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LIPSĂ CRASĂ DE RESPECT LA ADRESA PLOIEȘTENILOR:

TERMOFICAREA ORAȘULUI A FOST
TRANSFORMATĂ ÎN SUBIECT ELECTORAL
• VICEPREMIERUL GRAȚIELA GAVRILESCU ARUNCĂ VINA
P
PE PRIMARUL „PLÂNGĂCIOS” DOBRE
• PRIMARUL ORAȘULUI SPUNE CĂ NU VA CEDA NU ȘTIM
C
CĂRUI ȘANTAJ DE CARE ALDE ȘI PSD N-AR FI STRĂINI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
pentru delegarea prin concesiune
a serviciului. În fine, a fost ratată
și șansa de constituire a unei
asociații care să preia producerea,
transportul și distribuția agentului
termic (căldură și apă caldă) în
Ploiești. Este foarte posibil să
se ajungă din nou la un blocaj,
iar cel mai rău lucru care se
poate întâmpla ar fi ca locatarii
apartamentelor
racordate
la
sistemul centralizat de termoficare
să rămână fără apă caldă. Dacă se
va ajunge aici, primarul Adrian
Dobre, deși nu este singurul
responsabil, poate să se aștepte, pe
bună dreptate, la reacții virulente
din partea ploieștenilor. În fine,
liberalii s-ar putea să fie taxați

foarte aspru la vot. Dar acest lucru
contează mai puțin. În schimb,
contează cinismul politicienilor,
care au transformat un subiect
sensibil, într-unul de campanie
electorală!

MAI AVEȚI
PUȚINTICĂ RĂBDARE!
P
-Alo!
PNL?
--Nu, ALDE!
--Volo, tu ești?
--Nu...
--Hai că ți-am recunoscut vocea. Tu ești!
--Nu sunt eu. Semăn la voce cu el dar
nu sunt eu.
n
--Termină cu prostiile, Volo! Ce cauți la
partid la ora asta? Ți-e dor?...
p
-Nu!
-Măi, tu ești copil!? Te porți prostește!
Mă sperii! E 12 noaptea...ce, Dumnezeu,
ai pățit?

de termie care este în contract cu
municipalitatea anunță ploieștenii
nu numai că își închide porțile și
nu mai furnizează apă caldă și
VICEPREMIERUL GAVRILESCU
I-A CERUT PRIMARULUI
căldură de la 1 mai, dar Primăria
DOBRE DEMISIA
Ploiești trebuie să plătească și în
De la sediul ALDE, cu avans nu știu ce bani. Management
viceprimarul
George
Pană defectuos este puțin spus…Cred că
lângă domnia sa, oficial la fel de o să ajungem unici în Europa…
culpabil ca primarul Dobre de Dacă îmi aduc aminte, când eram
această nouă situație limită de la viceprimar, ne lăudam că avem
Ploiești, vicepremierul Grațiela cel mai mic tarif de referință. Am
Gavrilescu a lansat un atac dur la ajuns să suspendăm activitatea și
adresa primarului Adrian Dobre, să nu mai aibă ploieșteanul cu ce
Lasă-mă
Nimic! Lasă
mă în pace!
cerându-i acestuia demisia: „Am să se încălzească și cu ce apă să se -Nimic!
-Mie
poți
să
îmi
spui! Te rog! Nu spun
spele.
aflat cu stupefacție că operatorul
Continuare în pagina 4
la nimeni! Promit!
Îmi e dor de tot, de voi,
CE I-AR TREBUI PLOIEȘTIULUI PENTRU ZIUA DE MÂINE? -...Bineeee!
de biroul meu, de tine, de certurile
„Într-o comunitate de peste 200.000 de noastre, de ieșitul în noapte pe străzi,
rezent la cea de-a VIII-a ediție a Summitlocuitori, Ploieștiul se confruntă cu o migrație de SGU, de...de...
ului european al regiunilor și orașelor
a forței de muncă; 18.000 dintre ei se duc la -Liniștește-te, Volo! Te rog să te
de la București, primarul Adrian Dobre a
București, iar alții - 27.000 - pleacă spre zonele liniștești! O să fie totul bine!
participat și a prezentat situația Ploieștiului
care s-au dezvoltat în jurul orașului. Lucrul -Așa ai zis mereu! Și n-a fost.
în cadrul dezbaterilor legate de coeziunea
acesta afectează dezvoltarea orașului în sine și, -Acum o să fie cum vrei tu!
socială și integrare în regiuni și orașe, alături
din nefericire, nu a existat până acum o politică -Nu te cred!
de Annika Annerby Jansson, președinta
coerentă, care să vină și să oprească acest -Fără răutăți, Volo! Până una-alta tu ai
Consiliului Regional Skåne (Suedia), Philippe
fenomen și să dezvolte fostele zone industriale plecat și ne-ai lăsat cu fundul în baltă.
Close, primarul orașului Bruxelles (Belgia) și
de
dezvoltare
importanța
creșterii
gradului
din municipiul Ploiești. Noi, în momentul de Ce era să fac? A trebuit să fac din rahat
Marcelle Hendrickx, membru al Consiliului
bici...
executiv Tilburg (Olanda). Cu privire la pe viitor, printr-o serie de politici și strategii față, avem o astfel de politică.
-Și!?...Trosnește?
Continuare în pagina 4
problemele de moment ale municipiului și la bune și coerente, Adrian Dobre a precizat:
-Nu mai învârti cuțitul în rană. Vezi și
tu!
-Văd! Și mă doare! Eu trosneam!
-Da, Volo, trosneai...dar fără sprijinul
partidului nici plici nu făceai.
-Ba făceam! Și dacă vreau mai fac și
uvernul a recunoscut că nu a reușit încă formula de calcul al valorii taxei. acum...
să găsească o formulă matematică În România sunt înmatriculate 6,4 milioane -Păi, vrei?
pentru a introduce o nouă taxă auto care să de autoturisme, dintre care sub 550.000 -....
nu mai poată fi atacată în justiție, cum s-a au cel mult cinci ani vechime și peste 3 -Alo...Volo...mai ești?
întâmplat de fiecare dată în ultimii ani, cu milioane au peste 15 ani vechime. În doi -...tu ce crezi?
decizii în defavoarea autorităților, a declarat ani, ponderea mașinilor mai vechi de zece -Mai vreeeeei! Bravo!
ministrul Mediului și vicepremierul ani a crescut de la 71%, la 79%. Timbrul de -Da! Recunosc și nu îmi e rușine. Mai
Grațiela Gavrilescu. Ca urmare, parcul auto mediu a fost scos la 1 februarie 2017 și de vreau! Dar nu cu voi. Pentru că m-ați
trădat...și tu...și el...și toți!
național va fi stimulat spre înnoire prin atunci au venit în medie peste 40.000 de -Nu te-a trădat nimeni, Volo! Așa e
mașini second-hand lunar.
intermediul Programului Rabla. Gavrilescu
politica...
p
nu a afirmat că Guvernul va renunța cu
--E o curvă ca...
totul la taxa de poluare, dar pe moment a
--Oprește-te, Volo! Hai să nu ne mai
lăsat să se înțeleagă că nu există o soluție în
jjignim. Și mie îmi e dor de tine...tuturor
ne e dor de tine. Recunoaște că și ție
n
acest sens. La începutul anului, autoritățile
portiva Cristina Neagu este singura jucătoare analizau structura parcului auto, încadrând
îîți este dor, că altfel n-ai intra noaptea
de pe planetă care a fost declarată de patru toate autovehiculele în funcție de emisia
îîn sediu, să te uiți pe pereți...Uite! Mă
ori cea mai bună handbalistă a lumii. Federația de carbon, norma de poluare, capacitatea
aasculți un pic?
Internațională de Handbal a anunțat, zilele trecute, cilindrică și vechimea, dar nu definitivaseră
Continuare în pagina 7
că românca a obținut cel mai mare punctaj, fiind
astfel declarată cea mai bună de pe glob în 2018.
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Neagu a mai primit acest titlu în 2010, 2015 și 2016.
Contracandidatele Cristinei Neagu pentru 2018 au
fost Ana Viahireva (Rusia), Amandine Leynaud
ANL ar putea
Cum l-a lichidat Stalin
C
(Franța), Stine Oftedal (Norvegia) și Estelle Nze Datoriile din ultimii 15 ani, puse
Minko (Franța). Palmaresul Cristinei este unul
ipocrit și politic exclusiv în cârca
construi, la Ploiești,
ppe „Don Miguel”,
compleșitor, fiind una dintre cele mai titrate
sportive ale României din ultimii ani.
administrației de azi a Ploieștiului
locuințe pentru medici
aagentul său preferat

S

ăptămâna
trecută,
vicepremierul și ministrul
Mediului, Grațiela Leocadia
Gavrilescu, a venit acasă, la
Ploiești, prilej cu care, în calitate
de lider al organizației ALDE
Prahova, a susținut o conferință de
presă. Printre subiectele abordate
s-a numărat și cel al asigurării
energiei termice în Ploiești, în
condițiile în care contractul cu
Veolia Energie expiră la 1 mai,
iar Primăria nu a luat nici decizia
de prelungire a înțelegerii cu
operatorul francez, dar nici nu
a lansat o nouă achiziție publică

P

CRISTINA NEAGU,
PROPRIETARII DE MAȘINI SCAPĂ
PENTRU A PATRA
ȘI-N ACEST AN DE TAXA DE MEDIU
OARĂ CEA MAI BUNĂ G
HANDBALISTĂ A LUMII
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icepremierul
Grațiela
Gavrilescu
s-a arătat stupefiată pentru halul
de probleme pe care le generează primarul
„Cucurigu”, alias Dobre sau „primarul
plângăcios”, alias tot Dobre. Gavrileasca a
tăbărât cu tot felul de miștouri pe fostul său
coleg liberal din cauza blocajului apărut cu
termoficarea orașului: „Primarul plângăcios a
cântat iar, cât a putut de tare, cucuriguuuuu! și
a produs, pentru ploieșteni... o biată mărgică,
și aia ciobită! În traducere: a mai făcut o
conferință de presă, ca să transmită ce NU este
capabil să rezolve. Mulțumim! Știam! După
ce „a pus la punct” curățenia orașului cu o
postare pe Facebook (...), a găsit și „soluția” de
„a asigura” servicii de apă caldă și căldură și
după ce Veolia își va fi făcut bagajele, în mai.
La robinet, vom aduna lacrimile lui, iar la
iarnă ne va încălzi caloriferele cu fruntea-i cea
încinsă de atâtea griji! Doamne, cu ce am greșit

P
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de avem așa un primar? (postare Facebook)”
Editor: SC Sprinten Infomar SRL La conferința de presă însă, Grațioasa a fost
Potrivit art. 206 COD PENAL,
mai... grațioasă, cerându-i lui Adrian Dobre
răspunderea pentru conţinutul
demisia: „Cred că nu este normal ca un primar
textelor publicate aparţine autorilor.
să fie PLÂNGĂCIOS și să nu facă nimic pentru
ploieștean. Îi cer primarului să-și dea singur
OFERTĂ DE
demisia!” Bine, de acord chiar și cu bășcălia aia
PUBLICITATE ÎN
fără sare și fără piper, căci n-ai umor, fato, asta
ZIARUL PLOIEŞTII e, dar Gavrilesco, dumirește-mă, că mor: cum
să-și dea singur demisia? Adică poți demisiona
Caseta publicitară pe prima cu mâna altuia? E ca și cum ai zice că râzi tu
cu gura lui Dobre sau Dobre vorbește cu gura
pagină:
ta. E tare asta, drept pentru care am să-l rog pe
• tipar policromie
Tăriceanu să-l demisioneze pe Dragnea, iar pe
2 + TVA
- 12,5 RON/cm
tine, pe Dobre! Și invers, mi-e totuna!
Caseta publicitară pe pagină
interior:
rimarul Adrian Dobre nu s-a lăsat
mai prejos și a miștocărit-o, tot pe
• tipar o culoare
Facebook,
pe...Dăncila Ploieștiului: „Această
2 + TVA
- 3 RON/cm
Dăncilă a Ploieștiului, Leocadia Gavrilescu...
Caseta publicitară pe ultima Din prea multă inteligență și competență,
pagină:
după ce a anunțat de vreo 10 ori că pune taxă
• tipar policromie
pe automobilele poluante, șefa ALDE Prahova
2 + TVA
a recunoscut candid că nu prea înțelege cu ce
- 12,5 RON/cm
se mănâncă funcția de ministru al Mediului.
Materiale de promovare:
Pentru că nu a fost în stare să găsească o
• 2300 caractere, font 15 pt
formulă matematică să-i pedepsească pe cei care
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de poluează peste măsură și care umplu România
de rable, doamna Leocadia a abandonat lupta.
interior
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Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ZECI DE INCENDII DE
VEGETAȚIE USCATĂ ÎN
PRAHOVA
Pompierii militari au fost în
alertă în ultima perioadă după ce
zeci de incendii de vegetație uscată
au izbucnit în ultima vreme. Asta
pentru că, în ciuda atenționărilor
lansate de autorități, prahovenii
continuă să dea foc vegetației
uscate, chiar dacă pericolul de
extindere a focului este unul
destul de mare. Astfel, pompierii
PAGINA

2

Anunțul de azi vine la doar o săptămână după
ce stimabila făcea ochii mari și umezi la aflarea
veștii că 23 de mii de români mor anual din
cauza poluării. Și, pentru că probabil în mintea
ei vorbim de un număr neglijabil, a abandonat
orice măsură pe care ar fi putut să o promoveze
ca ministru al mediului.” Ei, Dobre, râde ciob de
oală spartă. Grațiela știe tot atât de mult cu ce se
mănâncă Mediul cum știi tu cu ce se mănâncă
Ploieștiul! Adică un pic de varză, două cascove
fripte și răbdări întinse. Eu vă propun, că tot e
postul Sf. Paști și nu e bine să-ți vorbești de rău
aproapele, să vă luați amândoi de mânuță și să
vă duceți în poluarea... partidelor voastre și să
ne lăsați amândoi în pace!

militari prahoveni au acționat
pentru localizarea și lichidarea
a 24 incendii de vegetație uscată
în localitățile Ploiești, Vălenii de
Munte, Valea Călugărească (3),
Jugureni, Boldești–Scăeni (2),

reședintele PSD, Liviu Dragnea, l-a
atacat violent pe Stefan Mandachi, omul
de afaceri din Suceava care a lansat Protestul
#sîeu-Romania vrea autostrazi: „Țipă unii acum
că nu se fac autostrăzi. Niște șmecheri care, vezi
Doamne, fac acum un metru de autostradă.
Ei fac circ, noi facem autostrăzi, ei țipă, noi
construim România. Acel om de afaceri, care
a cheltuit 100.000 de euro pe acest circ, putea
să-i doneze pentru o casa de copii”. Bineînțeles
că Veorica i-a ținut isonul: „În guvernările

PSD s-au
s au făcut peste 500 km de autostradă din
cei existenți. În alte guvernări au fost zero km.
Înțeleg supărarea celor care se plâng că nu sunt
autostrăzi în România, dar problema poate fi
rezolvată doar punând umărul la acțiune, nu
făcând circ”. Acuma, dragilor, de unde nu e,
nici Dumnezeu nu cere! Dacă n-ai un pic de
sclipici pe creier, nu poți înțelege simboluri și
nici nu poți fi hâtru, ca Mandachi; în schimb,
te deranjează adevărul și te superi ca văcarul pe
sat. Dar, Veorico, pe bune cu ăia 500 de km?
Îți zic eu că nu-i ai, fiindcă Ponta, când l-ați
dat afară din partid, și-a luat autostrăzile cu el,
drept pentru care vouă v-au mai rămas două
trei cioturi nefuncționale, deci sunteți și voi tot
Zero! He-he!

Gura Vitioarei (3), Tinosu, Urlați
(3), Albești Paleologu, Păcureți,
Băicoi, Apostolache (3), Gornet
Cricov, Slănic și Teișani. „Cauză
probabilă de producere a acestor
evenimente o constituie utilizarea
focului în spații deschise, cetățenii
efectuând igienizarea terenurilor
prin arderea vegetației uscate, fără
a respecta normele de apărare
împotriva incendiilor, iar suprafața
de ardere a fost de aproximativ 42
ha”, a anunțat ISU Prahova.
INCENDIU LA O CASĂ DIN
FULGA
Un incendiu violent a izbucnit
în localitatea Fulga, la o locuință

rimarul pesedist al Brăilei, Marian
Dragomir, i-ar da Dumnezeu sănătate,
că vă mai spală onoarea, le-a cerut colegilor săi
din PSD să renunțe la tema privind modificările
legilor justiției deoarece este de părere că
abordarea face rău formațiunii politice. Cățelul
lui Dragnea, adică Ștefănescu Codrin, l-a
pus la colț pe brăilean: „Este nevoie de legile
Justiției. Este nevoie de tot ceea ce am făcut noi,
pentru că sunt primari, viceprimari, consilieri
județeni, municipali hărțuiți cu cătușele ani de
zile, în toată țara, pentru tot felul de mizerii și
aberații. Tot ce înseamnă PSD nemernicii ăștia
au vânat pas cu pas, bucățică cu bucățică.”
Codrine, dracului, îți dau dreptate. Păi cum
naiba îl alergi tu, DNA, cu cătușele, pe unul
care a furat un mizilic de un milion de euro?

Nu-ii asta o mizerie? Cum să zici tu că e hoție
Nu
să-ți tragi o Belină? Curat aberație! Aaa, dacă
alergatul fura un salam, o găină, un știulete, mai
înțelegeam, dar să-l surghiunești pe unul care
a dosit milioane, nu se poate, bre! Deci cum
vine? Una bucățică PSD, la zdup! Nțțț, nene, pe
adevăratelea, la câtă Femina-i pe la boi, pardon,
voi, una bucățică, drept la Guvern!

F

ostul deputat PSD Cristian Rizea a fost
condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni
de închisoare cu executare, pentru o mită de
300.000 euro. Când să se ducă să-l ia pe om
la Beciul Domnesc, polițiștii au aflat că de
fapt Rizea nu mai e, s-a evaporat, a plecat și el
aiurea din România. Avocatul lui a declarat că
„se plimbă din loc în loc, în țară și străinătate,
pentru că nu mai are bani și nici domiciliu
stabil”. Pe urmă a zis, zâmbind: „știe statul de
drept unde e”. Niet, drăguță, statul de drept
n-are habar, că tocmai l-a mâncat statul paralel,
dar dacă e să o întrebați pe Veorica, Rizea e
complet nevinovat: „În România nu există
corupție. Șpaga este doar o manieră diferită

cultural de a mulțumi cuiva”.
cuiva” Bre,
Bre culturalo,
culturalo să
mori tu? Deci noi ca să-ți mulțumim ție că exiști
și ne conduci fix în groapă ce șpagă trebuie să-ți
dăm? Un cap să-l schimbi pe-al tău?

particulară. „La sosirea echipajelor
de pompieri, incendiul se manifesta
violent la întreaga locuință, pe o
suprafață de aproximativ 140 mp.
Pompierii militari au acționat
cu două autospeciale de lucru cu
apă și spumă pentru lichidarea
incendiului în limitele găsite”, a
anunțat ISU Prahova. Incendiul
a izbucnit, cel mai probabil, din
cauza folosirii intenționate a sursei
de aprindere pentru a genera
incendiul, iar ca urmare a acestuia
au ars acoperișul locuinței,
mobilierul,
electrocasnicele
aferente și tâmplăria.

ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
ÎN FLĂCĂRI LA VĂLENII DE
MUNTE
Pompierii militari au fost în
alertă după ce focul a cuprins
o anexă gospodărească din
Mizil. „Bunurile distruse în
urma incendiului, au constat în
acoperișul anexei pe o suprafață de
aproximativ 50 mp, obiecte de uz
gospodăresc, aproximativ 1.000 kg
lemn pentru foc și 100 kg. porumb”,
a anunțat ISU Prahova. Incendiul,
potrivit pompierilor militari, a
izbucnit, cel mai probabil, din
cauza unui echipament de iluminat
electric improvizat.
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DATORIILE DIN ULTIMII 15 ANI, PUSE
IPOCRIT ȘI POLITIC EXCLUSIV ÎN CÂRCA
ADMINISTRAȚIEI DE AZI A PLOIEȘTIULUI
• MASS-MEDIA ASERVITĂ PUTERII VORBEȘTE
DESPRE UN VÂRF AL DATORIILOR CARE AR
ÎNGROPA/FALIMENTA ORAȘUL ȘI PUNE ACEASTĂ
SITUAȚIE ÎN SEAMA PRIMARULUI ADRIAN DOBRE
• PRIMARUL ESTE ACUZAT ÎN ACELAȘI TIMP DE
LIPSA INVESTIȚIILOR DIN ORAȘ, DEȘI TOATĂ
LUMEA A VOTAT MAJORAREA LEFURILOR ȘI
CUNOAȘTE FAPTUL CĂ BUGETUL ABIA AJUNGE
PENTRU FUNCȚIONAREA ORAȘULUI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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loieștenii sunt iar intoxicați
cu proasta administrare
a orașului, chestiune care nu-i
departe de adevăr și cu lipsa
investițiilor, care este, de asemenea,
un aspect cât se poate de real.
Numai că, în disputele politice,
exacerbate pe măsură ce se apropie
alegerile europarlamentare, toată
lumea uită să spună un singur
lucru: ceea ce avem astăzi la
Ploiești este consecința a 10-15
ani de conducere poate haotică
a orașului. Deci nu se poate să-l
faci vinovat pentru toate exclusiv
pe primarul liberal Adrian Dobre
(deși acesta are „bubele” lui de
management
administrativ),
deși din anul 2000 până în 2016
am avut conduceri PSD și PDL
(între timp PMP, PNL sau ALDE),
după cum nici Dobre nu trebuie
să administreze orașul acuzând
trecutul.
Din punctul nostru de vedere,
lucrurile sunt clare ca lumina zilei:
la Primăria Ploiești, formațiunile
politice, reprezentate de aleșii
locali, primar, viceprimari sau
directori, își pun reciproc
piedici; doar că aceste piedici nu
înseamnă doar compromiterea
politică a unuia sau altuia dintre
conducători, ci boicotarea sau
blocarea unor proiecte, cu
consecințe directe asupra orașului
și a locuitorilor.

CREȘTERI SALARIALE
URIAȘE, VOTATE CU
AMBELE MÂINI DE ALEȘII
LOCALI
Subiectul în vogă din zilele
acestea se referă la datoriile pe
care le are orașul și la faptul
că primarul Adrian Dobre
dorește să contracteze un nou
împrumut care, evident, în opinia
oponenților politici, ar scufunda
orașul. Se fac trimiteri la vârful
datoriilor pe care Primăria Ploiești
îl va înregistra la anul, punânduse totul pe seama administrației
PNL a municipiului. Ce uită
politicienii și mass-media aservită
PSD-ALDE să spună este că aleșii
locali au votat cu ambele mâini
creșteri salariale substanțiale,
aproape duble față de 2016, iar în
2019, avem iar o majorare de 9,5%
a tuturor lefurilor. Vă oferim, spre
edificare, în tabelul următor, câteva
exemple de creștere a cheltuielilor
de personal din ultimii trei ani.
PLOIEȘTIUL A
ÎMPRUMUTAT, ÎN PERIOADA
2004-2016, PESTE O
JUMĂTATE DE MILIARD DE
LEI
Și ce mai uită aceștia să spună
este că, la acestă oră, Primăria are
de plătit patru din cele cinci credite
contractate în perioada 20042016, în valoare aproximativă de

o jumătate de miliard de lei.
lei Deci
aceste credite nu sunt de astăzi și
este ipocrit să le pui în cârca unui
singur primar, indiferent cum
s-ar numi el. Să reamintim, pe
scurt, câte împrumuturi a operat
municipalitatea și cine era primar
la vremea când s-au efectuat
acestea:
-2004 (Emil Calotă, PSD):
credit Alpha Bank, de 66,285 mil.
lei, achitat în 2018;
-2007 (Emil Calotă, PSD):
credit BCR, în cuantum de 101,5
mil. lei;
-2011 (Andrei Volosevici, PDL,
astăzi, ALDE): BRD GSG, credit în
valoare de 172 mil. lei;
-2014 (Iulian Bădescu, PSD):
CEC Bank, împrumut de 79 mil.
lei;
-2016
(primar
interimar
Cristian Ganea, PSD): Exim Bank,
împumut total de 150 mil. lei.
La aceste împrumuturi se mai
adaugă două credite furnizor:
primul, în valoare de 39,2 mil.
lei, a fost aprobat prin HCL
308/2007 (primar Emil Calotă),

Parcul
Memorial
„Ctin Stere”

Poliția
Locală

Administrația
Serviciilor Sociale
Comunitare

Filarmonica „Paul
Constantinescu”

Teatrul
„Toma
Caragiu”

11,990

6,160

16,612

8,8

7,271

7,631

3,291

11,693

4,214

12,948

6,075

6,241

6,407

1,890

9.106

2,806

9,874

4,787

3,501

4,218

Cheltuieli de
personal
(milioane lei)

Primăria Ploiești
(aparat propriu)

Clubul
Sportiv
Municipal

2018

23,87

4,838

2017

17,644

2016

12,069

Finanțe
Locale

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACCIDENT PE DJ 102 D, LA
BABA ANA
Două autoturisme au fost
implicate într-un accident pe
DJ 102, pe raza localității Baba
Ana. O persoană a sunat la 112
și a alertat autoritățile. În urma
impactului, două persoane au fost
rănite și au necesitat transportul
la Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a

pentru lucrări la școli; al doilea,
doilea
în cuantum de 28,211 mil. lei, a
fost aprobat prin HCL 248/21 iulie
2014 (primar Iulian Bădescu),
pentru podul de lemn!
ÎN PREZENT,
MUNICIPALITATEA
VREA UN ÎMPRUMUT
DE 34 MIL. LEI, PENTRU
COFINANȚAREA
PROIECTELOR EUROPENE
Anul trecut, pe 16 noiembrie
2018, Consiliul Local Ploiești a
aprobat un împrumut de 27,5
milioane de lei pentru cofinanțarea
a 11 proiecte europene. Hotărârea
a fost abrogată pe 21 decembrie,
când consilierii au înlocuit-o cu
o altă HCL, prin care împrumutul
pe 13 ani a fost majorat la 34,013
mil. lei. Acesta abia se află în faza
de proceduri (oferte) și oricum
va intra la plată peste trei ani
(perioadă de grație). Numărul
proiectelor cofinanțate din acest
credit s-a mărit la 24. În 2018,
Primăria Ploiești a plătit în contul
ratelor 43,356 mil. lei +9,975 mil.

produs evenimentul rutier.
ACCIDENT ÎN ALBEȘTI
PALEOLOGU
Autoritățile au fost alertate, prin
112, de producerea unui accident
rutier care a avut loc în Albești
Paleologu, la ieșire către Ciorani.
La fața locului au ajuns echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. Traficul rutier în
zona accidentului a fost îngreunat.
Din fericire, în urma impactului,

rănită.
nicio persoană nu a fost rănită
Poliția
continuă
cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI
Trei autoturisme au fost
implicate într-un accident rutier
în Ploiești, pe strada Ștrandului.

Evenimentul rutier a avut loc după
ce mașinile s-au tamponat față –
spate. O persoană a sunat la 112 și
a alertat autoritățile. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
ACCIDENT PE DN1A, LA
IEȘIRE DIN STREJNIC
Două autoturisme au fost
implicate într-un accident pe
DN1A, la ieșire din Strejnic,
după ce două autoturisme au
intrat în coliziune. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
Poliția
continuă
cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.

dobânzi. În bugetul estimativ
lei dobânzi
2019-2021, aprobat la începutul
anului trecut, se discuta despre
următoarele plăți în contul
creditelor: 2019-45,3 mil. lei rate
+ 6,26 mil. lei dobânzi; 202049,81 mil. lei rate + 6,037 mil.
lei dobânzi; 2021-52,63 mil. lei
rate +4,83 mil. lei dobânzi. În
spațiul public însă se vehiculează
că s-ar achita, la anul, în contul
acestor credite, peste 60 de mil.
lei. La un buget de venituri de
379,502 mil. lei, cât a avut, anul
trecut, municipalitatea, creditele
achitate au însemnat 14,05% din
valoarea bugetului local, iar la
anul e posibil să se ajungă la 19%.
Plafonul de îndatorare legal este
de 30%, dar majoritatea PSDALDE din Consiliul Local spune
că municipalitatea este îndatorată
deja până în gât pentru a mai face
alte împrumuturi. Reamintim că
primarul Adrian Dobre le-a mai
solicitat aleșilor locali să aprobe
un împrumut de 172 mil. lei,
pentru a se asigura cofinanțarea
tuturor proiectelor europene,
demers pe care consilierii l-au
refuzat. În același timp însă
consilierii
majorității
PSDALDE acuză Primăria Ploiești de
lipsa investițiilor, deși ei cunosc
foarte bine că orașul nu mai are
bani pentru așa ceva și oricum
ei sunt la fel de culpabili pentru
nedezvoltarea orașului!
ACCIDENT PE DN1, LA
COMARNIC
Accidentul rutier a avut loc după
ce o femeie a fost acroșată de două
autoturisme. O persoană a sunat
la 112 și a anunțat evenimentul
rutier. Persoana rănită a fost
transportată la spital. Traficul în
zonă a fost dirijat. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
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LIPSĂ CRASĂ DE RESPECT LA ADRESA PLOIEȘTENILOR:

TERMOFICAREA ORAȘULUI A FOST
TRANSFORMATĂ ÎN SUBIECT ELECTORAL
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omnul primar cunoștea faptul că acest
contract se va finaliza anul acesta.
Dacă voia să schimbe operatorul trebuia să
știe să facă o achiziție publică, dacă voia să
facă o prelungire de contract, trebuia să știe
că există o comisie de negociere (…) Cred că
nu este normal ca un primar să fie plângăcios
și să nu facă nimic pentru ploieșteni. Îi cer
acestuia să-și dea demisia!”
PRIMARUL DOBRE ACUZĂ, LA
RÂNDUL SĂU, NIȘTE ARANJAMENTE
SUBTERANE ȘI VORBEȘTE DE
UN ȘANTAJ REFERITOR LA UN
PREȚ ASTRONOMIC CERUT DE
OPERATORUL FRANCEZ
La câteva zile de la acest atac, primarul
Adrian Dobre a avut o rundă de negocieri
cu reprezentanții Veolia Energie. După
întâlnire, acesta a formulat un comunicat de
presă prin care a lansat critici vehemente la
adresa PSD-ALDE. Ce este neplăcut în tot
acest demers este că Dobre a folosit site-ul
Primăriei Ploiești pentru a transmite mai
degrabă mesaje politice, deși demersul
(contractul cu Veolia) este unul strict
administrativ. Redăm câteva paragrafe din
acest comunicat: „Mandatul cu care am mers
în fața Veolia a fost acela că NU voi accepta
sub nicio formă ca ploieștenii să plătească
404 lei (340 de lei + TVA) per gigacalorie,
așa cum solicită compania franceză.
Vorbim, practic, de o dublare nejustificată
a facturilor, în contextul în care chiar ei
recunosc că au pierderi de căldură de 40%
din cauza ineficienței sistemului de încălzire
pe care l-au patronat timp de 15 ani, încă
de pe vremea mandatului primarului PSD
Emil Calotă. Am toată deschiderea pentru a
negocia cu ei un preț CORECT, care să asigure
funcționarea companiei, dar nu voi accepta
ca ploieștenii să fie jecmăniți de clientela de

partid a PSD-ALDE-PMP. Consider că, dacă
aș semna în acești termeni, aș accepta un jaf
la drumul mare. Este, deci, exclus să semnez
o prelungire de contract cu o valoare de 404
lei per gigacalorie (...)E bine că reprezentanții
Veolia au venit la negocieri, chiar dacă
atitudinea lor este una de forță. Deschiderea
mea față de dialog și negociere rămâne
permanentă, dar numai dacă soluția finală
este în interesul ploieștenilor și una corectă.
Știu foarte bine că Veolia se bazează pe
sprijinul PSD-ALDE-PMP în Consiliul Local.
Dar eu sunt cel care semnează contractul și
le spun clar că nu cedez șantajului. Eu am
mandat de la ploieșteni, nu de la politrucii lui
Liviu Dragnea sau ai Leocadiei Gavrilescu. Îi
asigur, încă o dată, pe ploieșteni, că vom găsi
o soluție și că nu vom ajunge în situația ca
prețul per gigacalorie să nu fie unul corect”.
Reamintim că, la începutul lunii martie,
Veolia Energie a trimis o ultimă atenționare
publică prin care vorbea despre expirarea
contractului de concesiune a serviciului de
termoficare și predare a gestiunii acestuia.
STUDIUL DE OPORTUNITATE
VORBEȘTE DESPRE ÎNFIINȚAREA
UNEI ASOCIAȚII ȘI DELEGAREA
SERVICIULUI CĂTRE UN TERȚ
OPERATOR
În 2018, Primăria Ploiești și Consiliul
Județean Prahova au plătit un studiu de
oportunitate privind gestiunea serviciului
de alimentare a orașului cu energie termică
produsă în mod centralizat. Acesta a fost
finalizat și se află postat, spre consultare
publică, pe site-ul Primăriei Ploiești.
Anterior, în 2017, cele două instituții
au realizat și o strategie de dezvoltare a
serviciilor de alimentare cu energie termică.
În sinteză, ambele documente spun că
CET Brazi, sursa de producție a energiei
termice, se confruntă cu probleme serioase
de mediu și că, „începând cu această iarnă,

este problematică asigurarea necesarului
de energie termică pentru oraș.” Pe de altă
parte, consultantul care a realizat studiul
de oportunitate propune patru opțiuni de
operare, fiecare dintre ele cu mai multe
scenarii, iar cel mai mare punctaj (49 din
60 posibile) a fost obținut de Opțiunea
2 – Societate reglementată de Legea
31/1990, urmată, la un punct diferență
(48), de Opțiunea 3.b- Prelungire contract
de concesiune cu Veolia și de Opțiunea
4- Contract de servicii sectoriale (47 de
puncte). Varianta cu punctajul cel mai
mare presupune constituirea unei asociații
de dezvoltare intercomunitară (ADI)
între proprietarii infrastructurii, respectiv,
Primăria Ploiești și Consiliul Județean
Prahova, care vor semna apoi un contract
de delegare a serviciilor publice (CDSP) cu
un operator deținut integral de cele două
autorități. RASP va juca în această ecuație rol
de birou executiv, iar pe teremn scurt, Veolia
va fi partenerul care poate pune la dispoziție
TAG, printr-un contract de închiriere.
CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI A
RESPINS CEREREA PRIMARULUI DE
CONSTITUIRE A ADI CONFORT
În ședința Consiliului Local Ploiești de
luni, primarul Adrian Dobre a depus un
proiect de hotărâre pentru asocierea dintre
Consiliul Județean Prahova și Primăria
Ploiești pentru constituirea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Confort”, care
să preia serviciul de producere, transport
și distribuție a energiei termice în Ploiești.
Acesta nu a fost aprobat de consilierii
majorității politice din legislativul local.
Primarul Dobre a postat pe pagina sa de
socializare: „Majoritatea PSD-ALDE-PMP
nu a votat, astăzi, înființarea unei Asociații
de Dezvoltare Intercomunitară (asocierea
între Primăria Municipiului Ploiești și
Consiliul Județean). Majoritatea PSDALDE-PMP susține, în continuare, dublarea
tarifului pentru gigacalorie la 404 lei,
cerută de Veolia. În realitate, aceștia vor ca
ploieștenii să rămână captivi contractului cu
Veolia. Ei vor ca prelungirea contractului să
rămână singura opțiune. Fără acest A.D.I.,
Primăria nu va putea înființa propria firmă,

care să preia serviciul de termoficare.”
CONSILIERII LOCALI ALDE ÎI CER ȘI
EI PRIMARULUI DEMISIA
Reacția ALDE nu a întârziat să apară.
Viceprimarul George Pană a postat
pe Facebook comunicatul grupului
consilierilor locali din formațiunea politică
pe care o reprezintă: „Domnului primar
i-au fost puse în vedere încă de anul trecut
obligațiile pe care le are în ceea ce privește
asigurarea continuității serviciilor de termie și
apropierea termenului de încetare a relațiilor
cu Veolia. Constatând indiferența actualului
edil, în luna ianuarie, Consiliul Local Ploiești
l-a obligat, prin hotărâre, să identifice până
la finele lunii martie soluții viabile pentru ca
cetățenii să nu aibă de suferit. Deși termenul
de 31 martie se apropie, până astăzi nu
am primit nicio informare, nicio notă
intermediară de negociere sau o eventuală
altă variantă din partea dumnealui. Abia
în ședința extraordinară de azi (n.n.luni) ne-a supus dezbaterii un proiect de
hotărâre privind înființarea unei Asociații
de Dezvoltare Intercomunitară împreună
cu Consiliul Județean care ar trebui să
gestioneze activitatea unei... viitoare societăți
comerciale care să preia serviciile respective
de la Veolia. Proiectului respectiv nu i s-au
adus nici argumente de ordin financiar și
nici alternative, singura motivație invocată
fiind... încetarea contractului la 01.05 anul
curent (...) Menționăm că niciodată, în nicio
împrejurare, nu am avut poziții partizane
referitor la contractul încă în derulare!
Suntem dispuși să votăm orice soluție viabilă,
care să nu pună în pericol alimentarea cu
apă caldă și agent termic pentru ploieșteni!
Că domnul primar al municipiului Ploiești
nu a făcut ceea ce trebuia pentru rezolvarea
problemei termiei se vede și de pe lună! Faptul
că a dat dovadă de incompetență și impostură
administrativă în abordarea multor altor
probleme ale municipiului Ploiești este
cunoscut și regretat profund chiar în partidul
care l-a susținut la Primărie. Domnul primar
Dobre este o gaură neagră pentru orașul
Ploiești. Domnul primar Dobre a eșuat. Dacă
ar mai avea măcar un pic de onoare ar trebui
să-și dea de urgență demisia!”

CE I-AR TREBUI PLOIEȘTIULUI PENTRU ZIUA DE MÂINE?
continuare din pagina 1
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loieștiul a fost un municipiu foarte dezvoltat și, în
prezent, se află în top 10 la dezvoltare și ca putere
financiară. Dar fără politică și o strategie foarte bine
puse la punct, în viitor această bogăție pe care o are se va
degrada. Pe de altă parte, sunt zone mai puțin dezvoltate
ale Ploieștiului, pe care dorim sa le revitalizăm, și unde
intervenim cu ajutorul fondurilor europene. Avem un proiect
și o finanțare europeană de 7 milioane de euro, prin care
noi am constituit un Grup de Acțiune Locală și sprijinim
zonele defavorizate din municipiul Ploiești pe parte de

infrastructură, prin programe de reconversie profesională
sau de pregătire profesională. Municipiul Ploiești a depus, în
această perioadă, proiecte de peste 140 de milioane de euro
pe infrastructură și mobilitate și în strânsă legătură cu ceea
ce înseamnă reducerea componentei de carbon. Toate aceste
acțiuni vor duce la sprijinirea dezvoltării economice și la
progresul comunității, obiectiv care se regăsește în strategia
Uniunii Europene.”
Realitatea este că, paradoxal, Ploieștiul a rămas de căruță
față de comunele limitrofe (Ariceștii Rahtivani, Blejoi și
Brazi), în privința investițiilor în capacități industriale.
Zona economică a fost extinsă înspre vestul orașului

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

CONTROL LA UN DEPOZIT
DE MATERIAL LEMNOS
Polițiști din cadrul Serviciului
de Ordine Publică au desfășurat
o acţiune în vederea combaterii
delictelor silvice. Potrivit IPJ
Prahova, polițiștii au efectuat un
control la depozitul de material
lemnos, gaterul și parchetul
de exploatare al unei societăți
comerciale, fiind efectuate verificări
pe linia transportului de material
lemnos, pe raza comunelor Drajna
PAGINA
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și Cerașu. Pentru neregulile
constatate, polițiștii au aplicat
10 sancțiuni contravenționale,
în valoare de 19.870 lei și au fost
confiscați valoric 60,08 m3 material
lemnos. „Totodată, reprezentantul
agentului economic a fost invitat
la Garda Naţională de Mediu
și la I.T.M. Ploiești, în vederea
finalizării verificărilor”, a precizat
IPJ Prahova, care a precizat că în
acest caz a fost întocmit şi un plan
de remediere, pentru împrejmuirea

depozitului de materiale lemnoase.
MUNIȚIE DIN AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL
DESCOPERITĂ ÎN PRAHOVA
Echipajul
pirotehnic
al
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Șerban Cantacuzino” a
desfășurat două misiuni de asanare
a muniţiei rămase neexplodată din
timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, a anunțat ISU Prahova.
Un cetățean din Gherghița, în
timp ce își pregătea terenul pentru
curățenia de primăvară a găsit o
grenadă defensivă. Totodată a fost
descoperit un proiectil exploziv
de calibru 85 mm, în localitatea

(Parcul Industrial Ploiești-Cameron, Kaufland, Yazaki,
Calsonic Kansei și Podul Înalt-Bergenbier, Coca-Cola), iar
în rest, din perimetrele tradițional industriale au mai rămas
în funcțiune rafinăriile Vega (nord) și Petrotel Lukoiul
(est), precum și fabricile Timken și Uzuc (sud). Terenuri
însemnate neutilizate, dar care au regim privat, se găsesc
la rafinăria Astra și fosta uzină 1 Mai Ploiești, precum și
în ceea ce numeam altădată „Colonia Teleajen”. De curând,
Primăria Ploiești a comandat un studiu de oportunitate
pentru dezvoltarea unui parc industrial în estul orașului, pe
terenurile pe care municipalitatea le mai are în proprietate
publică.

Valea Călugărească
Călugărească, sat Rachieri
Rachieri..
„Specialiștii pirotehnicieni au
asanat o suprafaţă de teren de
aproximativ 150 metri pătraţi și
au acţionat pentru identificarea,
ridicarea,
transportul
și
depozitarea muniţiei în condiţii
de siguranţă, acestea urmând a
fi distruse la o dată ulterioară”, a

anunțat ISU Prahova.
12 SOCIETĂȚI VERIFICATE
DE POLIȚIȘTII DIN BUȘTENI
Polițiștii din Bușteni au
desfășurat o acțiune pentru
verificarea respectării legii cu
privire la paza obiectivelor, a
bunurilor, a valorilor și protecția
persoanelor, la nivelul societăților
comerciale de pe raza de
competență. Polițiștii au verificat
12 societăți comerciale, iar cu
această ocazie au fost controlați
și instruiți 17 agenți de securitate,
fiind aplicate patru sancțiuni
contravenționale, în valoare totală
de 300 de lei, potrivit IPJ Prahova.
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REGIUNEA SUD-MUNTENIA:

PERCHEZIȚII
CEI MAI MULȚI FERMIERI CARE AU
BENEFICIAT DE PROGRAMUL „TOMATE” LA PERSOANE
PROVIN DIN PRAHOVA BĂNUITE DE
inisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat
COMERȚ
M
că, în 2018, al doilea an în care s-a aplicat schema de
„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere
CU TUTUN
a produsului tomate în spații protejate”, au beneficiat de acest
sprijin, la nivel național, peste 15.000 de fermieri, pentru care
statul român a efectuat plăți în valoare de 216,7 milioane de lei.
Legumicultorii, mai spun oficialii de la București, au livrat pe
piață între 90 și 95.000 de tone de tomate.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

uține direcții agricole
din țară au publicat însă
pe site listele cu beneficiarii
ajutorului. Asta fie și în semn de
respect pentru consumatori care,
între noi fie vorba, în ipostaza de
contribuabili, plătesc indirect cei
3.000 euro/an/fermier. Așa că nu
se poate face un soi de clasament
pe județe a numărului de
beneficiari ori a sumelor alocate
și plătite pentru acest program.
În fine, ca să nu generalizăm,
să ne referim la Regiunea de
Dezvoltare
Sud-Muntenia.

Statistica nu oferă date despre
suprafața de tomate cultivată
în sere și solarii. În schimb,
avem suprafața toală de legume
cultivate în spații protejate, iar
din acest punct de vedere, județul
Giurgiu conduce detașat, cu 377
ha de sere și solarii, fiind urmat
de Dâmbovița și Teleorman.
Ne-am fi așteptat, în consecință,
ca numărul cel mai mare de
beneficiari ai programului să
existe în aceste trei zone. Doar
că în practică lucrurile nu stau
deloc astfel. Prahova se pare că

a avut cei mai mulți fermieri
care au accesat schema minimis.
În 2017, au solicitat și primit
sprijin 270 de fermieri (3,639
mil. lei), iar în 2018, numărul a
crescut la 643 de fermieri (8,8
mil. lei). Cei mai mulți provin
din localitățile cu tradiție
legumicolă: Balta Doamnei,
Olari, Gherghița, Puchenii Mari
și Tomșani. În Teleorman, s-au
înscris 132 de fermieri pentru
ciclul I și 419 pentru ciclul II,
majoritatea fermierilor fiind din
centrele legumicole Lunca, Islaz,
Bragadiru și Saelele. Județul
Giurgiu se află, surprinzător,

ANL AR PUTEA CONSTRUI,
LA PLOIEȘTI, LOCUINȚE
PENTRU MEDICI

P

reședintele Consiliului Județean
Prahova, Bogdan Toader, a anunțat că
s-a întâlnit, deunăzi vreme, cu ploieșteanul
și fostul său coleg, Andrei Cosmin Țurcanu,
director general al Agenției Naționale
a Locuinței, pentru a discuta despre un
proiect de construire a unor locuințe
pentru medici. La întrevedere a participat și
primarul comunei Blejoi, Adrian Dumitru,
ca reprezentant al autorității ce va fi parte
în proiect. Practic, imobilul cu 30 de
apartamente va fi realizat de ANL pe un
teren din apropierea Spitalului Județean
de Urgență, care aparține Primăriei Blejoi.
Bogdan Toader a detaliat: „Pentru Spitalul
Județean de Urgență Ploiești, ocuparea
posturilor vacante de medici a fost și, în
unele cazuri, a rămas o problemă, tocmai din
cauza faptului că marile spitale din București
sunt mai atractive pentru doctorii tineri.
Avem o variantă de susținere a medicilor care
doresc să profeseze la Ploiești: construirea de
locuințe destinate specialiștilor, care să vină și
să completeze creșterea salariilor și asigurarea
unor condiții mai bune, prin achiziționarea de
aparatură performantă. Cu sprijinul Agenției

Naționale pentru Locuințe și în colaborare
cu Primăria Blejoi, am demarat proiectul de
realizare a locuințelor destinate specialiștilor
din domeniul sanitar, în cadrul programului
guvernamental care vine în sprijinul medicilor.
Am purtat astăzi discuții cu domnul Andrei
Țurcanu, directorul general al ANL, și cu
domnul Adrian Dumitru, primarul comunei
Blejoi, localitatea care va asigura suprafața de
teren necesară pentru demararea proiectului.
Astfel, a fost identificat un teren de circa 5.000
de metri pătrați, pe raza comunei Blejoi, în
apropiere de Spitalul Județean de Urgență
Ploiești, unde, cu ajutorul Agenției Naționale
pentru Locuințe, urmează să se construiască
un imobil cu 30 de apartamente. Fiecare
unitate locativă va avea, potrivit proiectului,
câte două camere, de aceste locuințe urmând
să beneficieze medicii specialiști ai spitalelor
aflate în administrarea Consiliului Județean
Prahova.” Consiliul Județean Prahova nu se
află la prima tentativă de acest fel. În 2015,
intenționa să încheie un parteneriat cu
Primăria Ploiești (nu știm dacă acesta a mai
fost parafat), pentru a finaliza 36 de case în
Cartierul Eden, situat în proximitatea SJU,

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACCIDENT PE CENTURA DE
VEST A PLOIEȘTIULUI
Accidentul rutier s-a produs
pe Centura de Vest, la intersecție
cu drumul către Buda. Două
autoturisme și un tir au intrat în
coliziune. În urma impactului,
patru persoane au fost rănite.
Victimele accidentului, două femei
și doi bărbați, au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Traficul în zonă a fost îngreunat.

Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs accidentul.

pe locul al III-lea, cu doar 317
de beneficiari (Colibași, Vărăști,
Valea Dragului, Grădinari),
fiind urmat de Dâmbovița, cu
270 de solicitanți din Băleni,
Comisani, Petrești. Guvernul
României a aprobat schema
de „Ajutor de minimis pentru
aplicarea
programului
de
susținere a produsului tomate
în spații protejate” și pentru
anul 2019. Resursele financiare
necesare sunt de 233.190.000
lei, reprezentând echivalentul în
lei al sumei de 50.000.000 euro
și se asigură din bugetul de stat.
Valoarea ajutorului și condițiile
pe care trebuie să le îndeplinească
beneficiarul rămân neschimbate.

P

olițiștii
de
investigare
a
criminalităţii economice, sub
coordonarea Direcției de Investigare
a
Criminalității
Economice
din
Inspectoratul General al Poliției Române,
au efectuat 98 de percheziții, în 22 de
județe și în Capitală. Perchezițiile au
avut loc pe raza municipiului București
și a județelor Dâmbovița, Călărași, Ilfov,
Olt, Dolj, Argeș, Arad, Bihor, Ialomiţa,
Ilfov, Botoșani, Buzău, Cluj, Constanța,
Covasna, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Timiș,
Tulcea, Vâlcea și în Prahova, la persoane
bănuite de comercializarea ilegală de
tutun, la depozite și la oficii utilizate
pentru livrarea tutunului prelucrat. „În
urma cercetărilor efectuate, polițiștii
au stabilit că, în perioada 2017-2019,
cetățeni bulgari și români ar fi introdus,
în mod frecvent, în România, tutun și
frunze de tutun, prezentând la punctele
de trecere a frontierei documente de
însoțire a mărfii cu destinatar societăți
comerciale din alte state din Uniunea
Europeană. În realitate, tutunul nu
părăsea România, era descărcat în diferite
locații clandestine din țară și transportat
ulterior spre locul de prelucrare, fiind
comercializat, folosindu-se, de regulă,
serviciul de curierat”, a precizat IGPR.
Tutunul prelucrat ar fi fost promovat la
vânzare
în mediul online, pe site-urile
v
de comerţ electronic, unde vânzătorul
s-ar fi prezentat cu date de identificare
false, folosind numere de telefon ale unor
cartele prepay. Activitățile se desfășoară
în 5 dosare penale, instrumentate de
polițiștii Direcției de Investigare a
Criminalităţii Economice și Serviciile de
Investigare a Criminalităţii Economice
Călărași, Dâmbovița, Olt și Teleorman,
sub supravegherea Parchetelor de pe
lângă Judecătoria Sectorului 2 București,
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Olteniţa, Parchetului de pe lângă
Judecătoria Găești, Parchetului de pe lângă
Judecătoria Caracal și Parchetului de pe
lângă Judecătoria Alexandria. Acțiunea
beneficiază de suportul de specialitate
al Direcției Operațiuni Speciale, al
Institutului Național de Criminalistică,
Direcției Rutiere, Serviciului pentru
Intervenții și Acțiuni Speciale din Poliția
Română și al luptătorilor pentru acțiuni
speciale din județele pe raza cărora se
desfășoară descinderile. În activități
sunt angrenați și specialiști ai Direcției
Generale a Vămilor, cu două echipaje
canine.

imobile care urmau să fi
fiee atribuite medicilor.
medicilor
Tot în 2015, Consiliul Local Ploiești a alocat
62 de mii de lei pentru introducerea rețelei de
gaze în acest cartier. În februarie 2018, întrun interviu publicat în ziarul nostru, Andrei
Țurcanu spunea că „ANL va iniția discuții cu
reprezentanții Consiliului Județean Prahova
și ai Primăriei municipiului Ploiești cu
privire la posibilitatea implementării acestui
program în Cartierul Eden”. Se pare că
subiectul nu mai este de actualitate de vreme
ce s-a găsit, iată, cel puțin la nivel de intenție,
o altă soluție.
a Spitalului Județean Ploiești.
ACCIDENT PE DJ 720, LA
CĂLINEȘTI
Poliția continuă cercetările pentru
Accidentul rutier s-a produs a stabili cu exactitate cum s-a
după ce un microbuz a fost produs evenimentul rutier.
lovit de un autoturism. Potrivit INCENDIU LA O LOCUINȚĂ
primelor cercetări se pare că
DIN GURA VADULUI
evenimentul rutier a avut loc după
Pompierii militari din cadrul
ce autoturismul nu ar fi acordat
Detașamentului Mizil au intervenit
prioritate microbuzului. Patru în localitatea prahoveană Gura
dintre cele opt persoane care se Vadului, pentru localizarea și
aflau în microbuz au fost rănite, iar lichidarea unui incendiu izbucnit la
două dintre victime au necesitat o locuință particulară. „La sosirea
transportul la spital. Este vorba echipajelor de pompieri, incendiul
despre o femeie în vârstă de 45 se manifesta violent și generalizat
de ani și de un tânăr în vârstă de la întreaga locuință. Pompierii au
27 de ani, ambii fiind transportați acționat cu trei autospeciale de
la Unitatea de Primiri Urgențe lucru cu apă și spumă”, a anunțat

ISU Prahova. Operațiunea de
stingere a focului a durat mai bine
de trei ore. Ca urmare a producerii
evenimentului, provocat din cauza
unui coș de fum neprotejat termic
față de materiale combustibile,
au ars casa de locuit și bunurile
aferente pe o suprafață de
aproximativ 200 mp.
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TIMMERMANS:

„DACĂ NU FĂCEAȚI ACEST PAS ISTORIC
(ADERAREA LA UE), CEEA CE PUTIN FACE ACUM
ÎN UCRAINA, AR FI FĂCUT ȘI ÎN ROMÂNIA.”

·
De ce atacă Bucureștiul Uniunea Europeană și n-ar trebui sub niciun chip s-o facă?
·
Aderarea la UE și NATO, cel mai bun lucru care i s-a întâmplat României din 1918 încoace
·
UE, structură la care am aderat deliberat, prin voința politică și a românilor, are competențe
inclusiv în privința Justiției
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n discursurile populiste la cel
mai înalt nivel, inclusiv cele
din România, unele promovând
un naționalism periculos (n.n.avem exemplul crimelor comise
în numele naționalismului de
două personaje sinistre ale istoriei,
Hitler și Stalin), se vorbește despre
Uniunea Europeană ca fiind
„Înalta Poartă”. Locul de unde, vezi
Doamne, ni se poruncește nouă ce
să facem (aluzie la legile Justiției),
dincolo de suveranitatea pe care
o are statul român. Se discută
despre un statut de „colonie”a
țării, unde străinii au năvălit
peste noi să ne fure resursele
(păduri, pământ, aur, petrol etc.),
să deverseze produse de slabă
calitate, iar multinaționalele sunt
acuzate că fug cu profitul în țările
mamă etc. Sunt invocate nu știm
ce laboratoare secrete unde se
planifică distrugerea noastră ca
nație (numai a noastră, România
fiind, nu?, grădina Maicii
Domnului!), acreditându-se ideea
că oficialii noștri au fost obligați
pe ascuns să ia niște decizii
(privatizarea, retrocedările), în
fine, să semneze niște clauze fără
de care n-am fi fost admiși în
UE și NATO. Având o asemenea
percepție, s-ar înțelege că românii
ar încerca o nostalgie pentru
comunism, perioadă în care țara
era sub tutela Moscovei. Pe de
altă parte, sondajele arată încă
un proeuropenism în procent
însemnat (în jur de 60%), ceea
ce înseamnă că nici noi nu știm
ce dorim. Pesemne am vrea
beneficiile, nu și rigorile UE. Un
soi de...„și cu șunca-n pod și cu
varza unsă”.
A ATACA UE ECHIVALEAZĂ
CU A LOVI ÎN PROPRIA
ȚARĂ
Probabil cel mai bine a
sintetizat
întreaga
situație
Frans
Timmermans,
primvicepreședintele
Comisiei
Europene, care a spus că, în fața
Rusiei, aveam soarta Ucrainei
dacă n-am fi aderat la Uniunea
Europeană: „Vă pot spune că am
văzut România cu ochii mei și
PAGINA
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era complet diferită la sfârșitul
anilor ‚80 și la începutul celor
‚90. Dacă îmi spuneați atunci că
România va fi un stat membru al
Uniunii Europene în 2007, v-aș
fi spus că trebuie să vă internați
la ospiciu, era imposibil ca așa
ceva să se întâmple. Dar poporul
român a făcut acest lucru posibil.
Și restul Uniunii Europene a făcut
acest lucru posibil. Și a fost un
eveniment istoric. Nu este niciun
dubiu pentru mine: dacă nu făceați
acest pas istoric, ceea ce Putin face
acum în Ucraina, ar fi făcut și în
România.” Așadar, aderarea la
UE a fost voința politică a tuturor
partidelor, dar mai presus de ele, a
fost dorința a 8.915.022 de români
(89,70% din cei care s-au prezentat
la vot, la referendumul de aderare
din 18-19 octombrie 2003) care au
hotărât că drumul țării este înspre
valorile europene, alături de
această mare familie continentală.
Acesta a fost momentul, la care
se adaugă aderarea la Alianța
Militară Nord-Atlantică (NATO),
la 29 martie 2004, când România
a rupt-o definitiv cu Estul, cu
dominația rusească. Ei bine, să vii
acum să arunci cu pietre în ceea ce
i s-a întâmplat mai bun României
din 1918 încoace, e ca și cum ai
lovi fix în fibra țării tale!
UE NU ESTE „NOUA
ÎNALTĂ POARTĂ”, CUM
SPUN POLITRUCII DE
LA BUCUREȘTI, CI ESTE
STRUCTURA CARE
A CONTRIBUIT LA
MODERNIZAREA ROMÂNIEI
Uniunea Europeană nu poate
fi asimilată unei structuri din
vremea Imperiului Otoman, turcii
fiind la acea vreme cotropitori,
ca să o putem numi „noua Înalta
Poartă”, așa cum o fac, din păcate,
politicienii de astăzi, mai cu
seamă cei din PSD-ALDE. UE
este o organizație din care facem
parte, la a cărei construcție am
pus ori punem umărul, este la
fel de „a noastră” cum este și a
Franței, Germaniei sau Maltei. În
fine, este o structură la care am
aderat că am vrut, ba chiar ne-am

zbătut zdravăn ca să putem accede
în marea familie continentală.
UE, dacă vreți, a contribuit la
dezvoltarea și modernizarea
României (miliarde de euro puse
la dispoziție în cele două exerciții
bugetare) și a reprezentat ori
reprezintă o a doua casă pentru
milioane de compatrioți plecați
în Vest, după un trai mai bun. Vă
amintiți poate cum eram tratați
noi, românii, la graniță, înainte de
aderare la UE, ca un fel de cetățeni
de mâna a doua, supuși controlului
vamal amănunțit, chestiune care
nu se mai petrece din 2007 încoace.
Diferența-și aceasta nu este pe
placul clasei politice de astăzieste că UE are un set de valori pe
care toate statele componente s-au
angajat să le respecte atunci când
au aderat la Uniune, valori care nu
sunt negociabile, iar noi ni le-am
asumat prin tratate. Că nu le mai
convin aceste valori unora care au
probleme cu Justiția, clamând nu
știm ce autonomie, e altă poveste.
După cum altă poveste este și
această părere împărtășită de
unii și de alții care cred că UE ne
cotropește resursele, iar ai noștri
au cedat petrolul, de exemplu, ca
parte a unor presiuni ascunse.
Deocamdată este de spus așa: noi
n-am văzut niciun străin tăind
pădurile; i-am văzut, în schimb,
pe români. N-am văzut niciun
străin făcând presiuni să-i vindem
pământurile; le-au vândut de
bună voie și nesiliți de nimeni
proprietarii români, pe fondul
unor legi permisive, votate de
Parlament. N-am văzut vreun
străin punându-se cu barosul pe
fabricile și uzinele comuniste; am
văzut însă o mulțime de români
căpușându-le, falimentându-le și
vânzându-le la fier vechi. N-am
văzut o companie străină bătând
cu pumnul în masa Guvernului
că vrea să-și extindă afacerile la
noi; am văzut, în schimb, strategii
guvernamentale de atragere a
capitalului și investițiilor străine.
Iar exemplele pot continua.
·REGLEMENTĂRILE UE,
APLICABILE TUTUROR
STATELOR MEMBRE, DECI ȘI
ROMÂNIEI
Revenind la UE, structura care-i

deopotrivă și a noastră, Tratatul
de Aderare la UE sau Tratatul de
la Lisabona, semnat în septembrie
2007 de oficialii români (anterior
votat în Parlamentul Național),
respectiv, de Traian Băsescu
și Călin Popescu Tăriceanu,
stabilește egal pentru toate statele
membre domeniile de legiferare.
Adică ne spune că această Uniune
are niște reguli pe care fiecare stat
membru a acceptat și are obligația
să le urmeze. Mai limpede spus,
fiecare țară care alcătuiește
UE a renunțat la o parte din
suveranitate, odată cu aderarea la
Uniune. De fapt, deciziile se iau de
comun acord, nu le impune o țară
alteia. Și sunt trei domenii în care
statul membru fie a rămas fără
competențe, fie are competențe
partajate, fie legiferează cum îl taie
capul. Avem, așadar:
-competențe exclusive ale UE
în următoarele domenii, în care
statele membre nu legiferează,
ci urmează politicile stabilite
la nivelul UE: uniunea vamală,
normele privind concurența
necesare funcționării pieței interne
(de exemplu, nu putem înființa
aprozare fără acordul UE sau nu
putem limita prețul gazelor, fără
același acord), politica monetară
pentru statele membre a căror
monedă este euro, conservarea
resurselor biologice ale mării în
cadrul politicii comune privind
pescuitul, politica comercială
comună și acordurile cu țările din
exteriorul UE;
-competențe partajate între
Uniune și statele membre (statul
membru poate reglementa și
legifera în domeniile de mai jos, cu
condiția să nu fie reglementări ale
UE în respectivul domeniu): piața
internă, politica socială, coeziunea
economică, socială și teritorială,
agricultura și pescuitul, cu excepția
conservării resurselor biologice
ale mării, mediul, protecția
consumatorului, transporturile,
rețelele transeuropene, energia,
spațiul de libertate, securitate și
justiție, obiectivele comune de
securitate în materie de sănătate
publică;
-competențe
naționale:
cultura, turismul, protecția civilă,

educația, formarea profesională,
tineretul și sportul, cooperarea
administrativă,
protecția
și
îmbunătățirea sănătății umane și
industria.
STATELE MEMBRE AR
PUTEA SĂ NE EXCLUDĂ
DIN UE DACĂ NOI VOM
CONTINUA SĂ ÎNCĂLCĂM
VALORILE EUROPENE
Dacă este să ne referim la
Justiție, cea care a declanșat toată
această isterie românească și
atacuri furibunde ( ale infractorilor
de rang înalt) la adresa DNA,
Parchetului General în special și
a Uniunii Europene, observăm că
„Justiția” este trecută în categoria
„competențelor partajate”. Adică
statele membre pot legifera dacă
nu există reglementări-cadru UE
în diverse materii! Iar ghinionul
actualei clase politice este că
Justiția este foarte bine statuată
în documentele Uniunii, iar
noi, ca țară, suntem obligați să
ne supunem acelor reguli. Între
noi fie vorba, acestea sunt foarte
bune, de vreme ce ne păzesc de
corupție, criminalitate economică
și financiară, traficul de droguri
și de arme, terorism, traficul de
carne vie etc. Că acestea nu le
convin acelora care au prejudiciat
statul român, din pozițiile lor de
conducători, este altă mâncare
de pește. Problema este că atacul
acesta surd de supunere a Justiției
sau a acelor structuri care au
îndrăznit să se lege de oficialii
români ne poate costa pe noi foarte
scump! Adică, având în vedere că
nimeni nu ne-a obligat să aderăm
la UE, ci așa am dorit noi, se prea
poate ca, într-o bună zi, dacă
vom continua să nu respectăm
reglementările Uniunii, celelalte
țări membre să ne spună „la
revedere” și să voteze excluderea
noastră din UE. Iar acest lucru ar
echivala, în contextul geopolitic de
azi, o adevărată tragedie!
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CFR ARE NEVOIE DE 56 DE MILIARDE DE LEI PENTRU
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE

D

acă vreți să știți, dincolo de orice speculații sau exagerări, cam pe unde se află
transportul feroviar de călători din România, n-aveți decât să consultați datele
Institutului Național de Statistică. Acolo veți afla realitatea pe care pesemne doar o
bănuiați, anume că CFR este jumătate pe butuci. În 1990, România dipunea de 11.348
km de cale ferată (electrificată-3.680 km); în 2017, CFR Infrastructură a pierdut pe
drum 574 km de șină, rămânând cu 10.774 km de cale ferată (electrificată-4.030 km). În
1990, CFR avea 4.404 de locomotive și 6.520 de vagoane; în 2017, inventarul a scăzut la
1.769 de locomotive și 3.894 de vagoane. Numărul anual de călători a scăzut însă de șase
ori, de la 407.931 mii de pasageri, în 1990, la 69.057 mii de călători, în 2017.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

ât a învestit CFR în infrastructură
în ultimii 30 de ani nu se mai știe.
Ne aducem aminte, în schimb, de marile și
repetatele tunuri financiare, care au facut
ca societatea de stat să fie aproape în pragul
falimentului. Anul trecut, CFR a publicat
Strategia de dezvoltare a infrastructurii

feroviare 2018-2022, iar aici se făcea referire
la un necesar de investiții în cuantum de 56,03
miliarde lei (12,18 miliarde euro)! Printre cele
mai importante proiecte amintim: reabilitarea
și modernizarea infrastructurii coridorului
Rin-Dunăre-20,45 miliarde lei (4,44
miliarde euro); reabilitarea și modernizarea

infrastructurii coridorului Orient / EastMed -11,76 miliarde lei (2,55 miliarde euro);
reabilitarea și modernizarea infrastructurii
rețelei TEN-T Centrale-4,4 miliarde lei (956,5
milioane euro); modernizarea infrastructurii
rețelei TEN-T Globale-1,05 miliarde lei (229,9
milioane euro); reînnoirea infrastructurii
feroviare-5,7 miliarde lei (1,24 miliarde
euro); întreținerea curentă a infrastructurii
feroviare-7,25 miliarde lei (1,57 miliarde
euro); reparații curente ale elementelor de
infrastructură-1,08 miliarde lei (235 milioane
euro).
În aceste zile, CFR a anunțat că va
comanda studii de fezabilitate de un milion
de euro pentru șapte proiecte de modernizare
a unor tronsoane de cale ferată intens
circulate: București-Brașov, TimișoaraArad, București-Buzău, București-Craiova,
Pașcani-Iași, București-Constanța, BucureștiPitești. Două dintre acestea străbat și județul
Prahova. Curios este că tronsonul BucureștiBrașov a fost reabilitat, odată cu BucureștiConstanța și Arad-Curtici, prin anii 20072011; de ce ar mai fi azi nevoie de alți bani și
alte intervenții nu se știe! Cât despre PloieștiBuzău, sunt porțiuni asupra cărora nu s-a
mai intervenit din anii 1979-1982! Despre
această cale ferată, CFR recunoaște că este
într-o stare necorespunzătoare a elementelor
de suprastructură a liniei, ceea ce determină
restricții de viteză. Reprezentanții CFR afirmă
și faptul că șinele și traversele de pe tronsonul
Ploiești Sud-Buzău sunt fabricate între anii
1978 și 1982, având deci o uzură avansată, cu
un mare risc pentru siguranța circulației.
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Punctul pe ,

Marius MARINESCU

MAI AVEȚI
PUȚINTICĂ RĂBDARE!
continuare din pagina 1
-...Da...
-Uite, îți promit ceva și jur pe jumătate
din membri de partid că o să mă țin de
cuvânt.
-Ce?
-Îți promit că, dacă te întorci în partid
și uiți de ALDE, o să candidezi din
partea noastră la Primărie!
-Și ce o să faci cu...
-Nimic! Ori șomer, ori deputat...
acceptă-bine, nu acceptă-iarăși bine.
-Totuși...vreau răzbunare!
-Nu ai tu sufletul ăsta, Volo! Ce
răzbunare mai mare vrei?
-Ai dreptate...dar mai am o condiție...
adică două...Nu! Trei!
-Orice! Oricâte!
-Să schimb orarul la Primărie, de la 12
la cât vreau eu...
-S-a făcut! A doua?
-Să se schimbe numele Stadionului și al
Hipodromului în Volo.
-Ok! Și a treia?
-Să pot să țip cât vreau eu de tare și la
cine vreau și să nu îmi mai zică nimeni
ce să fac și să mă lăsați în pace când
vreau eu și să pot să zic ce vreau eu și
să...nu mai știu ce dar, dacă îmi aduc
aminte, să fie cum vreau eu! Accepți?
-Normal! Dar am și eu o condiție!
-Care?
-Să nu spui la nimeni cât de disperați
suntem!

PRIMARUL DOBRE NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
VREA SĂ DEA
LA TÂRGȘORU NOU
ROSALUL AFARĂ
estauratorul Claudia bronz (sec. XI-XIII d.Hr.),
Dumitrescu
și un mormânt de copil din
R
DIN PLOIEȘTI arheologii
Alin Frînculeasa epoca bronzului atribuit
ACESTA ESTE NEMULȚUMIT DE
LIPSA CURĂȚENIEI DE PE STRĂZI

N

emulțumit de felul în care arată orașul,
primarul Adrian Dobre a anunțat că a
trimis o notificare operatorului Rosal pentru
rezilierea contractului privind curățenia pe
căile publice (măturare mecanică și manuală,
splălare etc. a străzilor). Documentul a ajuns
deocamdată la Regia Autonomă de Servicii
Publice Ploiești care are obligația apoi să-l
înmâneze societății de salubritate. Rezilierea va
surveni în termen de 30 de zile de la primirea
notificării. Primarul a mai spus că legea permite
încredințarea acestui serviciu prin procedura
de negociere directă către o altă firmă. Se prea
poate așadar ca Primăria Ploiești să fi găsit între
timp un alt operator, asta ca să nu ne trezim
apoi îngropați de mizerie și pe străzi. În privința
ridicării gunoiului, municipalitatea nu poate
acționa, dat fiind faptul că achiziția publică
nu este de competența Primăriei Ploiești, ci
a Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăParteneriat pentru Managementul Deșeurilor
Prahova.

și Octav Negrea, din cadrul
Muzeului Județean de Istorie
și
ș Arheologie Prahova, Daniel
Garvăn
și Roxana Munteanu,
G
de
la Muzeul Județean
d
Buzău
și Eugen Paveleț, de
B
la
l Direcția Județeană pentru
Cultură
Prahova, au făcut noi
C
descoperiri
la Târgșoru Nou.
d
Într-un
comunicat de presă,
Î
aceștia
au anunțat că „au
a
fost descoperite un mormânt
turanic în care se aflau un
individ adult și resturile unui
cal, dar și un clopoțel din

DERANJ ÎN PARADISUL SGU

S

ocietatea Comecială „Servicii de
Gospodărire Urbană”, structură aflată
în subordinea Consiliului Local Ploiești,
face ce face (sau nu face, dacă este să ne
uităm în jurul nostru) și iese iar în atenția
publicului. După nenumăratele scandaluri
din ultimii ani, generate de plecări și veniri
de directori, plăți salariale nelegale, datorii
cu carul etc., Curtea de Conturi a găsit, la
controlul de anul trecut, alte dandanale,
valoarea sumelor estimate drept prejudiciu
fiind de 962.000 de lei, iar abaterile
financiar contabile fiind cifrate la 179.000

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ
0244.546.501

comunităților
Yamnaya
(3000-2500 î.Hr.) și o așezare
din epoca bronzului, cultura
Cernavoda II (3300-3100
î.Hr.)”. Cercetările din acest
tumul, mai spun arheologii,
vin să completeze o serie
numeroasă de descoperiri
realizate în ultimii ani de
specialiștii Muzeului Județean
de Istorie și Arheologie
Prahova
în
localitățile
Ariceștii-Rahtivani, Blejoi,
Păulești, Strejnicu, Târgșoru
Vechi, Nedelea și Ploiești.

de lei. Partea bună a lucrurilor este că 80%
din sumele prejudiciate au fost recuperate
chiar în timpul controlului. Principalele
aspecte considerate nelegale de inspectorii
curții țin de: plata, în perioada 2016-2017,
fără bază legală, de avansuri și indemnizații
concedii de odihnă în sumă totală de
173.392 lei (recuperată de la salariați suma
de 150.206 lei); plata nelegală a sumei de
115.019 lei, reprezentând indemnizații
pentru concedii medicale ce se suportă
din Fondul Național Unic al Asigurărilor
Sociale de Sănătate (FNUASS) și pentru

care cererile depuse au fost respinse de
CAS Prahova sau nu au fost identificate
cereri depuse la CAS Prahova; încasarea
necuvenită, în 2015, de la Primăria
Ploiești, a unor venituri de 18.219,50 lei.
Iar exemplele pot continua. Dacă este să
ne întrebați pe noi, problema de la SGU
este generată de deprofesionalizarea
personalului din conducere, numit de
regulă politic și schimbat ori de câte ori se
schimbă majoritatea politică în Consiliul
Local Ploiești.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Impreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
PAGINA
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MINTE, TRUP, SUFLET
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
CE TREBUIE SĂ ȘTII
DESPRE CARNEA DE MIEL

D

eși se găsește pe tot parcursul anului,
în ţara noastră carnea de miel se
consumă mai ales de Paști. Dar este sau nu
sănătos să mâncăm miel? Îţi spunem care
sunt beneficiile și la ce este bine să fim atenţi
când o cumpărăm și o preparăm.
Mieii sunt crescuţi, în general, fără
hormoni și alte medicamente. Ceea ce este
foarte bine. Carnea de miel este bogată
în proteine, iar conţinutul său de grăsimi
variază de la o bucată la alta: între 16 și 20
g de grăsimi la 100 g. Este o grăsime bogată
în acizi grași saturaţi și colesterol – de
aceea, nu o consuma în exces. Dacă ai nivel
crescut de colesterol și trigliceride, obezitate,
afecţiuni hepato-renale sau hipertensiune,
alege părţile din miel fără grăsime, cum sunt
pulpele, în cantităţi mici.
Pentru persoanele sănătoase, mielul
constituie o alternativă la alte tipuri de carne
mai grasă. Carnea slabă de miel are puţine
calorii, mai exact, 100 g de carne conţin doar
160 de calorii.

C

e conţine
* Ca și carnea de vită, mielul este
bogat în vitamina B, fier și zinc. *Zincul
este esenţial pentru un sistem imunitar

sănătos.
Un d
defi
ă ă
U
ficit
i de
d fier poate submina
b i
energia și concentrarea. * Vitamina B ajută
la micșorarea nivelului de homocisteină, un
aminoacid pe care unii specialiști îl consideră
mai periculos decât colesterolul, întrucât
crește mult riscul de infarct, de demenţă
senilă, accident vascular cerebral și depresie.

S

faturi utile pentru o masă sănătoasă
* Nu cumpărăm niciodată carnea
de pe marginea drumului sau din alte locuri
neautorizate, fie că e vorba de miel viu sau
tranșat! Mielul trebuie achiziţionat doar din
magazine, pieţe sau târguri special amenajate
și autorizate, iar produsul trebuie să fie
ștampilat de autoritatea sanitar-veterinară.
Altminteri, riști să cumperi carne stricată
sau infestată. * Nu cumpăra miel mai mic
de 10 kg. Carnea lor conţine oxipurine, care
sunt extrem de nesănătoase. Mai mult, este
indigestă. Greutatea optimă pe care trebuie
să o aibă un miel după tăiere este cuprinsă
între 10 și 14 kg. Carnea de miel proaspătă
este rozalie – dacă este mai închisă la culoare
sau lipicioasă înseamnă că e prea veche. Ai
grijă la aceste detalii dacă achiziţionezi bucăţi
separate sau o jumătate de miel * Organele de
miel, necesare pentru prepararea drobului,
trebuie să nu aibă pete, gâlme sau noduli. *
Carnea de miel nu se gătește imediat după
tăiere. Trebuie lăsată la marinat în frigider
câteva ceasuri, după care cel mai bine ar
fi să o gătești la cuptor. * Pentru a evita
constipaţia, stufatul trebuie să conţină cât
mai multă ceapă și usturoi verde. Drobul
trebuie să aibă cât mai multe ingrediente și să
fie bine „împănat” cu ceapă și usturoi verde.
* Alături de carnea de miel, poţi folosi și o
gamă largă de condimente și mirodenii: boia
dulce, seminţe de muștar, rozmarin, cimbru,
mentă, foi de dafin, curry, ardei.
PAGINA
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CEA DE A DOUA PARTE A ACTUALEI STAGIUNI MUZICALE
A FILARMONICII „PAUL CONSTANTINESCU” DIN
PLOIEȘTI, CONTINUĂ CU BRIO, PE UN PLAN SUPERIOR,
UN IMPORTANT CRESCENTO ARTISTIC

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

R

ecenta suită de concerte
simfonice din amplul
program al actualei stagiuni
muzicale a Filarmonicii „Paul
Constantinescu” din Ploiești,
atestă, fără echivoc, un real și
important Crescento artistic,
remarcat – pe bună dreptate
de publicul iubitor al marei
și adevăratei muzici dar și de
renumiţi oameni de cultură
și de știinţă muzicală care au
avut fericitul prilej să se afle în
Sala de concerte „Ion Baciu” a
instituţiei.
Mărturie stau, în primul
rând, interesantele programe
cuprinzând opusuri de referinţă
din literatura muzicală universală
– clasică și contemporană,
prezenţa la pupitrul și pe scena
de concert a unor nume sonore
unanim apreciate de public și
presa de specialitate din ţară și de
peste hotare.
Pentru susţinerea acestor
binemeritate aprecieri, cred că
este bine să reamintim numai
principalele date ale concertelor,
dar și protagoniștii acestora:
dirijori și soliști concertiști, care
au dat o notă înaltă diverselor
activităţi menite a înnobila și
înfrumuseţa viaţa cotidiană a
publicului din toate mediile și
categoriile socio-profesionale.
Iată, pe scurt suita acestor
concerte de la începutul celei de
a doua părţi a actualei stagiuni.
1. Joi, 14 februarie 2019,
Concert simfonic: dirijor Radu
Postăvaru, solist Josu de Solaun
– pian (Spania). În program
Concertul nr. 2 în Sol major,
op.44, pentru pian și orchestră
de P.I. Ceaikovski și Suita
simfonică EIN Marchen de
Iosef Suk.
2. Joi, 21 februarie, ora
19.00,
Concert
simfonic,
dirijor Walter Hilgrers, director
artistic onorific al filarmonicii

ploieștene. În program Preludiu
Operei „Maeștri cântăreţi
din Numberg și Preludiu și
Liebestod, din opera Tristan
și Izolda de R. Wagner, iar în
partea finală Simfonia a IX-a,
opus 70, de D. Șostakovici.
3. Joi, 28 februarie, ora
19.00 Sala casei de Cultură
a Sindicatelor. În program:
Concert Tănase – FITS –PIAF,
dirijor: Cristian Oroșanu,
soliști: Alexandra Fits – voce,
Mariano Castro – pian.
În program piese, transcripţii
și aranjamente muzicale din
repertoriul celebrei cântăreţe
române Maria Tănase și Edith
Piaf (Franţa).
4. Marţi, 26 februarie, ora
19.00, Gala tinerelor talente:
Ana Raicu – vioară, Alexandru
Spânu – violă, Florentina
Stoica – vioară, Ioana Andreea
Movileanu – violoncel, Cristian
Teodor Simion – vioară și
Daniel Dumitrașcu – pian, de
la Colegiul de Arte „Carmen
Sylva” Ploiești, laureaţi ai
Concursului
Internaţional
Muzica unește Europa. Dirijor,
Tiberiu Soare. În program:
lucrări muzicale de referinţă
din
creaţia
nemuritorilor
compozitori: Giuseppe Verdi,
W.A. Mozart, William Walton,
Fritz Kreisler / Gaetano
Pugnani, H. Wieniawski ș.a.
5. Joi, 7 martie 2019, ora
19.00, Queen Classics By
Vlad Maistorovici - dirijor și
violonist soliști: Chistian Elliot
– violonist, Robin Green – pian,
Jernej Albreht – clarinet, Iulia
Kocis – percuţie.
A fost o seară „de o clasă
impecabilă” găzduită de Casa
de Cultură a Sindicatelor, în
fruntea ansamblului aflându-se
cu deosebit succes violonistul
și dirijorul Vlad Maistorovici
remarcat pe plan naţional și

internaţional pentru activitatea
sa de excepţie în calitate de
solist, dirijor și compozitor.
6. Joi, 14 martie, ora 19.00,
Concert simfonic, dirijor Radu
Postăvaru, solist Horia Maxim
– pian. În program: Serghei
Rachmaninov – Concertul nr.
2, în do minor, op. 18, pentru
pian și orchestră, Leo Weiner
– Serenada op. 3, în fa minor,
Nikolai Tcherepnin – Preludiul
la „Prinţesa îndepărtată”, op. 4.
Regretăm că din repertoriul
abordat continuă să lipsească
și lucrări reprezentative ale
maeștrilor muzicii românești
– clasici și contemporani. Se
impune ca instituţiile noastre
de spectacole și concerte să
promoveze în mod constant
opusuri de excepţie aflate în
patrimoniul muzicii românești,
care s-au impus în anii
precedenţi în viaţa artistică
a ţării și chiar în schimburile
culturale cu celelalte state ale
lumii.
Nota generală a acestei
prime etape din cea de a
doua parte a actualei stagiuni
muzicale o constituie în primul
rând preocuparea conducerii
instituţiei – director dirijorul
Vlad Mateescu și director artistic
Violista Georgiana Frâncu,
secretar
muzical
pianista
Cristina
Ionescu,
pentru
progresul constant al nivelului
artistic al fiecărui concert,
eforturile colectivului simfonic,
al
dirijorilor
permanenţi
și invitaţi
și al soliștilor
concertiști ai instituţiei, pentru
promovarea unui repertoriu cât
mai echilibrat din toate marile
epoci, școli și stiluri muzicale,
care să răspundă cerinţelor
și aspiraţiilor publicului din
toate mediile și categoriile
socio-profesionale, la un nivel
performant cât mai ridicat, astfel

încât, pe ansamblu, orchestra
simfonică
a
filarmonicii
ploieștene să continue a se afla
în topul instituţiilor de profil
din ţara noastră.
Printr-o mai bună colaborare
cu Inspectoratul Școlar Judeţean
și conducerile școlilor din
municipiul Ploiești, pregătirea
sistematică
a
publicului
tânăr din rândul elevilor și
studenţilor, trebuie să se afle
printre obiectivele prioritare
ale conducerii instituţiei, astfel
încât la fiecare reprezentaţie
capacitatea sălii de concerte să
fie complet utilizată.
Includerea în repertoriul
stagiunilor viitoare a unui
număr mai mare de lucrări
vocal-simfonice – la care corul
mixt al instituţiei constituit
recent, să poată fi prezent atât
în localitate dar și în cazul când
se propune invitarea instituţiei
în capitala ţării sau într-un alt
centru de cultură din spaţiul
românesc sau din străinătate.
Felicitând
călduros
conducerea
instituţiei
și
pe dirijorii permanenţi și
onorifici pentru dăruirea și
responsabilitatea cu care au
preluat funcţiile importante
ale unei instituţii de concerte
în etapa actuală, sperând ca
și pe parcurs să ne bucurăm
împreună de succese tot mai
importante, crescento artistic
devenind obiectivul prioritar și
raţiunea de a fi a acestui colectiv,
care în decursul existenţei s-a
confruntat cu mari și grele
probleme – unele nu cu prea
mulţi ani în urmă, din care cu
sprijinul eficient al unor oameni
de suflet de la cârma fostului
inspectorat judeţean de cultură,
a ieșit mereu învingător.

INEDIT
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CUM L-A LICHIDAT STALIN PE „DON
MIGUEL”, AGENTUL SĂU PREFERAT

Mihail Efimovici Kolţov

N

umele său este Mihail
Efimovici Kolţov, născut
Moisei Friedloand. Fiu al unui
cizmar evreu din Ucraina, Mihail
a participat la Revoluţia din 1917
și a intrat în Partidul Bolșevic
în 1918. A fost fără îndoială cel
mai celebru ziarist din Uniunea
Sovietică. Articolele sale, tăioase
și neobișnuit de bine scrise întrun peisaj de presă cenușiu l-au
propulsat rapid în comitetul de
redacţie al „Pravdei”. A înfiinţat
el însuși multe publicaţii, printre
care „Krokodil” sau „Ogoniok”, a
ajuns deputat în Sovietul Suprem
și membru corespondent al
Academiei de Știinţe a URSS.
Foarte preţuit de Stalin, este
trimis corespondent de război în
Spania, iar cronicile sale expresive
din „Pravda”, mustind de viaţă și
mirosind a moarte, sunt devorate
de ruși, în ciuda evidentelor alertări
ideologice. Se împrietenește cu
Hemingway, care îl imortalizează
în romanul său „Pentru cine bat
clopotele” sub numele de Karkov.
Iată cum îl descrie în carte eroul
principal Robert Jordan: „Karkov
era bărbatul cel mai inteligent din
lume… avea mai mult creier și
mai multă demnitate interioară,
insolentă și omenie decât oricine
altcineva”.
Pasionat de avioane, de femei,
el însuși spion și agent de influenţă
în Occident, Mihail Kolţov are
toate calităţile unui James Bond
sovietic.
Primește de la Stalin misiunea
de a se infiltra în cercurile
intelectualilor din Occident și îi
trimite acestuia cu regularitate
mesaje cifrate cu informaţii
obţinute de la „surse preţioase”,
cum se spune în lumea serviciilor
secrete.
În 1935, Mihail Kolţov se află
în contact permanent cu soţii Elsa
Triolet și Louis Aragon, devenind
un „ami tres cher” al acestora.
Când cei doi, ambii membri ai
Partidului Comunist Francez,
merg la Moscova (destul de des,
de altfel), Kolţov este nedezlipit
de ei. Tustrei lucrează intens
la organizarea unui congres al
intelectualilor de stânga din Vest,
care trebuie să fie o adevărată
odă înălţată lui Stalin. Iniţiativă
sprijinită direct de Kremlin, care
îl însărcinează personal pe Kolţov
să creeze o vastă organizaţie
antifascistă, care să-i adune laolaltă

pe cei mai străluciţi intelectuali de
stânga din Europa și America și pe
care Stalin să o folosească pe post
de cal troian al său în Occident.
Congresul internaţional al
Scriitorilor pentru Apărarea
Culturii, care are loc la Paris, între
21 și 23 iunie 1935, prezidat de Gide
și Malraux, reunește peste 230 de
participanţi din 38 de ţări. Printre
ei, nume grele, ca Louis Aragon,
Bertolt Brecht, Henri Barbusse,
Andre Breton, Robert Musil, HG
Wells, M ax Brode, Paul Nizan, EM
Forster, Lion Feuchtwanger, Julien
Benda, Johannes Becher, Heinrich
și Klaus Mann, Aldous Huxley. În
ceea ce privește delegaţia sovietică,
din ea fac parte, pe lângă Kolţov,
nume precum Alexei Tolstoi, Ilia
Ehrenburg sau Boris Pasternak.
Congresul este prezentat ca o
iniţiativă spontană și majoritatea
participanţilor ignoră că sforile
sunt trase de Kremlin. În
cartea sa din 2011, ”Le Roman
de
l’espionnage”,
Vladimir
Fedorovski notează că, în
perioada Congresului, a existat
un flux intens de telegrame
cifrate de la ambasada sovietică
din Paris către Kremlin, NKVD
și Komintern, care informau
zilnic despre starea de spirit a
participanţilor. De la Moscova
către Paris, un alt flux de
telegrame le dădea indicaţii lui
Kolţov, Aragon, Triolet, Barbusse
și celorlalţi organizatori ce fel de
decizii trebuia să ia Congresul.
Cu toate acestea, evenimentul
este departe de panegiricul pe care
și l-a dorit Stalin. Faptul că lui
Maxim Gorki, căzut în dizgraţie
și aflat în domiciliu forţat, nu i
se permite să participe, aruncă o
umbră rece peste Congres. Iar unii
participanţi, precum Malraux,
sunt perfect conștienţi de
dictatura care domnește în URSS,
dar văd în Stalin singurul lider
capabil să stăvilească expansiunea
fascismului și îl acceptă cu noduri.
Istoricul Donald Rayfleld, în
cartea sa din 2004, „Stalin and his
Hangmen”, notează: „Participanţii
mai mult l-au condamnat pe Hitler
decât l-au lăudat pe Stalin”.
Acest semieșec al Congresului
de la Paris este prima pată a lui
Kolţov în catastiful lui Stalin.
Totuși, steaua jurnalistului spion
ajunge la apogeul strălucirii sale,
după un an, în vara lui 1936, în
timpul războiului civil din Spania,

unde este trimisul personal al lui
Iosif Visarionovici, în calitate de
corespondent al „Pravdei”.
Într-un articol pentru revista
„Razon y Palabra”, istoricul Miguel
Vasquez Linan scrie: „Al Doilea
Război Mondial se pregătește
și pentru URSS un aliat fidel
ca Spania ar fi de mare ajutor.
Mașina de propagandă se pune în
mișcare și în Republica spaniolă
se revarsă publicaţiile, filmele,
literatura
care
răspândesc
modelul
sovietic.
Trimișii
speciali sunt perla coroanei
acestei reţele de propagandă.
Ilya Ehrenburg și Mihail Kolţov,
trimiși speciali respectiv ai
„Izvestiei” și „Pravdei” sunt
profesioniștii cei mai reputaţi
pe care Uniunea Sovietică a lui
Stalin îi trimite în Spania aflată
în război.”
Și, mai departe, Linan notează:
„Kolţov este jurnalistul cel mai
important: cel mai citit, în întreaga
URSS, el are linie telefonică
directă cu Kremlinul și joacă un
rol politic capital. Călătorește
fără opreliști pe întreg teritoriul
republicii (spaniole) și toţi colegii
săi îl numesc Șeful. El este cel care
definește obiectivele propagandei
sovietice în Spania, colaborează cu
presa republicană spaniolă, acordă
permise de trecere, pozează în
director al cenzurii, intervine în
operaţiuni militare. Toţi cei care
s-au apropiat de el sunt de acord: îi
era credincios nesmintit lui Stalin
și cel mai bun propagandist al său.”
Ziaristul comunist britanic
Claud Cockburn scrie despre
Kolţov că este „confidentul,
purtătorul de cuvânt și agentul
direct al lui Stalin”.
Potrivit istoricului american
Jonathan Haslam, Kolţov comandă
personal un corp de tancuri
sovietice în bătăliile de la Pozuelo
de Alacron și de la Aravaca.
În timp ce Kolţov strălucește
în Spania, stârnind admiraţia lui
Hemingway, în spatele său se ţese
pânza morţii. Francezul Andre
Marty, numit de Komintern
„inspector general” al Brigăzii
Internaţionale, și care avusese un
conflict dur în public cu Kolţov, îl
acuză pe acesta că este „dușman al
sovieticilor”.
În arhiva personală a lui
Stalin s-a descoperit scrisoarea
denunţătoare a lui Marty, în care
acesta enumeră „dovezile trădării
lui Kolţov”.
„1. Kolţov, cu eternul său

Mihail Efimovici Kolţov
pe frontul de lângă Madrid

tovarăș de călătorie, Andre
Malraux, a intrat în contact cu
organizaţia troţkistă POUM
(Partidul
Muncitoresc
de
Unificare marxistă, formaţiune
politică spaniolă foarte activă
împotriva lui Franco. Culmea,
POUM se afla în dezacord cu
Troţki – n.a.). Dacă ţinem cont
de vechea simpatie a lui Kolţov
pentru Troţki, aceste contacte nu
pot fi întâmplătoare.
2. Pretinsa soţie civilă (de fapt,
amantă – n.r.) a lui Kolţov, Maria
Osten (Gressneger) este (nu
am nici cea mai mică îndoială)
agent secret al spionajului
german. Sunt convins că multe
dintre pierderile noastre în lupte
sunt rezultatul activităţii ei de
spion.” Caridad Mercador, agentă
NKVD, al cărei fiu, Ramon, îl va
ucide pe Troţki în 1940, scrie și
ea rapoarte în care îl îngroapă
pe Kolţov. Istoricul Vladimir
Federovski notează că nu este clar
dacă exaltata Caridad o face din
proprie iniţiativă sau la solicitarea
amantului său superior pe linie
de „agentură”, Leonid Eitington,
viitor general KGB care lucra în
Spania. În orice caz, Eitington
este cel care transmite la Moscova
rapoartele amantei sale.
Alţi turnători NKVD din
Spania îl acuză pe Kolţov și pe
amanta sa, Maria, de „legături cu
colaboratorul Intelligence Service,
Eric Blair”, care mai târziu avea să
devină un mare scriitor, cunoscut
sub numele de… George Orwell.
Poliţia secretă sovietică se
alertează și din cauza vizitelor
pe care Kolţov i le fac lui Gorki,
uneori însoţit de Malraux. Va fi
acuzat că vizitele erau organizate
„în scop de spionaj”, pentru a afla
de la Gorki conţinutul discuţiilor
pe care le avea cu Stalin și a le
transmite apoi serviciului secret
francez, prin Malraux.
NKVD se va interesa și de
contactele lui Kolţov cu Antoine
de Saint-Exupery, de care îl leagă
pasiunea comună pentru avioane.
Pe 14 mai 1937, Kolţov revine
pentru câteva săptămâni la
Moscova și este primit la Kremlin.
Stalin, care îi are alături pe
Molotov, Voroșilov, Kaganovici și
Ejov, vrea să știe de ce comuniștii
sunt pe cale să piardă războiul civil
din Spania.
Întâlnirea durează trei ore.
La finalul ei, are loc o scenă
halucinantă. Iată cum i-a fost ea
relatată de Kolţov fratelui său

21 - 27 martie 2019

A

fost una dintre marile
vedete ale stalinismului.
Și o mare canalie. Când steaua
sa a urcat periculos de sus, a
fost eliminat.
Boris.
„Stalin și-a dus mâna la inimă,
s-a înclinat și a zis:
- Cum ar trebui să ţi se spună
în spaniolă? Mig-u-el?
- Mig-el, tovarășe Stalin.
- Foarte bine, Don Mig-el. Noi,
nobile spaniol, îţi mulţumim
din inimă pentru interesantul
dumitale raport. Adio, Don Migel.
Când Kolţov a ajuns la ușă,
Stalin l-a strigat:
- Ai un pistol, tovarășe Kolţov?
- Da, tovarășe Stalin.
- Dar nu te gândești să te
împuști cu el, nu-i așa?
- Sigur că nu.
- Bravo, excelent! Excelent! Îţi
mulţumesc încă o dată, tovarășe
Kolţov. Adio, Don Mig-el!”
Ajuns acasă, Kolţov îi spune
fratelui că în privirea lui Stalin a
citit: „Prea deștept”.

Louis Aragon
ÎÎn noiembrie 1937, dosarul său
devenise prea greu de acuzaţii,
astfel că este rechemat definitiv
în URSS. Asta nu-l împiedică
pe Kolţov să devină amantul
Evgheniei Ejova, soţia șefului
NKVD, Nikolai Ejov. În timp ce
făcea amor cu nevasta, îl tămâia
pe soţ în „Pravda”: „Un minunat
bolșevic inflexibil, care nu se ridică
zi și noapte de la biroul său, unde
descâlcește și taie iţele conspiraţiei
fasciste”.
Kolţov este arestat pe 12
decembrie 1938, la patru
săptămâni după ce Evghenia Ejova
se sinucide, și la nouă zile după ce
Nikolai Ejov este înlocuit la secţia
NKVD de Lavrenti Beria.
Într-o vizită pe care fratele i-o
face la arest, Kolţov i se plânge lui
Boris că anchetatorul său nu poate
să scrie două cuvinte fără să facă
trei greșeli de ortografie.
Torturat de Boris personal,
recunoaște că a fost recrutat atât
de serviciile franceze cât și de cele
germane și că este „liderul reţelei
antisovietice a intelectualilor”,
din care ar fi făcut parte: Valter
Kriviţki, Alexander Orlov, Ilya
Ehrenburg, Isaac Babel, Boris
Pasternak, Maria Osten, Andre
Malraux, Maxim Litvinov, Evgheni
Gnedin și Vsevolod Meyerhold.
La procesul din 1 februarie 1940
retractează tot ce recunoscuse sub
tortură. Inutil: este găsit vinovat
și împușcat în noaptea de 1 spre 2
februarie 1940.
„Ai un pistol, tovarășe
Kolţov?”…
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DELIRUL ȚAMBALISTULUI SAU ÎNCEPUTUL
DEMOLĂRII DICTATURII PLAHOTNIUC
„A

m spus-o și înainte, dar suntem nevoiți să repetăm: nu discutăm cu Plahotniuc
și cu Dodon. Mai ales cu Șor. Cu nimeni! Alegerile au fost fraudate și nu
le
l recunoaștem. Nu vrem anticipate! Le mulțumim celor care ne-au mandatat să-i
reprezentăm
în Parlament. Vom folosi această tribună pentru a ne duce misiunea la
r
bun
b sfârșit. Plahotniuc este cel mai mare pericol pentru Moldova. Vom face o opoziție
cum
nu a mai cunoscut Moldova! Inițiativele noastre vor fi cele mai transparente
c
din
d istorie. Vom demonta statul oligarhic. Vom demite procurorul general, Comisia
Electorală
Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Banca Națională,
E
CNA,
CSJ, CSM… tot, tot, tot!” Acesta este laitmotivul blocului ACUM, pentru prima
C
dată
intrat în legislativul de la Chișinău, de astă dată validat fără probleme.
d
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

LA CHIȘINĂU, GLOBUL
PĂMÂNTESC PARE A SE ÎNVÂRTI
ÎN JURUL BLOCULUI ACUM
Cei care răsuflaseră ușurat după scrutinul
din 24 februarie – important e că socialiștii
nu au luat majoritate, după cum erau
convinși!; important e că blocul ACUM
accede în legislativ, dar și mai mult contează
că Maia Sandu și Andrei Năstase au fost
totuși validați ca deputați – la puțină vreme
după scrutin s-au trezit cu alte griji, nu mai
puțin febrile. Alegătorii au trecut primii pe
plan secund contestarea fraudelor (care, să
recunoaștem, au fost cele mai multe și mai
la vedere decât în toate celelalte scrutine!),
locul lor fiind ocupat treptat de întrebarea
sacramentală: ce au de gând totuși ăștia de la
ACUM? ce vor reuși să facă în opoziția, fie
și transparentă, celorlalte două formațiuni
(partidul „ȘOR” nimeni nu-l ia în seamă,
siguri că va fi o anexă sau se va contopi total
cu PDM)?
La numai o zi după scrutin, când
rezultatele finale au devenit clare, Partidul
Democrat a expediat scrisori celor doi
co-președinți ai blocului ACUM (câte
o copie fiecăruia) cu invitație la „dialog
constructiv” de formare a unei majorități
parlamentare. Iar pentru „o cât mai bună
consistență și legitimitate a consultărilor”,
democrații propuneau ca negocierile să
aibă loc inițial la nivel de lideri de partid,
PDM fiind reprezentat de Plahotniuc,
Filip și Candu, iar ulterior, la necesitate,
în echipe putând fi cooptați experți pe
diferite domenii de discuție. „PDM dorește
să contribuie la formarea unei majorități
parlamentare în timp cât mai scurt după
validarea mandatelor, astfel încât să poată
fi instalat noul Guvern și să se poată trece
la îndeplinirea angajamentelor pe care cu
toții ni le-am asumat în fața alegătorilor”,
concluziona scrisoarea semnată chiar de
liderul PDM Vlad Plahotniuc.
Mai mulți fruntași ai ACUM au
respins invitația de la ecranele diferitelor
televiziuni, afirmând că ei nu răspund
„la scrisorele”. Maia Sandu a punctat, pe
aceeași cale, că Blocul ACUM nu va face
coaliție în viitorul Parlament nici cu PD,
nici cu PSRM, acuzând că a fost „furat” de
voturi atât în ziua alegerilor, cât și înainte de
campania electorală prin denigrări și falsuri
lansate la adresa opoziției neparlamentare.
Și că va înainta proiecte privind declararea
situației excepționale în justiția de la
Chișinău, care va recunoaște captivitatea
judecătorilor și procurorilor, a organelor
de drept și necesitatea eliberării tuturor
instituțiilor de stat din captivitate prin
măsuri extraordinare.
Și PSRM, tot la o zi, decât că după ce
Curtea Constituțională a validat alegerile
parlamentare din 24 februarie, a invitat
Blocul ACUM la negocieri pentru a forma o
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coaliție,
coaliție motivând că aceste două formațiuni
politice de opoziție sunt singurele care
au luptat împotriva actualei guvernări.
„Noi am mai colaborat cu membri din
blocul ACUM anterior, prin organizarea
mai multor proteste împreună”, se arată în
declarația PSRM.

„NU NEGOCIEM VOTUL
CETĂȚENILOR ȘI VIITORUL ȚĂRII”
A fost răspunsul celor de la ACUM
și la solicitarea socialiștilor, spulberând
astfel suspiciunile unor comentatori
politici că solicitarea unui vot individual
al deputaților pentru un „set de legi antioligarhice” ar putea ascunde o înțelegere
de culise cu PSRM. De precizat că atât la
principiile PDM (pe prim plan interesele
cetățenilor moldoveni, angajament total
pentru independență, unitate și integritate
teritorială, orientare politică Pro-Moldova,
implementarea Acordului de Asociere cu
UE, susținerea valorilor democratice,
decizii pe bază de consens, neabordarea
subiectelor ce dezbina societatea, principiul
neutralității ș. a.), , în special după invitația
repetată a PDM, cât și la condițiile
socialiștilor (respectarea statului de drept,
dezvoltarea economică, cooperarea cu
Federația Rusă, UE, SUA și alte state),
liderii ACUM contrapun un pachet de acte
legislative privind dezoligarhizarea statului
(adoptarea un declarații în Parlament cu
privire la caracterul capturat al instituțiilor
statului, ajustarea cadrului normativ
pentru demiterea procurorului general,
identificarea unui procuror independent, de
preferință european, demiterea conducerii
SIS, a componențelor CEC, Consiliului
Audiovizualului, Autorității Naționale de
Integritate, Curții Supreme de Justiție).
Pachet care se pare că a fost elaborat mai
degrabă de experții PAS și pe care insistă
mai mult Maia Sandu, mizând pe un vot
individual, conștient al noilor parlamentari.
Andrei Năstase se arată mai categoric
– dânsul vrea să facă el personal „regula”.
„Noi aici, acasă, să ne facem regulă. Să nu
așteptăm nici americanii, nici europenii și
cu atât mai puțin frații noștri de peste Prut.
Să nu ne ceară nimeni să facem alianță cu
Plahotniuc. Să nu ne ceară nimeni să facem
alianță cu Dodon. Nici din țară, nici din
afară”, a declarat răspicat Năstase la postul
Jurnal TV, care l-a adulat și-l adulează în
continuare.
Declarația categorică a liderului PPDA a
pus pe gânduri pe unii membri ai ACUM din

afara celor două formațiuni componente.
„Vreau să explic o chestiune de principiu:
Blocul electoral „ACUM” nu este numai
Andrei Năstase și Maia Sandu. Ei sunt
liderii blocului, iar în interior sunt oameni
cu un background consistent și care au un
cuvânt greu de spus în cadrul Blocului. Este
o chestiune pe care toată lumea trebuie s-o
înțeleagă”, a replicat în cadrul unei emisiuni
deja la TVR Moldova Octavian Țâcu, făcând
trimitere la șapte deputați care au venit la
ACUM de pe paliere diferite. Printre ei, în
afară de istoricul Țâcu, mai figurează doi
foști ambasadori – Iurie Reniță la București
și Igor Munteanu la Washington. Mai mult
ca atât, Igor Munteanu chiar admite că în
viitorul legislativ partidele PAS și PPDA
vor fi două fracțiuni aparte. Acest lucru îl
pot decide deputații care nu sunt membri
de partid și se pare că lucrurile merg întracolo. Aceștia chiar admit că un scenariu
Năstase cu PSRM, ipotetic, ar mai putea
fi posibil, dar nicidecum Maia Sandu cu
socialiștii. Pe față, însă, Andrei Năstase a
refuzat de fiecare dată să spună concret dacă
blocul va fi divizat în mai multe fracțiuni
sau va rămâne în actuala sa configurație, iar
într-o ultimă emisiune a insistat pe unitatea
lui în Parlament. „Nu contează secretarele și
mașinile la scară”, i-a fost argumentul.
Oricum, PSRM, după ce Ion Ceban,
acum secretar pentru ideologie la
socialiști, a învinuit Blocul ACUM de
iresponsabilitate și de „politica struțului”,
mai lasă încă, prin gura lui Vlad Bătrîncea,
ușile deschise pentru liderii PAS și PPDA.
Democrații însă insistă pe dialogul dintre
ei și ACUM-iști, avansându-le o invitație
repetată. Andrian Candu chiar a declarat că
dacă liderii ACUM ar accepta dialogul, s-ar
convinge că democrații sunt foarte flexibili
și ar fi dispuși să ofere „colegilor” un rol
important – cel de conducere a viitorului
Guvern. Adică funcția de prim-ministru.

CE ASCUNDE PDM ÎN INVITAȚIILE
ȘI OFERTELE CĂTRE BLOCUL
ACUM?
Să fie oare sinceră oferta de premier
a democraților către blocul ACUM sau
e mai degrabă o acțiune tactică pentru a
îndreptăți, în realitate, o coaliție între PDM
și PSRM? Părerile analiștilor de la Chișinău
sunt împărțite. Unii înclină să o considere
reală – doar un prim-ministru de la ACUM
ar putea debloca finanțarea macrofinanciară
din partea Uniunii Europene, lucru foarte
imperios Republicii Moldova în situația
în care se află la ora actuală. În haznaua
statului, după o campanie electorală în care
s-au cheltuit mijloace financiare triplu ca
în precedentele, cam bate vântul a mare
secetă. Fără ajutorul din exterior, în special
al UE, e prea puțin probabil ca PDM să facă
față promisiunilor care curg gârlă și după
expirarea scrutinului. Alții o consideră
logică în baza faptului că ACUM a obținut
un vot popular cel mai mare și e firesc să
dețină funcția de premier. Cei mai mulți
de la ACUM însă se tem că PDM le întinde
din nou „un măr otrăvit” și că toate aceste

invitații și oferte nu sunt decât un paravan
în spatele căruia se urzește o coaliție dintre
PDM și PSRM, făcându-i ulterior culpabili
pe cei de la ACUM în fața alegătorilor și
în perspectiva unor anticipate. Te-ai mira
de fapt ca PDM să tragă mai mult spre
socialiști. Deși, în aparență, există o astfel de
ecuație, în ea PDM nu ar fi deloc avantajat
– socialiștii au mai multe mandate și deci
vor revendica funcția de premier. Având
și președintele republicii, și premierul,
principalele funcții executive, firește,
ponderea politică a socialiștilor ar fi mult
mai mare decât a democraților. Inclusiv
în cazul unor eventuale anticipate, pe care
declară că nu și le doresc nici o formațiune,
dar pe care le agreează în continuare Igor
Dodon.

DELIRUL ȚAMBALISTULUI SAU
ALEGERI ANTICIPATE?
Chiar dacă cei mai mulți dintre alegători
(dar și mulți care au absentat la vot) par a
fi mulțămiți de eșecul socialiștilor, al lui
Dodon, situația politică postelectorală
din Republica Moldova este deocamdată
destul de incertă, inclusiv din punct de
vedere geopolitic. Rusia pare să fi pierdut
bătălia (deși o situație incertă cât mai
îndelungată îi convine), iar UE pare să
nu fi câștigat mare lucru. Deși PDM se
declară proeuropean și, cel mai probabil,
va rămâne la guvernare, inclusiv cu un
guvern tehnocrat sau minoritar, situația nu
se va reflecta benefic asupra relațiilor cu
UE. Bruxellesul nu-și dorește la Chișinău
o majoritate parlamentară din transfugi și
aliați ca Shor. Și Washingtonul avertizează
asupra „traseismului politic” în Parlamentul
de la Chișinău. Dar ce urmăresc totuși cei
doi lideri de la ACUM?
Cu Andrei Năstase lucrurile par a fi mai
clare. Pentru un „individ” (așa îl etichetează
liderul PPDA pe Plahotniuc) ce operează cu
un discurs de stradă (criminalilor, bandiților,
hoților, proștilor, trădătorilor, javre împuțite!
Iaca o apărut și trollii lui Plahotniuc. Închide
gura, dihore!), delirul unei victorii morale
în legislativ în sensul dezoligarhizării,
eliberării statului din captivitatea lui
Plahotniuc, nu e ceva nou. Unde mai pui că
și el, Andrei Năstase, e pe jumătate oligarh,
cu castele și averi peste hotare și cu „speteze”
tot de sorginte oligarhică. Dar Maia Sandu?
A căzut în prizonieratul mentalului de
stradă a colegului co-președinte? Sau are
vreo înțelegere secretă cu Occidentul? Căci
având 26 de voturi e cam anevoie să convingi
alți cel puțin 26 de deputați „individuali”
să-ți sprijine pachetul de legi prea radical
„revoluționar”.
Am înclina să credem de asemenea că
blocul ACUM se vrea în opoziție ca nu
cumva să împărtășească soarta PLDM-ului
cât tehnologiile politice (a se citi rețeaua
de sfori) ale PDM sunt încă net superioare
celor de la PAS și PPDA. Sau poate blocul
ACUM (mai degrabă PAS) intră cu aceste
principii declarate de pe acum în campanie
electorală pentru anticipate?
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CADOURI PENTRU PRIETENI FASCIŞTI

URMĂRIRI PENALE,
FINANŢATE DIN
BANII BRITANICILOR
uveniruri cu Il Duce și Hitler sunt de vânzare la Roma, unde populismul

CALENDARUL MUSSOLINI
REVINE PE PIAŢĂ
S

de dreapta distruge tabuurile. O vânzătoare se urcă pe un scaun, ca
să ajungă la raftul de sus din chioșcul ei de ziare, amplasat în faţa clădirii
Ministerului de Interne de la Roma și întinde un exemplar din calendarul,
pe 2019, dedicat dictatorului fascist Benito Mussolini, potrivit articolului
Angelei Giuffrida, publicat de The Guardian și preluat de Rador.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
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ăsfoindu l din ianuarie până în
ăsfoindu-l
decembrie, calendarul dezvăluie
diverse imagini ale bărbatului rotofei,
cunoscut ca Il Duce (Conducătorul), în
timp ce se adresează unei mulţimi cu
piepturile dezgolite, în timp ce face un
gest triumfal, cu pumnul ridicat, după
semnarea pactului, din 1939, între Italia
și Germania sau în timp ce dă o raită
prin Roma, în ţinută militară.
Facţiunile nostalgice ale populaţiei
indigene au ajutat de mult timp la
menţinerea în viaţă a spiritului lui
Mussolini, dar populismul de dreapta,
înfloritor, a contribuit mult la distrugerea
tabuului. Matteo Salvini, ministru
de interne și liderul Ligii de extremă
dreaptă, îl citează uneori pe Mussolini,
în timp ce susţinătorii Ligii au participat
la mitinguri dotaţi cu pancarte cu
fotografii ale dictatorului, alături de
numele lui Salvini. Marșurile organizate
de grupurile neofasciste Forza Nuova
și Casa Pound au loc cu regularitate.
Tipografia Gamma 3000, din Roma, a
fost prima care a imprimat calendare
cu Mussolini la începutul anilor 1990,
iar acum are trei concurenţi. Compania
tipărește cam 10.000 de exemplare anual
și le pune în circulaţie prin chioșcurile
de ziare din întreaga Italie, indiferent
dacă au fost sau nu comandate. „Sunt
incluse alături de ziarele furnizate, din
cauza reglementării care permite asta”,
spune Renato Circi, șeful companiei.
„Dar proprietarii standurilor de presă
nu au nicio obligaţie să le vândă”. Circi
notează că cererea de astfel de calendare,

la preţul de 9,90 euro, a crescut odată
cu amploarea luată de populism.
„Populismul
evocă
personalităţi
istorice”, spune el. „În special, am
remarcat o prezenţă mai mare a tinerilor
în rândul fanilor lui Mussolini”.
La câţiva pași de chioșcul de ziare se
află un magazin care vinde sticle de vin
roșu cu etichete purtând fotografii ale lui
Mussolini și omologilor lui, Adolf Hitler
și Iosif Stalin. „Oamenii le cumpără
pe post de cadouri, poate pentru
prietenii lor fasciști”, crede proprietarul
magazinului, care a cerut să rămână
anonim. „Da, clienţii se simt ofensaţi,
dar eu consider că nu este nimic altceva
decât nostalgie”.
Fostul guvern de centru-stânga
al Italiei a propus, în 2017, o lege de
oprire a distribuirii de materiale de
propagandă fascistă, dar nu a reușit
să obţină aprobarea ei de către ambele
camere ale Parlamentului înaintea
sfârșitului mandatului.
Circi nu se simte rușinat de faptul
că tipărește aceste calendare, care pot
fi găsite și pe Amazon. „Noi producem
calendare cu teme de la pisici, la Papa
Francisc și de la Padre Pio, la Barbie,
pentru că asta este ceea ce vrea piaţa.
La fel și în cazul lui Mussolini – suntem
o tipografie care servește cererile de pe
piaţă”. În timpul dictaturii sale, care a
durat 20 de ani, Mussolini a trimis mii
de evrei la moarte, a închis homosexuali
pe insula San Domino din Adriatica,
a amuţit presa liberă și a executat
adversarii politici. Mussolini și amanta
sa, Clara Petacci, au fost omorâţi de
partizani, în ultimele zile ale celui deal Doilea Război Mondial, iar cadavrele

lor au fost atârnate într-un cârlig pentru
carne, într-o piaţă din Milano.
Unul dintre motivele persistenţei
spiritului lui este faptul că unii italieni
îl consideră ultimul lider „puternic” al
ţării, care nu doar că a restabilit legea
și ordinea, dar a construit locuinţe,
drumuri, sisteme de transport și școli
mai bune, investind de asemenea în
industrie.
Silvio Berlusconi, ajuns pe scena
politică la începutul anilor 1990 și
care a condus Italia în trei perioade, a
fost primul care a ajutat la reabilitarea
imaginii lui Mussolini, lăudându-l pe
dictator și făcând coaliţie cu Alianţa
Naţională, desprinsă din mișcarea Social
Italiană (MSI). Salvini, care imită stilul
de comunicare direct, dar polarizator al
dictatorului, îl menţine prezent în viaţa
politică italiană. „Susţinătorii lui Salvini
nu sunt neapărat fasciști, dar nu acceptă
respingerea preventivă a fascismului”,
spune Antonio Scurati, autorul „M”, un
roman despre ascensiunea la putere a
lui Mussolini. „Așa că nu sunt indignaţi
dacă liderul lor îl citează pe Mussolini,
întrucât, pentru ei, este vorba mai
degrabă de respingerea superiorităţii
morale a stângii, care condamnă
fascismul.
Romanul lui Scurati este printre
bestseller-urile din Italia, dar, spre
deosebire de cei care cumpără
calendarul, puţini cititori ai cărţii sunt
admiratori ai lui Mussolini. El spune că
„99%” din cititori sunt cei care se opun
fascismului, mai ales progresiști, tineri
care citesc o carte care îi ajută, în sfârșit,
să înţeleagă (acea perioadă a istoriei)
într-un fel interesant, clar și accesibil”.

C

ontribuabilii britanici finanţează
finanţează urmăririle
penale din Pakistan, care au condus la zeci de
condamnări la moarte, conform detaliilor dezvăluite
de documente dintr-un program secret de ajutoare,
demarat de Regatul Unit, a scrie The Guardian.
Documentele relevă faptul că Biroul de Externe sprijină
instanţele civile specializate care anchetează suspecţii
de terorism în cadrul „programului de stat de drept”
în Pakistan, cum a fost numit în strategia de securitate
globală a guvernului britanic.
Documentele arată că guvernul britanic a susţinut
proiectul din 2016, perioadă în care instanţele au
pronunţat 59 de condamnări la moarte, dintre care
unele sunt susceptibile de a fi condamnări unde nu au
existat dovezi.
Un parlamentar a declarat recent că guvernul
britanic a cheltuit 10,39 milioane de lire sterline pentru
Programul Pakistan, cea mai mare parte a banilor –
9,32 milioane de lire sterline – provenind din bugetul
de ajutorare a zonelor de peste mări.
O componentă a proiectului, „Iniţiativa privind
reforma procuraturii asociată combaterii terorismului”
(Capri), „vizează creșterea capacităţii civile a
Pakistanului de a investiga, de a reţine, de a urmări și
de a condamna teroriști, în conformitate cu standardele
internaţionale și cu normele privind drepturile omului”.
Cu toate acestea, organizaţia caritabilă Reprieve susţine
că este imposibil ca Marea Britanie să sprijine tribunalele
civile pentru terorism din Pakistan în conformitate
cu legislaţia internaţională, deoarece instanţele nu
respectă standardele recunoscute internaţional.
Reprezentanţii Reprieve spun că pedepsele cu
moartea sunt impuse pentru infracţiuni precum răpirea,
în ciuda legii internaţionale, care interzice pedeapsa cu
moartea pentru orice altceva decât comiterea crimelor.
Actul pentru antiterorism al Pakistanului definește
terorismul drept orice infracţiune sau ameninţare
menită să creeze „un sentiment de frică sau insecuritate
în societate” – ceea ce duce la urmărirea penală a
persoanelor care nu au nicio legătură cu extremismul.

STRATEGIA AMERICANĂ DE CONTRACARARE
A EXPANSIUNII CHINEI ŞI RUSIEI
SUA își propun să contracareze expansiunea economică și politică rapidă a Chinei și Rusiei în Africa, unde aceste două state
recurg la corupţie și la practici de ”prădători” economici, a declarat John Bolton, consilierul pentru securitate naţională a casei
Albe, prezentând noua strategie a administraţiei Trump pentru Africa.

P

rioritatea Statelor Unite va fi dezvoltarea legăturilor
legăt
economice cu regiunea Africii, pentru a crea
oportunităţi pentru companiile americane și a proteja
independenţa statelor de pe continent, a arătat John Bolton.
„Marile puteri competitoare, anume China și Rusia, își
extind rapid influenţa financiară și politică în Africa. Ele
ţintesc în mod deliberat și agresiv ca, prin investiţiile în
regiune, să câștige un avantaj competitiv faţă de Statele Unite”,
a arătat Bolton, în discursul de la Heritage Foundation, un
think-tank de orientare conservatoare, potrivit Reuters și
DPA (Agenţia germană de presă), discurs sintetizat de S.I.
Cătălin pentru Defense Romania.
„China recurge la mită, acorduri opace și la folosirea
strategică a datoriei, pentru a ţine statele africane captive
faţă de dorinţele și cererile Beijingului. Investiţiile sale sunt
roase de corupţi”, a acuzat Bolton. Consiliul Casei Albe a
avut cuvinte dure și la adresa Moscovei: „Pe continent, Rusia
își promovează relaţiile politice și economice arătând puţin
respect faţă de statul de drept sau guvernarea responsabilă
și transparentă”, a mai spus Bolton. El a acuzat Moscova
că vinde arme și energie în schimbul voturilor la Naţiunile
Unite, „voturi care îi menţin la putere pe oamenii forte,

subminează pacea și securitatea și contravin intereselor reale
ale africanilor”.
Potrivit lui John Bolton, „practicile prădătoare” folosite
de China și de Rusia frânează creșterea economică a
Africii și ameninţă independenţa economică a statelor de
pe continent. Bolton a mai apreciat că lipsa de progrese
economice în Africa a creat un climat propice conflictelor
violente și proliferării terorismului. El a promis că

administraţia Trump va veghea ca ajutorul american să fie
folosit mai eficient și ca ţările care îl primesc să investească
în sănătate și educaţie, să încurajeze transparenţa și să
promoveze statul de drept. „Miliarde peste miliarde de dolari
din banii contribuabililor americani nu și-au atins efectele
dorite. Nu au oprit flagelul terorismului, radicalismului și
violenţei”, a spus Bolton.
În același discurs, el a subliniat că Washingtonul nu
le va da „un cec în alb” dictatorilor și „nu va mai sprijini
misiunile de pace neproductive ale ONU, lipsite de succes și
de responsabilitate”. Bolton a precizat, în mod concret, că va
exista o revizuire a asistenţei pentru Sudanul de Sud, ţară
cufundată în conflict. „Obiectivul nostru este să rezolvăm
conflicte nu să le îngheţăm pentru totdeauna”, a insistat el.
Pe frontul diplomatic, Bolton a avertizat că statele care vor
vvota împotriva SUA în forurile internaţionale „nu vor primi
ajutor extern american generos”. „Fiecare dolar de asistenţă
ppe care îl cheltuim va promova priorităţile SUA în regiune,
a subliniat el, notând că ajutorul american va contribui la
creșterea economică și la independenţa Africii, dar va viza,
de asemenea, „să sprijine locurile de muncă americane și să
extindă pieţele de acces pentru exporturile Statelor Unite”.
PAGINA
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ÎNOTĂTORII DE LA CSM PLOIEŞTI, TRIUMFĂTORI LA DORTMUND…

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
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Bucurie, mândrie, onoare

O

Imagine: wwwcsploieşti.ro

mare competiţie internaţională de înot – „Swim Race Days
Dortmund” (2, 3.III.2019, 700 de competitori, 47 de cluburi
din 9 ţări…), a prilejuit înotătorilor de la Clubul Sportiv Municipal
d
Ploiești evoluţii foarte bune și admirabile succese sportive.
P
Tinerii sportivi de la CSM Ploiești (director Cristian Nica,
director adjunct Lucian Rădulescu), pregătiţi de maestra emerită a
d
sportului Tamara Costache (una din marile sportive ale Prahovei și
sp
României ex-campioană și recordmenă europeană și mondială…)
R
șși de colegul său din staff – Ciprian Toma, au reușit la competiţia
de mare anvergură din Germania, de la Dortmund, un bilanţ
d
strălucitor, cucerind la diferite probe sau categorii de vârstă 51 de
st
medalii, din care 20 de aur, 19 de argint și 12 de bronz, cât și alte
m
premii individuale sau de echipă.
p
Medaliile de aur (20), au fost cucerite de: Luca Marinescu (7),
Briana Păun (5), Patrick Iacob (3), Aida Stancu (2), Fabian Păun (2),
B
Andra Niţă (1), cele de argint (19) de: Briana Păun (1), Patrick Iacob
A
(2), Aida Stancu (2), Fabian Păun (4), Rareș Rizea (5), Victor Ana
(2
((3), Erika Fortu (2), iar cele de bronz de: Briana Păun (1), Patrick
Iacob (2), Aida Stancu (3), Andra Niţă (1), Rareș Rizea (1), Victor
Ia
Ana (3), Erika Fortu (1).
A

ATLEŢI DE AUR, LA CÂMPINA
C

lubul Sportiv Școlar „Constantin
Istrati” Câmpina, prin munca
competentă și plină de pasiune a profesorilor
antrenori din staff – Nicolae Pavel (mulţi
ani coordonator, mandat încredinţat la
început de an școlar – colegei de staff și
fiică a sa…), Mihaela Marin (în prezent și
coordonatoare…) și Jenică Bran, a pătruns
tot mai mult în elita atletismului românesc.
Cu succese onorante, an de an, la diferite
probe sau categorii de vârstă, CSȘ „C. Istrati”

Câmpina a strălucit și la acest început de
2019.
Sportivă de reper, multi medaliată
și anterior, atleta Ioana Valentina Plăvan
(n. 1998), a dominat proba de aruncarea
suliţei din cadrul Campionatului României
(București, 25.II.2019) și cu o performanţă
de 55.17 m și-a stabilit un nou record
personal, cucerind medaliile de aur atât la
„Senioare”, cât și la „Tineret”. Campioana
României Ioana Plăvan a depășit cu peste
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doi metri și jumătate medaliata cu
argint Florina Necșoiu de la CSM
București, și cu peste 11 m pe cea
cu bronz Denisa Mihalcea de la
CSȘ Viitorul Cluj Napoca.
Selecţionată în reprezentativa
României,
Ioana
Plăvan
a
participat la „Cupa Europei la
Atletism – Aruncări (Samorin –
Slovacia, 9, 10.III.2019), însă cu o
singură aruncare a suliţei (48,24
m), din șase, validată, s-a clasat pe
Ioana Plăvan, Nicolae Pavel
„15”… Cu recordul personal de la
București ar fi prins „bronzul”…
concursuri naţionale anterioare,
anterioare cucerise
Cu același antrenor (prof.
preţioase
medalii
și
la
categoriile de vârstă
Nicolae Pavel), tânărul atlet Marius Vasile
superioare:
„argint”
la
„J 1” (București,
a cucerit medalia de aur la aruncarea
24.II.2019),
tot
la
aruncarea
greutăţii și apoi
greutăţii (București, 9,10.III.2019) cu 18,36
la aruncarea discului (25.II.2019,
București), „argint („T”) și „bronz”
B
((S”).
La două trepte de”aur” s-a aflat și
atletul
Victor Andrei (antrenoare prof.
a
Jenica
Bran), care la Campionatul
Je
României
( J 2, Sala de Atletism
R
„Ioan
Soter”, de la Complexul Sportiv
„
Naţional
„Lia Manoliu” București, 9,
N
10.III.2019),
în proba de săritura în
1
lungime
(6,38 m), a fost aproape de
lu
„bronzul”
cucerit de Attila Toth (LPS
„
Satu
Mare, 6,45 m) și la 37 cm de
S
„aurul”
lui Ion Vlad Enache (Steaua,
„
Marius Vasile
6,75
6 m)…
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Mihaela Marin, Andreea Lungu
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DRUMUL SPRE ELITĂ, TOT MAI GREU…
Fotbal (Liga 2 / Etapa 25 / 19.III.2019
/ Stadion „Ilie Oană”) * Petrolul Ploiești
– Energeticianul Petroșani 2-0.(1-0)
Marcatori: Arnăutu (20), Moldoveanu (82).
Petrolul (antrenor Mugurel Cornăţeanu):
Lungu – Borţa, Sarris, Pușcaș, Ţicu - Bocșa
- Marinescu, Kozoronis (71 N. Popescu)Moldoveanu, Arnăutu (76 Malakyan),
Ștefănescu (60 Rusu).
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m (record personal), cu aproape
2,5 m mai mult decât medaliaţii
cu argint și bronz, Cristian Mecheș
(Crișul Oradea), respectiv Alin
Mocănașu – CA Roman, cu toţii
pe
podiumul
Campionatului
României – Juniori 2.
O autentică speranţă, atleta
Andreea Iuliana Lungu (antrenoare
prof. Mihaela Marin), a devenit
Campioana României la aruncarea
greutăţii („J 2” – Junioare 2,
București, 9, 10.III.2019), cucerind
„aurul” cu 14,10 m, după ce, în

12

Toate victorioase, în lupta promovării
se află: Sportul Snagov 58 p, U. Cluj
56p, Academica Clinceni 55 p, Chindia
Târgoviște 54 p, Petrolul 53 p...
* În etapa viitoare (25), duminică
24.III.2019, ora 18.00 (Digi Sport 1 TV),
nou examen în Banat: ASU Politehnica
Timișoara – FC Petrolul Ploiești.
Cu speranţă: HAI PETROLUL!

