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

 „Calitățile umane, ca și fructele, își au vremea lor.”
- Culese de Tata  Francois de la Rochefoucauld (1613 - 1680) scriitor francez
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Marius MARINESCU ,Punctul pe
ESTE CLAR, SUNTEM ESTE CLAR, SUNTEM 
COLONIZAȚI...DE O COLONIZAȚI...DE O 

COLONIE DE ȘOBOLANI!

CE N-A VĂZUT ROMÂNIA: CE N-A VĂZUT ROMÂNIA: 
CALE FERATĂ DE MARE VITEZĂ CALE FERATĂ DE MARE VITEZĂ 

ÎNTRE PLOIEȘTI ȘI SIRET

CHIAR SE POATE FACE TURISM ORICUNDE ȘI ORICUM? 
Despre turismul din 

Prahova se spune 
așa: cele mai mari atracții 
turistice sunt  Parcul Natural 
Bucegi, în suprafață de 32.498 
ha, din care Prahova deține 
8.322 ha, Muntele de Sare din 
Slănic – rezervație naturală și 
monument al naturii, precum 
și Mina Unirea; Abruptul 
Prahovean, Lacul fosilifer 
Plaiul Hoților, Munții Colții 
lui Barbeș, Arinișul de la 

Sinaia, Ciucaș. Practic, potrivit 
acestei descrieri, turismul se 
concentrează pe Valea Prahovei, 
Slănic și Cheia, ceea ce nu este 
departe de adevăr. Doar că noi 
am mai adăuga pe listă Valea 
Doft anei. În restul județului 
s-au creat tot felul de trasee 
tematice, dar fără un impact 
semnifi cativ: drumurile vinului, 
fructelor și voievozilor, drumul 
sării. În fi ne, aveți curiozitatea 
să răsfoiți strategiile de 

dezvoltare ale celor 104 unități 
administrativ-teritoriale din 
Prahova veți avea surpriza să 
constatați că 70-80% dintre 
localități au indicat turismul 
printre soluțiile salvatoare care 
să asigure progresul localității. 
Nu că județul n-ar avea o zestre 
naturală de invidiat-poate 
nu valorifi cată la întregul său 
potențial-dar să crezi că în 
fi ecare sătuc se naște un izvor de 
prosperitate grație turismului e 

un pic exagerat. Pesemne a fost 
o „directivă” pe care primarii 
s-au grăbit s-o transpună în 
documente, ca pe vremuri. 
Sau poate unii chiar cred că se 
poate dezvolta o industrie a 
turismului pe lângă un singur 
obiectiv istoric sau natural. Sau 
pe lângă... nimic! Ori, fi indcă 
există și acest aspect, deși 
potențial există, unele autorități 
nu sunt realmente ajutate!

V-ați gândit vreo 
clipă că ceea 

ce vedem nu e nici 
pe departe ceea ce 
credem noi că este? Și 
că, în realitate, suntem 
conduși de o rasă de 
șobolani cameleonici, 
veniți cu nave spațiale 
din fundul universului care, după ce s-au 
ascuns sub pământ pentru a se adapta și 
a ne studia, au ieșit la suprafață cu puteri 
peste puterea noastră de înțelegere, de a se 
transforma când și cum vor în orice vor, 
creând iluzia unei lumi în care oamenii au 
rolul principal?

Motivul pentru care șobolanii joacă sub 
acoperire? Simplu! Sunt dizgrațioși și chiar 
și lor le este scârbă de ei și de ai lor.

De unde gândul că rasa umană a 
fost colonizată de cea a extratereștrilor 
chițăitori? Iar e simplu. Le văd forța de 
supraviețuire și determinarea de a merge 
până la moarte pentru a-și hrăni familia, 
lucru de care bipezii nu mai sunt capabili 
de mult. Au o putere inumană cu care 
atacă atunci când sunt încolțiți. Prezintă o 
capacitate extraterestră de a se transforma 
din cei mai declarativi calzi și altruiști 
„oameni”, în cele mai agresive bestii. Atunci 
când sunt între ei au un comportament 
care denotă instincte animalice, pline 
de ură față de oamenii reali. Au o tărie 
venită din altă lume de a respinge orice 
are legătură cu frumusețea rasei umane. 
Răspândesc un miros ireal de umezeală 
amestecat cu fum și mucegai, deși afi șează 
doar străluciri de metale rare. Transmit 
direct și subliminal cele mai rele boli care 
afectează trupul, mintea și sufl etul. Iar, 
poate cea mai puternică dovadă că sunt 
șobolani deghizați este că, atunci când simt 
că se scufundă corabia, o părăsesc, pentru 
a se salva primii.

Normal, acum vine și întrebarea: ce 
urmăresc?

Răspunsul: Să ne transforme pe noi, 
oamenii, în sclavi, pentru a face aici regatul 
Șoricesc, câștigându-și astfel respectul 
tuturor extratereștrilor care i-au alungat 
din galaxiile lor, de scârbă și de teamă.

Cum putem să ne salvăm? Mi-e greu să 
dau singur răspunsul dar, cred că ideea de 
a aduce din Univers o pisică extraterestră 
nu e rea...și pe urmă un câine...și, pe urmă, 
să ne rugăm la Dumnezeu să vină și o 
navă spațială cu oameni noi, nemușcați de 
șobolani, pisici turbate sau de javre!

Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză, 

organism al statului responsabil 
cu realizarea proiectelor în 
parteneriat public-privat (PPP), 
a anunțat un proiect strategic 
din domeniul infrastructurii de 
transport feroviar și anume linia 
ferată de mare viteză Ploiești-

Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani 
-Suceava-Siret (Vicșani), cu 
o ramifi cație Pașcani-Iași. 
Inițiatorii spun că astfel s-ar 
reduce timpul de deplasare din 
Capitală în principalele orașe 

de pe acest traseu. Atenție, nu 
este vorba despre modernizarea 
căii ferate existente, ci de 
construirea unui fi r nou pe 
lângă cele existente. În nota de 
fundamentare a hotărârii de 
guvern care ar trebui inițiată 
după consultarea publică se arată: 
„Realizarea liniei ferate de mare 
viteză, pe un singur fi r, paralel 
cu fi rele de cale ferată existente, 
în lungime de aproximativ 505 
km (Ploiești-Siret circa 430 km și 
Pașcani-Iași 75 km), va conduce 
la atragerea unui număr însemnat 
de călători de la transporturile 
aeriene și rutiere către transportul 
feroviar, la atragerea turiștilor, a 
tinerilor cu înaltă califi care dornici 
de a lucra în centrele universitare/
de cercetare/industriale care 
există/se vor dezvolta pe traseu, 

dar și a investitorilor străini, prin 
crearea unor sectoare industriale 
specializate. Asigurarea, în 
cadrul proiectului de parteneriat 
public-privat, inclusiv cu dotarea 
de material rulant modern, de 
ultimă generație, va atrage după 
sine sporirea calității serviciilor 
și a siguranței călătorilor și a 
mărfurilor în transportul feroviar, 
concomitent cu reducerea 
consumului de energie electrică, 
dar și crearea de noi locuri de 
muncă”. Construcția și operarea 
liniei feroviare se vor face de către 
operatorul privat pe o perioadă 
de 20 de ani, din care 4 ani 
proiectare și construcție, interval 
de timp în care investitorul privat 
va obține venituri atât din taxa 
de utilizare a căii ferate și din 
operarea propriu-zisă, cât și din 
subvenții acordate de stat.

Vine primăvara. Firește, la 
pachet cu alunecările de teren. 

Și ce facem? Jelim iar că o ia pământul 
la vale, în zonele de deal! Instituțional, 
începe rutina comisiilor care merg 
pe teren, văd, pleacă. Prefectura 
centralizează datele, le trimite la 
Guvern, iar Bucureștiul alocă sau 
nu fonduri pentru remedierea 
situației. Dar de obicei trimite banii 
cu întârziere, anul acesta pentru 
dezastrele de anul trecut. Sau nu-i mai 

trimite deloc. Cerașu, Gornet, Poiana 
Câmpina, Breaza, Drajna, Bertea, 
Posești și Slănic sunt câteva dintre 
localitățile care au sesizat autoritățile 
că au probleme de acest gen. Ce nu 
spun primăriile este că de fapt nu 
s-au efectuat lucrări de consolidare 
la alunecările din anii trecuți. Iar 
cele de acum nu sunt altceva decât o 
reactivare a eroziunilor precedente. 
Deci, cum ar veni, hai să ne facem că 
lucrăm. Și să ne văităm!

IAR CURGE PĂMÂNTUL LA VALE. IAR CURGE PĂMÂNTUL LA VALE. 
IAR NOI IAR NE FACEM CĂ LUCRĂM!

omisia Națională de

Buzău Focșani Bacău Pașcani
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OFERTĂ DE

Ministrul Energiei, Anton Anton, a 
declarat, la susținerea proiectului de 

buget în comisiile reunite de Buget-Finanțe 
din Parlament, că intenționează să acceseze 
un program european prin care, țineți-vă bine, 
„vrem să introducem în România o idee care 
n-a mai fost introdusă în lumea asta - sau poate 
c-o fi  fost facută, dar nu știu eu - și anume să 
acumulăm energie electrică în depozite de 
gaze.” Domnule inginer mecanic și profesor 
universitar, conducător de doctorate, tu însuți 
doctor în științe, așa faci la Universitatea 
Tehnică de Construcții, îi pui pe studenți să 
care curent cu găleata? Antoaneee, mai bine 
ți-ai depozita tu niște energie electrică acolo 
unde torni de obicei betoane... și du-te, bre, 
să strălucești prin alte galaxii, că pe noi ne-ai 
luminat destul! Apropo:

-Prin fi r optic curge apa,
De curent se mulge capra,
Porcul zboară ca o cioară,
Iarna vine într-o vară,
Într-un sfert de neuron
Locuiește chiar... Anton!

Premierul Viorica Dăncilă le-a spus 
primarilor, la ședința Asociațiilor 

Comunelor din România, că a scos țara din 
noroi: „Astăzi avem PNDL, programul de care 
depind șansele de dezvoltare a multor comunități. 
Cu ajutorul acestuia am scos țara din noroaie, 
ca să mă exprim mai plastic.” Ete, na, ca să vezi 
de unde a venit Făt-Frumoasa asta, călare pe-
un cal breaz-căcăreaz-tot plastic mă exprim și 
eu-ca să salveze țara din praf și necaz! Mda, 
Veorico, dar cine a băgat-o în mocirlă, nu tot 
voi? Chestia e alta:

-Zici că ne-ai scos din noroi?
Poate te referi la voi!
Că tu țara, ce păcat,
Ai vârât-o în rahat!

Nemulțumit că o jurnalistă de la 
Newsweek România l-a întrebat cum 

privește faptul că doar persoanele cu probleme 
penale sau apropiate celor cu probleme penale 
văd anumite probleme ale justiției, asta apropo 

de contestarea completurilor de 3 judecători de 
la Înalta Curte și de la instanțele din țară, Victor 
Ciorbea a țipat: „Sunteți mai șmecheră sau ce 
dracu mai sunteți, de puneți întrebări „#rezist”? 
Bravo, Victoraș, așa te vrem, fi i bărbat, ia-te la 
trântă cu femeile, că doar de-aia ești Avocatul 
Poporului, să ne aperi de toate javrele astea care 
îi vorbesc de rău pe infractori! Mama lor de 
coate-goale!

-Cum văd, e legea pe făraș
Și n-o spun să mă afl u-n vorbă,
Când avocat e Victoraș
Totul e borș în... Ciorbă!

Nicolae Popa, ăla care a păgubit 300.000 
de români cu câteva miliarde de lei, se 

dă și el acum victimă a „atrocităților justiției”: 
„Eu cred cu tărie că a venit timpul în care toate 
abuzurile și atrocitățile comise de acest sistem 
toxic să înceteze și reprezentanții lui de frunte, 
cum este doamna Kovesi, să plătească pentru 

toate fărădelegile din ultimii 12-14 ani (...) 
Implicarea directă a lui Băsescu este o chestiune 
notorie deja. Toți cei care au participat atât la 
comisia rogatorie, care au fost în avionul cu care 
am fost extrădat, care au participat la «discuțiile 
informale»  cu autoritățile indoneziene, eu cred 
că ar trebui să răspundă.” Serios, Popa? Deci 
să fi e pedepsiți toți copilașii molestați, că din 
cauza lor bieții pedofi li au înfundat pușcăria, 
nu? Să fi e închiși toți procurorii și judecătorii 
care i-au condamnat pe hoții ca tine! Să mai fi e 
morții omorâți o dată, la câtă nedreptate li s-a 
făcut criminalilor! Eu îți zic altceva:

-În țara asta răsturnată
Tâlharii-s liberi să ne bată.
Iar victima, ce ironie,
Hai s-o băgăm în pușcărie!
Dar nu mai bine-ar fi , bre, Nicolae,
Să mergi matale la pârnaie?

Dialog de mare-mare „clasă” între al 
treilea om în stat și jurnalistul de la 

„România, te iubesc”:
Alex Dima: „Domnule președinte, fac un 

material despre fonduri europene, am trimis 
solicitări mai multe la dumneavoastră. Încerc 
să discut pe acest subiect cu dumneavoastră, se 
poate?”

Liviu Dragnea: „Nu”.
Alex Dima:  „De ce? Aveți vreun sentiment 

de frustare că promisiunile electorale n-au fost 
îndeplinite până acum?”

Liviu Dragnea: „Așa se fac interviurile? Vii 
cu mine în baie?”

Alex Dima:  „Cum adică să vin cu 
dumneavoastră în baie? Ce înseamnă să vin cu 
dumneavoastră în baie?”

Ei, Alex, ce întrebare pui și tu! Omul a zis 
că face pipi pe mass-media în general și pe 
„România, te iubesc”, în special!

-E mândru că-i român la vot
Și-apoi pe sub mustață râde:
De voi, sictir!, mă doare-n cot,
Și-n pipi țara el cuprinde!

Guvernul României l-a schimbat pe 
reprezentantul nostru la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. 
Noul agent guvernamental al țării este Viorel 

Mocanu, un băiețaș la 35 de ani, care în trecut 
a fost avocatul Rovanei Plumb (dosar Belina), 
a lui Sorin Oprescu și al Oanei Zăvoranu. 
Unele surse afi rmă că Viorel l-a apărat, într-o 
împrejurare, și pe... Florin Salam. Felicitări, ce 
să spunem, dacă omul a fost, vorba lui Tudorel, 
„ievaluat” de premierul „Globina”, e clar că 
asta cu Salam a fost maximum de competență! 
Vorba manelistului, reprodus de Veorica, 
fi rește:

-Cel mai mult și cel mai mult
Un lucru-n viață mi-a plăcut,
Să am euro, parai,
Fără să ridic un pai.
Valoare eu la toți vă dau
Hau, hau, hau!

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

ACTUALITATE

DOSAR PENAL PENTRU 
O ȘOFERIȚĂ ÎN STARE DE 

EBRIETATE
Incidentul a debutat cu un 

scandal între o femeie și un bărbat, 
posibili soți. O persoană a sunat la 
112 și a alertat polițiștii Secției nr. 
4 Ploiești. „Ajunși la fața locului, 
polițiștii au constatat că este vorba 
de un bărbat și o femeie, care, pe 
fondul consumului de alcool, au 
avut o dispută verbală. Întrucât, 
în urma verifi cărilor, a rezultat 

faptul că femeia este responsabilă 
pentru tulburarea liniștii publice 
în zonă, polițiștii au procedat la 
întocmirea formelor legale pentru 
sancționarea contravențională a 
acesteia. În acest timp, femeia s-a 
urcat la volanul unui autoturism 
și a încercat să părăsească 
locul evenimentului, fără 
încuviințarea polițiștilor, fi ind 
oprită la scurt timp de echipajul 
pornit în urmărirea acesteia”, 
potrivit IPJ Prahova. Femeia 
a fost sancționată atât pentru 

tulburarea liniștii publice, cât și 
pentru nerespectarea semnalelor 
și indicațiilor polițistului afl at în 
misiune. De asemenea, în urma 

testării cu etilotestul, aparatul a 
indicat 0,84 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, sens în care i s-a 
întocmit și dosar penal pentru 
infracțiunea de conducere sub 
infl uența alcoolului, a mai anunțat 
IPJ Prahova..

LECȚII DE ȘOFAT ÎNTR-O 
PARCARE. DOI SOȚI S-AU 
ALES CU DOSARE PENALE
Incidentul, mai puțin obișnuit, 

a avut loc în Ploiești. Doi polițiști 
de la Secția  nr. 3 au observat un 
autoturism care efectua manevre 
repetate în interiorul unei parcări 
publice. „Fiind legitimați, la volan 
a fost identifi cat un bărbat de 51 

de ani, ocupantul din dreapta fi ind 
însăși soția acestuia, în vârstă de 48 
de ani. În fapt, se pare că femeia, 
proprietar al autovehiculului și 
posesor de permis de conducere, 
își asista soțul în efectuarea de 
manevre pentru a învăța să circule 
pe drumurile publice, acesta din 
urmă nedeținând permis pentru 
nicio categorie de vehicule”, a 
precizat IPJ Prahova. Bărbatul este 
acum cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere fără 
permis, iar femeia pentru 
infracțiunea de încredințare a 
unui vehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere.

tulburarea liniștii publice cât și

toate fărădelegile din ultimii 12 14 ani ( )
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ACCIDENT GRAV PE DN 1 A, 
LA GURA VITIOAREI

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A, la Gura Vitioarei, după 
ce un autoturism s-a răsturnat. 
Din primele verifi cări, accidentul 
a avut loc pe fondul neadaptării 
vitezei la condițiile de drum într-o 
curbă. Trei persoane, un tânăr în 
vârstă de 21 de ani, o tânără în 
vârstă de 18 ani și un bărbat în 
vârstă de 35 de ani, au fost grav 
rănite și au necesitat transportarea 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean Ploiești. Toate 
cele trei persoane rănite sunt din 
Gura Vitioarei. Conducătorul 
autoturismului, tânărul în vârstă 
de 21 de ani, a ajuns în comă la 
spital. Poliția continuă cercetările 

pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

ACCIDENT LA FLOREȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un tânăr în vârstă de 17 
ani a fost acroșat de un autoturism. 
Potrivit primelor date, victima ar 
fi  fost rănită în timp ce se afl a pe 
trecerea de pietoni. O persoană a 
sunat la 112 și a alertat autoritățile. 
Victima a fost preluată de o 
ambulanță și transportată la spital. 
Conducătorul autoturismului a 
fost testat cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost 0. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT PE DN1, LA 
BĂRCĂNEȘTI

Accidentul rutier a avut loc în 
intersecția din zona bretelei de 
la Lukoil, în evenimentul rutier 
fi ind implicate o autoutilitară si 
două autoturisme. O persoană a 
sunat și a alertat autoritățile. În 
urma impactului, două persoane 
au necesitat îngrijiri medicale. Din 
primele verifi cări, o autoutilitară, 
înmatriculată în Germania, care se 
deplasa dinspre Brașov, a încercat 
să vireze stânga către Ploiești prin 
breteaua din zona Lukoil. În acel 
moment, șoferul autoutilitarei 
nu ar fi  acordat prioritate unui 

alt auto care se deplasa dinspre 
București. Ulterior, a ricoșat într-
un alt autoturism, care aștepta să 
intre pe aceeași bretea. În urma 
impactului, două persoane care se 
afl au în autoutilitară au fost rănite. 
Trafi cul pe sensul către Brașov 
a fost dirijat. Poliția continuă 
cercetările pentru stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

CARTIERELE RÂFOV ȘI PICTOR CARTIERELE RÂFOV ȘI PICTOR 
ROSENTHAL, PROPUSE PENTRU ROSENTHAL, PROPUSE PENTRU 
REABILITARE PE BANI EUROPENI

Autoritățile locale au aprobat 
studiul de fezabilitate și 

indicatorii tehnico-economici 
pentru construirea Grădiniței 
cu program prelungit nr. 23, 
de pe strada Poștei. Investiția 
va fi  fi nanțată prin Programul 
Operațional Regional 2014-
2020, documentația afl ându-se 
în  stadiul de evaluare la Agenția 
de Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia. Proiectantul a estimat 

lucrările la 6,2 mil. lei, inclusiv TVA, Primăria Ploiești urmând să suporte 2% din valoarea eligibilă 
a proiectului, respectiv 124.464 
lei. Aleșii locali au optat pentru 
varianta minimală de construcție, 
subsol-parter și etaj, cu o suprafață 
construită de 592 mp și o suprafață 
desfășurată de 1.437mp. La 
subsol vor fi  amenajate încăperi 
administrative, iar parterul va 
dispune de două săli de odihnă, 
două săli de activități, o cameră de 

izolare, bucătărie, cabinet medical, 
vestiar și 6 grupuri sanitare. Etajul 
va avea două săli de odihnă, două 
săli de activități, anexă material 
didactic, cancelarie, secretariat, 
cabinet director, vestiar, sală 
de mese, ofi ciu și două grupuri 
sanitare. Clădirea va asigura 
desfășurarea în condiții optime a 
procesului educativ pentru patru 
grupe, fi ecare cu câte 20 de copii.

 CUM VA ARĂTA NOUA GRĂDINIȚĂ DE PE STRADA POȘTEI

3

a
l
v
s
c
d
s
a
d
d

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Sunt peste 15 ani de când locuitorii 
din cartierele Râfov și Pictor 

Rosenthal sunt, ca să ne exprimăm 
neacademic, duși cu zăhărelul în 
fi ecare campanie electorală, candidații 
promițându-le reabilitarea zonelor 
respective, în schimbul votului. Și au 
trecut tot 15 ani fără să se miște un 
pai. În decembrie anul trecut a fost 
făcut, în fi ne, primul pas; aleșii locali 

au aprobat studiul de fezabilitate și 
indicatorii tehnico economici pentru 
regenerarea urbană a acestor cartiere 
marginale. Dar nu e sigur că proiectele 
vor fi  derulate fi indcă municipalitatea 
contează pe o fi nanțare externă, 
respectiv prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 și nu se știe dacă 
cererile vor fi  admise la unitatea de 
management de la Călărași. Sperăm 

să nu existe, la selectarea dosarelor, 
considerente de ordin politic, având în 
vedere că primarul orașului este liberal, 
iar Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în cadrul căruia 
funcționează ADR Sud-Muntenia, 
este dominat de PSD-ALDE. Valoarea 
proiectelor este de 22,77 milioane de lei, 
din care construcții propriu-zise, 16,4 
mil. lei, pentru cartierul Râfov și 22,68 
mil. lei, din care construcții-montaj, 
17,38 mil. lei, pentru cartierul Pictor 
Rosenthal. Reabilitarea presupune 
asfaltarea străzilor și a trotuarelor, 
canale de colectare a apelor uzate, 
înfi ințarea sau extinderea rețelei de 
canalizare, introducere alimentare cu 
gaze, acolo unde nu există, introducere 
sau extindere rețea de apă potabilă. În 
afară de cele două cartiere, Ploieștiul 
mai are câteva zone defi citare sub 
aspectul infrastructurii: Bereasca, 
Moțoi, Mimiu, Bărcănești și Buda.

BANI UE BANI UE 
PENTRU PENTRU 

APARATURĂ APARATURĂ 
MEDICALĂMEDICALĂ

Ministerul Sănătății a semnat contractele de 
fi nanțare pentru două proiecte care vizează și 

județul Prahova: „Îmbunătățirea accesului populației 
din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de 
urgență”, în valoare de 14,53 milioane de lei și „Asigurarea 
accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin 
dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, în valoare 
de 13,27 mil. lei. În cadrul primului proiect, fi nanțat prin 
intermediul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Ministerul 
Sănătății va achiziționa aparatură medicală pentru mai 
multe unități sanitare: Spitalul Municipal Câmpina, 3,9 
milioane de lei-analizator markeri cardiaci, defi brilator, 
monitor funcții vitale, aspirator chirurgical, aparat EKG, 
masă de operație automată etc.; Spitalul de Pediatrie 
Ploiești, 2,019 mil. lei-analizator sânge capilar, masă 
de consultații, laringoscop cu fi bră optică, pat special 
terapie intensivă, masă de operație, analizor coagulare 
etc.; Spitalul Județean de Urgență Ploiești, 5,6 mil. lei-
aparat radiologie digital, ecograf cu sondă cardio, aparate 
ventilație, monitor funcții vitale, aspirator portabil, aparat 
EKG portabil, truse de intubație etc.; Spitalul Orășenesc 
Sinaia, 85.800 lei-microscop pentru hematologie, monitor 
funcții vitale etc. Consiliul Județean Prahova și spitalele 
vor plăti 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. În cadrul 
celui de-al doilea proiect, printre benefi ciari se regăsesc 
ambulatoriile de la spitalele din Urlați, Vălenii de Munte, 
Câmpina, Azuga, Sinaia, Breaza și Ploiești.

unt peste 15 ani de când locuitorii au aprobat studiul de fezabilitate și

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

DRUMUL EXPRES PLOIEȘTI-DRUMUL EXPRES PLOIEȘTI-
GĂIEȘTI VA FI GATA ÎN 2021GĂIEȘTI VA FI GATA ÎN 2021
Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii 
Rutiere a început primele proceduri 
pentru realizarea drumului expres 
Ploiești-Găiești (DN 72),  respectiv, 
la lansat aplicația de fi nanțare pentru 
studiul de fezabilitate și proiectul 
tehnic de execuție. Valoarea proiectului 
este de 30,22 milioane de lei, banii 
urmând să fi e asigurați, în proporție 
de 75%, prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020, 
Axa Prioritară 2-Dezvoltarea unui 
sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil și efi cient. Rezultatele 

așteptate ale proiectului sunt: 
realizarea studiului de fezabilitate, 
ținând cont de aplicabilitatea în 
totalitate a legislației în vigoare 
(norme, normative, standarde, legi 
etc.); întocmirea documentației suport 
și asistență acordată benefi ciarului 
(CNAIR) pentru susținerea aplicației 
de fi nanțare; realizarea proiectului 
pentru autorizarea execuției lucrărilor 
de construire (PAC) și asistență tehnică 
până la obținerea autorizației de 
construcție de către benefi ciar; proiectul 
tehnic de execuție (PTE); documentația 
de atribuire a contractului de execuție 

a lucrării; asistență tehnică acordată 
benefi ciarului în perioada derulării 
procedurilor de licitații pentru execuție 
lucrări. Durata realizării investiției este 
de 29 de luni (2021).
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SECȚIA DE INVESTIGARE A SECȚIA DE INVESTIGARE A 
MAGISTRAȚILOR VREA SĂ PREIA MAGISTRAȚILOR VREA SĂ PREIA 

DOSARUL LUI DRAGNEA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
MĂGURELE

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat izbucnirea unui 
incendiu la o locuință particulară 
din Măgurele. La sosirea 
pompierilor militari, incendiul se 
manifesta generalizat la întreaga 
locuință. Pompierii militari au 
intervenit pentru stingerea focului 
cu două autospeciale de lucru 
cu apă și spumă. Incendiul se 

pare că a fost provocat din cauza 
unui mod greșit de aprindere a 
focului în sobă. Incendiul a distrus 
acoperișul locuinței, mobilierul, 
aparatura electrocasnică, precum 
și tâmplăria.

INCENDIU VIOLENT LA 
O CASĂ DIN JUGURENI. 

BĂRBAT GĂSIT 
CARBONIZAT

Incendiul a izbucnit la o locuință 
particulară din localitatea Jugureni, 
iar la sosirea pompierilor militari 
focul se manifesta violent, pe o 
suprafață de aproximativ 80 mp. 
Două autospeciale de lucru din 
cadrul ISU Prahova s-au deplasat la 
fața locului. După stingerea focului, 
într-o cameră a fost descoperit 
cadavrul carbonizat al unui bărbat 
în vârstă de 60 de ani. Trupul 
neînsufl ețit a fost transportat la 
Serviciul de Medicină Legală, 

pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
morții. Din primele cercetări, 
potrivit ISU Prahova, incendiul a 
pornit de la un aparat electric de 
încălzire lăsat sub tensiune. Trei 
încăperi și acoperișul casei au fost 
distruse de fl ăcări. 

INCENDIU ÎN COMUNA 
TINOSU

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins acoperișul unei locuințe 
din comuna Tinosu. Pentru 
stingerea focului, pompierii 
militari din cadrul ISU Prahova 

au intervenit cu două autospeciale 
de lucru cu apă și spumă. Se 
pare că incendiul a izbucnit din 
cauza unui aparat electrocasnic 
defect amplasat sau neizolat 
corespunzător. Din cauza focului 
a fost distrus acoperișul casei 
pe o suprafață de 60 mp. Un 
alt incendiu s-a înregistrat la o 
locuință particulară din comuna 
Brazi. Se pare că focul a izbucnit 
din cauza unui coș de fum 
amplasat ori neprotejat termic. 
Urmare a incendiului, au ars 
acoperișul locuinței pe o suprafață 
de 70 mp și bunuri de uz casnic, 
potrivit ISU Prahova. 

pare că a fost provocat din cauzaff

Direcția Națională 
Anticorupție a 

confi rmat că Secția de 
anchetare a magistraților 
a cerut de trei ori să preia 
dosarul Tel Drum, dar toate 
solicitările au fost respinse. 
Într-un răspuns al DNA către 
Mediafax, care a cerut lămuriri 
pe marginea acestui subiect, 
DNA arată: „La datele de 21 
decembrie 2018, 17 ianuarie, 
31 ianuarie 2019, Secția pentru 
investigarea infracțiunilor din 
justiție a formulat, consecutiv, 
trei cereri prin care solicita 
transmiterea dosarului Tel 
Drum. În primele două cereri 
nu s-a invocat nici un temei 
legal de preluare a acestui 
dosar, motiv pentru care au 

fost cerute clarifi cări din partea 
DNA. În ultima solicitare a 
Secției, datată 31 ianuarie 
2019, s-a invocat împrejurarea 
că DNA nu ar mai avea 
competența de soluționare a 
acestui dosar, deoarece unele 
dintre persoanele împotriva 
cărora se efectuează urmărirea 
penală au calitatea de 
magistrați.” Reamintim că, în 
dosarul „Tel Drum”, procurorii 
DNA au anunțat ofi cial că 
Liviu Dragnea este urmărit 
penal pentru constituirea 
unui grup infracțional, abuz 
în serviciu și infracțiuni 
privind deturnarea de 
fonduri europene, în legătură 
cu favorizarea companiei 
în privința acordării de 

contracte. Faptele ar fi  fost 
comise în perioada în care 
era președinte al Consiliului 
Județean Teleorman. În 
această cauză, nici autoritatea 
de management (Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Fondurilor Europene) și nici 

Consiliul județean Teleorman 
nu s-au constituit parte civilă 
cu privire la prejudiciul ce ar fi  
fost produs prin infracțiunile 
de abuz în serviciu, estimate la 
20 de mil. de euro (MDRAP), 
respectiv, la 31 de mil. de lei 
(CJ Teleorman).

Ministrul Educației, 
E c a t e r i n a 

Andronescu, a anunțat 
că-n 2019 vor fi  alocate 
fonduri în cuantum de 600 
de milioane de lei pentru 
rechizite școlare. Pentru 
prima dată însă, pe lângă 
manuale, statul cică va 

acorda tuturor elevilor din învățământul obligatoriu 
(clasa pregătitoare-clasa a X-a inclusiv) și vouchere 
pentru echipament sportiv, respectiv, trening și 
adidași. Adică elevii vor primi niște tichete pentru 
a cumpăra din piață mărimile de care au nevoie. 
Voucherele vor fi  date așa, la grămadă, fără să se țină 
cont de veniturile familiei. Mira-ne-am să încalțe 
adidașii statului copiii care strâmbă din nas dacă nu 
pun în picioare încălțăminte de fi rmă!

Răzvan Cuc, dat afară de premierul Mihai 
Tudose pentru incompetență („Un exemplu 

despre cum să fi i ministru și să nu faci nimic”-
declarație Tudose), este nominalizarea PSD pentru 

Ministerul Transporturilor. Pentru poziția de 
vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice a fost preferat bistrițeanul 
Daniel Suciu, liderul deputaților PSD, pe care-l 
„recomandă” o facultate de științe politice, o 
carieră scurtă de jurnalist, un mandat de consilier 
județean, câteva posturi la cabinetul demnitarului 
și Prefectura Bistrița, plus 6 ani ca parlamentar. 
Liviu Dragnea l-a și somat pe președintele țării să-i 
numească pe cei doi: „Am stabilit că, daca va refuza 
și aceste două propuneri, ceea ce ar fi  exagerat, o sa 
ne întrunim din nou (n.n.-în ședința CEx al PSD) și 
o să luăm o decizie mai apăsată.”
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PERSONAJE PERSONAJE 
OBSCURE PENTRU OBSCURE PENTRU 

DOUĂ POSTURI DOUĂ POSTURI 
DE MINISTRUDE MINISTRU

VOUCHERE VOUCHERE 
PENTRU PENTRU 

ADIDAȘI ȘI ADIDAȘI ȘI 
TRENINGURITRENINGURI

contracte Faptele ar fi fost Consiliul județean Teleorman

 DE CE NU S-A MAI ÎNTÂLNIT  DE CE NU S-A MAI ÎNTÂLNIT 
TUDOSE CU PREMIERUL NIPON

Mihai Tudose a 
povestit la un post 

de televiziune de ce nu l-a 
mai întâmpinat pe premierul 
Japoniei: „Am transmis la 
partid, «domnule, marți 
vine premierul Japoniei în 
România. Haideți să punem 

CEx-ul miercuri”. Mă întâlnesc 
cu el, să rămână cu o impresie 
bună despre țară și apoi facem 
noi ce dorin la partid. La acel 
Comitet Executiv al PSD era 
previzibil ce se va întâmpla. 
Însă Dragnea n-a vrut, «nu, 
domnule, facem Cex-ul luni, 

înainte».Iar eu mi-am dat 
demisia, după cum vă amintiți. 
Păi cum naiba era să mă mai 
întâlnesc cu omul acela? Ca să 
vorbim despre ce? În timp ce 
eu strângem fi cusul, să îi spun 
că «ce-o să facă el cu mine»? 
Eu nici nu mai eram premier 
la ora aceea”. Reamintim că, pe 
16 ianuarie 2018, premierul 
Japoniei, Shinzo Abe, a 
efectuat o vizită istorică la 
București, prima a unui ofi cial 
nipon de rang înalt după 100 
de ani. Ofi cialul a fost primit 
la Cotroceni, dar întrevederea 

cu premierul a fost anulată 
fi indcă fi x cu o zi înainte 
Tudose și-a înaintat demisia, 
ca urmare a votului din CEx-
ul PSD. Prim-ministrul nipon 
a fost nevoit să-și modifi ce 
programul; în locul vizitei 
pe care trebuia să o facă la 
Palatul Victoria, acesta a 
mers împreună cu soția sa, 
Akie Abe, la Muzeul Satului 
din București și la Grădina 
Japoneză din parcul Regele 
Mihai (Herastrau), însoțit 
de Gabriela Firea, primarul 
Capitalei.

„ÎN TIMP CE EU STRÂNGEM FICUSUL, SĂ ÎI 
SPUN CĂ «CE-O SĂ FACĂ EL CU MINE»?”SPUN CĂ «CE-O SĂ FACĂ EL CU MINE»?”

ihai Tudose a CEx ulmiercuri” Măîntâlnesc

„

1 MILION DE LEI PENTRU ONG-URILE DIN PRAHOVA
ONG-urile din Prahova vor 

primi de la Consiliul 
Județean Prahova, adică de la noi, 
contribuabilii, 1 milion de lei pentru 2019. 
Conducerea CJ a avut marți o întrevedere 
cu principalii reprezentanți ai societății 
civile din județ (40 de organizații și 
asociații), scopul principal al întâlnirii 
fi ind elaborarea Ghidului solicitantului 
2019, în acord cu legea 350/2005, privind 
regimul fi nanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofi t de interes general. 
Alte discuții s-au rezumat la aspecte 
legate de co-fi nanțare, mărirea 
plafonului de fi nanțare și eligibilitate. 
În fi nal, președintele Bogdan Toader a 
anunțat că instituția va aloca fonduri 
substanțial mai mari pentru sectorul 
ONG decât în anii precedenți, 
respectiv, 1.000.000 lei, față de 
200.000, anul trecut.

i i i i i d ă i l
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O TÂNĂRĂ ȘI O MINORĂ, 
DATE DISPĂRUTE ÎN 

PRAHOVA
Polițiștii din Valea Călugărească 

au fost sesizați de un bărbat, din 
localitate, despre faptul că Patricia 
Gadzorova, de 21 de ani, concubina 
bărbatului, a plecat voluntar de 
la domiciliu împreună cu fi ica sa, 
Covrig Nicoleta Ingrid, în vârstă 
de 2 ani, a anunțat IPJ Prahova.
Polițiștii au demarat, imediat, 
toate activitățile procedurale, 

polițiștii efectuând investigații 
pentru găsirea persoanelor în 
cauză. Minora are înălțime de 
aproximativ un metru, greutate 13 
kg,  ten deschis, păr creț. La data 
dispariției, copila era îmbrăcată cu 
o geacă de culoare roșie, cu buline 
de culoare neagră, pulover de 
culoare albă, pantaloni de culoare 
albastră, ghete de culoare roșie 
și căciulă roșie. Tânăra în vârstă 
de 21 de ani are înălțime de 1,70 
m, greutate 60 de kg, păr șaten, 

ondulat, fața ovală, ochi căprui. La 
momentul plecării, era îmbrăcată 
cu geacă de culoare gri, blugi de 
culoare albastră, cizme de culoare 

neagră.
Persoanele care pot oferi 

informații care pot conduce la 
depistarea persoanelor în cauză, 
sunt rugate să anunțe cea mai 
apropiată subunitate de poliție, 
sau să apeleze 112.”

MANDATE DE EXECUTARE 
A PEDEPSEI PUSE ÎN 

APLICARE
Agenți de investigații criminale 

din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au 
depistat un bărbat de 29 de ani, 
față de care Judecătoria Ploiești a 
emis un  mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea de 1 an și 6 
luni, pentru săvârșirea infracțiunii 

de conducere a unui autovehicul 
fără permis. Un alt bărbat, în 
vârstă de 50 de ani, din Prahova, 
pe numele căruia era emis un 
mandat de executare a pedepsei 
cu închisoarea de 8 ani și 7 luni, 
pentru infracțiunea de șantaj, a 
fost încarcerat în Penitenciarul 
Mărgineni. La rândul lor, agenți 
din cadrul Poliției orașului Băicoi 
au depistat o femeie în vârstă de 
55 de ani, din comuna Scorțeni, 
față de care Tribunalul Prahova 
a emis un mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 
6 luni. Femeia a fost încarcerată în 
Penitenciarul Târgșor.

 continuare din pagina 1

CHIAR SE POATE FACE TURISM ORIUNDE ȘI ORICUM? CHIAR SE POATE FACE TURISM ORIUNDE ȘI ORICUM? 

ondulat fața ovală ochi căprui La

Filipeștii de Pădure, fostă localitate 
industrializată în perioada comunistă, 

declarată ulterior zonă defavorizată, după 
închiderea minelor și a fabricilor, statut care 
i-a permis o oarecare dezvoltare economică, 
aspiră și ea la turism. Infrastructura 
este foarte bine pusă la punct: drumuri 
asfaltate-100%, gaze-90%, apă-100%, 
canalizare-90%. Autoritățile enumeră 
câteva resurse de care s-ar putea lega în 
varianta în care chiar ar dori să pună în 
practică ideile turistice măcar la scară mică: 
Biserica „Trei Ierarhi” (1688), monument 
istoric și de artă veche bisericească, 
ctitorită în anul 1688 de către Bălașa Matei 
Cantacuzino și fi ul său, spătarul Toma 
Cantacuzino. Lăcașul păstrează și azi 
arhitectura și picturile originale. Picturile 
au fost realizate de vestitul „zugrav” 
Pârvu Mutu, cel care realizează și icoanele 
care împodobesc catapeteasma; ruinele 
conacului Matei și Toma Cantacuzino-
monument istoric de arhitectură de interes 
național, construit între anii 1680-1690; 
galeriile minei Filipeștii de Pădure; Castrul 
Roman Dealul Filipeștilor. Dar... trebuie să 
spunem că autoritățile nu s-au dat peste cap 
să pună în valoare toate aceste obiective. De 
exemplu, ruinele conacului Matei și Toma 
Cantacuzino sunt ascunse între sediile 
primăriei și ale liceului de un zid înalt, încât 
nici nu ai cum să vezi ce este în interior. 
Pesemne așa ceva s-ar numi conservare...

Comuna Măgurele, din Prahova, are 
o economie bazată în mare parte pe 

agricultură. Cândva era un centru pomicol 
de referință pentru județ, dar totul s-a 
isprăvit odată cu lichidarea stațiunii de 
cercetare și cu defrișarea unor suprafețe 
însemnate de livadă. Obiective turistice 
nu sunt, cadrul natural este unul specifi c 
zonelor de deal, dar nu din cale afară de 
spectaculos. În urmă cu câțiva ani, aici a 
fost dezvelit un bust a lui Burebista și a 
fost amenajat un izvor, botezat chiar așa,  
„Fântâna lui Burebista”. Nici nu se știe 
dacă vreodată locurile au fost străbătute 

de regele dac. În anul 1932, e drept, aici a 
fost descoperită o parte dintr-un tezaur 
dacic afl at, în prezent, la Muzeul Naţional 
de Istorie a României, dar câtă legătură a 
avut acesta cu Burebista nu se cunoaște. 
Ei bine, între acest izvor și un altul de pe 
deal, denumit „Fântâna rece”, autoritățile 
și-au propus să amenajeze un drum, cu 
plecare chiar din șoseaua de mare tranzit 
București-Ploiești-Văleni-Cheia-Brașov. 
Iar la „Fântâna rece”, loc descris ca fi ind de 
un „pitoresc aparte”,  se va amenaja o zonă 
de agrement, cu spații de campare, pentru, 

cităm, „dezvoltarea turismului, a mediului 
de afaceri, crearea condițiilor optime de 
petrecere a timpului liber”. Un alt proiect 
se referă la amenajarea unei exploatații 
piscicole pe sau lângă râul Teleajen, care are 
un scop similar, de „dezvoltare a turismului 
și a pescuitului sportiv”. Și-acuma, fi e vorba 
între noi, se poate face turism doar cu atât? 

Mai multe șanse ar avea comuna 
Tătaru, dar localitatea este una 

mică, fără resurse fi nanciare și nu este foarte 
mult sprijinită nici de autoritățile județene. 
Pentru cunoscători, aici se produce cel 
mai bun strugure de masă din soiurile 
vechi (Coarnă neagră și albă, Afuz Ali), iar 
localnicii practică o metodă 
doar de ei cunoscută de 
păstrare naturală a acestora 
peste iarnă. Ca resurse 
turistice, Primăria Tătaru 
a indicat câteva obiective, 
unele unice în Prahova 
(chiliile rupestre): Schitul 
Rupestru „La Chilii”, 
amplasat pe Valea Sarațica, 
în extravilanul satului 
Podgoria, monument de 
arhitectură de valoare 
națională, datând de 
la sfârșitul  secolului 
al XVI-lea-începutul 

secolului al XVII-lea; rezervele geologice și 
geomorfologice „Vulcanii noroiși  inactivi”, 
situați la sud-est de satul Podgoria, în 
suprafață de 1,56 ha; rezervația naturală 
peisagistică „La Chilii” (chilii săpate în 
stâncă), în suprafață totală de 0,315 ha; 
ruinele fostei biserici din satul Tătaru (curtea 
bisericii), datând din secolul XIX; Vârful 
Ciortea, sat Tataru. Mai trebuie spus faptul 
că localitatea este situată într-un peisaj chiar 
de vis; cu toate acestea însă nu credem să fi e 
70-100 de turiști/an care tranzitează zona. 
Și este păcat, fi indcă bazele pentru crearea 
unui turism, fi e el și de week-end, ar fi ! Dar 
cum spuneam, comuna nu este sprijinită 
fi nanciar după cum ar merita!

Spre comparație, comuna Măgureni, 
favorizată fi nanciar chiar de la nivel 

central, grație implicării unui deputat care a 
fost ministru în trei cabinete și vicepremier 
în două, ar avea și infrastructură și câteva 
obiective istorice pentru a pătrunde cât de 
cât pe piața turismului (comuna dispune 
și de un centru de informare turistică). 
Deocamdată însă nu a făcut acest pas. Ca 
infrastructură, localitatea are drumuri 
asfaltate în proporție de 95%, rețea de gaze 
ce acoperă toate satele, alimentare cu apă 
(100%), iar în prezent se lucrează la rețeaua 
de canalizare și stația de epurare a apelor 
uzate. Cândva, pe râul Prahova existau 
zeci de vărării (cuptoare de ars calcarul 
pentru obținerea varului), dar între timp 

acestea au dispărut. Ei 
bine, imaginați-vă că 
îndeletnicirea aceasta 
chiar putea constitui 
o atracție turistică. Și 
o spune cineva care a 
asistat la câteva șarje, 
iar meșteșugul în sine 
este absolut fermecător! 
Bine, e și poluant, dar 
tot vrăjit ești asistând 
la o practică veche de 
peste 100 de ani.  În 
fi ne, ca monumente 
de interes național 

sunt consemnate: Biserica „Sf. Treime” 
Măgureni, construită în 1674 de Păuna, 
soția lui Drăghici Cantacuzino și fi ii lor 
Pârvu, Constantin, Șerban și Grigoraș, cu 
picturi realizate de Pârvu Mutu între anii 
1693-1694, pe cheltuiala lui Șerban (Bănică) 
Măgureanu;  ruinele conacului Drăghici 
Cantacuzino-Măgureanu, cu case boierești 
construite în stil bizantin începând cu anul 
1666, lucrările fi ind terminate în 1671 de 
către soția Păuna și fi ul lor Pârvu; traseul 
turistic „3 cișmele”, cu zona de drumeții 
Ruda (se întinde inclusiv pe teritoriul 
comunei Poina Câmpina), construite de 
Cantacuzini de-o parte și de alta a dealului 
Ghimelia. 
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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!

CE ESTE ȘI CE FACE CE ESTE ȘI CE FACE 
CLUSTERUL BIO CONCEPT 

VALEA PRAHOVEIVALEA PRAHOVEI

Inițial s-a plecat de 
la instruirea a 40 de 

reprezentanți din fi ecare județ, cu 
activitate în agricultura ecologică 
și mobilă, 30 dintre aceștia -cei 
mai promițători- fi ind selectați 
pentru a participa la evenimente 
internaționale, târguri, expoziții 
și misiuni economice în țări din 
afara Uniunii Europene (Elveția, 
Federația Rusă, Emiratele Arabe 
Unite etc.). La un an de la lansarea 
proiectului, printre alte rezultate, 
reamintim că s-au înfi ințat, în 
Prahova și Bacău, și cinci clustere, 
două în domeniul mobilei și trei în 
cel al agriculturii ecologice. Printre 
acestea se regăsește și clusterul Bio 
Concept Valea Prahovei, al cărui 
act de constituire a fost semnat 
în februarie 2018. Membrii 
fondatori ai acestui grup sunt 
17 întreprinderi, producători și 
asociații din agricultura ecologică, 
Universitatea „Spiru Haret” 
București, USH Pro Business, 
Universitatea Petrol-Gaze 
Ploiești, Institutul  de Cercetare-
Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare București, Camera 
de Comeț și Industrie Prahova, 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Prahova, două entități 
catalizator și clusterul Danube 
Engineering Hub Ploiești. Despre 
ce este și ce face Bio Concept 
Valea Prahovei am discutat cu dr. 
Costin Lianu, directorul general al 
USH Pro Business și conferențiar  
la Universitatea „Spiru Haret” 
București, care are rol de facilitator 
în carul clusterului.

-Valea Prahovei are, 
să zicem, notorietate 

turistică. Nimeni nu s-ar fi  gândit 
că, în acest spațiu, poate fi  vorba 
și despre agricultură, fi e ea și 
ecologică. De ce ați ales această 
zonă, ce este și ce face clusterul?

-Acest cluster a fost creat, 
dezvoltat și consolidat în perioada 
în care a fost și este activ Programul 
de Cooperare Elevețiano-Român 
de susținere e exporturilor. 
Înainte au mai existat încercări de 
dezvoltare a formelor colaborative 
în domeniul agriculturii ecologice 
și a turismului pe Valea Prahovei. 
Așa s-a format, de exemplu, 
Proecologic Sistem, o asociație 
a producătorilor în regim de 
certifi care ecologică, iar clusterul 
s-a dezvoltat practic pe tulpina 
acestui grup, care joacă rol de 
actor principal și de entitate de 
management a Bio Concept. În 
același timp însă, Universitatea 

„Spiru Haret”, din București, prin 
USH Pro Business, a inițiat toată 
această mișcare. De ce Valea 
Prahovei? Ni s-a părut nouă ideea 
cea mai frumoasă de a ne lega 
identitatea de o indicație geografi că 
foarte atractivă și nevalorifi cată 
prea mult, din păcate, sub aspectul 
agriculturii ecologice. Pe de 
altă parte, cei mai mulți dintre 
membrii clusterului sunt din 
localitățile de pe Valea Prahovei. 
Zona este intens turistică, mai ales 
pentru populația Bucureștiului, 
iar ținta celor din agricultura bio 
este turismul ecologic, fi indcă spre 
acest tip probabil ne vom îndrepta 
și noi. Avem o structură în cluster 
care tocmai de acest lucru se 
ocupă, ca membrii grupului să 
fi e mai prezenți pe piața locală, 
cu precădere în zona hotelieră și 
rețeaua de restaurante. 

-Clusterul a împlinit un an 
de la înfi ințare. Ne puteți 

rezuma activitatea grupului în 
acest răstimp? 

-A fost un an foarte bogat, 
am avut activități multe. Am 
organizat simpozioane, conferințe 
și evenimente la Măneciu, Ploiești 
și București, unde componenta 
universitară a jucat un rol esențial 
în transferul de cunoștințe. Am 
pregătit evenimente dedicate 
piețelor internaționale, am 
participat în Irlanda, la un program 
intitulat „Produs românesc pe 
piața irlandeză”, am promovat 
produsele clusterului, prin USH 
Pro Business, în Elveția, membrii 
clusterului și-au prezentat 
produsele la Târgul Internațional 
de la Dubai, alții dintre ei vor fi  
prezenți și la un târg consacrat 
din Nürnberg-Germania. De 
fapt, scopul principal acesta este, 
exportul de produse străine pe 
piețele externe. Pe noi însă ne 
interesază și aspectul de cercetare-
dezvoltare-inovare. Încerăm 
să implicăm universitățile în 
zona de agricultura de precizie, 
cu utilizarea robotizării, a 

tehnologiilor blockchain și dorim 
să aducem mai aproape micii 
fermieri de zona de cercetare 
aplicată. 

-Cu ce ecouri au fost 
participările la târgurile 

internaționale? S-au stabilit 
contacte și contracte între membrii 
clusterului și fi rmele din țările unde 
ei și-au prezentat produsele?

-Să nu ne așteptăm la rezultate 
peste noapte. Găsirea unui 
partener pe piața externă necesită 
timp. Firmele au văzut că un brand 
colectiv îi ajută în vânzări. Când 
partenerilor le vorbești despre un 
grup de fi rme are un alt impact 
decât atunci când un producător 
sau doi tratează pentru cantități 
reduse de marfă. Bun, unii au 
contacte în diverse faze, și-au 

testat produsele, le-au și omologat 
pe aceste piețe și sunt comenzi de 
probă, dar nu putem vorbi încă 
despre un export susținut. Învățăm 
să facem export! Pe de altă parte, nu 
pot să nu amintesc, iar acesta este 
meritul președintelui Proecologic 
Sistem, Ion Petre, sunt toate 
formalitățile fi nalizate pentru a 
introduce produsele clusterului și 
ale asociației în lanțul de magazine 
ale retailerui european Carrefour. 

-Vorbeați despre  forța 
grupului. Aveți în 

vedere un brand comun în cadrul 
clusterului sau fi ecare fi rmă își 
păstrează identitatea mai mult sau 
mai puțin consacrată?

-Fiecare membru își păstrează 
identitatea. În calitate de experți 
în domeniu, nu recomandăm 
deocamdată utilizarea unui brand 
al clusterului, ci fi ecare producător 
e bine să-și utilizeze marca proprie. 
Bun, Bio Concept este un brand 
regional umbreală, care ajută la o 
desfacere comună a produselor, 
sporește vizibilitatea, dar e bine ca 
fi ecare fi rmă să păstreze creația. 
Există și o altă variantă mai strânsă 
de colaborare, în care brandul 
umbrelă se poate transforma în 

marcă, dar acest lucru presupune 
creșterea încrederii între membri, 
iar consolidarea acestui tip de 
relații necesită timp.

-Clusterul va fi  limitat 
în timp de programul 

elvețian sau va exista și după ce 
proiectul se va fi  încheiat?

-E cert că va merge mai 
departe. Clusterul nu s-a creat ca 
să se închidă odată cu programul 
elvețian, ci ca să continue 
activitatea. Pe termen mediu, 
încerăm să suținem inovarea la 
nivel de cluster și promovarea 
identității la nivel de evenimente 
internaționale, vrem să fi m activi 
în promovarea exporturilor, iar pe 
plan intern, dorim să dezvoltăm 
și inovăm sisteme ecologice, în 
pas cu ceea ce se întâmplă în 

plan european. Pe termen lung, 
ne gândim și la posibilitatea 
dezvoltării unei rețele proprii de 
comerializare sub brandul acesta și 
posibilitatea de a participa activ la 
proiecte de cercetare de anvergură. 
În concluzie, viața acestui cluster 
nu depinde de programul elvețian; 
va exista în timp, dar nu știu să 
spun cât. 

În ceea ce privește mediul 
universitar, menirea noastră 
este să  facem acest transfer de 
cunoștințe. În piață se produc 
mutații rapide, fi rmele care nu 
rezistă dispar, încercăm să ajutăm 
cum putem. Este și interesul 
nostru; dacă facem cercetare 
aplicată, vom benefi cia și noi, ca 
centru de transfer tehnologic, 
având apoi propriile benefi cii. 
În Ploiești am mai înfi ințat un 
cluster-Danube Engineering 
Hub- unde am dezvoltat așa-
zisele platforme de colaborare 
inteligentă, în care actori din 
diverse domenii-cum ar fi  bio și 
lumea tehnologiei informației-să 
colaboreze pentru dezvoltarea a 
noi soluții. Acesta este modelul 
european de cercetare și trebuie să 
le deschidem ochii alor noștri că 
pot dezvolta afaceri colaborative.

OFERIM TOATĂ

În iunie 2017,  în cadrul Programului de Cooperare 
Elevețiano-Român vizând reducerea disparităților 

economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, a 
fost înfi ințat, la Ploiești, Centrul de Afaceri pentru Export, 
care funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie 
Prahova. Un organism similar s-a constituit și la Bacău, cele 
două județe din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia fi ind 
selectate să facă parte din proiectul „Servicii integrate de 
export pentru IMM-urile din România”,  al cărui scop fi nal 
este sprijinirea  întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele 
agriculturii ecologice și cel al mobilei de a pătrunde pe piețele 
străine, în special în țări din exteriorul UE. Bugetul alocat 
a fost de 9 milioane de lei, cu o contribuție a Guvernului 
Federal Elvețian de 85%, iar perioada de punere în aplicare 
va expira în această vară, în luna septembrie.
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ULTIMA LOVITURĂ ADUSĂ ULTIMA LOVITURĂ ADUSĂ 
JUSTIȚIEI ÎI ANIHILEAZĂ JUSTIȚIEI ÎI ANIHILEAZĂ 

TOTAL PE PROCURORI

O nouă ordonanță de urgență pentru 
modifi carea și completarea Legii 

303/2004 privind Statutul judecătorilor și 
al procurorilor, a Legii 304/2004 privind 
organizarea judiciară și a Legii 317/2004 
referitoare la Consiliul Superior al 
Magistraturii ar putea duce la activarea 
Articolului 7 împotriva României. Atât 
de grave par ingerințele politicului în 
actul de justiție! Ministrul  Tudorel 
Toader a formulat intervenții în lege 
extrem de scandaloase, acceptate de 
Guvernul României fără vreo ripostă 
măcar de la un singur ministru. Pe scurt, 
modifi cările vizează următoarele aspecte: 
se vor interzice detașările, efectuate 
în general de procurorul general al 
României, în funcțiile de conducere 
rămase vacante; propunerile pentru 
posturile de conducere la DNA, DIICOT, 
șefi  de secții etc. rămân în competența 
ministrului Justiției, iar avizul de la CSM 
se va lua în plen (cu o secție de judecători 
controlată politic), și nu de la secția de 
procurori (ostilă puterii), iar președintele 
va avea un simplu rol decorativ, fi ind 
aproape obligat să semneze ceea ce-i 
sugerează M. Justiției; secția pentru 

investigarea magistraților a fost scoasă 
din subordinea procurorului general al 
României, care putea să infi rme actele 
de urmărire penală dacă le considera ca 
fi ind nelegale sau netemeinice, trecând 
aceste prerogative șefului secției, acesta 
devenind un soi de stat în stat în cadrul 
Parchetului General; șeful procurorilor 
anticorupție va putea fi  și un judecător.
În ceea ce privește procurorul european, 
care poate fi  și judecător, el va fi  
desemnat tot la Ministerul Justiției, deci 
putem vorbi din nou despre subordonare 
politică.

PREȘEDINTELE IOHANNIS 
ACUZĂ PSD PENTRU 

MODIFICĂRILE LEGILOR 
JUSTIȚIEI

Secția pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii consideră 

că modifi cările aduse de Guvern legilor 
Justiției sunt de natură să afecteze grav 
activitatea parchetelor: „Atragem atenția 
că modifi carea dispozițiilor legale care 
permiteau delegarea în toate funcțiile 

pentru care numirea se face de președintele 
României este de natură să afecteze grav 
activitatea Parchetelor, în contextul în care 
instituția delegării este menită a genera 
tocmai soluții rapide în situații de urgență 
provocate de o vacantare intempestivă a 
unui post de conducere.” De asemenea, 
pocurorii nu văd cu ochi buni nici faptul 
că la conducerea instituțiilor pot fi  numiți 
și judecători, contrar recomandărilor 
Comisiei de la Veneția, iar avizul a fost 
transferat de la secția de procurori, la 
plenul reunit al CSM. Și șeful statului 
a comentat nefavorabil OUG: „PSD a 
acționat astăzi din nou împotriva Justiției 
și a statului de drept, împotriva României 
și a cetățenilor. Guvernul PSD vrea să 
creeze prin ordonanțe de urgență un statut 
special pentru cei care au probleme în 
justiție. Și românii, și liderii europeni știu 
că nu există nicio altă justifi care pentru 
obsesia de a slăbi până la inefi ciență 
justiția din România, în afară de interesele 
personale. România nu poate fi  pusă la 
dispoziția celor care vor să instaureze 
controlul politic asupra justiției”.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR 
TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ :   PRAHOVA    Denumire UAT :    LIPĂNEȘTI
   Sectoare cadastrale: 38, 41 si 42
 OCPI PRAHOVA  anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale numerele 38, 41 si 42 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice,conform art.14(alin1) și (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi cările si completările ulterioare.
 Data de inceput a afi șării :  27.02.2019 Data de sfârșit a afi șării :    27.04.2019
 Adresa locului afi șării publice: 
 Primăria Lipanesti, comuna Lipănești, str. Principală, nr. 47
 Repere pentru identifi carea locației: centrul comunei Lipănești
 Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea fi  depuse la sediul: 
Primăriei Lipanesti, comuna Lipanesti, str. Principala, nr.47 si site-ul ANCPI.  
Alte indicații utile pentru cei interesați: tel 0244 215217, fax  0244 215151, e-mail 
primarie@lipanesti.ro.
 Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se 
pot obține de pe   site-ul ANCPI  la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
                     PRIMAR                                                                            RESPONSABIL CONTRACT
               NICA ROBERT VIOREL         STANEMIR MARIA

Anunţuri • Publicitate • Anunţuri • Publicitate • Anunţuri
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR 

TEHNICE ALE CADASTRULUI
 Denumire județ :  PRAHOVA    Denumire UAT :    LIPĂNEȘTI
 Sectoare cadastrale: 38, 41 si 42
 OCPI PRAHOVA  anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale numerele 38, 41 si 42 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice,conform art.14(alin1) și (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi cările si completările ulterioare.
 Data de inceput a afi șării :  27.02.2019 Data de sfârșit a afișării :    27.04.2019

Adresa locului afi șării publice:
 Primăria Lipanesti, comuna Lipănești, str. Principală, nr. 47

Repere pentru identifi carea locației: centrul comunei Lipănești
 Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea fi  depuse la sediul: 
Primăriei Lipanesti, comuna Lipanesti, str. Principala, nr.47 si site-ul ANCPI.  
Alte indicații utile pentru cei interesați: tel 0244 215217, fax  0244 215151, e-mail 
primarie@lipanesti.ro.
 Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se 
pot obține de pe   site-ul ANCPI  la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
                     PRIMAR                                                                            RESPONSABIL CONTRACT
               NICA ROBERT VIOREL         STANEMIR MARIA

Anunţuri • Publicitate • Anunţuri • Publicitate • Anunţuri
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR

ţ ţ ţ

TEL. 0244.546.501; e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com

Guvernul a aprobat astăzi continuarea 
a trei scheme de minimis pentru 

sprijinirea operatorilor economici, prin 
Programul de promovare a exporturilor, 
gestionat de Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
(MMACA).

Cele trei scheme sunt conforme cu 
legislația UE și acoperă următoarele 
tipuri de acțiuni: participarea la târguri 
internaționale, participarea la misiuni 
economice și realizarea de studii de piață. 

”Firmele din România au nevoie să se 
dezvolte prin ieșirea pe piețele de export, iar 
prezența la târguri și expoziții relevante din 
afara țării și-a arătat benefi ciile în ultimii ani. 
Trebuie să ieșim din afara zonei de confort și 
să accesăm piețe emergente din afara Uniunii 
Europene cu produse competitive și cu valoare 
adăugată mare”, a declarat Ștefan-Radu 
Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat. 

Stimularea cu fonduri de la bugetul de stat 
a operatorilor economici pentru promovarea 

exportului pe piețele externe s-a refl ectat în 
ritmul de creștere al volumului de export al 
României din ultimii ani: 2015 +4,1%; 2016 
+5,1%; 2017 +9,2%; 2018 +8,1%

Bugetul total estimat al măsurilor pentru 
perioada 2019-2020 este de 105,8 milioane 
lei. În proiectul de buget, în 2019 s-au propus 
credite de angajament de 70 milioane lei și 
credite bugetare de 50 milioane lei, pentru 
aceste măsuri.

Implementarea schemelor de ajutor de 
minimis se face în baza consultării între 
MMACA și membrii Consiliului de Export, 
reprezentanți ai federațiilor, patronatele de 
ramură și asociaţiile profesionale.

În 2018, programul a benefi ciat de un 
buget de 48,9 milioane de lei, care a inclus 
participarea a 850 de fi rme la 59 târguri 
internaționale sub pavilion național și 
organizarea a 15 misiuni economice, cu 
participarea a 150 de fi rme.  

Biroul de presă al Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

PROGRAMUL DE PROMOVARE A EXPORTURILOR 
PENTRU 2019-2020 A FOST APROBAT DE GUVERN

2 MILIARDE 2 MILIARDE 
DE LEI DE LEI 

PENTRU PENTRU 
„PRIMA CASĂ”„PRIMA CASĂ”

 Guvernul a aprobat la 2 miliarde de lei 
plafonul de garantare pentru anul 2019 

aferent programului „Prima casă”, sumă similară 
aceleia din 2018. Anul trecut au fost acordate în 
cadrul acestui program de cumpărare a locuințelor 
20.423 de garanții, în valoare totală de 1,9 miliarde 
de lei, cu o valoare medie de 94.000 lei/garanție, 
precum și 7.160 promisiuni de garantare, în 
valoare totală de 800 de milioane de lei. Din anul 
2009, data lansării programului și până în 2018, 
au fost acordate 267.752 garanții și promisiuni de 
garantare, în valoare totală de 23,7 miliarde de lei. 
Și pentru acest an, participanți în program sunt 
BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING, 
Raiff eisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, 
Unicredit, Garanti, Piraeus Bank, Marfi n, Credit 
Agricole și Leumi Bank. Într-un comunicat de presă 
remis de Ministerul de Finanțe se arată că alocarea 

plafonului total al garanțiilor ce pot fi  emise în anul 
2019 în cadrul programului se face la solicitarea 
fi nanțatorilor, cu acordul MFP. Ministrul Eugen 
Teodorovici a anunțat că programul va deveni „mai 
social”: „Prima Casă este la urma urmei un program 
social. Nu îți iei casă de 500 mp, îți iei o casă pentru 
familie, atât cât poți, la un nivel al veniturilor chiar 
și mai redus. Până la sfârșitul lunii vom opera câteva 
modifi cări la lege sub aspectul suprafeței caselor și a 
veniturilor pe care le au benefi ciarii”.

l f l i t t l l țiil t fi i î l

ă d ăd ă i i i il f ă

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.roGuvernul României a 
făcut ultimul pas spre 

supunerea totală a procurorilor. 
Marți, au fost adoptate două 
ordonanțe de urgență extrem 
de discutabile: prima pune 
sub control politic numirea 
procurorilor, a doua privește 
desemnarea candidaților 
pentru funcția de procuror în 
cadrul Parchetului European.
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OMAGIU MAESTRULUI OMAGIU MAESTRULUI 
ALEXANDRU BĂDULESCU

Istoria omenirii a înglobat 
adesea pe toţi oamenii de 

cultură dintr-o anumită epocă 
de-a valma, sub o singură 
etichetă. Un fel de fi şă comună, 
foarte expeditivă, de tranzit în 
grup către posteritate. Timpul, 
marele  înţelept şi neîndurătorul 
arbitru, a pus ordine în toate, 
verifi când afi rmaţiile și rectifi când 
generalizările. Multe personalităţi 
rămân în istoria artei și știinţei 
prin ceea ce reușesc să creeze 
într-un domeniu sau altul (sau în 
mai multe), printr-un orizont de 
cunoaștere și creativitate ieșit din 
comun. De cele mai multe ori, pe 
lângă aceste calităţi,  ele au şi alte 
haruri, de pildă originalitatea şi 
generozitatea sufl etească. Rari 
sunt în istoria culturii şi a muzicii 
românești aceia care, după o 
activitate rodnică și îndelungată, 
să fi e atât de respectaţi, iubiţi și 
admiraţi ca Maestrul Alexandru 
Bădulescu.  O personalitate 
polivalentă și originală ca a 
domniei sale, se sustrage oricărei 
clasifi cări și etichetări cunoscute. 
În 20 februarie 1929, în satul 
Dara, județul Buzău,  vedea 
lumina zilei Alexandru Bădulescu, 
personalitate polivalentă și 
respectată, care  activează cu 
devotament și abnegație de 
mai bine de 7 decenii în slujba 
muzicii și culturii prahovene.  
Parcursul profesional al domniei 
sale – de la învățător, director 
de cămin cultural, dirijor de 
cor,  profesor de muzică în 
comuna Pietroasele, la doctor 
în muzicologie și responsabil al 
secției de cultură a regiunii Ploiești 
(mai târziu a județului Prahova) 
- este semnifi cativă pentru 
activitatea neobosită desfășurată 
cu profesionalism și tenacitate în 
toate instituțiile unde a lucrat.

”Eu am văzut idei”, celebra 
replica din piesa Jocul ielelor de 
Camil Petrescu,  ar putea completa 
motto-ul pe care l-am ales pentru 
schițarea unui portret al ilustrului 
profesor, muzicolog și om de 
cultură Alexandru Bădulescu. 
Domnia sa nu doar a avut idei 
excepționale legate de cultura și 
arta muzicală românească, dar a 
găsit și modalitățile de a le pune în 
practică cu rezultate impresionante, 
chiar dacă a trebuit să depășească 
adeseori bariere și difi cultăți 
ce păreau a fi  insurmontabile. 
Noțiunea de operă, în cazul  
maestrului desemnează nu doar 
scrierile sale muzicologice, ci și 
numeroasele realizări în cultura 
prahoveană și națională precum: 
organizarea unor evenimente 
artistice (concerte, concursuri 
muzicale, în care un loc de frunte 
îl ocupă Concursul Național de 
Interpretare Paul Constantinescu), 

inițierea unor manifestări 
culturale în cadrul muzeelor din 
Ploiești și din județul Prahova, 
înfi ințarea unor muzee și edifi cii 
culturale în județ, omagierea 
unor personalități artistice de 
frunte, organizarea unor întâlniri 
cu muzicieni, scriitori și poeți, a 
cursurilor de măiestrie dedicate 
tinerilor dirijori, participarea 
la numeroase conferințe, mese 
rotunde, lansări de carte și de 
CD-uri, simpozioane prestigioase 
organizate în țară (menționăm 
prezența sa constantă la edițiile 
Simpozionului Internațional 
George Enescu, de la UCMR). 
Numeroasele sale cărți, articole 
și studii stau mărturie pentru 
atașamentul total față de valorile 
culturii românești, față de tradițiile 
valoroase muzicale naționale și 
universale. Majoritatea datelor 
legate de uriașa sa activitate se afl ă 
menționate în CV-ul său și în alte 
documente publicate anterior. 

Recunoștința noastră și a miilor 
de persoane care au avut privilegiul 
să-l cunoască și să colaboreze cu 
profesorul Bădulescu, nu poate 
exprima prin cuvinte întreaga 
admirație față de dimensiunea 
ctitoriilor  sale culturale. Poetul 
Paul Valéry spunea că toate 
poemele scrise vreodată ar putea 
fi  atribuite unui singur poet 
atemporal, nimeni altul decât 
spiritul creator. Personalitatea 
complexă și activitatea prodigioasă 
a ilustrului reprezentant al culturii 
prahovene și românești ne face să 
apreciem cum se cuvine  valoarea 
excepțională și inegalabilul 
spirit creator al domniei sale.  
Materialul de faţă constituie un 
modest omagiu adus eminentului 
muzicolog,  profesor,  admirabil om 
de cultură și exemplar îndrumător 
al activității culturale prahovene 
mai bine de  7 decenii,  care ocupă 
un binemeritat loc în galeria 
personalităților muzicale actuale. 

Omul. La maestrul  
Alexandru Bădulescu, 

totul este energie, viaţă, mișcare, 
fl acără, tumult. Mereu zâmbitor, 
entuziast, activ, competent, 
însufl eţit de iubire și încredere în 
semeni, acesta  a avut  întotdeauna 
o atitudine pozitivă, armonioasă 
și prietenoasă. Generozitatea sa 
proverbială a fost demonstrată de-a 
lungul timpului faţă de prieteni, de 
discipoli, față de oameni de rând, 
dar şi faţă de neprieteni. Privirea sa  
senină și luminoasă este oglinda 
sufl etului deschis și generos. 
Portretul pe care i l-ar realiza un 
pictor cu har, ar evidenţia nu doar 
armonia chipului, ci și bunătatea 
nemărginită și lumina pe care 
le transmite întreaga sa fi inţă. 
Ultimele cuvinte ale lui Goethe 
“lumină, lumină, lumină”, i se 

potrivesc cu adevărat maestrului 
Bădulescu. 

Îl caracterizează inteligenţa  
vie, ascuţită, sclipitoare, capabilă 
să descopere specifi cul și relaţiile 
ideilor, dar și viziunea  originală și 
intuirea viitorului. Personalitatea 
sa, mereu gata să stimulteze, 
să solicite, să pună în mișcare 
judecăţi și sentimente de privilegiu 
ale psihologiei umane, știe să 
insufl e viaţă, adevăr, căldură. 
Cuvintele lui Iorga “Vorba bună 
și zâmbetul și fapta binefăcătoare 
sunt raze ale soarelui răsfrânte 
în sufl etul omului”,  înnobilează 
personalitatea minunatului 
maestru. PROFESORUL AL. 
BĂDULESCU NU ESTE 
DOAR UN OM; ESTE O 
INSTITUŢIE CULTURALĂ 
ATOTCUPRINZĂTOARE. Dacă 
fi lozoful Protagoras considera ca 
omul este măsura tuturor lucrurilor, 
noi putem afi rma, fără a exagera,  
că maestrul Bădulescu este o 
măsură a măsurii. 

Autorul. Nu ne propunem 
să analizăm activitatea 

domniei sale ca autor al unor 
contribuţii remarcabile în domeniul 
muzicologiei și al istoriei muzicii 
românești. Personal, mă afl u printre 
numeroşii admiratori ai scrierilor 
sale profunde,  originale şi bogate 
în înţelepciune. Lucrările sale 
impresionează prin competență 
şi  seriozitate, prin bogăţia 
documentării, prin creativitate. În 
tot ce a publicat există o combinaţie 
fericită de har și minte clară, 
cuprinzatoare, sintetizatoare, 
remarcabilă prin puterea de intuiţie 
și de prelucrare a datelor. Vasta 
cultură și  talentul incontestabil i-au 
asigurat aprecierile specialiștilor 
și au deschis căile unor noi și 
interesante interpretări, la care 
cercetările ulterioare din domeniul 
muzicologiei se vor raporta cu 
siguranţă. Cărţile sale constituie 
opere de amplă analiză ori sinteză și 
o abordare pe fond a problematicii 
investigate. Scrisul său fl uent, 
precis și elegant, este marcat de 
spontaneitate și de entuziasm. 
Dacă există o viaţă a cărţii, există 
și o carte a vieţii. A citi în cartea 
vieţii maestrului Bădulescu este 
tot atât de important ca a cunoaște 
conţinutul cărţilor sale. Cine îi 
cunoaște vasta activitate în slujba 
dezvoltării culturii și muzicii 
românești nu poate să nu exclame: 
nu a iertat nimic din ce și-a propus! 

Oratorul. Pe lângă avantajul 
de a scrie frumos, domnul 

Bădulescu  posedă calităţi  
oratorice de excepţie, fi ind un 
inegalabil vorbitor, înzestrat cu har 
și cu un timbru vocal particular, 
inconfundabil. Este neîntrecut 
în arta vorbirii,  la evenimente 
culturale,  la conferințe ori 
simpozioane, dar și în conversaţii, 
ori în emisiunile de radio și 
televiziune.  În spatele armoniei 
vorbelor, se ascunde multă 
înțelepciune precum și o armonie 
de gândire și de simţire, care merge 
în același pas cu ritmul cuvintelor.  
Discursurile sale farmecă, 
emoţionează, conving, cuceresc 

prin verva scânteietoare și prin 
fi rescul exprimării. În alocuţiuni și 
luări de cuvânt,  se regăsesc, alături 
de harul  particular al domniei 
sale, experienţa profesională și 
cunoștinţele acumulate cu pasiune 
pe parcursul  timpului. Îmbinând 
adevărul cu metafora, știinţifi cul cu 
liricul, discursurile sale se remarcă 
prin acurateţe și stil, prin eleganţă, 
rigoare și creativitate, dezvăluind 
vocaţia umanistă a oratorului. 

Talentul este punctul de 
plecare în creaţie, în educaţie 

și în orice domeniu de activitate. 
Pentru Maestrul Bădulescu, 
talentul  reprezintă o problemă de 
adâncime și de responsabilitate, 
o stăruinţă îndârjită, răbdătoare, 
entuziastă și cinstită, o cauză tenace 
pentru atingerea unui nivel cât mai 
înalt în zborul însufl eţirii.  Talentul 
(alături de alte multe calităţi ale 
sale), l-a menţinut tânăr, teafăr şi 
optimist. Dacă stilul e omul, cum 
spunea Buff on, atunci stilul care 
conferă valoare și originalitate 
lucrărilor și atitudinilor sale, este 
cu totul special, caracterizant 
pentru muzicolog, director de 
muzeu, critic și cugetător. 

Managerul. Cel care și-a 
dedicat plenar puterea 

creatoare activității culturale 
prahovene și naționale, poate fi  
considerat un adevărat exemplu 
în domeniu. Domnia sa consideră 
activitatea culturală  nu doar un 
scop îndreptat spre realizarea 
unor proiecte importante, ci 
și pasiune și dăruire în slujba 
unor idealuri nobile. Eminentul 
spirit angajat și respectat în viaţa  
culturală românească, rămâne un 
mentor spiritual și un desăvârșit 
coordonator al multor generaţii cu 
care a colaborat și care au benefi ciat 
de experiența sa. Maestrul s-a 
simţit obligat să dirijeze conștiinţe, 
să anime convingeri, să orienteze 
generaţii de slujitori ai culturii. A 
facut-o cu prestigiu și devotament, 
atrăgându-și respectul și stima 
necondiţionată a tuturor acelora 
care l-au cunoscut. 

Umanistul.  De-a lungul 
vremii, domnul Bădulescu 

și-a dedicat toate forțele slujirii 
culturii și muzicii românești. 
Umanistul și omul de cultură au 
militat permanent spre o largă  arie 
de cunoaștere și cuprindere, spre 
multilateralitate.  Cei care îl cunosc, 
sesizează la maestrul Bădulescu 
înclinaţia spre un orizont umanist 
bogat, precum şi respingerea 
cantonării stricte într-un domeniu 
restrâns. Prin întreaga sa activitate, 
a demonstrat că erudiţia nu 
se reduce la înmagazinarea de 
date, oricât de valoroase, de 
enciclopedice ar fi  acestea; în toate 
demersurile sale, maestrul a arătat 
că erudiţia presupune pe lângă 
efort, o accentuată sensibilitate, un 
adevărat patos și dăruire. Modelul 
său, remarcabil în atâtea privinţe 
s-a impus ca ideal pentru multe 
generaţii. 

Muzician polivalent.  Arta 
sunetelor constituie 

pentru domnul Bădulescu un 
laborator cu mai multe uși, un 

univers spiritual cu mai multe 
deschideri. Unele dau spre trecut, 
altele sunt ancorate în prezent, iar 
altele sunt îndreptate spre viitor. 
Activitatea sa a fost retrospectivă 
și prospectivă, în concordanţă cu 
viziunea sa avansată despre muzică 
și nobila sa misiune culturală. În  
muzee, în case de cultură, sau în 
cărţile scrise, ideile sale au animat 
spirite însetate de adevăr și frumos, 
de cunoaștere și de libertate. Pentru 
ilustrul om de cultură, multiplele 
preocupări; nu au fost separate nici 
în vorbă, nici în faptă. A ști și a servi, 
a servi și a ști, a înţelege și a educa, 
au fost comandamentele acţiunilor 
sale, fi ecare determinând-o pe 
cealaltă într-o continuă depășire.  
Maestrul este revendicat  ca 
nimeni altul de muzicologi, de 
critici, de istorici, de activiști 
culturali. În cazul său, conjuncţia 
și nu își găsește locul; Alexandru 
Bădulescu este în același timp, toate 
acestea la un loc. Originalitatea 
și valoarea sa consistă tocmai în 
această concomitenţă. A căuta să 
disloci aceste faţete înseamnă a te 
îndepărta de domnia sa, care este 
unul în toate. Maestrul a intrat și va 
rămâne în istoria culturii românești 
prin contribuţiile inestimabile 
în domeniile care l-au consacrat,  
pe care le-a onorat cu prisosinţă. 
Ideile sale generoase au benefi ciat 
de profunzime și claritate, de 
expresie artistică și vocaţie 
umanistă. Maestrul s-a dedicat cu 
pasiune și devotament activității 
de coordonator a numeroase 
proiecte în domeniul culturii 
naționale.  Pentru toţi cei care au 
avut privilegiul să-l cunoască, să-l 
asculte și să-l studieze, domnia sa 
constituie un  model de excepţie, 
demn de urmat. 

Concluzii. În peisajul 
cultural românesc, 

maestrul Alexandru  Bădulescu 
reprezintă o sinteză unică, foarte 
rar întâlnită: profesionist, cu 
o documentare remarcabilă, 
investigând exhaustiv domeniile 
de care s-a ocupat; artist, știind 
să îmbrace gândirea și simţirea 
într-un chip impresionant, în care 
căldura sentimentelor se îmbină 
fericit cu frumuseţea imaginilor și 
cu vigoarea cuvintelor; manager 
cultural, având darul competenței, 
al sintezei și al construcţiei 
armonioase; gânditor, căutând 
răspunsuri unor probleme 
importante legate de fenomenul 
cultural pe o perioadă de mai bine 
de 6 decenii.  Maestrul Alexandru 
Bădulescu este o carte de vizită 
care cinstește nu doar numele sau, 
ci și al județului Prahova, al muzicii 
românești,  al UCMR, al Muzeului 
Paul Constantinescu din Ploiești, al 
Muzeului Peleș din Sinaia. Numele 
său a devenit concept și însemn 
de legendă. A intrat din viaţă în 
Pantheonul culturii românești. De 
aceea, la aniversarea vârstei de 90 
de ani și a 7 decenii de activitate,  în 
faţa sa, trebuie să ne închinăm cu 
nemarginită stimă și recunoștință. 

La multi ani, cu sănătate și 
succese strălucite în activitatea 

neobosită,  Ilustre Maestre!

storia omenirii a înglobat inițierea unor manifestări

90 DE ANI DE LA NAȘTERE90 DE ANI DE LA NAȘTERE

Motto: “Omul nu este altceva decât șirul faptelor sale”. (Hegel)

Conf. Univ. Dr. Carmen Manea- pianist și muzicolog,UNMB
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CUM A AJUNS UN BONAPARTE SĂ ÎNFIINȚEZE FBI

Jerome Bonaparte este cel mai mic 
dintre fraţii lui Napoleon. În 1803, 

pe când are 17 ani, face o călătorie la New 
York unde se îndrăgostește de Elizabeth 
Patterson, o americancă frumoasă și bogată, 
fi ica unui important negustor din Baltimore. 
Cei doi se căsătoresc pe 24 decembrie, în 
ajunul Crăciunului, deși Jerome este încă 
minor și nu are consimţământul familiei. 
Împreună vor avea un fi u, Jerome Napoleon 
Bonaparte (1805-1870).

Căsătoria îi displace profund lui 
Napoleon, pentru că îi încurcă planurile 

strategice, așa că, în ciuda dragostei 
mezinului pentru Elizabeth și copil, 
mariajul este rupt, iar Jerome este forţat 
să se întoarcă în Franţa, în 1805. În 1807, 
el este nevoit să se căsătorească cu prinţesa 
Caterina de Wurtemberg și după șase zile 
este uns rege al Westfaliei.

Rămas în Statele Unite cu mama sa, 
Jerome Napoleon se căsătorește cu Susan 
May Williams, și ea fata unui înstărit 
negustor din Baltimore. Cei doi vor 
avea doi copii – Jerome (fără accentele 
franţuzești) Napoleon Bonaparte (1830-
1893), ofi ţer de carieră, și Charles Joseph 
Bonaparte (1851-1921) – care sunt așadar 
strănepoţii împăratului Napoleon I.

Charles frecventează un colegiu francez, 
mergând apoi la Harvard, unde studiază 
dreptul.

Ajuns un apropiat al lui Th eodore 
Roosevelt, este poreclit în 1884, „Souphouse 
Charlie” („Charlie – Cantina Săracilor”), 
după o afi rmaţie care a făcut vâlvă la vremea 
respectivă: „Pentru stat, a asigura educaţia 
publică ar fi  la fel de ridicol cu a deschide 
cantine ale săracilor”.

În 1905, Roosevelt îl numește pe 
Bonaparte secretar al US NAVY, în ciuda 
ironiilor presei americane care titrează: 
„Strănepotul Micului Caporal în fruntea 

Marinei Statelor Unite”.
Charles Bonaparte locuiește la Baltimore, 

refuzând modernitatea fără electricitate, 
fără automobil, fără telegraf. Așa se face că 
își pierde toată ziua străbătând în trăsură 
distanţa de 56 de kilometri dintre Baltimore 
și Washington.

În 1906, președintele Roosevelt îl 
desemnează pe Bonaparte Procuror 
General, echivalentul funcţiei de ministru 
al Justiţiei în Statele Unite, și îi cere să 
lanseze o vastă operaţiune de combatere 
a crimei organizate și 
a fraudelor care sleiau 
Trezoreria. Însă lipsa 
mijloacelor și a cadrului 
legal îl împiedică 
să-și ducă la bun sfârșit 
misiunea.

După o intensă 
activitate de lobby, lui 
Bonaparte i se permite 
să își angajeze propriul 
corp de agenţi. Selectează 
25 de agenţi speciali, 
cu excelentă condiţie fi zică, licenţiaţi, cu 
exprimare elevată și foarte descurcăreţi.

Așa se naște pe 26 iulie 1908 Bureau 
of Investigation. Una dintre cele mai 
răsunătoare anchete ale Biroului, sub 

conducerea lui Charles 
Bonaparte, a dus la dizolvarea 
American Tobacco Company, 
aceasta fi ind acuzată de 
încălcarea legii antitrust a lui 
Sherman.

Biroul creat de strănepotul lui Napoleon 
Bonaparte va fi  mărit și modernizat de J. 
Edgar Hoover, iar în 1935 este rebotezat 
Federal Bureau of Investigation, celebrul 
FBI de astăzi.

1941După așa-zisa 
„rebeliune legionară”, 

un denunţ din comuna Mofl eni – Dolj 
pune autorităţile rapid în mișcare 
pentru a depista o posibilă tentativă de 
asasinare a Mareșalului Ion Antonescu. 
Informaţia: un cetăţean ar fi  fost tocmit 
de un fost șef de cuib legionar cu 
suma de 8000 de lei, ca avans pentru 
a-l suprima pe Ion Antonescu prin 
împușcare. Având în vedere vremurile 
și „ţinta”, Jandarmeria intră imediat în 
alertă și începe o anchetă temeinică în 
care uzează de tot apanajul serviciului: 
informatori, investigaţii, interogatorii. 
Transpuse pe hârtie, împreună cu 
documentele din Justiţie, astăzi 
formează un Dosar de 52 de pagini la 
CNSAS.

Concret: cetăţeanul Marin Popescu 
îl denunţă pe Marin Creţeanu ca 
autorul moral al coordonatorului unei 
operaţiuni de ucidere a Mareșalului 
Antonescu. Toate investigaţiile 
Jandarmeriei conduc însă la concluzia 
că informaţia a fost falsă, fi ind vorba 
de fapt de o răfuială locală între cei doi 
consăteni. O duzină de interogatorii, 
în care apar, interesant, și câţiva zidari 
italieni emigraţi în Dolj și deveniţi, și ei, 
simpatizanţi legionari, demonstrează 
falsitatea știrii. Drept urmare, 
denunţătorul este trimis în judecată 
chiar sub această acuzaţie.

„Văzând că prin această reclamaţie 
cât și prin cercetările ce s-au făcut, s-au 
produs perturbări și o agitată stare de 
spirit în rândurile sătenilor înclinaţi 
să dea crezare tuturor zvonurilor, 
apreciem că în drept, fapta inculpatului 
întrunește elementele componente ale 
delictului de Răspândire de știri false, 
prev. și pen. de art. 7 și 9 din Ordonanţa 
Nr. 2 /1941 C.I.A.

Opiniem trimiterea directă 
în judecata Curţii Marţiale a 
Comandamentului 1 Teritorial”, se arată 
într-un Referat avizat de un Procuror 
Militar și de un General de Divizie, 
soldat cu un Ordin de Trimitere în 
Judecată.

Urmarea: la 6 octombrie 1941, 
Curtea Marţială a Comandamentului 
1 Teritorial îl condamnă pe cetăţeanul 
Marin Popescu la 15 zile închisoare 
corecţională pentru faptul de 
„Răspândire știri false și 100 de lei 
cheltuieli de judecată”.

O pedeapsă care s-ar cuveni aplicată 
și azi tuturor ziariștilor deontologi 
autori de știri false pe bandă care 
„produc  perturbări și o agitată stare de 
spirit în rândurile cetăţenilor înclinaţi 
să dea crezare tuturor zvonurilor”.

CUM ERAU SANCȚIONATE CUM ERAU SANCȚIONATE 
ȘTIRILE FALSE PE ȘTIRILE FALSE PE 

VREMEA MAREȘALULUI VREMEA MAREȘALULUI 
ANTONESCU

erome Bonaparte este cel mai mic

Jerome BonaparteJerome Bonaparte

conducerea lui Charles

Charles Bonaparte

Ecourile evenimentelor din luna august 
1968, când trupe ale Pactului de la Varșovia 

au invadat Cehoslovacia, mai persistau în luna 
decembrie, după cum persista și pericolul ca 
România să fi e și ea invadată deoarece refuzase 
participarea la o asemenea acţiune. La mijlocul 
lui decembrie 1968, unitatea noastră de fi laj a 
primit ordin să acţioneze în Dobrogea, unde 
Armata urma să desfășoare ample manevre și 
era de așteptat ca unii atașaţi militari străini să 
prindă de veste și să-și facă apariţia în zonă.

Două echipe de fi laj sub comanda căpitanului 
Petre B, ne-am deplasat la Dunăre la – Vadul Oii 
(podul nu era încă construit). Am traversat cu 
bacul și am înfi inţat un punct fi x la debarcader. 
Așteptarea nu a durat prea mult: după 
aproximativ două ore am văzut debarcând cu 
mașina pe celebrul (pentru noi fi lorii) atașat 
militar „Savin”, aparţinând unei ţări membre 
NATO. Celebritatea lui se datora faptului că era 
deosebit de activ, străbătea neobosit teritoriul 
României în căutare de obiective militare și, în 
același timp, folosea tot felul de trucuri pentru a 
descoperi și a scăpa de fi laj.

I-am anunţat prin staţie pe colegii noștri din 
Constanţa cine le vine musafi r. Așa cum făcea 
de obicei „Savin” s-a cazat la hotelul „Europa” 
din Eforie Nord, după care s-a plimbat prin 
localitate, dar, fi ind foarte frig, s-a întors repede 
la hotel. În ziua următoare, foarte devreme, 
fără a lua micul dejun, a plecat cu mașina spre 
Mangalia și s-a oprit la o intersecţie a șoselei ca și 
cum aștepta ceva. Spre surprinderea noastră, am 
văzut apărând o lungă coloană de autocamioane 
militare, pline cu soldaţi, urmată de o coloană 
de tancuri care se îndrepta spre un poligon al 
armatei. „Savin” a lăsat coloana să treacă și apoi 
a demarat în urma ei, a început să se înterpună 
camioanelor, le-a depășit și iar s-a oprit, lăsându-
le să defi leze prin faţa lui pentru a le putea evalua 

cât mai exact efectivele.
Unul dintre fi lori, care a reușit să se apropie de 

mașina lui „Savin”, a raportat prin staţie că acesta 
„vorbește singur”, adică înregistra vocal toate 
observaţiile asupra obiectivelor vizate. După o 
clipă de gândire, căpitanul Petre a luat legătura 
prin staţie cu Constanţa și a rugat ca ofi ţerii de la 
Tehnic să aștepte sosirea noastră deoarece vom 
avea de rezolvat o problemă.

Spre seară, atașatul militar, după ce a 
scormonit tot Litoralul, a revenit la hotel, și-a 
parcat mașina și a intrat. Momentul a fost atent 
monitorizat pentru a stabili dacă „Savin” scoate 
din probabilul reportofon existent în bordul 
mașinii, caseta cu înregistrările de peste zi. Nu 
a scos nimic, caseta rămânând desigur în aparat. 
Această indolenţă era cea așteptată de echipa 
noastră. Mult după miezul nopţii, luând măsuri 
stricte pentru a nu fi  surprinși de obiectiv, un 
tehnician a deschis mașina diplomatului, iar 
un electronist a început să caute aparatura 
de înregistrare. Așa cum se mai întâmplă în 
acţiunile delicate și contra-cronometru, apar și 
momente critice de tensiune: electronistul nu 
reușea să găsească aparatura bine mascată sub 
bord, iar după ce a găsit-o, minute în șir, care au 
părut interminabile, a dibuit după dispozitivul 
care elibera caseta.

În sfârșit au reușit să scoată caseta, au copiat-o 
imediat în mașină după care au pus-o la loc 
„curăţată” de toate meticuloasele înregistrări.

În dimineaţa următoare, atașatul militar a 
plătit hotelul, s-a urcat în mașina foarte bine 
dispus și a plecat spre o destinaţie de pe litoralul 
Pontului Euxin. Totuși, se pare că „ceva” i-a 
stricat buna dispoziţie, brusc a oprit mașina pe 
șosea și timp de câteva minute a fost văzut că-și 
făcea de lucru sub bordul mașinii apoi a parcat 
într-un refugiu fi ind foarte agitat, și-a dat cu 
ciudă de câteva ori cu pumnul în frunte și, după 
ce s-a mai potolit, nu și-a mai continuat drumul. 
A întors mașina și cu toată viteza a luat drumul 
Bucureștiului.

Satisfacţia noastră a fost că l-am lăsat mofl uz 
pe acest teribilist, care de mult timp își închipuia 
că poate să-și facă de cap după poft a inimii ca 
într-un sat fără câini. Un alt rezultat al acţiunii 
noastre a fost că, după numai câteva zile, „Savin” 
și-a făcut bagajele și a plecat defi nitiv de la post.

Gl. bg. (r) Vasile COIFESCU
Maior (r) Ștefan CHIRIŢĂ

MISIUNE PE LITORALMISIUNE PE LITORAL
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

La Chișinău, pe ultima sută de metri, electorala a dat cep tuturor șuvoaielor de 
compromitere reciprocă a concurenților electorali. Invective mai vechi, mai cunoscute 

publicului politic, dar și unui bun segment al electoratului, se înghesuie alături de altele mai 
noi, multe dintre ele neverifi cate de autoritățile responsabile, în paginile ziarelor, în fl uxurile 
de știri ale agențiilor de presă și în audiovizual. Toate, mai degrabă menite să tulbure cugetul 
electorilor decât să-l limpezească. Așa încât mulți nu mai știu cui să creadă și să-i dea 
prioritate sau poate chiar să dea a lehamite din mână și să nu mai meargă la vot. Totuna, își 
zic, votul meu ce mai contează?   

ÎNCĂ O LOZINCĂ 
ELECTORALĂ – A CUI ȘTIRE 
E MAI USTURĂTOARE, MAI 

UCIGĂTOARE? 
Minciunile și mai ales gunoaiele politice 

sunt caracteristice și la case mai mari, ca 
Washington, Moscova, Ankara și chiar 
București, darămite într-o bălărie politică 
ca cea din Republica Moldova. Pe ultima 
sută de metri a electoralei de la Chișinău s-a 
dat cep la cele mai dezgustătoare dezvăluiri 
despre pretendenții la piramida puterii, 
râvnitori de fotolii în legislativ. Și ce mi-s 
invectivele că cele mai multe secții de votare 
de pe circumscripția 51, SUA și Canada, 
vor fi  deschise în preajma bisericilor 
baptiste, adicătelea ca să-l avantajeze pe 
candidatul independent Valeriu Ghilețchi, 
cel care a fost președintele Federației 
Baptiste Euroasiatice, episcopul Uniunii 
Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste 
din Moldova și un timp președinte al 
Federației Baptiste Europene? Ele s-au 
oferit să pună gratis spații la dispoziția 
comunităților moldovenești, altele au 
găzduit secții de votare și în scrutinele 
precedente, se disculpă vicespicherul 
legislativului de la Chișinău. Ce mi-i știrea 
că un candidat din diasporă, condamnat 
în SUA pentru violență domestică și 
lipsire de libertate, se avântă acum și el 
spre un fotoliu de parlamentar pe aceeași 
circumscripție 51, dar mai ales că CEC l-a 
înregistrat drept candidat fără un „certifi cat 
de integritate”? Că Ilan Shor încuie ușile 
Casei de Cultură (Cămin cultural i se zice în 
afara colhozurilor!) atunci când vin la Orhei 
reprezentanții Blocului „ACUM”? Sau pâra 
că PDM folosește resursele administrative 
și că autocarul cu care subalternii partidului 
lui Vladimir Plahotniuc colindă satele 
republicii este fl ancat, spate și lateral, de 
SUV-uri ale securității liderului de partid, 
ca să nu se apropie de el alte mijloace de 
transport, iar la intersecțiile mai aglomerate 
întreaga caravană este ghidată de agenți de 
patrulare ai poliției rutiere? 

Pe alegătorii din Republica Moldova nu-i 
mai uimești nici infl uențezi cu făcături de 
știri sau chiar informații veridice despre 
fi nanțări dubioase, confl icte de interese, 
proprietăți nedeclarate, diplome false, 
lacune ce nu-i împiedică pe unii democrați, 
ȘOR-ici sau chiar și din blocul „ACUM” 
să revendice un mandat de deputat. Nu-i 
mai „impresionează” în nici un fel sumele 
exorbitante cheltuite de partide – PDM e 
lider, în fi ecare săptămână de campanie, 
la capitolul cheltuieli (în cea de-a patra 
săptămână, formațiunea a investit 6,8 
milioane de lei pentru a-și promova 
imaginea), iar milioanele se constituie 
chipurile din donați (309 persoane, din 
salariu – să o spui popii!) Știm noi de 
unde-s banii! Partidul „ȘOR” a jertfi t pentru 
campanie numai în penultima săptămână 

tot aproape 7 milioane de lei, sponsori 
de bază fi ind Ilona Shor, mama vitregă 
a liderului formațiunii, și proprietarul 
companiei de construcții „Exfactor-Grup”, 
cel care construiește magazinele sociale 
ale lui Shor. Toți sunt o apă și un pământ, 
oft ează alegătorul mai degrabă dezinformat 
decât informat. Unii se mai amuză. „L-ai 
văzut ,bre, se laudă cu drumuri bune (vorba 
vine de vicepreședintele democraților 
Sergiu Sîrbu). Dacă-s bune, de ce se trece 
gropile cu motoblocul (un vehicul primitiv 
pentru lucrări mici în gospodării private, ce 
dezvoltă o viteză de melc – N.M.). 

Și toate acestea pe nimeni nu-i miră, 
considerându-le minciuni sau și mai și – 
gunoaie electorale! 

CE SE ASCUND VALORILE 
PRAVOSLAVNICE ALE 
SOCIALIȘTILOR DE LA 

CHIȘINĂU? 
Toate aceste minciuni și dejecții electorale 

fac, spre marele nostru regret, fața unei 
clase politice total compromise și lipsite 
de un elementar bun simț. Mâncărimea și 
invectivele reciproce, sforile dintre cele mai 
murdar înnodate ne arată cât de nespălate 
sunt aceste fețe, ca să nu mai vorbim de 
mâini curate, cum le plăcea acelorași 
actori să zică în campaniile precedente. Cu 
riscul de a provoca dezgust și dezamăgire 
cititorilor vom prezenta doar câteva în 
rândurile de mai jos. 

În cele mai prost mirositoare băltoace 
se bălăcesc deocamdată socialiștii. Presa 
a reluat poveștile de acum aproape șapte 
ani despre căsătoriile fi ctive între socialiști 
pentru a obține gratis terenuri de la primăria 
Stăuceni, o localitate din coasta capitalei, 
râvnită de foarte mulți doritori de case la sol. 
Deputatul socialist Vladimir Odnostalko 
și colega sa de fracțiune Marina Răzvan 
(cea vestită și prin apariții pe rețelele de 
socializare în ipostaze absolut indecente!) 
au înregistrat pe 17 ianuarie 2011 o căsătorie 
fi ctivă pentru a obține un lot de pământ 
în comuna Stăuceni. Deja la fi nalul lunii 
aprilie același an au primit loturile râvnite. 
Peste un an Odnostalko a divorțat și s-a 
căsătorit cu Olesea Zababurina, ar Marina 
Rădvan a vândut terenul cu 105.000 euro. 
De aceeași schemă s-a folosit și Grigore 
Novac, căpătuindu-se și el cu un teren pe 
gratis. Terenurile respective (circa 4 ari) 
erau destinate tinerelor familii din comună, 
iar deputații le-au obținut atât prin acte 
false (căsătorie fi ctivă), cât și prin șantaj și 
presiuni asupra primarului Valentin Sâtnic, 
căruia i-ar fi  promis susținere în alegerile 
locale în schimbul vizei de reședință în 
comună. 

Nu stă mai bine cu valorile bisericii 
pravoslavnice nici Vlad Bătrâncea sau 
micul Napole…, pardon micul Dodon, 
cum i se mai spune. De la PCRM la PSRM, 
de la salutul nazist până la ruperea hărții 

României Mari în plenul Parlamentului 
ar fi  un rezumat prea incomplet. Chipul 
pravoslavnic al micului Dodon și ortacilor 
săi, deputați sau pretendenți acum la un 
fotoliu de parlamentar, este descris mai în 
detalii în cele două scrisori ale tinerilor 
socialiști de la Garda Tânără, pe care 
Bătrâncea o patronează. Conținutul acestora 
dă în vileag nu doar schema furturilor de 
la „gura tinerilor gardiști”, ci și tabloul uni 
partid corupt din fașă sub fl amurile bisericii 
ortodoxe ruse și în dosul evlaviei de pe 
Muntele Atos. Nu se știe dacă Bătrâncea 
fură singur în taină sau se împarte cu Dodon 
(mă rog, numai cu ajutor de la părinți, soție 
și socri ai putea să-ți construiești o ditamai 
vilă?), dar ceea ce se știe cu siguranță este 
faptul că în sânul partidului cu cea mai 
mare încredere la publicul elector se ascund 
mai multe scheme de corupție. 

REPUBLICA MOLDOVA, 
ÎNTRE ORBUL ZEIȚEI THEMIS 

ȘI RISCUL ENCLAVIZĂRII
Ei bine, în timp ce socialiștii de rând 

spală te miri ce sume mărunte, liderii PSRM 
nu se încurcă cu zeci și nici chiar sute de mii 
de euro sau dolari, ei preferă sume cu peste 
șase zerouri. Controversatul „lider politic” 
Renato Usatîi îi închide gura Zinaidei 
Greceanîi, liderul formal al socialiștilor, 
când aceasta cuvântă despre eradicarea 
corupției și a hoției sau pomenește de 
furtul miliardului. Îi cere să întoarcă cele 
3,5 milioane de dolari, ridicați de Alexei 
Greceanîi, soțul președintei PSRM, de la 
BEM și trecute la credite neperformante. 
Cu toate încercările socialiștilor de a 
califi ca știrea ca fake-news, ea este totuși 
una adevărată – Alexei Greceanîi fi gurează 
printre actorii furtului miliardului pomeniți 
în raportul Kroll. Partenerul socialiștilor 
la protestele din vara anului 2015 crede 
acum că Zinaida Greceanîi ar trebui să stea, 
împreună cu soțul ei, după gratii, nu să 
candideze pentru parlamentare. 

Cu învinuiri mult mai grave la adresa 
adevăratului lider al socialiștilor și tot el 
deținător al fotoliului prezidențial s-a lansat 
în electorala de la Chișinău Partidului 
Regiunilor din Moldova. Alexandr Kalinin, 
liderul formațiunii, tot el apărător al 

drepturilor lucrătorilor migranți moldoveni 
din Federația  Rusă, a promis că „va scoate 
voalul” de pe adevărata politica a lui Igor 
Dodon, va arăta adevăratul scop al amnistiei 
migraționale anunțate de acesta. Bazându-se 
pe dovezi obținute chiar de la persoane din 
anturajul lui Dodon, care nu sunt de acord 
cu politica promovată de acesta, Kalinin a 
dezvăluit în cadrul conferinței de presă de 
lansare în scrutin și care este adevăratul 
motiv al întârzierii șefului statului la 
revenirea din ultima sa vizită la Moscova. 
„Dacă motivul principal era ceața și avionul 
de pe cursa Moscova-Chișinău a rămas 
blocat și nu putea să aterizeze, atunci nici 
avionul Gazprom nu putea să ajungă. Vreau 
să declar pe propria răspundere: sursele 
mele din rândul socialiștilor m-au informat 
că avionul cu care a zburat Igor Dodon 
spre Moldova (al gigantului energetic rus 
Gazprom – N.M.) a adus ilegal și valiza lui 
Dodon cu 20 de milioane de dolari pentru 
desfășurarea campaniei electorale a PSRM în 
regiunea Transnistreană și UTA Găgăuzia”, 
a precizat liderul Partidului Regiunilor. 
Acesta a mai promis că va depune o sesizare 
la Procuratura Generală despre fi nanțarea 
campaniei electorale a socialiștilor de peste 
hotarele țării pentru a scoate PSRM-ul din 
cursa electorală, așa cum s-a întâmplat 
în 2014 cu „Partidul Patria” al lui Renato 
Usatîi. „Dacă Igor Dodon nu joacă după 
regulile lui Vlad Plahotniuc, atunci imediat 
după această conferință de presă procurorii 
vor efectua o vizită la Președinție și la ofi ciul 
PSRM”, a mai punctat Kalinin. 

Așadar, în timp ce gunoaiele electorale 
acoperă toate promisiunile, realiste și 
fantastice, ale partidelor și candidaților, pe 
unde independenți, pe unde subordonați 
liderilor de la guvernare, CEC și CNA 
se complac pe turnul de fi ldeș al tăcerii. 
Nu se știe dacă Dodon și Greceanîi vor 
face închisoare, cum le prorocește același 
Renato Usatîi sau PSRM va fi  scos din cursă 
în ultimele zile de campanie. Mai degrabă 
ochii legați ai zeiței Th emis de la Chișinău, 
dar și auzul, cugetul ținut în întuneric, riscă 
să transforme Republica Moldova din nou 
între-o enclavă a Kremlinului. 

Adică s-ar putea să greșesc? Dă Doamne, 
dar zău…

p
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Dacă ceva poate să meargă 
prost, va merge prost”, spune 

legea lui Murphy. O lege valabilă și 
în runda fi nală a negocierilor pentru 
Brexit. UE își păstrează optimismul. 
Nimic nu este sigur, este de părere 
Barbara Wesel în articolul său din 
Deutsche Welle.

A fost cel mai scurt summit al tuturor 
timpurilor. S-au întâlnit, au cinat 

împreună și s-au despărţit relaxaţi. În rest 
nu s-a petrecut mai nimic. Șefa guvernului 
de la Londra, Th eresa May, n-a avut nimic 
nou de transmis, fi indcă ea este ultima 
persoană care ar putea avea la îndemână o 
soluţie pentru actualul impas. Chiar dacă, în 
prezent, mingea este în terenul britanicilor. 
În ultimele săptămâni, europenii și-au slăbit 
poziţia privind graniţa terestră pe insulă cu 
Irlanda.

Drama face parte din joc
În principiu, coregrafi a 

negocierilor internaţionale de acest fel este 
arhicunoscută. La început se înregistrează 
progrese relativ mari, iar partenerii par a 
fi  rezonabili. Apoi se intră în detalii și cele 
două părţi se iau la păruială. Urmează faza 
în care se insistă pe principii, iar, la sfârșit, 
trebuie sufl at din ce în ce mai mult în focul 

de sub oală, pentru a se putea ajunge, în 
ultima clipă, cu mari presiuni, la un acord. 
Uniunea Europeană are multă experienţă 
cu asemenea procese.

La summitul de la Bruxelles am avut 
parte de un management al așteptărilor bine 
orchestrat. Rareori a existat atâta speranţă, 
determinare și voinţă de a se ajunge la 
un acord. Până și președintele Franţei 
Emmanuel Macron, considerat a avea o 
poziţie destul de dură faţă de britanici, și-ar 
fi  dorit să vadă succesul.

Somnul raţiunii în Marea Britanie
Între timp, în 

Marea Britanie, adversarii 
unui acord rezonabil în 
procesul Brexit ar prefera 
o ieșire peste noapte din 
Uniunea Europeană,. Dacă 
se poate și fără niciun fel de 
factură fi nală. Ei simt că nu 
se pot descătușa sufi cient 
de repede de o alianţă pe 
care, cumva, o urăsc din ce 
în ce mai mult.

Pentru tabăra 
moderaţilor, succesul în 
negocieri al premierului 
Th eresa May a fost prea 
slab până acum. Unde 
i-a rămas aureola? Pro-

europenii ar vrea să oprească procesul de 
separare și cer organizarea unui al doilea 
referendum. Unioniștii nord-irlandezi 
jură că vor bloca totul, scoţienii ameninţă 
cu retrageri, opoziţia vrea alegeri noi, 
iar Th eresa May nu are nici măcar un 
centimetru spaţiu de manevră.

Singura șansă a europenilor în acest 
haos este să limiteze cât mai mult posibil, 
de ambele părţi, duelul principiilor. Dacă 
Partidul Democrat Unionist nord-irlandez 
(DUP), susţinător principal al premierului 
britanic Th eresa May în Parlamentul de la 
Londra, pune în joc principiilor sacre ale 

Regatului Unit, orice propunere raţională 
este sortită eșecului. Premierul May are de 
ales: ori va susţine principiile lor nobile, ori 
vor exista și mai multe presiuni.

Un fi nal frumos e departe și incert
„Liniștit și răbdător” – astfel 

spune negociatorul UE, Michel Barnier, 
că va purta și de-acum încolo rundele de 
discuţii cu reprezentanţii Marii Britanii. 
Europenii vor trebui să continue să poarte 
convorbiri cu britanicii, până când panica 
tot mai mare resimţită dincolo de Canalul 
Mânecii îi va face să se răzgândească. S-ar 
putea întâmpla în decembrie a.c. Uniunea 
Europeană ar trebui să se folosească efi cient 
de propriul său spaţiu de manevră în 
problema Irlandei de Nord. Pentru a nu fi  
nevoită să-și pună apoi întrebarea dacă nu 
cumva putea să facă mai mult.

Nu se știe dacă, în negocierile pentru 
Brexit, strategia de a-i fi erbe la foc mic pe 
britanici va funcţiona. Șefa guvernului 
londonez este slăbită și poate deveni oricând 
victima propriei sale formaţiuni politice. 
Situaţia politică la Londra este imprevizibilă 
și opacă, iar majoritatea în Parlament 
se clatină. Cea mai puternică armă a 
europenilor este propria determinare. 
Desigur, și ei cunosc legea lui Murphy. Dar 
speră că, în cele din urmă, totul va fi  bine. 
Ca într-un basm.

Un serviciu care, la 5 
noiembrie a.c., și-a sărbătorit 

Centenarul. Însă, după cum 
comentează revista germană, starea 
de spirit este departe de a fi  veselă. În 
locul unei atmosfere de petrecere la 
sediul central, a avut loc o întâlnire 
de criză.

Până de curând, GRU fusese 
considerat un serviciu profesionist. 
Dar cele mai recente știri - cum ar fi  
atacul  de la Salisbury din martie a.c. 
– au aruncat agenţia într-o lumină 
diferită. Cei doi bărbaţi suspectaţi de 
britanici au susţinut la televiziunea 
rusă că nu au fost decât turiști 
inofensivi. Apariţia s-a dovedit 
ridicolă și nu a durat prea mult timp 
până să fi e contrazisă. Platforma de 
investigaţie Bellingcat a dezvăluit 
recent că ambii erau ofi ţeri de rang 
înalt și benefi ciari al celui mai înalt 

premiu al guvernului rus, „Eroul 
Confederaţiei Ruse”.

O altă operaţie stângace a urmat 
la Haga, la numai o lună de la 
Sallsbury. Patru cadre ale GRU au 
încercat fără succes să atace reţeaua 
de calculatoare a Organizaţiei pentru 
Interzicerea Armelor Chimice. Cei 
patru au intrat în ţară cu pașapoarte 
diplomatice și au fost luaţi de la 
aeroport de un angajat al ambasadei. 
Computerul lor conţinea urme de 
atac asupra unei conferinţe anti-
doping.

Cum poate totuși ca un serviciu 
secret să acţioneze într-un mod atât 
de stupid? Pentru a răspunde, trebuie 
să ne uităm la trecutul GRU. De la 
dezmembrarea KGB, Rusia a înfi inţat 
o paletă de agenţii de informaţii. O 
primă Direcţie din KGB a devenit 
Serviciul de Informaţii Externe Ruse 

(SVR), o agenţie considerată că 
acţionează elegant. O altă Direcţie a 
KGB a devenit Serviciul Federal de 
Protecţie (FSO), care este responsabil 
pentru asigurarea protecţiei lui Putin 
și a Kremlinului.

Restul KGB a devenit Serviciul 
Federal de Securitate (FSB), agenţia 
de informaţii interne. Este cea 
mai cunoscută agenţie și a preluat 
sediul KGB din Piaţa Lubyanka. Din 
nefericire, a adoptat și unele dintre 
metodele sovietice.

Ceea ce face ca GRU să fi e special 
e faptul că este singura agenţie de 
informaţii care nu are nimic de-a 
face cu fosta KGB și moștenirea 
sa. A fost și este încă subordonată 
Statului Major General al Forţelor 
Armate ale Federaţiei Ruse. Chiar 
posedă ceea ce înseamnă o armată 
proprie, Brigăzile Spetsnaz, trupe 
de elită pregătite pentru acţiuni în 
teritoriul inamic.

Întrebarea este modul în care 
Vladimir Putin vede toate acestea 
- dacă dorește să continue să 
folosească GRU pentru a-și atinge 
obiective neconvenţionale sau dacă 
acum a regretat această idee.

Spre deosebire de alte servicii, GRU 
nu raportează direct președintelui, ci 
mai degrabă directorului general și 
ministrului apărării având în vedere 
că până acum Putin a fost foarte 
mulţumit de ambiţiosul ministru al 
apărării, Serghei Shoigu, s-ar putea 
ca poticnirea GRU să nu-i facă rău 
de data aceasta.

Însă la Moscova multă lume a fost 
surprinsă de scandalurile constante 
care afectează GRU. E ca un abis ce 
se deschide în faţa lor. După cum 
spune Andrei Soldatov, jurnalist de 
investigaţii, citat de Der Spiegel, „ţara 
s-a schimbat complet din 2014, dar nu 
am ajuns încă să înţelegem acest lucru 
și trăim ca și cum totul este la fel cum 
era odată”.

DE CE SĂ VORBEŞTI CU DE CE SĂ VORBEŞTI CU 
TRUMP, DACĂ NU EL TRUMP, DACĂ NU EL 
CONTROLEAZĂ SUA?

Întâlnirea cu Donald 
Trump ar fi  inutilă 

pentru că statul paralel – și nu 
președintele controlează SUA, 
a declarat și președintele sirian 
Bashar Assad, într-un interviu. 
El a menţionat că agenda 
statului paralel este de a crea 
un confl ict care vizează Rusia.

Într-un interviu acordat 
exclusiv cotidianului 
Kathimerini din Atena a spus 
că nu există niciun motiv să 
se întâlnească faţă în faţă cu 
Trump, deoarece președintele 
american „spune ceva astăzi 
și face mâine ceva opus” și 
probabil că nici măcar nu 
controlează deciziile politice.

„Nu cred că președintele are 
controlul”, a declarat Assad 
pentru ziar, referindu-se la 
Trump. „Toţi credem că statul 
paralel, care este cel real, are 
controlul sau controlează 
fi ecare președinte și că nu este 
nimic nou. A fost întotdeauna 
așa în Statele Unite, cel puţin în 
ultimii 40 de ani, cel puţin de la 
Nixon, poate chiar dinainte de 
el, dar devine din ce în ce mai 
strict și mai strict, iar cel mai 
aspru caz este Trump”.

Assad a respins, de 
asemenea, posibilitatea ca un 
al treilea război mondial să 
izbucnească în Siria, declarând 
ziarului grec că „nivelul înalt” 
al Moscovei a împiedicat 
până în prezent o escaladare 
catastrofi că – chiar și în 
condiţiile în care SUA vizează 
extinderea confl ictului. 
Întrebat direct dacă este 

îngrijorat de posibilitatea 
unui al treilea război mondial, 
Assad a răspuns: „Nu, dintr-
un motiv: din fericire, există o 
conducere înţeleaptă în Rusia 
și ei știu că agenda statului 
paralel din Statele Unite este 
aceea de a crea un confl ict. De 
la campania lui Trump, agenda 
principală a fost direcţionată 
împotriva Rusiei, pentru a 
crea un confl ict cu Rusia, a 
umili Rusia, a submina Rusia 
și așa mai departe”, a spus 
președintele sirian.

Assad a încheiat interviul 
promiţând reunifi carea Siriei 
și restabilirea suveranităţii, 
adăugând că SUA, Franţa, 
Marea Britanie, Arabia 
Saudită, Qatar și Turcia sunt 
în cele din urmă responsabile 
pentru războiul de șapte 
ani și trebuie să fi e trase la 
răspundere pentru susţinerea 
teroriștilor în Siria.

îngrijorat de posibilitatea

GRU NU ARE MOTIVE DE PETRECEREGRU NU ARE MOTIVE DE PETRECERE

LEGEA LUI MURPHY ŞI BREXITULLEGEA LUI MURPHY ŞI BREXITUL

Revista germană Der Spiegel  propune o incursiune în 
instituţia care se ocupă de partea murdară a politicii lui 

Putin: Serviciul de Informaţii Militare GRU. O sinteză de Ovidiu 
Nahoi pentru RFI.
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Doi din valoroșii antrenori 
pe care sportul prahovean 

și românesc îi are și care se afl ă 
mereu la fl acăra pasiunii în 
munca difi cilă dar onorantă de 
descoperire și lansare de noi 
autentice speranţe în „sportul 
sporturilor” sunt, fără îndoială, 
profesorii antrenori de atletism 
de la Clubul Sportiv Școlar 

Ploiești – soţii Maria Andrei și 
Florin Andrei. Sub „bagheta” 
domniile lor, un grup cu cei mai 
tineri atleţi ai CSȘ Ploiești, au 
participat cu succes la București 
la o competiţie naţională juvenilă 
– „Cupa Bucuriei”, desfășurată 
(10.II.2019) în condiţii optime de 
concurs în  Sala de Atletism „Ioan 
Soter”, pentru cele mai „tinere” 

categorii competiţionale - Copii 2 
(„C2”, născuţi în anul 2008), Copii 
3 („C3, n. 2009) și Copii 4 („C4”, n. 
2010, 2011).

Reuniunea atletică, organizată 
sub egida Federaţiei Române de 
Atletism, a avut la start peste trei 
sute de tineri competitori de 7, 8, 
9 sau 10 ani, Under 8 (sub 8 ani), 
U 9, U 10, U 11…

Onorant, Clubul Sportiv 
Școlar Ploiești (director 

– prof. Silviu Stănescu, director 
adjunct prof. Doru Munteanu), 
prin cei mai tineri atleţi ai săi 
(antrenori profesori Maria Andrei 
și Florin Andrei), a „recoltat” 15 
medalii (4 aur, 8 argint, 3 bronz).

Triumfători, cu „aur”: Elena 

Hekter (C 3), la 50 m, 7.62 secunde; 
Rebeca Toader (C 3) la 200 m, 
31.09 sec; Ștafeta (C3) 4x50 m – 
fete – 32.49 sec, în componenţa 
Delia Blănaru, Elena Hekter, Sara 
Prunoiu, Rebeca Teoader); Ștafeta 
(C3) 4x50 m băieţi – 32.76 sec, 
în componenţa Cristian Creangă, 
Georgian Lepuș, Denis Simion, 
Ayan Gudi.

Pe podium au mai urcat, cu 
„argint”: David Radu – 50 m; 
Valentin Șerbănoiu – 600 m; 
Ștafeta 4x50 m fete – Adriana 
Ilioiu, Maria Răduc, Andreea 
Minea, Diana Neagu (toţi C2); 
Elena Hekter – 200 m; Ayan Gudi 
– 50 m și 200 m (ambii la C3); 
Rebeca Prunoiu – 50 m; Ștafeta 
4x50 m băieţi – David Pădure, 
Yanis Rudaru, Nicholas Androne, 
Ștefan Moisoiu (toţi C4) și cu 
„bronz : Rebeca Toader – 50 m și 
Cristian Creangă la 50 m și 200 m 
(ambii la C3).

Experienţa competiţională a 
fost benefi că pentru toţi tinerii 
atleţi ce-au reprezentat cu 
mândrie prestigioasa structură 
sportivă Clubul Sportiv Școlar 
Ploiești.

De mâine, până la fi nalul acestei 
săptămâni (22, 23, 24.II.2019), 

sunt programate și jocurile din Liga 2 
(Etapa 22), prin care se reia activitatea 
competiţională în eșalonul doi al 
fotbalului românesc, cel cu cele mai 
multe competitoare (20…), printre care 
patru multiple Campioane ale României 
– UTA Arad de șase ori, Ripensia 
Timișoara și FC Petrolul Ploiești de câte 
patru ori, FC Argeș Pitești de două ori.

După 21 de etape desfășurate 
până în prezent, în clasamentul 

din Liga 2, pe primele două locuri 
(promovabile în Liga 1, la fi nal de 
campionat) se afl ă echipele Sportul 
Snagov 46p și Academica Clinceni 45p, 
urmate pe locul trei (promovabil, prin 
baraj, în fi nal…) de FC Petrolul Ploiești 
45p (golaveraj inferior momentan, 

faţă de a doua clasată…), în luptă 
pentru promovare fi ind fără îndoială 
următoarele clasate – U Cluj 44p, 
Chindia Târgoviște 44p, FC Argeș Pitești 
41p, apoi, la „distanţă”, CS Mioveni  34p, 
Energeticianul Petroșani 29p, UTA 
Arad 29p, Pandurii Târgu Jiu 28p, ASU 
Politehnica Timișoara 25p, Ripensia 
Timișoara 25p, Daco-Getica București 
24p, Luceafărul Oradea 23p, Aerostar 
Bacău 22p, iar pe ultimele cinci locuri 
(în fi nal, retrogradabile) formaţiile 
Metaloglobus București 21p, Farul 
Constanţa 20p, CS Balotești 19p, Dacia 
Unirea Brăila 12p, ACS Poli Timișoara 
10p.

În vederea reluării activităţii 
competiţionale ofi ciale, după stagiul 

din Antalya, Petrolul și-a continuat 
intens pregătirile, incluzând două noi 

teste, pentru rularea întregului lot de 
jucători și pentru conturarea formaţiei 
cu care va aborda promovarea…

  FC Petrolul Ploiești – Petrolistul 
Boldești 5-0 (2-0). Stadion Chimia 
Brazi, 13.II.2019, Marcatori: Arnăutu 
(22), Alexandru Stoica (29, 72, 82), Saim 
Tudor (88). Petrolul (antrenor Mugurel 
Cornăţeanu): Brânză (80 Alex Radu) –
Olaru, Dan Bucșa (75 Adrian Nicolae), 
Ţicu, Aris Dobrea – Chindriș – Saim 
Tudor, N. Popescu, Robert Enache (74 
Mario Bratu), Stoica – Arnăutu. 

 FC Petrolul Ploiești – Gloria Buzău 
1-1 (1-0). Stadion Strejnic, 16.II.2019. 
Marcatori: Laurenţiu Marinescu (25) / 
Răzvan Catană (50). Petrolul: Lungu (46 
Bolboașă) – Borţa, Ghinga (46 Sarris), 
Cazan, Ţigănașu – Pușcaș (75 Bucșa) – 
Stoica (46 Ștefănescu), Marinescu (65 
Malakyan), Kozoronis (75 N. Popescu), 
Moldoveanu (75 Saim Tudor), Rusu (65 

Arnăutu), Nu rezultatul îngrijorează, 
nici valoarea celor mulţi nou-veniţi, ci 
„omogenizarea”… care nu-i ușoară…

Etapa a 22-a, a Ligii 2, programează 
jocurile: * Chindia Târgoviște 

– Aerostar Bacău (vineri 22.II.2019) 
* Academica Clinceni - Farul 
Constanţa * CS Balotești - CS Mioveni 
* Energeticianul Petroșani - U. Cluj 
* Luceafărul Oradea - ACS Poli 
Timișoara * Metaloglobus București  
- FC Argeș Pitești * ASU Politehnica 
Timișoara - Ripensia Timișoara * 
Sportul Snagov - Daco-Getica București 
* UTA Arad - Dacia Unirea Brăila 
(toate opt - sâmbătă, 23.II.2019) 
* Pandurii Târgu Jiu – FC Petrolul 
Ploiești (duminică, 24.II.2019, ora 
11.00, Digi Sport TV).

Joc difi cil, „examen” pentru Petrolul, 
în Capitala Gorjului… 

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

PETROLUL, „EXAMEN” DIFICIL, LA TÂRGU JIU
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CEI MAI TINERI ATLEŢI AI CSŞ PLOIEŞTI, TRIUMFĂTORICEI MAI TINERI ATLEŢI AI CSŞ PLOIEŞTI, TRIUMFĂTORI

„Căpitanul” Marinescu, mereu ofensiv…„Căpitanul” Marinescu, mereu ofensiv…

„Petroliştii” din Ploieşti şi Boldeşti, cu fotbalul lângă „Petroliştii” din Ploieşti şi Boldeşti, cu fotbalul lângă 
„Citadela” Brazi…„Citadela” Brazi…
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Cei mai tineri atleţi ai CSŞ Ploieşti, în bucurie, mândrie, onoare…Cei mai tineri atleţi ai CSŞ Ploieşti, în bucurie, mândrie, onoare…
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