
Autoritatea Electorală Permanentă a 
înregistrat candidaturi din partea 

a 13 partide politice și a 3 independenți, 
stabilind, prin tragere la sorți, și ordinea 
acestora pe buletinele de vot. Întâmplător, 
toate partidele care ar putea conta în această 
întrecere electorală se afl ă pe primele 8 

locuri: PSD (poziția 1), Alianța 2020 USR-
Plus (2), Pro România (3), UDMR (4), PNL 
(5), ALDE (6) și PMP (8). Foarte interesant 
este că primele două partide cotate cu 
mari șanse în a trimite în PE cel puțin 10 
candidați, am numit PNL și PSD, au folosit 
o strategie identică, trimițând în fruntea 

listelor jurnaliști cu notorietate, Rareș 
Bogdan, la PNL și Carmen Avram, la PSD. 
Un al treilea gazetar, Robert Turcescu, a fost 
exilat, din motive care ne scapă, pe un loc 5 
pe listele PMP, neavând aproape nicio șansă 
să intre în PE.
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Un ziar îl învaţă pe cititor să se gândească la ce nu ştie, 
şi să ştie ce nu înţelege. ”

- Culese de Tata  Vasilii Klivcevski (1841- 1911) istoric rus
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„Informare acasă! „Informare acasă! 
Siguranță în lume!” a Siguranță în lume!” a 
ajuns la Ploieștiajuns la Ploiești
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Cum a ajutat Guvernul Cum a ajutat Guvernul 
României cele mai sărace României cele mai sărace 
trei regiuni din țarătrei regiuni din țară

PUNCT FINAL ÎN EPOPEEA TERMIEI LA PLOIEȘTI. PUNCT FINAL ÎN EPOPEEA TERMIEI LA PLOIEȘTI. 
ORAȘUL MERGE MAI DEPARTE CU VEOLIA!

Primăria Ploiești și Consiliul Județean 
Prahova au semnat toate documentele 

care au permis prelungirea contractului 
de termofi care a orașului pentru încă trei 
ani. Așa că ploieștenii care locuiesc la bloc 
au scăpat de orice amenințare cu privire 
la întreruperea furnizării căldurii și a apei 
calde, din cauză că înțelegerea cu Veolia 
a expirat în acest an și a existat riscul ca 
ea să nu poată fi  extinsă. Iar riscul a venit 
fi x din zona politică, fi indcă aleșii locali și 
județeni și-au permis să transforme subiectul 
într-unul de adunat voturi. Numai că, așa 
cum spuneam, Veolia și-a văzut acum sacii în 
căruță. Adică i-a stat la îndemână să strângă 
cu ușa municipalitatea și a obținut inclusiv 
ceea ce consilierii locali au refuzat din 

2016 încoace, să aprobe majorarea tarifului 
pentru recuperarea de către operator a unor 
presupuse pierderi generate de creșterea 
prețului combustibilului. În consecință, 
consilierii municipali au acceptat că Veolia 
are de recuperat suma de 39, 967 milioane de 
lei fără TVA (47,56 mil. lei, cu TVA) pentru 
perioada 1 ianuarie 2016-28 februarie 2018, 
bani pe care Primăria Ploiești îi va achita până 
în februarie 2022. Această sumă va fi  inclusă 
în prețul gigacaloriei. Aleșii au aprobat astfel 
un preț de 271,74 lei/Gcal fără TVA (323,37 
mil. lei cu TVA): 237, 35 lei/Gcal (282, 45 
lei cu TVA) reprezintă prețul aprobat prin 
HCL 1/31.01.2019 și 34,39 lei/Gcal (40,92 
lei cu TVA) înseamnă diferența unitară de 
recuperat ca urmare a majorării prețului 

combustibilului în perioada 1 ianuarie 2016-
28 februarie 2018. Și tot consilierii au aprobat 
ca Primăria va plăti din această datorie 
34,354 mil. lei, în rate anuale: 6,13 mil. lei 
(7,29 mil. lei cu TVA)-în 2019, 12,319 mil. lei 
(14,569 mil. lei cu TVA)-în 2020, 12,197 mil. 
lei (14,51 mil. lei cu TVA)-în 2021 și 3,82 mil. 
lei (4,54 mil. lei cu TVA)-în 2022. 

combustibilului în perioada 1 ianuarie 2016

Nu o să dezvolt nu știu ce teorie 
despre libertatea presei. O să 

fi u scurt. Ziaristule! Fii atent aici! Tot 
ceea ce scoți pe gură, doar pentru că te 
taie capul sau ai senzația că deții niscai 
adevăr despre te miri ce, nu te face nici 
mai liber, nici mai interesant. De cele 
mai multe ori cuvântul, că e scris sau 
vorbit, este nota pe care singur ți-o dai. 
Aaa, poți să și păcălești! O dată. Maxim 
de două ori. Nu mai mult. Pentru că 
viața de ziarist ți-a dovedit că, la fi nal, 
prost pică cel care îi crede pe ceilalți...
proști. După care va trebui să te declari 
sclav. Al banului. Al patronului. Al 
compromisului. Sau, mai rău, intri în 
politică. Pentru că AICI nu mai ai loc. 
Așa că, înainte să faci pasul, gândește-
te că poți avea libertatea de a fi  o celulă 
sănătoasă din corpul numit PRESA CU 
ADEVĂRAT LIBERĂ sau ai libertatea 
de a fi  prost și să te vinzi ieft in. Da, 
da, ieft in. Pentru că pentru cei care te 
plătesc ești praful de pe tobă. În schimb, 
ai putea să încerci să îți faci meseria de 
jurnalist așa cum trebuie și, chiar dacă 
nu vei avea atâția bani cât să-ți imiți 
patronul, vei fi  mult-mult mai valoros. 
Alege! Liber sau prost?

ă d lt ti t i

LIBERTATEA DE LIBERTATEA DE 
A FI...PROST!A FI...PROST!

Ziua Mondială a Libertății Presei 
a fost marcată, la Ploiești și 

Câmpina, de un eveniment afl at la prima 
ediție, Festivalul Cultural Internațional 
„Libertate și jurnalism”, organizat de 
fi liala Prahova a Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, în colaborare 
cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” 
și Casa de Cultură „I.L. Caragiale”. De 
fapt, autorii acestei manifestări au fost 
Claudius Dociu și Florin Severius Frățilă, 
șefi i fi lialei UZPR și cu precădere de 
reputatul grafi cian Nicola Ioniță, care a și 
vernisat expoziția itinerantă „Caricatura 
prahoveană pentru libertatea presei”, 
susținând, apoi, conferința „Caricatura 

și cenzură”. Alături 
de jurnaliștii 
prahoveni și publicul 
participant a fost și Doru Dinu Glăvan, 
președintele UZPR. Astăzi, într-un fel, 
continuăm și noi, în paginile ziarului 
nostru, să vorbim altfel despre presă și 
libertate.

Și-am pornit prin a-i ruga pe trei colegi 
de presă, la care se adaugă și semnatara 
acestor rânduri, să ne vorbească despre 
libertatea presei și condiția jurnalistului din 
România anului 2019. Toți au/am răspuns 
la patru întrebări formulate de redacția 
ziarului nostru:

GÂNDURI DESPRE GÂNDURI DESPRE 
LIBERTATEA PRESEI

UN SINGUR PRAHOVEAN PE LOCURI UN SINGUR PRAHOVEAN PE LOCURI 
ELIGIBILE, LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE

utoritatea Electorală Permanentă a locuri: PSD (p

Mai sunt două săptămâni și jumătate până la scrutinul pentru alegerile 
europarlamentare, alegeri care vor fi  însoțite, la noi, și de un referendum 

pe teme de justiție, inițiat de președintele țării, Klaus Ionannis. Bugetul alocat 
este de 252,73 milioane de lei, dar deocamdată nu se cunoaște suma pentru 
referendum. Partidele din România își dispută, în această competiție, 33 de locuri 
de deputați în Parlamentul European. Prahova are un singur candidat pe locuri 
eligibile, respectiv Adina Vălean, poziția a cincea în lista PNL. Însă mai avem 
doi prahoveni incluși în primele 10 locuri, cu slabe șanse totuși să ajungă în PE: 
Cătălina Buzoianu, deputat PMP, pe poziția a 9-a și Victor Horia Toma, fost 
deputat și primar al Ploieștiului, tot pe locul 9, din partea ALDE.

INVENT-INVEST LA UPG PLOIEȘTI
Camera de Comerț și Industrie 

Prahova, Universitatea Petrol-Gaze 
Ploiești și Societatea Inventatorilor din 
România, în parteneriat cu Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, au 
organizat, la UPG Ploiești, în perioada 
7-9 mai, în premieră pentru Prahova, 
a IX-a ediție a Salonului Internațional de 
Invenții și Idei Practice INVENT- INVEST. 
Expoziția de invenții și idei focalizate pe 
stimularea creativității ar putea primi, dacă 
propunerea președintelui CCI Prahova, 
Aurelian Gogulescu, va fi  acceptată, numele 
inventatorului prahovean Justin Capră. 
Președintele Societății Inventatorilor din 
România, prof. univ. dr. ing și fi zician 
Constantin Marin Antohi, a avansat ideea 
ca Marele premiu din acest an, dintre zecile 

de invenții prezentate, să meargă la medicul 
veterinar născut în Prahova, Andrei Lupu, 
care a inventat un sistem mobil pentru 
aerarea apei lacurilor piscicole, grație căruia 
apa din bazine va avea mai mult oxigen, 
aspect cu infl uențe directe asupra calității 
cărnii speciilor crescute în sistem industrial.

de invenții prezentate să meargă la medicul

P
R
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OPERATORUL FRANCEZ A OBȚINUT DE LA AUTORITĂȚI CAM TOT CEEA CE A DORITOPERATORUL FRANCEZ A OBȚINUT DE LA AUTORITĂȚI CAM TOT CEEA CE A DORIT

Din Din 
sportul sportul 
prahoveanprahovean
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OFERTĂ DE

Plictisit de stat prin Parlamentul României 
de vreo 25 de ani, Varujan Vosganian are 

obiceiul, vorba moldoveanului, să cujete. Ultima 
fi lozofeală a fost produsă de Guy Verhofstadt, 
care a cerut ca ALDE România să fi e exclusă 
din Grupul Alianța Liberalilor și Democraților 
pentru Europa, dar în același timp a anunțat că 
ALDE Europa va fi  desfi ințat, pentru a se crea 
un alt curent politic, împreună cu președintele 
Franței, Macron.  „Până la urmă n-am înțeles, 
cine pleacă din ALDE, noi sau Verhofstadt?”, s-a 
scărpinat în scăfârlie Varujan. Oho, stai, dragă, 
pleacă și Pământul de pe orbită, noaptea din 
noapte, ziua din zi, soarele de pe cer, numai 
voi rămâneți pe loc, fi indcă cine naiba să se 
lege de buricul universului, adică de voi? Ptiu, 
maică, atâta nerușinare pe Verhofstadt ăsta! 
Înălțimea Voastră, ideea era că belgianul ăsta 
nesuferit, dacă a văzut că voi nu vă simțiți, își 

ia el jucăriile și pleacă din grup, dar atunci nu-i 
așa că voi rămâneți ca prostu-n drum?

-Țara e în gard și zace,
Voi pe ea, nu îi dați pace!
Când să mai dați încă-un tun...
V-a lăsat căruța-n drum...
...Măi-măi și aolică,
Ce e mult... drăguță, strică!

Premierul Viorica Dăncilă, ministrul 
Eugen Teodorovici și Rovana Plumb 

au fost vineri la Nucet, în Dâmbovița, unde 
au făcut de toate: au participat la slujba de 
Izvorul Tămăduirii, ofi ciată de arhiepiscopul 
Târgoviștei, Nifon Mihăiță, care l-a amestecat 
pe domnul Iisus cu campania electorală, au 
tăiat panglica la inaugurarea căminului cultural 
din localitate și au urcat pe scenă la bâlciul 
organizat de ziua comunei. La un moment 
dat, coana Veorica a vrut să ciocnească un ou 
roșu cu Eugen, dar spre surprinderea tuturor, 
ministrul Finanțelor a ales să spargă oul de 
frunte. What you did, Craiule, ți-ai dat singur la 
cap, înainte să o facă alții? Apropo, n-am afl at: 

ce s-a dogit mai tare, oul sau dovleacul? 
-El nu a vrut să își trântească
Oul de frunte, bre!
El a dorit să își gătească
Un pic... creier pane!

Moment de comă absolută la Antena 
3, între liderul Partidului Acțiunea 

Civică a Tinerilor (PACT), Sebastian Burduja și 
europarlamentarul Maria Grapini:

-Burduja: „Cum de revendicați un nou 
mandat de europarlamentar, din moment ce 

ați subtilizat un buletin la numărarea votului 
pentru Kovesi?”

-Grapini: „Mințiții cu nerușinare! A fost 
o înscenare a olandezei! Vă voi da în judecată 
pentru acest lucru. Doamna din Olanda a smuls 
buletinele de vot pentru a face o scenă.”

Reamintim că Maria Grapini „a sărit” de la 
numărătoare un vot în favoarea fostei șefe DNA 
la numărătoarea din Comisia LIBE, fapt ce a 
determinat-o pe Judith Sargentini, din Grupul 
Verzilor, să intervină, să o dea la o parte și să 
numere ea buletinele în mod corect.

Mda, Grapini, se face nu știu cum că și 
planetele, tot cosmosul, de fapt, complotează 
împotriva ta, a voastră, toată lumea vă 
înscenează vouă drăcii, sunteți ca la balamuc, 
nu alta. Îți zic eu că cea mai mare înscenare este 
prezența ta pe scena politică din România; nici 
măcar omuleții verzi din farfuriile zburătoare 
nu te-ar fi  acceptat!

-Când a creat Domnul pământul
Le-a dat popoarelor și rău și bini.
Nouă ne-a zis c-avem cuvântul:
Ne-a pricopsit, deci, cu Grapini!

Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, 
le-a băgat babelor frica în oase că, dacă 

nu votează PSD, opoziția o să le ia tot ceea ce le-a 
dat acest partid: „Miza internă este să dărâme 
Guvernul PSD. Eu vă spun un lucru, dacă acest 
guvern se va dărâma, țineți minte ce se întâmpla 
pe vremea guvernării Băsescu, că după ora 16 
nu vedeai nicio mașină circulând pe drumurile 
acestea. Acum sunt stațiile de benzină pline 
permanent. Oamenii au acum bani. Ne aduc 
într-un an de zile înapoi unde am fost, unde am 
preluat guvernarea când a căzut Băsescu și eu 
cred că nimeni nu dorește să facă lucrul acesta. 
Să ne punem mintea la contribuție, nu rânza!” 
Mda, Buzatule, dar tu cu ce ai judecat până 
acum, de ai afundat Vasluiul în cea mai mare 
sărăcie din România, cu rânza sau cu mintea? 
La cum te prezinți, mai că-ți vine totul din 
pipotă!

-Ajuns-am nouă în Vaslui

Și cu Buzatu, zece.
La miting ne trimite dumnealui
Și-apoi om și petrece,
Fiindcă e rânza rece.
Iar mintea cea din scăfârlie
S-a... omorât de-atâta sărăcie.

Un preot de la mănăstirea Cotmeana 
(Argeș) a izbucnit în fața altarului, 

spunându-le enoriașilor că le dă una în 
bot: „Mergeți fraților în pădure și puneți-vă 
ștreangul, că vă așteaptă iadul! La Cotmeana nu 
se vorbește în biserică! Fiți atenți că vă dau și 
peste bot și vă scot dinții! Reclamați-mă pentru 
că nu îmi e frică! Nu mă interesează de nimeni! 

Iar la Iohannis... c`c`-m-aș pe capul lui! Da?” 
Hait, cum era aia, să faci ce zice popa? Păi mai 
poți? Și-atunci să faci ce face popa, neh? Zis și 
aplicat:

-La iadul ce a răsărit
Pe limba lui cea ascuțită,
Trei dinți din față au sărit,
Din gura popii preasfi nțită...

De la Rovana Plumb cai verzi pe pereți 
citire: „Tot mai mulți români aleg să 

rămână să lucreze acasă, nu mai pleacă în alte 
țări. Uitați exemplul Germaniei, unde fermierii 

se plâng că românii nu mai vor să lucreze 
sezonier la ei.  Știți de ce? Pentru că azi există 
mai multe locuri de muncă și salarii mai mari 
în România”. Alo, cuconă, te-a uitat Dragnea în 
statul paralel? Pe bune, citește măcar statisticile 
și apoi te-ntreabă de ce a crescut numărul 
românilor care fug din țară fi x când economia 
din capul vostru duduie!  

-Din lumea ei Rovana vede
Cum se întorc în țară sapele.
Problema-i alta: cine te crede?
Că minți de-ngheață apele!

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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ACCIDENT GRAV PE DN1B, 
LA LOLOIASCA

Două autoturisme și un tir, 
care transporta 22 de tone de 
pilitură de fi er, au fost implicate 
într-un accident rutier pe DN1B, 
pe raza localității Loloiasca. Din 
primele verifi cări, accidentul s-a 
produs pe fondul efectuării unei 
depășiri neregulementare de către 
unul dintre autoturisme, moment 
în care a avut loc coliziunea cu 
tirul. În urma impactului, două 

persoane au fost transportate la 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Una 
dintre victime este un tânăr în 
vârstă de 20 de ani, diagnosticat 
cu un traumatism cranio-cerebral, 
un traumatism de bazin și un 
traumatism toracic. Cea de a doua 
victimă, un tânăr în vârstă de 30 
de ani, a suferit un traumatism 
toraco-abdominal forte. 
Circulația în zona în care a avut 
loc accidentul a fost întreruptă și 

deviată, pe durata cercetărilor de 
la fața locului, pe DN 1B - sens 
giratoriu Albesti, pe DJ 102 C 
Urlați, Chelba, Ceptura de Jos, 
DJ 102 N, DN 1B, Mizil, după ce 
o parte din încărcătura tirului a 
ajuns pe carosabil. 

AUTOTURISM ACROȘAT DE 
TIR, LA STREJNIC

Accidentul rutier a avut loc pe 
drumul comunal din apropiere 
de mănăstirea Turnu. Se pare că 
de vină ar fi  conducătorul tirului. 
Potrivit primelor cercetări, mașina 
de mare tonaj a ieșit de pe câmp 
și nu a acordat prioritate unui 
autoturism. În urma impactului, 
autoturismul s-a răsturnat pe 
câmp. Accidentul s-a soldat cu 
o persoană rănită. Victima, un 
tânăr în vârstă de 24 de ani, a 
fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 

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

ACCIDENT PE DN1B
Accidentul rutier a avut loc la 

intersecție cu DJ 102 N (Ceptura), 
după ce o autoutilitară și un 
autoturism au intrat în coliziune. 
Evenimentul rutier ar fi  avut loc, 
potrivit primelor cercetări, pe 
fondul neacordării de prioritate. 
În urma impactului, conducătorul 
autoturismului a fost rănit și a 
necesitat transportul la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Trafi cul rutier în 
zonă a fost dirijat. 

ați subtilizat un buletin la numărarea votului
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

MĂRFURI CONTRAFĂCUTE 
ȘI ȚIGĂRI NETIMBRATE
Polițiștii din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat trei 
percheziții domiciliare, la două 
persoane din Ploiești bănuite că 
ar promova mărfuri suspectate a 
fi  contrafăcute și le-ar oferi spre 
comercializare în mediul on-line, 
respectiv pe conturi deschise pe 
un site de anunțuri și pe o rețea de 
socializare. „În urma activităților 

procedurale desfășurate, au 
fost identifi cate 538 articole 
vestimentare, de încălțăminte 
și accesorii, precum și produse 
de parfumerie, inscripţionate 
şi etichetate cu însemnele şi 
imaginile unor mărci protejate, 
în valoare totală de aproximativ 
71.000 de lei, pentru care nu au 
putut fi  prezentate documente de 
proveniență și nici alte înscrisuri 
care să ateste autenticitatea acestora 
sau acordul titularilor de marcă în 

vederea comercializării”, a anunțat 
IPJ Prahova. Bunurile în cauză au 
fost indisponibilizate și ridicate în 
vederea continuării cercetărilor, 
pentru stabilirea calității 
acestora și pentru determinarea 
eventualului prejudiciu cauzat 
titularilor drepturilor de 
proprietate industrială. Polițiștii 
efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de punere în 

circulație a unui produs purtând o 
marcă identică sau similară cu o 
marcă înregistrată pentru produse 
identice sau similare. Totodată, 
potrivit IPJ Prahova, într-una 
dintre locații au fost identifi cate 
și 1.320 de țigarete netimbrate, 
care au fost ridicate, urmând ca 
polițiștii să se sesizeze din ofi ciu 
cu privire la săvârșirea infracțiunii 
de contrabandă. 

COPIL DE 11 ANI ACUZAT 
CĂ A FURAT UN TELEFON 

MOBIL
Un copil în vârstă de 11 ani 

din Ploiești este acuzat că a 
sustras un telefon mobil, de pe 

o tejghea dintr-un magazin, 
iar ulterior l-a vândut cu 100 
de lei. O femeie a sesizat, prin 
112, că i-a fost sustras telefonul 
mobil, lăsat nesupravegheat pe 
tejgheaua magazinului pe care 
îl administra. În scurt timp, 
polițiștii de investigații criminale 
au identifi cat principalul suspect 
în persoana unui minor de 11 
ani, stabilind că acesta a profi tat 
de neatenția persoanei vătămate, 
sustrăgându-i telefonul, pe care 
ulterior l-a vândut cu 100 lei. În 
urma verifi cărilor efectuate s-a 
reușit recuperarea telefonului, care 
a fost predat proprietarei de drept. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

vederea comercializării” a anunțat

Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, Sorin Blejnar, a fost condamnat 

defi nitiv la 5 ani de închisoare cu executare într-un 
dosar în care a fost acuzat de luare de mită. Dosarul 
a fost instrumentat de DNA Ploiești, motiv pentru 
Blejnar de a-și clama nevinovăția, având în vedere 
scandalurile din ultima vreme: „Este o decizie 
extrem de nedreaptă, o decizie dată prin ignorarea 
tuturor probelor pe care le-am depus la dosar, o 
decizie în baza unui dosar făcut de celebrul Portocală, 
împotriva lui începându-se deja urmărirea penală in 
rem pentru represiune nedreaptă și pentru fabricarea 
de probe. Nu avem ce să comentăm, justiția așa a 
considerat”. Procurorii, validați de data aceasta de 
o instanță de judecată, susțin că, în cursul anului 
2011, în contextul inițierii unor proceduri de 
achiziții publice la nivelul ANAF, Blejnar a acceptat 
din partea unui om de afaceri promisiunea unui 
procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce 
urmau a fi  încheiate la nivelul instituției publice 
respective. Acesta și un alt inculpat ar fi  primit 
suma totală de 13.172.520 lei, din care Blejnar ar fi  
luat 12.513.894 lei.

Parlamentul a 
validat, marți,  

propunerile PSD pentru 
posturile de judecători la 
Curtea Constituțională 
a României: Gheorghe 
Stan și Cristian Deliorga. 
Aceștia vor urma să îi 
înlocuiască din funcție pe 
Simona-Maya Teodoroiu 
și Ștefan Minea, ale căror 
mandate expiră la 15 
iunie. Cristian Deliorga 
este în prezent judecător la 
Curtea de Apel Constanța, 
la Secția penală și pentru 

cauze penale cu minori și 
de familie, vehiculându-se 
ipoteza că este un apropiat 
al procurorului Adina 
Florea, propunerea lui 
Tudorel Toader pentru 
conducerea DNA. Actualul 
șef al Secției de Investigație 
a Infracțiunilor din 
Justiție, Gheorghe Stan, a 
lucrat anterior ca procuror 
la Darabani și Botoșani, 
ceva pe la Bacău, fi ind apoi 
transferat la București, 
ocupând întâi un post 
la Inspecția judiciară. 
Acesta a trecut examenele 
de promovare cu medii 
cuprinse între 8,05 și 8, 95. 
Zilele trecute, președintele 
Klaus Iohannis a semnat 
decretul de numire în 
funcția de judecător la 
CCR a Siminei Tănăsescu, 
care îl va înlocui la Curte pe 

judecătorul Petre Lăzăroiu. 
Tănăsescu, pofesor la 
Universitatea București, a 
fost consilier prezidențial. 
Ea a demisionat în luna 
iunie 2018 din această 
funcție în urma unui 
scandal provocat de o 
întâlnire cu judecătorul 
Lăzăroiu, cel pe care tocmai 
îl va înlocui. CCR va avea 
următoarea componență, 
în urma acestor schimbări: 
Valer Dorneanu, Marian 
Enache, Varga Attila, 
Gheorghe Stan, Cristian 
Deliorga, Daniel Morar, 
Livia Stanciu, Mona 
Pivniceru și Simina 
Tănăsescu. Trei dintre 
judecători au fost numiți 
de președinte (Daniel 
Morar, Livia Stanciu și 
Simina Tănăsescu), iar 6 
de Parlamentul României.

PRIMĂRIA COMUNEI PODENII NOI, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare revizuite sau a 
deciziei de emitere a acordului de mediu 
revizuit pentru proiectul „Înfi inţare sistem 
de canalizare cu staţie de epurare  amplasat 
în Comuna Podenii Noi, judeţulPrahova”.

Decizia autorităţii de mediu, precum 

și informaţiile relevante pentru luarea 
deciziei pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului din 
Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și 
la sediul  Primaria Comunei  Podenii Noi, 
Comuna Podenii Noi, str. Principală, nr. 41 
bis, în zilele de luni până vineri, între orele 
800-1600.

Observaţiile/contestaţiile publicului se 
primesc la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Prahova din Ploieşti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în termen de 
10 zile de la publicarea pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului.

UN SINGUR UN SINGUR 
PRAHOVEAN PRAHOVEAN 
PE LOCURI PE LOCURI 
ELIGIBILE, ELIGIBILE, 

LA ALEGERILE 
EUROPARLAMENTARE

Din punctul nostru de vedere însă, 
cele mai rezonante nume se afl ă 

pe listele Pro-România, acolo unde pe 
primele poziții se afl ă doi foști premieri 
ai României și un  comisar european, 
precum și un fost premier al Republicii 
Moldova, Pro-România fi ind unicul 
partid care recurge la o astfel de tactică, 
să invite pe liste un frate moldovean, ce 
ar putea susține cauzele R. Moldova mult 
mai bine din interiorul UE. Se mai cade 
să amintim și prezența, ca deschizător 
de listă, a unui fost președinte, Traian 
Băsescu. În rest, avem destul de multe 
nume vechi: Maria Grapini, Norica 
Nicolai, Renate Weber, Dan Nica, 
Cristian Bușoi etc. O listă scurtă a 
candidaților de la cele mai importante 
formațiuni politice arată astfel:

PSD: Rovana Plumb, Carmen Avram, 
Claudiu Manda, Chris Terhes, Dan 
Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, 
Dragos Benea, Victor Negrescu, Andi 
Cristea, Natalia Intotero, Gabriela 
Zoană, Bianca Gavriliță, Emilian Pavel, 
Doina Pană; 

PNL: Rareș Bogdan, Mircea Hava, 
Siegfried Mureșan, Vasile Blaga, Adina 
Vălean, Daniel Buda, Dan Motreanu, 
Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi, Marian 
Jean Marinescu, Vlad Nistor, Mihai 
Țurcanu, Violeta Alexa;

Pro România: Victor Ponta, Corina 
Crețu, Mihai Tudose, Iurie Leancă, 
Geanina Pușcașu, Gabriela Podașcă, 
Cristi Cosmin, Ioana Petrescu, Mihai 
Sturzu și Ionela Danci;

Alianța 2020 USR-PLUS: Dacian 
Ciolos, Cristian Ghinea, Dragos Nicolae 
Pîslaru, Clotilde Armand, Ioan Dragoș 
Tudorache, Nicolae Ștefănuță, Vlad 
Botoș, Ramona Victoria Strugariu, Vlad 
Gheorghe, Alin Cristian Mituța;

ALDE: Norica Nicolai, Daniel Barbu, 
Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan 
Vosganian, Andrei Gerea, Radu Silaghi, 
Eusebiu Pistru, Horia Victor Toma, 
Tudor Ionescu; 

PMP: Traian Băsescu, Eugen Tomac, 
Ioana Constantin, Marius Pașcan, 
Simona Vlădica, Robert Turcescu, 
Teodora Desagă, Petru Movilă, Cătălina 
Bozianu, Cătălin Bulf;

UDMR: Winkler Gyula, Vincze 
Loránt, Hegedüs Csilla, Oltean Csongor, 
Sógor Csaba, Kovács Irénke, Cseke 
Attila, Benkő Erika, Pataki Csaba, 
Ambrus Zsombor;

Independenți: Gregoriana-Carmen 
Tudoran, George-Nicolae Simion și 
Peter Costea.

 continuare din pagina 1
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PRIMĂRIA COMUNEI PODENII NOI, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare revizuite sau a 
deciziei de emitere a acordului de mediu 
revizuit pentru proiectul „Înfi inţare sistem 
de canalizare cu staţie de epurare  amplasat 
în Comuna Podenii Noi, judeţulPrahova”.

Decizia autorităţii de mediu, precum 

și informaţiile relevante pentru luarea 
deciziei pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului din 
Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și 
la sediul  Primaria Comunei  Podenii Noi,
Comuna Podenii Noi, str. Principală, nr. 41 
bis, în zilele de luni până vineri, între orele 
800-1600.

Observaţiile/contestaţiile publicului se 
primesc la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Prahova din Ploieşti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în termen de 
10 zile de la publicarea pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului.

T
B

se
PAnunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

27 de șefi  de state sau de guvern din 
Țările Uniunii Europene sunt 

prezenți, astăzi, în România, la Sibiu, 
la un summit informal al Consiliului 
European, găzduit de șeful statului Klaus 
Iohannis și prezidat de președintele CE,  
Donald Tusk. La reuniune, alături de 
cancelarul german Angela Merkel, de 
președintele Franței, Emmanuel Macron, 
participă și președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker și 

președintele Parlamentului European, 
Antonio Tajani. Este pentru prima dată 
când România găzduiește o reuniune 
la un asemenea nivel, iar faptul că data 
organizării coincide cu Ziua Europei, 
Ziua Independeței României și sfârșitul 
celei de a doua confl agrații mondiale, 
este pentru noi un simbol în plus. 
Liderii UE vor discuta, astăzi,  despre 
următoarea agendă strategică a UE 
pentru perioada 2019-2024. 

Autoritățile Primăriei 
Sinaia au semnat două noi 

proiecte cu fi nanțare europeană, 
în valoare cumulată de aproape 
9 milioane de euro. Este vorba 
despre „Park& Ride”, în valoare 
de 5 milioane de euro, prin 
care va fi  construită o parcare 
etajată în zona Gării Sinaia, cu 
o capacitatea de 300 de locuri. 
Cel de-al doilea proiect-„Eco 
Bus”-în valoare de 4 milioane de 
euro, constă în cumpărarea a 11 
autobuze hibrid dotate cu internet 

wireless, sistem de supraveghere 
video, telemanagement și taxare 
e-tiketing. Aceste contracte se 
adaugă celor două semnate de 
Primărie la începutul anului 
pentru amenajarea grădinii 
publice-Parc Stirbei și extinderea 
iluminatului în zona istorică a 
orașului, în valoare de 4,2 milioane 
de euro. Astfel, de la începutul 
anului și până în prezent, 
administrația sinăiană a atras 13,2 
milioane de euro bani europeni 
pentru dezvoltarea stațiunii.

p
p
a
p

13,2 MILIOANE DE  EURO LA SINAIA13,2 MILIOANE DE  EURO LA SINAIA

A bli i i d

p
la
E
I
D
c
p
p
E

CAPITALA EUROPEI S-A MUTAT, PENTRU O ZI, LA SIBIU!CAPITALA EUROPEI S-A MUTAT, PENTRU O ZI, LA SIBIU!

TREI NOI JUDECĂTORI LA CCRÎNCHISOARE ÎNCHISOARE 
PENTRU BLEJNARPENTRU BLEJNAR
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Ca m p a n i a 
n a ț i o n a l ă 

„Informare acasă! 
Siguranță în lume!”, 
desfășurată sub 
sloganul „Un cetățean 
informat, un cetățean 
câștigat!” a ajuns și la 
Ploiești. Manifestarea 
i-a avut ca grup țintă pe 
elevii din clasele a XI și 
a XII-a, la evenimentul 
găzduit de Sala 
„Europa” din clădirea 
Palatului Administrativ 
participând peste 350 
de adolescenți, însoțiți 
de profesori-diriginți 
și directori ai unor 
instituții de învățământ 
din Ploiești. Campania, 

inițiată de Ministerul 
pentru Românii 
de Pretutindeni, 
în parteneriat cu 
Ministerul Educației 
Naționale, Ministerul 
Afacerilor Externe și 
Ministerul Afacerilor 
Interne, urmărește 
să prezinte situațiile 
cu potențial de risc 
cu care s-ar putea 
confrunta românii 
atunci când aleg să 
studieze sau să lucreze 
în străinătate. Liceenii 
au putut afl a, de la surse 
avizate, informații cu 
privire la drepturile și 
responsabilitățile pe 
care românii le au în 

eventualitatea în care 
pleacă din țară. Ei au 
fost sfătuiți de către 
reprezentantul MRP 
că e recomandabil să 
identifi ce, în țara de 
studiu, muncă sau 
călătorie,  cel mai 
apropiat consulat sau 
ambasada României, 
iar dacă nu există 

nicio instituție de 
acest fel, să apeleze la 
primul consulat sau 
ambasadă a oricărui 
stat european, având 
în vedere că România 
este membră UE: 
„Să vă lăsați datele la 
ambasadă sau consulat. 
Este recomandat acest 
lucru pentru că au fost 

nenumărate situațiile 
în care familiile ni s-au 
adresat că nu mai știu 
nimic, de foarte mult 
timp, de unul dintre 
membri. Așa vor ști și 
autoritățile să vă ajute 
familiile să dea de urma 
dvs., în cazul în care se 
întâmplă vreun accident 
de orice natură”.

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

IMAGINI CU PRINCIPALUL 
SUSPECT AL TÂLHĂRIEI DE LA 

UN MAGAZIN DE BIJUTERII 
DIN PLOIEȘTI

Poliția face apel la persoanele 
care dețin informații ce ar putea 
conduce la identifi carea bărbatului 
din imagini. Acestea sunt rugate 
sa apeleze telefonic Poliția 
Municipiului Ploiești la numărul 
0244.595.355, sau să trimită un 
mesaj pe adresa de mail cristian.
dumitru@ph.politiaromana.ro. 

Bărbatul este principalul suspect al 
unei tâlhării care a avut loc, în luna 
ianuarie, la un magazin de bijuterii 
din Ploiești. Astfel, pe 17 ianuarie, 
ora 12.00, se bănuiește că suspectul 
a pătruns într-o bijuterie, de unde, 

amenințând cele două vânzătoare 
cu o sabie, a reușit să sustragă 
825 de grame de bijuterii din aur. 
Prejudiciul este estimat la peste 
140.000 de lei. Întrucât acesta avea 
fața acoperită cu o cagulă, până la 
acest moment, nu a fost identifi cat. 
„În urma investigațiilor, polițiștii 
au reușit să obțină imagini 
surprinse de camere de luat vederi 
din proximitatea locului faptei, 
în care apare un bărbat a cărui 
identifi care ar putea contribui la 
soluționarea cauzei”, a anunțat 
IPJ Prahova. Bărbatul bănuit de 
comiterea tâlhăriei se pare că 
are 1,70 – 1,75 metri înălțime, 
constituție robustă, 30-35 de ani, 

calviție și, așa cum se observă din 
imagini, avea barbă mare, neagră 
și purta, la acel moment, pantaloni 
tip camufl aj de culoare deschisă, 
geacă de culoare neagră, cu glugă, 
și era încălțat cu bocanci (ghete) de 
culoare neagră.
MINORI CERCETAȚI PENTRU 
FURTUL UNUI TELEVIZOR ȘI 

A DOUĂ BICICLETE
Polițiștii din Boldești - Scăeni au 

fost sesizați cu privire la faptul că, 
la jumătatea lunii aprilie, dintr-o 
locuință a fost sustras un televizor 
LCD. „Continuând cercetările, 
vinerea trecută, polițiștii din 
localitate au identifi cat principalii 
bănuiți de comiterea faptei, ca 

fi ind doi minori (de 13, respectiv 
14 ani) din același oraș”, a anunțat 
IPJ Prahova. În urma administrării 
probatoriului, polițiștii au  stabilit 
că aceștia au pătruns prin efracție 
în locuința persoanei vătămate, de 
unde au sustras televizorul, pe care 
ulterior l-au vândut unui bărbat 
din comuna Filipeștii de Pădure, de 
la care a și fost recuperat de poliție. 
În urma extinderii verifi cărilor 
pentru stabilirea întregii activități 
infracționale a celor doi, a rezultat 
că aceștia ar fi  sustras și două 
biciclete, în noaptea de 22/23. 03. 
2019, în acest caz polițiștii reușind 
să recupereze, până la acest 
moment, doar una dintre biciclete. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

DE CE PREFERĂ ROMÂNII LITORALUL BULGĂRESCDE CE PREFERĂ ROMÂNII LITORALUL BULGĂRESC

Potrivit institului de statistică 
al Bulgariei, românii ocupă 

locul al doilea ca număr de turiști 
străini (1,3 mil. de români) care le 
vizitează țara, din care sigur peste 
70 % merg pe coasta Mării Negre. 
Invers chiar nu știm câți bulgari 
preferă litoralul nostru. Dar 
cunoaștem că, în 2017, numărul 
total al sosirilor în structurile de 
cazare de pe litoralul românesc a 
fost de 1,33 milioane de persoane, 
români și străini laolaltă. Deci cam 

câți turiști se duc la Constanța cam 
tot atâția preferă să treacă granița, 
la sud. Sigur, pot fi  și argumente 
logice pe care încercăm să ni le 
lămurim: țărmul românesc se 
întinde pe o lungime de 245 km, 
cel bulgar, pe 378 km; pentru 
plajă, noi folosim doar zona de 
sud, ce se suprapune județului 
Constanța, de vreo 82 km,  ei au 
plaje de la Balcic până dincolo 
de Burgas, pe vreo 200 km; noi 
avem 14 stațiuni, cu plaje care au 

lățimi cuprinse între 400-500 m la 
Mamaia și Techirghiol și 50-200 
m în rest, ei au vreo 24, cu 209 
plaje, în suprafață cumulată de 16 
kmp; noi avem Delta Dunării, ei 
au insula Nessebar, ambele înscrie 
în patrimoniul monial UNESCO; 
noi avem stațiunea de lux Mamaia, 
cu prețuri absolut piperate, ei 
au Varna. Avantajul pe care-l 
prezintă coasta bulgară ar fi  că, la 
sud de Capul Emine, locul în care 
Munții Balcani întâlnesc marea, 

clima are profi l mediteraneean, 
cu temperaturi medii anuale cu 
aproximativ 3 grade mai mari 
iarna-primavara și cu 1-2 grade 
mai mari vara-toamna, față de 
litoralul românesc. Sezonul estival 
poate fi  astfel extins cu aproape 
două luni față de noi. 
PREȚURI PIPERATE LA NOI, 

CURĂȚENIE LA EI
Și-acum să revenim la 

întrebarea de mai sus: de ce 
preferă românii litoralul bulgăresc 
în dauna aceluia românesc? Cauza 
ar putea fi  costul pachetului 
turistic. Bulgarii sunt mult mai 
ieft ini decât românii sub acest 
aspect. Și vă oferim un singur 
exemplu: în luna iunie, 5 nopți de 
cazare, cu mic dejun, în stațiunea 
Mamaia, la un hotel de 4 stele, 
costă  între 860 și 2.105 lei. Bașca 
transportul și prânzul + cina. 
În stațiunea Jupiter, un sejur de 
cinci zile, la un hotel de 4 stele, 
cameră pentru două persoane, all 
inclusiv, costă 2.325 lei, în luna 
iunie și 3.625 lei, în august. La 
Nisipurile de Aur, în țara vecină, 
o excursie care include transport, 
cazarea pentru cinci nopți, cu 
masă asigurată, costă 600 de lei/

persoană. Faceți așadar diferența! 
Referindu-ne la posibilitățile de 
distracție, noi avem un plus de lux 
vizibil la Mamaia, în comparație cu 
oricare altă stațiune din Bulgaria, 
dar ei au mai multe posibilități 
de vizitare a locurilor exotice. Pe 
urmă, vorbim și despre curățenie. 
Ați remarcat, desigur, că plajele 
noastre sunt în cursul zilei mereu 
murdare, lucru pe care nu-l prea 
vedem la vecini. Și aici e foarte 
greu de înțeles turistul român, cel 
care este civilizat în Bulgaria, dar 
acasă, în România, nu știe cum să 
murdărească tot ceea ce prinde: 
plajă, spații verzi, străzi, faleză, 
parcuri, alei, locuri de joacă.  În 
oricare stațiune veți merge, o să 
găsiți plaje pline de mucuri de 
țigări, pet-uri, pahare și resturi de 
porumb, iar printre clădiri, tone 
de deșeuri ascunse prin boscheți! 
Fără supărare, nimeni din afară 
nu vine să ne facă acest deranj, 
ci o comitem cu propria noastră 
mână. Acest comportament este 
de netolerat, după cum și lipsa de 
reacție a autorităților noastre la o 
așa debandadă este de neacceptat. 
Fiindcă, nu?, dacă nu se poate 
civilizație de bună voie, poate 
merge cu forța!

V-ați pus vreodată întrebarea de ce românii preferă litoralul bulgăresc al  Mării Negre, în 
dauna aceluia românesc? Este o chestiune care ne frământă și pe noi, dar în plus avem și 

o altă mare-mare nedumerire și tristețe: românii, când fac pe turiștii în Bulgaria, sunt civilizați 
și păstrează locul de cazare/plajă curat, dar atunci când vin acasă, parcă se simt obligați să facă 
murdărie pe oriunde calcă!

Primăria Tomșani a inaugurat, deunăzi vreme, 
o grădiniță construită de la fi rul ierbii. 

Finanțarea a fost asigurată de Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, valoarea investiției cu 
bani europeni ridicându-se la 1.752.679,63 lei. Lucru 
neobișnuit, pe placheta clădirii apare trecut inclusiv 
numele primarului localității. La acest moment a 
fost prezentă aproape toată conducerea județului, 
prefect, președinte și vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova, parlamentari PSD, ba chiar și un 
ministru. Proiectul a benefi ciat și de sumele necesare 
pentru dotarea sălilor de clasă cu mobilier, precum 
și a locurilor de joacă din interiorul imobilului și din 
curtea unității de învățământ preșcolar. Deocamdată, 
la această grădiniță vor învăța 30 de preșcolari.

rimăria Tomșani a inaugurat deunăzi vreme

GRĂDINIȚĂ NOUĂ GRĂDINIȚĂ NOUĂ 
LA TOMȘANILA TOMȘANI

eventualitatea în care nicio instituție de nenumărate situațiile

„INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ „INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ 
ÎN LUME!” A AJUNS LA PLOIEȘTIÎN LUME!” A AJUNS LA PLOIEȘTI

Ofi ciul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (OCPI) Prahova a 

deschis un nou birou de relații cu publicul 
la Mizil, după ce, în urmă cu câtva timp, a 
mai inaugurat un punct de lucru la Sinaia. 
Sediul de la Mizil va avea doi angajați, ale 

căror sarcini constau în a  înregistra cererile 
depuse, a elibera documente și a soluționa 
solicitările de eliberare a extraselor de carte 
funciară. Biroul va deservi persoanele fi zice 
și juridice din 14 unități administrativ-
teritoriale: Mizil, Baba Ana, Boldești-

Grădiștea, Călugăreni, Ceptura, Ciorani, 
Colceag, Fântânele, Fulga, Gura Vadului, 
Jugureni, Sălciile, Tomșani și Vadu Sapat. 
OCPI Prahova are, în prezent, cinci centre 
în Prahova, la Ploiești, Câmpina, Vălenii 
de Munte, Sinaia și Mizil.

NOU BIROU DE CADASTRU LA MIZILNOU BIROU DE CADASTRU LA MIZIL

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE TĂIERI ILEGALE 

DE ARBORI
Polițiști din cadrul Poliției 

Orașului Vălenii de Munte și 
secțiilor rurale arondate, sprijiniți 
de luptători de acțiuni speciale, 
au efectuat 14 percheziții la 
domiciliile unor persoane bănuite 
de săvârșirea infracțiunilor de 
tăiere ilegală și furt de arbori. 
„În urma cercetărilor, a rezultat 
faptul că, începând cu luna martie, 

persoanele în cauză ar fi  tăiat, 
fără drept, și sustras, în repetate 
rânduri, arbori din fondul forestier 
național - pădure proprietate 
particulară sau de stat din zona 

comunelor unde au loc activitățile. 
Materialul lemnos obținut era 
vândut direct benefi ciarilor, 
persoane fi zice ce locuiesc în 
zonă, în special ca lemn de foc”, a 
precizat IPJ Prahova. Descinderile 
au loc în comunele Posești, Cerașu, 
Starchiojd, Bătrâni și Drajna. În 
urma celor 14 percheziții efectuate 
de Poliția Orașului Vălenii de 
Munte, la locațiile vizate a fost 
depistată cantitatea de peste 30 
metri cubi de material lemnos 
(lemn de foc, cherestea și grinzi), 
ce pare a proveni din activitatea 
infracțională. Au fost ridicate, în 
vederea continuării cercetărilor, 

mai multe obiecte ce ar fi   fost 
utilizate de persoanele bănuite 
la tăierea și sustragerea lemnului 
(motoferastraie, topoare etc)”, 
a anunțat IPJ Prahova. În urma 
perchezițiilor au fost puse în 
aplicare cinci mandate de aducere, 
persoanele depistate fi ind audiate. 
Cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de tăiere 
ilegală și furt de arbori.

MOTOCICLIST RĂNIT, DUPĂ 
CE A LOVIT O CĂPRIOARĂ
Un tânăr în vârstă de 30 de 

ani a ajuns la spital după ce a 
lovit cu motocicleta o căprioară. 
Accidentul a avut loc pe DJ 100B, pe 

raza localității Balta Doamnei. Se 
pare că tânărul nu a mai putut evita 
impactul cu animalul. Ca urmare 
a accidentului, motociclistul a 
suferit un traumatism la bazin și un 
traumatism la picior, iar căprioara 
a murit. Tânărul a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate. 
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SCRIE, ÎN CONSECINȚĂ, PLANURI ȘI PROIECTE

Să operăm totuși și cu alte date oferite 
de Institutul Național de Statistică, 

valabile pentru 2017: numărul de structuri 
de primiri turistice-8.453; capacitate de 
cazare-353.835 de locuri; numărul de 
sosiri ale turiștilor-12.143.346 de persoane; 
înnoptări-27.092.523; indice de utilizare a 
capacităților turistice-30,9%! Ultima cifră, 
la care am putea adăuga cu de la noi putere 
componenta economiei gri (cazarea la 
negru, de exemplu) sau raportările inexacte, 
urcând procentul cu vreo 10%, spune însă 
totul despre stadiul în care ne afl ăm. Statul 
român ia an de an tot felul de măsuri pentru 
a stimula industria turismului. Dacă sunt 
bune sau rele, nu e rostul nostru să apreciem. 
Noi doar așteptăm rezultatele. Din 2017 
și până în prezent, Guvernul a votat o lege 
specială pentru acest sector, a aprobat 
fi nanțarea multianuală a investițiilor 
publice (prin ceea ce se numește credit 
de angajament), a scris un Masterplan cu 
investițiile in turism, a redus TVA inclusiv 
pentru cazare la 5%  și a acordat vouchere 
de vacanță pentru 1,2 milioane de bugetari, 
în valoare de 1.450 lei/persoană. Despre 
ultimele două măsuri, n-am remarcat 
ca scăderea TVA să fi e însoțită de niscai 
ieft iniri a pachetelor turistice și nici n-am 
afl at dacă, infuzând 1,74 miliarde de lei în 
vouchere de vacanță, turismul a întors în 
economie măcar suma investită de stat în 
aceste tichete. 

PROIECTE MULTE PE HÂRTIE
Cum spuneam însă mai devreme avem, 

din 2017, un Masterplan al investițiilor în 
turism, care vizează turismul de sănătate, 
domeniul schiabil, infrastructura turistică 
de agrement, dezvoltarea litoralului Mării 
Negre și a Deltei Dunării, a infrastructurii 
de-a lungul Dunării și din zona montană 
înaltă. Afl ăm, din acest document, că 
Ministerul Turismului are în derulare 
patru proiecte mari și late- stațiunea Borsec 
(Harghita), schi în Petroșani (Huneoara) 
și Câmpulung Moldovenesc (Suceava), 
agrement în stațiunea Voineasa (Vâlcea)- 
și-și mai propune trei proiecte de interes 
național- schi în Munții Făgăraș, un port 
de  agrement în orașul Sulina-Tulcea  și 
amenajarea portului de agrement Diamant, 
în Constanța.  În rest, avem o înșiruire de 

proiecte de importanță locală despre care 
nimeni nu ne spune când vor fi  terminate:

-dezvoltarea turistică echilibrată și 
integrată a zonei turistice din Delta 
Dunării și a litoralului Mării Negre: puncte 
salvamar și centre medicale pe litoral, 
extindere Delfi nariu, miniporturi turistice-
Ostrov, Capidava, Rasova, Ghindărești, 
portul de agrement Marina Nord și Eforie, 

amenajare lac Belona (Constanța); 
-dezvoltarea infrastructurii turistice 

de-a lungul Dunării: Oltenița și Brațul 
Borcea (Călărași);

-dezvoltarea infrastructurii turistice 
din zona montană înaltă: Șureanu și Munții 
Sebeșului (Alba), Vadu Crișului (Bihor), 
Rânca (Gorj), Vatra Dornei (Suceava);

-turismul de sănătate (parc balnear, 
traseu de cură, centru balnear, bază 
kinetoterapie, punere în valoare a mofetelor, 
aquaparc/parc acvatic, baie tradițională, 
plajă, izvoare etc.): stațiunea Moneasa-
Arad, Slănic Moldova și Târgu Ocna 
(Bacău), Băile Figa (Bistrița-Năsăud), 
Sărata Monteoru (Buzău), Techirghiol și 
Eforie (Constanța), Pucioasa (Dâmbovița), 
Băile Tușnad, Borsec (Harghita), Amara 
(Ialomița), Sovata (Mureș), Tășnad (Satu 
Mare), Bazna și Ocna Sibiului (Sibiu), Băile 
Olănești (Vâlcea);

-domeniul schiabil (pârtii de schi, 
săniuș, instalație de transport pe cablu, 

iluminat nocturn, zăpadă artifi cială, utilaj 
de bătut zăpada, trambulină, patinoar, 
parcuri tematice de iarnă etc.): Valea 
Sebeșului și Zlatna (Alba), Albeștii de 
Muscel (Argeș), Budureasa și Nucet-Vârtop 
(Bihor), Valea Sălăuței, Bistrița Bârgăului 
și Rodna (Bistrița-Năsăud), Poiana 
Brașov, Predeal, Lisa, Săcele, Zărnești și 
Drăguș (Brașov), Zăvoi, Turnu Ruieni și 
Semenic (Caraș-Severin), Băișoara (Cluj), 
Comandău și Covasna (Covasna), Moroieni 
(Dâmbovița), Baia de Fier-Păpușa (Gorj), 
Izvorul Mureșului, Borsec, pârtiile Șuhard 
și Mădăraș (Harghita), Șureanu și Straja 
(Hunedoara), Borșa și Cavnic (Maramureș), 
Sovata (Mureș), Bicaz și Durău (Neamț), 
Azuga, Bușteni, Sinaia, Măneciu (Prahova), 
Negrești-Oaș (Satu Mare), Avrig și Păltiniș 
(Sibiu), Șaru Dornei, Sucevița, Vatra Dornei 
(Suceava);

-dezvoltarea infrastructurii turistice 
de agrement (parcuri tematice, aquaparc, 
instalație sanie/tobogan/carusel, patinoar, 

zonă de picnic/campare, camping, sat de 
vacanță, port de agrement/marină turistică/
miniport turistic, amenajare în scop turistic 
a lacurilor pentru agrement): comuna Horea 
(Alba), Moneasa (Arad), Slănic Moldova 
și Târgu Ocna (Bacău), Sânmartin (Bihor), 
Sângeorz-Băi (Bistrița-Năsăud), Râșnov 
(Brașov), Chinteni (Cluj), Băile Homorod 
(Harghita), Geoagiu (Hunedoara), Târgu 
Namț (Neamț), Bazna (Sibiu), Gura 
Hunorului, Sucevița (Suceava), Buziaș 
(Timiș), Călimănești, Horezu și Voineasa 
(Vâlcea), Lepșa-Soveja (Vrancea).
PLANURI PENTRU DOMENIUL 

SCHIABIL DIN PRAHOVA
În Prahova, proiectele incluse în 

Masterplan vizează strict zona montană. Și 
avem un portofoliu bogat, să zicem:

- Azuga-amenajare pârtie de schi 
Cazacu-zona superioară, inclusiv legătura 
cu stația superioară de telegondolă, 
dezvoltarea domeniului schiabil al 
stațiunii, prin  construire telegondolă 
Cazacu, îmbunătățire condiții de 
funcționare instalație zăpadă artifi cială, 
etapa I, amenajare pârtie de schi III 
„Urechea”, instalație de transport pe cablu 
și instalație zăpadă artifi cială, amenajare 
traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica-
Stație inferioară telegondolă; 

-Bușteni-realizarea unei noi instalații de 
transport pe cablu Bușteni-Platoul Bucegi și 
realizarea unor trasee-pârtii de schi fond în 
munții Baiului;

-Sinaia-dezvoltarea domeniului schiabil 
zona Cota 1400-Cota 2000 și Sinaia-Zona 
Vânturiș-Vârfu cu  Dor-Piatra Arsă-Cota 
2000, reabilitarea pârtiei de bob, realizarea 
unui complex de agrement, parc-aventură, 
amenejare zonă de campare;

Măneciu-amenajarea domeniului 
schiabil, pârtiile de schi Babeșu 1 și Babeșu 
2, stațiunea Cheia. 

zonă de picnic/campare camping sat de

iluminat nocturn zăpadă artificială utilaj

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

România are ambiția, de câțiva ani, să devină o putere regională în materie de 
turism. Și, deși dispune de resurse naturale absolut fascinante, fi ind deseori 

numită „utima natură pură a Europei”, nu-i iese deloc acest plan. Dimpotrivă. La 
nivelul anului 2017, în România, contribuția totală a sectorului de călătorii și turism 
la formarea PIB a fost de 41,4 miliarde de lei (5,3% din PIB-ul total). Contribuția 
directă însă este mult mai mică: 12,2 miliarde de lei (1,4% din PIB-ul total). Spre 
comparație, pe plan mondial, industria turismului a însemnat 10,5% din Produsul 
Intern Brut la nivel global. 
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

Și plecăm cu analiza noastră de la a 
aminti că, prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală, început în 2013, 
Guvernul României a alocat fonduri totale 
de la bugetul de stat în valoare cumulată 
de 47,325 miliarde de lei:  17,609 miliarde 
pentru etapa I (2013-2019) și 29, 716 
miliarde de lei pentru etapa a II-a (2017-
2020).  Prin PNDL I, au fost acceptate la 
fi nanțare 5.502 de obiective; în luna ianuarie 
2019, fuseseră fi nalizate 3.129 de investiții, 
fi ind decontată suma de 13,140 miliarde de 
lei în contul lucrărilor executate. PNDL II, 
statul a inclus la fi nanțare 7.171 de obiective, 
cele mai multe proiecte vizând drumurile 
(2.109 de obiective, cu o sumă rezervată de 
14,8 miliarde de lei), unitățile de învățământ 
(1.386 de obiective, cu 2,44 miliarde de lei), 
alimentarea cu apă (545 de obiective, cu 
2,26 miliarde de lei) și canalizarea (520 de 
proiecte, cu 4,091 miliarde de lei).

UTILITĂȚILE PUBLICE, FOARTE 
MODESTE ÎN MEDIUL RURAL

Astăzi ne vom referi numai la mediul 
rural dat fi ind faptul că acesta este cel 
mai puțin dezvoltat. Regiunea Nord-Est, 
alcătuită din șase județe, are în componență 
506 de comune, cu 2.361 sate, la care se 
mai adaugă 165 de sate afl ate în structura 
orașelor și municipiilor. Peste 58,37 % din 
populația regiunii locuiește în mediul rural. 

Doar 335 dintre unitățile administrativ-
teritoriale au rețea de apă, 162 sistem de 
canalizare și 70 dispun de alimentare cu 
gaze. În privința celei mai necesare dintre 
utilități, am numit apa potabilă, procentul 
de acoperire a acestui serviciu în spațiul 
rural este de 66,20%, mai mare în Bacău 
(82,35%) și mai mic în Botoșani (57,74%). 
Cât despre canalizare, aceasta aproape că 
este ca și inexistentă în Botoșani (8,40%) 
și redusă în satele din Neamț (23,07%) și 
Vaslui (23,45%). Dramatică este situația 
la alimentare cu gaze, procentul regional 
fi ind de 13,83%; cea mai mică rată de 
acoperire se întâlnește în Suceava (4%) și 
Botoșani (5,6%), iar cea mai mare, dar sub 
media națională, în Bacău (24,70%) și Iași 
(21,50%). (vezi tabel 1)

Sud-Vest Oltenia: în mediul rural in 
regiune, în 2017, potrivit INS, cele mai multe 
comune care dispun de rețea de alimentare 
cu apă se regăsesc în Vâlcea, Olt și Dolj. 
Raportat însă la numărul total de localități 
din mediul rural care au această utilitate, 
procentele cele mai bune se înregistrează 
în Vâlcea (78,20% grad de acoperire), Gorj 
(73,77 %) și Mehedinți (65,57%). Doljul 
are cel mai mic grad de acoperire a rețelei 
de apă, cu 55,74%. Sistemul de colectare și 
epurare a apelor uzate în localitățile sătești 
este cel mai bine pus la punct în județul 

Vâlcea, unde 34 de comune, din totalul de 
78, dispun de acest serviciu, procentul fi ind 
însă sub 45%. Județul Dolj din nou stă cel 
mai rău din regiune sub acest aspect, cu 
doar 14 comune, din 104, care au canalizare 
(vezi tabel 2).

În regiunea Sud- Muntenia, potrivit 
datelor Institutului Național de Statistică, în 
2017,  dispuneau de sistem de alimentare cu 
apă 378 de comune, dintr-un total de 519 
(72,83%). Cel mai slab racordate la această 
utilitate sunt localitățile rurale din Giurgiu 
(35,29%) și Teleorman (36,95%). Cât despre 
sistemul de canalizare, aici lucrurile sunt 
catastrofale: doar 95 din 519 localități rurale 
(18,30%) dispun de sistem de colectare 
și epurare a apelor uzate! Cele mai multe 
localități cu canalizare, dar oricum sub 30%, 
sunt în județele Prahova și Argeș, iar cele 
mai puține, în Teleorman, Giurgiu, Ialomița 
și Călărași. (vezi tabel 3)

PESTE 3.400 KM DE DRUMURI 
AFUNDATE ÎN NOROAIE

Despre rețeaua de gaze nu vorbim, 
fi indcă statul nu mai investește în acest tip 
de infrastructură. Referindu-ne la drumuri 
însă, trebuie să spunem că situația este 
propriu la...pământ! Regiunea Nord-Est 
raporta, în statisticile de acum doi ani, o 
lungime a drumurilor de 14.890 km. În 
2017, 1.843 km dintre acestea erau din 
pământ, iar 8.895 km-pietruite. La rețeaua 
de drumuri naționale, județene și comunale 
se mai adaugă 4.005 km de străzi orășenești 
despre care nu există date centralizate 
cu privire la starea lor tehnică. Zona, de 
fapt întreaga Moldovă, a rămas și astăzi, 
alături de Vest-Oltenia, singura ce nu are 
nici măcar un kilometru de autostradă. 
În Oltenia, lungimea totală a drumurilor 
publice este de 11.293 km, din care 2.190 
km drumuri naționale și 4.650 km drumuri 
județene. Dacă vă spunem faptul că, în 
2017, existau 112 km de drumuri județene 
din pământ, ar cam trebui ca instituțiile care 
răspund de infrastructura rutieră (consilii 
județene) să închidă porțile și să plece 
acasă. Să ne mai mirăm, în aceste condiții, 
că există 713 km de șosele comunale 
afundate în noroaie și 1.829 km cu pietriș? 
Județul Dolj este  campion, cu cele mai 
multe drumuri comunale din pământ (286 
km) sau acoperite cu pietriș (430 km)! 
În mod surprinzător, cel mai sărac județ 
al regiunii, am numit Mehedinți, are cea 
mai bună infrastructură rutieră în mediul 
rural, cu cei mai mulți kilometri de șosele 
modernizate (310 km) și doar 54 km de 
drumuri înnămolite! Și Sud-Muntenia are 
878 km de drumuri din pământ, concentrate 
în județele Ialomița-217 km,  Argeș-200 
km, Călărași-196 km, Teleorman-134 
km, Prahova-103, Giurgiu-69 km, 
Dâmbovița-68 km. În această regiune însă 
se concentrează aproape 45% din rețeaua 
națională de autostrăzi.

GUVERNUL A TRIMIS CEI MAI 
MULȚI BANI ÎN SUCEAVA, VASLUI, 
TELEORMAN ȘI MEHEDINȚI ȘI CEI 

MAI PUȚINI, ÎN GORJ!
Și-acum să vedem cum a înțeles puterea 

centrală de la București să ajute, prin PNDL 

II, aceste trei regiuni. Guvernanții ar fi  fost 
moral obligați să transfere către nordul 
Moldovei sume cu adevărat consistente. 
Și au trimis, în raport cu celelalte județe, 
poate unele dintre cele mai mari sume 
(Suceava se afl ă pe primul loc în țară sub 
aspectul alocărilor prin PNDL II, urmat de 
Vaslui, socotit cel mai sărac județ al țării), 
dar pentru a recupera decalajul față de 
regiunile din Transilvania și Banat, e posibil 
să fi e necesară cel puțin triplarea alocărilor 
fi nanciare de la București. Ca număr de 
proiecte, cele mai multe provin din Vaslui, 
Suceava și Botoșani, iar ele vizează lucrări 
în infrastructura rutieră, alimentările cu 
apă și sistemul de canalizare, reabilitări/
modernizări școli și grădinițe. (vezi tabel 4)

În Oltenia, Guvernul României a alocat 
regiunii, pentru perioada 2017-2020, suma 
de 3,907 miliarde de lei (888 de proiecte). 
Nu sunt foarte clare criteriile de acordare 
a sumelor pe fi ecare județ, de vreme ce, la 
același număr de unități administrativ-
teritoriale, există o diferență de peste 170 de 
milioane de lei între Gorj și Mehedinți, dar 
noi plecăm de la premisa că intențiile au fost 
lipsite de...ispite politice. Dar e bine că cei 
mai mulți bani au plecat înspre cel mai sărac 
județ (Mehedinți) și apoi înspre Olt și Dolj, 
despre care spuneam că au cea mai slabă 
infrastructură de utilități în mediul rural. 
(vezi tabel 5)

În fi ne, în regiunea Sud-Muntenia, prin 
PNDL II au fost acceptate la fi nanțare 1.208 
proiecte, în valoare de 5, 456 miliarde de 
lei. Cea mai mare sumă va ajunge în județul 
Teleorman, iar cea mai mică, în Argeș. 
Cele mai multe obiective de investiții se 
regăsesc în Dâmbovița, iar cele mai puține, 
în Ialomița. (vezi tabel 6).

Vă propunem, astăzi, să facem o comparație între cele mai sărace trei regiuni 
din România, exprimată sub formă de PIB pe cap de locuitor- Nord-Est 

(20.527,8 lei), Sud-Vest Oltenia (23.870,8 lei) și Sud-Muntenia (28.242 lei)- 
sub aspectul ajutorului pe care Guvernul României a înțeles să îl acorde pentru 
dezvoltarea infrastructurii județelor prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL II). Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Tabel. 4

Tabel. 5

Tabel. 6

Județ Număr 
comune

Nr. comune 
cu rețea de apă

% Nr. comune 
canalizare publică %

Bacău 85 70 82,35 45 52,94
Botoșani 71 41 57,74 6   8,40

Iași 93 67 72,04 37 39,78
Neamț 78 49 62,82 18 23,07

Suceava 98 46 58,97 37 37,75
Vaslui 81 62 76,54 19 23,45

TOTAL 506 335 66,20 162 32,01

Tabel. 1

Tabel. 2

Tabel. 3

Județ Nr. 
comune

Nr. comune 
cu rețea de apă % Nr. comune 

canalizare publică %

Dolj 104 58 55,74 14 13,46
Gorj 61 45 73,77 13 21,31

Mehedinți 61 40 65,57 17 27,86
Olt 104 61 58,65 21 20,19

Vâlcea 78 61 78,20 34 43,58

Județ Număr 
comune

Nr. comune cu 
rețea de alimentare 

cu apă
%

Număr comune 
cu rețea de 
canalizare

%

Argeș 95 87 91,57 28 29,47
Călărași 50 45 90,00 8 16,00
Dâmbovița 82 62 75,60 17 20,73
Giurgiu 51 18 32,29 5 9,80
Ialomița 59 53 89,83 6 10,16
Prahova 90 79 87,77 27 30,00
Teleorman 92 34 36,95 4 4,30

Județ Sumă alocată 
(mil. lei)

Număr 
proiecte

Bacău 827,116 172
Botoșani 847,831 254

Iași 831,252 228
Neamț 806,311 183

Suceava 928,525 254
Vaslui 882,070 256

TOTAL 5.123, 105 1.347

Județ Număr 
proiecte

Sumă alocată 
(mil. lei)

Dolj 141 812,922
Gorj 163 677, 002

Mehedinți 174 848, 938
Olt 206 823,051

Vâlcea 204 745,231

Județ Număr 
proiecte

Sumă 
alocată
(mil.lei)

Argeș 149 727, 808
Călărași 128 764,069
Dâmbovița 276 729, 437
Giurgiu 194 779, 507
Ialomița 130 813, 407
Prahova 160 768, 019
Teleorman 171 873, 907
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• E ca societatea întreagă: apatică sau 
vijelioasă (cu sau fără motiv), frumoasă sau 
urâtă, oportunistă sau corectă, manipulatorie 
sau cinstită, bogată ori săracă, cu principii sau 
fără principii, cu caracter sau fără caracter, 
serioasă sau neserioasă, cultă sau incultă, 
politică sau apolitică, activă sau inactivă, 
cu sau fără respect, educată sau needucată, 
cu interese sau fără interese, plicticoasă sau 
interesantă, moartă sau vie. Problema este 
alta: ce mai numim, astăzi, presă? Câte din 

trusturi mai fac jurnalism adevărat? Unde sunt 
reportajele, analizele, anchetele sau interviurile 
excepționale de altădată? Așa, cu două cuvinte 
în titlu, repetate în subtitlu și text, se poate 
numi gazetărie? Sau manipulând voit și obsesiv 
auditoriul se numește că faci presă?

• Da, este liberă. Dar liberă să...ce? Liberă 
să... și reluăm repetițiile de mai sus. Depinde 
de care parte te situezi. Iar noi, aici, dovadă 
gândurile expuse fără cenzură, suntem de 
partea bună. Cred. Că aproape nu mai știi, în 
inversiunea de azi a valorilor, ce e bine și ce e 
rău.

• Pentru jurnalism, 4 spre 5. Pentru gazetari, 
de la 1 la 10. Clar 1 pentru cei care scriu, în 
interiorul frazei, primar, președinte, municipiu 
cu majusculă. Și n-am notă pentru mercenari. 
Pe aceștia i-aș nota cu zero? Deși...e ceva să ai 
puterea să minți voit, din interes.

• Nu. Am trăit vremurile în care un cuvânt 
de-al nostru conta. Când trecea fi orul printr-o 
instituție numai la gândul că vine un gazetar 
pregătit, pe care nu-l poți păcăli cu două 
vorbe și trei minciuni. Dar am trăit și timpul 
în care presa s-a transformat, a cedat deliberat 
independența unor interese fi nanciare. Și 
unora mari-mari. Sigur că toată lumea trebuie 
să trăiască, dar s-ar fi  putut păstra un echilibru 
în toate. Astăzi, presa mai are foarte puțină 
infl uență în societate tocmai pentru faptul că 
a manipulat prea mult. E ca-n povestea aceea 
cu lupul...

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
GÂNDURI DESPRE LIBERTATEA PRESEIGÂNDURI DESPRE LIBERTATEA PRESEI

SIMONA UȚĂ, JURNALIST RADIO 
ROMÂNIA ACTUALITĂȚI

• Tristă. Mult prea dependentă de fi nanțarea 
politica chiar dacă, de cele mai multe ori, nu 
se recunoaște sau chiar se neagă acest lucru 
cu vehemență. Nu ziaristul simplu, cel care 
stă ore în șir pe teren, e dependent fi nanciar, 
ci patronatele media sunt cele care, din 
nefericire, nu pot rezista în afara fi nanțării 
cu infl uențe politice. Și de la această lupta 
pentru supraviețuirea fi nanciară a unui trust 
media pleacă tot răul pe care apoi îl regăsim 
in conținut. Se fac compromisuri. Se scriu 
adevărurile cu jumătăți de măsură sau nu se 
scriu deloc. Se manipulează fi e prin omisiune, 
fi e prin exagerare, după cum „dă bine” 
pentru fi nanțator . Cititorul/ascultătorul/
telespectatorul judecă, însă, ziaristul, cel pe 
care îl vede, aude sau îl citește. Ziaristul e cel 
care trage ponoasele. Ziaristul e cel care își 
pierde credibilitatea. Ziaristul este cel care 
face „pactul cu diavolul”. De ce o face? De ce 
nu pleacă? De ce acceptă? La aceste întrebări 
trebuie să răspundă fi ecare în fața propriei 
conștiințe. 

• E liberă. Cum ar putea fi  altfel într-o țara 
liberă? E liberă să fi e cum vrea ea. Decentă. 
Deontologică. Servilă. Aservită. Nu am auzit de 
procese intentate ziariștilor pentru „delict de 
opinie”. Deci e liberă! Cum își poartă libertatea 

este însă o problemă. Cum înclină steagul 
libertății în fața unui contract de publicitate 
sau în fața unei „sinecuri politice” negociate 
sub sigla unei publicații, asta e o altă problemă. 
Dar, repet, cred sincer că presa e atât de liberă 
cât își dorește. Cum își dorește. Și cât rezistă 
fi nanciar pe piața media. 

• Asta e o întrebare capcană. Nu pot da 
note. Sunt subiectivă. Cine sunt eu să dau 
note confraților? Care e măsura justă a unei 
evaluări? Propria mea experiență? Propria mea 
conștiință? Nu e just să fac acest lucru. Fiecare 
își face meseria conform propriei conștiințe 
sau propriei priceperi profesionale. Eu nu mă 
pot evalua nici pe mine (ca jurnalist), cum să 
pot evalua/nota jurnaliștii la pachet? 

• Sunt de mai bine de un sfert de secol 
în presă. Am trăit perioada romantică a 
jurnalismului post - decembrist. Am simțit 
din plin gustul puterii pe care o avea presa 
în anii ‘90-2000. „A spus la radio”, „a scris in 
ziar”, „a zis aseară la televizor” erau sintagme 
care validau automat o informație. „Vine presa” 
era cel mai temut anunț. Lumea se mișca, se 
agita. Presa avea puterea de a ridica sau dărâma 
instituții și persoane. Era crezută pentru că era 
credibilă. Pentru că nimeni nu se întreba  „al 
cui e ziarul/ziaristul asta?”  Ziaristul era ziarist 
și atât. Presa era presă. Am reușit, nu o dată, să 
schimb lucrurile în bine doar printr-un reportaj. 
Am simțit că mi-am atins scopul (acela pe care 
toți jurnaliștii îl nutresc în taină, în sufl et) de 
a schimba lumea în bine. Și dacă nu reușim 
să schimbăm toată lumea, măcar câte un pic, 
pe ici pe colo, să facem viața mai bună și mai 
dreaptă. Am trecut, în cei peste 25 de ani, prin 
toate etapele de putere socială a presei. Acum, 
din nefericire, am din ce în ce mai des senzația 
de „câinii latră, ursul trece” și nu cred că de vină 
e doar presa. Cred ca instituțiile s-au imunizat 
la critică. Nu le mai pasă. Imaginea lor, funcțiile 
lor nu mai depind de opinia publică infl uențată 
de presă. Cred, totuși, că presa nu și-a spus 
ultimul cuvânt. Cred că presa va exista și mai 
departe, oricât de grele ar fi  unele etape. Cred 
cu tărie în rolul presei și în nevoia publicului de 
a fi  corect informat.

MARIA BOGDAN JURNALIST

SIMONA UȚĂ JURNALIST RADIO
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MARIUS MARINESCU, DIRECTOR 
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• Nu ne ajunge un caiet de 48 de 

fi le ca să comentez starea mass-media. 
Aș trece și v-aș trece prin toate stările. 
De la un zâmbet scurt și mândru până 
la scârbă și revoltă. Exact cum este 
societatea noastră așa se prezintă și 
presa românească. Mai plastic vorbind, 
presarul e ca un gladiator cu sabia 
ascuțită, intrat în arenă îmbrăcat ba în 
haine de clovn, ba de popă, politician, 
polițist...care taie în stânga și în dreapta 
așa cum îi dictează „șefu’” și, din ce în ce 
mai rar, conștiința. 

• Așa că despre cât de liberă sau nu 
e presa se poate vorbi atâta timp cât 
există în cei ce practică meseria asta 
nevoia de adevăr. Și îmi permit să fac 
o mică-mare diferență între nevoia 
de exprimare fi rească a individului în 
general, care se exhibă pe rețelele de 
socializare și PRESĂ. Presa, ca meserie, 
nu se face din birou, la comandă, în 
relaxare și cu sufi ciența unui adevăr 
parțial. Jurnalistul este în același timp 
și procuror, și avocat, și parte în viața 
societătii. Nu îmi plac tâmpenii de 
genul „am scris ce am afl at și am scos 
cearșaful pătat pe culme ca să-l vadă 
toată lumea”. E adevărat că ești liber să 
scrii și să exprimi ce dorești, dar nu fără 
documentare și verifi care din cel puțin 

trei surse a ceea ce ai afl at la prima mână. 
Deci, presa românească este liberă atâta 
timp cât îți faci meseria de jurnalist așa 
cum trebuie. Și, din păcate, sunt mulți 
confrați care o fac după ureche... 

• Nota pe care o dau este doar una 
de trecere. Și, ca la facultate, vor fi  
unii fericiți că „au trecut”, dar avem și 
frustrari ale celor care „au învățat”. 

• Cât despre impactul pe care îl mai 
are presa, el este unul real. Cred că a 
cam rămas singura „instituție” care 
mai așază lucrurile în matca fi rească a 
lucrurilor...și, cu riscul de a mă repeta, 
vorbesc aici de presa și presarii onești cu 
ei și meseria lor, nu de „mercenarii” din 
mass-media.

CLAUDIUS DOCIU, WYLFM 
PLOIEȘTI, DATA MEDIA 

CONSULTING, PREȘEDINTELE 
UZPR, FILIALA PRAHOVA

• Cred ca presa noastră, ca și 
societatea, este polarizată intens, 
ceea ce contravine chiar principiilor 
jurnalismului, printre care se numără 
și echidistanța, care nu trebuie, însă, 
confundată cu indiferența. Există, 
de asemenea, multă superfi cialitate, 
subiecte grave pe lângă care presa trece 
ignorându-le cu grație, precum și o 
goană disperată după audiență cu orice 
preț. Cu toate acestea, sunt optimist 
văzând că există, mai ales în spațiul 
online, din ce în ce mai multe inițiative 
merituoase ale unor jurnaliști sau 
grupuri de gazetari tineri, care-inspirați 
probabil din ceea ce se întâmplă în țările 
cu tradiție în domeniul jurnalismului-
își fac meseria cu talent și entuziasm, 
reușind în același timp să aibă și un 
public din ce în ce mai larg. Cred că 
acești gazetari tineri ar trebui să fi e 
un model inclusiv pentru noi, cei care 
avem deja două-trei decenii de când 
facem presă.

• Este greu să răspunzi cu Da sau 
Nu la această întrebare. Sigur, teoretic 
presa este liberă, câtă vreme nu există o 
cenzură ofi cială și nu sunt prevăzute în 
legislație pedepse pentru cei care pun 
sub semnul întrebării discursul Puterii. 
Practic, în schimb, gazetarii sunt supuși 
zilnic presiunilor de tot felul, din partea 
patronatului, a protagoniștilor știrilor 
sau chiar din partea publicului (există, 
mai ales la nivelul televiziunilor, o 
veritabilă dictatură a audiențelor), apoi 
sunt presiuni de ordin economic și 
mulți alți factori care pun sub semnul 
întrebării libertatea jurnalistului de 
a-și face meseria așa cum îi dictează 
conștiința și nu cum i-o cer unii sau 
alții, amenințându-l sau făcându-i 

promisiuni.
• E imposibil să dai o notă întregii 

prese, pentru că avem și numeroși 
corigenți, dar și, din fericire, exemple de 
colegi care își fac meseria onest, fără să 
accepte compromisuri și conștienți de 
responsabilitățile pe care le presupune 
o astfel de profesie.

• În momentul de față, din păcate, 
s-a ajuns în situația ca toate instituțiile 
din România să fi e puse sub semnul 
întrebării-de multe ori pe bună 
dreptate - iar presa nu face nici ea 
excepție. Ori, în cazul acesteia, fără 
credibilitate e greu să fi i convingător, 
să mai ai impact, să ai capacitatea de 
a îndrepta lucrurile.  Cum în mare 
măsură vina pentru scăderea încrederii 
în presă este a noastră, care n-am reușit 
să ne facem curat în propria ogradă, nu 
avem de ce să așteptăm de la alții să ne 
salveze. Trebuie, deci, să ne strângem 
cei care mai avem încredere în viitorul 
presei de calitate și să demonstrăm că 
optimismul nostru este îndreptățit, 
recâștigându-ne pas cu pas încrederea 
publicului și, de ce nu, statutul de a 
patra putere în stat.

-Cum ați comenta, în câteva fraze, starea de azi a mass-media românească?
-Este sau nu liberă presa din România?
-Ce notă ați acorda jurnalismului și jurnalistului român?

-Mai are presa impactul de altădată, în sensul de a infl uența sau corecta, prin 
atitudinea sa imparțială, stări, atitudini în special din sfera instituțiilor publice?

Vă invităm să parcurgeți răspunsurile fi indcă, ei da, chiar veți găsi o probă de sinceritate!
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MINTE, TRUP, SUFLET

CONSTANTIN SILVESTRI – COMPOZITOR, DIRIJOR, 
PIANIST ŞI PROF. UNIV., ARTIST AL POPORULUI

Recent, cu câteva săptămâni în urmă, 
respectiv la 23 februarie a.c., s-au 

împlinit 50 de ani de la trecerea prematură în 
eternitate a strălucitului compozitor, dirijor, 
pianist și profesor universitar la Conservatorul 
de Muzică din București (1948-1959). 

A văzut lumina zilei în București, în ziua de 
31 mai 1913 și dovedind din anii copilăriei o 
incontestabilă chemare pentru studiul marei 
și adevăratei muzici, între anii 1922-1928, a 
urmat cursurile Conservatorului Municipal 
de Muzică din Municipiul Târgu Mureș, cu 
renumiţii profesori Maximilian Costin (teorie-
solfegiu), Rudolf Zsizsmann (armonie), 
Zeno Vancea (compoziţie, armonie, istoria 
muzicii), și Piroska – Mtz (pian). Începând 
din 1931 și până în 1936, Constantin Silvestri 
își continuă pregătirea superioară muzicală 
la Conservatorul Regal de Muzică și Artă 
Dramatică din București, benefi ciind de 
îndrumarea vestiţilor maeștri ai creaţiei și 
pedagogiei muzicale românești: Faust Nicolescu 
(teorie, solfegiu),acad. Mihail Jora (armonie, 
contrapunct, forme muzicale), Dimitrie Cuclin 
(compoziţie), Constantin Brăiloiu (istoria 
muzicii, folclor), Mihail Andricu (muzică de 
cameră), Florica Musicescu (pian). În paralel a 
urmat (2 ani), cursurile Facultăţii de Drept și 
Filosofi e din cadrul Universităţii București. 

Încă din timpul studiilor universitare, 1928, 
a desfășurat o importantă activitate de pianist 
concertist, corepetitor și dirijor, iar între anii 
1953-1957, se afl a la cârma primei scene lirice 
a ţării – Opera Română din București și în 
același timp a fost numit dirijor (1945-1953), 
și director (1947-1953) la Filarmonica de Stat 
din București, profesor de dirijat orchestră la 
Conservatorul din București, iar în perioada 
1958-1960 a îndeplinit importanta funcţie de 
prim dirijor și director artistic la Orchestra 
Simfonică Radio din Capitală. În 1960 a plecat 
într-un turneu în Franţa de unde în 1961 și 
până în 1969 s-a stabilit cu domiciliul în 
Anglia, preluând funcţia de dirijor principal 
la Orchestra Simfonică Bournemouth. 

Uriașul său talent în conducerea artistică 
al orchestrelor simfonice și fi larmonicilor 
din ţară, l-au impus în rândul marilor șefi  de 
orchestră din lume, fapt pentru care a întreprins 
numeroase turnee artistice în peste 30 de ţări 
din toate zonele lumii, printre care: Franţa, 

URSS, Ungaria, Austria, Anglia, Germania, 
Italia, Polonia, Cehoslovacia, Elveţia, Spania, 
Grecia, Olanda, Japonia, Belgia, Australia, 
SUA, Canada, Argentina, Norvegia, Suedia, 
Finlanda, Monaco, Portugalia, Brazilia, Africa 
de Sud, Filipine, India, Noua Zeelandă etc., 
pretutindeni fi ind apreciat și elogiat.

În ultimul deceniu de viaţă petrecut în 
străinătate, a realizat și excepţionale imprimări 
la cele mai reprezentative posturi de radio 
și televiziune din lume (Electrecord, EMI, 
Columbia, Supraphon, Melodia, His Master, 
Pathe Marconi ș.a.)

Deși în repertoriul abordat au fost înscrise 
marile capodopere ale literaturii clasice 
universale din toate marile epoci ale muzicii, 
„momentul de vârf ” al carierei sale de șef de 
orchestră, precizează eminentul om de știinţă 
muzicală Viorel Cosma, rămâne memorabila 
premieră a incontestabilei capodopere Oedipe 
de George Enescu ce a avut loc la fi nalul 
primei ediţii a Festivalului și Concursului 
Internaţional George Enescu, București, 
Opera Română: septembrie, 1959.

În calitate de profesor de dirijat la 
conservatorul bucureștean, a creat o evidentă 
școală de dirijori români, printre studenţii 
săi numărându-se vestiţii dirijori: Mihai 
Brediceanu, Mircea Cristescu, Anatol Vieru, 
Ion Baciu, Eugen Pricopie ș.a. 

A publicat numeroase articole în presa 
cotidiană și de specialitate, unanim apreciate.

Pentru îndelungata și prestigioasa sa 
activitate în ţară, a fost distins cu menţiuni 
și Premiul I (1937), de compoziţie „George 
Enescu”, cu înaltul titlu de Artist al Poporului 
(1956),  cu ordine și medalii ale Statului Român. 
Pentru cinstirea memoriei sale, după 1990, s-a 
înfi inţat Fundaţia „Constantin Silvestri” din 
București, festivalurile Constantin Silvestri 
fi ind organizate la Târgu Mureș, București și 
Oradea, precum  și concursul internaţional 
de dirijat Constantin Silvestri, ce a avut loc în 
București în anul 1996.

În același timp, prodigioasa sa activitate 
de dirijor, maestrul Constantin Silvestri s-a 
dedicat încă din  anul 1932 și nobilei activităţi 
de creaţie în domeniul muzicii simfonice 
Jocuri populare românești bihorene (1932), 
Trei piese pentru orchestra de coarde (1933), 
Trei capricii pentru orchestră (1936), Triptic, 
suită de balet (1936), Concerto grosso (1941), 
Preludiu și fugă (Toccata) pentru orchestră 
(1955) ș.a., muzicii de cameră, două suite 
Copiii la joacă, Sonatina pentru pian, Sonata 
pentru vioară și pian, Sonata a doua pentru 
violoncel. Trei piese de concert pentru pian, 
Cvartetul de coarde, Rapsodia pentru pian etc.

A scris de asemenea muzică corală și 
muzică pentru voce și pian, pe versurile unor 
poeţi de peste hotare (H. Heine) etc.

Referindu-se la rolul și locul ilustrului 
muzician Constantin Silvestri în viaţa 

muzicală românească de la mijlocul veacului 
XX, distinsul muzicolog Viorel Cosma – 
prof. univ. dr. și Doctor Honoris Causa al 
Universităţilor de Artă din Chișinău și Iași, 
în Lexiconul Muzicieni de România care a 
văzut lumina tiparului la Editura Muzicală din 
Capitală în anul 2005, notează: 

Chiar dacă a compus relativ puţin, fi ind 
„victima” pasiunii ucigătoare (la propriu și la 
fi gurat) faţă de baghetă, Constantin Silvestri 
rămâne unul dintre cei mai interesanţi și 
originali creatori români din secolul XX. 
Socotit de către cel mai proeminent critic 
muzical londonez, după un concert dirijat 
la Albert Hall, drept „un talent care frizează 
geniul”. C. S. a abandonat complet compoziţia 
cu un deceniu și jumătate înainte de moarte, 
deși în tinereţe promitea să fi e alăturat lui 
George Enescu…Numele nemuritorului 
muzician Constantin Silvestri a intrat defi nitiv 
în  cartea de aur a artei noastre interpretative 
prin neuitata versiune a premierei românești a 
tragediei Oedipe de George Enescu, momentul 
major de revelaţie a unei capodopere care a 
schimbat destinul unui geniu.

Cunoscând personal ampla și excepţionala 
activitate cu deosebire în domeniul știinţei 
și tehnicei dirijorale, după multe discuţii 
cu regretatul șef de orchestră și profesor 
universitar Ion Baciu, am încercat să afl u de 
la persoanele cele mai autorizate motivele 
pentru care dirijorul Constantin Silvestri a 
părăsit în plină glorie ţara natală. Nu am afl at 
motivele adevărate. Se presupune că a refuzat, 
în calitate de dirijor, să refacă partea fi nală 
a spectacolului cu celebra operă Oedipe de 
George Enescu după premiera ce a avut loc la 
fi nalul primei ediţii a Festivalului Internaţional 
George Enescu. În acest sens, sunt de bun 
augur informaţiile primite de la scriitorul Ion 
Pass, fost prim locţiitor al ministrului Culturii 
în perioada 1954-1957 și apoi președinte al 
Comitetului de Stat pentru radio și televiziune, 
cu care eu am colaborat excelent în funcţia 
ce o aveam atunci de inspector principal cu 
probleme de artă la Comitetul Regional de 
Cultură și Artă Ploiești. Domnul Ion Pass, era 
și deputat în Marea Adunare Naţională, ales în 
circumscripţia electorală Buzău din Regiunea 
Ploiești. Periodic era obligat să se deplaseze în 
circumscripţia respectivă pentru a se întâlni 
cu ofi cialităţile locale și cu o parte dintre 
alegători.

Problemele ridicate erau semnalate 
forurilor de decizie de la nivelul regiunii și 
guvernului României. De fi ecare dată când 
se deplasa la Buzău, solicita președintelui 
regiunii din acea vreme, Stan Gheorghe, să-l 
însoţesc eu în deplasarea din municipiul 
Buzău. Îmi amintesc că în drum spre orașul 
Buzău, am îndrăznit să-l întreb care este 
situaţia dirijorului Constantin Silvestri și dacă 
se preocupă cineva să-l readucă în ţară, fără 

să aibă ceva de suferit. Am primit următorul 
răspuns, pe care îl păstrez și acum în memorie 
și în spiritul adevărului, doresc să-l transmit 
în premieră absolută pentru cititorii noștri:

Ion Pass: „Când a plecat din ţară în 1960, 
dirijorul Constantin Silvestri ocupa funcţia de 
prim dirijor și director artistic al formaţiilor 
muzicale radio. Deși nu a revenit în ţară, pe 
răspunderea mea, în calitate de ministru am 
aprobat să fi e mai departe plătit cu sumele 
ce i se stabilise - acestea fi ind ridicate – sub 
semnătură de către distinsa lui soţie. Organele 
de control fi nanciar ne-au atras atenţia că este 
un abuz întrucât dirijorul Constantin Silvestri 
nu desfășoară nicio activitate pentru salariul 
primit, mai mult, nici nu este în ţară.

Pentru a rezolva această acută problemă 
care continua de mai bine de doi ani, la o 
deplasare care am avut-o la Londra – în 
calitate de șef al Grupului Parlamentar român, 
am solicitat sprijinul ambasadei României din 
capitala Angliei să-mi asigure în perioada în 
care mă afl u în Anglia o întâlnire cu dirijorul 
Constantin Silvestri, care locuia în Londra.

Ambasadorul român m-a informat imediat 
că dirijorul Constantin Silvestri nu se afl ă 
în acea perioadă în Londra ci în deplasare 
la Viena unde are programate concerte. Am 
intervenit la ambasada noastră din Viena, cu 
rugămintea să solicite dirijorului Constantin 
Silvestri o întâlnire cu mine după plecarea mea 
din Anglia spre ţară. 

Această întâlnire a fost rezolvată de 
ambasada României la Viena și în drum spre 
ţară eu am făcut un popas la Viena și am avut 
în gara din această vestită capitală o discuţie cu 
dirijorul Constantin Silvestri. I-am propus să 
revină în ţară, va fi  primit cu întregul respect și 
să fi e domnia sa dirijorul ofi cial al concertului 
inaugural al Studioului de Concerte al Societăţii 
Române, care urma să fi e dat în folosinţă în 
următoarele două-trei luni. I-am garantat că va 
primi în continuare toate drepturile salariale și 
nu va avea nimic de suferit pentru că a părăsit 
ţara și nicio interzicere pentru a continua să 
dirijeze în străinătate concertele stabilite în 
diversele ţări europene sau de peste  ocean. 

În fi nal. am primit din partea dirijorului 
următorul răspuns: „I-am  scris o scrisoare lui 
Gh. Dej și aștept să văd ce răspuns primesc”.

Am înţeles gândurile sale și la revenirea în 
ţară am informat organele centrale competente, 
inclusiv conducerea superioară și ulterior 
am  primit dispoziţii să nu mai accept plata 
drepturilor sale salariale, până când va reveni 
în ţară. 

După cum se știe, dirijorul Constantin 
Silvestri nu s-a bucurat în Anglia de stima și 
preţuirea de care benefi cia în România și la 
trecerea sa prematură în eternitate, organismele 
artistice ofi ciale engleze nu s-au implicat în 
organizarea funerariilor, la dimensiunea valorii 
sale de  dirijor de talie internaţională.

R DIRIJORR DIRIJOR
IN MEMORIAM

50 DE ANI DE LA TRECEREA PREMATURĂ ÎN ETERNITATE (1913 – 1969)50 DE ANI DE LA TRECEREA PREMATURĂ ÎN ETERNITATE (1913 – 1969)
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ecent cu câteva săptămâni în urmă

Constipaţia reprezintă evacuarea rară 
sau cu difi cultate a scaunelor, mai 

puţin de 3 ori pe săptămână. Constipaţia 
poate fi  ocazională sau cronică. Mai precis, 
când scaunul este aproape mereu tare și 
trebuie să ne forţăm pentru procesul  de 
defecaţie, vorbim, despre constipaţie 
cronică. Episoadele izolate, nerepetate, 
caracterizează constipaţia ocazională.

SCHIMBĂ-ŢI STILUL DE VIAŢĂ!
Alimentaţia sănătoasă este foarte 

importantă în tratamentul constipaţiei. Un 
consum de produse bogate în fi bre alimentare 
este deosebit de important pentru digestie. 
Fibrele alimentare păstrează peristaltismul 
normal-termenul se referă la mișcările prin 
care esofagul, stomacul și intestinele se 
contractă și favorizează deglutiţia și apoi 
digestia. „Tubul digestiv și, în special, colonul 
știu să reacţioneze la prezenţa fi brelor. 
Fructele, legumele, cerealele, muslii, tărâţele 
de psyllium (o plantă indiană care conţine 
foarte multe fi bre alimentare) stimulează și 

ajută peristaltica normală”, explică medicul 
Dan Andronesi. Prin regim alimentar, 
scaunul poate fi  reglat, fără a fi  nevoie de 
intervenţia periculoasă a laxativelor. Este 
foarte importantă și evitarea sedentarismului, 
ca măsură de prevenire și tratare a constipaţiei.

Bine de știut!
În fi ecare dimineaţă, este bine să bei o 

băutură caldă, cum ar fi  ceaiul și laptele cald, 
ajută la stimularea refl exului de defecaţie.

HIDRATAREA ESTE ESENŢIALĂ
Dacă suferi de constipaţie, este foarte 

important să consumi multe lichide, cu 
excepţia băuturilor alcoolice și a celor cu 
cafeină. Acestea din urmă determină pierderi 
de lichide, ceea ce agravează constipaţia. 
Mizează pe apă, sucuri de fructe și legume, 
deoarece sunt surse excelente de hidratare.

CE COMPLICAŢII POT SĂ APARĂ
Netratată, spune medicul Dan Andronesi, 

constipaţia poate duce la complicaţii grave 
pentru sănătate. „Vorbim despre fi suri anale, 
abcese perianale, criptite, hemoroizi și 

agravarea acestora, infecţii urinare la femei, 
în special”, atenţionează specialistul.

La femei, eforturile repetate de a avea 
scaun pot determina „căderea organelor”. 
Mai exact, rectul formează o proeminenţă în 
zona vaginului, provocând senzaţii neplăcute. 
Netratată, vulva se poate deschide spontan, 

iar peretele posterior al vaginului poate „să 
se lase” spre exterior. Acest lucru agravează 
constipaţia. Constipaţia cronică poate fi  ea 
însăși simptomul unei boli organice anale 
sau rectale, cum sunt malformaţiile, ocluziile 
intestinale, tumorile.

Un studiu efectuat de cercetătorii din 
Seattle a scos în evidenţă că femeile care se 
constipă des sunt mai predispuse să sufere 
din cauza cancerului de colon.

Sfatul specialistului
Atrag atenţia asupra unui fapt: consumul 

regulat de laxative, neavizat de un medic, 
poate face rău. Mai exact, afectează 
mucoasa colonică, o irită și duc la apariţia 
unui mucus de culoare închisă numit 
melanoza coli. Melanoza coli a fost mult 
timp considerată o pigmentare inofensivă 
a colorectului, asociată cu utilizarea de 
laxative care conţin antrachinonă. Studiile 
experimentale și clinice recente, totuși, au 
furnizat unele dovezi privind o posibilă 
asociere între utilizarea melanozei coli/
laxativ și cancerul colorectal.

Cămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă 
simple şi efi ciente:CONSTIPAŢIA: DE CE APARE ȘI CUM O TRATEZI
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Un om de știinţă de la Universitatea 
Harvard a publicat un studiu despre 

cel mai negru an din istoria umanităţii, 
Potrivit sciencemag.org., e vorba de un an 
la care puţină lume s-ar duce cu gândul, 
precizează Cosmin Ruscior pentru RFI.

Când te gândești la cel mai negru an din 
istorie, variantele sunt multe: 1918, 

când gripa spaniolă a ucis între 50 și 100 de 
milioane de oameni în toată lumea; 1349, 
când ciuma a omorât jumătate din populaţia 
Europei sau  2004, când Indonezia și alte 
ţări din zonă au fost lovite de un tsunami, 
eveniment caracteristic soldat cu peste 
200.000 de morţi și mai mult de un milion de 
gospodării distruse.

Și totuși, cel mai oribil an din istoria omenirii 
a fost unul la care puţină lume s-ar gândi, și 
anume 536. Concluzia îi aparţine istoricului 
și arheologului Michael McCormick, de la 
Harvard University Initiative for the Science 
of the Human Pasat. El spune că, începând cu 
anul respectiv, o ceaţă misterioasă a aruncat 
întreaga Europă, Orientul Mijlociu și unele 
părţi din Asia în întuneric, timp de 18 luni. 
În tot acest interval, Soarele a emis o lumină 
difuză, aproape ca Luna, ca și cum ar fi  fost 
o eclipsă permanentă, iar temperaturile din 
timpul verii au scăzut cu până la 2,5 grade 
Celsius, deschizând calea celui mai rece 
deceniu din ultimii 2300 de ani. În China, a 
nins în vara acelui an, recoltele au fost distruse, 
iar oamenii au murit de foame. În Irlanda, 
populaţia a rămas fără pâine timp de trei ani.

Motivul ciudatului fenomen a fost o enigmă 
pentru multă vreme, până când cercetătorii 
au analizat recent, cu aparatură de ultimă 
generaţie, mostre dintr-un gheţar elveţian, 
iar ce au descoperit pune evenimentele într-o 
nouă lumină. Oamenii de știinţă spun acum 
că de vină pentru cele întâmplate în anul 536 
a fost o erupţie vulcanică masivă, provenită 
de la un vulcan în Islanda, care a acoperit 
cu cenușă o mare parte a emisferei nordice. 
Norul uriaș de cenușă a blocat lumina Soarelui 
timp de un an și jumătate, ducând la o răcire 
a continentului european, ceea ce a afectat și 
culturile agricole. Alte două erupţii gigantice 
au urmat în 540 și 547.

Cercetătorii au descoperit toate acestea 
analizând straturile de gheaţă din mostra 
colectată, în condiţiile în  care cenușa 
vulcanică s-a amestecat cu zăpada căzută pe 
gheţarul respectiv, îngheţând ulterior.

Aceste evenimente cataclismice relativ 
apropiate în timp, urmate de epidemia de 
ciumă au aruncat Europa într-o stagnare 
economică ce a durat până în anul 640, 
au stabilit cercetătorii. Studiul a apărut în 
publicaţia de știinţă Antiquity.

În a doua parte a biografi ei semnată 
de Volker Ullrich, Adolf Hitler este 

prezentat ca un maestru al seducţiei.
Autorul atrage atenţia asupra 

fragilităţii democraţiei și a înmulţirii 
riscurilor la adresa acesteia. Populiștii de 
dreapta atacă în prezent cultura memoriei 
germane. Ei doresc să pună capăt abordării 
autocritice a erei naziste, declarând-o 
un simplu interludiu al istoriei germane, 
altfel glorioasă. Un exemplu în acest sens 
este declaraţia unuia dintre președinţii 
Alternativei pentru Germania, Alexander 
Gauland, care a bagatelizat regimul 
nazist, catalogându-i drept „un găinaţ în 
istoria noastră milenară”.

Din perspectiva istorică și politică, 
astfel de afi rmaţii sunt periculoase. 
„Cine falsifi că istoria apelând la astfel 
de romanţări trebuie să știe că lezează 
fundamentele republicii”, declară 
istoricul și jurnalistul din Hamburg, 
Volker Ullrich, care tocmai a completat 
biografi a lui Hitler cu un al doilea volum.

„Cazul Hitler” amintește el în lucrarea 
sa, este un avertisment privind fragilitatea 
democraţiei și a liniei foarte fi ne de 
democraţie între civilizaţie și barbarie.

PERSONALITATEA FUHRERULUI
Cu ocazia primului său volum, 

prezentat acum cinci ani, care descria anii 
dinaintea izbucnirii celui de-al Doilea 
Război Mondial, Ullrich a adus persoana 
dictatorului în centrul analizei, împotriva 
unei tendinţe de lungă durată a cercetării 
perioadei naziste – care a examinat 
insistent condiţiile structurale care au stat 
la baza apariţiei naţional-socialismului și a 
preluării conducerii de către naziști.

Ullrich nu ignoră aceste întrebări, dar în 
același timp accentuează calităţile personale 
ale lui Hitler, care l-au făcut pe Fuhrer 
atrăgător pentru mulţi germani: capacitatea 
de a fi  persuasiv, talentul oratoric și 
organizatoric, viclenia instinctivă, precum 
și puterea de a se adapta rapid la situaţii 
politice afl ate în permanentă schimbare.

FORŢA MOTRICE A HOLOCAUSTULUI
În cel de-al doilea volum, Ullrich 

continuă evaluarea rolului lui Hitler ca 
lider suprem, precum și a Holocaustului. 
El arată că uciderea evreilor europeni nu 
ar fi  fost posibilă fără mii de complici și cu 
siguranţă nu fără persoana lui Hitler.

Încă din timpul radicalizării politicii 
evreiești până în 1939, dictatorul a ţinut 
– ca instanţă supremă – frâiele acţiunii în 
mână, afi rmă Ullrich, subliniind că acest 
model a fost repetat în timpul războiului. 
Biologul arată că genocidul nu a fost 
precedat doar de declaraţiile generale de 
intenţie ale lui Hitler privind anihilarea 
sistematică a evreilor europeni. În diferite 
cazuri a fost necesar consimţământul său 
personal, de pildă pentru a forţa evreii să 
poarte o insignă sau pentru a-i deporta de 
pe teritoriul Reichului.

UN GENERAL „DE GENIU”
În rolul său de războinic suprem 

au ieșit la iveală carenţele personale ale 
lui Hitler, mai spune Ullrich. Acestea nu 
includ doar tendinţa de a-și supraestima 
propriile forţe militare și de a le subestima 
pe ale adversarilor. Mult mai grav, conform 
lui Ullrich, a cântărit tendinţa lui Hitler de 
a juca totul pe o singură carte. El a răspuns 
la eșecurile suferite pe Frontul de Răsărit 
cu furie și ură, crezând că știe mai bine 
decât oricine altcineva ce este de făcut. Nu 
a pregetat, deci, să pedepsească personal 
reprezentanţii Înaltului Comandament 
al Forţelor Armate. Contrar obiceiului, 
la întâlnirile dedicate situaţiei de pe 
front, nu a mai dat mâna cu niciuna 
dintre persoanele prezente, iar, pentru o 
vreme, nu a participat la mesele comune. 
Autoproclamatul Feldherr  s-a simţit jenat 
în faţa profesioniștilor: „Faptul că a stat 
departe de ofi ţeri”, spune biograful, „nu a 
avut de-a face doar cu ranchiuna împotriva 
armatei, ci și cu faptul că nu se mai putea 
prezenta în lumina unui strateg de geniu”.

NU POATE REPREZENTA O 
SCUZĂ PENTRU CEILALŢI

Volker Ullrich, ale cărui prezentări 
exhaustive și ușor de citit despre Hitler 
se bazează pe numeroase descoperiri 
de arhivă, nu intenţionează să scuze pe 
nimeni. Nici pe generalii care, după 1945, 
invocându-l pe Hitler, au încercat să 
diminueze contribuţia morală și militară 
pe care au avut-o în catastrofă, nici pe 
germanii care, după Holocaust, nu ar fi  
dorit să știe nimic. „Prin urmare, este 
adevărat că doar câţiva germani știau totul 
despre soluţia fi nală, însă numai foarte 
puţini nu știau nimic”.

Cele mai vechi hărţi ale lumii care 
s-au mai păstrat până în zilele 

noastre datează dintr-o Antichitate nu 
foarte îndepărtată și, în cele mai multe 
cazuri, porneau de la o idee greșită, pe 
care azi o numim „teoria pământului plat”. 
Primele hărţi la realizarea cărora s-a ţinut 
seama că pământul este un corp sferic au 
apărut în epoca elenistică. Anterior, în 
secolul VI î.H., Pitagora a formulat opinia 
că pământul ar avea forma unei sfere, în 
vreme ce mai târziu, în secolul IV î.H., 
Aristotel a și adus argumente în acest sens.

În perioada elenistică, geografi a s-a 
dezvoltat într-un ritm accelerat, în principal 
datorită lui Posidonius și Eratostene. 
Cunoașterea geografi că a Antichităţii s-a 
dezvoltat la cel mai înalt nivel în epoca de 
maximă expansiune a Imperiului Roman, 
după care a stagnat secole la rând. În 
secolul II d.H. a fost realizată o hartă a 
lumii de către Ptolemeu, care a fost utilizată 
până târziu, în Evul Mediu. În opinia lui 
Ptolemeu, Pământul se afl a în centrul 
Universului, iar toate celelalte corpuri 
cerești, inclusiv Soarele, s-ar fi  rotit în jurul 
acestuia. Au trebuit să treacă numeroase 
secole, până la invalidarea acestei teorii. 
Oricum, la vremea sa, Ptolemeu era foarte 
avansat în concepţii, comparativ cu nivelul 
de cunoaștere a Pământului la care se afl au 
unele popoare, cum ar fi  chinezii (care au 
renunţat foarte târziu la ideea că Pământul 
ar fi  plat).

O imagine babiloniană a Pământului, 
numită (în modernitate) Imago Mundi 
și care datează din secolul VI î.e.n., este 

considerată cea mai veche hartă 
a lumii (dintre cele descoperite 
până acum). Confecţionată 
într-o epocă în care cei mai 
mulţi dintre învăţaţii popoarelor 
considerau că Pământul este 
plat, iar cerul ar fi  un fel de 
cupolă, harta prezintă modul în 
care babilonienii vedeau lumea. 
Artefactul constă într-o tăbliţă 
de lut, parţial deteriorată, ce 
conţine și inscripţii cuneiforme, 
în afară de imagine. Obiectul 
provine, probabil, de la Sippar, 
Mesopotamia (pe teritoriul de 
azi al Irakului) și este expus la 
Londra, în British Museum.

Un aspect necesar de evidenţă 
în legătură cu harta Imago Mundi realizată 
de babilonieni este că, deși nu prezintă o 
delimitare clară între ţinuturile de legendă 
și cele reale, precum și în pofi da faptului 
că lipsesc elemente și ţări importante 
(cunoscute babilonienilor). Pământul 
a fost reprezentat sub forma unui disc. 
Aceasta ar putea fi  o (re)cunoaștere sau o 
anumită intuiţie a formei sferice a planetei 
noastre, cu toate că istoria ofi cială pretinde 
că babilonienii ar fi  crezut cu tărie în 
teoria Pământului plat, la vremea realizării 
obiectului (secolul VI î.e.n.). Se poate însă 
ca discul să fi  fost o fi rească reprezentare 
bidimensională, pe un suport plan, a unui 
corp sferic. Dacă așa au stat lucrurile, 
înseamnă că învăţaţii babilonieni știau deja 
care este forma planetei ce ne găzduiește 
până azi.

CARE A FOST CARE A FOST 
CEL MAI CEL MAI 

NEGRU AN NEGRU AN 
DIN ISTORIA DIN ISTORIA 
OMENIRII?
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UN ARTEFACT BABILONIAN, CEA UN ARTEFACT BABILONIAN, CEA 
MAI VECHE HARTĂ DIN LUMEMAI VECHE HARTĂ DIN LUME

n a doua parte a biografiei semnată

DRUMUL DEMOCRAȚIEI DRUMUL DEMOCRAȚIEI 
CĂTRE DICTATURĂCĂTRE DICTATURĂ

î
p
Î
d
o
t
C
d
n
i
p

p
a
g
i
n
cc
a
d
c
N
t
a
c
a

a
c
v
g

a
c
e
a
p

c



Ziarul   Ploiestii
9 - 15 mai 2019

PAGINA 10

Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

UN „BIET” ACTOR A DOBORÂT UN 
DITAMAI BUSINESSMAN 

Noul președinte al Ucrainei s-a dovedit 
a fi  nu doar un „biet” actor, comediant și 
showmen, cum îl etichetează apropiații 
actualei guvernări, dar și un iscusit actor 
politic în doar trei luni de campanie electorală. 
Oricât ar fi  de paradoxal, dar cel mai puternic 
poate atu s-a dovedit a fi  anume faptul că nu 
are altă experiență politică, decât cea din 
multiserialul „Sluga poporului”, în care joacă 
rolul unui președinte, cu un trecut de simplu 
profesor. A evitat mitingurile electorale, 
făcând „agitație” prin spectacole umoristice 
ale trupei sale. Nu a excelat în promisiuni, 
cum au făcut-o alți contracandidați, și-a 
purtat mesajele către public prin înregistrări 
video difuzate pe rețele de socializare în loc 
de posturi TV sau presă. Și doar pe fi nal 
de campanie, între cele două tururi, și-a 
încropit o echipă de consilieri, catalogați 
drept reformiști. A participat la o singură 
dezbatere față-n față cu Poroșenko, care a 
semănat însă mai degrabă cu un meci, mai 
ales că s-a desfășurat pe un stadion, în care 
adversarii s-au duelat mai mult cu invective 
și insinuări mai puțin diplomatice decât 
cu doctrine convingătoare de schimbare și 
îmbunătățire a situației social-economice 
din Ucraina. Acum, după victorie, partizanii 
săi văd în Volodimir Zelenski un balon de 
oxigen pentru politica ucraineană, în timp 
ce adversarii îi denunță un program confuz 
și o lipsă de experiență periculoase pentru o 
țară cu 45 de milioane de locuitori, situată 
la porțile Uniunii Europene, dar și afl ată 
într-un război greu de câștigat, dacă nu chiar 
imposibil. De cealaltă parte, înfrângerea 
lui Petro Poroșenco, cel mai de succes 
președinte al Ucrainei (nu greșim, dânsul a 
reușit, în condițiile confruntării cu Rusia, 
să redreseze armata practic desfi ințată de 
Putin în procesul anexării Crimeii, să evite 
falimentul uneia dintre cele mai sărace țări 
din Europa, să obțină Acordul de Asociere 
cu UE, regimul fără vize, mai contribuind 
decisiv la crearea Bisericii Ortodoxe a 
Ucrainei, independentă de BOR), este trecută 
pe cântarul lentorii în lupta cu corupția și a 
impasului în confl ictul din cele două regiuni 
separatiste. Și că a dezamăgit prin faptul că 
niciunul dintre înalții responsabil din „elita” 
lui Ianukovici nu a fost condamnat pentru 
corupție. „Lebedele negre” informaționale 
i-au aplicat eticheta de „jefuitor“, dură și pe 
înțelesul multora, prin care au bagatelizat 
eforturile sale de consolidare a capacității de 
apărare, donațiile personale pentru nevoile 
armatei. Deși cea mai coruptă este poliția 
ucraineană, în special agenții de circulație. 
Și dacă șoferii din statele vecine încercau 
să reducă la maximum nevoia de a traversa 
teritoriul ucrainean (pe motiv că agentul de 
circulație, dacă nu-ți găsește nici o încălcare 
sau lipsa trusei medicale, a triunghiului de 
avertizare etc., apoi îți cere sincer și deschis 
echivalentul a măcar 10 euro), apoi șoferii 
locali nu aveau cum evita patrulele de 
circulație. Omul simplu nu simte atât de tare 
povara oligarhilor corupți, cum corupția 
mică, dar zilnică, ce-l pândește la tot pasul. 
Plus ura populației alolingve și fi lo-ruse, 

forțată să cunoască limba ucraineană, toate 
laolaltă constituind, conform Institutului 
Informației în Masă, trei sferturi de 
informație negativă, ce se deversa în timpul 
campaniei asupra sa. 

SUB PRESIUNEA OLIGARHILOR ȘI 
A ALIAȚILOR LUI POROȘENCO 

Superfi cialitatea în politică însă nu este 
singura problemă căreia va trebui să-i facă 
față Zelenski. Suspectat de loialitate față de 
Moscova și acuzat că ar fi  o marionetă a 
unui alt oligarh, Igor Kolomoiski, dușman 
înverșunat al lui Poroșenco, după victorie, 
suspiciunile față de Kremlin pare să le fi  
spulberat prin promisiunea că Ucraina își 
va urma cursul european și că nu va face 
concesii teritoriale cu referire la confl ictul 
din Donbas, despre care crede că e necesar 
a schimba formatul de la Minsk, implicând 
în negocieri și Occidentul pentru a obține 
un rezultat bun. Dar mai ales prin primele 
replici adresate Kremlinului. Volodimir 
Zelenski a sfătuit Moscova „să nu-și piardă 
timpul încercând să ademenească cetățenii 
ucraineni cu pașapoarte rusești” (după 
ce Vladimir Putin a simplifi cat printr-un 
decret acordarea cetățeniei ruse pentru toți 
locuitorii Ucrainei), ucrainenii înțeleg foarte 
bine că cetățenia rusă înseamnă „dreptul de 
a fi  arestat pentru proteste pașnice”. Zelenski 
a mai punctat că e gata de negocieri cu Rusia, 
dar că normalizarea deplină a relațiilor poate 
avea loc numai după încetarea ocupației 
ruse în Crimeea și Donbas. În același timp, 
prima declarație după ce rezultatele celui 
de-al doilea tur l-au dat învingător a fost 
că o sarcină prioritară când va intra în 
funcție este eliberarea tuturor deținuților 
politici ucraineni, inclusiv a marinarilor 
reținuți de grănicerii ruși în strâmtoarea 
Kerci în noiembrie 2018. În sfârșit, în ultima 
replică declară că în realitate, după anexarea 
Crimeii și agresiunea din Donbas, din „ceea 
ce avem comun (cum place Kremlinului să 
spună) a rămas un singur lucru: granița de 
stat – 2.295 de kilometri și 400 de metri”. 
Cât despre relația cu Igor Kolomoiski și 
alți businessmeni, cel mai difi cil pentru 
noul președinte va fi  să facă ce a promis 
– reducerea puterii oligarhilor asupra 
economiei și politicii ucrainene. Sarcină ce 
pare a fi  la limita imposibilului.

O altă problemă a lui Zelenski ar fi  relația 
cu Rada ucraineană. Preluând puterea, va 
trebui să lucreze cu aliații lui Poroșenko din 
guvern și din Rada  Supremă cel puțin până 
la alegerile parlamentare din octombrie, 
când va încerca probabil să își creeze 
propria majoritate. Publicația moscovită 
„Kommersant” îi sugerează să depună cât 
mai curând jurământul, ca să poată dizolva 
la o adică Rada, unde nu-și are propriii 
partizani. Iar Rada nu poate fi  dizolvată 
dacă până la sfârșitul mandatului ei rămâne 
mai puțin de o jumătate de an. Conform 
legislației ucrainene, noul președinte intră 
în funcție nu mai târziu decât la 30 de 
zile de la anunțarea ofi cială a rezultatelor 
scrutinului, adică la 31 mai. Zelenschii a 
sugerat Radei data inaugurării 19 mai. Se va 
decide la dizolvarea Radei sau va colabora cu 
Poroșenco, după cum a promis? 

De cealaltă parte, Petro Poroșenko a 
declarat că nu se retrage din politică și 
că va participa la alegerile parlamentare 
din toamnă. Posibil va deveni liderul 
partidului „Blocul Petro Poroșenco”. Este 
foarte probabil că în alegeri vor merge, cu 
partidele lor, premierul Vladimir Groisman 
și primarul Kievului, Vitali Kliciko, dar 
popularul interpret Sveatoslav Vakarciuk 
își poate lansa propriul proiect politic. 
Va obține Petro Poroșenco o majoritate 
confortabilă, cu cine se va alia? Va colabora 
cu noul președinte sau se va posta în 
opoziția acestuia? Or, cererea de schimbare 
în Ucraina e destul de  mare, războiul din 
Donbas continuă, Rusia nu are de gând 
să bată în retragere – presiunea Moscovei 
rămâne a fi  unul din factori primordiali ai 
politicii ucrainene. 

LIMBA UCRAINEANĂ ȘI PROBLEMA 
MINORITĂȚII ROMÂNEȘTI 

Un apărător activ al limbii ruse în Ucraina, 
de cum s-a văzut în turul doi Zelenski a 
declarat că va apăra limba ucraineană. Rada 
Supremă a Ucrainei a votat pe 25 aprilie 
curent o lege ce prevede că limba ucraineană 
este unica limbă de utilizare la nivel ofi cial 
în țară. Președintele, deputații, judecătorii, 
procurorii, funcționarii Băncii Naționale, 
gradații militari și cei în termen, profesorii și 
medicii din instituții de stat sunt obligați să 
cunoască și vorbească ucraineana – fi ecare 
cetățean al Ucrainei trebuie să cunoască 
limba de stat a cărui cetățean este. 

Pe de altă parte, după primul tur, Uniunea 
Interregională „Comunitatea Românească 
din Ucraina” înaintase ambilor candidați 
o serie de revendicări, solicitând garanții 
privind respectarea drepturilor minorității 
românești, susținerea demersului de 
examinare a neconstituționalității articolului 
7 al Legii Educației, recunoașterea românilor 
din Ucraina ca populație băștinașă și statutul 
de popor deportat, supus represiunilor 
staliniste. Dar și stoparea închiderii școlilor 
și grădinițelor românești, introducerea 
limbii române ca materie de studiu 
obligatorie în toate școlile din satele cu 
populație românească, reprezentarea 
etnicilor români în organele puterii de 
stat, restabilirea circumscripției electorale 
românești din regiunea Cernăuți, existentă 
între 1998-2002. De altfel, în Ucraina de mai 
bine de 25 de ani se produce un adevărat 
masacru al școlilor românești, numărul lor 
scade de la un an la altul. În prezent pentru 
cele 86 de localități din regiunea Cernăuți 
funcționează 63 de școli cu predare în 
limba română și 19 școli mixte, cu predare 
româno-ucraineană. Pentru 28 de localități 
din regiunea Odessa funcționează 3 școli 
cu predare în limba „moldovenească” și 15 
mixte. În regiunea Transcarpatia există 9 
școli cu predare în limba română și 2 mixte. 
În perioada sovietică românii din Ucraina au 
suferit o dublă deznaționalizare – din partea 

autorităților centrale, sovietice, și a celor 
locale, ucrainene. În prezent românii din 
regiunea Odessa sunt pe cale de dispariție. 
Echipa lui Zelenski a solicitat Comunității 
Românești din Ucraina susținere în cel de-
al doilea tur, promițând că le va fi  asigurată 
identitatea etnică, culturală, lingvistică 
și religioasă. Rămâne să o vedem în ce 
proporție vor respecta aceste promisiuni. 

UITAȚI-VĂ LA NOI. ORICE ESTE 
POSIBIL! 

Victoria lui Zelenski poate fi  o lecție 
utilă pentru Chișinău – că oligarhii pot 
fi  scoși de la putere în mod democratic. 
Să recunoaștem, cinci ani de președinție 
Poroșenko au însemnat fără îndoială o 
încălzire vizibilă a relației dintre Kiev și 
Chișinău și câteva decizii importante pentru 
reglementarea transnistreană – soluționarea 
problemei preconizatelor hidrocentrale 
electrice pe fl uviul Nistru, un control mai 
riguros pe frontiera moldo-ucraineană, alte 
noduri confl ictuale de regulă la hotarele 
celor două state vecine. E greu de spus ce a 
contat mai mult – bunele relații de business 
între Poroșenko și Plahotniuc  încă până 
a deveni ambii primele fi guri politice în 
propriile state sau faptul că odată cu războiul 
din estul țării, Ucraina a văzut cu alți ochi 
confl ictul transnistrean. Cert este că ambii 
s-au înțeles de minune atât în business, 
cât și în politică. La o recepție din vara lui 
2017 Poroșenco a consacrat Moldovei și 
personal lui Plahotniuc cam o jumătate din 
timpul acesteia, străduindu-se să convingă 
europenii că sistemul mixt de vot nu e atât 
de periculos și că Plahotniuc este o fi gură 
cu care face să ai relații. Ambii politicieni-
oligarhi s-au înțeles de minune când a 
venit ceasul arestării și predării oligarhului 
Veaceslav Platon, celui mai greu adversar 
al lui Plahotniuc în problema furtului 
miliardului și în povestea landromatului. 

Desigur, despre rolul Ucrainei în 
soluționarea diferendului transnistrean 
vom putea judeca după impactul politicii 
noului președinte în acest dosar, reieșind 
din dialogul lui Zelenski cu Moscova. Dacă 
va face cedări Kremlinului în Donbas, 
atunci ne putem aștepta la pași similari și 
la Tiraspol. Planurile lui Putin referitoare la 
Malorosia și la crearea Republici Basarabia 
de Sud nu au apus încă, ca și riscurile la 
adresa Republicii Moldova. O Ucraină în 
criză politică și o insurgență a Rusiei în 
regiunea Odessa ar crea riscuri din cele mai 
sumbre pentru securitatea Chișinăului. E 
drept, că deocamdată o criză politică bate 
mai degrabă la porțile Chișinăului. Rămâne 
doar să ne întrebăm – noii și  vechii actori 
politici de Chișinău au prins oare sensul 
primei exclamații a proaspătului președinte 
al Ucrainei de la capătul scrutinului 
prezidențial: „Nu sunt încă președinte. Dar 
ca cetățean al Ucrainei, pot să spun tuturor 
țărilor din fosta URSS: Uitați-vă la noi. Orice 
este posibil!”. 

ZELENSKI: POT SPUNE TUTUROR DIN FOSTA URSS: ZELENSKI: POT SPUNE TUTUROR DIN FOSTA URSS: 
UITAȚI-VĂ LA NOI. ORICE E POSIBIL!UITAȚI-VĂ LA NOI. ORICE E POSIBIL!
La mai bine de o săptămână după scrutinul prezidențial din 21 aprilie, CEC de la 

Kiev l-a declarat ofi cial învingător pe Volodimir Zelenski, pentru el optând 73,22% 
din alegători. Pentru Petro Poroșenco, adversarul său, și-au dat voturile doar 24,45% 
din alegători. Prezența la urne a constituit puțin peste 60%, ceea ce denotă că alegerile 
au fost ignorate de câteva milioane bune. Poroșenco și-a recunoscut înfrângerea fără să 
mai aștepte rezultatele fi nale ale CEC, în baza rezultatelor exit polurilor. Cu ce se va alege 
Ucraina, încotro se va orienta de acum încolo, cum va arăta clasa politică după alegerile 
parlamentare din toamnă și ce oameni de afaceri vor constitui elita din preajma noului 
președinte, se întreabă acum analiști interni, dar și străini.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Toufi c Baaklini este un american de origine libaneză 
și președintele Consiliului Director al organizaţiei 

„În apărarea creștinilor”. De mulţi ani, el este angajat în 
prezervarea comunităţilor creștine istorice din Orientul 
Mijlociu. Baaklini a vorbit, pentru publicaţia americană 
Th e Hill, despre situaţia creștinismului, care a fost odată 
Orientul Mijlociu. Ei trăiesc într-o eră a persecuţiilor, a 
violenţei și a tulburărilor. Baaklini îl citează pe Arhiepiscopul 
de Canterbury, care scria recent despre soarta creștinilor 
din Orientul Mijlociu: „Mulţi au plecat. Sute de mii de 
persoane au fost forţate să-și părăsească căminele”. Ierarhul 
anglican avertiza că „în regiune, comunităţile creștine 
care au reprezentat temelia Bisericii Universale sunt acum 
ameninţate cu dispariţia iminentă”.

Această afi rmaţie nu este exagerare. În Liban, după ce aici 
au ajuns două milioane de sirieni, alungaţi de războiul civil, 
ţara care înainte număra doar patru milioane de locuitori 
se confruntă cu probleme de infrastructură, economice, ale 
sistemului de educaţie, deoarece copiii născuţi de refugiaţi 
sunt mai numeroși decât cei libanezi, scrie Baaklini.

În Irak, creștinii încearcă să-și revină după război și 
să-și reconstruiască vechile comunităţi, dar ele sunt o 
palidă imagine a ceea ce erau odată. Populaţia de creștini 
din Irak a ajuns de la 1,5 milioane de locuitori, în 2003, la 
mai puţin de 250.000, în prezent.

Biserica coptă din Egipt a fost ţinta atacurilor teroriste 
în anii trecuţi. În 2017, 128 de creștini copţi au fost uciși 
din cauza credinţei lor, ceea ce a determinat un exod al 
creștinilor din această ţară.

Baaklini privește însă cu optimism înspre Washington 
și administraţia Trump, de unde crede că va veni salvarea 
acestei vetre de creștinism, care este Orientul Mijlociu.

În Irak, promisiunea vicepreședintelui Mike Pence că 
„ajutorul este pe drum” s-a concretizat prin alocarea a 300 
de milioane de dolari din partea USAID pentru minorităţile 
religioase din această ţară.

Administraţia USAID, Mark Green, a mers personal 
în regiune pentru a face o evaluare a necesităţilor și a 
numit un reprezentant special, pe Max Primorac, pentru 
a superviza punerea în practică a programelor fi nanţate de 

Statele Unite.
Iar Toufi c Baaklini subliniază că, recent „Donald 

Trump a făcut istorie”, semnând o lege referitoare la Irak 
și Siria, care le va permite pentru prima dată minorităţilor 
religioase, ţintele cele mai vulnerabile ale islamismului 
din cele două ţări – să primească ajutor direct din partea 
guvernului american.

Administraţia Trump a creat și un alt precedent 
spectaculos, sancţionând Turcia, deși aceasta este un aliat 
în cadrul NATO, până ce pastorul Andrew Brunson a fost 
eliberat, amintește Baaklini.

În Egipt, presiunile continue ale Congresului american 
l-au determinat pe președintele Abdel El-Sisi să ia măsuri 
importante în favoarea securităţii copţilor, mai ales prin 
urmărirea și pedepsirea în justiţie a teroriștilor, prin 
reconstruirea bisericilor distruse de aceștia și prin numirea 
primei femei guvernator de religie coptă a unei provincii 
egiptene. Egiptul benefi ciază în prezent de un ajutor 
american de 1,6 miliarde de dolari, în bună măsură legat 
de drepturile minorităţilor religioase.

În Liban, Statele Unite continuă să sprijine forţele armate 
libaneze și denunţă în mod regulat ingerinţele iraniene și 
ale altor puteri islamice din regiune.

Însă, conchide Baaklini, „multe rămân de făcut, până 
când creștinii vor putea celebra Crăciunul fără teamă, acolo 
unde totul a început acum două mii de ani”!

LUPTA LUI TRUMP PENTRU SALVAREA LUPTA LUI TRUMP PENTRU SALVAREA 
CREŞTINISMULUI CHIAR ÎN VATRA SACREŞTINISMULUI CHIAR ÎN VATRA SA

Orientul Mijlociu a fost vatra în care s-a născut acum 2000 de ani, creștinismul. Astăzi, creștinii 
abia supravieţuiesc în această regiune istorică.

UN CONFLICT CARE PARE 
SĂ ÎNGHEŢE

În Franţa, la Rambouiller, 
începea, în urmă cu două decenii, 
Conferinţa Internaţională de 
Pace dedicată confl ictului vechi 
de zeci de ani între Serbia și 
Kosovo, teritoriu locuit aproape în 
totalitate de albanezi.

Belgradul a respins soluţiile 
propuse în cadrul conferinţei, 
context în care NATO începea, la 
24 martie 1999, prima misiune de 
luptă după cel de-al Doilea Război 
Mondial. Bombele aliate au forţat 
armata sârbă și multe organizaţii 
de voluntari să se retragă din 
Kosovo, după ce, anterior, acestea 
alungaseră din regiune până la 
800.000 de albanezi.

De atunci, Kosovo, care s-a 
separat ofi cial de Serbia în 2008, 
devenind cel mai nou stat din 
Europa, se afl ă mai mult sau 
mai puţin sub supraveghere 
internaţională. Trupele KFOR, 
conduse de NATO, garantează 
securitatea. La rândul ei, timp de 
zece ani, Uniunea Europeană a 
încurajat, cu ajutorul celei mai mari 
misiuni a sa în străinătate (EULEX), 
transformarea Kosovo într-un stat 
constituţional democratic.

SITUAŢIA ESTE ACEASTA.
Kosovo încă este considerat 

unul dintre cele mai corupte 
state din lume. Mass-media și 
sistemul judiciar sunt controlate 
de politică. Iar armele, drogurile 
și contrabanda sunt importante 

„sectoare economice”.
Șomajul este uriaș și cine poate 

emigrează în Europa de Vest. 
În Serbia situaţia pare similară, 
chiar dacă este vorba despre o 
ţară candidată la UE, iar Comisia 
Europeană a vehiculat chiar anul 
2025 ca posibilă dată de accedere 
a ţării în UE.

Deși UE a mediat, timp de mulţi 
ani, între cei doi vecini ostili, nu 
s-au înregistrat progrese însemnate 
în planul atenuării confl ictului în 
curs. Recent UE a fost batjocorită 
din nou în Parlamentul sârb, unde 
a fost catalogată „tigru fără dinţi”.

De ce nu se întâmplă nimic în 
acest punct fi erbinte, deși SUA 
și UE au implicat aici o serie de 
diplomaţi și experţi, precum și 
miliarde de euro? Ba chiar, în 
ultimele săptămâni, situaţia s-a 
înrăutăţit, liniile de comunicare 
între Belgrad și Priștina fi ind în 
mare parte demolate.

Albanezii kosovari au decis să 
construiască o armată proprie. 
Reacţiile Serbiei au oscilat între 
furie și neputinţă. Pristina 
introduce o taxă de import de 
100% pentru mărfurile sârbești, 
deoarece Belgradul nu dorește 
să recunoască Kosovo potrivit 
dreptului internaţional.

Daunele economice ale Serbiei 
sunt ofi cial estimate la peste 100 
de milioane de euro. Recent, 
Parlamentul kosovar a naţionalizat 
mina Trepca prin lege, deși acest 
complex a fost mult timp disputat 
între cele două state vecine.

NICI UN INTERES DE 
DEPĂȘIRE A CONFLICTULUI

Există o serie de obstacole 
fundamentale, care împiedică 
soluţionarea crizei din Kosovo. 
Practic, nimeni nu are interesul 
pentru o dezamorsare rapidă 
și durabilă a acestui confl ict. 
Președintele omnipotent al 
Serbiei, Aleksandar Vucic, este un 
jucător de șah foarte bun. Nu știm 
dacă omologul său rus, Vladimir 
Putin, este la fel de entuziast în 
privinţa acestui sport, însă ambii 
sunt tacticieni redutabili pe tabla 
de șah balcanică.

Potrivit unor studii recente, 
Moscova nu are niciun interes în 
găsirea unui răspuns defi nitiv la 
întrebarea kosovară, pentru că, în 
acel moment, Rusia și-ar pierde 
infl uenţa în regiune. În Consiliul 
de Securitate al ONU, Moscova 
respinge rezoluţiile privind 
Kosovo care afectează interesele 
Belgradului, un aliat important. 
Astfel, rușii leagă strâns de ei Serbia, 
cea mai mare și mai importantă 
ţară din Balcanii de Vest.

SERBIA
Vucic cunoaște îndeaproape 

problema Kosovo. A crescut cu 
ea. Mai întâi, ca partener al lui 
Slobodan Miloșevici, care a murit 
în 2006, în arestul Tribunalului 
Penal Internaţional de la Haga, 
și în sarcina căruia sunt puse 

toate războaiele purtate în anii 
90 într-o Serbie care stătea să se 
dezintegreze.

Vucic este la putere de șapte 
ani, situaţie posibilă și datorită 
promisiunilor pe care le-a făcut 
Berlinului, Washingtonului și 
Bruxelles-ului că se va implica 
în găsirea unei soluţii privind 
confl ictul cu Kosovo. Vestul i-a 
dat mână liberă în politica internă. 
Nimeni nu critică serios faptul că 
Vucic a construit un sistem tot mai 
autocratic de guvernare.

Însă, dacă președintele 
oprește într-adevăr confl ictul cu 
Kosovo, acest tratament special 
al Occidentului va înceta pentru 
el. În acel moment, Vucic va 
trebui să audă critici pe bune faţă 
de desconsiderarea instituţiilor 
democratice sau faţă de implicarea 
în justiţia și presa din Serbia. În 
plus, Belgradul transferă, potrivit 
propriilor relatări, 500 de milioane 
de euro pe an pentru minoritatea 
sârbă din Kosovo. Banii sunt 
gestionaţi în mare măsură fără 
control. Desigur, o parte din ei 
rămân întotdeauna în buzunarele 
private.

KOSOVO
Nici în Kosovo, liderii politici nu 

sunt interesaţi de o pace durabilă 
cu Serbia vecină. Președintele 
Hashim Th aci și premierul 

Ramush Haradinaj au crescut în 
timpul luptelor armate împotriva 
Serbiei. Chiar și astăzi, ei se 
bucură de recunoștinţa populaţiei 
cu sentimente antisârbești. 
Atât în Serbia, cât și în Kosovo, 
opoziţia este mult mai radicală 
decât reprezentanţii puterii. La 
Belgrad, opoziţia naţionalistă îl 
acuză pe Vucic de trădare, după 
ce acesta a semnalizat dorinţa 
de a vorbi cu Priștina. Partidul 
naţionalist de opoziţie din Kosovo, 
Vetervendosje, ar renunţa de 
îndată la orice contact cu Serbia, 
până când Belgradul recunoaște 
independenţa acestui stat.

PERSPECTIVE
Statele Unite conduse de 

președintele Donald Trump, au 
cu totul alte griji la nivel global, 
neimplicându-se în Balcani. La 
rândul ei, Uniunea Europeană, 
după multe încercări de mediere 
în mare măsură eșuate, și-a 
diminuat angajamentul în regiune. 
Nimeni nu crede că, în contextul 
alegerilor europene din luna mai 
a.c., șefa politicii externe a UE, 
Federica Mogherini, va încerca 
din nou, făcând un efort major, să 
rezolve un confl ict care, analizând 
toate aspectele sale esenţiale, 
pare că va fi  îngheţat. Desigur, 
pericolul confl ictelor violente nu 
se diminuează.

NICI UN INTERES DE toate războaiele purtate în anii Ramush Haradinaj au crescut în

CRIZA DIN KOSOVO, FOARTE CRIZA DIN KOSOVO, FOARTE 
DEPARTE DE REZOLVAREDEPARTE DE REZOLVARE

Timp de 20 de ani, criza din Kosovo a fost în centrul 
atenţiei. Situaţia actuală din regiune sugerează o pace 

mai degrabă rece decât una adevărată. Mai jos, un inventar 
al faptelor, prezentat de Th omas Brey, pentru Deutsche Welle.
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JUDO
PE URMELE ALINEI DUMITRU

Într-un sport prioritar, care 
a adus Prahovei singurul „aur” 
olimpic (2008), din istoria sa 
sportivă (Alina Dumitru CS 
Petrom Ploiești, dublu legitimată 
la Steaua București), structura 
sportivă CSM CFR CSȘ Ploiești. 
desfășoară un proces instructiv 
educativ și competiţional de 
calitate, cu remarcabile rezultate 
la diferite categorii de vârstă sau 
competiţionale.  Concursul 
Naţional de Judo (Copii – U 14, 
Juniori – U 16, Sala „Ecaterina 
Both” Satu Mare, 29-31.III.2019, 
80 de cluburi, 316 sportivi U 
14 și 269 U 16…), a prilejuit 
structurii CSM CFR CSȘ Ploiești 
(antrenor emerit – coordonator 

Gheorghe Savu, antrenori Mihai 
Trandafi rescu, Doru Munteanu, 
Cosmin Slăveanu, Cătălin Petre, 
Roxana Creţu, Andrei Căpăţână), 
adjudecarea a 11 medalii. 
Medaliile de aur (4) le-au cucerit 
judoka Sebastian Petre (42 kg), 
Vanesa Tolea (44 kg) la U 14, 
Alexandru Petre (81 kg), Rareș 
Anastase (73 kg), la U 16, cele de 
argint (3) – Rareș Costache – U 
14, Andrei Cristescu, Alexandru 
Ciucă U 16, iar cele de bronz (4) 
– David Ţugui, Antonia Rădoi, 
Alexia Cristea, Alexia Trandafi r 
U 14.  La Turneul Internaţional 
de la Duisburg – Germania, 
(U 16, Sala „Walter Schadlich”, 
6, 7.IV.2019, 323 sportivi din 
Belgia, Luxemburg, Olanda, 
Marea Britanie, Germania și 
România), reprezentantul CSM 
CFR CSȘ Ploiești și al României – 
Alexandru Petre a cucerit medalia 
de aur triumfând la categoria 73 
kg.  La Campionatele Naţionale 
Școlare de Judo (Deva, U 18, 6, 
7.IV.2019, 150 sportivi, din 25 
cluburi), sportivii pregătiţi la CSM 
CFR CSȘ Ploiești au cucerit „aur” 
prin Vladimir Grădinaru (60 kg) 
și Radu Mărculescu (55 kg) și 
„bronz” prin Andrei Cristescu, 
Tudor Manu, Alin Moise.  În 

palmaresul CSM CFR CSȘ Ploiești 
au fost înregistrate și medaliile 
judoka U 18, din Campionatul 
României (Craiova, 22.II.2019, 269 
sportivi, 65 de cluburi din ţară), 
cucerite de Vladimir Grădinaru 
„aur” la categoria 66 kg și de 
cele de bronz obţinute de Sergiu 
Arnăutu și Radu Mărculescu. 

 Campionatul României al 
Juniorilor 1 – U 21 (Drobeta 
Turnu Severin , 13, 14.IV.2019, 262 
de sportivi, din 65 cluburi), a adus 
structurii sportive CSM CFR CSȘ 
Ploiești o medalie de argint prin 
Diana Marcu și două de bronz 
prin Antonia Minigote și Andrei 
Baicu.  Succese pentru CSM CFR 
CSȘ Ploiești și la Campionatul 
Naţional de Tineret – U 23 
(Drobeta Turnu Severin, 15-17.

III.2019, 183 de sportivi, 45 de 
cluburi): „aur” prin Paul Onofrei 
la 60 kg și de două ori „bronz” 
prin Cătălina Șchiopu (52 kg) și 
Diana Marcu (78 kg).  Bucurii 
și la Campionatul României de 
Judo – Seniori (Sala Sporturilor 
Iași, 22-24.III.2019, 178 sportivi – 
45 cluburi), unde CSM CFR CSȘ 
Ploiești a cucerit două medalii de 
bronz prin Diana Marcu (78 kg) și 
Cătălina Șchiopu (52 kg).

ÎNOT
SUB „BAGHETA” 

TAMAREI COSTACHE
Bazinul Olimpic „Mihai 

Mitrofan” din Brașov a găzduit 
(13, 14.IV.2019) o frumoasă 
competiţie juvenilă – „Cupa Ligii 
performanţei în nataţie” (Etapă 
de semifond, 150 de sportivi, 18 
cluburi). Sub „bagheta” maestrei 
emerite a sportului Tamara 
Costache – ex-Campioană și 
Recordmenă Mondială, tinerii 
înotători de la CSM Ploiești au 
triumfat cucerind 34 de medalii, 
din care 18 de aur, 10 de argint 
(din care una cu ștafeta clubului) 
și 6 de bronz.

CSM Ploiești (antrenoare 
coordonatoare Tamara Costache, 
antrenor Ciprian Toma), a fost 
reprezentat cu succes de 11 

sportivi (toţi medaliaţi în fi nal), 
care au concurat în probele de 200 
m liber, spate, bras, fl uture, 200 m 
mixt, 400 m liber.

Performerii CSM Ploiești au 
fost: Aida Staicu – 4 medalii de 
aur (Trofeu pentru cel mai bun 
performer la „Copii născuţi în 
2007), Luca Marinescu 4 „aur” 
(Trofeu n. 2010…), Fabian Păun 4 
aur (Trofeu 2009), Cristian Tolea 2 
aur, 1 bronz, Cristian Lupu 1 aur, 
1 argint, 2 bronz (Trofeu 2008), 
Andra Niţă 2 aur, 2 argint, Patrick 
Iacob 1 aur, 3 argint, apoi ceilalţi 
medaliaţi – Darius Radu, Bianca 
Păun, Erica Forţu, Victor Ana.

HIPISM
SPECTACOL CU TRAP, 
PARIURI ȘI DRESURĂ 

ECVESTRĂ…
Una din bijuteriile sportive 

ale „Orașului Aurului Negru” – 
Ploiești, „Hipodromul”, a găzduit 
(20.IV.2019) a doua atractivă 
reuniune hipică a anului, cu patru 
curse de trap, cu două „reprize” de 

înaltă dresură ecvestră realizate 
de maestrul Filimon Iordache 
artist emerit de circ, cu plimbări 
cu poneiul Camelia, gratuit, în 
spaţiul rezervat, pentru copiii 
doritori. În cursa – „Premiul 
Bianca – Fortuna Silver” (10 cai, 
3 ani și mai vârstnici, 1950 m), 
victoria armăsarului Girus du 

Patural (având în sulky un driver 
și antrenor valoros – Adrian 
Marciu), mi-a produs o bucurie 
aparte, calul, importat recent din 
Franţa, aparţinând și preţuitului 
om de sport din Bușteni –ec. 
dr. Emanoil Savin – senator în 
Parlamentul României și care-l 
are coproprietar și pe inginerul 
Marian Manea – președintele 
Federaţiei Române de Trap.

CICLISM
PE „DRUMUL VINULUI” DIN 

PRAHOVA…
„Road Grand Tour” (Seciu, 

20.IV.2019), pe „Micul Drum al 
Vinului” (Traseu 23,3 km; start 
pe drumul Bucov – Pleașa, apoi 
urcușul devenit celebru la Crama 
–Seciu – Boldești Scăeni…), 
pentru că „Drumul Vinului”, de 
poveste în Prahova, continuă la 
Tătaru, Urlaţi, Ceptura, Tohani, 
Budureasca, Valea Călugărească. 
Cursa ciclistă, eveniment sportiv 
naţional (marele câștigător, 
ploieșteanul Valentin Pleșea, fost 

la Petrolul, acum la Steaua…), cu 
record de participare (peste 430 
de cicliști și cicliste, din zeci de 
localităţi (inclusiv din Bulgaria 
și Moldova…, cu „amatori” și 
cu „experţi”, de diferite vârste, la 
„61,9 km” sau la „108,6 km”…), 
a necesitat un efort organizatoric 
maxim susţinut de către Consiliul 

Judeţean Prahova și de sponsori 
generoși din toată ţara, dar și 
prin implicarea admirabilă a  
multiplului campion – profesorul 
farmacist Alexandru Ciocan – 
comentator și expert al Televiziunii 
Eurosport și al tatălui său – ex-
campionul ploieștean Constantin 
Ciocan, olimpic (Tokyo 1964…), 
antrenor la Petrolul Ploiești și 
președinte al Asociaţiei Judeţene 
de Ciclism Prahova.

FOTBAL
PE SCURT, CU „DULCE” ȘI 

„AMAR”…
Liga 2 / Etapa 31 (23.IV.2019)
  CS Mioveni – FC Petrolul 

Ploiești 1-2 (1-0). Etapa 32 (27.
IV.2019)  FC Petrolul Ploiești 
– Daco Getica București 1-3 (1-
1). Etapa 33 (4.V.2019)   Farul 
Constanţa – FC Petrolul Ploiești 
0-3 (0-2). Marcatori: Pușcaș (min. 
2), Saim Tudor (9), Borţa (89). 
Petrolul (antrenor Gheorghe 
Mulţescu): Lungu – Borţa  Ghinga, 
Cazan, Ţicu – Chindriș, Pușcaș – 
Saim Tudor (61 Stoica), Marinescu 
(86 Kozoronis), Moldoveanu 
– Arnăutu (78 Ștefănescu).  
„Dulce” (victorii la Mioveni și 
la Constanţa) și „amar” (două 
eșecuri consecutive pe superbul 
propriu stadion) – dezamăgitor, 
care fac ca „visul” promovării în 
acest sezon să se cam stingă pentru 
mult îndrăgitul Petrolul…   Cu 
cinci etape înainte de fi nal, în lupta 
promovării se mai afl ă Academica 
Clinceni 76p, Chindia Târgoviște 
73p, U Cluj 69p, Petrolul 65p, 
Sportul Snagov 63p.

Etapa 34 (11.V.2019, ora 11.00, 
Stadion „Ilie Oană”)  FC Petrolul 
Ploiești – Dacia Unirea Brăila.
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sportivi (toţi medaliaţi în final) Patural (având în sulky un driver
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Judeţean Prahova și de sponsori

Judoka CSM CFR CSŞ Ploieşti, medaliaţii Judoka CSM CFR CSŞ Ploieşti, medaliaţii 
„U 23”, la Drobeta Turnu Severin„U 23”, la Drobeta Turnu Severin

DIN SPORTUL PRAHOVEANDIN SPORTUL PRAHOVEAN

Constantin CiocanConstantin Ciocan

Alexandru CiocanAlexandru Ciocan

Spre Seciu…Spre Seciu…

Foto: Road Grand TourFoto: Road Grand Tour

Înotătorii CSAM Ploieşti, medaliaţi la BraşovÎnotătorii CSAM Ploieşti, medaliaţi la Braşov

Girus du Patural („1”), victorie…Girus du Patural („1”), victorie…

Imagini judo, înot, hipism – csmploieşti.roImagini judo, înot, hipism – csmploieşti.ro

Medaliaţii „U14”, la Satu MareMedaliaţii „U14”, la Satu Mare
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