vacanță), pornesc 
de la 2.416 lei-inspector social 
asistent și se opresc la 9.914 lei-
directorul executiv. Șefi i de serivicii 
au 7.375 lei, iar un inspector 
superior-5.284 lei.
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  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!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat și Centrul de Productivitate din 

Coreea (KPC) au lansat luni procesul de implementare a 
unui program de transfer de cunoaștere, în vederea creșterii 

productivității, și de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri, 
pe baza experienței economiei din estul Asiei. 

Cadrul colaborării este Knowledge Sharing Program 
(KSP), un proiect de cooperare intensivă, dezvoltat de 

Republica Coreea cu țările partenere, cu scopul de a 
oferi know-how, consultanță specifi că și de a analiza 
oportunitățile de instruire. 

Cele două părți au semnat luni un document de tip 
”Activity Arrangement”, care cuprinde modurile de 
colaborare, de activități și de măsurare a rezultatelor. 
Documentul a fost semnat de Kyoo Sung Noh, președinte al 
KPC, și de Darius Vodă, director-adjunct al Direcției Mediu 
de Afaceri.

”Obiectivul nostru este să găsim soluții pentru creșterea 
competitivității IMM-urilor. Marile companii au bugete 
pentru Cercetare și Dezvoltare, deci presiunea este mai mică. 
Preluarea unor modele de bună practică de la partenerii 
coreeni creează premisele pentru crearea unei strategii pe 
termen lung și pentru asigurarea stabilității economice”, a 
declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Biroul de presă al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat
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UEFA a impus României 
niște condiții, cum ar 

fi  crearea unei legături directe 
(metrou, tren)  între Aeroportul 
Otopeni și Arena Națională, 
asigurarea unor baze sportive 
pentru pregătirea echipelor, 
locuri sufi ciente de cazare pentru 
suporteri etc. Fără să-i ceară 
nimeni, Guvernul de atunci s-a 
oferit să reconstruiască sau să 
modernizeze patru stadioane: 
Ghencea, Giulești, Arcul de 
Triumf și Dinamo. Numai că, 
din 2014 și până în 2017 sau 
2018, oamenii s-au ținut de 
scris proiecte, fără să deschidă 
efectiv șantierele. De altfel, arena 
Dinamo a și fost exlusă din plan, 
fi indcă lucrările vor fi  gata prin 
2021. Celelalte trei stadioane 
urmau să suporte următoarele 
intervenții, costurile totale ale 
investiției ridicându-se la 118,2 
milioane de euro:

- Stadionul Steaua (Ghencea) 
va fi  demolat în totalitate, iar 
noua arenă va avea o capacitate 
de peste 30.000 de locuri, spații de 
cazare pentru sportivi, un muzeu 
al clubului și locuri dedicate 
persoanelor cu dizabilități. 
Costul investiției este estimat la 
aproximativ 65 de milioane de 

euro, inclusiv TVA; 
-Stadionul Rapid „Valentin 

Stănescu”( Giulești) va fi  parțial 
demolat și reclădit, având 14.000 
de locuri, pistă de atletism pentru 
antrenament sub tribune, spații 
de cazare pentru sportivi. Costul 
estimativ- 26 de milioane de euro; 

-Stadionul național de rugby 
„Arcul de Triumf ” (demolare 
parțială și reclădire) va avea 
peste 8.000 de locuri în tribune, 
o parcare subterană, spații pentru 
fi zioterapie și recuperare, cazare 
pentru sportivi. Costurile sunt 
estimate la aproximativ 27,2 
milioane de euro. 

ÎN CE STADIU SUNT AZI 
LUCRĂRILE

Fără să se bazeze pe ceva 
anume, președintele Companiei 
Naționale de Investiții, Manuela 
Pătrășcoiu, instituție care va 
derula aceste investiții, a declarat 
că, până la sfârșitul anului, cele 
trei stadioane vor fi  reabilitate în 
proporție de 70%, iar diferența de 
30% va fi  realizată la anul, astfel 
încât în mai 2020 să poată avea loc 
meciurile de antrenament pentru 
Campionatul European de fotbal. 
Numai că până la această oră nu 
s-a mișcat un pai: „lucrările la cele 
trei stadioane sunt contractate, în 

prezent am depus documentația 
pentru autorizația de construire 
și de demolare și vom începe 
execuția. Sumele sunt alocate, iar 
în mai 2020 credem să poată avea 
loc meciurile de antrenament”. 
Optimismul șefei CNI este așa... 
ca la Comisia de buget-fi nanțe 
din Parlament, acolo unde s-a 
discutat bugetul MDRAP și 
unde ofi cialul și-a luat aceste 
angajamente greu de presupus 
că vor fi  îndeplinite. Mult mai 
prudenți, după ce au văzut 
cum stau lucrurile la inspecția 
din februarie, ofi cialii UEFA 
și-au luat măsuri de siguranță 
și au închiriat alte arene pentru 
antrenament: baza de pregătire 
a FCSB din Berceni, Centrul 
Național de Fotbal Mogoșoaia și 
stadionul Concordiei Chiajna.

CALEA FERATĂ OTOPENI-
GARA DE NORD,  ÎN FAZA 

DE LANSARE A OFERTELOR
Cât despre modernizarea 

liniei de cale ferată București 
Nord- Aeroportul Internațional 
„Henri Coandă” (Otopeni), 
slabe speranțe ca investiția să 
fi e gata la timp. Lucrările sunt 
estimate la 420.113.085 lei fără 
TVA, din care 402.711.085 lei 
pentru execuția lucrărilor și 

17.402.000 lei, fără TVA, pentru 
servicii de proiectare. Finanțarea 
este asigurată din fondurile 
de coeziune și bugetul de stat. 
Lucrările constau în construirea 
unei căi ferate duble în lungime 
de 2,95 km, un viaduct de 1,52 
km care traversează DN1, 3 
podețe, instalație de centralizare 
electronică și o stație de călători 
la terminalul T1. Numai că, ce 
să vedeți, CFR a lansat abia zilele 
trecute licitația pentru această 
lucrare. Termenul limită pentru 
primirea ofertelor este 25 martie 
2019, deschiderea acestora 
urmând să aibă loc în aceeași 
zi, la ora 15.00. Dacă nu vor 
exista contestații, ceea ce e puțin 
probabil, în sfântul nostru nărav, 
contractul de lucrări ar putea 
fi  semnat în 2-3 luni. Durata 
acestuia este de 14 luni, din care 
două luni pentru proiectare și 
12 luni pentru execuție, la care 
se adaugă 60 de luni perioadă de 
garanție. Acum faceți un calcul: 
și dacă s-ar lucra zi și noapte, 
sâmbetele și duminica, chiar de 
Crăciun și de Revelion, nu ajunge 
timpul fi zic pentru ca linia de cale 
ferată să fi e dată în exploatare 
până la 1 iunie 2020!

SLABE SPERANȚE CA ROMÂNIA SĂ-ȘI SLABE SPERANȚE CA ROMÂNIA SĂ-ȘI 
RESPECTE ANGAJAMENTELE PENTRU RESPECTE ANGAJAMENTELE PENTRU 

EURO 2020EURO 2020
În septembrie 2014, UEFA a selectat 13 stadioane 

pentru Campionatul European de Fotbal din perioada 
12 iunie-12 iulie 2020. Finala și semifi nalele vor fi  găzduite 
de Londra (Anglia), sferturile de fi nale și faza grupelor,  
de München (Germania),  Baku  (Azerbaidjan),  Sankt 
Petersburg  (Rusia), Roma (Italia), iar optimile de fi nale și faza 
grupelor, de Copenhaga (Danemarca), București (România),  
Amsterdam   (Țările de Jos),  Dublin  (Irlanda),  Bilbao 
(Spania),  Budapesta (Ungaria),  Bruxelles (Belgia) 
și  Glasgow (Scoția). Orașul Bruxelles a fost deja eliminat 
din cauza faptului că lucrările de construire a stadionului 
nu începuseră în decembrie 2017. Meciurile de aici au fost 
mutate pe Wembley. Arena Națională ar urma să găzduiască 
patru meciuri. Dar...

MMACA A ÎNCEPUT IMPLEMENTAREA UNUI 
 PROGRAM PENTRU CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII, 

CU EXPERTIZĂ DIN COREEA DE SUD

Chiar în perioada când deține 
președinția rotativă a Consiliului 

European, România întreprinde 
demersuri care pun foarte mult la 
îndoială statul de drept și dorința 
Bucureștiului de a împărtăși valorile 
europene. Ministrul Justiției, Tudorel 
Toader, a notifi cat CE că Guvernul 
României va da o OUG pentru recursul 
în anulare pentru dosarele penale, ca 
urmare a deciziilor CCR, care a socotit 
ilegale completurile de 5 judecători de 
la ÎCCJ și protocoalele de colaborare 
cu SRI. Primvicepreședintele CE, Frans 
Timmermans, a reacționat prompt, 
afi rmând că este foarte „important 
ca deciziile judiciare care au devenit 
defi nitive să nu mai poată fi  contestate 
și că respectarea deciziilor defi nitive 
este o componentă esențială a statului 
de drept”. El a mai spus că este „esențial 
pentru România să revină la parcursul 
de combatere a corupției, să asigure o 
justiție independentă și să evite pașii 
înapoi”.

AVERTIZARE AVERTIZARE 
SERIOASĂ SERIOASĂ 
DE LA CE DE LA CE 
PENTRU PENTRU 

ROMÂNIAROMÂNIA

• 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
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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

PROMISIUNI (ȘI ELECTORALE) ȘI PROIECTE PROMISIUNI (ȘI ELECTORALE) ȘI PROIECTE 
NICIODATĂ DUSE LA BUN SFÂRȘITNICIODATĂ DUSE LA BUN SFÂRȘIT

CABINETE MEDICALE ȘI CÂTE 
O AMBULANȚĂ ÎN FIECARE 

COMUNĂ. IOC!
La câteva zeci de zile de la instalare, 

Guvernul Grindeanu promitea că va da 
curs programului imaginat de Cabinetul 
Cioloș, prin care la nivelul fi ecărei comune 
se vor înfi ința centre comunitare integrate 
care oferă atât servicii medicale, cât și 
servicii sociale. Programul prevedea și 
dotarea fi ecărui centru cu câte o ambulanță. 
Ministrul de atunci al Sănătății, Florian 
Bodog, a declarat, la anunțarea aprobării 
OUG: „prin această ordonanță ne propunem 
să corectăm o nedreptate care se întâmplă în 
ziua de azi, eliminând diferența dintre urban 
și rural în ceea ce privește accesul populației 
la servicii de sănătate. Practic, ne dorim să 
asigurăm cât mai multor oameni accesul la 
servicii de sănătate performante, la servicii 
medicale”. Programul avea la dispoziție 
fonduri în valoare de 335 de milioane de 
euro. Ei bine, după doi ani, în fi ne, trei, s-a 
făcut ceva în acest sens, avem oare centre 
medicale și câte o ambulanță la nivel local? 
Nu! Există în shimb un program, al cărui 
responsabil este secretarul de stat Raed 
Arafat, pentru dotarea cu 1.244 de mașini 
a serviciilor de ambulanță județene și a 
unităților teritoriale SMURD, ceea ce este 
cu totul și cu totul altceva.

GUVERNUL SE PREGĂTEA 
ANUL TRECUT SĂ REPARE CU 

FORȚA BLOCURILE CU „BULINĂ 
ROȘIE”. MDA...

În 2016, Cabinetul Cioloș a pregătit 
un proiect de lege destul de dur privind 
consolidarea imobilelor încadrate în risc 
seismic ridicat, iar în 2017, Guvernul 
Grindeanu părea foarte hotărât să-i forțeze 
pe locatari să evacueze casa silit, pentru 
a fi  refăcute structurile de rezistență ale 
blocurilor. Locatarii din clădirile cu „bulină 
roșie” se spunea că vor fi  obligați să permită 
intrarea în casă a autorităților pentru 
expertizare, iar dacă imobilul necesită 
consolidare, legea le permitea primarilor 

să semneze decizia de evacuare temporară 
a unui locatar dintr-un bloc încadrat în 
clasa I de risc seismic pe perioada execuției 
lucrărilor de intervenție, dacă acesta nu 
elibera locuința după ce a fost notifi cat de 
două ori. Locatarilor însă trebuia să li se 
asigure locuințe provizorii. Banii pentru 
mutare și plata chiriei urmau să fi e alocați 
din bugetul local. Cât despre costurile 
consolidării, proprietarii aveau la dispoziție 
25 de ani să ramburseze banii pentru 
consolidare. În Ploiești, au fost expertizate 
și incluse în clasa I și II de risc seismic 52 de 
clădiri, iar în județ sunt alte 20 de imobile 
( Câmpina-opt, Urlați-un bloc, Mizil-șase, 
Vălenii de Munte-trei și Boldești Scăeni-
două) în aceeași situație. Ei bine, ați auzit de 
vreun bloc consolidat în această perioadă în 
România sau la Ploiești? Nu. Nici cu forța, 
nici fără forță...Nici măcar nu există gând 
pentru așa ceva!

GUVERNUL ROMÂNIEI A 
APROBAT PENTRU PRAHOVA 

UN PROIECT DE 83 MIL. LEI. ȘI?
Anul trecut, Guvernul Tudose a aprobat 

o investiție în Prahova, în valoare de 83, 
31 milioane de lei. Proiectul se numea 
„lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul 
Dâmbu, amonte de municipiul Ploiești” 
și presupunea intervenții hidrotehnice pe 
segmentul localităților Băicoi, Cocorăștii 
Mislii, Păulești. Amenajările pe cursul 
superior al pârâului Dâmbu aveau scopul de 
a „diminua semnifi cativ pagubele provocate 
de viituri în municipiul Ploiești”. Finanțarea 
urma să se asigure de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, 
în limita sumelor aprobate anual cu 
această destinație, din veniturile proprii ale 
Administrației Naționale „Apele Române”, 
precum și din alte surse legal constituite, 
conform programelor de investiții publice 
aprobate potrivit legii. Printr-un comunicat 
de presă, vicepremierul Gavrilescu declara: 
„știu foarte bine ce necazuri le provoacă 
viiturile pârâului Dâmbu cetățenilor, 
deseori însoțite și de deversări ale canalelor 

tehnologice, așa că nu pot decât să mă bucur 
că Guvernul României a reușit să deblocheze 
acest proiect, al cărui studiu de fezabilitate, 
deși aprobat din 2007, a fost ținut prin 
sertare!” Ați văzut sau auzit să se lucreze 
la această investiție majoră între timp? Noi 
nu! Nici măcar nu știm dacă au fost alocați 
banii!

VA MAI FI MINA UNIREA 
TRANSFERATĂ LA CJ 

PRAHOVA?
Vă amintiți ce spunea, anul trecut, Mihai 

Fifor, pe vremea când era încă ministru al 
Economiei? Dacă nu, vă reîmprospătăm 
noi memoria: „Vreau să afi rm cu toată tăria 
faptul că suntem deciși să ajutăm Consiliul 
Județean în acest proiect de a prelua partea 
turistică a Salinei de la Slănic. Acolo sunt 
foarte multe investiții de făcut, există 
posibilitatea de a atrage fonduri europene 
importante, există o axă de fi nanțare pentru 
astfel de proiecte. Lucrăm împreună cu 
colegii de la Consiliul Județean Prahova 
și, în săptămânile următoare, cu siguranță 
vom face un transfer în ceea ce privește 
administrarea acestei societăţi sau vom 
găsi calea legală prin care Salina să meargă 
spre Consiliul Județean pentru ca instituţia 
să poată să investească în această Salină”. 
Declarația a fost făcută în luna august, cu 
ocazia unei vizite în județul Prahova,  la 
Prefectură și Consiliul Județean, mai pe 
urmă la Salina Slănic (Mina Unirea), Uzina 
Mecanică Plopeni și Electromecanica 
Ploiești. Între timp, Fifor a devenit ministru 
al Apărării și mai apoi nimic, în sensul în 
care a fost scos de la guvernare, iar de planul 
acesta s-a ales... Ce altceva decât praful?
DOMENIU SCHIABIL ÎN CHEIA, 

LA SFÂNTUL AȘTEAPTĂ!
Master-Planul investițiilor în turism 

pomenește despre 14 proiecte de interes local 
în Prahova, iar unul dintre acestea se referea 
la realizarea unui domeniu schiabil pe 
Muntele Babeș. Primăria Măneciu vorbește 
de 12-15 ani despre această investiție și tot 
degeaba. Numai un schimb de terenuri cu 
Romsilva a durat 8 ani. Afurisită birocrație! 
Proiectul public, în valoare de 9 milioane 
de euro, presupunea inițial amenajarea unei 
pârtii de schi în Babeș, completată cu una 
de săniuș și una de snowboard, cu instalație 
de transport prin cablu, tunuri de zăpadă 
și clădire administrativă. Până la urmă, din 
tot acest plan au mai rămas doar pârtiile de 
schi. Dar întrebarea e: se va face în Babeș 

măcar un derdeluș de dat cu plasticul? Că 
de promisiuni și proiecte scrise și rescrise 
ne-am cam săturat.
ALIMENTAREA CU GAZE A VĂII 

SLĂNICULUI, MAI VEDEM!
În noiembrie 2016, Consiliul Județean 

Prahova a aprobat asocierea cu localitățile 
Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Vâlcănești, 
Cosminele, Slănic, Vârbilău, Aluniș, Bertea 
și Ștefești în vederea realizării unui studiu 
de fezabilitate pentru înfi ințarea rețelei de 
distribuție gaz metan în aceste 9 așezări 
de pe Valea Slănicului. După 10 luni, 
autoritățile au făcut al doilea pas, alocând 
banii necesari documentației preliminare. 
Pe al treilea (n.n.-pas), deși de atunci a mai 
trecut un an, nu l-a mai făcut însă nimeni... 
Reamintim că instituția județeană a mai 
plătit un studiu de alimentare cu gaze a 
zonei în urmă cu mai bine de un deceniu, 
ideea a fost reluată, cu alte cheltuieli 
suplimentare, în 2009-2010, dar de fi ecare 
dată proiectul a eșuat. De altfel, în discuțiile 
cu primarii de pe Valea Slănicului, mai toți 
și-au exprimat scepticismul în legătură cu 
această nouă tentativă, mai ales că investiția 
va fi  una privată, iar zona nu este foarte 
tentantă din punct de vedere economic 
încât să atragă vreo fi rmă de profi l, iar o 
afacere privată urmărește-și este fi resc să fi e 
așa- exclusiv profi tul, asta după recuperarea, 
de la consumatori, a banilor investiți.

ȘI, ÎN FINE, O PROMISIUNE 
ONORATĂ: UZINA 1 MAI, 

TRANSFORMATĂ ÎN CENTRU 
COMERCIAL!

Dar ca să nu ne apuce disperarea, vă 
oferim și un exemplu de promisiune onorată. 
În urmă cu doi ani, proprietarii Upetrom 
au vândut chiar fostul sediu al uzinei, plus 
vreo 11 ha, noii deținători promițând acolo 
un mall sau cam așa ceva. Iar oamenii chiar 
și-au respetat promisiunea! Adică s-au 
apucat de treabă, demolând clădirea 
simbol a fostei intreprinderi și o secție, iar 
mai departe, șantierul zumzăie. Diferența 
este că aceste fi rme sunt private, bașca-și 
străine, și nu sunt încremenite în inerții ca  
statul român. A se citi, în loc de „inerții”, 
incompetență, interese (obscure), lene, 
nepăsare... Cât despre Upetrom, zvonurile 
merg mai departe și anume că, în timp, 
cea mai mare parte din uzină s-ar putea 
transforma într-un centru comercial de 
tipul aceluia de la nord, eventual fl ancat și 
de alte proiecte rezidențiale.

tehnologice așa că nu pot decât să mă bucur măcar un derdeluș de dat cu plasticul? Că

Anii trecuți, autoritățile centrale și locale s-au angajat să înceapă 
anumite proiecte pentru România și implicit pentru Prahova și 

Ploiești. Dacă ar fi  să ne luăm după ce a consemnat presa, citând decidenții, 
că se va realiza în țară, pesemne ar trebui să fi e paradis la noi. În orice caz, 
am crede că am avut o administrație fantastică. Astăzi exact asta dorim să 
facem, să vedem câte dintre proiectele  sau planurile promise s-au și realizat. 
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Continuând, cu brio, o importantă 
și frumoasă tradiţie de aproape 

un veac și jumătate, conducerea primei 
instituţii muzicale de concerte din 
România, Filarmonica „George Enescu” – 
director general Andrei Dimitriu, a decis 
ca în noul an muzical 2019, pentru Secţia 
Recitaluri camerale să fi e programate, 
în Sala cea Mare a celebrului templu al 
arhitecturii, culturii și artei românești, 
maiestosul Ateneu Român – înscris cu 
câţiva ani în urmă în Patrimoniul Cultural 
Mondial UNESCO, două concerte ale 
violonistei LUMINITZA PETRE și 
pianistei ALINA BERCU, unanim elogios 
apreciate de publicul românesc al marei și 
adevăratei muzici precum și de presa de 
specialitate din ţară și străinătate.

În acest context, s-a ridicat în seara 
zilei de sâmbătă, 19 ianuarie a.c., istorica 
cortină din Sala cea Mare a Ateneului 
Român, indiscutabil adevărata Sală de 
Aur a muzicii românești, pe a cărei sacră 
scenă au urcat, începând de la inaugurarea 
sa din anul 1888, cele mai proeminente 
personalităţi ale culturii românești și 
internaţionale, printre care amintim 
numai câteva nume dintre cele mai 
sonore: genialul compozitor și interpret 
(dirijor, violonist și pianist George 
Enescu, maeștri de renume ai baghetei 
din ţara noastră și din viaţa muzicală 
internaţională: George Georgescu, 
Constantin Silvestri – Artiști ai 
Poporului, Ionel Perlea, Eghizio Massini, 
Constantin Bugeanu, Mircea Basarab, 
Alfred Alessandrescu, Mircea Cristescu, 
Jean Bobescu -  maeștri Emeriţi ai Artei, 
Cristian Badea, Horia Andreescu, Ion 
Marin etc., iar de peste hotare: Bruno 
Walter, Richard Strauss, Vicent D’Indi, 
Sergiu Celibidache, Igor Strawinski, 
Herbert von Karajan etc; reputaţii artiști 
ai arcușului și claviaturii din ţară și 
străinătate: Grigoraș Dinicu, Ion Voicu 
– Artist al Poporului, Ștefan Gheorghiu, 
Mihai Constantinescu, Ștefan Ruha – 
Artiști Emeriţi, Pablo Casals, Gaspar 

Casado și Radu Aldulescu – violoncel, 
Dinu Lipatti, Silvia Șerbescu,  Sofi a 
Cosma, Cella Delavrancea, Valentin 
Gheorghiu, Dan Grigore, Lorry 
Walfi sch, Ilinca Dumitrescu și nu în 
ultimul rând străluciţii interpreţi din 
marile ţări europene: J. Tibaud, Zino 
Francescati, Henrik Szeryng – vioară, 
Alfred Cortot, Wilhelm Kempff , Arthur 
Rubinștein - pian etc.

De data aceasta, splendida cortină s-a 
deschis pentru cele două eminente tinere 
interprete Luminitza Petre – vioară și 
Alina Bercu – pian, două fi ice de onoare 
ale judeţului Prahova.

După cum se știe și se menţionează 
și în scris în programul pe luna ianuarie 
al Filarmonicii George Enescu – pus la 
dispoziţia publicului în seara recitalului, 
violonista Luminitza Petre este „o 
personalitate muzicală complexă”, care 
a atras atenţia presei de specialitate încă 
de la primele apariţii pe scena muzicală 
românească și a lumii. 

Pe lângă activitatea de violonistă-
concertistă, distinsa muziciană s-a afi rmat 
deopotrivă ca dirijoare, membră în diferite 
formaţii de muzică de cameră, fondatoare 
și manager de ansambluri și festivaluri 
muzicale. Încă din timpul studenţiei – după 
absolvirea cu brio a studiilor muzicale la 
liceele de muzică din Ploiești și București 
- la Universitatea Naţională de Muzică din 
București unde a studiat la clasa vestiţilor 
profesori Valeriu Rogacev și Cornelia 
Ronzetti, după care s-a perfecţionat 
prin importante cursuri de măiestrie cu 
regretatul maestru Ștefan Gheorghiu în 
București, și în străinătate, în marele centre 
muzicale ale lumii: Mannheim Viena, este 
laureată a concursurilor internaţionale 
„Tibor Varga” – Elveţia, „Rodolfo Lipizer” 
– Olivia – Italia și a concursurilor naţionale 
Dinu Lipati – Craiova, Sonata a III-a pentru 
vioară și pian de George Enescu – Oradea 
ș.a. A fost  deasemenea distinsă cu Premiul 
Uniunii Criticilor Muzicali din România.

Timp de aproape trei decenii, 
violonista Luminitza Petre a desfășurat 
o bogată activitate solistică cu toate 
orchestrele fi larmonice din România, 
și cu Orchestra Radio din București. 
Consolidarea carierei sale a continuat cu 
apariţiile constante pe importantele scene 
de concert din Stuttgard și Viena, până la 
Tokio din Japonia, sau vasul de croazieră 
„M.S. Deutschland”. 

În paralel cu activitatea concertistică, 
violonista Luminitza Petre a înregistrat 
Integrala Sonatelor și Partitelor pentru 
vioară solo de J.S. Bach, pe un CD, 
imprimare ce a fost extrem de apreciată în 
recenzii de presă și nominalizată pentru 
Premiul Academiei din Tokio (2006).

Practica îndelungată în funcţia de 
concert – maestru în Orchestra de Stat 
din Stuttgard și deopotrivă la Academia 
Internaţională Bach sau cu Orchestra de 
Cameră Hellbronn, a avut darul  de a o 
ajuta în cariera sa dirijorală.

În anul 2007, cu ocazia primirii 
României în Uniunea Europeană a 
înfi inţat la Stuttgard Orchestra Camerata 
Enescu și Festivalul George Enescu sub 
egida Forumului Germano-Român și a 
Consulatului Român din Munchen.

Cursurile de măiestrie în domeniul 
știinţei și artei dirijorale frecventate 
la Stocholm și Helsinki, la academiile 

din Londra și Viena, au contribuit la 
formarea sa ca șef de orchestră, dirijând 
fi larmonicile din Moscova, Nurnberg, 
Oradea, Timișoara, Ploiești, Orchestra de 
Cameră Radio.

Pianista Alina Bercu născută în 
Municipiul Câmpina – unde a început 
și primele studii muzicale continuate cu 
succes la Liceul de Muzică din Brașov 
și la Facultatea de Muzică din această 
localitate, unde a benefi ciat de îndrumarea 
reputatei profesoare universitare dr. Stela 
Drăgulin, a susţinut numeroase recitaluri 
și concerte pe cele mai renumite scene din 
Europa, America și Asia.

A cântat sub bagheta unor vestiţi 
dirijori din Europa și celelalte continente, 
bucurându-se pretutindeni de aprecieri 
dintre cele mai elogioase. În anul 2009 
pianista Alina Bercu a înregistrat 
împreună cu renumitul violonist Iulian 
Gârnet, un valoros CD „Schubert Isaye 
Brams”la Casa de Discuri „Fuga Libera” 
din Bruxelles, iar în prezent, este asistent 
la Conservatorul de Muzică din Waimar.

Programul recitalului extraordinar a 
cuprins trei dintre cele mai reprezentative 
capodopere ale literaturii muzicale clasice 
pentru vioară și pian, semnate de trei 
dintre marile genii ale muzicii universale: 
W. A. Mozart – Sonata KV 306 în Re, Franz 
Schubert – Sonata în La Op. Popsthum 
162, D. 574, Ludwig van Beethoven – 
Sonata Nr. 9, Op.47 „Kreutzer”.

Studiind profund cele trei complexe 
și difi cile partituri – adevărate pietre de 
încercare și pentru marii artiști consacraţi, 
violonista Luminitza Petre și pianista 
Alina Bercu, au parcurs cu incontestabilă 
siguranţă pasajele de virtuozitate ritmică și 
melodică, ce au încântat exigentul public 
bucureștean, care în ropote de aplauze 
au răsplătit, pe bună dreptate, talentul 
și măiestria interpretativă a celor două 
protagoniste din elita școlii muzicale 
românești și internaţionale de interpretare. 

La insistenţele repetate ale publicului, 
distinsele soliste au oferit o surpriză artistică 
de înaltă școală: Partea a treia din Sonata nr. 
7 pentru vioară și pian de Beethoven.

Sincere și călduroase felicitări!

Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

MINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

NUCILE PROTEJEAZĂ 
SISTEMUL CARDIO-VASCULAR

LUMINITZA PETRE – VIOARĂ LUMINITZA PETRE – VIOARĂ ȘIȘI  
ALINA BERCU – PIAN,ALINA BERCU – PIAN,  

PE SCENA SĂLII MARI A ATENEULUI ROMÂN DIN BUCUREȘTIPE SCENA SĂLII MARI A ATENEULUI ROMÂN DIN BUCUREȘTI

UN EXCEPȚIONAL RECITAL CAMERAL:UN EXCEPȚIONAL RECITAL CAMERAL:

TINCTURA de nuci – tonic pentru sistemul 
nervos

De-a lungul vremii, s-a dovedit că nucile, 
consumate ca atare sau sub formă de pulberi 
și tincturi, constituie un bun remediu pentru 
îmbunătăţirea memoriei, un energizant de excepţie 
și un leac desăvârșit în tratarea tulburărilor psihice 
și a durerilor de cap.

Dintotdeauna s-a făcut asocierea formei 
fructului de nuc cu cea a creierului uman. Pe 
lângă nucile gustoase, tratamentul cu tinctura 
obţinută din aceste fructe este benefi c în tratarea 
afecţiunilor endocrine, neurologice și psihice.

Preparare. Pentru prepararea unei tincturi se 
iau 30 de nuci verzi, care vor fi  tăiate în patru și 
așezate în straturi într-un borcan de 3 litri. Peste 
ele se toarnă 1 litru de rachiu de secară, astfel încât 
acestea să fi e perfect acoperite, după care borcanul 
se va închide ermetic și se va păstra la soare. După 
3 săptămâni, acesta se va agita bine și conţinutul 
se va strecura printr-un tifon dublu, fi ind păstrat 
într-un loc întunecos și rece. 

Administrare. Pentru tratarea unor afecţiuni 
ale sistemului nervos se va lua 1 linguriţă cu 
tinctură pe zi, dimineaţa, timp de 20 de zile, 
iar pentru disfuncţiuni tiroidiene se vor lua 2 
linguriţe pe zi, înainte de micul dejun și cină, timp 
de 40 de zile.

Valorile colesterolului pot fi  reglate cu 
PULBERE de nuc

Preparare. Pentru obţinerea pulberii de nuc 
este nevoie de frunze sănătoase, care de obicei 
ajung la maturitate cam la sfârșitul lunii august. 
Procedeul de obţinere a acestei pulberi este ceva 
mai complicat și asta datorită procesului de uscare 
alternativă a fructului de nuc. Mai întâi se rup 50 
de frunze, care se trec pe sub un jet de apă, după 
care se pun imediat la uscat într-un singur strat. 
Timp de 20 de zile se usucă alternativ, 1 zi la 
umbră, 2 zi la soare. Când sunt bine uscate, acestea 
se mărunţesc și se macină cu ajutorul unei râșniţe. 
Deoarece substanţele volatile pe care frunzele de 
nuc le conţin se evaporă foarte repede, pulberea se 
păstrează în borcane de sticlă închise ermetic, în 
locuri întunecoase și reci, timp maximum 10 zile.

Administrare. Tratamentul cu pulbere din frunze 
de nuc durează 30 de zile, administrându-se câte 1 
linguriţă cu pulbere înaintea celor 3 mese principale 
ale zilei. Pentru că efectul  este foarte puternic, acest 
tratament poate fi  reluat doar după o pauză de 
câteva luni. Odată stabilizate valorile glicemiei și ale 
colesterolului, acestea se vor menţine la parametrii 
doriţi timp de aproape 3 luni, după care tratamentul 
cu pulbere de nuc se poate repeta. Acest tratament 
poate ajuta și la scăderea trigliceridelor, fi ind un bun 
echilibrant al tabloului lipidic.

Leac împotriva CĂDERII PĂRULUI
Pe lângă tratamentele interne cu nuci, pentru 

uz extern se poate prepara o tinctură împotriva 
căderii părului.

Preparare. Aceasta se obţine din 30 g de 
frunze bine uscate, care se freacă între palme, 
amestecându-se cu 150 ml alcool de 90 % și 100 
ml apă. Amestecul se ţine la macerat timp de 2 
săptămâni, agitându-se de 3-4 ori pe zi, după care 
se fi ltrează și se mai ţine 1 săptămână la frigider, 
pentru a se decanta.

Din această tinctură se pun 10 picături în 1 
litru de apă de izvor, se agită de câteva ori, apoi se 
folosește la limpezirea părului.

ontinuând cu brio o importantă
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INEDIT

UN CAZ AL ANILOR ’90: „BOB”

În noiembrie 1993, am fost 
transferat de pe profi lul 

Contrainformaţii Economice 
pe cel al Apărării Constituţiei și 
Integrităţii Teritoriale. În acest 
context mi-a fost predat în atenţie 
și cazul lui „Bob”, cadru al unui 
serviciu de informaţii dintr-o ţară 
„prietenă” României, venit pe raza 
de competenţă prin anul 1980.

În perioada 1980-decembrie 
1989, acoperirea acestuia a 
fost de șef al unei unităţi de 
service a fi rmei „F”, iar din 1993 
a revenit ca reprezentant al 
acesteia la „tratative” purtate cu 
reprezentanţii SC „S” SA Brașov, 
în vederea realizării unei societăţi 
mixte, în care „F” aducea ca aport 
social documentaţia, iar partea 
română spaţiul, utilaje și forţa de 
muncă.

Despre „Bob” aveam unele date 
din perioada anilor 1980, întrucât 
sediul unităţii sale de service se 
afl a într-un obiectiv economic 
de care mă ocupasem în plan 
contrainformativ. După preluarea 
cazului, am putut discuta și cu 
ofi ţerul care-l avusese în atenţie 
până în 1989 și care, între timp, 
îmi devenise șef.

Acesta mi-a relatat, în esenţă, că 
„Bob” era o persoană „temută” în 
cadrul reprezentanţei diplomatice 
a ţării sale la București. De 
asemenea, fuseseră obţinute date 
că recrutase o sursă a unităţii 
centrale de profi l, căreia i-a confi at, 
după obţinerea „acordului” de a-l 
sprijini în activitatea sa, că este 
ofi ţer în serviciul de informaţii al 
ţării sale cu gradul  de colonel și 
urmează să-l prezinte șefului său.

„Bob” a fi lmat și desfășurarea 
protestului din 15 noiembrie 1987 
al salariaţilor de la Întreprinderea 
pentru Autocamioane Roman în 
faţa Comitetului Judeţean PCR 
Brașov, după care s-a deplasat în 
ţara sa, unde a relatat în mass-
media acest eveniment.

În perioada cât l-am avut în 
atenţie, „Bob” și-a creat un cerc 
de relaţii în toate mediile sociale 
ale conaţionalilor săi de pe 
raza judeţelor Brașov, Covasna, 
Harghita, Satu Mare (garderobiere 
de la restaurante, muncitori, 
persoane cu studii superioare, 
din administraţia de stat, clerici), 
multe dintre acestea având 
atitudini naţionalist-iredentiste. 
Cu unele dintre ele se întâlnea la 
sfârșit de săptămână în casa de 
vacanţă a unui primar dintr-o 
staţiune turistică din judeţul 
Covasna, cunoscut cu concepţii 
separatist-autonomiste.

„Bob” a fost, totodată, interesat 
în obţinerea unor documentaţii 
tehnice de la societăţile brașovene. 
În acest scop, a angajat-o în calitate 
de secretară a reprezentanţei 
fi rmei „F” din Brașov pe „Mona”, 
subinginer la cabinetul tehnic 
al societăţii „U” Brașov, căreia 
i-a solicitat desenele de execuţie 
a unui ansamblu executat de 
societatea brașoveană sub licenţa 
engleză, similar cu cel produs de 
„F”, dar sub licenţă germană.

„Mona” a xeroxat documentele 
și i le-a predat lui „Bob”, iar 
faţă de colegi a motivat că 
acestea îi erau necesare la 
susţinerea lucrării de licenţă.
Verifi când la Universitatea 
Transilvania Brașov dacă se 
confi rmă că tema de licenţă 
a „Monei” o constituie acest 
ansamblu, s-a stabilit că aceasta își 
susţinuse lucrarea de licenţă (de 
stat) în anul 1987, cu o altă temă, 
tot un produs al societăţii „U”.

În această situaţie am realizat 
o combinaţie informativă, cu 
implicarea directorului societăţii 
brașovene, pe care l-am instruit 
să o sune pe „Mona” și să-i 
transmită că va sesiza organele de 
procuratură cu privire la copierea 
documentaţiei fără aprobare. 
Răspunsul acesteia a fost același 

pe care l-a dat și colegilor de birou.
În aceeași seară „Mona” i-a 

relatat lui „Bob” discuţia avută 
cu directorul de la „U”, primind 
replica: „a prins pisica șoarecele, 
te vei descurca”.

A doua zi dimineaţa, „Bob” 
s-a deplasat la sediul misiunii 
sale diplomatice de la București, 
revenind la Brașov după două zile 
cu un autoturism cu număr CD 
(corp diplomatic), înlocuindu-și 
autoturismul cu număr TC (corp 
tehnic) pe care îl folosea anterior.

„Bob” a abordat, de asemenea, 
societatea brașoveană „S”, tot sub 
pretextul antamării unor tratative 
privind realizarea unei societăţi 
mixte cu fi rma sa. Aici și-a creat 
mai multe legături, printre care 
„Dan”, căruia „Bob” i-a solicitat 
desenele de execuţie ale unui 
subansamblu realizat de o societate 
comercială din Sibiu. Acesta i le-a 
trimis prin fax. „Bob” a obţinut, de 
asemenea, organigrama societăţii 
„S”, apelând la legătura „V”, despre 
care s-a stabilit că înainte de 
decembrie 1989 a lucrat în cadrul 
Ministerului de Externe.

„Bob” l-a invitat la sediul 
reprezentanţei pe inginerul „H”, 
directorul societăţii „S”, iar după 
plecarea acestuia i-a comunicat 
șefului agenţiei economice la 
București că a băut cu acesta și a 
reușit să-l atragă de partea sa.

În fi nal, a rezultat că tratativele 
lui „Bob” cu reprezentanţii SC „S” 
SA Brașov privind realizarea unei 
societăţi mixte au fost sterile, fără 
nicio perspectivă de fi nalizare.

Din păcate, dat fi ind că după 
decembrie 1989 conducerile 
societăţilor comerciale nu au 
acordat atenţie protejării propriilor 
documentaţii, neclasifi cându-
le ca secret de serviciu, nu s-au 
putut lua măsurile legale în cazul 
societăţii „S”. „Bob” a antamat 
tratative și cu reprezentanţii SC 
„T” SA Brașov, după terminarea 
cărora, participanţii din partea 
română au sesizat faptul că acesta 
nu formulase nicio propunere 
concretă. În perioada când s-a 
pus în discuţie privatizarea 
SNCFR, „Bob” a fost interesat să 
obţină date și informaţii privind 
participanţii la acţiunea de 
privatizare, cât și pe cei care vor 
participa la modernizarea parcului 
de vagoane. De asemenea, a 

încercat să determine o persoană 
de decizie de la S.V. Vagonul Arad 
să opteze pentru achiziţionarea 
unor piese produse de fi rme din 
ţara sa. Manevra lui „Bob” a putut 
fi  dejucată prin conlucrarea cu 
Secţia Judeţeană Arad a SRI.

Pe parcursul șederii în ţara 
noastră, „Bob” a conlucrat 
în activitatea informativă cu 
„Mona”, care efectua și ea 
întâlniri cu persoane de interes, 
între care a fost identifi cat și „Y”, 
colonel MApN, responsabil cu 
producţia de armament în cadrul 
Ministerului Economiei.

Din măsurile informativ-
operative întreprinse a rezultat că 
„Bob” cunoștea și utiliza practicile 
muncii secrete. În deplasările pe 
care le efectua cu autoturismul, 
se verifi ca permanent (alterna 
deplasarea în viteză cu cea lentă și 
opriri, mers pe contrasens, trecerea 
pe culoarea roșie a semaforului), 
iar „Mona”, care îl însoţea în 
călătoriile din afara judeţului, era 
atentă la autovehiculele care se 
deplasau pe același traseu.

Întâlnirile pe care „Bob” le 
realiza cu persoanele din legătură 
erau planifi cate în locuri puţin 
aglomerate și la ore când circulaţia 
era foarte redusă ori schimba în 
ultimul moment locul acestora. 
„Bob” se prezenta la întâlniri 
cu circa 30 de minute înainte și 
„peria” toată zona, fi ind atent la 
pietoni și autovehicule.

După o întâlnire cu legătura sa 
„Dan” din fi rma „S”, l-a întrebat 
dacă a observat că a fost urmărit, 
acesta spunându-i că nu și-a 
dat seama (s-a autoverifi cat, 
deplasându-se spre domiciliu 
după întâlnire pe o stradă scurtă și 
necirculată, mimând introducerea 
unui plic în cutia poștală de la un 
imobil, fi ind atent, în același timp, 
și la ce se petrece în jurul său).

Când mergea într-un 
restaurant, „Bob” alegea o masă 
lângă orchestră, care să-i ofere 
vedere asupra intrării în local. 
Motiva această poziţie prin faptul 
că îi place foarte mult muzica 
populară românească și vrea să o 
audă mai bine.

„Bob” mai efectua deplasări și 
cu trenul, cu deosebire folosind 
trenurile de noapte. Într-una din 
aceste deplasări s-a întâlnit cu 
„G”, fost cadru de conducere la 

„S” înainte de decembrie 1989, 
cunoscut cu atitudini naţionalist-
iredentiste și schimbat din funcţie 
pentru suspiciuni de sabotaj.

Unele activităţi ale lui „Bob” 
din perioada fostului regim au fost 
menţionate și într-un interviu, 
apărut în luna decembrie 2001 
într-un cotidian local, cu un 
participant la evenimentele din 
decembrie 1989, de la Brașov, 
pe nume Adrian Ariciuc. Acesta 
a relatat: „Într-o seară a lunii 
noiembrie 1989, mă afl am cu 
câţiva prieteni la o masă într-un 
restaurant al Hotelului Capitol 
din Brașov și discutam critic la 
adresa situaţiei din ţara noastră. 
La o masă apropiată se afl a un 
bărbat cu o constituţie atletică cu 
părul grizonat, îmbrăcat în costum 
și cu cravată, care, aparent, era 
preocupat de costumaţia sa. După 
o perioadă de timp a venit la masa 
noastră și politicos ne-a întrebat 
dacă îi permitem să stea cu noi. 
Accentul când a vorbit s-a observat 
că este al unui străin.

I-am permis și, după câteva 
replici banale, a spus că a auzit 
discuţia noastră critică la adresa 
situaţiei din România, este 
întrutotul de acord cu noi, dar 
trebuie să ne organizăm și să 
trecem la acţiuni care să conducă la 
schimbarea acestei stări de lucruri 
din ţară. La el în ţară s-a făcut 
această mișcare și acum situaţia 
este mult mai bună.

Descrierea făcută de Ariciuc 
corespundea fi zionomiei lui „Bob”.

În contextul în care s-a 
stabilit informativ că fi rma „F” 
reprezentată de „Bob” nu mai 
avea un obiect de activitate care 
să-i permită acestuia crearea 
de legături informative, cazul 
a fost închis prin informarea 
benefi ciarilor legali cu aspectele 
de interes rezultate.

În prezent, „Bob” este primar 
într-o mică localitate din ţara 
sa. Atât el, cât și șeful agenţiei 
economice a ţării sale la București 
au devenit acţionari la o fi rmă 
cu capital privat din municipiul 
Brașov.

În fi nal, vreau să mulţumesc 
colegilor din celelalte 
compartimente care au colaborat 
cu profesionalism la monitorizarea 
lui „Bob”.

Colonel (r) Valeriu DOGARU

Aproape 8.000 de oameni ai străzii 
au ajuns să trăiască pe trotuarele și 

în locurile aglomerate din San Francisco. 
Din acest motiv, autorităţile locale se 
străduiesc să găsească o soluţie, pentru 
ameliorarea a ceea ce Organizaţia 
Naţiunilor Unite a descris drept „o criză”.

Într-un raport publicat în luna 
octombrie anul trecut, un raportor special 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite vorbea 
despre o „criză a oamenilor străzii”, 
atrăgând atenţia că „sunt încălcate mai 
multe drepturi ale omului” în această 
metropolă, potrivit San Francisco 
Chronicle.

Astfel, expertul ONU Lelani Farha a 
descris drept „nemilos și inuman” modul 
în care sunt trataţi oamenii străzii din 

San Francisco, precizează că li se refuză 
accesul la „nevoile de bază”: apă, sistem 
medical și îngrijire personală. „M-a 
șocat, îmi pare rău. California e un stat 
bogat, Statele Unite sunt o ţară bogată, 
așa că e inacceptabil din punct de vedere 
al standardelor internaţionale să văd 
condiţiile deplorabile pe care guvernul le 
permite”, a spus ea.

Un artist din New York a creat o statuetă 
care îl înfăţișează pe președintele 

american Donald Trump în miniatură. 
Inscripţia de pe soclu îi încurajează pe 
stăpânii câinilor scoși la plimbare să-i lase să 
urineze pe ea.

„Expoziţia de artă” este prezentată de Phil 
Gable, care ocupă funcţia de director de 
creaţie al companiei Porcupine Armadillo 
Gable a declarat că scopul instalării statuii 
este acela de a adăuga „un mic moment de 
meditaţie” asupra climatului politic general 
deprimant, dar a recunoscut că a fost și o 
exprimare a „dispreţului personal” faţă de 
Donald Trump. „Mereu am iubit umorul 
politic”, a spus artistul pentru NBC, adăugând 
că, în actuala administraţie, „oamenii au 

nevoie de niște glume bune, pentru a le trece 
ziua mai ușor”, scrie rt.com

n noiembrie 1993 am fost În perioada cât l am avut în
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Actori indubitabili ai furtului miliardului, avocatul lui Ilan Shor, o prezentatoare a 
televiziunilor acestuia, un ex-candidat la primăria Orheiului și alți apropiați ai milionarului, 

deocamdată primar de Orhei, fac prezență în lista candidaților Partidului Politic „ȘOR” pentru 
alegerile parlamentare din 24 februarie de la Chișinău. Fabrici și uzine cu mii de locuri de muncă, 
colhozuri înfl oritoare ca pe timpurile sovietice, reinstituirea pedepsei cu moartea și „construirea” 
unei țări cu oameni liberi – nici mai mult, nici mai puțin – sunt obiectivele care curg gârlă personal 
din gura liderului formațiunii ce-i poartă  numele.

De precizat totuși că lista partidului „ȘOR” se strecurase 
spre anumite mijloace media cu mult înainte ca CEC să fi  
dat startul ofi cial al campaniei electorale. Grație și celor 
două televiziuni ce și le-a tras la Orhei, a căror rază de 
emisie acoperă și Chișinăul. Ca și agitația electorală, care, 
de rând cu acțiunile de bruiere a mitingurilor de protest 
ale susținătorilor PAS și PPDA, Mișcării de Rezistență 
„ACUM”, luase avânt încă din vară sub forma unor 
acțiuni de agrement în sate și prin curțile dintre blocurile 
Chișinăului – cu diverse distracții pentru copii sau concerte 
pentru părinții acestora. Copiii se alegeau fi e cu un balon, 
fi e cu o mascotă din fi lme animate, bătrânii, mai ales din 

sate, cu o chifl ă și apă. Și cu un prilej de a petrece timpul 
într-o veselie de doi bani. 

Ilan Shor a intrat în politică de frică. Un apropiat de-al 
său ne-a mărturisit sub jurământ de anonimat, că Shor nu 
are ambiții politice, mai degrabă este avar de avere și bani. 
E un pas tactic nevoit, pentru a scăpa cumva de închisoare. 
„Credeți-mă, el a obținut acceptul, dacă nu chiar ordinul lui 
Plahotniuc de a se lansa în politică. El își coordonează cu 
Plahotniuc până și textele cuvântărilor. Un comportament 
atât de agresiv nu-i este caracteristic. Clar, acționează 
conform instrucțiunilor, fi ind un paratrăsnet a tot ce s-a 
adunat negativ în societate. Plahotniuc nu-l va admite pe 

Shor în legislativ, îl va forța să trimită în locul lui pe un om 
de-al coordonatorului”. 

În prezent instanța de judecată a anunțat o pauză de 
trei luni în dosarul Ilan Shor. Chipurile pentru o expertiză 
fi nanciară și contabilă. În aceste luni Shor își poate juca, 
nestingherit de ședințele judiciare, rolul de sculă în 
campania electorală. Și dacă, printr-un absurd, se revine la 
pedeapsa capitală, cine va fi  dus primul la eșafod?

Cum e și fi resc la partide, cap de listă este liderul 
partidului Ilan Shor, persoana asupra căruia atârnă cea 
mai grea sabie a lui Damocles în procesul privind furtul 
miliardului. Tot în capul listei se regăsesc atât actori ai 
creditelor neperformante, cât și întreg aparatul de partid al 
formațiunii și chiar un agent al Kremlinului. Cu numărul 
2 fi gurează Marina Tauber, vicepreședintele partidului, 
de asemenea unul dintre fi guranții principali în Raportul 
Kroll ca participantă la devalizarea celor trei bănci prin 
acțiuni concertate. S-a mai remarcat și ca cea mai agresivă 
din echipa Shor nu numai față de jurnaliști, dar și cu 
moldovenii din diaspora, când echipa partidului a mers, în 
scopuri electorale, la Veneția cu un concert, unde Tauber 

le-a reproșat protestatarilor: „Un om normal 
stă acasă lângă familie, da’ nu șterge cu** la 
Italia”. Este urmată de Petru Jardan, directorul 
companiei „Avia Invest” și administrator al 
Aeroportului din Chișinău, unde se „învârt” 
nu puține milioane, deloc străine lui Shor. 
Apoi Maria Albot, secretar general, cândva 
angajata companiei „Dufremol”, afi liată lui Ilan 
Șhor și administrată de Ilona Sho r, mama lui 
vitregă; în prezent este și președinta Asociației 

Obștești „Pentru Orhei” și vicepreședinta „Fundației de 
caritate Miron Shor”, structuri prin care sunt „sponsorizate” 
toate acțiunile de promovare a imaginii formațiunii, dar și 
campaniile reprezentanților partidului „ȘOR” în alegerile 
pentru primăria Chișinău și cele prezidențiale. În primii 
cinci fi gurează și Reghina Apostolova, altă fi gurantă în 
Raportul Kroll, alături de Shor și Tauber. Venită din Irkutsk 
(Federația Rusă), a „avansat” de la profesoară de geografi e 
la asistenta unui deputat comunist, apoi consilier municipal 
din partea PCRM. Acum este viceprimar de Orhei, după ce 
a eșuat în scrutinul pentru funcția de primar al capitalei.

Însă una dintre cele mai ostile fi guri tuturor guvernărilor 
de la Chișinău este Valerii Klimenko, prezent și el în sub 
primii cinci. Președinte, ca și cum ar veni, de onoare 
al partidului „ȘOR”, Klimenko este considerat de mulți 

jurnaliști de la Chișinău (nu se cunoaște dacă și de SIS) al 
doilea, după Igor Smirnov, rezident al serviciilor speciale 
rusești. Cel mai aprig critic și „clopotar” al pericolului unirii 
Republicii Moldova cu România, adept al integrării republicii 
nu numai în Uniunea Euroasiatică, dar și direct în Federația 
Rusă, Klimenko este, rând pe rând, fondator și președinte al 
Comunității ruse din Chișinău, președinte al Congresului 
Comunităților Ruse din Republica Moldova, apoi fondatorul 
și președintele Mișcării social-politice (a se citi partidului) 
„Ravnopravie” (egalitate în drepturi, în traducere din rusă 
– N.M.), pe listele căreia va ajunge consilier în Consiliul 
Municipal Chișinău. Doar atât, căci candidând la funcția de 
primar, suferă un eșec lamentabil. Ulterior va reprezenta însă 
Congresul Comunităților Ruse din Moldova în Consiliul 
Conaționalilor de pe lângă Duma de Stat a Rusiei și va mai 
ajunge (nu fără sprijinul Kremlinului, trebuie să credem) 
membru al Consiliului Internațional al Conaționalilor 
ruși. După mai multe insuccese în capitala Moldovei, este 
transferat (probabil cu misiune specială) la Orhei, cel 
de-al doilea centru județean unionist la 1918, cu evidente 
tendințe unioniste și după o sută de ani. Anume aici își 
va sacrifi ca propria formațiune, fondând Partidul Politic 
„ȘOR” și făcându-l pe Ilan Shor primar de Orhei.

Numele lui Ilan Shor va deveni cunoscut publicului 
larg după ce mai multe canale TV și ediții de limbă rusă 
vor mediatiza cea de-a doua lui căsătorie cu vestita 
cântăreață, actriță și fotomodel din Rusia (originară din 
Daghestan) Sara Manahimova, cu numele scenic Jasmin. 
La nunta acestora, care a avut loc în Palatul Republicii 
într-o nemaiîntâlnită atmosferă luxuriantă, printre oaspeții 
de vază au fost prezenți doi șefi  de stat, președinții Petru 
Lucinschi și Vladimir Voronin, premierul Vlad Filat și 
ministrul justiției pe atunci Alexandru Tănase, deputații 
Veaceslav Platon și Chiril Lucinschi, altă „lume selectă”. Așa 
se face că Ilan Shor va ajunge curând a se „învrednici” de 
protecția multor funcționari de mâna-ntâi: ex-directorul 

SIS Ion Ursu (mai târziu președinte al consiliului director al 
Băncii de Economii), ministrul de interne Gheorghe Papuc, 
Viorel Melnic, șeful Serviciului Vamal și viceministru al 
economiei (va ajunge mai târziu președintele Asociației 
Obștești „Pentru Orhei”). Se va bucura și de sprijin politic 
prin Iurie Luncașu, un apropiat al lui Voronin și Plahotniuc, 
prin Serghei Iaralov, vicepreședinte PDM și mâna dreaptă 
a lui Plahotniuc în afaceri. Ultimul, Vlad Plahotniuc, 
îl va folosi mai târziu drept sculă în lupta cu opoziția 
neparlamentară și în prezentul scrutin parlamentar. Pentru 
alții însă șampania de lux și relația cu Shor îi va costa posturi 
înalte și chiar propria libertate. La 6 mai 2015 instanța de 
judecată îl va plasa pe Shor în arest la domiciliu, iar pe 15 
octombrie Vlad Filat va fi  arestat și condamnat ulterior la 
8 ani de închisoare. Îi vor urma Veaceslav Platon și Chiril 
Lucinschi, tot în urma denunțului lui Shor. Iar mai târziu 

cunoștința cu oamenii de afaceri din acest cerc îl va costa pe 
Alexandru Tănase postul de ministru al justiției. 

Și Ilan Shor va fi  condamnat la șapte ani și jumătate 
de închisoare cu executare. Dar nu va ajunge (cel puțin 
deocamdată) după gratii. Salvarea îi va veni de la liderul 
partidului „Ravnopravie” Valerii Klimenko. Acesta va 
inventa un mit: un grup de orheieni s-ar fi  adresat la 
partidul său să-l includă în liste pe Ilan Shor drept candidat 
la funcția de primar al Orheiului. Astfel Shor devine 
președinte al mișcării „Ravnopravie”, redenumită ulterior 
Partidul „ȘOR”, iar Valerii Klimenko președinte de onoare al 
partidului. În iulie 2015 fi ul celui mai renumit medic evreu 
din Orhei este ales din prima rundă, cu circa 62%, primar 
de Orhei. Astfel reședința de vară a domnitorului Vasile 
Lupu devine ostatecă a lui Shor, Klimenko, Apostolova și 
alți străini neamului românesc. 

Născut la Tel-Aviv, micuțul Shor a pășit pe pământul 
părinților săi la 2 ani, când a coborât, la începutul anilor ’90, 
din avion împreună cu tatăl său, Miron Shor, mama și sora 
mai mare. Miron Shor, cândva un cunoscut medic evreu în 
Orhei, revenea în Moldova, după ce în anii ’70 se repatriase în 
Israel, nu pentru a relua practica medicală, ci în scopul unor 
afaceri. În 1994 este deja proprietarul unei rețele de magazine 
pentru haine de top, cosmetică și parfumerie „Moldclassica 
International”, după care reușește să deschidăo rețea de 
magazine Duty Free, iar mai târziu și alte companii, ce se 
vor constitui în afacerea „ShorHolding”. În tot acest răstimp 
„micuțul Ilan” va fi  alături de Shor senior, acesta inițiindu-l, pe 
un limbaj accesibil copiilor, în cele mai complicate probleme 
de business. Așa încât la 16 ani îi va încredința prima afacere 
– o întreprindere de publicitate. Peste doi ani Miron Shor va 
deceda și tânărul Ilan, la numai 18 ani va moșteni compania 
„ShorHolding”. 

În continuare sfetnicul de căpătâi îi va fi  cea de-a doua 
soție a tatălui, Ilona Shor. Mama vitregă îl va consacra cum 
să-și facă prieteni în cercurile de businessmani. Primul 

dintre aceștia devine curând Gabriel Stati, fi ul lui Anatol 
Stati, proprietarul „Ascom Goup”, cea mai mare companie 
petrolieră din Republica Moldova. Anume în clubul de 
noapte al acestuia „Flamingo” se va cunoaște curând cu 
viitorul premier Vlad Filat, dar și cu Veaceslav Platon, pe 
atunci deputat în legislativ de la Alianța „Moldova Noastră”. 
Îi va copleși pe aceștia că tatăl i-a lăsat o moștenire colosală, 
dar mereu va împrumuta de la ei sume mari de bani. Mai 
târziu, în calitate de învinuit în dosarul furtului miliardului, 
va declara că relația cu Filat se reducea la „șantaj și presiuni” 
din partea premierului. În adevăr, „șantajul și presiunile” 
i-au consolidat pozițiile în zona comerțului duty-free pe 
tot perimetrul hotarelor republicii, prin companii afi liate îl 
va face proprietar al multor obiecte aparținând sindicatelor, 
acestea servindu-i adesea de gaj la împrumuturi de proporții. 
Tot relația cu premierul Filat îl va ajuta să devină președinte al 
Consiliului de Administrare a Băncii de Economii și preia sub 
controlul acesteia Băncile Comerciale „Unibank” și „Banca 
Socială”, iar mai târziu concesionar din umbră, dar real, 
prin intermediul  companiei „Avia Invest”, a Aeroportului 

Internațional Chișinău. La această etapă deja Shor nu va mai 
fi  nevoit numai să „ofere mită” premierului, dar și va primi 
de la acesta, prin bodiguarzi, valize cu bani, despre care va 
declara că Filat investește masiv în businessul său.

GAȘCA DIN RAPORTUL KROLL – ÎN 
CAPUL LISTEI PENTRU PARLAMENTARE

MICUȚUL SHOR, AJUNS „UN EROU AL 
TIMPURILOR NOASTRE” SAU O SCULĂ 

POLITICĂ?

O NUNTĂ CÂT O SĂRBĂTOARE 
NAȚIONALĂ, CU CONSECINȚE 

CATASTROFALE  

DUPĂ REINSTITUIREA PEDEPSEI CU 
MOARTEA, CINE VA MERGE PRIMUL

LA EȘAFOD?



Ziarul   Ploiestii
14 - 20 februarie 2019

PAGINA 11

OCOLUL PĂMÂNTULUI

SCHISMA RUSO-UCRAINEANĂ SCHISMA RUSO-UCRAINEANĂ 
TULBURĂ LINIŞTEA ESTULUITULBURĂ LINIŞTEA ESTULUI

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

SCHISMA RELIGIOASĂ
Se anunţă acutizarea confl ictului 

schismatic privind acordarea tomosului 
Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Patriarhul Constantinopolului a 
desemnat recent exarhii/episcopii săi la 
Kiev. Misiunea principală a acestora este 
constituirea unor structuri bisericești 
independente de Biserica Ortodoxă Rusă. 
Patriarhia Constantinopolului a declarat 
că această măsură a fost adoptată în cadrul 
pregătirii acordării autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe din Ucraina, ca atare evaluările 
anterioare, potrivit cărora Patriarhia 
Ecumenică a Constantinopolului va acorda 
tomosul acestei Biserici, se confi rmă.

Primele semnale în acest sens au devenit 
publice în urma întâlnirii dintre Patriarhul 
rus Kiril și Patriarhul Bartolomeu al 
Constantinopolului, care a avut loc la fi nele 
lunii august 2018, la Istanbul, ocazie cu care 
se pare că au fost epuizate toate mijloacele 
de negociere a soluţionării consensuale a 
schismei religioase din Ucraina. În cadrul 
acestei întâlniri, Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu i-ar fi  transmis Patriarhului 
Rusiei că a hotărât deja acordarea 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Reprezentanţii Patriarhului Moscovei 
și întregii Rusii au declarat că Patriarhia 
Moscovei și întregii Rusii va rupe legăturile 
cu Patriarhia Constantinopolului, dacă 
aceasta va acorda tomosul Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene și va legitima schisma 
ucraineană.

Potrivit șefului Departamentului 
pentru Relaţii Externe al Patriarhului 
Moscovei și întregii Rusii, mitropolitul 
Ilarion, doar schismaticii (care nu au fost 
recunoscuţi de către nicio altă biserică 
locală) au solicitat acordarea autocefaliei, 
nu biserica reprezentată canonic în 
Ucraina, ca atare gestul Patriarhiei 
Constantinopolului va legitima schisma 
acestora. „Esenţa confl ictului cu Patriarhia 
Constantinopolului este următoarea: ei 
cred că prin acordarea tomosului problema 
schismei va fi  rezolvată, în timp ce noi 
apreciem că ea se va adânci și exacerba. 
Legitimarea schismei ucrainene va adânci 
schisma în Ucraina, dar și în întreaga 
comunitate creștină, întrucât Biserica 

Ortodoxă Rusă nu va recunoaște niciodată 
această legitimare. Contramăsurile noastre 
vor depinde de dinamica dezvoltării 
proiectului acordării tomosului. Nu 
vom avea altă perspectivă decât să 
rupem legăturile cu Constantinopolul”. 
Mitropolitul Ilarion a acuzat Patriarhia de la 
Constantinopol că acţionează cu încălcarea 
canoanelor și a declarat că diplomaţia 
bisericească nu mai dă niciun rezultat în 
dialogul cu Patriarhia Constantinopolului. 
La rândul său, Vladimir Legojda, purtătorul 
de cuvânt al Patriarhiei, a apreciat decizia 
lui Bartolomeu drept „o invazie brutală fără 
precedent a teritoriului canonic al Patriarhiei 
Moscovei” și a anunţat că Moscova nu va 
lăsa această mișcare „fără răspuns”.

Sinodul arhieresc al Bisericii Ortodoxe 
Ruse din străinătate a condamnat 
ferm decizia Patriarhiei Ecumenice a 
Constantinopolului de a numi episcopii săi 
în Ucraina, declarând că acest gest ameninţă 
în mod direct unitatea lumii creștine: 
decizia Patriarhiei Constantinopolului de 
a trimite exarhii săi în teritoriul canonic 
al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, fără 
acordul Patriarhului Kiril al Moscovei și al 
întregii Rusii și al mitropolitului Onorifi c 
al Kievului și întregii Ucraine, constituie o 
încălcare grosolană și fără precedent a unei 
biserici în teritoriul canonic al alteia.

Autocefalia (independenţa ortodoxiei 
ucrainene de Moscova) va reprezenta o 
victorie (geo)politică a Kievului în confl ictul 
cu Moscova.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe 
Ireneu l-a avertizat pe Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu că este împotriva „amestecului 
în problemele bisericii ucrainene”. Acesta 
susţine că numai Biserica Ortodoxă 
Rusă are drept canonic și istoric la 
organizarea bisericească în Ucraina: 
autocefalia Bisericii din Ucraina este 
„foarte riscantă, chiar catastrofală”, pentru 
unitatea Sfi ntei Ortodoxii. În acest sens, 
Patriarhul Irineu a adresat o scrisoare către 
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în care 
Ireneu exprimă protestul faţă de intenţia 
Patriarhiei Constantinopolului de a acorda 
autocefalie grupărilor schismatice din 
Ucraina și Macedonia. Irineu menţionează 
în epistolă faptul că există conducători laici 

care doresc folosirea Bisericii de către stat; 
unii dintre acești conducători sunt atei sau 
chiar nebotezaţi, cum ar fi  președintele 
Muntenegrului, Milo Djukanovici și Petro 
Poroșenko, președintele Ucrainei.

În acest moment, în Ucraina există trei 
structuri ecleziastice: Biserica Ortodoxă 
Ucraineană (condusă de Mitropolitul 
Onufrie), afl ată în subordinea canonică a 
Patriarhiei Moscovei, Biserica Ortodoxă a 
Ucrainei și Biserica Ortodoxă Ucraineană 
Autocefală, aceste ultime două structuri 
nefi ind recunoscute de nimeni și care se afl ă 
de asemenea, în confl ict între ele. Patriarhia 
ecumenică ar dori să unească aceste facţiuni 
și să acorde autocefalia, dar nu este clară 
modalitatea în care se va realiza acest 
obiectiv.

Până în momentul de faţă, nu a fost 
prezentat public punctul  de vedere al 
Bisericii Ortodoxe Române în problema 
tomosului Bisericii Ortodoxe Ucrainene și, 
implicit, a noii schisme în cadrul comunităţii 
creștin-ortodoxe.

Acordarea tomosului Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene de către Patriarhia Ecumenică 
a Constantinopolului și, ca efect, obţinerea 
autocefaliei de către Biserica Ortodoxă 
Ucraineană îi va pune într-o situaţie de 
difi cultate majoră pe etnicii români creștin-
ortodocși din Ucraina, care sunt afi liaţi, în 
uriașa lor majoritate, Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene afl ate în subordinea canonică 
a Patriarhiei Moscovei. După reducerea 
drastică a posibilităţilor acestora de a-și 
menţine școlile cu predare în limba română 
ca efect direct al Legii-cadru privind 
educaţia (Lege adoptată de Rada Supremă 
de la Kiev în septembrie 2018), schisma 
comunităţii creștin-ortodoxe provocată de 
autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene 
va genera noi tensiuni și probleme pentru 
comunitatea românească din Ucraina.
EVOLUŢII MILITARE LA MAREA 

AZOV ȘI MAREA NEAGRĂ
În cadrul unei analize separate (Încă o 

mare furioasă, Azov), am semnalat anterior 
riscurile privind acutizarea confruntării 
politico-militare dintre Rusia și Ucraina în 
acvatoriile Mării Negre și Mării Azov.

Evoluţiile din teren confi rmă previziunile 
noastre. Până la sfârșitul anului în curs, 
se va fi naliza crearea unei baze militare 
navale ucrainene în acvatoriul Mării Azov. 
Noua bază militară navală ucraineană va 
fi  înfi inţată prin redislocarea actualei baze 
navale de la Nikolaev (până la anexarea 
Crimeei, baza a funcţionat la Novoozero, în 
golful Donuzlav). Potrivit presei ucrainene, 
redislocarea navelor militare în noul punct 
de dislocare permanentă a început deja. 
În noua bază va fi  creat un divizion naval 
care va dispune de trei vedete blindate 
mici de artilerie. În afara acestora, Forţele 
Navale ucrainene mai au alte șase vedete 
blindate de artilerie. Ofi cialii ucraineni nu 
exclud dotarea în perspectivă a Forţelor 
navale ucrainene cu vedete de artilerie 
achiziţionate din SUA (presa ucraineană 
menţionează posibilitatea achiziţionării a 
două vedete de patrulare din Statele Unite).

Evoluţiile militare respective (adiţionale 
celor descrise în analiza menţionată) se 
produc în contextul în care, conform 
ofi cialilor NATO, Rusia se pregătește pentru 
un confl ict militar de mari dimensiuni, 
cea mai recentă dovadă în acest sens fi ind 
desfășurarea masivă de forţe militare în 
cadrul aplicaţiei Vostok-2018 („Est”-2018), 
anunţată drept cel mai mare exerciţiu militar 
rusesc de după Războiul Rece (manevrele 
militare se desfășoară în estul ţării și implică 
peste 300.000 de militari, inclusiv din China 

și Mongolia, au fost invitate să participe la 
aplicaţie și Forţele Armatei turce).

SCENARII MOSFILM CU 
OPERAŢIUNI SPECIALE

Serviciul de Securitate al Forţelor Ruse 
(FSB) a acuzat Serviciul de Securitate al 
Ucrainei (SBU) de colaborare cu Daesh 
(organizaţia declarată teroristă la nivel 
internaţional).

FSB l-a arestat recent, în regiunea 
Smolensk, pe Medjid Mahomedov (cetăţean 
rus, în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în 
Daghestan), despre care ofi cialii acestui 
serviciu afi rmă că ar fi  avut sarcină de la SBU 
și din partea organizaţiei ucrainene radicale 
Pravdâi Sektor (organizaţie interzisă în 
Federaţia Rusă) să îl asasineze pe unul din 
liderii militari ai autoproclamatei Republici 
Populare Doneţk (DNR). Potrivit FSB, 
Medjid Mahomedov ar fi  declarat deja în 
arest, că SBU primește sprijin activ din 
partea Daesh pentru organizarea de acte 
teroriste pe teritoriul Rusiei și în raioanele 
secesioniste din estul Ucrainei (Donbas). 
Potrivit FSB, Medjid Mahomedov este 
membru al Daesh și ar fi  primit în ianuarie 
2018, în schimbul sumei de 10.000 dolari, 
sarcină de a-l asasina pe unul din liderii 
Forţelor Armate ale DNR comandant al 
uneia din subunităţile Forţelor Armate 
separatiste, care vizitează periodic regiunea 
Smolensk (potrivit presei ucrainene, ţinta 
asasinatului ar fi  fost Serghei Fomcenkov, 
comandant al unui batalion de diversiune și 
asalt în cadrul așa-numitelor Forţe Armate 
ale DNR; acestea de origine din Smolensk, 
unde petrece o mare parte din timp).

Potrivit FSB Medjid Mahomedov s-a 
deplasat în ianuarie 2018 în Ucraina, unde 
ar fi  avut întâlnire cu emisari ai Daesh, care 
l-ar fi  pus în legătură cu reprezentanţi  SBU și 
ai organizaţiei Pravdâi Sektor. Cei din urmă 
l-au însărcinat cu misiunea de a-l asasina pe 
liderul militar separatist respectiv. Resursa 
fi nanciară ar fi  fost asigurată de grupul 
Stat Islamic din Caucazul de Nord. Asupra 
suspectului s-ar fi  găsit material explozibil 
și armament.

Ofi cialii ucraineni au respins aceste 
acuzaţii și au numit fake informaţiile publice 
ale reprezentanţilor FSB.

***
Este de așteptat ca actualul confl ict ruso-

ucrainean să se dezvolte rapid pe toate 
palierele. Negocierile din cadrul acordului 
de la Minsk par desuete. Marile puteri 
europene nu se grăbesc cu noi iniţiative 
politice privind Ucraina. În 2019, vor 
urma alegeri prezidenţiale și parlamentare 
în Ucraina, care anunţă radicalizarea 
tronurilor naţionaliste, confl ictuale etc. 
Confl ictul cu Moscova va fi  exploatat 
maximal de cercurile naţionaliste, pentru 
consolidarea ratingului electoral propriu.

Continuă avansul militar al Rusiei și 
Ucrainei în acvatoriul Marii Azov. SUA 
accelerează demersul de vânzare de 
armament și tehnică de luptă către Kiev. 
Autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene va 
primi noi vești bune din Istanbul, producând 
schisma religioasă, care pare iminentă. 
Situaţia confl ictuală din Donbas are toate 
șansele să se regenereze periodic, menţinută 
de cercuri politice ruse și ucrainene care 
câștigă din starea de beligeranţă.

Estul continentului european este 
condamnat la a nu avea liniște, iar arhitectura 
de securitate actuală se zdruncină din 
temelii, de la Idib la Mariupol.

Va deveni și Bucureștiul epicentrul unor 
cutremure geopolitice generatoare de noi 
paradigme?

După asasinarea lui Alexandr Zaharcenko, liderul regiunii separatiste Doneţk, 
relaţia ruso-ucraineană a intrat într-o nouă fază critică, iar semnalele indică 

o criză pe termen lung, cu multiple efecte în cascadă asupra liniștii aparente a Estului 
continental.

Putem vorbi deja despre o „schismă” interstatală, care va amplifi ca exponenţial 
tensiunile ruso-ucrainene și va afecta pe termen lung stabilitatea și securitatea Estului 
Europei și a întregii regiuni. Recent, „schisma” s-a manifestat pe trei paliere: religios, 
militar și servicii speciale.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

PETROLUL, FINAL DE STAGIU ÎN ANTALYA, CU VICTORIE…PETROLUL, FINAL DE STAGIU ÎN ANTALYA, CU VICTORIE…

SPORT

PE SCURTPE SCURT
ATLETISM

 CSM Ploiești (profesori antrenori 
Augustin Iancu și Robert Munteanu), 
și-a adjudecat 5 medalii (3 aur, 1 argint, 
1 bronz), la Campionatul României 
(Indoor, Complexul Sportiv Naţional „Lia 
Manoliu” București, Seniori / Tineret, 321 
sportivi, 99 cluburi, 6, 7.II.2019). „Aur”: 

Petre Rezmiveș – 60 m (T+S), Ștafeta 
4x400 m (S)) în componenţa – Cristian 
Radu, Sebastian Ursachi David Năstase, 
Constantin Andoni; „argint”: Costin 
Homiuc 60 m (T); „bronz”: Cristian Radu 
– 400 m (S). Medaliile de aur și bronz sunt 
și în  contul CS Petrolul Ploiești, unde 
laureaţii sunt dublu legitimaţi.

POPICE
 Campionatul României (U18, 

Individual, Sala Conpet Ploiești, 4,5.
II.2019), a prilejuit structurii CS Conpet 
Petrolul Ploiești noi succese. 

Sportivele junioare, pregătite de ex-
Campioana Mondială – Daniela Lăcătușu, 
au cucerit 5 medalii (1 aur, 2 argint, 2 

bronz). Performere: Delia Marin („Aur” și 
Campioană Naţională la individual sprint; 
„argint” – individual clasic și „bronz” la 
tandem mixt împreună cu Attila Szasz – 
CSM Tg. Mureș), Cristiana Ioniţă („argint”, 
la tandem mixt, împreună cu Gabriel 
Mihăișan – CFR Cluj) și Crina Torcătoru 
(„bronz”, individual sprint).

Cu obiectiv al sezonului, atât de 
important și difi cil, promovarea 

și revenirea în primul eșalon fotbalistic 
naţional, mult dorit de „Lupii Galbeni”, 
de toţi minunaţii săi suporteri, Petrolul, 
sub conducerea antrenorului Mugurel 
Cornăţeanu, în paralel cu pregătirea 
specifi că – fi zică, tehnico-tactică, moral-
volitivă a efectuat și jocuri test atât de 
necesare structurării unei formaţii efi ciente, 
verifi cării și omogenizării acesteia, în 
compania unor formaţii de bun nivel, în 
ordine din Macedonia, Kosovo, Coreea de 
Sud și Ucraina.

Bilanţul testelor, desfășurate pe 
Complexul Sportiv „Kremlin Fotbal 

Center” din Lara, Antalya, care n-a fost 
prioritar, a cuprins în ordine: un egal, o 
înfrângere, din nou un egal și în fi nal, în cel 

mai important test – „colocviu…, victorie:
* FC Petrolul Ploiești – FC Belasika 
(„L 1”, Macedonia) 1-1 (0-0). 
* FC Petrolul Ploiești –Drita Gjilan 
(„L 1, Campioana Kosovo) 0-1 (0-1) 
* FC Petrolul Ploiești-Ansan Greeners
 („L 2”, Coreea de Sud) 2-2 (0-1) 
* FC Petrolul Ploiești – FC Desna Chernihiv 
(„L1”, Ucraina) 1-0 (1-0).

În ultimul test (8.II.2019), din Antalya, 
Petrolul a întâlnit și a învins puternica 

formaţie Desna Chernihiv (locul șase 
în prima ligă din Ucraina), în care golul 
victorios l-a înscris tânărul nostru jucător 
(19 ani) Robert Moldoveanu (31 de 
prezenţe și patru goluri înscrise în prima 
ligă a României, sub culorile marelui club 
Dinamo București), graţie unui șut de 
senzaţie de la circa 25 m, în primul minut 

al jocului. În acest ultim joc, adevărat 
„colocviu” la Lara, FC Petrolul Ploiești 
(antrenori: Mugurel Cornăţeanu, Ovidiu 
Chiribici, Vasile Șleam) a folosit formaţia: 
Cezar Lungu – Florin Borţa (81 Alberto 
Olaru), Sebastian Ghinga, Lucian Cazan, 
Alexandru Ţigănașu – Cristian Pușcaș (77 
Marius Chindriș) – Alexandru Saim Tudor 
(46 Cătălin Ștefănescu), Chrysovalantis 
Kozoronis, Edgar Malakyan (46 Nini 
Popescu), Robert Moldoveanu (56 Sergiu 
Arnăutu) – Bogdan Rusu (69 Alexandru 
Stoica). Din lotul Petrolului prezent în 
Antalya au mai făcut parte portarii Arpad 
Tordai (retransferat la Viitorul Constanţa 
și înlocuit cu Cezar Lungu, venit din „L1”, 
de la Dunărea Călărași), Mirel Bolboașă, 
Ianoș Brânză și Alexandru Radu și jucătorii 
Valentin Ţicu, Mario Bratu, Robert Enache, 
Georgias Sarris și Laurenţiu Marinescu 
(ultimii doi, „menajaţi”, la acest ultim joc 
din cantonament).

La fi nalul stagiului de pregătire 
petrolist din Antalya, cuvinte de 

preţuire se cuvin și jurnaliștilor ploieșteni 
Ionuţ Pană și Cristian Chircă, care, pe „căi 
electronice”, prin relatări operative, prin 
zeci și zeci de imagini, prin secvenţe video 
sau transmisiuni „live” au alimentat din 
plin „foamea de Petrolul” a minunaţilor 
suporteri din ţară și nu numai… Preţuire 

ce i se cuvine și colegului lor – Cristian 
Angelescu, mereu la fl acăra pasiunii, alături 
de îndrăgita echipă a „Lupilor Galbeni”, 
în ultimele zile, ale cantonamentului din 
Antalya.

În vederea reluării activităţii 
competiţionale ofi ciale ale eșalonului 

doi al fotbalului românesc (Liga 2/Etapa 
22), când FC Petrolul Ploiești va evolua în 
Oltenia, la Târgu Jiu (duminică, 24.II.2019, 
ora 11.00), în compania echipei locale din 
Capitala Gorjului, Pandurii Lignitul, echipa 
noastră își fi nalizează pregătirile, inclusiv 
prin două noi teste. Ieri (13.II.2019, după 
închiderea ediţiei săptămânalului Ploieștii), 
Petrolul a întâlnit Petrolistul Boldești, iar 
sâmbătă (16.II.2019, ora 12.00, probabil, pe 
Stadionul Chimia Brazi) o va avea parteneră 
de joc pe Gloria Buzău (afl ată în luptă 
pentru promovare în „L 2”, întărită recent 
cu câţiva valoroși petroliști…).

Imagini: fc petrolul.roImagini: fc petrolul.ro În perioada 28.I. – 9.II.2019, echipa 
fanion și cea mai îndrăgită structură 

sportivă a Prahovei, Fotbal Club Petrolul 
Ploiești (multi laureată a fotbalului românesc, 
Campioană a României în 1930, 1953, 1959 
și 1966, triumfătoare în Cupa României în 
1963, 1995 și 2013, cu un prestigios palmares 
internaţional), s-a afl at într-un util stagiu 
de pregătire, desfășurat în condiţii optime în 
Antalya, Turcia.

 Petrolul, Ansan Greeners – Coreea de Sud şi arbitrii, „sub semnul prieteniei”… Petrolul, Ansan Greeners – Coreea de Sud şi arbitrii, „sub semnul prieteniei”…

Petrolul, înaintea jocului victorios, cu Petrolul, înaintea jocului victorios, cu 
Desna Chernihiv – UcrainaDesna Chernihiv – Ucraina

Victoria „galben-albastră”, susţinută şi de autocarul Victoria „galben-albastră”, susţinută şi de autocarul 
„Lupilor”…„Lupilor”…
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