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Cică Veorica Dăncilă 
a promovat un șofer, 

Gabriel Costache pe numele 

lui, într-o importantă funcție 
de subsecretar de stat, 
stârnind un val de furie în 
rândul opiniei publice. Nu vă 
mai faceți sânge rău, maică! 
Voi nu înțelegeți că Veorica 
chiar crede că a conduce 
o țară înseamnă să dai din 
volan? Și cum ea nu mai 
șofează din caza botoxului, a 
angajat un conducător auto 
tânăr, care să poată să ia în 
brațe România și s-o așeze 
pe bancheta din spate. Stați 
să vedeți când o afl a Coana 

Mare că avem și transport 
feroviar ori căruțe. O să 
aducă la Guvern mecanici, 
dricari, văcari...

PUȚINE PROIECTE
 LA PLOIEȘTI

Primarul Adrian Dobre, care 
a câștigat alegerile cu 32,77% din 
voturi (în realitate cu 11,09 % 

din populația orașului cu drept 
de vot), și nu neapărat pentru 
proiectele din programul său, 
ci pentru că PSD s-a prezentat 
cu un candidat foarte slab, a 
venit hotărât să realizeze câteva 

obiective importante. Între 
noi fi e vorba, deși în campanie 
fi ecare candidat la Primăria 
Ploiești a promis câte în lună și 
stele, în realitate, primarul ales 
era obligat să respecte proiectele 

angajate de municipalitate prin 
Strategia de Dezvoltare a Polului 
de Creștere Ploiești ori de alte 
documente (Planul de mobilitate, 
de exemplu). 
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Necinstit procedează cel ce-și exersează inteligența pe o carte străină.”
- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Marțial (cca 40 - 104) poet roman
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CÂND EȘTI MIC, PROST CÂND EȘTI MIC, PROST 
ȘI CU GURA MAREȘI CU GURA MARE

Trump susține intrarea 
României în 
programul Visa Waver
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De ce vor socialiștii De ce vor socialiștii 
acord de lungă acord de lungă 
duratădurată

Uite, așa stă treaba cu țărișoara 
asta. În timp ce alții fac și desfac 

afaceri de zeci și chiar sute de miliarde 
de dolari pe deasupra și pe dedesubtul 
nostru, noi târâm targa pe uscat cu 
chiloții în vine și cu gura mare, unii la 
alții și împreună la toți ceilalți.

Statele la care ne raportăm zilnic 
și cărora și în somn le spunem „Să 

trăiți, am înțeles!”, au crescut constant 
în ultimii ani investițiile, cu sute 
de miliarde de euro în zone „de 
nefrecventat”. De ce o fac? Simplu ca 
„bună-ziua!”. Pentru profi t. De ce n-o 
facem și noi? De proști. De ce nu o fac 
la noi. De cârpă-n fund ce am ajuns să 
fi m, după ce am vândut-o și pe mama 
și tata pe nimic și fără nicio strategie 
pe termen mediu și lung. De ce fug de 
noi? Pentru că, după ce că suntem cum 
suntem, mai avem și gura mare.

Iată concluzia: investițiile străine în 
primele 5 luni ale anului au scăzut cu 
peste 10 procente față de anul 2018, la 
1,49 mld euro, iar ce este mai grav, este 
că până la fi nalul anului...se speră (!?!?) 
să ajungă la 2,5 mld, ceea ce înseamnă o 
scădere cu aproape 40 la sută. Iar pentru 
cei care o să spună că e bine că măcar 
„e ceva”, le spun că sumele amintite sunt 
praful de pe tobă și le amintesc că în 
țări vecine nouă, procentele de investiții 
străine sunt în creștere, în timp ce noi 
suntem primii care am alocat 2% din 
buget pentru apărare. Pentru ce? Ca să 
ne apărăm sărăcia! E bine, nu!? Mai are 
rost să mai zic altceva?

Continuare în pagina 3
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Prin prezentul comunicat, 
informăm despre lansarea 

Concursului de proiecte socio-
culturale în România.

Competiția este concepută pentru 
a stimula și sprijinii inițiativele 
comunității locale.

Termenii și condițiile pentru 
depunerea candidaturilor sunt 
specifi cate în Regulamentul 
Concursului, care poate fi  găsit pe site-
ul: https://cciph.ro/2019/08/concurs-
de-proiecte-sociale-si-culturale-ale-
pao-lukoil-in-romania/

CONCURS CONCURS 
DE PROIECTE 

SOCIO-CULTURALE 
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Cosmina Pandele, 
primarul comunei 

Berceni, este cea care, în 
perioada 14-17 august s-a 
afl at în fruntea delegației 
Asociației Comunelor din 
România (ACoR), care s-a 
deplasat la Chelyabinsk- 
Rusia, cu ocazia ediției 
a 6-a a „FORUM OF 
THE BEST MUNICIPAL 
PRACTICES”- organizat de 
Uniunea Orașelor din Rusia 
(UOR). Invitația a venit ca 
urmare a semnării în luna 
februarie ac., la București, 
a unui memorandum de 
colaborare între ACoR și 
OUR, ce are ca scop întărirea 
relațiilor de cooperare și 
schimbul de experiență între 
Administrațiile Locale din 
regiune. Evenimentul s-a 
bucurat de prezența a peste 
130 de delegați din 6 țări 
care au dezbătut problemele 
autorităților municipale 

legate de mediu, locuințe, 
ecologie, drumuri, cultură, 
educație și sănătate și mai 
ales s-au oferit exemple de 
bună practică extrem de utile. 
În cuvântul de deschidere, 
atât Guvernatorul Regiunii 
Chelyabinsk, dl Tekseler 

Alexey, cât și Președintele 
UOR, dl Stanislav Mosharov, 
au apreciat prezența 
delegației din România, ca 

fi ind un exemplu de urmat 
de către administrațiile locale 
din Rusia, prin modul în 
care reușește să transmită 
autorităților centrale 
soluții de jos în sus pentru 
rezolvarea problemelor 
apărute la nivel local. De 

asemenea, gazdele și-au arătat 
întreaga deschidere pentru 
continuarea colaborării în 
benefi ciul ambelor părți.

PUȚINE PROIECTE din populația orașului cu drept obiective i
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Școala de Subofi țeri de Pompieri și 
Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din 

Boldești-Scăeni recrutează candidați pentru 
concursul de admitere a următoarei serii de 
elevi. Pentru sesiunea din ianuarie 2020 sunt 
disponibile 300 de locuri, dintre care 262 
pentru cei care doresc să activeze ca subofi țeri 
în cadrul Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență (IGSU). Ca un lucru inedit 
pentru această meserie încredințată îndeobște 
bărbaților, de data aceasta vor fi  admise la 
concurs și fete, până acum depunându-și deja 
dosarele 10 candidate. Probabil vom avea 
pentru prima dată în istoria recentă a Prahovei 
prilejul de a vedea la lucru, fi e la pompieri, fi e la 
descarcerări, și doamnele! Cererile de înscriere 
se depun la Inspectoratul pentru Situații de 
Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al județului 
Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, str. 
Rudului nr. 96, de luni până vineri, între orele 
9.00 -14.00, până în data de 15 noiembrie 2019.

Parol,
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UN MANDAT INVESTIȚIONAL UN MANDAT INVESTIȚIONAL 
SLAB LA PLOIEȘTI ȘI CJ PRAHOVASLAB LA PLOIEȘTI ȘI CJ PRAHOVA

Mai sunt 10 luni până la expirarea actualului 
mandat al aleșilor locali din primării și consilii 

județene. Dacă scădem iarna, ar mai rămâne mari și 
late cam cinci luni-șase, cu noroc- pentru investiții. 
Astăzi vom trece în revistă proiectele din Ploiești și de 
la nivelul Consiliului Județean Prahova pe care le-au 
promis politicienii la instalare, în fi ne, în campania 
electorală, încercând să vă spunem și câte dintre acestea 
au fost duse la îndeplinire.

FEMEI-POMPIER FEMEI-POMPIER 
ȘI-N PRAHOVA!ȘI-N PRAHOVA!
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Ministrul Sorina Pintea, 
după crimele de la Spitalul 

Săpoca: „s-a produs un lung șir de 
erori umane”. Da, madam, iar șirul 
ăla e lung de vreo 30 de ani!

Și tot ministrul Pintea: „80% 
dintre manageri nu au ce 

căuta în sistemul de sănătate. Dăm 
vina pe sistem, dar sistemul suntem 
noi”. Hait, Sorina, dar cine i-a adus 
pe ăștia, au picat așa, din cer, ca 
ploaia? Să nu-mi zici c-a intrat 
statul paralel în mințile voastre, 
ale PSD-ALDE, că doar partidele 
voastre au făcut numirile, și 
v-a determinat să cocoțați toții 
incompetenții în funcțiile de 
manageri de spitale, că pe-asta n-o 
crede nici Floricica Dansatoarea!

Când susținea discursul 
de Ziua Marinei, Klaus 

Iohannis nu l-a văzut pe soldatul 
american care a leșinat chiar 
sub nasul domniei sale. Greșit! 
Președintele l-a văzut, dar a crezut 
că așa-i protocolul... În fi ne, la 
cât de încet se mișcă, i-a trebuit 
o zi să-l vadă, una să proceseze 
întâmplarea, iar când a crezut c-ar 
fi  cazul să-i vină în ajutor, deși nu 
se preta ca un șef de stat să pună 
mâna pe o lighioană, deja era în 
Salonul Oval al Casei Albe, tête-
à-tête cu zăludul Trump, iar între 
timp militarul își revenise și făcuse 
de două ori ocolul pământului.

Tanti Veorica s-a supărat la 
A3 că nenea Klaus a plecat 

în America fără să o consulte pe 
ea: „Discuția ar fi  trebuit să fi e 

aplicată înainte de vizită și trebuia 
de la Guvern să plece anumite 
linii care să fi e abordate în această 
discuție cu președintele Trump. Este 
o vizită importantă (...) dacă merge 
într-o vizită doar pentru a face 
fotografi e nu cred că este un lucru 
care să aducă benefi cii României. 
Bineînțeles că eu îmi doresc o relație 
transatlantică foarte bună și am 
militat pentru acest lucru pentru 
că Statele Unite ale Americii este 
partenerul strategic care asigură 
securitatea României”.  Bre, 
Veorico, nici acum n-ai priceput 
că funcția de președinte e mai 
mare ca aia de premier? Deci nu 
trebuia să vină Klaus la tine, ci tu 
trebuia să mergi la el. Doi: și tu zici 
că trebuia să plece de la Guvern, cu 
niște „linii”? De care, mămucă, de 
dictando, curbe, drepte, orizontale, 
verticale... Și, mormoloaco, Statele 
nu „este”, ci „sunt”, că-s mai multe, 
numai tu ești una care nu le ai cu 
româna...

Președintele Pro România, 
Victor Ponta, a scris luni, 

pe Facebook, că premierul Viorica 
Dăncilă i-a cerut să vină în guvern, 
după ce îi va da afară pe cei de la 
ALDE, promițându-i chiar lui un 
post de ministru. La citirea acestor 
rânduri, Dăncilă a explodat: „Stilul 
acesta mincinos și duplicitar este 
unul dintre motivele pentru care nu 
am mai dorit să colaborăm, până 
la urmă. Neseriozitatea sa, dorința 
permanentă de a ieși în față prin 
orice mijloace, nu fac casă bună cu 
PSD”. Serios, dar când Iliescu l-a 
făcut pe Ponta cârlan, ați sărit cu 
toții la gâtul lui, nu și nu, Victoraș 
e semizeu, ba i-ați și cântat ode. Iar 
când îți era șef, îi ștergeai clanțele 

de la ușă, să te treacă pe lista PSD 
a europarlamentarilor. Acuș nu 
mai e bun, e mincinos și duplicitar, 
cum vă spuneam și noi, dar voi 
erați atunci tusea și junghiul, vă 
completați în minciuni...Apropo: 
între voi doi cine crezi că ar câștiga 
un concurs de ipocrizie?

Cică Bombonica Prodana, 
fosta soție a lui Liviulică 

Pușcărie, are o pasiune pentru 
cursurile de dezvoltare personală, 
fi ind chiar instructor autorizat 
de Th eta Healing, o tehnică 
modernă de meditație care vizează 
gestionarea efi cientă a emoțiilor. 
Pe paginile de socializare ea apare 
ca fi ind „practicant independent 

cu certifi cat, instructor, maestru, 
certifi cat de cunoștințe”. Bravo, 
Bombonica, acum vezi că poți să 
o ajuți pe Irinuca să treacă peste 
șocul de a rămâne left er Popescu 
după ce mașinuța ei de bani a intrat 
la beciul domnesc. Poate îi spui și 
lui Moș Liviu ce iubesc fetițele la 
boșorogi: nu gușa, nu burta, nu 
ridurile, nu părul alb, ci punga, 
bre! Trece aia, trece și amorul.

Daniel Funeriu, ministrul 
acela al Educației care uita 

discursul fi x când era în conferințe 
de presă, s-a luat de viața lui 
Dacian Cioloș, spunând că statutul 

PLUS are niște breșe prin care se 
pot infi ltra în partid „orice vietate 
sau putreziciune”, cu referire la 
foști securiști, actuali sereiști sau 
în general traseiști politici. Dinspre 
PLUS a venit imediat răspunsul: 
„te referi la tine, Funeriule, când 
plângeai la ușa noastră să-ți dăm 
funcții și te-am refuzat”? Noi ce 
să zicem: întărâtă-i drace, că nouă 
ne place! Nasol că „speranța” țării 
vine cu tabieturi de bătrânei din 

fața blocului sau de babe care toată 
ziulica se uită pe vizor, să vadă ele 
cine intră și iese de la vecini. 

Apropo de Cioloș, jurnalistul 
Dan Andronic, ăla 

fugărit de DNA pentru niscai 
matrapazlâcuri cu multe-multe 

zerouri în coadă, s-a luat de 
viața lui, susțânând că   Dacian e 
securist, fi indcă a fost cândva șef 
în structurile tineretului UTC. 
Bre, Dane, e mai nașpa de-atât! 
Dacian ăsta este infectat pur și 
simplu cu securisme având în 
vedere că tac-su, din embrionul 
căruia s-a format, a fost milițian! 
Deci Cioloș, care acuș nu mai e fi ul 
lui Soroș, are în celula sa de bază 
milițienismul. Iar măică-sa, ce să 
vezi, a fost casnică. Păi nu e rușine 
pentru România să se lase condusă 
de un post-embrion-cu-epoleți?

Călin Popescu Tăriceanu 
a plătit servicii de lobby 

și consultanță de 50 de mii de 
dolari și 170 de mii de euro 
pentru a se vedea și fotografi a 
cu vicepreședintele SUA, Mike 
Pence. Rezultatul: Căcălin n-a 
reușit să treacă pragul de 4% 
la europarlamentare. Acuma, 
asta e, de la o vârstă încolo îți 
ia Dumnezeu și mințile! Nene 
Tăricene, noi îți recomandăm cu 
căldură să plătești dublu pentru o 
poză cu Trump. Dacă un simplu 
vice te-a scăzut la 4%, e clar că 
președintele SUA te poate duce 

cu succes la 2%. Dar nu te înțeleg 
de ce faci atâta efort fi nanciar, 
fi indcă poți să te fotoshopezi acum 
și cu Sfântul Petru, darămite cu 
un pământean scrântit, cum ar fi  
Trump!

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

FEMEIE ACUZATĂ DE FURT 
ÎN PLOIEȘTI

Polițiștii Secției de Poliție 
nr. 1 Ploiești au prins în fl agrant 
o femeie care sustrăsese suma de 
197 de lei, din poșeta unei bătrâne 
de 82 de ani, în timp ce aceasta 
din urmă aștepta la rând, la un 
restaurant din Ploiești. „În urma 
controlului corporal, asupra femeii 
în vârstă de 42 de ani, a fost găsită 
suma de 197 de lei, care a fost 
restituită persoanei vătămate”, a 

precizat IPJ Prahova. Pe numele 
femeii, polițiștii au întocmit un 
dosar penal pentru furt și s-a 
dispus totodată măsura reținerii pe 
o perioadă de 24 de ore, urmând 

ca după expirarea acestei perioade 
să fi e sesizată instanța de judecată 
în vederea dispunerii măsurilor 
preventive. 

FEMEIE ACUZATĂ DE 
FURTUL UNUI TELEFON 

MOBIL
Incidentul a avut loc pe Aleea 

Peleșului din Sinaia. O femeie, 
din Roșiorii de Vede, județul 
Teleorman, a fost prinsă în fl agrant 
în timp ce sustrăgea telefonul 
mobil din buzunarul unei turiste 
din Oradea. Polițiștii continuă 
cercetările în cauză fi ind deschis 
un dosar penal pentru furt.

OBIECTE PIROTEHNICE 
ÎNTR-UN MAGAZIN DIN 

BUȘTENI
Polițiștii au efectuat o acțiune 

de control, cu scopul prevenirii 
și combaterii ilegalităților din 
domeniul comerțului. Pe durata 
verifi cărilor, polițiștii au controlat 
două unități comerciale, au 
legitimat 10 persoane și au aplicat 
patru sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 2.000 lei. Totodată, 
pe durata verifi cărilor, polițiștii au 
constatat o infracțiune la regimul 
materiilor explozive, cu ocazia 
controlului efectuat la o societate 
comercială situată în Bușteni. 

Astfel, potrivit IPJ Prahova, 
polițiștii au constatat că erau 
expuse spre vânzare mai multe 
articole pirotehnice. „Bunurile 
care au făcut obiectul infracțiunii 
(articole pirotehnice) au fost 
ridicate în vederea confi scării”, a 
precizat IPJ Prahova.

f

Iohannis nu l a văzut pe soldatul

aplicată înainte de vizită și trebuia

tifi t i t t t

PLUS are niște breșe prin care se

d l d
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Astfel potrivit IPJ Prahova
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Nu ne vom referi la lucrările 
incluse în partea de 

funcționare a instituțiilor (în 
defi nitiv a orașului), ci la proiectele 
de anvergură. Și avem așa:

- Spital municipal nou: acest 
proiect s-a blocat pe de o parte 
din ambiții politice, PSD-ALDE 
dorind o variantă de lucru, PNL 
o alta, iar pe de altă parte din 
cauza incapacității primarului de 
a veni cu soluții ferme. În prezent, 
acesta este blocat prin niște foarte 
lungi birocrații. Pe de altă parte 
și așa nu există soluții fi nanciare: 
Primăria Ploiești este în pană de 
bani; Guvernul nu a vrut să ajute 
un primar liberal; nu există un 
proiect depus pentru o eventuală 
fi nanțare europeană;

- Nouă piață centrală 
agroalimentară: am putea afi rma 
că proiectul a murit la SC „Hale 
și Piețe”, conducerea de aici 
nefăcând niciun efort să rezolve 
micile difi cultăți apărute. Asta 
deși, dacă vă amintiți, în 2016, 
chiar în campania electorală, 
partidele care și-au instalat până la 
urmă oamenii la cârma societății, 
țipau că piața pică pe oameni la un 
cutremur major și este capital să 
avem o nouă construcție;

- Podul de lemn: este o 
investiție la care se lucrează, asta 
după vreo 11-12 ani de promisiuni 
continue.

- Achiziția de autobuze: a fost 
semnat contractul și adus primul 
lot de 10 autobuze după care, din 
cauză că aleșii locali nu au vrut 
să voteze la timp un împrumut, 
municipalitatea a rămas fără bani. 
Când într-un fi nal creditul a fost 
aprobat, primarul a invocat o 
decizie a ministrului Teodorovici, 

care n-ar mai permite primăriilor 
să contracteze împrumuturi 
dincolo de un anumit plafon 
de îndatorare. Tot aici am 
încadra și proiectul derulat prin 
MDRAP, fi nanțat prin Programul 
„Infrastructură Mare”, prin care 
Ploieștiul va fi  înzestrat cu 20 
de  tramvaie, 20 de  troleibuze  și 
9 autobuze electrice;

- Drum de legătură între 
Gara de Vest și Gara de Sud 
(străpungere Libertății-
Depoului, cu reconfi gurarea 
totală a zonei de sud): acest 
megaproiect, estimat la vreo 140 
mil. lei, urma să fi e realizat din 
fonduri europene. Deocamdată 
nu există nicio veste dacă 
documentația a fost aprobată sau 
nu. Și aceasta este o investiție 
despre care se vorbește de 15 ani 
poate;

- Terminal multimodal 
în proximitatea Spitalului 
Județean: proiect cu vechime de 
cel puțin un deceniu care mai are 
încă de așteptat;

- Lărgirea la 4 benzi Podul 
Înalt: proiect european comun 
cu CJ Prahova, despre care 
deocamdată nu se mai aude nimic.

În schimb, a apărut un 
proiect neprevăzut inițial, tot 
în parteneriat cu CJ Prahova și 
Ministerul Sănătății, respectiv, 
construirea laboratorului de 
radioterapie și brahiterapie de 
la Spitalul Municipal Ploiești-
Schuller. Alte investiții, precum 
reconfi gurarea parcului Andrei 
Mureșeanu, refacerea pasajelor 
pietonale de pe Bdul București, 
reabilitarea parcului din fața Casei 
Sindicatelor etc. sunt în stand by. 
Ce așteaptă? Sincer, poate un alt 

primar și alți viceprimari! Ar mai 
fi  de spus că Primăria Ploiești a 
semnat mai multe contracte de 
fi nanțare în cadrul POR 2014-
2020, cele mai multe dintre 
ele referindu-se la reabilitarea 
energetică a unor clădiri publice 
(școli), a unor blocuri de locuințe, 
precum și pentru construirea unor 
grădinițe.

CJ PRAHOVA, LIPSĂ DE 
CHEF ÎN A CHELTUI BANII 

SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
La alegerile din 2016, pentru 

Consiliul Județean Prahova PSD 
a obținut 38,42% din sufragii, 
PNL-35,3%, ALDE-10,01% și 
PMP-5,4%. Prezența la urne a 
fost de 51,37%, ceea ce înseamnă 
o reprezentativitate, pentru 
primul clasat, de maximum 19,73 
%, raportat la numărul total 
de cetățeni cu drept de vot din 
Prahova (672.024 de alegători 
cu drept de vot, conform listelor 
publicate de Autoritatea Electorală 
Permanentă și Biroul Electoral 
Județean). Ulterior, s-a creat o 
majoritate PSD-ALDE, care l-a 
ales în funcția de președinte pe 
Bogdan Toader (PSD), iar ca 
vicepreședinți au fost desemnați 
Ludmila Sfârloagă (PSD) și Vasile 
Pătrașcu (ALDE). La nivelul 
CJ Prahova a fost încheiat, în 
acești trei ani și două luni, un 
proiect mare, respectiv, Stația 
de tratare mecano-biologică 
a  deșeurilor biodegradabile, o 
investiție europeană în valoare 
de 51,2 mil.  lei (fără TVA), parte 
a mai vastului program intitulat 
„Sistem de ma nagement integrat 
al deșeurilor-Prahova”. Al doilea 
proiect, declarat „de sufl et” de 
către prședintele CJ Prahova, se 
referă la modernizarea secțiilor 
Spitalului Județean de Urgență. 
Tot aici, investiție deocamdată 

neîncepută fi zic, a fost obținută 
o fi nanțare europeană, respectiv, 
extindere, reabilitare, modernizare 
și recompartimentare Unitate 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești 
-18,5 mil. lei. DGSPAC a semnat, 
de asemenea, două contracte 
de fi nanțare prin POR, pentru 
construirea complexelor de 
locuințe din Călinești, valoarea 
cumulată a acestora fi ind de 
aproximativ 9 mil. lei. În fi ne, 
dar și în acest caz nu au început 
lucrările nici în clipa de față, CJ 
a obținut o fi nanțare de 213, 499 
mil. lei pentru modernizarea unor 

drumuri de interes regional. Cu 
alte cuvinte, CJ a realizat două 
mari proiecte și mai are altele 5-6 
în așteptate (licitare a lucrărilor). 
În rest... În rest este ilustrativ să 
amintim că, în fi ecare an, deși lasă 
impresia că funcționează perfect 
și face lucruri multe-multe pentru 
județ, CJ Prahova nu a cheltuit 
decât în mică proporție banii din 
secțiunea de dezvoltare. Situația 
din ultimii ani o prezentăm în 
continuare, cu mențiunea că 
vom reda integral textul din HCJ 
de aprobare a contului anual de 
execuție a bugetului propriu al 
județului și a bugetelor instituțiilor 
de sub autoritatea Consiliului 

Județean Prahova:
- 2016 (statistica pentru 

11 luni): 21,08%-Cheltuielile 
secțiunii de dezvoltare au fost 
planifi cate la valoarea de 131,498 
milioane de lei, fi ind realizate însă 
numai în proporție de 21,08%, 
respectiv, în sumă de 27,72 mil. lei;

- 2017 (11 luni): 
30,91%-Cheltuielile de dezvoltare 
au fost planifi cate la suma de 136,6 
mil. lei și realizate în cuantum de 
42,2 mil. lei, ceea ce reprezintă un 
procent de aproximativ 31%;

- 2018: 41,47%-Din analiza 
execuției de casă a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare ale 

bugetului propriu al județului 
Prahova pe anul 2018, rezultă 
că acestea au fost realizate la 
31.12.2018 în sumă absolută 
de 64.974,36 mii lei, față de un 
program defi nitiv de 156.672,52 
mii lei (din care 69.404,52 mii lei 
sumă provenită din excedentul 
exercițiului bugetar al anului 
2017), respectiv în procent de 
41,47 %;

- 2019, primele 6 luni: 2,26%- 
Pentru cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare s-a stabilit pentru 
semestrul I 2019 un program în 
sumă de 120.391,61 mii lei și s-au 
realizat 2.721,68 mii lei, în procent 
de 2,26%.
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DOSARE PENALE PENTRU 
INFRACȚIUNI RUTIERE
Alcoolul dăunează grav... 

permisului de conducere. Cel 
puțin de asta s-a convins un 
conducător auto care s-a urcat 
la volan sub infl uența băuturilor 
alcoolice. Un ploieștean, în 
vârstă de 57 de ani, care a fost 
implicat într-un eveniment rutier 
soldat cu pagube materiale, la 
intersecția străzilor Aleea Zamora 
cu Șoseaua Vestului, a reușit să 

doboare recordul negativ. „Din 
verifi cările polițiștilor a reieșit că, 
după producerea evenimentului, 
bărbatul a părăsit locul faptei, fi ind 
însă depistat la scurt timp. Cu o 
concentrație de 1,61 mg/l alcool 

pur în aerul expirat, bărbatul 
nu a mai putut să se asigure 
corespunzător la efectuarea 
manevrei de mers înapoi, intrând 
în coliziune cu un alt autoturism”, 
a precizat IPJ Prahova. Bărbatul 
este cercetat pentru conducere 
sub infl uența alcoolului, fi indu-i 
reținut și permisul de conducere. 

TĂTĂ ȘI FIICĂ, CERCETAȚI 
PENAL

O tânără în vârstă de 32 de 
ani, din București, a fost depistată 
de polițiști circulând pe raza 
orașului Sinaia, deși nu avea 
permis de conducere. Polițiștii 
au stabilit că autoturismul îi 

fusese încredințat de către tatăl 
său, care cunoștea că fi ica sa nu 
deține permis de conducere. „Cei 
doi sunt acum cercetați penal 
pentru conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul de 
către o persoană care nu posedă 

permis de conducere și, respectiv, 
pentru încredințarea unui 
autovehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere”, a 
precizat IPJ Prahova.

MOTOCICLIST RĂNIT 
PE DN1A, LA VĂLENII DE 

MUNTE
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN1A, pe raza localității Vălenii 
de Munte, la km 112, după ce un 
motociclist, în vârstă de 32 de ani, 
a fost acroșat de un autoturism. 
În urma impactului, tânărul care 
conducea motocicleta a fost rănit 
și a necesitat transportul la spital.

 continuare din pagina 1 Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

fusese încredințat de către tatăl

neîncepută fizic a fost obținută Județean Prahova:

drumuri de interes regional Cu bugetului propriu al județului
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TAXIMETRIȘTI „PIRAT”, 
DEPISTAȚI DE POLIȚIȘTI, PE 

ȘOSELELE DIN PRAHOVA
Doi bărbați care efectuau 

transport ilegal de persoane au 
fost depistați în trafi c de polițiști. 
Primul caz a fost înregistrat pe 
strada Ștrandului din Ploiești. 
Un echipaj de poliție rutieră din 
cadrul Poliţiei Ploiești a identifi cat 
un autoturism condus de un bărbat 
în vârstă de 60 de ani, din Prahova, 

care efectua transport public ilegal 
de persoane, contra cost, pe traseul 
Ploiești-Valea Călugărească. 
Un alt bărbat, de 33 de ani, din 
Ciorani, a fost depistat de polițiștii 

ploieșteni, într-o situație similară, 
tot pe str. Ștrandului. „În ambele 
cazuri, conducătorii auto au 
fost sancţionați contravenţional, 
în același timp fi indu-le 
suspendat dreptul de utilizare a 
autoturismelor utilizate pentru 6 
luni, prin reținerea certifi catului 
de înmatriculare și a plăcuțelor cu 
numărul de înmatriculare pentru 
mașinile utilizate”, a precizat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT RUTIER, PE 
DN1A, LA TEIȘANI

Accidentul rutier a avut loc la 
km 116, pe sensul Brașov-Ploiești, 
după ce patru auto, în care se 

afl au 12 persoane, au intrat în 
coliziune. Se pare că evenimentul 
rutier s-ar fi  produs pe fondul 
nepăstrării distanței de siguranță 
față de auto care circula în fața sa. 
În urma impactului, o persoană 
a fost rănită. Este vorba despre o 
femeie, în vârstă de 49 de ani, care 
a necesitat transportul la spital. În 
zonă trafi cul rutier s-a desfășurat 
dirijat, pe un un sens.

ACCIDENT FEROVIAR 
MORTAL LA PLOPENI

Un bărbat în vârstă de 60 de ani, 
din Plopeni, a decedat după ce a 
fost lovit de tren. Tragedia a avut loc 
la circa 500 metri de stația Plopeni. 
Potrivit primelor date, bărbatul a 
fost lovit de trenul personal care 
circula pe ruta București – Slănic. O 
persoană a sunat la 112 și a anunțat 
tragedia. Din păcate, medicii de la 
Serviciul de Ambulanță Prahova nu 
au mai putut face nimic. Bărbatul 
a suferit leziuni incompatibile cu 
viața. Cadavrul a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
decesului. Potrivit IPJ Prahova. 

Elena ŞERBAN;
www.ziarulploiestii.ro

Pe 17 august, în Ploiești, s-a consumat a III-a ediție 
a evenimentului „Tocuri pe biciclete”, manifestare 

organizată de „Prahova în acțiune”, prin liderii săi Răzvan 
Toma Stănciulescu, Cristina Toma Cochinescu și Oana 
Băzăvan, ajutați de o mână de voluntari ai asociației. De 
această dată, sutele de tinere și tineri prezenți, dar nu 
numai, îmbrăcați elegant, au plecat pe traseul Gara de Sud-
Caraiman, cu punct fi nal la Palatul Administrativ, acolo 
unde a avut loc și festivitatea de premiere. Reamintim 
că acest concept a fost adus la Ploiești de Cristina Toma 
Cochinescu. Aceasta spunea, într-un interviu publicat în 
ziarul nostru: „Această idee a tocurilor pe bicicletă a venit 
de la un prieten, Daniel Chelsoi; eu am rezonat pe loc, am 
propus evenimentul președintelui asociației „Prahova în 
Acțiune”, Răzvan Stănciulescu, iar el de asemenea a agreat 
imediat sugestia, deci am dat drumul la treabă”.

La 30 de ani de la Revoluție și 15 ani 
de la aderarea României la NATO, 

președintele Klaus Iohannis a fost invitat 
de omologul său american Donald Trump, 
într-o nouă vizită la Casa Albă, a doua 
în ultimii doi ani și jumătate. Cei doi 
șefi  de stat au avut o întrevedere cu ușile 
închise, singurele detalii fi ind oferite de 
comunicatele administrațiilor prezidențiale 
și o declarație de presă a ofi cialului român. 
În spațiul public au ajuns așadar detalii 
oarecum seci. Klaus Iohannis: „Am avut o 
întâlnire excelentă la Casa Albă cu dl Donald 
Trump. Am discutat pragmatic și deschis 
despre căile de aprofundare și extindere 
a parteneriatului strategic, Personal, voi 
continua să fi u implicat total în dezvoltarea 
parteneriatului nostru. Președintele Trump 
a apreciat sprijinul puternic pe care românii, 

în majoritate covârșitoare, îl dau relației 
cu SUA. Am adoptat împreună o declarație 
comună, este prima dată când am făcut acest 
pas. Este un document foarte important 
pentru progresul parteneriatului strategic. 
Președintele Trump a exprimat o deosebită 
apreciere că România a fost primul stat aliat 
care în mandatul său a atins nivelul de 2% 
din PIB pentru apărare și ne-a mulțumit 
pentru prezența românească din Afganistan. 
Am arătat dlui președinte importanța 
creșterii prezenței militare americane în 
România, am discutat despre securitatea la 
Marea Neagră. Un loc important în discuție 
l-a ocupat și relația economică bilaterală 
unde trebuie făcut mai mult. De asemenea, 
am abordat tema foarte importantă pentru 
români, cea a programului Visa Waver. Pot 
spune că a fost o nouă întâlnire foarte bună 

cu dl președinte într-un moment simbolic: 30 
de ani de la Revoluție și 15 ani de la aderarea 
la NATO.” În ceea ce-l privește pe Trump, 
acesta a avut doar cuvinte de laudă pentru 
România și Iohannis, dar cel mai așteptat 

moment pentru români se referă la vize, 
iar șeful administrației de la Casa Albă a 
spus că „va susține intrarea României în 
programul Visa Waver”.

cu dl președinte într un moment simbolic: 30 moment pentru români se referă la vize

TRUMP SUSȚINE INTRAREA TRUMP SUSȚINE INTRAREA 
ROMÂNIEI ÎN PROGRAMUL ROMÂNIEI ÎN PROGRAMUL 

VISA WAVERVISA WAVER

DREPTATE TÂRZIE: NOUĂ LISTĂ CU DREPTATE TÂRZIE: NOUĂ LISTĂ CU 
ROMÂNII MORȚI ÎN LAGĂRELE NKVD

Ambasadorul României la 
Moscova, Vasile Soare, a promis 

că în cel mai scurt timp va fi  publicată 
o listă cu aproximativ 11.000 de români 
morți în lagărele NKVD, spitale sau 
batalioanele de muncă sovietice, în 
timpul și după cel de-Al Doilea Război 
Mondial. La începutul verii, a fost 
prezentat un prim tabel, cu datele de 
identifi care a 10.724 de prizonieri 
înhumaţi în cimitirele multinaționale 
de pe teritoriul Federației Ruse. 
Numărul compatrioților noștri care 
au căzut prizonieri în fostul spațiu 
sovietic variază de la 45.000-la 65.000. 
Ambasadorul a comentat: „Noi știm 
cu exactitate de 29.800 de prizonieri 
români care au murit în lagăre, mai 
precis în 288 de lagăre. Din cele peste 
500 existente, în peste jumătate au 
fost și prizonieri români”. Pe listele 
deja publicate pe site-ul ambasadei, 
la subcapitolul „comemorarea eroilor 
români”, apar numele militarilor și 
civililor, anul nașterii, gradul militar, 
data decesului și locul unde a murit. 
Aceștia au fost înhumați pe o rază de 
6.000 de kilometri, până în Urali. „Până 
în Crăciun- a declarat ambasadorul- 
ne propunem să venim cu o a doua 
listă, pe care vor fi  în jur de 11.000 de 
nume, probabil fi nală, pentru că între 
noiembrie 1942 și martie 1943, la 
primele eșaloane, au fost înregistrați 
doar numeric, fără nume, prenume. 
Aici sunt în jur de 9.000 de sufl ete 

cărora nu le cunoaștem numele. De 
exemplu, se cunoaște faptul că numai 
într-un lagăr au murit în perioada 
noiembrie 1942 și martie 1943 un 
număr de 3.964 de români, dintr-
un total de 6.000. În total, se vor 
cunoaște public numele a circa 22.000 
de români morți în prizonierat. Plus 
cei 9.000, ajungem la 29.883 de 
prizonieri români despre care știm că 
au murit și unde au murit. Restul până 
la 45.000…După Germania și Ungaria, 
România a înregistrat cele mai mari 
pierderi. Ambasadorul Soare a mai 
amintit că în Cimitirul de la Rossoșka, 
Regiunea Volgograd, inaugurat în 

2015, la 1.000 de kilometri de Moscova, 
sunt înhumați 1.774 de militari români 
care au murit în luptele de la Stalingrad 
și Cotul Donului. Un al doilea cimitir 
a fost amenajat și inaugurat în 2018 
în Ținutul Krasnodar, la Apșeronsk, 
pentru militarii români căzuți în 
Caucaz.

„TOCURI PE BICICLETE” „TOCURI PE BICICLETE” 
A COLORAT PLOIEȘTIUL A COLORAT PLOIEȘTIUL 
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AMENZI DE 70.000 DE LEI, ÎN 
OBORUL DIN PLOIEȘTI

Serviciul de Investigare a 
Criminalităţii Economice a 
organizat o acţiune de control 
pentru identifi carea și verifi carea 
agenților economici care 
desfășoară activități ilicite de 
comerț în Oborul Ploiești. La 
acțiune au participat inspectori 
din cadrul D.S.V.S.A. Prahova. „Cu 
acest prilej, au fost verifi caţi nouă 
agenţi economici și legitimate 19 

persoane, iar pentru neregulile 
constatate polițiștii au aplicat 11 
sancțiuni, în valoare de 70.500 lei”, 
a precizat IPJ Prahova. Pe durata 
controlului au fost confi scate 
bunuri în valoare de 200 lei și suma 

de 2.569 lei. „În urma verifi cărilor 
efectuate la punctul de lucru al 
unei societăți comerciale, polițiștii 
au constatat că suma de 1.317 lei nu 
a fost fi scalizată. Pentru abaterea 
constatată, agentul economic a 
fost sancționat contravențional cu 
amendă în cuantum de 20.000 lei, 
dispunându-se totodată măsura 
complementară a confi scării 
sumei nefi scalizate de 1.317 lei”, a 
precizat IPJ Prahova.

CONTROL ÎN PIAȚA 
CENTRALĂ DIN MIZIL ȘI ÎN 

ZONA GARA DE SUD
Polițiștii din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice au acționat în 
Piața Centrală din Mizil și pe 
DN1A - zona Măgurele, pentru 
identifi carea și verifi carea agenților 
economici care desfășoară 
activități ilicite și acționează în 
domeniul agroalimentar. Polițiștii 
au verifi cat 23 de agenți economici, 

au legitimat 35 de persoane și au 
aplicat 26 de sancțiuni în valoare 
de peste 91.000 de lei. În timpul 
controlului, a fost confi scată o 
cantitate de peste 430 de kg de 
legume și fructe, în valoare de 2400 
de lei și sume de bani nefi scalizate 
totalizând 2.665 de lei. Acesta nu a 
fost însă singurul control. Polițiștii 
Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au 
desfășurat o serie de activități în 
zona de la Gara de Sud, la Piața 
Sud și în Centrul Comercial BIG. 
În timpul controlului, polițiștii au 
verifi cat activitatea a șase agenți 
economici, au fost controlate 27 de 
autovehicule și au fost aplicate 33 
de sancțiuni în valoare de 8.325 lei, 
potrivit IPJ Prahova.

S-A TREZIT ROMÂNIA SĂ NUMERE S-A TREZIT ROMÂNIA SĂ NUMERE 
IAR ȘCOLILE CU WC-UL ÎN 

FUNDUL CURȚIIFUNDUL CURȚII

Deocamdată știm așa: 
la ultima raportare, 

cea din luna mai, ofi ciali 
din Ministerul Educației au 
afi rmat că, în România, există 
încă 1.180 de grădinițe sau 
școli care au toaleta în fundul 
curții. Cu un an în urmă, 
ex-ministrul Valentin Popa 
numărase 1.460 de astfel de 
unități, iar anterior, Liviu 
Pop vehicula cifra de 2.400. 
Deși peste an nimeni nu a 
spus dacă s-au alocat fonduri 
pentru a remedia această 
situație de ev-mediu, cifra a 
scăzut, dar și astăzi sunt surse 
din cadrul ministerului care 
se încurcă în date, avansând 
cifre contradictorii. Ceea ce 

știm sigur este că în problema 
școlilor s-a amestecat cine a 
vrut și cine nu a vrut. În luna 
februarie 2019, de exemplu, 
ministrul Finanțelor, Eugen 
Teodorovici, se jura că, până 
la sfârșitul anului, nicio 
școală din țară nu va mai 
avea toalete în curte. Dar 
el venise cu soluția unor 
containere (10.000 euro/
bucata) dotate cu tot ceea 
ce trebuie pentru a rezulta 
toalete moderne. În luna mai, 
Ecaterina Andronescu, ajunsă 
pentru a patra oară la cârma 
Ministerului Educației, a 
reluat jurământul, promițând 
că în 2019 vor deveni istorie 
școlile fără toalete moderne. 

Ba chiar a alocat în acest 
sens 64,9 milioane de lei, dar 
se pare că banii ar fi  putut 
ajunge pentru 858 de grupuri 
sanitare. Ei bine, unde ne 
afl ăm astăzi? Exact unde am 
anticipat, în faza în care iar se 
numără clădirile fără toalete 
în interior.

PRAHOVA: 9 UNITĂȚI 
FĂRĂ TOALETE 

MODERNE, 52 FĂRĂ 
AVIZE ISU

Ministrul interimar al 
Afacerilor Interne, Mihai 
Fifor, i-a chemat pe prefecți 
la raport, iar prefecții, la 
rândul lor, i-a adus la ordin pe 
șefi i inspectoratelor școlare, 
pentru a da socoteală despre 
situația la zi a unităților de 
învățământ. În Prahova, 
am avea, în momentul de 
față, 9 grădinițe și școli 
neautorizate sanitar și altele 
52 nu au obținut avizele 
pentru securitate la incendiu 
de la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Șerban 
Cantacuzino”. Cele 9 unități 
sunt din comunele Șotrile, 
Șoimari, Mănești, Podenii Noi 
și Posada-Comarnic. Deși ai 
noștri ocolesc adevărul, în 

sensul că folosesc sintagma 
„nu au atorizație sanitară de 
funcționare”, în realitate aceste 
imobile au toaletele în exterior, 
înscriindu-se în același ev-
mediu pe care-l invocăm 
noi pentru alte județe. În 
același timp, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență 
„Șerban Cantacuzino” a 
transmis că, dintre cele 52 
de clădiri fără avize privind 
securitatea la incendii, 21 
aparțin unor grădinițe, 27 
unor școli. În aceeași situație 
se mai afl ă 3 săli de sport și 
un internat. Aceste unități 
sunt din Ploiești, Câmpina, 
Comarnic, Sinaia,Vălenii de 
Munte, Plopeni, Mizil, Valea 
Călugărească, Bălțești, Boldești 
Grădiștea, Brazi, Colceag, 
Dumbrăvești, Florești, Gornet, 
Olari, Plopu, Scorțeni, Bucov, 
Mănești,Telega, Tomșani, 
Rîfov, Ariceștii Rahtivani, 
Gorgota, Șirna. Prefectul 
Mădălina Lupea a anunțat că 
în 78 de instituții școlare se 
desfășoară lucrări de reparații 
și amenajări, doar în trei – din 
Comarnic, Măneciu și Ceptura 
– acestea neputându-se fi naliza 
până la începerea anului (sunt 
investiții multianuale).

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

de Investigare a Criminalității

Cam așa am putea sintetiza 
îndemnul, ce parafrazează 

reclama a unui uriaș eșec fi nanciar, 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență, al Comisiei pentru 
Controlul Activităților Nucleare 
și al Agenției pentru Protecția 
Mediului care ne asigură că 
niciun nor radioactiv nu ne-
ar putea crea probleme, după 
incindetele nucleare din Rusia. 
Cele trei instituții s-au simțit 
datoare să intervină după ce, pe 
WhatsApp, au circulat zvonuri 
despre un nor radioactiv care ar 
fi  circulat pe deasupra României. 
Într-un comunicat de presă 
se arată: „ANPM împreună 

cu CNCAN informează că 
măsurătorile efectuate pe teritoriul 
României, în perioada 8 august 
până în prezent, indică faptul că, 
în momentul de față, în România 
nu există nicio modifi care a 
fondului natural din punct de 
vedere a radioactivității mediului. 
De asemenea, precizăm că nici 
la nivel internațional nu au fost 
raportate modifi cări ale nivelului 
de radioactivitate a mediului. 
CNCAN rămâne în contact 
permanent cu Centrul de Incidente 
și Urgenţe din cadrul Agenției 
Internaționale pentru Energie 
Atomică de la Viena și cu statele cu 
care România are încheiate tratate 

bilaterale în cadrul Convenției 
Internaționale de notifi care rapidă 
în cazul urgenţelor radiologice 
și accidentelor nucleare. IGSU, 
ca punct de contact declarat la 
nivelul Uniunii Europene, menține 
permanent legătura cu partenerii 
noștri la nivel european. ANPM 
raportează datele rezultate în 
urma monitorizării radioactivității 
mediului efectuate la nivel național 
către platforma europeana 
EURDEP. La ora emiterii 
comunicatului, nivelul radiațiilor 
măsurate de către ANPM prin 
RNSRM se încadrează în limitele 
radioactivității mediului natural”. 
Așadar nu există (deocamdată) un 

risc radiologic pentru populația 
României în urma exploziei de 
săptămâna trecută, de la o bază 
militară din regiunea Arhanghelsk, 
pe litoralul Mării Albe, când rușii 
au testat propulsia nucleară pentru 

un nou tip de rachetă de croazieră. 
Incidente au fost apoi și la Unitatea 
4 a centralei atomice de la Beloiarsk 
din regiunea Munților Urali,  oprită 
duminică în urma detectării unei 
erori la sistemul de siguranță.

Scop și Obiectiv  : Sprijinirea inițiativelor 
organizațiilor publice privind aspectele cu impact 
asupra comunității locale.

Este un concurs desfășurat pe tot teritoriul 
României, la care pot participa entități de tipul 
organizațiilor non-comerciale și neguvernamentale, 
organizații publice din domeniul culturii și educației.

Societatea Grupului LUKOIL organizează 
și desfășoară actualul Concurs, în ansamblul 
numeroaselor activități și evenimente derulate în 
domeniul responsabilității sociale corporatiste de-a 
lungul anilor. 

Rafi năria PETROTEL-LUKOIL și LUKOIL 
ROMÂNIA sunt promotori activi ai dezvoltării 
durabile și ai activităților sustenabile, fi ind parteneri 
activi în cadrul comunităților în care își desfășoară 
activitatea.

Detalii despre scopul concursului, obiective, aria 
de cuprindere, termene și condiţii de desfăşurare – 
Regulamentul Concursului

Documentația de înscriere – Anexele 1-4
 Contacte : 
Pentru PETROTEL-LUKOIL :
Daniela Dănulescu – Specialist principal Relații 

Publice, 
tel : + 40 244 504 051, e-mail : DanielaDanulescu@

petrotel.lukoil.com
Pentru LUKOIL ROMANIA
Bibik Aleksei – Director General Adjunct Personal 

și Probleme Generale
tel: +40 21 227 21065, e-mail: ABibik@Romania.

LUKoil.com
IDEILE  VALOROASE  MERITĂ  ÎNCURAJATE  ȘI  

SPRIJINITE !

CONCURS DE CONCURS DE 
PROIECTE SOCIALE ȘI 
CULTURALE ALE PAO 
LUKOIL ÎN ROMÂNIA

 continuare din pagina 1

Ba chiar a alocat în acest sensul că folosesc sintagma

Au mai rămas 17 zile până la începerea noului an 
școlar. Ca de fi ecare dată, Guvernul cheamă la raport 

structurile teritoriale, pentru a afl a dacă școlile din România 
sunt pregătite cum se cuvine pentru a-și primi elevii. Și tot ca 
de fi ecare dată afl ăm detalii dezolante, de școli care au toaleta 
în fundul curții, de altele fără autorizație de funcționare sau 
de securitate la incendii. Se pare că primăriile, conducerile 
județene, ministerul, Guvernul în întregime nu vor sau nu 
pot să rezolve această problemă, să trăim și noi ziua în care 
n-o să mai auzim despre elevi înecați în fosele septice, despre 
clădiri deteriorate, cu tavane gata să cadă peste copii etc. 
Pesemne mai avem de așteptat...

STAȚI CALM, INSTITUȚIILE VEGHEAZĂ LA LINIȘTEA DVS. STAȚI CALM, INSTITUȚIILE VEGHEAZĂ LA LINIȘTEA DVS. 
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ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Că România a avut și în luna 
iulie 2019 cea mai mare 

rată anuală a infl ației dintre statele 
membre ale Uniunii Europene, cu 
un avans al prețurilor de consum 
de 4,1%, în creștere față de nivelul 
de 3,9% înregistrat în luna iunie. 
În schimb, rata anuală a infl ației 
în UE a scăzut în iulie 2019 până 
la 1,4%, de la 1,6% în iunie, în 
timp ce în zona euro, infl ația a 
scăzut până la 1%, de la un nivel 
de 1,3% înregistrat în luna iunie. 

În rândul statelor membre UE, cea 
mai ridicată rată anuală a infl ației 
se înregistra în România (4,1%), 
Ungaria (3,3%), Letonia și Slovacia 
(ambele cu 3%). La polul opus, au 
fost Portugalia, țară care a avut o 
infl ație negativă de 0,7%, în timp 
ce, în Cipru, prețurile de consum 
au crescut cu 0,1%, iar în Italia, cu 
0,3%. Rata anuală a crescut în 11 
țări UE, a rămas stabilă în două 
și a scăzut în 15 state membre. În 
zona euro, cel mai semnifi cativ 

impact asupra creșterii prețurilor 
l-au avut tarifele la servicii (0,53 
%), alimente și țigări (0,37%). În 
România, s-au înregistrat scumpiri 
ale mărfurilor alimentare, cu 
5,15%, a serviciilor, cu 4,11% 
și a mărfurilor nealimentare, 
cu 3,44%. Aceasta este a treia 
cea mai mare rată a infl ației din 
ultimii 5 ani, după cea din 2011 
și 2018. Datele INS contrazic pe 
fond declarațiile politice de astăzi, 
care se raportează la guvernarea 
tehnocrată din 2016. Vedeți și 
dvs. limpede că, în urmă cu 4 ani, 
infl ația a fost ținută sub control! 
(vezi tabel 1)

IAR DUDUIE ECONOMIA 
NOASTRĂ!

Ce mai spune Eurostat? Că 
România a avut a doua cea mai 
mare creștere economică din 
Uniunea Europeană în al doilea 
trimestru din acest an, după 
Ungaria, prin comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Creșterea PIB-ului României a 
fost, în serie ajustată sezonier, de 
4,6% în trimestrul 2 (T2) 2019, 
față de media europeană de 
1,3%. În Ungaria, PIB a crescut 
cu 5,1%, iar după România, a 
treia cea mai mare creștere din 

UE a fost înregistrată în Polonia, 
unde economia a crescut cu 4,1%.
Bulgaria a înregistrat o creștere 
de 3,3%, iar Cehia-de 2,7%. Nicio 
țară din UE nu a înregistrat scăderi 
ale PIB-ului în al doilea trimestru 
din acest an. Economia italiană 
a stagnat,  cea din Germania a 
avut un salt de 0,4%, iar Franța 
și Marea Britanie s-au încadrat în 
marja mediei europene. Și-acum 
să vă spunem de ce credem că 
acest indicator este unul mincinos. 
Prima dată pentru că nu ni se 
spune ce stă la baza acestui avânt 
românesc. O fi  vorba despre 
consumul bazat pe importuri sau 
despre o creșterea reală a producției 
autohtone. Și ne temem că este 
vorba despre prima variantă, ceea 
ce nu ajută cu nimic economia 
reală. Doi: degeaba suntem noi 
pe podium! Una e să ai o creștere 
de 4,6%, la un PIB de 211,8 de 
miliarde dolari americani (9, 74 
miliarde USD), alta e să crești cu 
0,4%, la un PIB de 3,677 trilioane 
USD, atât cât are Germania (147 
miliarde USD)! Una e să ai un 

PIB pe cap de locuitor de 10.813 
USD (România), alta e să ai 44.469 
USD (Germania)! Și ca să nu ne 
mai culcăm pe-o ureche ori să ne 
îmbătăm cu apă chioară, haideți 
să vedem cam pe unde stăm noi ca 
putere de cumpărare față de restul 

țărilor in Uniunea Europeană.
PIB/CAP LOCUITOR EXPRIMAT 
ÎN PUTEREA DE CUMPĂRARE 

STANDARD (ÎN PROCENTE 
FAȚA DE MEDIA UE)

  (vezi tabel 2) 
Vreți să cunoașteți un motiv 

real pentru care ne jucăm de-a 
locul I la creștere economică, dar 
nu părăsim coada clasamentului, 
când e vorba despre nivel de trai 
sau PIB general. Nu ne mai obosim 
noi să comentăm, ci îî lăsăm tot pe 
cei de la Eurostat să vorbească:„în 
perioada 2007-2017, cel mai mare 
declin al investițiilor din sectorul 
public și privat, ca procent din PIB, 
s-a înregistrat în Letonia (19,9%, în 
2017, față de 36,4%, în 2007; minus 
16,5 puncte procentuale), Grecia 
(minus 13,4 puncte procentuale), 
Estonia (minus 12,9 puncte 
procentuale), România (minus 
12,5 puncte procentuale), Spania 
(minus 10,4 puncte procentuale), 
Slovenia (minus 10,3 puncte 
procentuale), Lituania (minus 9,8 
puncte procentuale) și Bulgaria 
(minus 9,1 puncte procentuale). În 
contrast, în perioada 2007-2017, o 
majorare a nivelului investițiilor, 

ca procent din PIB, a fost raportată 
în Suedia (de la 23,9%, în 2007 
la 24,9%, în 2017; plus un punct 
procentual), Austria (0,6 puncte 
procentuale) și Germania (0,2 
puncte procentuale), în timp ce în 
Belgia a rămas aproape stabilă (0,1 
puncte procentuale)”.

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata 
infl ație %

+ 5,8 + 3,3 +4,00 -1,10 -0,60% -1,55 +1,34 +4,6 +4,1

Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară PIB/cap.loc. Denumire țară PIB/cap.loc.
Luxemburg 258 Olanda 128 Suedia 123

Irlanda 183 Danemarca 124 Belgia 118
Austria 128 Germania 123 Finlanda 109

Zona euro 107
Franța 104

Uniunea Europeană 100
Italia 97 Portugalia 77 Polonia 68
Malta 96 Slovacia 77 Croația 60
Spania 92 Estonia 75 Letonia 65
Cehia 88 Lituania 75 ROMÂNIA 58
Cipru 83 Ungaria 67 Bulgaria 49

Slovenia 83 Grecia 68

ROMÂNIA, DIN NOU ÎN FRUNTEA ROMÂNIA, DIN NOU ÎN FRUNTEA 
ECONOMIEI UE, DAR LA COADĂ ECONOMIEI UE, DAR LA COADĂ 

CÂND E VORBA DE TRAI!CÂND E VORBA DE TRAI!

d l d ca procent din PIB, a fost raportată

Iar duduie economia noastră. Și iar îi vedem proțopiți în elan 
pe guvernanți. Avem două statistici europene, cu România cap 

de listă. Una se referă la infl ație, iar alta la creșterea economică. A 
două e un pic mincinoasă și o să vă argumentăm de ce. Ce spune 
așadar Ofi ciul European de Statistică (Eurostat)?

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII  MINISTRUL SĂNĂTĂȚII  
SORINA PINTEASORINA PINTEA

Câte zile sau luni va mai 
număra Sorina Pintea 

ca ministru al Sănătății nu se 
știe. Cert este că femeia are gura 
slobodă și face afi rmații care 
deranjează inclusiv partidul 
care i-a oferit înalta demnitate 
publică sau din care face parte. 
După măcelul de la Spitalul 
Săpoca, când un bolnav a ucis 
cinci persoane și a rănit grav 
altele opt, Pintea a declarat 
că 80% dintre manageri nu 
au ce căuta în sistemul de 
sănătate: „Eu am spus că 
există defi cit de personal, am 

dat și niște exemple: în 2016 
aveam 165.000 de angajați în 
sistemul public, astăzi avem 
185.000. Deci, acest defi cit s-a 
redus, dar modul de organizare 
a activității medicale este 
apanajul managementului. 
Și, așa cum am spus în 
nenumărate rânduri, 80% 
dintre manageri nu au ce căuta 
în sistemul de sănătate. Dăm 
vina pe sistem, dar sistemul 
suntem noi. Exact ceea ce 
spuneam și despre Săpoca, 
este un mod de organizare 
care, din punctul nostru de 

vedere, nu corespunde.” Și 
acum: cine trimite în funcția 
de directori de spitale acești 
oameni nepregătiți, ca să nu le 
spunem, direct, incompetenți? 
Păi fi x primăriile, consiliile 
județene sau Ministerul 
Sănătății, instituții care au în 
subordine unitățile sanitare 
respective. Să mai spunem că 
aproape 60% dintre acestea 
au primari PSD, vreo 80% 
din consiliile județene sunt 
tot ale PSD, iar ministerul, 
în totalitate, e al alianței de 
guvernare?

Tabel 1

Tabel 2

• Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 107

 „80% DINTRE MANAGERI NU AU CE  „80% DINTRE MANAGERI NU AU CE 
CĂUTA ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE”CĂUTA ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE”
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TURISM

Să vă spun însă de ce am ales 
Azuga. Pentru că e o stațiune 

mai liniștită pe timp de vară. 
Pentru că e mai curată. Pentru că 
nu găsesc furnicarul de care fug 
din Ploiești. Pentru că... Bun, să 
fi u sinceră, Sinaia îmi place, e un 
orășel îmbunătățit urban elegant. 
Are ceea ce se cheamă un pic 
de ștaif. Dar resping forma asta 
de turism prețios și pretențios. 
Bușteniul are Caraimanul ca o 
capodoperă a naturii, dar orașul 
în sine, mă rog, partea care ține de 
domeniul public, este, după gustul 
meu, un kitsch de colo până colo. 
E ca o curte de-aia plină cu pitici. 
Predealul, de asemenea, e sufocat 
de mâncare proastă, hoteluri 
scumpe fără motiv, șmecheri, fi țe 
etc. Așa că, chiar dacă  nu are prea 
multe variante pentru petrecerea 
timpului liber, am preferat Azuga, 
cea mai puțin mediatizată și 
dezvoltată stațiune de pe Valea 
Prahovei. Vorbind despre stațiune, 
aleg să fi u cinstită cu mine și cu 
cititorii. Asta pentru că noi ne-am 
obișnuit, ca să nu ne bănuiască 
alții de pesimism sau lipsă de 
patriotism, să dăm la o parte 
lucrurile mai puțin plăcute și să 
prezentăm totul la superlativ. Am 
uitat de noțiuni precum realitate, 
echilibru. Tocmai așa ceva doresc 
astăzi, să prezint totul așa cum 
este, cu bune și cu mai puțin bune.

LEGENDA DIN CARE S-A 
NĂSCUT AZUGA

Bun. Cu Azuga aș începe de la o 

legendă. Se spune că, pe vremuri, 
aici ar fi  domnit voievodul Timiș 
(personifi carea râului cu același 
nume), a cărui oaste era condusă 
de viteazul căpitan Retivoiu. Acest 
brav oștean și-a pierdut viața 
într-o luptă pe viață și pe moarte 
împotriva popoarelor migratoare, 
care râvneau la bogățiile noastre. 
Fata voievodului, Azughia, 
îndrăgostită de căpitan, se duce 
să-i găsească trupul pentru a-l 
îngropa, după datină. La locul 
dramei, tânara se pierde, amețește 
și cade în prăpastia care apoi îi 
va purta numele, Valea Azugii. Și 
râul pesemne tot de-aici și-ar fi  
luat denumirea. În latină, Azuga 
înseamnă „ad juga”, adică „lângă 
jugul muntelui”. Localitatea este 
relativ nouă. În orice caz, nu era 
cunoscută până în veacul al XIX-
lea. Abia prin 1815 un document 
semnala existența unui han, 
„Căciula Mare”. În 1881, localitatea 
își ia actuala denumire, fi ind cătun 
al comunei Predeal, iar la reforma 
administrativă din 1948 devine 
oraș.

VARIANTĂ DE AVARIE 
PENTRU VALEA PRAHOVEI

Din 2-3 fraze am putea 
expedia tot ceea ce înseamnă 
Azuga. Adică: are cea mai mică 
populație dintre orașele Prahovei 
(4.400 de locuitori), drumuri 
asfaltate-80% , gaze-98%, apă-
100%, canalizare-98% , dispune 
de un liceu (Liceul Teoretic 
Azuga), o școală gimnazială, o 

grădiniță, bază sportivă, o sală 
de sport, un spital (Spitalul de 
Ortopedie și Traumatologie 
Azuga) cu ambulatoriu de 
specialitate, 3 cabinete medicale 
individuale, 2 farmacii, 2 cabinete 
stomatologice, 1 bibliotecă, 2 
biserici și o capelă ortodoxă. 
Lista cu obiective turistice e la fel 
de scurtă: are domeniul schiabil 
cu pârtiile Sorica, Sorica Sud, 
Cazacu, Cazacu Variantă, Cazacu 
Bretea; trasee mountain bike și 
de drumeții în munte; crama 
regală; rezervațiile naturale de la 
Clăbucet și Unghia Mare (poiana 
cu narcise); rezervațiile naturale 
complexe de la Valea Turcului, 
Unghia Mare, Valea Cazacului 
etc.  Din punctul meu de vedere, 

Azuga este, cel puțin vara, un fel de 
variantă de avarie pentru Sinaia, 
Bușteni sau Predeal. Nu știu dacă 
există 1.000 de turiști îndrăgostiți 
de acest orășel. Noroc că-n ultima 
vreme hotelierii s-au reorientat și 
organizează tabere private pentru 
elevi. 

IMPRESII LA... CALD
În ipostază de turist la Azuga, 

prima impresie pleacă de la... 
omul transformat în afacerist 
în turism. Și mă refer la cazare. 
Românii ăștia și-au pierdut uzul 
rațiunii. Pesemne le și merge, de 
vreme ce-o fac! Să pui 300 lei/
noapte (mic dejun inclus) pe-o 
cameră pe care, de la ușă la balcon, 
o străbați în 5-6 pași... Sau să 
pretinzi că ai patru stele pentru 

așa ceva...Dar e și vorba aceea 
din bătrâni: „fraier nu e cine cere, 
ci cel care dă”. A doua impresie 
este legată de... ne-arta culinară! 
Cred că au dispărut bucătarii din 
țară; așa mâncare proastă ca pe 
Valea Prahovei de mult n-am mai 
servit! Trei: orașul Azuga a avut 
mână proasă la primari. Stațiunea 

a rămas de căruță față de Sinaia 
sau Bușteni, din punctul de vedere 
al modernizării infrastructurii. 
Abia acum sunt în derulare niște 
proiecte europene sau naționale 
de revitalizare urbană. Adică am 
prins orășelul în șantier. Patru: s-a 
terminat bătălia pentru pământ, 
tranzacții, case, vile, pensiuni, 
hoteluri. Din punct de vedere 
imobiliar, stațiunea e full. Dar e  
important să spunem că în sectorul 
privat s-a construit mult, uneori cu 
foarte mult bun-gust, fi indcă aici e 
plus-valoarea adusă comunității. 
Dar, din păcate, n-au dispărut 
cu totul relicvele industriei de 
altădată, pusă cu totul la pământ. 
Peste tot sunt urme din fabricile 
de bere, de șamotă, postav și sticlă. 
Ele se înșiră așa, ca fantomele, de 

la un capăt la altul al așezării.
TELEGONDOLA, SINGURUL 
MODERNISM DE PE MUNTE

Una peste alta însă, pentru 
concediul de vară, recomand 
Azuga iubitorilor de liniște și de 
natură. Stațiunea este ferită de 
aglomerația care sufocă Sinaia, 
Bușteni sau Predeal. Munții Baiului 
sau Clăbucetele Predealului 
sunt de-a dreptul darnici cu 
turiștii, existând cel puțin cinci 
trasee de-o frumuețe rară. Plus 
o telegondolă (privată), singura, 
de altfel,  care te ajută să ajungi 
în inima munților. Dar n-am 
înțeles ce caută motocicletele sus, 
pe coame, să strice liniștea, poate 
și habitatul natural. Mountain-
bike-ul se poartă pe cele mai 
periculoase creste, dar acesta 
este non-invaziv măcar. În fi ne, 
am vrut să spun că majoritatea 
călătorilor au uitat de drumețiile 
la pas și au dus modernitatea unde 
trebuie și unde nu trebuie. Și ar 
mai fi  un aspect pentru care aș 
recomanda Azuga: curățenia! Rar 
mi s-a mai întâmplat să văd un 
râu (râul Azuga) fără pet-uri sau 
pungi din plastic. Fie și din acest 
motiv micuța stațiune a câștigat 
mult în ochii mei! Și era să uit: da, 
aveți incidental posibilitatea să vă 
întâlniți cu ursul. În chiar seara în 
care am ajuns, doi „Moș Martin” 
hălăduiau printr-o benzinărie, iar 
peste două nopți, bietele animale 
își încercau norocul în nordul 
orașului, iscând o hărmălaie de 
nedescris. Și aici am văzut că omul 
le-a invadat habitatul, ducându-
se cu vilișoarele în codrii sau 
tăind din pădurile care le asigura 
altădată hrana. Să vezi urșii 
gunoieri te doare pur și simplu 
inima!

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

așa ceva Dar e și vorba aceea la un capăt la altul al așezării

ă vă spun însă de ce am ales legendă Se spune că pe vremuri grădiniță bază sportivă o sală

IMPRESII DE PE VALEA PRAHOVEIIMPRESII DE PE VALEA PRAHOVEI

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Nu cunosc o altă țară din Europa care să aibă un drum pe care 
se fac cozi de 5-6 ore de mers bară la bară și să nu găsească, în 

30 de ani, soluții la această problemă. Numai noi puteam să atingem 
această „performanță”, cu DN1, între Nistorești și Predeal. Și invers. 
Este motivul pentru care evit să merg pe Valea Prahovei, fi indcă 
turismul înseamnă în primul rând recreere, nu stres, nu aglomerație, 
nu zarvă. Și totuși mi-am călcat recent pe inimă și m-am aventurat 
pe acest traseu, căutând o zi și o oră la care știam că n-ar fi  motive ca 
șoseaua să fi e blocată. Și-am nimerit, ei da, fi x într-un rând format 
cu 2-3 km înainte de Nistorești. Drumul de la Ploiești la Azuga a 
durat cam 6 ore, un calvar care mi-a tăiat cheful de orice vacanță.
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Are un fi zic de invidiat 
la proape 60 de ani, iar 

timpul pare că a încremenit 
pentru el. Zâmbește, e optimist și e 
îndrăgostit iremediabil de români 
și de România. Howard Dell 
mărturisește că dacă și-ar derula 
fi lmul vieții înapoi, ar face din nou 
aceeași mișcare: s-ar muta tot aici 
și ar încerca să își pună în aplicare 
planurile. 

Poate că nouă ni se pare 
surprinzător, dar pentru celebrul 
actor, care a bifat apariții pe marile 
ecrane în pelicule cu Halle Berry 
sau alături de Steven Segall, nu e 
nimic ieșit din comun.

 „ Ceea ce voi, de aici din 
interior, nu vedeți, văd eu, care 
vin dintr-o cu totul altă cultură, 
iar România este într-adevăr 
minunată”, mărturisește bărbatul 
jovial din fața mea. Are detașarea 
unui om care a văzut multe la viața 
lui și care a trăit la fel de multe.

Imaginați-vă că la 45 de ani , 
un simplu telefon i-a întors 

canadianului destinul cu susul în 
jos. De ce? Pentru că până atunci, 
până când medicul l-a întrebat 
dacă are afacerile în ordine și are 
testamentul făcut, Howard Dell era 
un adevărat star al cinematografi ei 
americane.   În momentul în care 
a afl at că suferă de două afecțiuni 
rare ale fi catului și că mai are 
doar 3 luni de trăit, juca deja de 

patru ani rolul detectivului Troy 
Hawkins în cel mai longeviv și cel 
mai popular serial de televiziune - 
«Tânăr și neliniștit». 

„Pe fi ecare actor din show pe 
care l-am arestat și interogat în 
acei patru ani, îl urmărisem pe 
vremea când eram la colegiu. Era 
suprarealist”, povestește Howard 
Dell.
O A DOUA ȘANSĂ LA VIAȚĂ, 
TRANSPLANTUL DE FICAT

Pe Howard Dell l-am găsit 
în apartamentul spațios din 
Dorobanți, unde tocmai s-a 
mutat. Avea nevoie de spațiu și 
acum are la dispoziție o cameră 
ca să își poată trata pacienții care 
vor să benefi cieze de metodele 
de fi zioterapie revoluționare 
pentru toți cei care au probleme 
cu circulația sangvină, aparatură 
și proceduri aduse tocmai din 
America. Vin la el oameni 
normali, dar și sportivi dispuși 
să se lase pe mâna canadianului 
care a făcut parte din celebra 
echipă de fi zioterapeuți ai lotului 
olimpic american de atletism care 
i-a pregătit pe supercampionii 
de la sprint Maurice Green, John 
Drumond sau Donovan Bailey.

Howard Dell a bătut pe la toate 
ușile și se străduiește de câțiva 
ani să găsească fonduri pentru 
o clinică privată sau un club 
particular unde să pregătească 
atleți care să poată concura cu 
americanii, canadienii și alte 
forțe ale atletismului mondial. Se 
lovește însă de eternele hibe, de 
oameni reticenți la nou, de lipsa 
fondurilor și multe alte lucruri 
tipic românești. Dar cum una 
dintre ocupațiile lui este și aceea 
de speaker motivațional,  speră că 
într-un fi nal va reuși!

Iar exemplul cel mai bun este 
el însuși. Când medicul lui l-a 
anunțat că mai are puțin de trăit, 
Howard Dell și-a vândut tot ceea 
ce avea și a plecat în lume ca să-
și caute leac.  A fost în China, în 
Th ailanda, în Europa, în Australia 
și Noua Zeelandă. «Am făcut 
tratamente naturiste, homeopate, 
orice. Dacă cineva făcea pe undeva 
Voodoo, eram în stare să îi zic: 
Fă chestia asta pe mine. În loc să 
mor în 3-6 luni, am trăit doi ani și 
nouă luni. Eram deja la spital, în 
comă, când a fost disponibil un 
fi cat. Transplantul de fi cat este un 
iad și, în același timp, e ca și cum 
ai câștiga la loterie... Nu știi dacă 
va fi  bine sau cum o vei lua de la 
capăt. Sau dacă vei supraviețui... 
«, își amintește de acele clipe grele 
Howard Dell. 

A PARTICIPAT LA VOCEA 
ROMÂNIEI!

Prima dată a venit în România 
invitat de Raluca Sandu, fi ica 
fostului șef al FRF. Deveniseră 
amici, după ce o ajutase cu 
pregătirea pe vremea când era 
jucătoare de tenis. I-a plăcut și s-a 
mai întors. Apoi fi ul cel mare al lui 
Ion Țiriac i-a cerut să-l ajute cu 

complexul sportiv ridicat în urmă 
cu câțiva ani. I-a oferit un job și 
canadianul a vrut să rămână aici.

S-a aventurat și   la talent-
show-ul de la Pro TV. La Vocea 
României, a vrut să se distreze 
și s-a distrat. Pentru că pe lângă 
actorie, medicină și sport, Howard 
Dell știe și să cânte. Iar în martie, 
la anul, are propriul concert de 
jazz. 

În paralel, pregătește un show, 
primul late night show de la noi 
în limba engleză. L-a căutat chiar 
Adrian Sârbu, fostul boss al Pro 
TV, care tocmai ce a lansat o altă 
televiziune, împreună cu Marius 
Tucă.

De lumea fi lmului nu s-a rupt 
defi nitiv însă. Când unul dintre 
luptătorii lui Eduard Irimia a vrut 
să participe la castingul pentru 
«Creed 2», managerii l-au căutat 
pe el. Florian Munteanu i-a fost 
prezentat lui Howard Dell înainte 
cu doua zile să meargă la audiție. 
«I-am spus lui Irimia că ar fi  trebuit 
să vină cu două luni înainte. Dar 
iată că au fost sufi ciente doar 
câteva ore de training, de pregătire 
scenică, și l-a convins pe Silvester 
Stallone că este potrivit pentru 
rol», spune râzând Howard Dell.

Continuând o importantă și frumoasă 
tradiţie - reluată la sfârșitul lunii 

august 1968, în perioada 11-16 august 
a.c., în vestitul oraș prahovean Vălenii de 
Munte, a avut loc o nouă ediţie a cursurilor 
Universităţii Populare de Vară Nicolae 
Iorga, organizate de către Consiliul Judeţean 
Prahova, Primăria și Consiliul Local 
Vălenii de Munte, sub generoase auspicii 
ale Academiei Române, Ministerului 
Culturii și Identităţii Naţionale. Și-au 
dat concursul Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Prahova, Centrul Judeţean de 
Cultură Prahova, Muzeul Judeţean de Artă 
Prahova „Ion Ionescu Quintus”, Muzeul 
Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, 
Biblioteca Judeţeană „N. Iorga” Ploiești, 
Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al orașului 
Vălenii de Munte. După cum se știe, aceste 
importante cursuri au fost inaugurate la 2 

iulie 1908 de către inegalabilul „Apostol al 
neamului românesc – savantul de renume 
mondial Nicolae Iorga”, în pitorescul orășel 
de pe Valea Teleajenului, Vălenii de Munte. 
A fost o adevărată premieră absolută 
pentru educaţia adulţilor din România, 
care din 1922 a intrat în conștiinţa publică 
românească și europeană, sub numele de 
Universitatea Populară de Vară „Nicolae 
Iorga”. Referindu-se la locul și importanţa 
acestei instituţii, marele istoric și cărturar 
român Nicolae Iorga, personalitate 
enciclopedică a culturii naţionale, preciza: 
„Am deschis aceste cursuri de vară cu 
scopul dublu: de a trezi sufl etul românesc de 
pretutindeni și de a schimba, prin acest sufl et 
chiar formele de stat în care trăia poporul 
nostru. Totdeauna am fost de părerea marelui 
Kogălniceanu,  că trezirea sufl etească a 
românilor, de sus și până jos, e necesară”.

La actuala ediţie a cursurilor de vară 
ale Universităţii Populare Nicolae Iorga, 
au participat un număr reprezentativ 
de oameni de diferite vârste și categorii 
socio-profesionale din localitate și judeţul 
Prahova, din alte centre de cultură ale ţării, 

precum și din Republica Moldova. 
La monumentul savantului au fost depuse 

buchete de fl ori din partea Academiei 
Române, unui grup de deputaţi ai judeţului 
Prahova din Parlamentul României, 
Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale, 
Prefecturii și Consiliului Judeţean Prahova, 
Primăriei și Consiliului Local Vălenii 
de Munte, Muzeului Memorial „Nicolae 
Iorga”  Centrului Cultural Nicolae Iorga 
din localitate și din partea unor delegaţii de 
români din Basarabia.

Cu deosebit interes, participanţii au 
ascultat, în primul rând excepţionalele 
prelegeri: Premizele unităţii naţionale 
românești, susţinută de acad. Ioan Aurel 
Pop,  Limba română fundamentul identităţii 
naţionale, conferenţiar acad. Eugen Simion, 
Atrocităţile maghiare din Transilvania în 
prima jumătate a anului 1919 – prof. univ. 
dr. Petre Ţurlea, În apărarea Marei Uniri 
1918-1919, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, 
Războiul din Ungaria – Masă rotundă 
cu participarea profesorilor univ.: dr. Ion 
Giurcă, Petre Ţurlea și Sergiu Iosipescu,  
Mari personalităţi românești la Conferinţa 

de pace de la Paris - recunoașterea 
internaţională a Marei Uniri, Academia 
Română în  anul de graţie 1919, acad. 
Răzvan Teodorescu, „Republica Moldova, 
riscuri la adresa securităţii”, susţinută de 
Excelenţa Sa Mihai Gribincea, ambasadorul 
Republicii Moldova la București.

Participanţii la cursuri au efectuat o 
vizită de documentare la Castelul Peleș din 
Sinaia, au participat la desfășurarea unor 
parade ale portului popular românesc și au 
vizionat spectacole folclorice susţinute de 
ansambluri specifi ce din diferite judeţe ale 
ţării cum ar fi , de exemplu, excepţionalul 
moment muzical susţinut de grupul 
bărbătesc Voievozii munţilor din judeţul 
Covasna, condus de preotul Vasile Antonie 
Tămaș. De remarcat cele două prelegeri, 
Scoarţele din Basarabia în contest românesc, 
prezentată de prof. univ. dr. Varvara Buzilă 
și Nicolae Iorga ctitor al Școlii de muzică 
psaltică din Vălenii de Munte, 90 de ani de la 
inaugurare (14 nov.1929), susţinută de prof. 
dr. Al. I. Bădulescu.

Tuturor organizatorilor și realizatorilor, 
sincere și călduroase felicitări.

L-AM GĂSIT PE ACTORUL DIN „TÂNĂR ȘI NELINIȘTIT” L-AM GĂSIT PE ACTORUL DIN „TÂNĂR ȘI NELINIȘTIT” 
CARE A LĂSAT VISUL AMERICAN PENTRU ROMÂNIA! 

re un fizic de invidiat

HOWARD DELL 
TRĂIEȘTE O A 

DOUA VIAȚĂ LA 
NOI, DUPĂ UN 
TRANSPLANT 

DE FICAT, ȘI ARE 
GÂNDURI MARI 

CU ROMÂNII!

canadianului destinul cu susul în

UNIVERSITATEA POPULARĂ DE VARĂ „NICOLAE IORGA” 
11-16 AUGUST 2019, VĂLENII DE MUNTE11-16 AUGUST 2019, VĂLENII DE MUNTE

O MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURAL-ARTISTICĂ DE REZONANȚĂ NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ: 

ontinuând o importantă și frumoasă

iu
n
m
d
A
p
c

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



PAGINA 9

Ziarul   Ploiestii
22 - 28 august 2019

INEDIT

ADEVĂRUL DESPRE ADEVĂRUL DESPRE 
TEZAURUL ROMÂNIEI 
DE LA MOSCOVA (I)DE LA MOSCOVA (I)

CONTEXTUL ISTORIC
„În perioada Primului Război 

Mondial, Regatul României se afl a într-o 
situaţie critică, mai ales din cauza marii 
dileme legate de intrarea sa în luptă, alături 
de una sau alta dintre grupările de state 
beligerante. Mai concret: dacă rămâneam 
în tabăra Puterilor Centrale (a Triplei 
Alianţe), cu Germania și Austro-Ungaria, 
cum prevedea Acordul secret din 1883, 
urma să câștigăm Basarabia, dar trebuia să 
renunţăm la Transilvania, Banat, Crișana, 
Maramureș și Bucovina. Doar nu-i puteam 
cere aliatului nostru să ne dea nouă ceea ce 
considera că era al lui de drept! La fel, dacă 
intram alături de Austria (Tripla Înţelegere), 
urma să nu mai sperăm la Basarabia pe 
care nu aveam cum s-o cerem Rusiei, 
aliata noastră. Până la urmă – ascultând 
și de glasul opiniei publice -, România, 
deși avea în frunte o dinastie germană, 
a intrat în război împotriva Germaniei 
și Austro-Ungariei, dar nu înainte de a 
semna importante aranjamente cu Antanta, 
care asigurau, în caz de victorie, formarea 
Statului Român prin recunoașterea a circa 
120.000 de km pătraţi în plus. Soarta a vrut 
însă ca România să obţină mai mult decât 
putea (adică și Basarabia, și Transilvania, cu 
pomenitele provincii din jur, și Bucovina) 
și să ajungă la circa 300.009 de km pătraţi. 
Anul 1918 a fost, astfel, „ora astrală” a 
României și românilor ca să-l parafrazez 
pe Ștefan Zweig, care are o carte intitulată 
„Orele astrale ale omenirii”.

PRESAŢI DE NEMŢI, 
NE-AM ARUNCAT ÎN BRAŢELE 

RUȘILOR
Firește, războiul l-au decis politicienii, 

nu popoarele, dar un anumit entuziasm 
al intrării în acest confl ict – despre care 
nimeni nu avea să știe dinainte cum avea să 
fi e și cum avea să se sfârșească – cuprinsese 
și masele, mai ales la nivelul marilor ţări 
occidentale. Populaţia a fost destul de ușor 
amăgită de idei precum revanșă, glorie, 
onoare, datorie, patrie etc. Elitele românești, 
dar și o parte din poporul de rând doreau 
intrarea noastră alături de Antantă și doreau 
trecerea Carpaţilor, cu scopul împlinirii 
idealului naţional al eliminării nedreptăţii 
istorice care se făcuse românilor de-a lungul 

timpului. Mulţi români știau că vor muri, 
dar considerau sincer că a muri pentru ţară 
era o datorie. A venit cu lozincile pacifi ste 
de azi și a condamnat entuziasmul intrării 
noastre în războiul de acum 100 de ani, în 
funcţie de dreptul la viaţă, de drepturile 
omului, de crimele contra umanităţii etc. – 
cum au tendinţa să facă unii în aceste zile 
– înseamnă miopie, lipsă de spirit istoric și 
tendinţa de a aplica unele concepţii actuale 
lumilor revolute. Acum un secol, micile ţări 
și popoare gândeau în termenii apărării 
drepturilor naţiunilor lor, ai victoriei 
spiritului naţional în faţa marilor imperii 
multinaţionale, al dreptului popoarelor 
la autodeterminare și al formării statelor 
naţionale unitare. Acesta era spiritul corect 
dominant atunci, de aceea teribilul confl ict, 
aducător de atâta suferinţă individuală, a 
fost numit de români „Războiul cel mare 
de integrare a neamului”. Prin acest război, 
în care atâţia de-ai noștri au murit, ne-am 
mântuit ca popor, reușind să ne câștigăm 
dreptul la un Regat de 300.000 de km 
pătraţi, la o ţară devenită adevăratul adăpost 
al poporului român.

O singură chestiune din acei ani a 
rămas întunecată, ca un memento trist, 
aducându-ne mereu aminte, cu voce de 
Casandră, că nimic pe lumea asta nu se obţine 
fără sacrifi cii, poate fără prea mari sacrifi cii.

ROMÂNII ARDELENI 
ÎNGENUNCHEAU DE BUCURIE

Sigur, noi am pierdut în război sute de 
mii de vieţi, începând cu anul 1914 (când 
s-au angajat în confl ict – fără voia lor – 
aproximativ un milion de români din 
Basarabia, Transilvania, Banat, Crișana, 
Maramureș, Bucovina și Balcani, români 
afl aţi atunci în afara României) și apoi din 
1916 încoace, când a intrat în luptă (într-o 
luptă inegală) și România. În august 1916, 
„treceau batalioane române Carpaţii”, iar 
românii ardeleni îngenuncheau de bucurie, 
aducând mărire celui PreaÎnalt, pentru 
minunea care se petrecea sub ochii lor. 
Numai că, fără îndeplinirea condiţiilor 
angajate de Antantă, înconjurată de armate 
inamice puternice, trupele române au 
trebuit să se retragă curând, să se replieze 
pe Carpaţi și apoi să suporte presiunea 
armatelor germane și austro-ungare (alături 

de cele bulgare și turcești), care ameninţau 
să șteargă România de pe hartă. De 
altminteri, după deschiderea culoarelor de 
pe Jiu și Olt, la 6 decembrie 1916, trupele 
străine au ocupat Bucureștii, nu înainte ca 
principalele instituţii ale statului, în frunte 
cu Casa Regală, să se retragă la Iași. Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea se afl au sub ocupaţie 
inamică.

Ca urmare, în faţa perspectivei sumbre 
care se deschidea, autorităţile au decis în 
toamna anului 1916, să retragă provizoriu 
în Rusia – marele nostru aliat – tezaurul 
României, spre a fi  pus la adăpost.

S-au trimis astfel în anii 1916 și 1917, în 
Rusia, două trenuri cuprinzând Tezaurul 
Băncii Naţionale a României, dar și valori 
aparţinând unor bănci românești private, 
unor societăţi comerciale, unor persoane 
particulare. S-au trimis, pe lângă aurul 
BNR, colecţii de artă, bijuterii, arhive, 
obiecte bisericești, bunuri având valoare 
intrinsecă, artistică, spirituală etc. Între 
instituţiile care au expediat la Moscova 
astfel de obiecte s-au afl at, în afara BNR, 
Biserica Ortodoxă Română, Casa Regală, 
CEC-ul, Arhivele Naţionale. După 
Revoluţia bolșevică și preluarea puterii 
de către comuniști, sub conducerea lui 
Lenin, proaspăt instalata putere sovietică a 
sechestrat Tezaurul și a refuzat restituirea 
acestuia. Acesta a fost parţial restituit, în 
două tranșe separate, în anii 1935, 1956, ca 
un semn de „bunăvoinţă” a sovieticilor și 
ulterior a rușilor. Dar cea mai mare parte 
din Tezaur a rămas nerestituit, fapt pentru 
care el rămâne un subiect sensibil în relaţiile 
diplomatice dintre România și Rusia.

AVEREA ROMÂNIEI ÎN CIFRE
Între 12 și 14 decembrie 1916, 

în gara Iași, s-au încărcat în 17 vagoane un 
număr de 1738 casete, în care se afl a depozitat 
aurul, deţinut sub formă de lingouri și 
monede diverse (dintre care majoritatea 
erau mărcile germane și coroanele austriece), 
în greutate de 93,4 tone și valoare totală de 
314.580.456,84 lei aur. La acestea s-au mai 
adăugat două casete, conţinând bijuteriile 
Reginei Maria, evaluate la 7.000.000 lei aur. 
La terminarea operaţiunilor de încărcare, 
s-a semnat un Protocol în trei exemplare, 
câte unul pentru partea rusă, Ministerul 
Finanţelor din România și Banca Naţională 
a României. La începutul anului 1917, 
izbucnea la Petrograd (Sankt Petersburg) 
Revoluţia rusă, început al marilor mișcări 
sociale din Rusia acelui an, încheiate cu 

Revoluţia din Octombrie și preluarea puterii 
de către bolșevici.

NICOLAE TITULESCU A FĂCUT 
NEFERICITA PROPUNERE

Deși se reușise stabilirea frontului în 
Moldova, responsabilii politici români erau 
îngrijoraţi în continuare de posibilitatea 
spargerii frontului de către armatele 
germane și de înfrângerea defi nitivă a ţării. 
Se avea în vedere evacuarea guvernului 
în Rusia, la Poltava sau la Cherson, în 
Crimeea, unde se începeau deja pregătiri 
pentru instalarea familiei suveranilor și a 
miniștrilor. Pe acest fond contradictoriu, la 
18 iulie 1917, Consiliul de Miniștri hotăra, 
la propunerea lui Nicolae Titulescu, atunci 
ministru de fi nanţe, strămutarea sediului 
și avutului  Băncii Naţionale în Rusia. 
Încărcarea trenului care avea să conţină noul 
transport s-a făcut în perioada 23-27 iulie 
1917, în seara aceleiași zile pornindu-se spre 
Rusia. Trenul avea 24 de vagoane, din care 
trei conţineau bunurile Băncii Naţionale, cu 
o valoare declarată de 1.594.836.721,09 lei, 
dintre care aur efectiv în valoare de 574.523, 
57 lei, arhiva evaluată la 500.000 lei, titluri, 
efecte, depozite și alte valori. Valorile Casei 
de Depuneri (CEC) ocupau 21 de vagoane, 
cu 1.661 de casete, al căror conţinut era 
estimat la circa 7,5 miliarde lei.

1935 – PRIMA RESTITUIRE
Revoluţia bolșevică, în 

frunte cu Lenin, a bulversat totul, au urmat 
Războiul civil, proclamarea Rusiei Sovietice 
și apoi a URSS, lichidarea „burgheziei și 
moșierimii”, venirea la putere a lui Stalin 
etc. Regimul comunist a durat în Rusia din 
1917 până în 1991, timp în care chestiunea 
Tezaurului românesc a fost ridicată de 
Statul Român de mai multe ori, cu foarte 
mare intensitate la început. Refuzul iniţial 
al lui Lenin și Stalin a fost motivat de lozinci 
comuniste: Tezaurul va fi  restituit doar 
poporului român, atunci când acesta va 
ajunge la putere în România și nu „statului 
burghezo-moșieresc”, care „suge sângele 
poporului”. Totuși, în condiţiile nevoii 
URSS de recunoaștere internaţională și 
de dialog cu Occidentul, în seara zilei 
de 16 iunie 1935, soseau la București 17 
vagoane de marfă, încărcate cu 1.443 de 
lăzi, provenind de la Moscova, din ordinul 
guvernului URSS, care a decis să restituie 
României o mare parte din bunurile care au 
fost depozitate la Kremlin.

Va urma

Într-un raport recent publicat, Brookings 
Institution face următoarea declaraţie: „Roboţii 

nu vor înlocui toată lumea, dar un sfert din joburile 
Statelor Unite vor fi  sever afectate, pentru că inteligenţa 
artifi cială accelerează automatizarea lucrului”.

În același raport această instituţie „think tank” din 
Washington estimează la vreo 36 de milioane numărul 
americanilor care deţin joburi cu expunere maximă la 
automatizare, ceea ce înseamnă că cel puţin 70% din 
activitatea lor vor putea fi  în curând executate de mașini, 
folosind tehnologia curentă. Demografi ca cea mai expusă 
la automatizare o formează bucătarii, ospătarii și alţii din 
alimentaţia publică, șoferii camioanelor de marfă care au 
curse relativ scurte și funcţionarii din birouri.

Deși poate că mai sunt câţiva ani buni până atunci, forţa 
de muncă americană va trebui să dobândească repede și 
alte abilităţi pentru a supravieţui, inclusiv reorientarea către 

un cu totul alt job. Este foarte posibil ca automatizarea să 
ia amploare mărită cu ocazia primei recesiuni economice, 
sau chiar a primului semn de încetinire economică, 
afaceriștii fi ind, în mod tradiţional, tentaţi să implementeze 
tehnologii cost-efi ciente, care să le permită disponibilizarea 
lucrătorilor lor.

Deși Statele Unite se afl ă acum în a doua cea mai mare 
expansiune economică din istoria lor și datele economice 
afi rmă că situaţia va rămâne robustă deocamdată, mulţi 
lideri din afaceri și economiștii prezic că Statele Unite vor 
intra în recesiune în anul 2020.

Dar, datorită noilor descoperiri în inteligenţa artifi cială, 
nu numai roboţii industriali sau cei din depozite vor afecta 
mâna de lucru americană; casele de marcat din magazine și 
recepţiile hotelurilor, de pildă, vor fi  și ele robotizate.

INFUZIA ROBOTICII ÎN FORȚA DE MUNCĂ AMERICANĂINFUZIA ROBOTICII ÎN FORȚA DE MUNCĂ AMERICANĂ

ONTEXTUL ISTORIC timpului Mulţi români știau că vor muri

Prezentăm mai joc textul expunerii președintelui Academiei Române și al Comisiei 
române pentru Tezaur, prof. Ioan Aurel Pop pe tema sorţii Tezaurului României afl at 
în Rusia. Articolul a fost publicat de EVZ și Ziariști Online.
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DE CE VOR SOCIALIȘTII ACORD DE LUNGĂ DURATĂ
Vitalie CIOBANU, edit orialist, Europa LiberăVitalie CIOBANU, edit orialist, Europa Liberă

S-au auzit destule voci 
dinspre PSRM – Dodon, 

Greceanîi, Bătrîncea – perorând 
pe această temă de pe când noua 
guvernare se afl a abia la început. 
Recent, Comitetul Politic Executiv 
(CPE) al PSRM menționa într-un 
comunicat „că acordul provizoriu 
cu blocul politic ACUM, semnat 
la 8 iunie 2019, a fost îndeplinit în 
cea mai mare parte și a recomandat 
ca fracțiunea parlamentară PSRM 
să semneze un nou acord.” Mai 
devreme și Igor Dodon declarase 
că viitoarea înțelegere între cele 
două componente ale actualei 
guvernări trebuie să cuprindă 
nu doar alegerile locale din 20 
octombrie, ci să acopere, dacă s-ar 
putea, întreaga legislatură.

Dinspre Blocul ACUM nu 
se aud declarații de aceeași 
intensitate sau comentarii mai 
desfășurate. Această reținere 
este cumva explicabilă. Cele 
două partide, PAS și PPDA, 
sunt angajate nemijlocit în actul 
guvernării – fi e în Executiv, unde 
administrează sectoare complexe 
și au o agendă supraaglomerată, 
fi e la conducerea unor comisii 
parlamentare ocupate cu anchete, 
audieri, solicitări adresate 
instituțiilor de drept pe tema unor 
dosare grele lăsate moștenire de 
regimul Plahotniuc. Atâta timp 
cât rezistența sistemului n-a fost 
înfrântă, cât timp marii vinovați 
n-au ajuns pe banca acuzaților, iar 
schemele și rețelele de infl uență 
ocultă n-au fost destructurate, 
dezoligarhizarea rămâne doar un 
deziderat. Aici intervine marea 
diferență între abordările celor 
doi parteneri. Dacă Blocul ACUM 
resimte din plin povara așteptărilor 
populare și își dorește o reformare 
din temelii a statului, PSRM pare 
mulțumit de obiectivele atinse, 

cum se vede și din comunicatul 
CPE al PSRM.

De ce își doresc atât de 
mult socialiștii un acord de 
lungă durată cu proeuropenii? 
Răspunsul este simplu și de 
suprafață: pentru că le convine. 
Blocul ACUM, care a dat guvernul 
condus de premierul Maia 
Sandu, este interfața valoroasă, 
frecventabilă, credibilă a actualei 
puteri. Întrebați-i pe partenerii 
externi ai Republicii Moldova, 
întrebați-i pe cetățeni care își pun 
nădejdea în schimbările promise. 
Dacă regimul Plahotniuc ar fi  
continuat în datele sale de până la 
8 iunie, dacă nu se forma actuala 
coaliție și s-ar fi  ajuns la anticipate, 
supraviețuirea PSRM ar fi  stat sub 
un mare semn de întrebare, iar 
Igor Dodon ar fi  avut un destin 
politic de neinvidiat. Pentru că îl 

trădase pe Plahotniuc, cu care a 
negociat până în ultima clipă un 
parteneriat PD-PSRM și chiar 
federalizarea Republicii Moldova. 
Despre federalizare au vorbit 
ambii, și Dodon și Plahotniuc, 
apoi, după ce nu s-au înțeles, au 
început să-și arunce unul altuia 
această bilă fi erbinte, știind cât 
de contestată este în Moldova 
federalizarea convenabilă 
eminamente intereselor rusești și 
unor cercuri din Occident (cum 
se anunță, din nou, Germania) 
dispuse să ajungă la o „soluție” cu 
Moscova peste capul nostru.

Nici Blocul ACUM nu prea 
a avut alte opțiuni decât să facă 
o alianță nefi rească, scrâșnită, 
impusă de conjunctură, cu 
socialiștii. Regimul Plahotniuc 
nu ar fi  cruțat cele două partide 
antioligarhice, PAS și PPDA, cu 

rigorile lor europeniste, eticiste 
și legaliste. Ori dacă ACUM și 
PSRM au fost condamnate să facă 
alianță în fața unui inamic comun, 
cei care profi tă mai mult de acest 
parteneriat sunt socialiștii, iar 
pierderile de ton, ritm și susținere 
populară sunt doar pentru Blocul 
ACUM. Electoratul Blocului 
ACUM este mai pretențios, mai 
exigent. Tot aici se găsește și marele 
număr al unioniștilor. Pentru mulți 
dintre ei continuarea acordului cu 
PSRM, acceptat cu greu, devine 
aproape insuportabilă, mai 
ales că năravurile socialiștilor, 
românofobia lor structurală 
nu s-au schimbat. Dodon cere 
partenerilor din ACUM să nu 
abordeze teme de geopolitică și 
ideologie, dar vine el însuși cu 
inițiative care învrăjbesc oamenii, 
dezbină societatea, insultă 
inteligența, spiritul, convingerile 
alegătorilor Blocului ACUM, 
formația lor culturală. Dorința 
lui Dodon de a sărbători cu mult 
fast pe 24 august așa-zisa eliberare 
a Moldovei de sub jugul fascist 
și obsesia lui cu cei „660 ani de 
statalitate a Moldovei” ne împing 
în zona eternelor dispute identitare 
și a războiului istoriografi c. Să 
sărbătorești pe 24 august eliberarea 
Moldovei și trei zile mai târziu, pe 
27 august, independența de URSS, 
adică să celebrezi... „eliberarea 
de eliberatori”? E ridicol, stupid, 
dar mai ales criminal. Ca să fi e 
consecvent până la capăt, Dodon 
ar trebui să glorifi ce nu doar ziua 
de 24 august 1944, ci și data de 23 
august 1939, când a fost încheiat 
pactul Hitler-Stalin, care a permis 
Uniunii Sovietice să „elibereze” 
prima dată Basarabia! Nu poți lua 
din istorie doar secvențele care-ți 
plac, care convin intereselor tale 
de putere. Trebuie să ai onestitatea 
să o privești în întregul ei și să-ţi 
asumi consecințele.

S-au scris destule comentarii 
revoltătoare pe acest subiect. I s-a 
demonstrat lui Dodon, prin simple 
exerciții logice, că dacă serbezi 
reinstaurarea comunismului în 
perioada postbelică, independența 
Republicii Moldova nu mai are 
nici un sens și își pierde relevanța 
și funcția de președinte pe care 
Dodon a câștigat-o prin fraudă, 
cu ajutorul celor „30 de mii de 
sirieni”. Populismul grosier al 
lui Dodon șubrezește încrederea 
dintre cele două entități afl ate la 
guvernare și, automat, întărește 
sistemul construit de Plahotniuc. 
Însă prezidentul se afl ă în 
continuă campanie și trișează, 
minte grosolan, nu are nicio 
sensibilitate față de istoria noastră 
tragică. El bombardează mințile 
moldovenilor derutați și disperați 
de sărăcie, exact ca Putin, care nu 
le poate oferi rușilor o viață mai 
bună și atunci exaltă, compensator, 
mitologia stalinistă.

Blocul ACUM e obligat să 
aibă o reacție față de toate aceste 
diversiuni puse la cale de „aliatul” 
socialist, într-un moment când 
miza cea mare este unitatea coaliției 
pentru reformă. Deocamdată, 
exponenții ACUM nu i-au dat 
nicio replică lui Dodon, dar vor 
trebui să o facă, dacă nu vor să-și 
contrarieze susținătorii. Cum se va 
comporta Dodon, dacă i se va cere 
să renunțe la discursul său pro-
sovietic care aruncă în aer baza 
fragilă a alianței de guvernare? 
Vor să vadă socialiștii cât de tare 
pot întinde coarda, după ce s-au 
ales cu câteva posturi-cheie în 
instituții?

Unii parlamentari ACUM 
probabil vor comenta acid tumbele 
ideologice ale lui Dodon, dar 
opinia publică așteaptă atitudinea 
de ansamblu a Blocului. O 
„guvernare a consensului politic”, 
„o guvernare a ieșirii din criză”, cum 
o califi că unii analiști occidentali, 
ar trebui să arate altfel decât ca un 
triumf al discursului neo-bolșevic, 
după ce demagogia europenistă a 
fostului regim oligarhic în realitate 
ne-a îndepărtat de Europa. 
Infl amarea spiritelor pe teme 
de istorie și identitate, într-un 
moment când sistemul corupt își 
încordează mușchii, amplifi carea 
nemulțumirilor electoratului pro-
român și pro-european nu este 
cea mai bună pregătire a terenului 
pentru încheierea unui acord de 
coaliție între PSRM și ACUM. Or, 
judecând prestația kremlinoidă 
din aceste zile a lui Dodon, ai zice 
că socialiștii își doresc acord de 
lungă durată cu Blocul ACUM 
nu pentru a edifi ca statul de drept 
și a elimina mafi a din instituții, 
ci pentru a-i compromite pe 
partenerii lor pro-europeni și a-și 
asigura o guvernare monocoloră 
în următorul ciclu electoral.

În canicula care ne încearcă rezistența după câteva runde de ploaie, vacanța politică 
basarabeană nu ne lasă totuși fără subiecte demne de comentat. Unul dintre ele, 

poate cel mai incitant, este virtualul acord de lungă durată cu Blocul ACUM pe care și-l 
doresc aprig socialiștii.

0244.546.501

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  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!
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„PRIMĂVARA ARABĂ” 
ȘI ROLUL EI

Nimic despre fosta putere colonială Italia, 
nimic despre interesele majore ale Franţei lui 
Emmanuel Macron în Libia, nimic despre 
poziţia Marii Britanii, a SUA și a aliaţilor 
lor din Emiratele Arabe Unite. Libia este 
prezentată doar ca un deșert bogat în petrol, 
pe care un general aventurier vrea să pună 
mâna, acţionând într-un vid strategic.

Nu, Libia nu este un dezastru provocat 
de un general iresponsabil. Este un mare 
eșec al Vestului și al unei intervenţii NATO 
neurmate de măsuri de stabilizare. Este 
rezultatul unei lupte prin interpuși între 
puteri europene – Franţa și Italia. Iar Libia 
mai este și exemplul ce demonstrează cât 
de utopică este Uniunea Europeană post-
naţională, imaginată de președintele Franţei.

Libia demonstrează o bună parte din 
raţiunile așa-zisei Primăveri arabe din 
2011. Apariţia unui nou mare jucător – 
China – și reafi rmarea unei mari puteri 
– Rusia – au făcut atunci necesară o 
reașezare a loialităţilor, astfel încât să nu 
fi e grav afectate interesele economice și 
strategice ale jucătorilor tradiţionali din 
bazinul mediteranean (Franţa, Italia, SUA, 
Marea Britanie). Revoltele din Libia și Siria 
(adevăratele ţinte ale „primăverii arabe”) sunt 
rezultatul oprimării populaţiei, desigur, însă 
în primul rând sunt rezultatul unei strategii 
evidente a marilor puteri pentru controlul 
resurselor naturale, pe principiul „decât un 
stat centralizat cu interesele sale geostrategice, 
mai bine un emir sau un trib stăpân pe câte 
un puţ de petrol din deșert”. Rolul revoltelor 
din Tunisia a fost doar de a da scânteia, în 
timp ce revoluţia din Egipt pare să fi  fost un 
accident colateral (dovadă fi ind revenirea în 

forţă a armatei și a fostei tabere Mubarak, 
prin lovitura de stat din 2014).

O ŢARĂ CU TREI GUVERNE
Revenind la luptele ce au reînceput în 

Libia, trebuie spus că această ţară nu a fost 
iniţial, terenul de manifestare a ambiţiilor 
ruse, ci a celor occidentale, ale Franţei și 
Italiei cu precădere. Regimul Gaddafi  a căzut 
sub atacurile miliţiilor rivale, sprijinite de 
loviturile aeriene ale NATO, prima atacând 
aviaţia franceză, sub coordonarea unui 
centru de comandă din Italia. Președintele 
de atunci al Franţei, Nicolas Sarkozy, 
fusese primul lider occidental care l-a 
primit în vizită pe Gaddafi , în 2007, după 
decenii de izolare. Ulterior, aveau să apară 
dezvăluiri despre cum același Sarkozy a 
primit fi nanţare ilegală din partea Libiei lui 
Gaddafi , pentru campania prezidenţială. Și 
tot Nicolas Sarkozy a fost primul care a lovit 
militar regimul din Libia.

Ce a urmat în Libia post-Gaddafi  este 
retragerea mâinii occidentale protectoare de 
pe miliţiile anti-Gaddafi  și scufundarea în 
haos a unei ţări locuite de sute de triburi, cu 
enclave stăpânite de Statul Islamic, de miliţii 
islamiste rivale, de foștii militari ai regimului 
Gaddafi . Nu, Libia nu este aproape de un 
război civil. Libia se afl ă într-un război civil 
continuu începând de la răsturnarea fostului 
regim și asasinarea generalului Muammar 
Gaddafi , în octombrie 2011. Începând din 
2014, de la primele alegeri, Libia a fost 

condusă de două sau chiar de trei guverne 
rivale. S-a ajuns în situaţia în care guvernul 
recunoscut internaţional să se întrunească 
pe un vas plutind în largul coastelor libiene, 
pentru a reduce riscul atentatelor.

DISPUTĂ ÎNTRE MEMBRI AI 
NATO ȘI UE

Dar ce se poate spune despre Franţa, 
Italia și SUA? Sunt aceste state interesate 
doar de starea „democraţiei” din Libia? 
Președintele Emmanuel Macron s-a întâlnit 
în 2017, cu generalul Haft ar, cel acuzat că 
ar fi  omul Rusiei. A avut grijă să nu invite la 
întâlnire reprezentanţi ai guvernului rival de 
la Roma. Compania franceză Total are mari 
afaceri în Libia, în zona controlată de Haft ar. 
Susţinerea Franţei este evidentă. „Avem 
un interes comun. Franţa vrea să distrugă 
grupurile teroriste din ţările vecine, din Ciad, 
Mali și Niger”, a spus un purtător de cuvânt 
al armatei lui Haft ar. „Operaţiunea franceză 
din Sahel costă foarte mult. Singurul mod 
de a-i pune capăt este stabilizarea Libiei. De 
aceea, guvernul Franţei l-a ales pe Haft ar”, 
spune purtătorul de cuvânt Ahmed Al-
Mesmari.

Și nu doar Franţa îl susţine pe „pro-
rusul”Haft ar. Este susţinut de Egipt și 
Emiratele Arabe Unite, care i-au oferit și 
sprijin aerian. SUA au preferat să lase altor 
puteri prim-planul, semnalând uneori 
că sprijină armata lui Haft ar, pentru că 
luptă împotriva Statului Islamic, iar alteori 
condamnând acţiunile generalului libian, 
pentru că ar duce la un nou război civil.

Există și o tabără anti-Haft ar. Ester 
condusă de Italia, fosta putere colonială, 
care benefi ciază de sprijin discret din partea 
Marii Britanii și a SUA.

În fapt, războiul din Libia este acum o 
confruntare prin intermediari între două 
ţări UE și NATO – Italia și Franţa, fi ecare 
mânată de interese economice (petroliere). 
În plus, Italia a văzut cum rivalul Haft ar a 
ocupat regiunea petrolieră în care operează 
compania Eni și se teme și de un posibil val 
de imigranţi generat de acţiunile militare ale 

lui Haft ar, circa 800.000 de oameni, potrivit 
presei din Peninsulă. Președintele Macron a 
susţinut organizarea unor alegeri în Libia pe 
fondul ofensivei lui Haft ar, alegeri care ar fi  
favorizat tabăra susţinută de Paris. Iniţiativa 
lui Macron a fost contrată de Italia și Marea 
Britanie, la summitul din mai 2018, de la 
Paris. Imediat, tabăra Italiei a fost acuzată 
că este de partea miliţiilor islamiste și a 
organizaţiei Fraţii Musulmani.

CUM AR ARĂTA UE FĂRĂ 
MAREA BRITANIE

Războiul prin interpuși din Libia spune 
multe despre UE, despre ambiţiile post-
Brexit ale președintelui Franţei și despre 
falia care se cască între SUA și Europa. 
Președintele Macron dorește să creeze o 
armată europeană, după plecarea Marii 
Britanii din UE. Care va fi  rostul acestei 
armate dominate de Franţa şi la care vor 
trebui să contribuie membrii UE, inclusiv 
cei din Europa de Est? O arată cazul Libiei. 
Noua structură va fi  cea care va suporta 
costurile intervenţiilor franceze în Africa, 
din Libia, până în Mali şi Niger.

Apoi, cazul Libiei arată limpede care ar 
fi  politica de securitate şi apărare a unei 
Europe din care Marea Britanie nu ar mai 
face parte şi în care SUA nu s-ar mai implica. 
Franţa, Italia, Spania s-ar concentra asupra 
bazinului mediteranean, în dispute istorice, 
în timp ce Rusia ar fi  trecută cu vederea, ba 
chiar curtată pentru susţinerea unei tabere 
sau a alteia.

Pe termen scurt, situaţia din Libia 
îngrijorează din punct de vedere al 
migraţiei. Un nou val de imigranţi ar fi  
respins de Italia, mai cu seamă cât va fi  
condusă de guvernul antimigraţie de acum. 
Vor fi  deschise imediat noi rute – prin 
Spania şi prin Balcani. Si, sub conducerea 
franco-germană de la Bruxelles, se pot 
stabili noi cote de imigranţi şi noi măsuri 
de interzicere a accesului la fondurile UE 
pentru statele care refuză aceste cote, pe 
modelul deja brevetat în cazul ”valorilor 
europene”  şi al statului de drept.

Quatarul va investi 
10 miliarde de euro 

în Germania în următorii 
cinci ani, existând inclusiv 
posibilitatea construirii 
unui terminal de gaze 
naturale Hchefl ate, a 
anunţat emirul Qatarului, 
Tzamim bin Hamad al 
Th ani, informează Reuters.

Aceste promisiuni se 
adaugă celor aproximativ 

25 de miliarde de euro pe 
care Qatarul le-a investit deja 
într-o serie de mari companii 
germane, precum Volkswagen 
sau Deutsche Bank.

„Pentru a ne exprima 
încrederea în soliditatea și 
importanţa economiei germane, 

anunţăm intenţia Qatarului 
de a investi 10 miliarde de 
euro în economia germană în 
următorii cinci ani”, a anunţat 
Tamim bin Hamad al Th ani, cu 
prilejul deschiderii unui forum 
economic Qatar-Germania, 
alături de cancelarul Angela 
Merkel.

Investiţiile Quatarului ar 
urma să vizeze sectoarele 
automobilelor, tehnologiei și 
băncilor, trei piloni tradiţionali 
ai economiei germane. Însă, 
potrivit cotidianului fi nanciar 
german Handelsblatt, Qatarul 
este interesat în special în 
reţeaua de IMM-uri germane 
„Mittelstand”, considerate 
motorul primei economii 
europene.

Germania este principalul 
partener economic european al 
Qatarului. Volumul schimburilor 

comerciale dintre cele două ţări 
s-a dublat după 2011, ajungând 
la 2,8 miliarde euro în 2017.

Cancelarul Angela Merkel a 
confi rmat intenţia Germaniei de 
a construi un terminal de gaze 
naturale lichefi ate (GNL), în 
condiţiile în care Qatarul este cel 
mai mare exportator mondial de 
GNL.

„Din punctul meu de vedere, 
sectorul energiei oferă un potenţial 
considerabil pentru extinderea 
legăturilor economice”, a declarat 
Merkel la forumul economic.

Angela Merkel a subliniat că 
Germania este legată deja de 
terminalele de GNL din Olanda, 
Belgia și Polonia, dar guvernul de 
la Berlin vrea să extindă reţeaua de 
GNL din Germania. În acest sens, 
companiile germane analizează 
posibilitatea construirii unui 
terminal GNL.

PRIMĂVARA ARABĂ”

CE VOR SĂ FACĂ ARABII ÎN EUROPA ?

11

LIBIA, MARELE EŞEC AL VESTULUILIBIA, MARELE EŞEC AL VESTULUI
Libia este pe muchia unui război civil, care ar putea revărsa spre Europa un nou 

val de circa un milion de refugiaţi, scriu marile publicaţii internaţionale, care 
identifi că și vinovaţii pentru această situaţie – generalul Khalifa Haft ar, sprijinit 
de Rusia. La jumătatea lunii aprilie a.c., trebuia organizată o conferinţă naţională 
în Libia, sub egida ONU, care să încerce găsirea unei soluţii pașnice. Mai trebuiau 
organizate și alegeri, în decembrie 2018, amânate pentru începutul anului 2019. Însă 
ambiţiile lui Haft ar și ale Rusiei lui Putin destabilizează din nou Libia. Acesta este 
mesajul dominant.

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

CS PETROLUL PLOIEŞTI, ÎN ELITA PATINAJULUI VITEZĂ PE ROLE ROMÂNESC…

FOTBAL 
Liga 2 / Etapa 3 (Stadion „Ion Comșa” 

Călărași / 18.VIII.2019):* Dunărea Călărași 
- FC Petrolul Ploiești 1 -3 (0-2).

Marcatori: Gliga (29) / Arnăutu (14, 30), 
Zaharia (56).

Petrolul (antrenor Flavius Stoican ): 
Lungu – Bărboianu – Walace, Sîrghi, Ţicu – 
Mihăescu, Meza Coll – Bratu (69 I. Stoica), 

Marinescu (84 Racu), Zaharia – Arnăutu 
(76 Saim Tudor). Fotbaliștii petroliști 
au evoluat cu multă dăruire, permanent 
constructiv, ofensiv, obţinând o victorie 
muncită, meritată și evident preţioasă…

  În celelalte jocuri ale etapei: * CSM 
Reșiţa – Pandurii Lignitul Târgu Jiu 3-1 
* Gloria  Buzău – Sportul Snagov 7-0 
* Metaloglobus București – Ripensia 

Timișoara 3-0 * UTA Arad – Csikszereda 
Miercurea Ciuc 3-0 * FC Argeș Pitești – U 
Cluj Napoca 1-0 * Politehnica Timișoara 
– Daco Getica București 0-1 * Concordia 
Chiajna – Farul Constanţa 2-1 * Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu – CS Mioveni 0-1 * Turris 
Oltul Turnu Măgurele – Rapid Bucureșt 3-1.

În clasament conduc (cu punctaj 
maxim) Gloria Buzău 9p (golaveraj 10-1), 

UTA Arad 9p (9-0), Turris Oltul Turnu 
Măgurele 9p (8-1).

 În etapa  viitoare (a 4-a),  luni 
26.VIII.2019, de la ora 18.00, pe Stadionul 
Farul Constanţa este programat un joc de 
tradiţie: Farul Constanţa – FC Petrolul 
Ploiești. 

HAI PETROLUL!

CS PETROLUL PLOIEȘTI, TRIUMF ÎN 
CUPA ROMÂNIEI…

Moderna pistă de patinaj viteză pe role din 
Parcul Sportiv „Gheorgheni” – Cluj Napoca 
a găzduit nu de mult (14 -15 VI.2019) o 
competiţie naţională majoră pe echipe, Cupa 
României. Prin rezultatele patinatorilor 
săi, în diferite probe competiţionale și la 
diferite categorii de vârstă (copii, juniori, 
seniori, masculin și feminin), Clubul 
Sportiv Petrolul Ploiești (antrenori Ion 
Opincariu și Dorin Zărnescu) a acumulat 
78 de puncte, a triumfat, cucerind, pentru 

Ploiești și Prahova…, Cupa României. CS 
Petrolul Ploiești, în prestigioasa confruntare 
sportivă a devansat celelalte patru structuri 
competitoare: CSȘ Sibiu 70p, CSU Brașov 
31p, Universitatea Cluj Napoca 14p și CSȘ 
Viitorul Cluj Napoca 13p.

Puţin mai înainte, la Brașov, CS Petrolul 
Ploiești și-a adjudecat și „Cupa Talent Kids”, 
organizată de Clubul Sportiv Universitar 
Brașov.

SUCCES, ȘI-N 
„SĂGEATA ÎNARIPATĂ”

Într-un minunat decor natural (Parcul 
Tineretului, de lângă Sala Sporturilor 
Olimpia din Ploiești), pista de patinaj viteză 
role (dar al Primăriei Ploiești…), a găzduit 
competiţia de nivel naţional „Săgeata 

Înaripată” (a 12-a ediţie), 
organizată de CS Petrolul 
Ploiești în colaborare 
cu Mobel Auto-Dealer 
Skoda Blejoi și cu Direcţia 
Judeţeană pentru Sport și 
Tineret Prahova, cu sprijinul 
optim al Primăriei Ploiești, al 
SGU, Jandarmeriei și Poliţiei 
Locale Ploiești.

Scontat, CS Petrolul 
Ploiești cu 99 de puncte a 
ocupat primul loc, urmat de 
Corona Brașov (41p), CSU Brașov (39p) 
și apoi de CSM Ploiești (28p), antrenor 
Marius Băcilă, de CSM Brașov și de Mureșul 
Târgu Mureș. Pentru Petrolul au punctat 
patinatorii medaliaţi cu aur – Teodora 
Pârvu, Darius Bodor, Irina Felea, Luca 
Șerban, Eufi mia Felea, Mihai Enescu, cei 
cu argint – Damian Panait, Ecaterina Felea, 
David Cristian Sandu, Alexandru Mereuţă, 
Bianca Badea, David Mereuţă, Radu Ștefan 
Popa cât și cei cu bronz – Sabin Stanciu, 
Rareș Iacov, Andreea Moise, Ioana Ţompi, 
Eric Bolocan.

Pe lângă generoșii sponsori tradiţionali, 
la reușita „Săgeţii Înaripate” au contribuit, 
prin arbitrarea corectă a competiţiei foștii 
performeri petroliști – fraţii George, Nicolae 
și Gabriel Panait, Pedro Mănescu, Elena 
Moise, Marius Vaida, Sebastian Șelaru.

32 DE MEDALII 
(11 AUR, 16 ARGINT, 5 BRONZ), 
LA CAMPIONATUL ROMÂNIEI

Campionatul Naţional de Patinaj Viteză 
pe Role (Probe individuale, Poliatlon, 
Echipe, Complexul Sportiv Gheorgheni 
– Cluj Napoca, 9, 10, 11.VIII.2019) a 
prilejuit Clubului Sportiv Petrolul Ploiești 
(antrenori Ion Opincariu, Dorin Zărnescu), 
în confruntarea cu celelalte opt valoroase 

structuri sportive competitoare, un frumos 
bilanţ soldat cu adjudecarea a 32 de 
medalii, la diferite probe sau categorii de 
vârstă. Medaliile de aur (11) le-au cucerit 
patinatorii petroliști: Sebastian Mihalache – 
4 (500 m, 1000 m, 1500 clasament general) 
– Juniori III, Alexandru Mereuţă – 1 (500 
m) – Copii I, Irina Felea - 1 (300 m), C. II, 
David Mereuţă – 2 (300 m, cl. gen.) – C. III, 
Maria Arsene – 3 (100 m, 300 m, cl. gen.) – 
C. III, cele de argint (16): Damian Panait – 5 
– J. II, Rareș Iacov – 2 – J.III, Darius Bodor 3 
– C.I, Teodora Pârvu – 3 – C.I, Luca Șerban 
– 1 – C.II, Alexandru Mereuţă – 1 – C.II, 
David Mereuţă – 1 – C.III și de cele de bronz  
(5): Rareș Iacov – 2 – J.III, Luca Șerban – 
2 -  III, Irina Felea – 1 – C.II. O căzătură 
într-o probă de concurs a împiedicat-o pe 
talentata noastră tânără patinatoare Irina 
Felea să cucerească și alt aur…

În apropierea podiumurilor, cu șanse mari 
de a urca la următoarele concursuri s-au 
mai situat: Ecaterina Felea (J III), Alexandru 
Oblu, Bruno Marius Ilie, Andreea Estera 
Moise, Bianca Moise, Carmen Mănescu (C 
I), Andrei Harabagiu, Ilinca Zaharia, Ana 
Vălinescu, Th ea Mocescu (C II), Eufi mia 
Felea, Bianca Badea, Ioana Ţompi, Alessia 
Avramescu (C III).

În ierarhia pe echipe, pe primul loc s-a 

situat CSȘ Sibiu 73p, urmat de CS Petrolul 
Ploiești 67p, CS Corona Brașov 42p, CSU 
Brașov 37p, Clubul Sportiv Municipal 
Ploiești 15p (antrenor Marius Băcilă; 
performeri Răzvan Militaru – 5 medalii de 
aur, Adrian Fierar – 5 argint – J I, Eduard 
Niţu – 5 aur – J II, lângă „podium” – Rareș 
Moldanschi – J III, medaliaţii lansaţi de 
Petrolul…), Universitatea Cluj Napoca 11p, 
CSM Brașov 9p, CSȘ Viitorul Cluj Napoca 
5p, Mureșul Târgu Mureș 2p.

SUPORTUL PERFORMANŢELOR
Admirabilele prestaţii și rezultate ale 

tinerilor patinatori petroliști și ale bravilor 
lor antrenori, au fost posibile prin sprijinul 
constant al conducerii Clubului Sportiv 
Petrolul Ploiești (director prof. Eduard 
Crîngașu, expert sportiv prof. Liviu 
Panait), al societăţilor Mobel Auto Dealer 
Skoda Blejoi (manageri Mircea Cioată, 
Jana Cioată), Avalon Ploiești (Emil Șelaru, 
Georgiana Șelaru), Romconsult Tech 
(Dragoș Costin Păun), Centrul Medical 
Mediurg (Ramona Sandu), al Frăţiei 
Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
– purtătorul de biruinţă (Dan Ciprian 
Grăjdeanu), dar și al părinţilor și bunicilor 
sportivilor, mereu aproape…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Ploiești și Prahova Cupa României CS

Munca, de zi cu zi și de mulţi buni ani efectuată mereu cu pasiune 
și profesionalism, pe care uneori, din apropiere am admirat-o, 

le-a adus bravilor antrenori Ion Opincariu și Dorin Zărnescu și tinerilor 
patinatori de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești succese naţionale majore, 
precum cele recente…

PETROLUL LA CĂLĂRAȘI, CU VICTORIE…

B (39 )

Dorin Zărnescu, Ion OpincariuDorin Zărnescu, Ion Opincariu

Patinatorii Petrolului, la Cluj Napoca, Patinatorii Petrolului, la Cluj Napoca, 
bucuroşi şi mândri…bucuroşi şi mândri…

Maria Arsene, Maria Arsene, 
victorii de aur…victorii de aur…

 „Sport şi artă”…, la Ploieşti, într-un minunat  „Sport şi artă”…, la Ploieşti, într-un minunat 
decor natural...decor natural...

Şi patinaj pe role, Şi patinaj pe role, 
în Parcul Sportiv în Parcul Sportiv 

„Gheorgheni ,„Gheorgheni ,
 Cluj Napoca Cluj Napoca

Imagini: CS Petrolul Imagini: CS Petrolul 
Ploieşti – Patinaj VitezăPloieşti – Patinaj Viteză
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