
„Noi am câștigat!”, au exclamat 
către susținătorii lor într-un glas 

Irina Vlah și președintele separatist Igor 
Dodon, după ce rezultatele preliminare 
ale alegerilor de la Comrat din 30 iunie 
au scos-o învingătoare pe fosta bașcan a 

Găgăuziei. „Sunt bucuros că majoritatea 
locuitorilor UTA au ieșit la vot, în pofi da 
încercărilor de a zădărnici aceste alegeri”, a 
declarat Igor Dodon la capătul scrutinului, 
lăsând de astă dată toate treburile statului 
și pe Zinaida Greceanîi de capul ei în 
legislativ, doar pentru a fi  alături de 
cea care a candidat pe listele PCRM la 
bășcănie, dar a fost activ susținută de 
socialiști, în persoana liderului de facto al 
acestora.

Și Dmitri Kozak a felicitat-o, într-o 
discuție telefonică, pe Irina Vlah cu 
„victoria convingătoare” în alegerile 
bașcanului Găgăuziei, exprimându-și 
convingerea că în viitorul apropiat părțile 
vor  discuta în detalii „pașii suplimentari 
de consolidare a legăturilor economice 
și umanitare dintre Găgăuzia și regiunile 
Rusiei”.

PLOIEȘTIUL, SUB ZODIA INCOMPETENȚEI 
SAU A DERBEDEISMELOR POLITICE

Nr. 1885 • 4 - 10 iulie 2019Nr. 1885 • 4 - 10 iulie 2019
 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

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

 „Orice reformă, în afară de cea morală, este inutilă.”
- Culese de Tata  Th omas Carlyle (1795-1881) scriitor scoţian
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70% DINTRE 70% DINTRE 
CONSILIERII JUDEȚENI CONSILIERII JUDEȚENI 

S-AU ÎNVÂRTIT DE S-AU ÎNVÂRTIT DE 
SERVICII LA STATSERVICII LA STAT

Am zice așa: consilierii județeni sunt un 
pic pe dinafara legii! Ei ar fi  trebuit să-și 

depună noile declarații de avere (completate în 
2019 pentru situația fi nanciară din 2018) până 
pe data de 15 iunie și nu au făcut-o. S-au dacă 
le-au depus și a uitat cineva să le ridice pe site-
ul Consiliului Județean Prahova tot rău pică și 
tot cam într-un fel de nelegalitate se afl ă inclusiv 
instituția în sine. De altfel, vorbind despre pagina 
ofi cială a CJ, am remarcat că nu este adusă la zi 
cel puțin în privința componenței legislativului 
județean. Și oricum declarațiile de avere și de 
interese sunt un pic ascunse; nu le găsești direct 
într-o rubrică denumită standard „declarații de 
avere”, ci într-o anexă intitulată „alte informații”. 
Pentru un neavizat într-ale internetului e chiar 
greu să le găsească! 

Este adevărat că Ploieștiul este scăpat 
de sub control și arată parcă mai 

îngrozitor ca niciodată. Este adevărat, de 
asemenea, că primul responsabil pentru 
această stare este primarul Adrian Dobre. 
Dar să nu-i uităm pe cei doi viceprimari, 
Cristian Ganea și George Pană, care au 
printre atribuții chiar supravegherea unor 
activități care țin de străzi, salubritate, 
parcuri, școli etc. Și să nu-l uităm pe city-
managerul Teodora Marin. Și sub niciun 
chip pe directorii RASP (regia are în 
responsabilitate serviciile publice de apă, 
canal, salubritate, dezinsecție-deratizare, 

iluminat public, curățenie căi rutiere), 
SGU (spații verzi, cimitire, parcări) sau cei 
de la Direcția de Investiții Ploiești. Dacă 
vreți, celor enumerați mai sus le plătim, 
însumat, o jumătate de milion/an salariul 
ca să... Ca să ce? Ei bine, fi x ca să țină 
orașul în halul în care arată. Ei bine, dacă îî 
mai adăugăm pe consilierii locali prezenți 
în adunările generale ale acționarilor sau 
alte diverse persoane selectate în consiliile 
de administrație, avem măsura exactă 
a... pagubei. Sau a jafului, incompetenței, 
derbedeismelor politice...

După alegerea primei femei în 
fruntea partidului, PSD o să vadă, 

în sfârșit, cum e și cu o femeie!
M-am gândit să încep cu o glumă, fi e 

ea și proastă, pentru că ceea ce urmează 
să vă spun este AMAR.

Pe scurt, Campionul Mondial la Box- 
Leonard Dorin Doroft ei, pleacă defi nitiv 
din țară. Își vinde mobila, casa, își ia 
copiii, își lichidează socotelile și nu vrea 
să mai privească înapoi. Pleacă în Canada. 
Ce va face acolo? Tot ce n-a putut să facă 
aici, deși zilnic a încercat.

A făcut primul Pub din orașul ăsta 
îmbâcsit, ca „afară”, cu artiști aduși de la 
București, unde și-a expus toate trofeele, 

și și-a implicat toată familia, dar din care 
l-au alungat tocmai cei care trebuia să îi 
mulțumească zilnic, că Moșu’ a ales să se 
întoarcă acasă. 

A încercat să schimbe mentalități, 
mai întâi în boxul județean și apoi în cel 
național, din poziția de șef al Federației 
Române de Box-condusă până atunci 
de infractori dovediți ca Rudel Obreja, 
dar inerția unor metehne dăunătoare 
performanței a învins în fața experienței 
mondiale a lui Leonard. 

A făcut tot posibilul să promoveze 
sportul alături de toți politicienii locali, 
indiferent de partid, dar s-a ales cu 
mizerii aruncate din toate părțile. 

A încercat să zâmbească și să meargă 
însă mai departe de fi ecare dată. Până azi. 
Când a ales altceva! Un loc în care să aibă 
șansa unei VIEȚI NORMALE pentru el și 
frumoasa lui familie.

Ministrul Sănătății, Sorina 
Pintea, s-a ținut de 

cuvânt și a trimis în Prahova 
12,72 milioane de lei pentru 
achiziționarea de aparatură 
medicală la spitalele Județean de 
Urgență și cel de Obstetrică și 
Ginecologie Ploiești. Consilierii 
județeni au aprobat rectifi carea 
bugetelor celor două instituții 
incluzând, în cazul fi ecăruia, 
sumele noi alocate. La Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești, din 
suma de 9,033 mil. lei pusă la 
dispoziție, vor fi  cumpărate mese 
de operație și lămpi chirurgicale 
de tavan cu pregătire video, 
o linie completă de chirurgie 
laparoscopică 3D, o platformă 

de electrochirurgie cu sigilare 
vasculară, un sistem complet 
de endoscopie digestivă, un 
aparat de anestezie de înaltă 
performanță, paturi pentru 
terapie intensivă, ventilatoare 
mecanice pentru urgențe, inclusiv 
compatibile cu RMN, aparat 
ultrasonografi e Doppler portabil, 
cu sonde pentru examenul 
extracranian al arterelor 
cervico-cerebrale și pentru 
examenul Doppler transcranian, 
plus alte tipuri de aparate 
medicale destinate măsurării 
tensiunii arteriale și nivelului 
de oxigen din sânge. Pentru
Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie Ploiești, care 

va primi 3,665 milioane de 
lei, vor fi  achiziționate un 
ecograf morfologie fetală, cinci 
monitoare multiparametru, 11 
sisteme medicale de climatizare, 
15 pulsoximetre, 10 incubatoare 
închise cu servcontrol și pereți 
dubli (pentru nou-născuții care au 

nevoie de supraveghere specifi că 
prematurilor și bebelușilor cu 
probleme), două incubatoare 
de transport neonatal, 10 lămpi 
de fototerapie și alte tipuri de 
aparatură destinată investigațiilor 
de laborator.

IRINA VLAH, DIN NOU BAȘCAN AL IRINA VLAH, DIN NOU BAȘCAN AL 
GĂGĂUZIEI, PENTRU ÎNCĂ UN TERMEN

va primi 3 665 milioane de nevoie de supraveghere specifică

APARATURĂ DE 12,72 MILIOANE LEI LA SJU ȘI SOG PLOIEȘTI
upă alegerea primei femei în

amilia dar din careși și a implicat toatăă fa
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Presa centrală dă Presa centrală dă 
de pământ de pământ 
cu...Sinaia!cu...Sinaia!
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OFERTĂ DE

Cică PSD caută soluții pentru 
abandonul școlar, problemă 

cu care România se confruntă în 
mod acut în ultimii ani și care a 
fost „cârpită” cu diferite măsuri 
neviabile. Și a găsit una de-ți stă 
mintea-n loc: să le dea elevilor 
câte 10 lei pe zi dacă nu chiulesc 
de la școală. Astfel, pentru 20 de 
zile de școală fără vreo absență, 
un elev ar putea primi 200 lei pe 
lună. Bravo, dragă, învățați-i pe 
ăștia cu mita de mici, să nu scape, 
naibii, vreun cinstit în România 
asta, în cazul în care vreun copil ar 
vrea să-și trăiască viața fără să dea 
sau să primească un leu șpagă! Eu 
zic să scoateți și limba română, că 
tot e nefolositoare și s-o înlocuiți 
cu un ghid „Cum să devii Fane 
Spoitorul” sau „Cum să te faci 
premier sau parlamentar cu 7 clase 
plus o diplomă falsă de bac și de 

facultate”. Mă rog, merge și un curs 
de trafi c de droguri sau unul de 
contrabandă cu țigări, să-i facem 
pe copilași antreprenori încă de 
când sunt în fașă, bine?

Șerban Nicolae a declarat că 
PSD are nevoie să regăsească 

mesajul care l-a consacrat, anume 
acela „de partid de oameni cinstiți”. 
Corect, Șerbane, dar pentru asta 
mai întâi e necesar să vă dați 
afară pe toți și să aduceți în locul 
vostru niște englezoi, japonezi 
sau nemți, aceste nații de oameni 
fi ind socotite cele mai cinstite de 
pe glob. Mă rog, dacă e să măsori 
corectitudinea după chipul și 
asemănarea ta, zic să-i înviați pe 
Terente, Codin, Tunsu sau Stroie 
Fulgeratu` și să-i faceți mintenaș 
rezerva de cadre în partid, că pe-ai 
voștri i-a cam decimat DNA!

Codrin Ștefănescu a 
scris, după înfrângerea 

usturătoare de la Congresul PSD, 

când colegii săi au refuzat să-i dea 
votul pentru postul de secretar 
general: „Vreau să le mulțumesc 
celor care m-au susținut în toate 
aceste zile! Voi mi-ați demonstrat 
că există încă curaj și oameni de 
caracter. Vreau să le mulțumesc și 
celor care m-au trădat! Mult mai 
mulți! Voi mi-ați arătat fața oribilă 
a ceea ce urmează să devenim 
curând. Adică lași, lipsiți de 
scrupule și fără de cuvânt. Ceea ce 
nu voi accepta niciodată!” Codrine, 
cum ziceai tu deunăzi vreme când 
voi, PSD și ALDE, votați ce vă 
poft ea buricul? „Pentru că putem!” 
Uite, de-aia nu te-au ales colegii 
tăi, „fi indcă au putut”, înțelegi? Pe 
de altă parte, lumea nu-i strâmbă 
fi indcă nu se potrivește cu tine, 
s-ar putea ca tu să fi i ăla defect. 
Sfatul nostru e să te așezi în cap; 
poate așa, la cât ești tu de răsturnat, 
se vede viața normal și de la tine.

De când cu zilele astea 
caniculare, televiziunile 

din România ne omoară cu 
sintagma „iadul roșu” care a 
pus stăpânire pe Europa și pe 
România. Avem așadar „iadul 
alb” iarna, când troienește zăpada, 
„iad roșu” când e arșiță, „iadul de 

gheață” când plouă cu grindină, 
„iad albastru” când sunt inundații, 
„iad mirositor” când nu iau ăștia 
gunoiul. Dar ia spuneți-ne, cum se 
numește când voi o luați razna și 
zăriți numai apocalipsa peste tot, 
„iadul minții” sau „istericale de 
vară”?

O fi țuică din Ploiești, aservită 
și stăpânită de un clan 

politic, scrie că primarul liberal 
al orașului Sinaia, Vlad Oprea, 
lăudat de Klaus Iohannis pentru 
cum arată stațiunea, a declarat, 
duminică, la Antena 3, că fostul 
procuror al DNA Ploiești, Mircea 
Negulescu, i-a propus să facă sex 
în trei cu fosta noră a lui Virgil 
Măgureanu: „M-a întrebat dacă aș 
vrea să facem ceva cu ea, în sediul 
DNA. Nu mi-a venit să cred. Nu o 
cunoșteam pe doamna respectivă. 
Apoi mi-a zis că a fost o glumă.” 
Nu te speria, dragă, asta e o nimica 
toată și oricum se poartă la cel mai 

înalt nivel. Și ditamai premierul 
României, Viorica Dăncilă, a zis că 
partidul a avut Sex în loc de CEx, 
deci ar fi  fost vorba de o orgie în 
grup de 60-70 de persoane! Așa că 
zi-i lu` Portocală să ridice potul, că 
rămâne PNL de căruță și la asta, ce 
naiba! Dar... băieți, voi violați țara 
în fi ecare zi, așa că nu mai vorbiți 
de funie în casa spânzuratului!

Canicula cică „îl lasă rece” 
pe primarul Ploieștiului, 

Adi Dobre, fi indcă nu a montat în 
Ploiești niciun cort unde oamenii 
leșinați de căldură să stea un pic 
la umbră ori să bea un pahar cu 
apă. Și mizeria din oraș îl lasă 
rece, și iarba netăiată, și boscheții 
netunși...Bre, sunteți nebuni? De 
ce credeți voi că Dobre trebuie să 
le știe pe toate? Omul n-are habar 
de nimic, el încă se închină și se 
miră în fi ecare zi cum de-a reușit 
să păcălească atâția oameni să-l 
aleagă primar! Iar asta îi ocupă tot 
timpul, deci el n-are efectiv timp 
de alte treburi! Între noi fi e vorba, 
„reci” sunt și viceprimarii Ganea 
și Pană, city-managerul Marin ori 
directorii politici de la RASP (nu 
pun Rosal să dea cu apă pe străzi 
și să culeagă gunoaiele), TCE (nu 

au aer condiționat în autobuze) 
sau SGU (nu tund iarba la timp), 
că și ăștia stau cu burta la soare, de 
vreme ce orașul și serviciile sunt 
cam praf zilele astea!

Criminaliștii s-au apucat și ei 
de statistici. Conform unui 

calcul de-al lor, un om întâlnește 
într-o viață 16 criminali: „Dacă în 
fi ecare zi a vieții sale, o persoană 
care are acum 71 de ani, ar fi  
trecut pe lângă 10 persoane noi în 
fi ecare dintre cele 365 de zile ale 
unui an, la fi nalul vieții ar fi  trecut 
pe lângă sau ar fi  întâlnit 260.000 
de persoane. Cum la 100.000 de 
oameni sunt în jur de 6 criminali, 
acest lucru înseamnă 15,6 criminali 
întâlniți într-o viață de om”. Mda, 
dar ia ghiciți, câți criminaliști care 
nu-s în stare să-i prindă pe ucigași 
întâlnesc un om într-un an? Sau: 
cam peste câți proști care fac 
statistici de-astea dă un individ în 
fi ecare zi? 

Oho, se aude că „suprafața 
României se modifi că în 

timp, sub efectul schimbării cursului 
Dunării sau cursurilor râurilor care 
reprezintă frontiere cu statele vecine 
(Prut, Tisa) și mai ales pe țărmul 
Mării Negre- unde suprafața crește 
ca efect al depunerilor aluviunilor 
Dunării și scade ca urmare 
a eroziunii, mai ales în sudul 
litoralului”. Aha, deci statul paralel 

nu stă degeaba! Guvernanții se 
chinuie să depună aluviuni, iar 
statul paralel și bandiții ăia de 
europeni au pus râurile să ne 
mănânce țărișoara, să ne fure din 
pământ, s-o erodeze fi r de nisip 
cu fi r de nisip! Când v-am spus 
noi că există un complot planetar 
împotriva noastră, nu m-ați 
crezut! Chiar și Soarele e cuprins 
în planul ăsta de distrugere, că ne 
bate prea rău în cap!

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

ACTUALITATE

RAZIE AMPLĂ PE ȘOSELELE 
DIN PRAHOVA

Acțiunea a avut drept scop 
prevenirea accidentelor rutiere, 
fi ind vizați participanții la trafi c 
care depășesc viteza legală. În 
cadrul acțiunii, au fost efectuate 
656 de testări cu aparatul etilotest și 
au fost controlate 700 de vehicule, 
fi ind aplicate 571 de sancțiuni, a 
precizat IPJ Prahova. Din totalul 
sancțiunilor, 491 de contravenții 
au fost pentru nerespectarea 

limitei legale de viteză, iar pentru 
10 conducători auto s-a impus 
suspendarea dreptului de a 
conduce pe o perioadă de 90 de 
zile, întrucât au depășit limita 

legală de viteză cu mai mult de 50 
km/h. Recordul de viteză a fost de 
142 km/h. Unul dintre exemple 
poate fi  și un conducător auto 
care se deplasa pe DN1, pe raza 
localității Potigrafu. Acesta se 
deplasa cu 127 km/h, cu 57 km/h 
mai mult decât limita de viteză 
stabilită pe acel tronson de drum. 
Totodată, conducătorul auto avea 
inspecția tehnică expirată, astfel 
încât i-a fost reținut atât permisul 
de conducere cât și certifi catul de 
înmatriculare și setul de plăcuțe 
cu numerele de înmatriculare. Alți 
37 de bicicliști au fost sancționați 
pentru nerespectarea regulilor de 
circulație. 19 conducători auto 

au fost prinși la volan după ce 
au consumat alcool, fapt care a 
condus la reținerea permisului de 
conducere, dar și la sancționarea 
lor cu 1.305 lei pentru fi ecare 
contravenient. Recordul la 
capitolul alcoolemie a fost 
doborât de un conducător auto 
care circula pe Șoseaua Vestului 

din Ploiești. În urma testării cu 
aparatul etilotest rezultatul a fost 
1,07 mg/l alcool pur, fi ind acum 
cercetat penal. Polițiștii au reținut 
și 8 certifi cate de înmatriculare 
pentru inspecția tehnică periodică 
expirată, depistarea unor anvelope 
uzate sau de alte dimensiuni decât 
cele prevăzute de lege, dar și 
pentru defecțiuni grave la sistemul 
de iluminare ori la sistemul de 
frânare. Suma amenzilor aplicate 
depășește valoarea de 190.000 lei. 
„Recomandăm particinanților 
la trafi c să respecte regulile 
de circulație pentru siguranța 
proprie, dar și a celor din jur”, este 
apelul IPJ Prahova.  

limitei legale de viteză iar pentru

f lt t ” Mă m i

când colegii săi au refuzat să i dea
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MOTOCICLIST ISRAELIAN 
IMPLICAT ÎNTR-UN 
ACCIDENT PE DN1

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN1, pe raza localității Bănești, la 
km 90+100, după ce un motociclist 
israelian a intrat într-un separator 
de sens. Potrivit primelor date, se 
pare că bărbatul a pierdut controlul 
direcției de deplasare,  posibil din 
cauza neadaptării vitezei în curbă, 
pe sensul de mers către Brașov, și a 
intrat în coliziune cu separatorul de 

sens. Victima a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

MOTOCICLIST ACROȘAT 
DE UN AUTO PE DN1 A, LA 

CHEIA
O persoană a sunat la 112 și 

a anunțat evenimentul rutier. 
Potrivit primelor cercetări, se pare 
că motociclistul se afl a în depășirea 
regulamentară a unui autoturism 
moment în care mașina a efectuat 
manevra de viraj la stânga, fără să 
se asigure, intrând în coliziune. În 
urma impactului, motociclistul a 

fost rănit și a necesitat transportul 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitatea.

INCIDENT CU UN TIR, PE 
DN1A, LA CHEIA

Problema a apărut pe DN 1A, 
pe raza localității Cheia, la km. 
158. Potrivit primelor cercetări 
se pare că un tir încărcat cu dale 
din beton nu ar fi  adaptat viteza 
în curbă la dreapta, iar marfa 
din semiremorca s-a desfăcut. 
Semiremorca tirului a intrat în 
balans și a rămas înclinată. Trafi cul 
în zonă a fost restricționat, iar 
circulația s-a desfășurat pe o 
singură bandă, alternativ, dirijat 
de către polițiști. După ce dalele 
care s-au pierdut pe drum au fost 
urcate pe platformă, trafi cul în 
zonă a fost reluat. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

 continuare din pagina 1

70% DINTRE CONSILIERII 
JUDEȚENI S-AU ÎNVÂRTIT 

DE SERVICII LA STATDE SERVICII LA STAT

sens Victima a fost transportată

Trecând peste aceste „deșteptăciuni” 
pur românești, cu referire cel puțin la 

maniera în care declarațiile sunt  mascate, 
trebuie să vă spunem că materialul de față 
are la bază documentele depuse în 2018 
și care se referă la veniturile și averile 
aleșilor județeni din 2017. Deci e posibil 
ca mai multe lucruri să se fi  schimbat între 
timp. Dar, cum se zice, asta e, lucrăm cu 
materialul clientului. Ei bine, dacă ar fi  să 
tragem linie, găsim niște statistici oarecum 
surprinzătoare: 19 consilieri județeni, fără a-i 
pune la socoteală pe cei doi vicepreședinți, 
lucrează în sectorul public, fi e la companii 
de stat, fi e în educație sau în societățile din 
subordinea Consiliului Județean Prahova 
sau a Consiliului Local Ploiești și Câmpina; 
3 aleși sunt pensionari; 7 consilieri dețin 
fi rme sau lucrează în mediul privat; 12 
dintre aceștia au soțiile ori soții angajați 
în sistemul public; cel mai avut consilier 
județean a lucrat numai la companii de stat, 
în posturi primite ca sinecuri de partid; 
primii doi cei mai avuți aleși sunt membri 
PSD; 6 consilieri + un vicepreședinte al CJ 
nu au trecut în declarații că ar avea vreo 
locuință; cele mai mari datorii, peste un 
milion de lei, le-a angajat vicepreședintele 
CJ Vasile Pătrașcu; un consilier PSD și unul 
PNL declară ca venituri doar indemnizațiile 
de consilieri locali; trei aleși au bărci sau 
ambarcațiuni cu motor etc. Haideți să 
vedem în ce averi „se scaldă” aleșii care 
dictează soarta județului, deși nu știu cum 
o fac (sau se vede cum deseori n-o fac), 
dat fi ind faptul că 70 % dintre ei au puțină 
experiență sau știință managerială:

Bogdan Andrei Toader (PSD), 
președintele CJ Prahova: 6 terenuri, 
2 apartamente, 1 autoturism, depozit 
bancar-40.000 lei, venituri-103.848 lei 
indemnizație președinte CJ (soție-18.075 
lei);

Ludmila Sfârloagă (PSD), 
vicepreședinte CJ: 1 teren, 1 casă de 
locuit, cont-10.000 lei, venituri-92.651 lei 
indemnizație vicepreședinte CJPh;

Pătrașcu Vasile (ALDE), vicepreședinte 
CJ: datorii-1.322.509 lei, venituri-92.650 lei 
indemnizație vicepreședinte CJPh, 5.600 lei 
pensie (soție-13.200 lei);

Ardeleanu Georgiana Anca (PSD): 
1 teren, 1 casă de locuit, 1 mașină, 
venituri-26.124 lei salariu și 8.270 
indemnizație consilier, 6.288 pensie 
intreținere copii;

Ardeleanu Vasile (ALDE): 1 teren, 
1 apartament, 1 casă de locuit, 2 mașini, 
datorii-77.200 lei, venituri-41.057 lei salariu, 
11.760 indemnizație consilier, 12.000 lei 
membru CA Hale și Piețe (soție-17.400);

Bănică Alexandru (PSD): 2 terenuri, 
1 apartament, 1 casă de locuit, 1 autoturism, 
venituri-38.820 lei pensie, 13.770 lei 
indemnizație de consilier județean 
(soție-16.580 lei);

Ciolac Dan (PNL): 1 teren, 
2 apartamente, 1 casă de locuit, 
2 autoturisme, active fi nanciare-11.250 
lei, venituri-12.600 cabinet senator, 30.110 
pensie,  13.581-indemnizație consilier 
(soție-32.263 lei);

David Simona (PNL): 2 apartamente, 
2 mașini, 1 buldozer, datorii- 21.000 euro 
și 200.000 lei, venituri-62.904 lei salariu 
director CRRNPAH Călinești și 8.514 lei 
indemnizație consilier (soț-83.863 lei);

Dumitru Cristian (PNL): 6 terenuri, 
1 casă de locuit, 1 autoturism, 1 rulotă, 
1 autoutilitară, depozite bancare-16.277 lei, 
împrumuturi acordate către fi rme-539.941 
lei, acțiuni-10.190 lei, datorii către o terță 
persoană-365.000 lei, venituri-15.248 
lei salariu, 8.550 lei dividende, 7.819 lei 
indemnizație;

Dumitru Mihaela Carmen (PSD): 
4 terenuri, 2 apartamente, 1 casă de locuit, 3 
autoturisme, datorii-20.000 euro și 250.000 
lei, venituri-143.729 lei salariu medic 
spital de stat, 88.139 lei cabinet privat, 
9.160 lei indemnizație consilier, 1.800 lei 
conferențiere (soț-154.718 lei);

Enescu Rareș Dan (PSD): 2 apartamente 
(1 apartament prin credit Prima Casă 
și cotă parte 25% alt apartament), 2 
autoturisme, plasamente bancare-48.829 lei, 
datorii-146.000 lei, venituri- 300 lei tichete 
cadou, 150.000 lei-botez copil, 9.125 lei 
indemnizație consilier, 1.489 indemnizație 
membru CA CJAPS;

Gâlcă Adrian (PNL): 1 teren, 
venituri-20.277 lei salariu, 5.082 lei 
indemnizație consilier;

Ilie Mihai Viorel (PSD): 1 teren, 2 mașini, 
conturi bancare-50.000 lei, venituri-60.000 
lei salariu, 10.000 lei indemnizație consilier 
(soți-36.000 lei);

Ionică Adrian (PNL): 1 autoturism, 
venituri-26.000 lei din salariu; 

Ionică Eugen (PNL):  2 apartamente (1 
al soției), 2 autoturisme, datorii-27.800 lei 
și 61.750 euro, venituri- 27.477 lei ofi țer PR 
Hidro Prahova, 4.896 lei administrator fi rmă 
privată, 9.356 lei indemnizație consilier, 
91. 203 lei dividende (soție- 66.661 lei);

Meșca Darius Dumitru (PSD): 
2 terenuri, 3 apartamente, 1 casă de vacanță, 
3 autoturisme, 1 autoutilitară, 1 barcă de 
pescuit, acțiuni sau părți sociale-204. 178 
lei, datorii-177.500 lei, venituri- 5.000 
lei arbitraj volei, 93.267 lei salariu SFEE 
Muntenia Nord, 94.025 lei indemnizație 
membru CA Conpet, 6.268 lei indemnizație 
consilier local, 425.479 lei contract de 
mandat SFEE MN, 3.000 euro + 6.000 lei 
contract agricol (soția-119.846 lei);

Măruntu Nicolae (PMP): 1 teren, 
1 casă de locuit, datorii-37.200 euro și 30.000 
franci, venituri-2.940 lei salariu, 40.800 lei 
pensie MAI, 7.575 lei indemnizație consilier 
(soția-30.000 lei);

Neaga Gheorghe (PSD): venituri-18.000 
lei indemnizație consilier, 20.200 pensie 
(soție-20.400 lei);

Necula Gheorghe (PNL): 3 terenuri, 
3 case de locuit, 1 spațiu comercial, 
2 autoturisme, 1 motocicletă, 1 barcă 
motor, fonduri de investiții-28.490 lei, 
conturi-7.520 lei, datorii- 137.000 lei, 
venituri-54.000 lei salariu, 31.900 lei din 
chirii, 8.965 lei indemnizație consilier 
județean (soția-27.600 lei);

Nică Justinian Feodor (PSD): 3 terenuri, 
1 apartament, 1 casă de locuit, 1 autoturism, 
cont bancar-74.362 lei, venituri-46.356 lei 
salariu profesor, 11.496 lei indemnizație 
consilier (soție-48.525 lei);

Nistor Marian Tudor (PNL): 
1 apartament, 1 casă de locuit, 
datorii-186.708 lei, venituri-47.646 lei 
salariu director Piață Câmpina, 13.917 lei 
indemnizație consilier (soție-56.799 lei);

Papuc Rodica Mariana (PNL): 
2 terenuri, 1 casă de locuit, datorii-67.000 
lei, venituri- 30.021 lei salariu, 6.831 lei 
indemnizație consilier ( mai are trecut un 
venit în dreptul căruia scrie „confi dențial”);

Pârvu Ionel (PSD): 3 terenuri, 
3 apartamente, 1 casă de locuit, 
venituri-114.599 lei salariu, 9.356 lei 
indemnizație consilier (soție-28.800 lei);

Pințoiu Toma (ALDE): 3 terenuri, 
2 case de locuit, 1 autoturism, depozit 
bancar-79.002 lei, venituri-87.596 lei salariu 
Conpet, 1.251 lei- dobânzi depozite, 9.152 lei 

indemnizație consilier, 12.762 lei președinte 
CA „Hale și Piețe” (soție-22.741 lei);

Popescu Cristian (PNL): 2 terenuri, 
1 apartament, 3 autoturisme, 2 remorci, 
1 ambarcațiune, datorii-60.000 lei,  
venituri-51.720 lei salariu, 9.196 lei 
indemnizație consilier (soție-7.412 lei);

Popovici Elisabeta (PNL): 1 apartament, 
1 casă de locuit, 1 autoturism, venituri-13. 
740 lei indmnizație consilier;

Răducanu Nicușor (PNL): 4 terenuri, 
3 case de locuit, 1 autoturism, împrumuturi 
acordate-193.041 lei, datorii-118.756 
lei, venituri-27.544 lei salariu, 8.514 lei 
indemnizație consilier, 21.416 lei dividende 
(soție-22. 395 lei salariu +16.583 lei 
dividende);

Soiu Mihail Iulian (PNL): 1 teren, 
1 casă de locuit, 1 autoturism, depozite 
bancare-67.000 lei,  venituri-6.096 lei salariu, 
30.000 lei pensie, 9.660 lei indemnizație 
consilier, 34.600 lei proces litigiu de muncă 
(soție-34.605 lei salariu și 25.620 lei pensie);

Sprâncenatu Nicoleta (PSD): 
1 autoturism, venituri-22.584 lei;

Stoian Sorin George (PSD): 1 teren, 
1 casă de locuit, 2 autoturisme, venituri- 
34.054 lei salariu, 9.641 lei cabinet, 8.039 lei 
indemnizație consilier (soție-22.480 lei);

Toma Horia Victor (ALDE): 1 casă de 
locuit, 1 apartament, 1 autoturism, depozite 
bancare-20.850 lei, venituri-60.003 lei 
salariu inspector școlar adjunct, 17.132 lei 
indemnizație consilier (soție-83.272 lei);

Tomoșoiu Adrian (PSD): 12 terenuri, 
1 apartament, 1 casă de locuit, 1 imobil, 
1 construcție în curs de edifi care, bijuterii, 
ceasuri, tablouri-66.500 euro, fonduri de 
investiții-12.400 lei, cont curent-75.000 euro, 
împrumuturi către persoane fi zice-300.000 
lei și 145.000 euro, datorii-73.446 lei, 
venituri- 34.781 lei salariu, 96.000 lei chirie 
imobil, 9.000 lei fond de investiții, 12.694 lei 
indemnizație consilier (soție-44.548 lei);

Tudora Marin (PNL): 1 apartament, 
datorii-114.504 lei, venituri-62.886 lei 
salariu Conpet, 9.660 lei indemnizație 
consilier, 4.224 lei indemnizație Veolia, 
5.950 lei indemnizație TCE;

Tudoran Lorin Gabriel (PNL): 
2 terenuri, 2 apartamente, 1 casă de locuit, 
2 spații comerciale, 3 autoturisme, depozite 
bancare-128.000 lei, datorii-85.455 
lei, venituri-12.500 salariu, 9.581 lei 
indemnizație consilier (soția-8.000 lei);

Viter Marius Andrei (PSD): 1 teren, 
1 casă de vacanță, 1 autoturism, 
conturi-8.000 lei, împrumutat persoană 
fi zică-40.000 euro, venituri-5.756 lei 
indemnizație consilier.

continuare din pagina 1 Ardeleanu Georgiana Anca (PSD):
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INCENDII DE LOCUINȚE LA 
ALUNIȘ ȘI LA VÂLCĂNEȘTI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce focul a cuprins două 
locuințe în comunele Aluniș și 
Vâlcănești. În ambele situații focul 
s-a manifestat violent. La Aluniș, 
incendiul, potrivit ISU Prahova, 
s-a manifestat pe o suprafață de 
aproximativ 160 mp, iar la fața 
locului au intervenit 12 pompieri. 
Din fericire, incidentul nu s-a 
soldat cu victime. La diferență 

de numai o oră, un alt incendiu 
a izbucnit, de data aceasta la 
Vâlcănești, unde fl ăcările au 
cuprins o casă și trei autoturisme. 
Potrivit ISU Prahova, incendiul 
s-a manifestat violent și a cuprins 

întreaga locuință. La fața locului 
s-au deplasat trei echipaje de 
pompieri.

TÂNĂRĂ DE 20 DE ANI, 
CARE TRAVERSA STRADA 
REGULAMENTAR, RĂNITĂ 

DE UN AUTOTURISM 
Accidentul rutier a avut loc 

pe Șoseaua Vestului din Ploiești, 
în zona West Mall. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat 
evenimentul rutier. Victima a 
fost transportată cu o ambulanță 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Potrivit primelor cercetări, se 
pare că tânăra de 20 de ani a 

fost acroșată de un autoturism 
condus de o femeie în vârstă de 
63 de ani, în timp ce victima 
traversa regulamentar strada. 
Conducătoarea autoturismului a 
fost testată cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost 0. Poliția a anunțat 
că în cauză continuă cercetările 
sub aspectul infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă. 

TIR CUPRINS DE FLĂCĂRI 
PE CENTURA DE VEST

Incendiul a avut loc pe Centura 
de Vest a Ploieștiului, pe sensul 
de mers către București. Un TIR 
încărcat cu apă potabilă a fost 
cuprins de fl ăcări. Inițial, incendiul 

violent a izbucnit la cabină, 
însă s-a extins cu rapiditate și la 
remorcă. La fața locului, potrivit 
ISU Prahova, s-au deplasat două 
echipaje de stingere și o ambulanță 
SMURD. Trafi cul în zonă a fost 
restricționat pe banda 1 de mers 
către București. Din fericire nicio 
persoană nu a fost rănită. (foto: 
ISU Prahova)

• Pierdut legitimație TCE pe numele Stan Maria Alessia. O declar 
nulă.

• Fii membru al familiei Pro Vita şi schimbă viaţa copiilor fără 
părinţi printr-un gest simplu - o donaţie.

ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI 
Valea Plopului

Vălenii de munte, Bd. Nicolae Iorga, nr. 72
Cod fi scal 7250 977

Cont IBAN lei         RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001
Cont IBAN Euro         RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003
Banca: B.C.R. Sucursala Vălenii de Munte

ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI

După ce primarul orașului 
Sinaia, Vlad Oprea, a fost 

ridicat în slăvi pentru că a semnat 
patru contracte cu fi nanțare 
europeană pentru modernizarea 
orașului, acum presa centrală și 
locală dă cu el de pământ fi indcă 

unul dintre proiecte vizează 
construirea unei parcări din fi er-
beton între două clădiri monumente 
istorice. O anchetă a jurnaliștilor de 
la www.riseproject.ro , reluată de 
ziarul Prahova, arată că proiectul 
„Park and Ride”, dincolo de rolul 

de a descongestiona trafi cul și de a 
încuraja mobilitatea nepoluantă, de 
fapt va afecta orașul, prin hidoșenia 
acestei clădiri. În afară de colosul 
(parcare) de 7 etaje „plantat” între 
Gara Sinaia și Hotelul Caraiman, 
ambele clădiri simbol ale orașului, 
se pare că lucrările afectează 
„o vegetație matură, întinsă pe 
aproximativ 2.000 de mp, precum 
și scări și alei vechi de peste un 
secol, parte din planul urbanistic 

originar al orașului”. Jurnaliștii de 
la Riseproject mai spun, în legătură 
cu proiectul: „În centrul localității 
cu cea mai mare concentrație de 
clădiri cu valoare arhitecturală din 
țară, în inima unei zone protejate, în 
coasta a două monumente istorice 
de clasa A, statul român (n.n. -prin 
Primăria Sinaia) se pregătește să 
construiască prima structură de 
fi er-beton din ultima sută de ani. 
Cu aviz de la Ministerul Culturii și 

cu bani de la Uniunea Europeană și 
de la Guvernul României, primarul 
orașului Sinaia e pe punctul să 
înceapă... a-și viola propriul 
patrimoniu istoric”. Reamintim 
că valoarea totală a proiectului 
este de 27.097.223, 07 lei, din care 
valoarea eligibilă-22.871.595,72 
lei, iar fi nanțarea nerambursabilă 
22.414.163,80 lei (19.440.856,36 
lei reprezintă contribuția din 
FEDR și 2.973.307,44 lei reprezintă 
contribuția națională).

În anul 2008, după etape 
de discuții/negocieri care 

au durat câțiva ani, consiliile 
județene Brașov și Prahova 
s-au asociat pentru a construi 
drumul Săcele-Valea Doft anei-
Câmpina, alternativă rutieră la 
foarte aglomerata Valea Prahovei. 
În 2015 însă, după ce au văzut că 
nu pot realiza această investiție, 
cele două instituții au predat 
drumul către CNAIR, asta pentru 
că statul se angajase să preia 
asfaltarea drumului forestier, pe 
o distanță de 13,68 km. În anul 
următor, Compania s-a degrevat 
de proiect și a declarat că nu mai 
e de actualitate această șosea de 
vreme ce se va lucra la autostrada 
Comarnic-Brașov. În 2017, din 
nou consiliile județene au dat 
mâna pentru edifi carea drumului... 
Ei bine, după 11-15 ani de... Ana 
și Caiafa, se pare că CJ Prahova 
va realiza primii 2,5 km din acest 

drum! Procedura de achiziție a 
fost încheiată, contractul fi ind deja 
semnat cu o fi rmă din Prahova, 
valoarea lucrărilor ridicându-se 
la 9,5 milioane de lei fără TVA. 

Banii sunt asigurați de Guvernul 
României, prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, 
unde CJ Prahova are o fi nanțare de 
11, 2 mil. lei.

upă ce primarul orașului unul dintre proiecte vizează

PRESA CENTRALĂ DĂ PRESA CENTRALĂ DĂ 
DE PĂMÂNT CU...SINAIA!DE PĂMÂNT CU...SINAIA!

La sugestia Consiliului 
Județean Prahova, 

Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutiere a construit un nou sens 
giratoriu în nordul orașului, 
în dreptul benzinăriei Lukoil, 
cu scopul de a fl uidiza trafi cul 
pe Centura de Vest. Ei bine, 
deocamdată nu numai că 
circulația n-a fost ușurată, ba 
dimpotrivă, s-a încurcat și mai 
tare. Luni dimineață, Biroul de 

Presă al Poliției Prahova a anunțat 
că se formase pe DN1 o coadă de 
mașini de 10 km, de la Băicoi și 
până la intrarea în oraș! Motivul: 
se intră greu în sensul giratoriu 
pe o singură bandă, chestiune 
recunoscută de Poliția Rutieră. Și 
Consiliul Județean a afl at despre 
această situație și se pare că soluția 
ar consta în lărgirea sensului cu 
încă o bandă, care să preia doar 
mașinile care circulă pe sensul 
Câmpina-București.
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O INVESTIȚIE CARE MAI MULT O INVESTIȚIE CARE MAI MULT 
ÎNCURCĂ DECÂT DESCURCĂ ÎNCURCĂ DECÂT DESCURCĂ 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A MAI PRIMĂRIA PLOIEȘTI A MAI 
„PRINS” 3 PROIECTE EUROPENE„PRINS” 3 PROIECTE EUROPENE
Primarul Adrian Dobre 

a semnat contractele de 
fi nanțare pentru efi cientizarea 
energetică a trei clădiri publice, 
respectiv, Grădinița cu program 
prelungit nr. 23 și sălile de sport 
ale Liceului Tehnologic 1 Mai și 
Liceului Tehnologic de Servicii 
„Sfântul Apostol Andrei”. Pentru 
Grădinița 23, proiectul, care 
include și realizarea unor sisteme 

de producție de energie termică 
și electrică din surse regenerabile, 
este în valoare de 4.140.392,03 lei, 
din care 81.792,51 lei reprezintă 
contribuția de la bugetul local. 
Pentru sala de sport a Liceului 
Tehnologic „1 Mai”, lucrările se 
vor desfășura în termen de 11 
luni de la semnarea contractului,  
valoarea investiției ridicându-se la 
1.953.308,49 lei, din care 38.017,44 

lei reprezintă contribuția de la 
bugetul local. Pentru cea de-a doua 
sală de sport, valoarea proiectului 
este de 1.283.168,04 lei, din care 
24.606,38 lei reprezintă contribuție 
din bugetul local. Reamintim că, 
anterior, Primăria Ploiești a mai 
semnat 6 proiecte, trei pentru 
anveloparea unor blocuri de 
locuințe și trei pentru efi cientizarea 
energetică a unor clădiri publice.

SE ASFALTEAZĂ 2,5 KM SE ASFALTEAZĂ 2,5 KM 
DIN DRUMUL DIN DRUMUL 

SĂCELE-VALEA DOFTANEISĂCELE-VALEA DOFTANEI

DUPĂ 11 ANI DE BĂTUT APA ÎN PIUĂ,
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACCIDENT PE DN1, LA 
PUCHENII MARI

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN1, la km 43+850, pe raza 
localității Puchenii Mari, pe sensul 
către București, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Se pare că evenimentul rutier ar 
fi  avut loc în momentul în care 
unul dintre autoturisme ar fi  vrut 
să vireze la stânga, moment în 
care a fost lovit din spate de o altă 
mașină. În urma impactului, o 

femeie a fost rănită și a necesitat 
transportul la Spitalul Județean 
Ploiești. Trafi cul în zonă a fost 
restricționat, iar circulația s-a 
desfășurat pe o singură bandă de 
mers către București.

ACCIDENT PE DN1, 
LA POSADA. TREI 

AUTOTURISME IMPLICATE
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN 1, pe raza localității Posada, la 
km 114, după ce trei autoturisme 
au intrat în coliziune. Se pare 

că evenimentul rutier a avut loc 
pe fondul nepăstrării distanței 
regulamentare între autoturisme. 
În urma impactului, o persoană 
a fost rănită. Trafi cul rutier în 
zonă a fost îngreunat, până când 
mașinile implicate au fost urcate 
pe platformă.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

la intersecția străzilor Nucilor 
cu Văleni, din Ploiești. Trei 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Potrivit primelor cercetări se pare 
că accidentul rutier s-a produs 
pe fondul neacordării priorității 
de trecere. În urma coliziunii, 
o persoană a fost rănită și a 
necesitat transportul la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

TÂNĂR CONDAMNAT LA 
ÎNCHISOARE, DEPISTAT DE 

POLIȚIȘTI 
Polițiștii din Urlați au depistat 

un tânăr în vârstă de 25 de ani, față 
de care Judecătoria Mizil a emis un 
mandat de executare a pedepsei 
cu închisoarea. Tânărul a fost 
condamnat la 2 ani și 6 luni. Acesta 
a fost acuzat de infracțiunile de furt 
califi cat, violare de domiciliu și 
tăinuire. Tânărul a fost încarcerat 
la Penitenciarul Mărgineni. 
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PLOIEȘTIUL, SUB ZODIA INCOMPETENȚEI PLOIEȘTIUL, SUB ZODIA INCOMPETENȚEI 
SAU A DERBEDEISMELOR POLITICE

Și-acum: primarul Dobre 
(PNL) a fost ales prin 

votul direct al ploieștenilor. 
Acesta însă și-a numit un city-
manager și mai mulți consilieri 
personali care să-l sfătuiască 
ori să țină treburile din scurt. 
Cei doi viceprimari au fost 
numiți prin voința majorității 
PSD-ALDE, alianță care deține 
majoritatea în Consiliul Local, 
chestiune hotărâtă tot prin 
votul ploieștenilor. Mai departe, 
directorii de la instituțiile afl ate 
în subordinea Consiliului Local 
Ploiești au fost instalați politic, 
asta chiar dacă s-au organizat 
selecții prin intermediul legii 
care defi nește ordonanța 
corporativă. Noi știm perfect 
că la aceste concursuri câștigă 
cine trebuie, așa că s-o lăsăm 
baltă cu competența, valoarea, 
profesionalismul clamate de 
fi ecare dintre acești manageri. 
Ei bine, cine deține majoritatea 

politică și-a instalat mai mulți 
directori la SGU, RASP, TCE, 
Hale și Piețe, Clubul Sportiv 
Municipal, Parcul „C. Stere”, 
Parcul Vest etc. Am putea 
afi rma că primarul Dobre 
are un singur protejat, șeful 
Parcului Vest. Restul țin de 
PSD-ALDE. Și-acum v-am 
invita să vă interesați de luptele 
intestine care se dau pe ascuns! 
Și câți din oamenii aceștia 
fac totul ca să se compromită 
reciproc politic! Sau cum 

Primăria Ploiești nu are bani 
de curățenie, întreținere spații 
verzi pentru tot anul, iar 
puținătatea bugetului nu este 
culpa unui om sau a actualei 
administrații, ci a unei gestiuni 
defectuase care vine de 10-15 
ani în urmă sau a faptului că 
nu s-au mai realizat investiții în 
oraș! Revenind, este adevărat că 
tendința este să-l găsim vinovat 
exclusiv  pe primarul Dobre (nu 
că n-ar fi ) pentru mizeria din 
oraș. Însă puțini știu că, de fapt, 
contractul pentru ridicarea 
deșeurilor de la populație a 
fost angajat de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară 
–Managementul Deșeurilor 
(ADI-Deșeuri), constituită la 
nivelul județului, instituție care 
are un director, un consiliu de 
administrație. ADI-deșeuri 
este coordonată de președintele 
Consiliului Județean Prahova, 
indiferent cum s-ar numi 
acesta. Curățenia căilor publice 
în schimb pică în sarcina 
Primăriei Ploiești, care are 
pentru așa ceva două instituții 

responsabile, RASP și SGU! 
Numai că, de exemplu, la 
ultima s-au schimbat directorii 
ca șosetele, iar ultimul impus 
mai degrabă sabotează decât 
să coordoneze activitatea în 
interesul locuitorilor. Cât 
despre Rosal, este adevărat, 
contractul va fi  reziliat, dar asta 
nu ne încălzește cu nimic pe 
noi. Noi ne lovim, dincolo de 
jocurile sau incompetența unor 
oameni, de realitatea hâdă din 
oraș! Și nu doar că ar fi  hâdă, 
ci reprezintă un pericol pentru 
sănătatea noastră, mai ales în 
zilele caniculare. Pe de altă 
parte, cinstit, câți dintre noi ne 
gândim la ploieștenii care fac 
mizeria asta? Adică nu mai e 
vina nimănui (poate a Poliției 
Locale, că nu aplică amenzi) 
că unii scuipă semințe, distrug 
coșurile stradale sau aruncă 
ambalaje și sticle pe unde 
apucă. Nu-i nimeni vinovat 
(poate tot Poliția Locală și alte 
instituții cu atribuții în acest 
sens) că locuitorii orașului scot 
la capătul străzilor fel de fel de 
mizerii, deși ei au pubele acasă...

continuare din pagina 1 politică și a instalat mai mulți

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Însoțit chiar de șeful Poliției Locale 
Ploiești, primarul Adrian Dobre a luat 

la pas sudul Ploieștiului, pentru a vedea dacă 
Rosal își face treaba sau nu. Pe strada Râfov, 
în dreptul unei case, acesta a văzut niște saci 
de gunoi depozitați în stradă și, nici mai mult, 
nici mai puțin, i-a arucat înapoi în curte. De 
aici încolo întâmplarea este povestită diferit. 
Ziarele locale, care au indicat str. Lupeni,  
scriu că, în acea clipă, șeful (interimar) Poliției 
Locale a făcut stânga-mprejur, lăsându-l 
singur pe Dobre în fața cetățeanului furios. 
Fiindcă omul cică l-ar fi  înjurat pe edil ca la ușa 
cortului. Pe pagina sa de socializare primarul 
confi rmă incidentul, dar infi rmă desfășurarea 
evenimentelor: „Adevărul este undeva la mijloc: 
Da, „l-am ajutat” pe cetățean să-și bage gunoiul 
înapoi în curte, dar nu au existat amenințări 
și înjurături, sunt exagerări. Poliția Locală nu 
a fugit, ci a dat amenzi. Nu era strada Lupeni, 
era strada Râfov. Cei aproximativ 20 de martori 
pot confi rma acest lucru”. Primarul a făcut apoi 
apel la ploieșteni să nu mai contribuie și ei la 
mizeria din Ploiești: „Revin cu rugămintea 
către dumneavoastră să împiedicăm aruncatul 
gunoiului la întâmplare!  Vă reamintesc că 
am ajuns în această situație critică din cauza 
nerespectării grafi cului de colectare a gunoiului 
menajer de către Rosal (contract care nu este 
încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, ci 
cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Prahova) și a celor care aruncă gunoiul 
la colț de stradă.  Abandonarea deșeurilor 
menajere se sancționează cu amenzi între 500 
- 2000 lei pentru persoane fi zice și 1000-2500 
lei pentru persoane juridice. Rosal este amendat 
zilnic pentru nerespectarea programului de 
colectare”.

ADRIAN DOBRE, ADRIAN DOBRE, 
INCIDENT PE INCIDENT PE 

STRADA RÂFOVSTRADA RÂFOV

Din cele 44 de cereri 
de fi nanțare prin 

POR 2014-2020 semnate 
de instituțiile publice din 

Prahova, 11 (25%) se referă 
la investiții în infrastructura 
de educație. Cele mai multe 
proiecte provin din Ploiești. O 
singură localitate, am numit 
Mănești, vizează construirea 
unei școli de la fi rul ierbii, 
valoarea lucrării ridicându-se 
la 9,94 mil. lei. Alte două orașe, 
Mizil și Azuga, au obținut 
fi nanțări pentru reabilitarea și 
extinderea Liceului Tehnologic 
„Tase Dumitrescu” (13,3 mil. 
lei), respectiv, modernizarea 
creșă-grădiniță (1,8 mil. lei). 
Alte 8 proiecte presupun cea 
mai simplă investiție posibilă, 

anveloparea clădirilor: Mizil-
efi cientizare energetică 
Liceul Teoretic „Grigore 
Tocilescu”(3,022 mil. lei); 
Plopeni-reabilitare Școala 
Gimnazială „Carol I” (4,5 
mil. lei);  Ploiești-efi cientizare 
energetică Șc. Gimnazială 
„G.Coșbuc”(1,7 mil. lei), Liceul 
Tehnologic de Servicii „Sf. 
Andrei” (1,2 mil. lei), Grădinița 
„Sf. Mucenic Mina” (4,2 mil. 
lei), Grădinița nr.23 (4,1 mil. 
lei), Colegiul Tehnologic „1 
Mai” sală de sport (1,9 mil. lei); 
Câmpina-Colegiul Tehnic „C. 
Istrati” (8,4 mil. lei)

in cele 44 de cereri POR 2014 2020 semnate
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Marius MARINESCU ,Punctul pe
Și da! Gestul Campionului este o palmă grea 

pe obrazul, și așa murdar, al orașului și țării 
ăsteia. Este o palmă la fel de grea ca vorba pe 
care mi-a spus-o când mi-a dat vestea plecării: 
„Marius, mai bine să își amintească oamenii de 
mine și să întrebe „oare ce mai face Doroft ei?”, 
decât să zică „săracu’ Doroft ei, cum a ajuns!?”.

În numele celor care simt ca mine, îți 
mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru noi!

Ne vedem în concedii, Dorule!
PS. Iar pentru cei care se vor găsi să spună 

câte a făcut lumea și orașul pentru el, le spun 
doar atât: nimic nu se compară cu mândria 
locală, exemplul de perseverență, muncă, 
dăruire dar și de sensibilitate pe care ni le-a 
dăruit această legendă vie a Ploieștiului și a 
țării, Leonard Dorin Doroft ei!

MAI E LOC DE RĂU!?MAI E LOC DE RĂU!?

25% INTERES ÎN PRAHOVA PENTRU25% INTERES ÎN PRAHOVA PENTRU
 INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ
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Strategia de dezvoltare a județului 
Prahova pentru perioada 2021-

2027 va fi  realizată din fonduri europene. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului, fi nanțat 
prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, din Fondul Social European, 
se ridică la 508.032,90 lei. În afara planului 
de dezvoltare în sine, proiectul mai acoperă 
cheltuielile referitoare la elaborarea unui 
raport cu privire la analiza stadiului 
economico-social al județului Prahova, 
realizarea planului strategic instituțional 
aferent perioadei 2020-2021 și instruirea a 45 
de angajați ai Consiliului Județean Prahova 
pentru îmbunătățirea competențelor în 
domeniul planifi cării strategice pentru 
dezvoltare locală durabilă. Săptămâna trecută, 
a avut loc lansarea proiectului, la care au 
participat președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, vicepreședintele CJ, 
Ludmila Sfîrloagă și administratorul public 
Fabioara Ionescu.

ACTUALITATE

0244.546.501

EDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

 continuare din pagina 1

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

FONDURI EUROPENE PENTRU STRATEGIA FONDURI EUROPENE PENTRU STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI 2021-2027

Economistul șef al 
BNR, Valentin Lazea, 

a prezentat, la o reuniune 
privind învățământul din 
România, o statistică absolut 
nemăgulitoare pentru noi: 
20% dintre tinerii cu vârste 
cuprinse între 20 și 34 de 
ani, ceea ce-ar însemna 
730.000 de persoane, nu 
muncesc sau nu-și continuă 
studiile. În opinia acestuia, 
această categorie reprezintă 
un potențial irosit pentru 
economia țării. Nici 

Prahova nu face notă 
discordantă din acest trend 
păgubos. Agenția Județeană 
de Ocupare a Forței de 
Muncă Prahova afi rmă 
că se regăseau în șomaj, 
la începutul anului, peste 
2.200 de tineri cu studii 
primare, 1.700 cu studii 
gimnaziale, 1.100 care 
au absolvit profesionala/
ucenici, 1.700 cu studii 
liceale și postliceale și 
400 de persoane cu studii 
superioare.
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În primele 5 luni din acest an, au fost radiate 
de la Registrul Comerțului peste 62.500 de 

fi rme și PFA-uri, ceea ce înseamnă cu 75,66 % 
mai mult decât perioada similară a anului trecut, 
când au „dispărut” 35.597 de entități economice, 
arată StartUp Cafe, care citează o analiză a Sierra 
Quadrant. Multe dintre ele au fost radiate din 
ofi ciu, pentru că nu și-au redus clasele de activități 
în termenul stabilit de lege, iar altele au fost închise 
pentru că n-au mai rezistat mediului economic plin 
de provocări, dar și de instabilitate. Potrivit statisticii 
Sierra Quadrant,  cele mai multe fi rme radiate în 
perioada ianuarie-mai 2019 provin din  București 
(6. 572),  Iași (3.623), Maramureș (2.534), Bacău 
(2.391), Prahova (2.327) și Cluj (2.129). La polul 
opus se afl ă Covasna (469), Ialomița (458), Harghita 
(503), Giurgiu (519), Tulcea (544) și Botoșani (687). 
Analiștii dau și un verdict ce ar trebui să ne pună pe 
gânduri: „dacă tendința se va menține și în semestrul 
II, nu este exclus ca în 2019 să avem peste 100.000 de 
fi rme radiate, fenomen similar cu situația din 2010 
când, în plină criză, numărul fi rmelor radiate creștea 
cu 292% față de 2009 și ajungea la 171.146 de fi rme 
și PFA desfi ințate”.

DUDUIE ECONOMIA?DUDUIE ECONOMIA?
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Deloc surprinzătoare această „victorie 
categorică”, precum și deloc surprinzătoare 

felicitările celor doi demnitari, rus și pro-rus. 
După mai multe războaie politice locale, boicoturi 
și ultimatumuri, surpriza însă era cât pe ce să se 
producă prin prezența alegătorilor la urne sub 50 
la sută (când, de regulă, găgăuzii marcau scrutinele 
cu peste 90 la sută prezență, ca pe vremurile 
sovietice!). Chiar dacă pentru Irina Vlah au votat 
nu mult peste 90 la sută din cele puțin peste 50 de 
procente din sufragii (adică puțin sub jumătate din 
numărul total al alegătorilor), către orele 21:00, 
când urma să se închidă secțiile de votare, nu votase 
un număr sufi cient de locuitori ai Găgăuziei pentru 
a declara valide alegerile bașcanului. Astfel, aproape 
democratic și puțin peste legal, mai multe secții de 
votare și-au prelungit cu două ore programul de 
lucru. Chipurile, în conformitate cu legislația, au 
dreptul să prelungească programul dacă mai sunt 
alegători la coadă pentru a vota. Drept că alegătorii 
erau aduși cam cu de-a sila „să facă coadă”.  

Oricum, CEC de la Comrat a validat alegerile, 
care se înscriu perfect în „tiparul” democrației 
moldovenești și în stilul de guvernare al lui Igor 
Dodon și partenerilor săi din Federația Rusă. Irina 
Vlah este bașcan pe încă patru ani și poate exclama 
în continuare „Eu mă mândresc cu Găgăuzia!”, iar 
președintele Dodon că „Moldova-i cu noroc că are 
o Găgăuzie!”. 

Felicitări i-a adresat Irinei Vlah și premierul 
Maia Sandu, precizând că Guvernul va colabora 
cu Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia în 
interesul cetățenilor, în conformitate cu cadrul 
legal. Decât că referitor la contestațiile depuse de 
candidații la alegeri, prim-ministru a declarat că 
„ este foarte corect ca aceste alegeri să fi e libere 
și corecte, și respectiv aceste contestații să fi e 
analizate de organizațiile abilitate în mod deschis și 
transparent”.

Să dea Domnul.
M. Baiboleanu. 

IRINA VLAH, DIN IRINA VLAH, DIN 
NOU BAȘCAN NOU BAȘCAN 

AL GĂGĂUZIEI, AL GĂGĂUZIEI, 
PENTRU ÎNCĂ PENTRU ÎNCĂ 
UN TERMENUN TERMEN

NICIO DEMNITATE PUBLICĂ PENTRU ROMÂNIA, LA UE
Summit-ul de la Bruxelles 

legat de negocierea 
funcțiilor a fost foarte 
tensionat. Până la urmă, șefi i 
de stat sau de guvern au luat 
decizia fi nală în privința 
persoanelor care vor conduce 
instituțiile Uniunii Europene 
în următorii cinci ani. Într-o 
serie de postări pe Twitter, 
Donald Tusk a anunțat 
următoarele propuneri: Ursula 
von der Leyen (Germania/ 
PPE)-președinte al Comisiei 

Europene; Charles Michel 
(Belgia/ ALDE)-președinte al 
Consiliului European; Josep 
Borell (Spania/ S&D)- Înalt 
Reprezentant al UE pentru 
afaceri externe și politică 
de securitate; Christine 
Lagarde (Franța)- președinte 
al Băncii Centrale Europene. 
Pentru funcția de președinte 
al Parlamentului European, 
liderii au convenit ca funcția 
să fi e ocupată de Serghei 
Stanișev (PES, Bulgaria) 

în primul mandat (2019-
2022) și de Manfred Weber 

(Germania, PPE), în cel de-al 
doilea (2022-2024)

4 ROMÂNI MOR ÎN FIECARE ORĂ DIN CAUZA AVC4 ROMÂNI MOR ÎN FIECARE ORĂ DIN CAUZA AVC
61.500 de accidente vasculare cerebrale 

se înregistrează anual în România, 
cele mai multe dintre ele-55.000- fi ind 
accidente ischemice, arată Societatea 
de Neuroradiologie și Radiologie 
Intervențională din București. Unul din 
5 români care suferă un AVC moare în 
primele 30 de zile, iar unul din 3 rămâne 
imobilizat la pat. România a ajuns să aibă 
cea mai mare mortalitate prin AVC din 
Europa: 4 români mor în fi ecare oră din 
cauza unui accident vascular cerebral. 
Accidentul vascular cerebral reprezintă a 

doua cauză de mortalitate (21,64%) și de 
dizabilitate (11,34%). Costurile pentru 
tratarea unui pacient sunt cuprinse între 
5.000 si 10.000 de euro, iar cele pentru 
sustinerea ulterioară a pacienților care 
rămân cu sechele sunt imense. Specialiștii 
propun ca în București să se creeze 5 
centre care să asigure prin rotație garda 
permanentă pentru acoperirea urgențelor, 
iar centrele de la Târgu Mureș, Suceava și 
Timișoara să acopere momentan restul 
țării. În următorii ani, vor fi  necesare cel 
puțin încă 4 centre, repartizate în funcție 

de distribuția populației la nivel național. 
Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a 
anunțat că vor fi  create patru centre de 
trombectomie mecanică, în condițiile în 
care rata de trombectomii în România 
este de 0,1%. Reprezentanții Societății 
de Neuroradiologie și Radiologie 
Intervențională din România au anunțat, 
marți, că este posibilă o reducere cu 10% 
a numărului de decese în următorul an 
și jumătate, dacă se iau măsuri pentru 
intervenția imediată în cazul bolnavilor 
cu AVC.

în primul mandat (2019 (Germania PPE) în cel de al

20% DINTRE TINERII ROMÂNIEI, ÎN ȘOMAJ!
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DELTA DUNĂRII, ÎNTRE STRANIU ȘI MAGNIFIC

Despre Deltă nu știu cum 
să vă povestec. Prima 

impresie care-mi vine în minte 
este că n-am văzut păsări. Mă 
așteptam să dau peste coloniile 
de cormorani ale lui Daea, alea 
care mănâncă peștele sărmanului 
pescar român. Sau mă așteptam să 
văd sute de pelicani, stârci, berze, 
gâște, egrete, pescăruși măcar, în 
fi ne, una din cele 362 de specii 
prezente în Rezervația Biosferei 
Delta Dunării. Ei bine, în trei zile, 
abia dacă am putut fotografi a 12-
15 păsări! Am întrebat în stânga 
și-n dreapta și am primit două 

răspunsuri: că păsările cuibăresc 
în locuri liniștite, iar pe-acolo 
pe unde am avut eu traseul nu 
sunt, fi indcă au fost alungate 
de zgomotul ambarcațiunilor; 
braconajul ar fi  al naibii de mare, 
speciile de păsări fi ind și ele în 
declin. Pe litoralul românesc 
oricum sunt de o mie de ori mai 
multe specii decât pe traseul 
Murighiol-Sf. Gheorghe. Ba nu, 
pe întregul drum de la Luncavița-
Tulcea-Murighiol, mărginit de 
perle de lacuri.

A doua impresie este că nu 
cunosc nimic din Deltă. În afară 

de adrenalina de a te plimba cu 
șalupa pe canalele Dunării, de 
peisajul unic desenat de Dunăre, 
de dârele ambarcațiunilor, de 
nopțile cu muzică de... broaște, 
de unul sau două restaurante și 
pensiuni, nu știu nimic despre 
Deltă. Bun, să spun altfel, am o 
impresie deformată. Am dat nas 
în nas numai cu partea frumoasă a 
Deltei, însă n-am văzut sărăcia din 
satele tulcene izolate de ape și nici 
cum este administrată rezervația. 
E ca la politicienii ăia care merg 
în sate numai pe drumul principal 
asfaltat, apoi spun ce standard 
de viață au țăranii, dar nu văd 
ulițele laterale pline de noroaie! 
Așa și eu, am văzut numai ce era 
pe drumul european sau pe brațul 
Sfântul Gheorghe, nu și cătunele 
risipite printre ape. Iar despre 
acelea localnicii spun că trăiesc 
teribil de greu, ca-n evul mediu; 
oricum, mai rău ca pe timpul 
comunismului, fi indcă economia 
de piață pe ei i-a sărăcit sau nici 
măcar n-a ajuns la ei.

A treia impresie este legată de 
natură. În vreme ce restul țării a 
fost plouat din ajuns, în nodrul 
județului Tulcea nu dăduse o 
picătură de două luni. Vegetația 
era pârjolită, iar fl oarea soarelui 
nu atingea 50 cm. Ce blestem, îmi 
zic, pe oamenii ăștia: să aibă atâta 
imensitate de apă lângă ei și totuși 
să sufere de secetă!

Delta în sine este de o frumusețe 
fără cusur. Dunărea face minuni 
pur și simplu. E calmă, blândă, 
livrează o liniște ca o eternitate, 
lasă copacii răsfi rați în plete să 
se oglindească în ea, pictează 
realmente magistral! Niciun artist 
din lume n-ar putea reproduce 
culorile și contrastele din Deltă.

Am mers cu șalupa de la 
Murighiol la Sfântul Gheorghe, iar 
de acolo, cu trocariciul (denumire 
locală a unui mijloc de transport 

format dintr-o mașină decupată, 
cu o remorcuță de mocăniță), 
până la Marea Neagră. Am vrut să 
văd cum se varsă ditamai fl uviul, 
mă rog, un singur braț, în Marea 
Neagră. E o cantitate enormă de 
apă și se cunoaște doar ca o dâră 
colorată diferit față de mare. Dar 
cred că e o prietenie între Dănăre 
și mare, fi indcă am senzația că 
apele se contopesc, apa mării 

se strecoară și ea în Dunăre, nu 
numai invers. Dar e așa o senzație 
de capătul lumii...

Despre investiții în turism n-aș 
prea vrea să povestesc. Ele sunt 
dominate de oameni cu ștaif, 
adică de cei conectați la funcțiile 
publice. Sau grupuri de interese. Pe 
urmă nici nu-mi dau seama dacă 
pensiunile, hoteluri sau ce-or fi  ele 
respectă normele de neagresiune 
a naturii (în rezervații sunt reguli 
speciale) sau specifi cul locului. E  
mai degrabă o amestecătură... Să 
vezi acoperișuri de stuf și geam 
termopan pică, deh, ca naiba! Însă 
recunosc că unele mi-au plăcut, e 
totuși ceva adăugat, nu distrus. E 
o plus-valoare, habar-n-am. Dar 
apropo de adăugat... Chiar așa: să 
nu fi e ditamai România capabilă 
să construiască un pod la Galați 
sau Brăila, astfel încât să nu mai 
treci Dunărea cu bacul? Și aici am 
auzit o chestie de folclor: cică ar fi  
niște interese în industria asta-cât 
a mai rămas- fl uvială, de-aia nu 
se face un pod, că le strică unora 
ploile.

N-am fost până acum în Delta Dunării. Mă rog, am ajuns cândva la Niculițel și Tulcea, 
dar asta nu înseamnă Deltă. De data aceasta am mers în inima rezervației –inclusă și în 

patrimoniul UNESCO- și m-am dus până la vărsarea brațului Sf. Gheorghe în Marea Neagră.

REZERVAȚIA BIOSFERA DELTA DUNĂRII

-A doua ca mărime din Europa, după Volga;
-A intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991;
-Situl Delta Dunării (începând din 21 mai 1991) este protejat 
prin Convenția Ramsar (Th e Ramsar Convention on Wetlands) 
ca zonă umedă de importanță internațională;
-Parcul național include rezervațiile naturale: Capul 
Doloșman, Cetatea Histria, Complexul Vătafu-  
Lunghuleț, Complexul Sacalin Zătoane, Grindul și Lacul 
Răducu, Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Insula Popina, Lacul 
Potcoava, Pădurea Caraorman, Pădurea Letea, Roșca - 
Buhaiova, Corbu-Nuntași - Histria, Lacul Belciug, Lacul 
Rotundu, Arinișul Erenciuc, Complexul Periteașca - 
Leahova, Lacul Nebunu, Pădurea Babadag - Codru, Dealul 
Ghiunghiurmez și Sărăturile Murighiol;
-Suprafață-5.762,16 km;
-29 de tipuri de habitate de interes comunitar;
-Flora din RBDD este reprezentată de 2 391 de taxoni, iar circa 70% 
din vegetația deltei este dominată de stuf (Phragmites australis), 
papura (Typha angustifolia), asociațiile de Scirpetum și de vegetația 
de stuf de pe plauri;
-5.622 de specii de nevertebrate;
-136 de specii de pești;
-10 specii de broaște;
-362 specii (în afara celor 520 de specii inventariate în toata Europa de 
Vest) de păsări (cea mai mare parte a populației europene de pelican 
comun (Pelecanus onocrotalus) și pelican creț (Pelecanus crispus); 
60 % din populația mondială de cormoran mic (Phalacrocorax 
pygmaeus); 50 %din populația mondială de gâscă cu gât roșu ( Branta 
rufi collis) pe perioada iernii. Prin Convenția de la Berna sunt 
protejate 97 % din speciile de păsări existente în RBDD;
-55 de specii de mamifere.

 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!”

0372.032.313

format dintr o mașină decupată se strecoară și ea în Dunăre nu
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MINTE, TRUP, SUFLET

NELU DANIELESCU – COMPOZITOR, DIRIJOR 
ȘI PROFESOR, 100 DE ANI DE LA NAȘTEREȘI PROFESOR, 100 DE ANI DE LA NAȘTERE
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SĂ RESPECTĂM SĂ RESPECTĂM 
CUVINTELE CREDINȚEI!CUVINTELE CREDINȚEI!PUBLICITATE • PUBLICITATE

Ioan B; Tg. Jiu

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

Vineri 28 iunie a.c., sau 
împlinit 100 de ani de 

când a văzut lumina zilei pe 
str. Vornicu Boldur, nr. 22., din 
Municipiul Ploiești, eminentul 
compozitor, dirijor și profesor 
Nelu Danielescu, personalitate 
marcantă a vieţii și culturii 
muzicale din această  străveche 
vatră de istorie și civilizaţie 
românească: municipiul Ploiești și 
judeţul Prahova.

Încă din primii ani ai copilăriei 
a manifestat un evident talent și 
interes pentru studiul marei și 
adevăratei muzici. 

Primele lecţii le-a început 
cu scumpul său tată, strălucitul 
compozitor, dirijor, profesor 
și animator al vieţii muzicale 
ploieștene și prahovene Ioan 
Cristu Danielescu (vioară, teorie, 
solfegiu) și dirijorul și profesorul 
Radu Botez, studii pe care le-a 
continuat, după absolvirea 
„Liceului Sf. Petru și Pavel” 
(primele patru clase și următoarele 
la liceele militare din Târgu Mureș 
și Chișinău), între anii 1945-
1947 la Conservatorul de Muzică 
din București, benefi ciind de 
îndrumarea vestiţilor maeștri ai 
creaţiei și pedagogiei muzicale 
românești din acea vreme: Faust 
Nicolescu (teorie, solfegiu), Paul 
Constantinescu (armonie), Ștefan 
Popescu (cor și dirijat coral), 
Vasile Popovici, Zeno Vancea 
(istoria muzicii), Jean Bănescu 
(canto auxiliar), Mihail Jora, Ion 
Dumitrescu ș.a.

Începând cu anul școlar 1947-
1948, tânărul muzician este numit 
profesor de muzică la liceele 
ploieștene „Nicolae Bălcescu” și 
„Sfi nţii Petru și Pavel”. În urma 
reformei învăţământului din 
august 1948, profesorului Nelu 
Danielescu i se încredinţează 
catedra de muzică de la Școala 
Medie Tehnică de Petrol din 
Ploiești, unde desfășoară o 
remarcabilă activitate didactică 
și artistică până în 1957, când 
cu aprobarea Ministerului 
Învăţământului, este transferat în 
domeniul culturii și artei, pentru 

a prelua funcţia de dirijor și de 
conducere muzicală a Teatrului 
de Estradă din Ploiești, instituţie 
înfi inţată la 1 mai 1957. În paralel 
cu rodnica sa activitate didactică, 
profesorul  Nelu Danielescu, 
se afi rmă constant în domeniul 
vieţii muzicale ploieștene și 
prahovene în calitate de dirijor, 
începând din vara anului 
1945, al corului Garnizoanei 
din Ploiești și ansamblurilor 
corale din cadrul Școlii Medii 
Tehnice de Petrol, Sindicatului 
PTTR, Clubului 7 Noiembrie și 
Rafi năriei Concordia. Ulterior, 
1955 – 1957, se afl ă și la pupitrul 
Ansamblului Artistic al Regiunii 
de Miliţie din Ploiești. În nobila 
sa activitate de dirijor și profesor, 
Nelu Danielescu s-a preocupat, în 
primul rând, de promovarea unui  
repertoriu original, în  care creaţia 
corală românească să ocupe un loc 
prioritar, în concertele publice. 

Pentru perfecţionarea pregătirii 
de specialitate, în vara anului 
1946, profesorul și dirijorul Nelu 
Danielescu este invitat să participe 
la primul curs de profi l iniţiat și 
coordonat din partea Ministerului 
Culturii de către reputatul profesor 
universitar, dirijor și autor de 
manuale didactice, Ioan D. Vicol 
din București (mulţi ani fost 
profesor de muzică la vestita școală 
normală din Buzău și în anii 1948-
1950 decan al Conservatorului de 
Muzică din Iași).

Prin prezenţa sa, la acel curs 
de perfecţionare cu dirijori 
din ţara noastră, numele Nelu 
Danielescu se înscrie pe agenda 
vieţii muzicale românești. În 
acest sens, menţionăm prezenţa 
sa în concurs la primul festival de 
coruri muncitorești din Ploiești, 
ce a avut loc la 30 martie 1947, 
unde a evoluat și ansamblul său 
constituit, din salariaţii PTT. 
Înzestrat cu un uriaș talent, încă 
din perioada studiilor liceale 
Nelu Danielescu se afi rmă și în 
domeniul creaţiei muzicale, cu 
deosebire în domeniul romanţei și 
cântecului de muzică ușoară. 

Primele încercări au avut loc 

când nu împlinise vârsta de 15 ani. 
Amintim în acest sens cântecul 
Te aștept să vii, Adriana. Debutul 
ofi cial are loc însă în primii ani 
de studenţie, la Conservatorul 
de Muzică din București, când se 
apropia de împlinirea vârstei de 25 
de ani, cu cele două incontestabile 
șlagăre: De ce nu vii, când castanii 
înfl oresc (versuri de Alexandru 
Niculescu)  piesă interpretată și 
înregistrată pe disc de Mia Braia și 
Petre Alexandru și romanţa Mi-e 
dor de ochii tăi adânci (versuri 
de Constantin Preda și Mircea 
Ionescu Quintus), prezentată 
în prima audiţie de celebra 
cântăreaţă Ioana Radu  Artistă 
a Poporului, care a înregistrat-o 
și la Casa de discuri. Tot în  acei 
ani, Nelu Danielescu a compus și 
o altă superbă romanţă Primăvara 
a sosit, interpretată și înregistrată 
tot de solista Ioana Radu.

Pe parcursul activităţii sale, în 
calitate de dirijor și conducător 
muzical  al Teatrului de Estradă 
din Ploiești, Nelu Danielescu a fost 
solicitat de directorul teatrului, 
actorul Toma Caragiu, să scrie 
muzica pentru spectacolele 
Teatrului de păpuși și ale Teatrului 
dramatic din Ploiești. În acest 
sens, a semnat pagini de referinţă 
pentru peste 20 de spectacole ce 
au fi gurat în repertoriul acestui 
colectiv artistic – secţie a Teatrului 
de Stat Ploiești.

Iată numai câteva titluri: Fetiţa 
pădurii (1953), Ursuleţii veseli  
(1955),  Isprăvile lui Păcală (1957), 
Capra cu trei iezi ș.a., și în mod 
special pentru toate spectacolele 
(peste 20) puse în scenă la Teatrul 
de Estradă în perioada 1957-
1971. Remarcăm aici excepţionala 
colaborare cu vestitul scriitor 
Mircea Ionescu Quintus, care 
a semnat versuri la zeci și zeci 
de melodii compuse de Nelu 
Danielescu: Te rog să uiţi că te-am 
iubit, Tu n-ai să știi, Dacă ai vrea, 
Fată din Ploiești, Aș vrea să te mai 
văd măcar o dată, De dragul unor 
ochi frumoși, ș.a.

O importantă parte din creaţia 
sa a fost imprimată pe benzi 

magnetice la posturile de radio și 
televiziune, precum și de Casa de 
Discuri Electrecord.

La concursul Naţional de 
Creaţie „Crizantema de Aur” – 
Târgoviște, Ediţia 1971, ultima 
sa lucrare Să nu mă uiţi că te-am 
iubit (versuri de Mircea Ionescu 
Quintus), a fost distinsă de către 
exigentul juriu, cu Premiul I. 
Legat profund de orașul și judeţul 
său natal, compozitorul Nelu 
Danielescu ne-a lăsat moștenire 
lucrări muzicale de o puternică 
rezonanţă, printre care Unde curge 
Prahova, Speranţa. Ploieștiul meu 
drag, să-mi trăiești etc.

Trecerea fulgerătoare în lumea 
cea veșnică în seara zilei de 16 
noiembrie 1971, când ilustrul 
muzician era în plină putere 
creatoare –la numai 52 de ani și 
aproape cinci luni – a îndoliat 
pentru multă vreme viaţa noastră 
muzicală din Ploiești și din  ţară.

În semn de pios omagiu, 
la iniţiativa și cu sprijinul 
semnatarului acestor modeste 
gânduri, Comitetul Judeţean 
de Cultură Prahova a organizat 
Festivalul Concurs Interjudeţean 
Când castanii înfl oresc, ultima 
ediţie având loc în luna mai 1997 
(după înlocuirea subsemnatului 
din funcţia de consilier șef al 
Inspectoratului Judeţean de 
Cultură Prahova, la sfârșitul 
lunii mai 1997, cei care au 
preluat această funcţie au anulat, 
din motive necunoscute, acest 
prestigios festival concurs.

Periodic, Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu” a organizat 
manifestări omagiale dedicate 
celor doi eminenţi muzicieni Ioan 
și Nelu Danielescu (tată și fi u), iar 
cu sprijinul sculptorului Ștefan 
Macovei, în faţa casei natale din 
str. Vornicu Boldur s-a dezvelit cu 
mulţi ani în urmă o importantă 
compoziţie sculpturală: Ioan și 
Nelu Danielescu. „Pentru cine nu 
l-a cunoscut pe Nelu Danielescu (și 
care ploieștean nu-l cunoștea și nu-l 
iubea pe cel mai boem și înzestrat 
cetăţean al orașului nostru?, 
menţiona scriitorul și reputatul 

om politic Mircea Ionescu Quintus 
în interviul emisiunii TVR din  19 
ianuarie 1994), amintirea lui nu 
mai are nevoie de evocări, ea fi ind o 
permanenţă vie ca și melodiile sale 
nepieritoare în tezaurul de valori al 
Prahovei”. 

„Remarcabilul Nelu Danielescu 
a fost un muzician dăruit cu 
multilateral talent, atât în calitate 
de creator ca și dirijor și pedagog, 
devotat educaţiei tineretului. A 
fost un om plin de farmec, iubit și 
admirat de cei din jur” Laurenţiu 
Profeta – secretar al Uniunii 
Scriitorilor și Muzicologilor din 
România, 25 iunie 1999.

Pentru intreaga sa activitate, în 
anul 1998 a fost decorat cu Ordinul 
Meritul Cultural clasa a IV-a.

Manifestarea omagială dedicată 
eminentului muzician Nelu 
Danielescu a avut loc chiar în ziua 
aniversării centenarului  nașterii 
sale, vineri 28, iunie, începând 
de la ora 11, la Muzeul Memorial 
Paul Constantinescu din Ploiești.

Despre viața și opera sa au 
rostit emoționante alocuțiuni prof. 
dr. Al. I. Bădulescu - realizatorul și 
coordonatorul acestei manifestări, 
prof. Rodica Georgescu - insp. 
școlar, prof. dirijor Corneliu 
Irimia, prof. Nelu Stan - solit vocal 
și actor.

Renumita solită de romanțe și 
muzică ușoară Domnița Sorescu 
a susținut un important recital 
vocal cu lucrări de referință ale 
muzicianului sărbătorit. La pian 
porf. Corneliu Irimia.

O manifestare muzicală 
eveniment ce va rămâne multă 
vreme în memoria publicului.

OMAGIU NEMURITORULUI MUZICIAN:

om politic Mircea Ionescu Quintus

Îngeri. Îs puși la oameni pentru păzire 
și îndreptare, atât, cine îi pune și în alte 
situații, face păcat. „Străjui-va îngerul 
Domnului împrejurul celor ce se tem de 
El și-i va izbăvi pe ei” (Psalmul 33 : 7). 
„Că îngerilor Săi va porunci pentru tine 
ca să te păzească în toate căile” (Psalmul 
90 : 11). „Nu te teme! Eu sunt îngerul 
care umblu cu tine de la nașterea ta, 
pus de Dumnezeu lângă tine ca să te 
păzesc și mi s-a poruncit acum de la 
Dânsul să te duc în pustia aceasta. Deci 
fi  desăvârșit și smerit cu inima înaintea 
Domnului și slujește-I cu bucurie, iar 
eu nu mă voi depărta de lângă tine până 
ce nu-mi va porunci Ziditorul să-ți iau 
sufl etul” (V. Sf. 6.197.02).
Întâmplat (din întâmplare, 
întâmplător, s-a întâmplat etc.) 
Aceste cuvinte exprimă cam același 
sens, adică totul e aiurea, și îs rude 
cu noroc. Nimic nu e la întâmplare 
în această lume trecătoare, ajutătoare, 
deșartă mai ales pentru oameni. 
„noroc la noi nu este nici nu s-a auzit 
cândva; căci credem că toate se fac cu 
Dumnezeiasca putere și cu negrăita 
înțelepciune a lui Dumnezeu iar nu 
cu norocul, nici prin mersul stelelor, 
nici din întâmplare, precum credeți 
voi” (V. Sf. 2.9.99). Conform celor mai 
de jos nimic nu se întâmplă ci toate se 
fac. „Mai înainte de a se fi  făcut toate 

sunt cunoscute Lui așa și după ce s-au 
săvârșit” (Isus Sirah 23 : 8). „Care știi 
toate mai înainte de a se face” (Istoria 
Susanei, cap. 1 : 42). Cuvântul făcut e în 
multe pagini din Biblie exemplu: pag. 
975 : 12; 976 : 1, 2, 24, 977 : 4, 12, 978 : 
11, 979 . 8, 15, 980 : 6, 7, 8, 16, 17, 981 : 
24, 984 : 7, 16, 1144 : 2, 1145 : 30, 1149 
: 7 etc. De ce nu se exprimă oamenii 
așa?: dacă se va face un meci bun, dacă 
se va face să câștigăm meciul, dacă se 
va face ajutorul fi rmei etc. Peste 95% 
oameni nu se exprimă cu cuvântul 
făcut ci întâmplat! Care citiți aici aveți 
părere bună despre ce s-a întâmplat? 
Eu am părere rea că e un cuvânt deșert.
Lumina. E doar de la Cei de Sus și 
de la Sfi nții care îndreaptă oamenii 
la Lumină. „Iisus este Lumina lumii” 
(Ioan, cap. 8). „Ochii Domnului de 
zece mii de ori sunt mai luminoși 
decât soarele și privesc la toate căile 
oamenilor și văd toate părțile cele 
ascunse (Isus Sirah 23 : 27). Cine pune 
cuvântul Lumină în alt fel decât aici 
face păcat. La Biserică în timpul slujbei 
de Înviere se spune: „Veniți de luați 
Lumină”. Exprimarea să fi e: lumina 
soarelui sau zilei, lumina electrică, 
lumina lumânării, lumina focului etc., 
pentru a face deosebirea de Lumina 
Domnului. Romanul cutare a văzut 
Lumina tiparului, mare defăimare!

Insufi cienţa venoasă cronică afectează 
preponderent femeile, în special persoanele 

sedentare, și se manifestă iniţial prin senzaţia 
de greutate în picioare. Pentru a ameliora aceste 
senzaţii neplăcute alege produse care conţin 
ingrediente cu puternic efect antitrombotic, dar și 
alte substanţe cu efecte benefi ce pentru regenerarea 
și epitelizarea pielii.

Greutate în picioare, dureri, crampe, edeme, 
vene varicoase – toate sunt cauzate de tulburările 
circulaţiei sangvine. Când fl uxul de sânge încetinește 
în anumite zone ale membrelor inferioare, există 
riscul ca venele să se umfl e și să devină dureroase. 
Astfel se explică senzaţia neplăcută de picioare grele. 
Din fericire, disconfortul se diminuează în timpul 
mersului și noaptea.

Hepathrombinum (capsule)
Au risc mai mare să se confrunte cu insufi cienţa 

venoasă femeile (mai ales gravidele, cele care stau 
mult în picioare sau pe scaun, persoanele care suferă 
de obezitate – greutatea în exces agravează problema 
circulaţiei periferice defi citare. Trebuie știut că 
afecţiunea depinde de moștenirea genetică și poate fi  
agravată de băile fi erbinţi, îmbrăcămintea strâmtă, de 
stilul de viaţă dezordonat.

Ce te poate ajuta
Un stil de viaţă sănătos, dieta echilibrată, 

hidratarea corectă și mișcarea pot să prevină 
apariţia insufi cienţei venoase. Indiferent de factorii 
care declanșează afecţiunea, persoanele care suferă 
de aceste senzaţii neplăcute ar putea opta pentru 
produse utile în tratamentul și prevenţia insufi cienţei 
venoase cronice, cum sunt cele cu extract uscat de 
castan (Hypocastani semen), extract uscat de gotu 
cola (Centella asiatică), extract uscat de ginkgo biloba 
și vitamina C. Aceste extracte sunt frecvent utilizate 
în tratamentul circulaţiei periferice defectuoase. 
Datorită proprietăţilor plantelor, produsul inhibă 
coagularea sângelui, crește tonusul venos și 
revigorează circulaţia sangvină.

Benefi că pentru combaterea agravării insufi cienţei 
venoase este și utilizarea concomitentă a unui 
produs antitrombotic, regenerant și epitelizant, 
care se aplică prin masaj local. Astfel, rezultatele 
tratamentului sistemic antitrombotic vor fi  potenţate 
de proprietăţile de regenerare și epitelizarea pielii 
oferite de unguente și geluri speciale.

SOLUŢII EFICIENTE ÎMPOTRIVA 
SENZAŢIEI DE PICIOARE GRELE, OBOSITE
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1 Codex Leicester, Leonardo da Vinci: 
23,5 milioane euro

Cea mai scumpă carte din lume se afl ă 
în posesia lui Bill Gates. Este vorba despre 
celebrul Codex Leicester a lui Leonardo da 
Vinci, o colecţie de 18 documente duble, 
adică 36 de fi le scrise faţă-verso, realizate de 
către Leonardo da Vinci între anii 1506 și 
1510. Codexul, cea mai cunoscută lucrare 
a lui Leonardo, conţine gândurile și teoriile 
sale despre lumea înconjurătoare, de la 
fosile la mișcarea apei și la motivele pentru 
care Luna strălucește.

În 1994, Bill Gates a cumpărat manuscrisul 
în cadrul unei licitaţii, transformându-l 
astfel în cea mai scumpă carte cumpărată 
vreodată. Și, pentru a sărbători evenimentul, 
Gates a scanat manuscrisul și l-a distribuit, 
ca screensaver, odată cu pachetul Microsoft  
Plus al Windows.

2 Evanghelia după Sf. Cuthbert: 10,4 
milioane de euro

Evaghelia după Sf. Cuthbert este o copie 
în latină a Evangheliei după Ioan. Volumul 
de mărimea unei palme, a fost scris în 
secolul al VII-lea şi este cea mai veche carte 
din Europa, păstrată intactă.

Cartea a fost descoperită în mormântul 
Sf. Cutrhbert din Catedrala din Durham, 
în 1104, când acesta a fost deschis. În 
2012, Biblioteca Naţională a Marii Britanii 
a achiziţionat-o cu echivalentul a 10,44 
milioane de euro. Reprezentanţii bibliotecii 
spun că micuţul volum, de 9,6 cm lăţime și 
13,6 cm lungime, este una dintre cele mai 
importante cărţi din lume. 

3  Evangheliile lui Henric Leul, 
Ordinul Benedictin: 9,8 milioane de 

euro
Comandată iniţial de Henric Leul, Duce 

de Saxonia, pentru altarul Fecioarei Maria 
din Catedrala Brunswick, această carte 
evanghelică a fost achiziţionată, în 1983, 
de către guvernul german, în cadrul unei 
licitaţii la Sotheby’s, Londra. Suma plătită 
a fost de 8.140.000 lire sterline, ceea ce, la 
cursul de astăzi, ar însemna aproximativ 9,8 
milioane de euro.

Cartea, considerată o capodoperă a 
secolului al XII-lea, are 266 de pagini – 
incluzând 50 de ilustraţii de câte o pagină 
– şi, până în anul 1994, când Bill Gates 
a cumpărat Codexul lui Leonardo, a fost 
considerată cea mai scumpă carte din lume.

Evangheliile lui Henric Leul sunt 
păstrate în cadrul bibliotecii din oraşul 
german Wolfenbuttel şi, din motive de 
securitate, sunt expuse doar o dată la doi 
ani.

4 Păsările Americii, James Audubon : 
8,7 milioane de euro

Th e Birds of America este o carte a 
pictorului și naturalistului John James 
Audubon. Publicată între anii 1827 și 1838, 
lucrarea constă din gravuri de 99 cm pe 66 
cm, colorate manual, reprezentând păsări în 
mărime naturală (unele dintre acestea fi ind 
astăzi specii dispărute).

În decembrie 2010, Th e Economist estima 
că din cele zece cele mai scumpe cărţi din 
lume, cinci sunt exemplare ale Păsărilor 
Americii. Dintre cele 119 exemplare ale 
cărţii, despre care se știe că au supravieţuit 
timpului, unsprezece se afl ă în colecţii 
particulare.

În martie 2000, o copie a fost vândută 
în cadrul unei licitaţii organizate în casa 
Christie din New York pentru echivalentul 
a aproape 7 milioane de euro, în decembrie 
2005, aceeași casă de licitaţii vindea un 
alt exemplar pentru echivalentul de 4,3 
milioane de euro, iar, pe 6 decembrie 2010, 
la Sotheby, Londra, un exemplar a fost 
vândut pentru echivalentul a 8,74 milioane 

de euro.

5 Constituţia SUA, 
adnotată de George 

Washington: 7,17 milioane 
de euro

Cartea cu copertă din 
piele este semnată de 
președinte pe prima pagină 
și a fost legată special pentru 
el în 1789, primul său an la 
președinţie. Pe marginea 
textului Constituţiei, George 
Washington a adăugat mai 
multe paranteze și câteva 
note marginale. Volumul 
a fost achiziţionat de 
asociaţia Mount Vernon 
Ladies (asociaţie care se 
ocupă cu conservarea 
rezidenţei istorice de la 
Mount Vernon a fostului 
președinte), pentru suma 

de 9,82 milioane de dolari, în cadrul unei 
licitaţii organizate de Christie’s în New York, 
în data de 22 iunie 2012.

6 Povestiri din Canterbury , Geoff rey 
Chaucer: 5,7 milioane de euro

Un  exemplar din secolul al XV-lea al 
primei ediţii a Povestirilor din Canterbury 
a fost vândut, în 1998, la o licitaţie a casei 
Christie din Londra, pentru 4,6 milioane de 
lire sterline (echivalentul de la acea vreme a 
5,7 milioane de euro).

Dintre cele câteva zeci de exemplare 
din 1477 de a căror existenţă se știe, 
acesta a fost ultimul care a aparţinut unui 
colecţionar privat și fusese pentru prima 
dată achiziţionat, în 1776, pentru doar șase 
lire sterline.

7 Primul coloncifru, William 
Shakespeare: 4,5 milioane de euro

În 1623, doi dintre colegii de teatru ai lui 

Shakespeare au publicat Primul coloncifru 
(Th e First Folio), o ediţie care includea toate 
lucrările sale dramatice (în afară de două 
piese de teatru, care abia recent au fost 
recunoscute ca fi ind ale lui Shakespeare).

Deși preţul iniţial era de doar o liră (și 
încă una în plus, dacă doreai ca exemplarul 
să fi e legat în piele), astăzi este una dintre 
cele mai apreciate lucrări în rândurile 
colecţionarilor. Dintre cele 750 de exemplare 
care au fost produse, se estimează că mai 
există, în întreaga lume, dolar 228.

În 2001, cofondatorul Microsoft , Paul 
Allen , a cumpărat un astfel de exemplar, 
la o licitaţie a casei Christie din New York, 
cu 6,166 milioane dolari (aproximativ 4,5 
milioane de euro).

Cu alte cuvinte, două dintre cele mai 
scumpe șapte cărţi din  lume aparţin 
fondatorilor Microsoft .

INEDIT

ŞAPTE CELE MAI SCUMPE CĂRŢI DIN LUME

de eur Shakespeare au publicat Primul coloncifruro

The Birds of America este o carte a
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

GREȘEALA FATALĂ
Orice ar spune acum Maia Sandu 

sau Zinaida Greceanîi, benefi ciarele 
principale ale răsturnării politice din vârful 
piramidei, nu ele, bineînțeles, l-au învins 
pe Plahotniuc. Și Dodon nu are niciun 
merit, în afară de rolul de berbec pe care 
s-a văzut silit să-l joace în cele din urmă. 
Dacă președintele Partidului Democrat 
ceda șantajului și accepta condițiile 
impuse de Dmitri Kozak (federalizarea, 
înlocuirea sistemului electoral mixt cu 
cel proporțional, subvenționarea de către 
democrați a Partidului Socialiștilor etc.), 
astăzi ar fi  existat coaliția de guvernământ 
PSRM-PDM. Era să fi e cel mai mare câștig 
al Rusiei la Chișinău de la 1991 încoace, 
deoarece i-ar fi  permis să transnistrizeze 
Republica Moldova până la Prut.

Vlad Plahotniuc însă, a cărui putere a 
ajuns să fi e garantată doar de SUA, nu avea 
cum să se sucească. A încercat să-i atragă 
pe ruși într-o cursă, mimând negocieri cu 
socialiștii. Iar ca Moscova să nu aibă dubii în 
privința dorinței sale de a guverna împreună 
cu PSRM, la sfârșitul lunii mai a ținut să-i 
invite la discuții, în cadrul unui briefi ng, 
pe reprezentanții   partidului condus de 
Zinaida Greceanîi. Gestul său n-a uimit pe 
nimeni. PDM a purtat  mai multe săptămâni 
la rând negocieri confi dențiale cu PSRM. În 
această situație, invitația publică adresată 
de Plahotniuc socialiștilor de a forma o 
majoritate parlamentară părea absolut 
logică și justifi cată în ochii Kremlinului.

Liderul PDM și oamenii săi, precum se 
știe, au negociat cu Dodon chiar cu câteva 
ore înainte de expirarea termenului de trei 
luni rezervat partidelor pentru formarea 
unui guvern. După cum am arătat într-un 
comentariu anterior, rușilor le-ar fi  convenit 
o alianță a socialiștilor cu un Plahotniuc 
șantajabil, întrucât le-ar fi  dat posibilitatea să 
facă ce vor. PDM însă a tras de timp până  în 
seara zilei de 7 iunie. Nu întâmplător și 
Curtea Constituțională a anunțat vineri că 
a doua zi, 8 iunie, Parlamentul urmează 
să fi e dizolvat, sugerând că practic nu mai 
există timp pentru formarea unei majorități 
parlamentare. Asta o fost o greșeală fatală 
care i-a pus în gardă pe ruși. Era la mintea 
oricui că magistrații au executat o comandă 
politică pentru a bloca orice tentativă a 
PSRM  de a ajunge la putere pe  spatele 
blocului ACUM.

PUTIN S-A FOLOSIT DE 
ARMELE EUROPENE

Cu alte cuvinte, Plahotniuc  a vrut să le 
tragă țeapa rușilor, aducându-i, șahistic 
vorbind, într-o situație de zeitnot. Nu a 
fost însă fi e. În criză de timp, Moscova a 
făcut o mutare pentru care liderul PDM nu 
era pregătit. Rușii i-au ordonat lui Dodon 
să accepte o alianță cu blocul ACUM fără 
nicio condiție și să ignore decizia Curții 
Constituționale care impunea dizolvarea 
Parlamentului pe 8 iunie. Privită prin 
prisma precedentelor autohtone, formarea 

majorității parlamentare ACUM-PSRM 
pare neconstituțională. Însă din punct de 
vedere al practicilor democratice europene, 
Guvernul Maiei Sandu este valid, deoarece a 
fost votat de un legislativ pe care Președintele 
nu l-a dizolvat. 

Oricum, Putin, ironia sorții, l-a bătut pe 
Plahotniuc cu armele democrației liberale. 
Nu e de mirare că în aceste condiții puterea 
deținută de PDM a intrat treptat în disoluție, 
soldându-se cu demisia Guvernului Filip.

ȘAH MAT
Bănuiesc că victoriile repurtate în cazul 

Laundromatului, destructurarea rețelelor 
ruse de spionaj, Declarația  Adunării 
Generale a ONU cu privire la retragerea 
trupelor ruse de la Nistru și alte izbânzi în 
fața Moscovei l-au relaxat pe Plahotniuc la 
modul nepermis. I-au provocat amețeli de 
pe urma succesului. Și-a închipuit, probabil, 
că-i un David care e în stare să-l bată pe 
Goliat. Or, Kremlinul poate fi  învins de 
jucători din țările mici. Numai că nu într-o 
confruntare directă.

O eroare strategică a fost acceptarea 
vizitei lui Dmitri Kozak la Chișinău. Se 
știa că acesta vine să impună PSRM la 
guvernare cu orice preț. Iată de ce avionul 
său trebuia întors acasă din zbor ca în cazul 
lui Dmitri Rogozin. Însă odată cu sosirea 
vicepremierului rus, Plahotniuc s-a văzut 
constrâns să joace șah politic cu Putin. 
Și, după cum era de așteptat, a fost făcut 
șah mat. Dincolo de mutarea de maestru 
a Moscovei care a impus o formulă de 
guvernare a antipozilor PSRM-ACUM, 
liderul democraților și-a făcut-o cu mâna 
lui. Totul a început cu implementarea 
forțată a sistemului electoral mixt.

În vara lui 2017 îi ceream președintelui 
PDM într-un  articol  să facă un pas înapoi 
(Plahotniuc trebuie să facă un pas înapoi, 14 
august 2018, portalul Deschide.md). Scriam 
atunci că este nevoie de introducerea 
turului doi de balotaj care ar potoli spiritele 
și ar spulbera multe frustrări ale opoziției, 
ar schimba raportul de forțe în favoarea 
dreptei pro-europene, fapt demonstrat de 
multiplele experiențe ale alegerilor pentru 
primăria Chișinăului. Că șansa turului 
doi putea forța partidele centriste și cele de 
dreapta să coopereze pe durata alegerilor 
pentru a susține un candidat pro-european, 
ceea ce putea crea premise pentru dialog 
și formarea unor coaliții după consumarea 
scrutinului. În sfârșit, că un câștig esențial 
ar fi  fost o nouă intrare a Chișinăului în 
grațiile UE. Comisia Europeană și  PPE ar fi  
salutat, neîndoios, capacitatea autorităților 
moldovene de a ajunge la un compromis și 
revenirea lor sub ascultarea Bruxellesului. 
În caz contrar, risca să iasă din grațiile 
partenerilor occidentali și să se pomenească 
până la un anumit punct izolat pe plan 
internațional. Capac la toate a pus invalidarea 
alegerilor din Chișinău.  Constatam  atunci 
că abuzul este atât de sfi dător încât se 
va alege praful  din imaginea Republicii 
Moldova și în lume, și acasă, fapt ce va avea 
repercusiuni devastatoare asupra cursului ei 

european și stabilității interne (Invalidarea 
alegerilor: cine și-a băgat coada?, 22 iunie 
2018, portalul Deschide.md). Dezavantajată 
a fost guvernarea de capul căreia se spărgeau 
oalele furiei populare și nemulțumirilor 
externe. SUA, UE, România, alte cancelarii 
occidentale  au condamnat invalidarea 
alegerilor, lăsând să se întrevadă că 
ceva nu-i în regulă în sistemul politic 
moldovenesc. Întrevedeam de pe atunci că 
echilibrul social, consolidat de rezultatul 
votului în favoarea opoziției, despre care 
vorbea chiar Vlad  Plahotniuc,  era de pe 
atunci pe cale să se rupă periculos.  Ca 
să nu mai spun că hotărârea ilogică a 
Judecătoriei Chișinău  reînvia  poveștile de 
groază despre statul  capturat.  Nevalidarea 
mandatului  câștigat de Andrei Năstase a 
fost ultimul lucru pe  care ni l-am dorit, 
spunea și Pavel Filip, conștient că aversiunea 
profundă a segmentului activ al societății 
pe care riscă să și-o atragă guvernarea în 
actualele condiții vor da de-a berbeleacul 
toate realizările Cabinetului de Miniștri pe 
plan intern și extern, diminuând bazinul 
electoral al PDM.  Nu Andrei Năstase a 
fost  păgubit.  Dimpotrivă, el a fost chiar 
favorizat din punct de vedere politic. Atunci 
a fost ciuruită democrația moldovenească. 
Acum s-a văzut prea limpede că deciziile 
magistraților de la Chișinău cu un an în 
urmă și cea a Curții Constituționale din 7 și 
8 iunie au fost dictate din același ofi ciu. 

Cu voie sau fără voie, Plahotniuc și-a 
tăiat craca sub picioare, dând apă la moară 
celor care denunțau capturarea oligarhică 
a statului. În aceste împrejurări, până și 
programele sociale generoase   ale PDM 
erau privite cu suspiciune de o parte 
considerabilă a societății.

POMPIERII CARE AU STINS FOCUL
Astfel, PDM a intrat în criza 

constituțională izolat pe plan extern. 
În aceste împrejurări, să reziști într-o 
confruntare corp la corp cu Moscova 
este cu neputință. Privită din acest unghi, 
înfrângerea lui Plahotnuc era pecetluită.

Nu este adevărat că ar fi  existat un târg al 
europenilor cu rușii pentru a da jos PDM de 
la guvernare, după cum insinuează o parte 
a presei. UE nu are nici forța, nici o poziție 
concertată pentru a  răsturna un guvern la 
Chișinău. Echipa   Schroder-Steinmeier 
de la Berlin a făcut cu ochiul rușilor, dar 
răzmerița parlamentară a fost impusă de 
Putin. Operațiunea   secretă a rușilor și-a 
atins scopul. Americanilor și românilor nu 
le-a rămas nimic de făcut decât să joace 
rolul pompierilor care trebuie să stingă un 
incendiu provocat de Dmitri Kozak. De 

aceea, când lucrurile au degenerat, situația 
fusese deblocată de SUA care, după cum 
arată analistul militar român Ion Petrescu, 
și-a coordonat acțiunile cu România. Din 
acest punct de vedere, voiajul consilierului 
prezidențial al președintelui Iohannis 
la Chișinău în ziua de 14 iunie n-a fost 
întâmplător. PDM s-a retras de la guvernare 
pentru a evita un primejdios confl ict 
politic și social în urma discuțiilor purtate 
cu emisarul român, Bogdan Aurescu, și 
ambasadorul SUA la Chișinău, Dereck 
Hogan.

SINGURĂ LA BRAȚ CU PUTIN
Toate acestea nu anulează faptul că 

alierea PAS și PPDA cu un partid pro-
Kremlin, românofob și antioccidental este 
un dezastru pentru Republica Moldova. 
Până și în politică sunt lucruri pe care nu 
trebuie să le faci.

Acum doi ani scriam într-un comentariu 
că SUA lesne l-ar fi  învins pe Bashar al-
Assad cu ajutorul ISIS. Dar o alianță cu 
fundamentaliștii islamici era să se constituie 
într-o catastrofă morală pentru SUA.

De ce cred oare Maia Sandu și Andrei 
Năstase că pentru debarcarea lui Vlad 
Plahotniuc, alias PDM, e bună și o soluție 
imorală? Dacă dansezi cu diavolul, nu 
trebuie să te miri că te-ai pomenit în iad. 

Vlad Plahotniuc (Partidul Democrat) 
nu mai este deja la guvernare, iar Maia 
Sandu a rămas la ora actuală singură la 
braț cu oamenii lui Vladimir Putin. Are 
oare regimul antidemocratic de la Moscova 
vreun interes ca Republica Moldova să 
devină un stat efectiv democratic, civilizat 
și pluralist? Are pe dracul.  

Socialiștii (rușii) vor tolera coaliția 
cu blocul ACUM atâta timp cât vor avea 
nevoie să se înșurubeze mai temeinic în 
teaca puterii. După cum a arătat sucirea 
Curții Constituționale, în locul justiției 
lui Plahotniuc a venit justiția lui Dodon, 
mult mai nocivă, pentru că va fi  aservită 
direct Kremlinului. Libertatea anunțată   
de Maia Sandu este o himeră. Văzându-se 
cu sacii în căruță, PSRM se va descotorosi 
de proeuropenii naivi și va căuta să-și 
perpetueze puterea antiromânească și 
antioccidentală.

Vladimir Putin a făcut monstruoasa 
coaliție nu pentru Maia Sandu, ci pentru cei 
care au îndemnat să interzică unionismul 
și au rupt ostentativ harta României în 
Parlament. Numele lor, nu contează. Sunt 
pionii Kremlinului care mâine, dacă va fi  
cazul, vor fi  schimbați cu alte piese.

În locul oligarhului cel rău vine oligarhul 
total. Dar asta deja e o altă poveste.

Petru BOGATU , editorialist şi comentator politic, Chişinău

GREȘEALA FATALĂ majorității parlamentare ACUM PSRM

CUM ȘI PENTRU CINE L-A CUM ȘI PENTRU CINE L-A 
ÎNVINS VLADIMIR PUTIN PE ÎNVINS VLADIMIR PUTIN PE 

VLADIMIR PLAHOTNIUCVLADIMIR PLAHOTNIUC
După demisia Guvernului Filip, un funcționar ar fi    fost surprins cum 

scoate din sediul Executivului un scaun sub pretextul că ar fi  proprietatea 
sa. Acest episod arată cum nu se poate mai bine perplexitatea reprezentanților 
vechii puteri, surprinși de năruirea bruscă a guvernării Partidului Democrat 
din Moldova.  

european și stabilității interne (Invalidarea aceea când lucrurile au degenerat situația
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Ideea britanicilor despre Europa Unită 
nu a mers niciodată mai departe de 

modelul unei Europe a liberului schimb. În 
ciuda acestui fapt, germanilor și olandezilor 
le-a surâs ideea de a primi Marea Britanie 
în UE, aparent ca o contragreutate pentru 
francezii ce erau adepţii intervenţiei statului 
în economie.

După ce, în anii 1960, a respins de două 
ori, prin veto, intrarea Marii Britanii în 
ceea ce se numea Comunitatea Economică 
Europeană, Franţa a acceptat aderarea Marii 
Britanii, în 1973. Însă, în curând, Franţa și 
alte state membre UE au început să aibă 
de-a face cu derogările cerute de britanici 
de la prevederile legislative europene, 
despre care Londra considera că sunt 
împotriva tradiţiei britanice sau necesită 
un transfer de suveranitate către ofi cialii 
nealeși care conduceau Comisia Europeană 
de la Bruxelles.

La aproape trei ani de la referendumul 
care a decis părăsirea UE, Marea Britanie 
se afl ă acum pe ultima sută de metri a 
negocierilor pentru Brexit.
GERMANIA A SEMĂNAT SEMINŢELE 

DISCORDIEI
Deși ieșirea Marii Britanii din UE este 

prezentată în mod reducţionist ca o alegere 
binară – „o ieșire fără Acord” sau „un Acord 
între Marea Britanie și UE”, Londra a readus 
în prim-plan întrebarea fundamentală 
legată de proiectul european: o Europă a 
statelor-naţiune suverane sau un superstat 
federal european?

Politicile de austeritate dezastruoase 
impuse de cancelarul german Angela 
Merkel economiilor din Zona euro care se 
prăbușeau la începutul acestui deceniu și, 
apoi, valurile migraţiei dezordonate pe care 
le-a provocat prin politica porţilor deschise 
în 2015 au fost catalizatorii și detonatorii 
unor puternice forţe centrifuge în întreaga 
Europă.

Ca răspuns la șocurile cataclismice ale 

Marii Britanii, Merkel s-a gândit să-i înveţe 
o lecţie pe „pungașii fi scali” din Zona 
euro și pe cei incapabili să-și controleze 
băncile (Spania). Aplicând acest plan, ea 
a respins solicitarea președintelui SUA, 
Barack Obama, de a reduce din austeritatea 
fi scală devastatoare pe care o impusese, 
căci Washingtonul era pe bună dreptate 
îngrijorat că o recesiune europeană și mai 
puternică ar afecta o cincime din exporturile 
americane. 

Merkel le-a răspuns celor care cereau 
mai multă solidaritate europeană spunând 
că fi ecare e pe cont propriu, în timp ce 
Germania continua să trăiască tocmai din 
surplusurile comerciale cu partenerii din 
Zona euro, promovând o balanţă bugetară 
„schwarze Null”.

MERKEL, ȘOCATĂ DE LIPSA DE 
PROSTIE A AMERICANILOR

Candidatul prezidenţial și mai apoi 
președintele Donald Trump a înţeles toate 
astea. I-a spus lui Merkel că s-a dus vremea 
în care putea doar să profi te de SUA și că 
s-a încheiat și vremea în care SUA garanta 
în totalitate securitatea Germaniei. Aparent 
șocată de lipsa de solidaritate (sau de 
prostie) americană, Merkel a răspuns că 
„europenii trebuie să-și ia cu adevărat 
soarta în propriile mâini”. Cu alte cuvinte, 
nu contează, Germania va continua să 
escrocheze Europa.

Însă a fost cam târziu pentru Merkel și 
Germania. Politicile ei au dus  la ascensiunea 
Alternativei pentru Germania, de extremă 
dreapta și xenofobă, de la zero voturi în 
2013, la poziţia a treia în rândul forţelor 
politice. A fost un indiciu care le-a deschis 
ochii unor europeni isteţi. Când ungurii 
au văzut că Merkel vrea să-i împingă pe 
refugiaţi spre ei, Budapesta a spus că nu 
vrea ca Berlinul să decidă cine urmează să 
locuiască în Ungaria.

Berlinul și Comisia Europeană condusă 
de Berlin au fost înfuriaţi de lipsa de 

solidaritate europeană din partea Ungariei. 
Mai rău, un comisar european pentru buget, 
german și arogant (Gunther Oettinger, 
purtătorul unui „mini-grup Davos”, în Alpii 
austrieci, un personaj care a fost criticat 
pentru că a cântat versurile interzise din 
imnul Germaniei – care vorbesc despre 
fostele frontiere ale ţării – și pentru că a spus 
că regretă că nu va mai fi  un alt război, care 
ar reface solidaritatea în faţa unui inamic 
comun – n.r.), a ameninţat public că va tăia 
fondurile de dezvoltare pentru Ungaria.

BASTA COSI!
Germania și-a primit următoarea 

pedeapsă binemeritată din Italia. Roma 
a avut, în cele din urmă, curajul să spună 
„Basta”, după ce a fost lăsată singură ani de 
zile să gestioneze miile de migranţi africani 
și din Orientul Mijlociu, care ajungeau pe 
ţărmul italian. Singurul răspuns al Berlinului 
la apelurile Italiei pentru solidaritate 
europeană a fost să critice Roma, pentru că 
refuza să respecte legile trafi cului maritim și 
să-i salveze pe cei afl aţi în pericol.

Pentru a se răzbuna pe Italia, pentru că 
a refuzat să asculte dictatul Germaniei în 
politica imigraţiei, Berlinul a început un 
asalt, ajutat din fl anc de loviturile Franţei, 
împotriva încercărilor Italiei de a-și salva 
economia prin politici fi scale care se 
încadrau perfect în regulile bugetare ale 
Zonei euro.

Germania și Comisia Europeană condusă 
de Germania au obţinut acum exact ce au 
dorit: economia italiană s-a scufundat în 
recesiune în 2015 și probabil va rămâne aici 
pe tot parcursul anului 2019.

Povestea nu se termină. Italia se aliază 
acum cu Ungaria și Polonia, pentru a crea 
un bloc anti-Germania și anti-Franţa, cu 
consecinţe impredictibile asupra viitorului 
UE.

„RĂZBOIUL CIVIL” DIN FRANŢA
Toate acestea se întâmplă în timp ce 

Franţa este sfâșiată de revolte sociale violente 
și profunde – „unii analiști conservatori din 
Franţa le numesc  „război civil”, într-o ţară 
cu tendinţe spre „violenţă” și „revoluţie”. 
Guvernul nu are vreun răspuns la cele trei 
luni de demonstraţii ale unei mișcări sociale 
numite Vestele Galbene. Recurgând la un 

război poliţienesc tot mai dur, elitele 
de la guvernare organizează discuţii 
în primăriile din teritoriu, crezând 
că astfel își pot epuiza oponenţii. 
Dar, la cum arată lucrurile acum, se 
pare că nu se apropie fi nalul crizei 
din Franţa.

Pentru moment, guvernul 
francez rezistă graţie operaţiunilor 
poliţiei și faptului că grupurile 
sociale revoltate nu au nici 
lideri și nici programe care să 
ofere alternative viabile pentru 
schimbarea puterii în sistemul 
cvasiimperial prezidenţial al celei 

de-a Cincea Republici Franceze.
Prin comparaţie, guvernul german slab 

și dezorientat pare un ideal al stabilităţii. 
Forţele din coaliţia de guvernare abia 
așteaptă ca Merkel să se retragă, partidele 
surori – CDU și CSU – își reglează 
divergenţele, iar nefericiţii lor parteneri 
socialiști (SPD) caută o schimbare a 
conducerii.

Din păcate, marea mizerie europeană 
este exact lucrul de care Trump și Marea 
Britanie au nevoie, pentru a se răfui la nivel 
comercial cu o UE care se dezintegrează.

„FRAŢII” EUROPENI ÎȘI VOR SĂRI 
LA BEREGATĂ

Există o probabilitate foarte mare ca 
moneda euro să supravieţuiască. Euro 
este în mâinile Băncii Centrale Europene 
și niciun stat membru nu are un electorat 
covârșitor antieuro. După o refl ecţie, nu 
va face decât să anunţe dominaţia totală 
a Germaniei, la nivel politic, economic și 
fi nanciar, asupra unui sistem fragmentat de 
state. Îndelungata experienţă de dinainte 
de euro arată că nicio ţară nu a putut fi  
protejată de această dominaţie germană 
prin ratele de schimb fl uctuante. Banca 
Centrală a Germaniei ar deveni omoloaga 
Federal Rezerve din SUA, iar președintele 
Bundensbank și-ar revendica vechiul rol de 
conferenţiar șef al economiei și fi nanţelor 
mondiale.

Însă mulţi europeni ar considera 
incapabilă o asemenea dominaţie germană. 
Ar apărea din nou vechii demoni ai Europei, 
iar Washingtonul ar trebui să intervină, 
pentru a-i împiedica pe cei care au fost 
odinioară „fraţii” europeni să sară unul la 
beregata altuia.

Și acum, iată cum relatează Henry 
Kissinger, în memoriile sale, despre cea 
mai umilitoare lecţie de istorie pe care a 
primit-o în speţa aceasta de la președintele 
francez Charles de Gaulle. Avându-l alături 
pe președintele Richard Nixon, în timpul 
vizitei din Franţa, din anii 1960, Kissinger a 
vrut să combată ideile lui de Gaulle despre 
Germania și l-a iritat cu întrebarea despre 
cum ar putea fi  împiedicată dominaţia 
Germaniei asupra Europei. Răspunsul lui 
de Gaulle a fost simplu „Par la guerre”.
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Aproximativ 11.500 de 
creștini uciși, un milion trei 

sute de mii de persoane refugiate, 
13.000 de case abandonate sau 
distruse. Acestea sunt cifrele pe 
care Joseph Bagobiri le-a citit în 
faţa auditoriului ONU, un strigăt de 
ajutor din Nigeria. Este un masacru 
pentru care a făcut apel la forţele 
internaţionale să nu-și întoarcă 
capul, să privească în faţă această 
criză umanitară. 

Atacurile au avut un caracter 
de genocid, cu 150-300 de oameni 
uciși peste noapte de către miliţiile 

musulmane Fulani, alături de 
grupul Boko Haram, a spus 
purtătorul de cuvânt nigerian. Cele 
mai afectate au fost comunităţile 
din Adamawa, Borno, Kano și Yobe, 
de unde populaţia s-a refugiat spre 
statele centrale Plateau, Nassarawa 
Benue, Taraba și spre partea de sud, 
la Kaduna. Dintre victime fac parte 
femei și copii, supravieţuitorii au 
declarat că agresorii erau împărţiţi 
în trei grupuri, un grup împușcând 
oamenii din sat, un altul dând foc 
la case, iar al treilea așteptându-i 
ascunși în tufi șuri pe sătenii fugari.

Nigeria este adesea menţionată 
sub apelativul de „Gigantul Africii”, 
datorită populaţiei sale mari. Este 
ţara cea mai populată din Africa, 
ocupând locul al șaptelea în lume 
cu o populaţie de 174 milioane de 
locuitori. Are, de asemenea, cea mai 
mare economie africană, depășind, 
în urmă cu cinci ani, economia 
Africii de Sud. Din punct de vedere 
religios, jumătate din locuitorii 
Nigeriei sunt creștini care locuiesc 
în sudul și centrul ţării, iar cealaltă 
jumătate musulmani, concentraţi în 
regiuni din nord și sud-vest.

REACŢIA CONTRA UNEI EUROPE GERMANE

solidaritate europeană din partea Ungariei
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Impasul ieșirii Marii Britanii din UE este pus de marea majoritate a presei 
internaţionale pe seama ezitărilor și incompetenţei guvernului de la Londra. 

Apoi, mai toate marile publicaţii arată că Brexitul a fost transformat deliberat de 
către UE într-o adevărată tortură, cu un scop limpede: statele membre și cetăţenii 
lor trebuie să înţeleagă că divorţul de UE este un proces dureros și costisitor. Scopul 
este ca generaţia care asistă la acest proces să-și tempereze orice dorinţă de a urma 
calea britanică.

Mai mult, votul din 2016 pentru părăsirea UE este pus pe seama manipulării, 
inclusiv din partea Rusiei, neluând mai deloc în calcul viziunea istorică total diferită 
a Marii Britanii asupra lumii și a Europei, neluând în calcul impactul migraţiei 
intra – și extracomunitare, frustrările economice și sociale ale britanicilor loviţi de 
criza economică.

Bruxelles-ul și Germania au dorit să le dea o lecţie celor care doresc să iasă 
dintr-o Uniune care se îndreaptă către formula unui superstat dominat de Berlin, 
o formulă în care istoria se șterge, iar pentru asta trebuie șterse și statele naţiune. 
Dar UE are și ea de învăţat o lecţie de pe urma Brexitului? Încercarea să răspundă, 
într-un editorial pentru CNBC, Michael Ivanovitchm, analist economic, fost economist 
la OCDE și la Federal Reserve.
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LA DRUM, DIN NOU CU 
SPERANŢE

Cu același obiectiv ca și în 
sezonul precedent, promovarea în 
prima ligă fotbalistică a României 
(din păcate restrictivă, prin 
formatul său actual cu 14 echipe, 
din raţiuni mai puţin sportive, în 
timp ce în marile campionate din 
Europa – Spania, Italia, Anglia, 
Franţa sunt cuprinse câte 20 de 
echipe, iar în Germania – 18…), 

echipa fanion a Prahovei, Fotbal 
Club Petrolul Ploiești, cu Veolia 
România alături, a pornit din 
nou la drum (24.VI.2019…), cu 
speranţa că va produce bucurii 
„Lupilor Galbeni”, tuturor 
devotaţilor suporteri din Prahova, 
din ţară și de peste hotare.

LUPTĂ GREA, ÎN CEL MAI 
PUTERNIC EȘALON

Liga 2 (Ediţia 2019-2020), 
eșalonul doi, cel mai puternic al 

fotbalului românesc (20 de echipe, 
multe de tradiţie, foste prim 
divizionare, unele ex-Campioane 
ale României…), va lua startul 
pe 3 august 2019 și se va încheia 
(Etapa 38-a…), pe 30 mai 2020…

FC Petrolul Ploiești (cvadruplă 
Campioană a României) 
se va confrunta cu celelalte 
competitoare: Dunărea Călărași, 
Concordia Chiajna (retrogradate 
din Liga 1), U Cluj Napoca, 

Sportul Snagov, FC Argeș Pitești, 
(dublă Campioană a României), 
CS Mioveni, Luceafărul Oradea, 
Metaloglobus București, ASU 
Politehnice Timișoara, Daco 
Getica București, UTA Arad (de 
șase ori Campioana României), 
Ripensia Timișoara (de patru 
ori Campioana României), 
Farul Constanţa, Pandurii Târgu 
Jiu (rămase din precedenta 
ediţie), Gloria Buzău, FC Rapid 
București (triplă Campioană a 
României), Turris Măgurele, CSM 
Școlar Reșiţa, AFK Csikszereda 
Miercurea Ciuc (promovate din 
Liga 3).
CONDUCERE NOUĂ, LOT ÎN 

RESTRUCTURARE
Din acest nou sezon, ca 

președinte executiv la FC 
Petrolul Ploiești a fost mandatat 
Marius Stan (fost fotbalist de „A”, 
președinte „campion” cu Oţelul 
Galaţi, cu stagii la Vaslui, Iași, 
București, inginer metalurg, fost 
primar de Galaţi), iar președinte 
onorifi c este maestrul emerit al 
sportului Mircea Dridea.

Conducerea tehnică a fost 
încredinţată antrenorului (de „A”, la 
Poli Iași, în ultimele două sezoane), 
Flavius Stoican (ex internaţional 
cu echipa României, de 19 ori sub 
culorile acesteia), care are alături 
un staff  tehnic profesionist – Silviu 
Ion (antrenor secund), Mihai 
Șteţca (antrenor cu portarii), Radu 
Vasilean (preparator fi zic), Claudiu 
Bătineanu (kinetoterapeut), 
Timofei Cârlig (scouting). Evident, 
restructurarea vizează și lotul de 
jucători (unii la fi nal de contract 
sau împrumut, alţii în posturi 
de reziliere) care își vor încheia 
stagiul petrolist sau vor fi  detașaţi 
– Bolboașă, Brânză, Nini Popescu, 
Prunescu, Bucșă, Moldoveanu, 
Chindriș, Borţa, Cazan, Ghinga, 
Rusu, Sarriș, Malakyan, Kozoronis 
sau Olaru, Velisar (posibil la Gaz 
Metan), Al. Stoica, Cr. Pușcaș.

PRIM STAGIU 
CENTRALIZAT, LA POIANA 

BRAȘOV…
Petrolul, cu jucătorii săi rămași 

în lot și cu o bună parte din cei nou 
veniţi, inclusiv de la prima echipă 
de juniori a clubului s-au întâlnit 
la „bijuteria” sportivă a Prahovei – 
Stadionul „Ilie Oană” și au început 
antrenamentele pe cochetul 
Stadion „Conpet” din Strejnic. 
Apoi, de miercurea trecută (26.
VI.2019), „Lupii Galbeni” s-au 
instalat la Hotelul Piatra Mare 
în Poiana Brașov pentru primul 
stagiu de pregătire ce se încheie 
sâmbăta aceasta (6.VII.2019). La 
antrenamentele (fi zice, tehnico-
tactice, cu accent și pe factorii 
moral volitivi) desfășurate în 
condiţii optime (Stadionul 
Centrului Sportiv Naţional 

Poiana Brașov sau la Brașov 
– „Tineretului”, ”Metrom”…). 
Petrolul a dispus de un lot în 
curs de evaluare. Din lotul ediţiei 
precedente se pregătesc Cezar 
Lungu, Valentin Ţicu, Alexandru 
Saim Tudor, Cătălin Ștefănescu, 
Laurenţiu Marinescu, Sergiu 
Arnăutu, Robert Enache, Mario 
Bratu, Rareș Simionescu, Mihai 
Constantinescu, Raul Bucur 
(ultimii cinci juniori), sub bagheta 
antrenorului Flavius Stoican 
afl ându-se și nou-veniţii – Alves 
da Silva Walace (Brazilia, fost 
la Ittehad Alexandria – Egipt), 
Ionuţ Cioinac, Mădălin Mihăescu, 
Alexandru Zaharia (toţi ex 
Poli Iași), Ștefan Bărboianu (ex 
Concordia Chiajna), Antonio 
Manolache (ex Poli  Timișoara, 
internaţionalul de juniori, fost la 
Petrolul), Andrei Rus (revenit de 
la Gloria Bacău, internaţionalul 
de juniori), Cristian Sîrghi, 
Alexandru Munteanu (ambii – ex 
Dunărea Călărași), Alexandru 
Nica (revenit de la Daco Getica 
București) și Janis Stoica (de la 
FCSB, 16 ani, căpitanul echipei 
România U 17, format ani buni și la 
Petrolul… - fi ul internaţionalului 
petrolist Pompiliu Stoica…).

JOCURI DE PREGĂTIRE – 
TESTARE, OMOGENIZARE…

Stadionul Metrom Brașov / 
29.VI.2019: * FC Petrolul Ploiești 
– Chindia Târgoviște 0-0. Util joc 
test, cu o echipă de Liga 1, trecut 
bine de Petrolul… (Live-FCP 
TV…).

Petrolul: Lungu – Bărboianu, 
Walace, Cioinac, Ţicu – Mihăescu 
-Saim Tudor, Bratu, Marinescu, 
Ștefănescu – Arnăutu, iar după 
pauză au evoluat: Al. Radu – Rus 
(63 Bucur), Cioinac , Manolache, 
Ţicu – Constantinescu, Enache, 
Mihăescu, Zaharia – Janis Stoica, 
Nica (71 Simionescu). 

* FC Petrolul Ploiești – ACS 
Kids Tâmpa UJ 19 Brașov 6-0 
(1-0), 1.VII.2019. Marcatori: 
Constantinescu (23), Bucur (64), 
Bratu (70, 80), Ţicu (88), Walace 
(89). Joc test (1.VII.2019) în care 
Petrolul a folosit și mulţi juniori… 

* FC Petrolul Ploiești – „S.R.” 
Brașov (Liga 3), alt joc de pregătire, 
se dispută astăzi 4.VII.2019, după 
închiderea ediţiei publicaţiei 
noastre „Ploieștii”…

CA-N „A”, „CARTIER 
GENERAL” ÎN TURCIA…
De miercuri (20.VII.2019), 

Petrolul se va afl a în apropiere de 
Ankara, la Kazilcahamam, pentru 
al doilea stagiu de pregătire și-și va 
instala „cartierul general” la Patalya 
Th ermal Resort Hotel. Pregătiri, 
testări, verifi cări, omogenizare, 
până-n 22.VII.2019, inclusiv… 

Hai Petrolul!
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Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

SPORT

PETROLUL, LA POIANA BRAŞOV, ÎN PRIM STAGIU DE PREGĂTIRE

Data: 04.07.2019

Municipiul Câmpina anunţă semnarea contractului  de fi nanţare nr. 3820  la data de 27.02.2019  
respec  v, demararea implementării proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SPITALUL 

MUNICIPAL CÂMPINA” – SMIS 118643

 Proiectul va fi   fi nanțat prin Programul Operațional Regional  2014-2020 axa prioritară Axa prioritară 3 – 
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de inves  ții 3.1 – Sprijinirea efi cienței 
energe  ce, a ges  onării inteligente a energiei și a u  lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice. Autoritatea de mangement pentru 
POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar este Agenția 
pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia.
 Obiec  vul general al proiectului de față vizează îmbunătățirea calității infrastructurii medicale prin creșterea 
efi cienței energe  ce și punerea la dispoziția populației a unei infrastructurii moderne și prietenoase cu mediul 
înconjurător, prin u  lizarea surselor regenerabile de energie. Se are în vedere creșterea efi cienței energe  ce în clădirea 
publică a Spitalului Municipal din Câmpina (corp C1), județul Prahova prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul 
termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, inclusiv 
u  lizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.
 Obiec  vele specifi ce al proiectului:
Obiec  v Specifi c 1 - Creșterea performanței energe  ce a clădirii spital (corp C) a Spitalului Municipal Câmpina, de 
la clasa energe  că C la clasa energe  că A. Aceasta se poate realiza prin măsurile de creștere a efi cienței energe  ce 
propuse, inclusiv inves  ții în sisteme alterna  ve de producere a energiei.
Obiec  v Specifi c 2 - Scăderea cu minim 40% a nivelului anual specifi c al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de 
CO2) aferent clădirii Spitalului
Obiec  v Specifi c 3 - Scăderea cu minim 60% a consumul anual de energie primară (kWh/an) aferent clădirii spital
Obiec  v Specifi c 4 - Scăderea cu minim 60% a consumului anual de energie fi nală în clădirea spital (din surse 
neregenerabile) (tep);
Obiec  v Specifi c 5 - Scăderea cu minim 40% a consumului anual specifi c de energie primară (din surse 
neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care cu minim 50% pentru încălzire/răcire
Obiec  v Specifi c 6 - Un aport de minim 20% energie regenerabilă din consumul anual de energie primară totală din 
surse neregenerabile a clădirii spital

 Proiectul se va derula în Municipiul Câmpina, Județul Prahova,  până la  data de 3/08/2022 începând cu data 
de semnarea Contractului de fi nanțare (19.03.2019).
 Valoarea totală a proiectului: 26.528.353,25 lei
 Valoarea nerambursabilă a proiectului: 16.264.148,23lei
 Pentru detalii suplimentare: Rodica Daniela Hoitan, Manager  de proiect, tel. 0244/336134, int. 139, 
mobil: 0729236622, e-mail: programe@primariacampina.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

LA DRUM DIN NOU CU echipa faniion a Prahovei Fotbal fotbalului românesc (20 de echipeio

Petrolul, pregătiri la Petrolul, pregătiri la 
Poiana Brașov....Poiana Brașov....

Imagini: Imagini: 
http//fcpetrolul.rohttp//fcpetrolul.ro
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