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 „Școlile actuale sunt inutile dacă le judecăm după rezultate. Se predă doar știința de a 
depozita vorbe fără sens, de parcă e mai important ca oile să behăie, decât să se hrănească.”

- Culese de Tata  Pierre Abelard (1079-1142) fi lozof francez

Ziarul   Ploiestii,

S-a plâns mult. Atât de mult că n-au 
mai rămas lacrimi.

S-a urlat de durere. Atât de mult că n-a 
mai rămas glas.
S-a rugat la Dumnezeu atât de mult 
încât n-au mai rămas mâini în stare să 
facă semnul crucii.
S-a scris atât de apăsat încât au secat 
călimările.
S-a blestemat ziua aceea încât s-a 
transformat cu roșu în calendar.

S-a ars atât de tare încât n-a mai rămas 
nici scrumul din noi.
S-a murit de atât de multe ori încât nu a 
mai avut cine să ne plângă...
...Și totul, de atunci!
Când toate astea s-au petrecut în...
COLECTIV.
Aici au reușit, din păcate, să ne aducă.
Și este ironia sorții...S-a urlat, s-a 
plâns, s-a rugat, s-a ars, s-a murit...în 
COLECTIV, pentru ca astăzi să trăim, 
fără viață, INDIVIDUAL.  

INVESTIȚII DE 8,92% LA CJ PRAHOVA!

Poliția Locală a propus, iar 
Primăria Ploiești a acceptat, un 

program de voluntariat adresat, cităm, 
„ploieștenilor cu spirit civic, care vor să se 
alăture reprezentanților Poliției Locale, 
în activitățile pe care aceștia le derulează 
în vederea menținerii și respectării 
normelor de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publice.” Voluntarii vor 
acționa în zona de domiciliu, adică vor 
trage cu ochiul la vecini sau cei care 
tranzitează zona, să vadă dacă eventual 
comit vreo faptă antisocială sau de 
natură contravențională, pe care apoi o 
sesizează telefonic, prin informații clare 
și precise, la dispeceratul instituției. 

POLIȚIA LOCALĂ 
PLOIEȘTI PLOIEȘTI 
CAUTĂ... CAUTĂ... 

„TURNĂTORI”!„TURNĂTORI”!

Cum spuneam și în urmă cu trei 
săptămâni, luna viitoare, pe 4 noiembrie, 

expiră contractul nr. 18.579 de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public 
încheiat în 2013  între Primăria Ploiești și SC 
Transport Călători „Express” SA.  La mustață 
așadar, dacă ne este permisă această exprimare, 
Consiliul Local este chemat să aprobe proiectul 

de hotărâre, inițiat de Primarul Adrian Dobre, 
privind delegarea acestui serviciu către TCE, 
prin atribuire directă, fără licitație publică. 
La foc automat, aleșii sunt invitați, astăzi, 
să-și dea acordul (favorabil) pentru: contractul 
de delegare a gestiunii serviciului, caietul de 
sarcini, regulamentul de transport public. 
Redevența anuală pentru încredințarea 
gestiunii este de 0,02% din vânzarea titlurilor 
(bilete, abonamente etc.) de călătorie. Dacă se 
vor isca pasiuni politice pe marginea acestui 
subiect, așa cum ne-am obișnuit în ultimii 
trei ani, iar proiectul nu va fi  votat, s-ar putea 
să existe mari probleme-create artifi cial, e 
adevărat- cu transportul public în oraș, din 
clipa în care vechiul acord expiră.

um spuneam și în urmă cu trei

S-a ars atât de tare încât n-a mai rămas

CRITERII NOI CRITERII NOI 
PENTRU OCUPAREA PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR DE POSTURILOR DE 
CONDUCERE LA CONDUCERE LA 

PRIMĂRIA PLOIEȘTIPRIMĂRIA PLOIEȘTI
Nu este o noutate dacă vă spunem că, 

dincolo de orice se spune în spațiul 
public, când se învocă profesionalismul, 
competența, concursul, contractul de 
management etc.,  funcțiile de conducere 
în instituțiile de stat sunt ocupate strict 
pe criterii politice. Primăria Ploiești, 
cu toate structurile afl ate în subordinea 
municipalității sau a Consiliului Local, 
nu face excepție. Deși toată lumea știe 
despre această practică nesănătoasă, opinia 
publică este informată de acest aspect doar 
când partidele își declară război. Iar noi am 
avut parte din plin război între primarul 
PNL Adrian Dobre și majoritatea PSD-
ALDE din Consiliul Local; consilierii l-au 
acuzat pe primar că-și angajează clientela 
politică, primarul i-a acuzat pe aleși că-și 
aduc pilele de partid în toate funcțiile de 
conducere ale instituțiilor pe care CL le 
controlează.

Consiliul Județean Prahova a publicat 
principalele date economice pe 

primele nouă luni ale anului în ceea ce, 

în termeni de profi l, înseamnă execuția 
bugetului propriu al județului și a bugetelor 
instituțiilor de sub autoritatea CJ Prahova. 
Pe noi ne interesează, astăzi, doar bugetul 
de dezvoltare, să vedem câte investiții 
din cele angajate s-au realizat până la 30 
septembrie. Bugetul de cheltuieli cuprinde 
planifi catul pentru trei trimestre, nu suma 
integral prevăzută pentru întregul an. Pentru 
cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-a stabilit 
așadar, la 30 septembrie 2019, un program 
în sumă de 146.393,91 mii lei și s-au realizat 
13.051,49 mii lei, ceea ce reprezintă 8,92%. 
Procentele de realizare a investițiilor angajate 
pe domenii de activitate, servicii și instituții 

sunt următoarele: învățământ-10,53%; 
Spitalul Județean de Urgență-12,53%; 
Spitalul de Obstretică și Ginecologie-10,40%; 
Muzeul Județean de Artă-12,00%; Muzeul 
Județean de Științele Naturii-37,03%; Muzeul 
Județean de Istorie și Arheologie-63,12%; 
Centrul Județean de Cultură-23,21%; 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului-20,98%; protecția 
mediului-8,54%; transporturi (drumuri 
județene)-6,65%.  Cele mai mari sume au 
fost alocate pentru transporturi-78.753 mii 
lei, sănătate-28.795 mii lei, dezvoltare publică 
-15.730 mii lei, aparat propriu-11.821 mii lei 
și învățământ-8.008 mii lei.

onsiliul Județean Prahova a publicat

TRANSPORTUL PUBLIC DIN TRANSPORTUL PUBLIC DIN 
ORAȘ, SALVAT LA MUSTAȚĂORAȘ, SALVAT LA MUSTAȚĂ

Primarul Adrian Dobre 
a dispus încetarea 

contractului de muncă pentru 
directorul Clubului Sportiv 
Municipal (CSM), Cristian 
Nica. În limbaj curent se 
cheamă că șeful instituției a 
fost realmente demis. Dobre 
a cerut inițial o comisie de 
cercetare a șefului CSM, în 
urma scandalurilor numeroase 
petrecute la club și apărute 
în spațiul public. Primarul a 
comentat: „CSM Ploiești este o 
organizație prost manageriată, 
în care conducerea numită 
politic, cu sprijinul majorității 
PSD-ALDE din Consiliul 
Local, toacă sume colosale de 
bani fără rezultate manageriale 
deosebite. Dincolo de asta, este 
o chestiune de legalitate și de 
normalitate. În ultimele două 

luni au fost două scandaluri 
majore care au zguduit CSM-
ul. Când l-am întrebat pe 
domnul Nica despre toate aceste 
nereguli majore a intrat imediat 
în concediu. Cu părere de rău 
și cu mare responsabilitate, 
afi rm că CSM riscă să devină 
un sat de vacanță unde își 
trimit PSD-iștii toți sinecuriștii 
lipsiți de merite profesionale. 
Acest modus operandi nu se 
petrece doar la CSM Ploiești, 
ci și în alte instituții controlate 
de Consiliul Local Ploiești”. 
Într-un comunicat e presă 
postat pe site-ul ofi cial 
al Primăriei Ploiești se 
amintește, printre altele, de 
ultimul scandal de la CSM, 
când o fetiță de 13 ani, 
legitimată la club, a acuzat că 
a fost agresată de un oarecare 

asistent medical din cadrul 
instituției: „Nica- a declarat 
Dobre- ar fi  trebuit să plece 
singur când s-a afl at că există 
suspiciuni de orice agresiune la 
CSM. La fel cum ar fi  trebuit 
să-l suspende imediat pe 
asistentul medical cu pricina. 
El a preferat însă susținerea 
viceprimarul Cristian Ganea. 
Demiterea directorului este un 
act de normalitate în actuala 
situație”.

DIRECORUL CSM PLOIEȘTI, DIRECORUL CSM PLOIEȘTI, 
DEMIS DE PRIMARUL DOBRE
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Cea mai importantă sărbătoare a 
comunității locale de afaceri – 

Gala Topul Firmelor Prahovene - organizată 
de către Camera de Comerț și Industrie 
Prahova și ajunsă la cea de-a XXVI-a ediție 
– s-a desfășurat vineri, 25 octombrie, la 
complexul Sky Center din Păulești, reunind 
peste 400 de participanți -  elita companiilor 
din județ, împreună cu numeroși invitați.

GALA  TOPUL  FIRMELOR GALA  TOPUL  FIRMELOR 
PRAHOVENE 2019PRAHOVENE 2019

SĂRBĂTOAREA COMUNITĂȚII SĂRBĂTOAREA COMUNITĂȚII 
PRAHOVENE DE AFACERIPRAHOVENE DE AFACERI
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Oamenii Oamenii 
frumoși ai frumoși ai 
României României 
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Renumitul gazetar Cristian 
Tudor Popescu a pus pe 

jar toată sufl area jurnalistică din 
România care s-a aruncat (în 

cap, în gât și-n ce-a putut fi ecare) 
să descifreze o zisă extrem de 
originală adresată politologului 
Alina Mungiu Pippidi, după ce 
aceasta a decis că CTP servește 
SRI: „De unde pastrongâții 
genitorilor matale ai scos din gușă 
zisa pesedistă la modă «ăla nu e 
de părerea mea, prin urmare, sigur 
e de părerea SRI»”? Haoleu, s-au 
perpelit lumili, dar ce înseamnă 
asta, bre? Unii au zis că ar fi  un 
alt fel de trimitere la origini, alții 
că s-ar fi  luat de gușa femeii, ba 
că ar fi  un soi de birjărie SF... No, 
poft a-n cui, de fapt CTP se referă 
la zestrea genetică a individei care 
i-a pus în cap minte cât să scoată 
pe gură chestii-trestii.

Pe site-ul Primăriei Ploiești 
apare un anunț prin care 

publicul este informat de o licitație 
pentru „prestarea  serviciilor de 
informare și publicitate privind 
obiectivul:  Achizitie mijloace de 
transport public-12m, Ploiesti, 
Tg.Jiu, Cod SMIS 128120”. 
În căpățâna deștepților de la 
municipalitate o fi  însemând ceva 
limbajul ăsta de tufă, dar pentru 
cititorul de-afară ar veni că noi 
cumpărăm trolee sau autobuze 
de 12 m cu care nu se știe precis 
ce facem, curse de la Ploiești la 
Târgu Jiu sau le punem așa, pe 
hartă, între Muntenia și Oltenia? 
Deunăzi vreme și Daea-Oaia 
măsura tehnica agricolă: punând 

tractor după tractor, omul făcea 
de vreo patru ori ocolul României. 
Ai noștri deci îs mai cu picioarele 
pe pământ, se duc doar până la Tg. 
Jiu...

Când a fost cu mitingul 
salariaților de la TCE, presa 

din Prahova a titrat, ziar după ziar, 
fi x cum se ia râia de la o oaie la 
alta, că „sindicaliștii societății care 
asigură transportul în comun din 
Ploiești au organizat o demonstrație 
spontană”. Bravo, copii! E ca aia 
cu „avansați înainte, bancnotă de 
hârtie, pacient bolnav, perspectivă 
de viitor, a anticipa dinainte” etc. Să 
ne înțelegem deci: dacă protestul 
a fost organizat, atunci nu mai e 
spontan (și invers), ultimul termen 
însemnând chiar așa, „care apare 

brusc, pe neașteptate”. Deci nu poți 
organiza neașteptatul, priceput?

Și tot ca papagalii au reprodus 
ziariștii o zicere a ANPC, 

când cu controalele de la KFC: 
„s-au descoperit trei tipuri de 
bacterii neconforme”. Întrebarea 
vine imediat: există și bacterii 
conforme? Fiind vorba strict 
despre bacterii care fac rău, e ca și 
cum ai zice că avem boli de inimă 
conforme și neconforme, cancer 
conform și cancer neconform, 
moarte conformă și moarte 

neconformă, neh? Adică permise 
de lege și nepermise de lege, agreate 
sau neagreate de normative. Mama 
lui de jurnalism!

Ludovic Orban, premierul 
desemnat să înlocuiască 

Guvernul Dăncilă, s-a molipsit de 
dănciloză înainte de a păși pe ușile 
Palatului Victoriei: „PSD a făcut 
0 (zero) kilometri de autostradă. 
Noi, PNL-ul, nu putem spune exact 
cât vom face, dar vom acționa 
de 3 ori mai repede decât PSD.” 
Acum nu știu ce să zic, eventual 
mersi pentru sinceritate, Sică 

Mandolină! În cazul că știi ceva 
matematică, e bine că ne-ai spus de 
la bun început că nu vei face nimic 
în materie de magistrale...Căci, 
nu?, 3 x 0 = ZERO. Ba chiar și 100 
x 0 face tot ZERO. Cum rămâne 
deci?

Nicolae Moga, fost ministru 
de Interne pentru cam un 

minut și o săptămână, a elogiat-o 
pe șefa sa Veorica: „Dar ce nu 
știați și dau din casă, vă rog să 
îmi permiteți, doamna președinte 
Dăncilă a fost înotătoare de 
performanță, de-aia are și corpul 
ăsta frumos așa. Elegant, siluet, băi, 
fraților...” Bine, băăă, Siluetule, dar 
nu faci nimic dacă nu procedezi 
ca primarul ăla din Prahova, care 
dormea cu poza Elenei Udrea 

sub pernă... Ia-o și tu pe Veorica 
la tine acasă, dacă îți place corpul 
ei, e numai bun de puf... Dar te 
rog să nu-i uiți capul prin Palatul 
Victoria. Apropo, se spune așa: 
o siluetă, două siluete, ci nu un 
siluet, doi silueți... 

Vă mai amintiți de maneaua 
lui Guță dedicată PSD? 

Suna cam așa: „De vrei gustul 
fericirii/ Ștampilează trandafi rii./
Dacă vrei viața mai bună,/ Votează 
cu-ncredere/ Liviu Dragnea- 
PSD./ Hei, hei, PSD, PSD/Arde 
fl acăra în torță,/PSD-ul e o forță.” 
Acum i-a venit rândul lui Dan 
Barna să fi e cântat de lăutarii din 
Arad, comuna Sântana: „Cântă 
cucu-n toată seara,/ De răsună 
la Sântana./ Aici este sărbătoare/ 
Fiindcă USR-ul are/ Pe Dan Barna 
invitat/ Mai de seamă candidat/ 
Susținut de sântăneni/ Să ajungă-n 
Cotroceni.” Dane-Dane, dacă ți-ai 
găsit așa susținători, zi-mi și mie, 
care-i deosebirea dintre tine și...„ E 
Omul Ceaușescu Nicolae,/ Iubit ca 

steagul nostru tricolor,/ Ca steagul 
roșu, limpede văpaie,/ În zborul 
liber către viitor?”

Cosmin Gușă, patronul         
Realitatea TV, s-a reînscris, 

luni, în PSD. Mogulul revine în 
partidul în care a ocupat funcția 
de secretar general când social-
democrații erau conduși de 
Adrian Năstase. Bine, Gușatule,  
pe tine n-am contat niciodată, dar 

lămurește-mă ce faci cu Hoandră, 
că ăla o să rămână perplex toată 
viața lui, fi indcă nu mai știe acum 
la cine să se închine și pe cine să 
înjure. Fă-i o listă cu persoanele 
pe care trebuie să le pupe și o alta 
cu alea scuipate, că omul e-n stare 
să-ncurce fl egmele, înțelegi? Cât 
despre tine...ți-ai luat porția de la 
public, fi indcă la postul tău TV nu 
se mai uită nici dihorii.

Poliția Locală Ploiești 
recrutează voluntari care 

să-i ajute pe angajați în activitățile 
pe care aceștia le derulează în 
vederea menținerii și respectării 
normelor de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publice. Am dat-o 
de dracu`! Să vezi acum babele 
și moșii cum or să se planteze în 
spatele vizorului, să vadă cine intră 
și cine iese din bloc, cine cu cine 
se culcă, la ce oră vii acasă și când 
pleci, de ce pleci... Mă rog, unii se 
vor ascunde după boscheți și te 
vor urmări să vadă ei cu ochișorii 
lor de unde naiba ai tu bani și ei 
nu... Ce să mai, o să fi e plin orașul 
de Sherlock Holmes, ca-n vremea 
comunismului, când nu puteai 
face doi pași fără să ai un turnător 
după tine.

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro
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ACTUALITATE

SANCȚIUNI 

CONTRAVENȚIONALE LA 

FESTIVALUL ȚUICII
Polițiști de investigare a 

criminalității economice au 
organizat o acţiune, pe raza 
orașului Vălenii de Munte, La 
Festivalul Țuicii. „Cu această 
ocazie, au fost verifi cați 16 agenți 
economici, iar pentru abaterile 
constatate au fost aplicate 13 
sancțiuni contravenționale, în 

valoare de 28.000 lei. Totodată, 
au ridicat, în vederea confi scării, 
271 litri băuturi alcoolice, de 
9.600 lei, și au indisponibilizat 
bunuri de 3.400 lei”, a precizat 
IPJ Prahova. Polițiștii s-au 
sesizat din ofi ciu și cu privire la 
săvârșirea a patru infracțiuni. 
Astfel, un bărbat în vârstă de 56 
ani, din comuna Mateești, județul 
Vâlcea, a fost depistat oferind 
spre comercializare cantitatea 
de 170,8 litri băuturi alcoolice 

(țuică și pălincă), ce intră sub 
regimul produselor accizabile, 
fără ca acesta să fi e autorizat 
de autoritatea vamală. În cauză 
s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea de infracțiuni prevăzute 
de  Codul Fiscal, iar cantitatea 

de 170,8 litri băuturi alcoolice a 
fost indisponibilizată în vederea 
continuării cercetărilor. Un alt 
bărbat în vârstă de 43 ani, din 
comuna Chiojdeanca, județul  
Prahova, a fost depistat oferind  
spre comercializare cantitatea 
de 82 litri băuturi alcoolice 
(țuică, pălincă și rachiuri din 
fructe), fără a deține documente 
de proveniență legală. Față de 
cele constatate, s-a luat măsura 
sancționării contravenționale a 
persoanei în cauză, cu amendă în 
sumă de 5.000 lei, iar bunurile au 
fost confi scate.

RAZIE LA MIZIL 
Poliția Orașului Mizil a 

organizat o razie, ocazie cu 
care polițiștii au legitimat 231 
de persoane, au controlat 206 
autovehicule (62 testări cu aparatul 
etilotest), au verifi cat nouă 
societăți comerciale și au aplicat 
64 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 26.525 lei. Polițiștii 
au ridicat, în vederea confi scării, 
bunuri de 262 lei, au reținut două 
permise de conducere și au retras 
patru certifi cate de înmatriculare 
auto.
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ACTUALITATE

ACCIDENT RUTIER ÎN 
LOCALITATEA IORDĂCHEANU

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune, pe raza satului Plavia, 
din comuna Iordăcheanu. În urma 

impactului, un bărbat în vârstă de 
56 de ani a fost rănit. Victima a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, unde a fost diagnosticată 
cu traumatism cranio-cerebral. 
AMENDĂ PENTRU SALCÂM

Polițiști din cadrul Secției Rurale 
nr. 1 Apostolache au depistat un 
bărbat care transporta un arbore, 
fără documente de proveniență sau 
transport. „În urma verifi cărilor 

efectuate, s-a stabilit faptul că 
acesta a tăiat fără drept şi sustras un 
arbore esență salcâm, din pădurea 
aparținând Ocolului Silvic Verbila, 
de pe raza comunei Sângeru, 
și intenționa să-l transporte la 
domiciliu pentru a-l folosi ca lemn 
de foc. În cauză, s-a procedat la 
evaluarea materialului lemnos, 
rezultând cantitatea de 0,4 m3, 
care a fost ridicată în vederea 
confi scării și predată în custodia 
pădurarului din cadrul ocolului 
silvic. De asemenea, s-a procedat 
la confi scarea unei drujbe pe care 
bărbatul a folosit-o la secționarea 
arborelui”, a precizat IPJ Prahova. 

Cel în cauză a fost sancționat 
contravențional, cu o amendă de 
2.000 de lei.

RAZIE LA HALELE 
CENTRALE

Polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității 
Economice au organizat o acțiune 
care i-a vizat pe agenții economici 
care desfăşoară activităţi de 
alimentaţie publică şi alte activităţi 
economice, comunicând public 
opere muzicale, fără a deţine 
licenţe-autorizaţii din partea 
organismelor de gestiune colectivă 
în domeniul drepturilor de autor 

şi conexe.  Polițiștii au verifi cat 12 
agenţi economici, au legitimat 16 
persoane și au aplicat 12 sancțiuni 
contravenționale (dintre care 9 la 
Legea nr. 8/1996), în valoare de 
40.000 lei. De asemenea, a fost 
retrasă de la vânzare cantitatea de 10 
kg mici, cu o valoare de 150 lei.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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În Ploiești urmează să fi e efectuate 
mai multe investiții în infrastructura 

de educație. Consiliul Local a aprobat 
indicatorii tehnico-economici și aici am 
observat că, din total sumă alocată, în jur 
de 20-25% „zboară” pe alte ingrediente, 
cum ar fi  organizarea de șantier, publicitate, 
organizare achiziție publică etc. Haideți să 
vedem câteva „mostre” de acest fel:

-Efi cientizare energetică la Liceul  
Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol 
Andrei”- total  lucrări, inclusiv TVA- 1,283 
mil. lei, din care: cheltuieli pentru proiectare 
și asistență tehnică (studii teren, avize, 
acorduri, autorizații, studiu de fezabilitate, 
proiectare, consultanță, asistență tehnică 

etc.)-0,145 mil. lei; lucrări pentru investiția de 
bază- 1,066 mil. lei; alte cheltuieli (informare 
și publicitate, organizare de șantier, cotă 
afaerentă ISC pentru controlul lucrărilor, 
comisioane, cote, taxe)- 0,06 mil. lei.

-Efi cientizare energetică Grădinița cu 
program prelungit „Sf. Mucenic Mina”- 
total lucrări, inclusiv TVA, 4,286 mil. lei, 
din care: cheltuieli pentru proiectare și 
asistență tehnică-0,384 mil. lei; lucrări 
pentru investiția de bază-3,66 mil. lei; 
alte cheltuieli-0,197 mil. lei (publicitate 
și informare-peste 9.000 lei, cheltuieli 
neprevăzute- 72.666 lei, organizare de 
șantier-83.686 lei etc.).

-Construire grădiniță cu program 

prelungit Bulevardul Petrolului: total 
lucrări, inclusiv TVA-12,806 mil. lei, 
din care: cheltuieli pentru amenajarea 
terenului-0,426 mil. lei; cheltuieli pentru 
asigurarea utilităților-0,077 mil. lei; cheltuieli 
pentru proiectare și asistență tehnică-0,953 
mil. lei; lucrări pentru investiția de bază-9,6 
mil. lei; alte cheltuieli-1,75 mil. lei.

-Construire grădiniță Aleea Strunga, 
Ploiești: total investiție, cu TVA-12,9 mil. 
lei, din care: cheltuieli pentru amenajarea 
terenului-0, 304 mil. lei; cheltuieli pentru 
asigurarea utilităților-0,083 mil. lei; cheltuieli 
pentru proiectare și asistență tehnică-0,972 
mil. lei; lucrări pentru investiția de bază-
9,804 mil. lei; alte cheltuieli-1,755 mil. lei.

La prima vedere, sumele „tocate” pe 
investiții publice par încărcate cu tot 
felul de costuri care altfel par inutile. 
Uitați-vă numai la capitolul „alte cheltuieli” 
sau „asistență tehnică” și ne veți da dreptate. 
Pe undeva avem senzația că un proiect 
public este de-a dreptul căpușat de tot felul 
de instituții sau fi rme care trebuie și ele 
să-și justifi ce cumva existența sau să reziste 
în această economie alandala, așa că, prin 
legislație, cu lobby-ul de conjunctură, 
și-au făcut loc peste tot acolo unde este în joc 
bugetul statului. Am crede că este posibil, la 
un moment dat, ca toți acești „paraziți” să fi e 
eliminați din circuitul unui proiect public și 
să ajungem apoi la costuri rezonabile, cum de 
altfel se petrec lucrurile în mediul privat.

prelungit Bulevardul Petrolului: total La prima vedere sumele tocate” pe

S-O GĂSI CINEVA SĂ PUNĂ S-O GĂSI CINEVA SĂ PUNĂ 
CAPĂT RISIPEI DE LA STAT?CAPĂT RISIPEI DE LA STAT?
Cineva- un parlamentar, un ministru, un primar, un român cu bun simț- ar trebui 

să se uite totuși pe legislația privind investițiile publice și s-o modifi ce fundamental 
astfel încât să fi e reduse o parte din cheltuieli care altminteri înseamnă bani aruncați pe 
fereastră, de pomană. Și luăm primul exemplu pe care-l avem la îndemână și care ține de 
Primăria Ploiești. Atenție, același lucru se petrece la oricare primărie din țară, consiliu 
județean, minister, autostrăzi, spitale, școli etc. Chestiunea este valabilă așadar în toată 
țara, acolo unde e-n joc banul public, nu numai la administrația municipală.

Vă amintiți de Centrul de 
Excelență în Afaceri pentru 

Tinerii Intreprinzători, scris chiar 
așa, cu majuscule, construit în Parcul 
Municipal Vest și inaugurat în 2016, 
în campania electorală pentru 
alegerile locale? Imobilul respectiv a 
costat, cu tot cu amenajări exterioare, 
vreo 2,7 milioane de euro, fonduri 
inițial europene, dar pe care Primăria 
Ploiești le-a pierdut în mare parte, 
din cauza nerespectării termenului 
de fi nalizare a proiectului. Ei bine, la 
nici trei ani de la recepția lucrărilor, 
afl ăm că investiția a fost una de 
mântuială de vreme ce plouă în 
clădire, în exterior se exfoliază 
tencuiala, iar instalația de climatizare 
este defectă. Primăria Ploiești ce 
credeți că va face? Ați intuit, o 

nouă cheltuială de vreo 20.000 lei 
fără TVA, pentru o expertiză care 
să constate degradările survenite 
și să ofere soluții de reabilitare. 
Bașca plata lucrărilor propriu-zise! 
Interesant este că primăria a plătit 
un diriginte de șantier în timpul 
edifi cării clădirii, care să asigure 
tocmai calitatea lucrărilor, iar la 
fi nalizare, edifi ciul a fost recepționat 
de o comisie de specialitate. Se vede 
treaba că nimeni nu și-a făcut treaba 
responsabil și ne temem că totuși 
cineva ar trebui tras la răspundere 
pentru ce se întâmplă astăzi la 
acest centru. Măcar constructorul, 
care ar trebui, în baza garanției, să 
remedieze defecțiunile pe cheltuială 
proprie.

PLOUĂ ÎN CLĂDIREA PLOUĂ ÎN CLĂDIREA 
CENTRULUI DE CENTRULUI DE 

EXCELENȚĂ ÎN AFACERIEXCELENȚĂ ÎN AFACERI
Mai departe, îi vor însoți 

pe polițiști la locul unde 
au constatat fapta antisocială, 
putând avea și calitatea de 
martori și se angajează să păstreze 
confi dențialitatea datelor în 
interferența lor cu angajații 
Poliției Locale Ploiești.

Și ca să nu credeți că e o 
glumă proastă, au fost stabilite și 
criterii de selecție pentru cei care 
vor să facă muncă patriotică, în 
limita a 50 de locuri neplătite: 
„poate fi  voluntar în activitatea 
specifi că Poliției Locale Ploiești 
orice persoană care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: 
este majoră, fără cazier judiciar 
sau antecedente penale; consimte 
benevol să acționeze ca voluntar 
și are capacitate deplină de 
exercițiu; are cetățenia română și 
domiciliul pe raza municipiului 
Ploiești; este cunoscută ca având 
o conduită civică în comunitate.” 
Culmea este că pretendenții 
trebuie să completeze niște 
dosare care conțin documente a 
căror eliberare necesită cheltuieli 
suportate din buzunarul propriu: 
copie act de identitate, cazier 
judiciar, adeverință eliberată 
de către medicul de familie că 

nu se afl ă în evidență cu boli 
contagioase și neuropsihice. Ce ar 
trebui să știe ploieștenii cu „spirit 
civic” ar fi  că ei sunt chemați să 
facă o muncă neplătită pentru 
niște oameni bine și foarte bine 
plătiți. Câteva exemple (fără să 
punem la socoteală sporurile, 
norma de hrană și voucherele de 
vacanță): polițist cu grad superior, 
de la 7.021 lei brut până la 8.133 lei 
brut/lună, în funcție de vechime; 
polițist local grad profesional 
principal-5.501 lei până la 6.372 
lei brut/lună; polițist local, grad 
profesional asistent-4.002 lei 
până la 4.636 lei brut /lună etc. 

Mai multe detalii privind lefurile 
acestora le afl ați parcurgând 
prevederile HCL 4/ianuarie 
2019. Reamintim că organigrama 
Poliției locale cuprinde un număr 
total de 240 posturi, din care: 
199 posturi funcție publică (18 
de conducere, 181 de execuție) 
și 41 posturi contract individual 
(3 de conducere, 38 de execuție). 
Dacă 240 de oameni (poate 
prea mulți șefi ) sunt incapabili 
să-și facă treaba cum se cuvine, 
atunci poate se gândește cineva 
să desfi ințeze această structură și 
să fi e lăsați polițiștii-polițiști să 
mențină ordinea în oraș.

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI 
CAUTĂ... TURNĂTORI!CAUTĂ... TURNĂTORI!
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ACTUALITATE

AMENZI PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Polițiști ai Serviciului Rutier 
– Biroul Drumuri Naționale și 
Europene au acționat pe raza 
județului pentru prevenirea și 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente, cu precădere pentru 
identifi carea și sancționarea 
conducătorilor de autovehicule 
care încalcă regimul legal de viteză 
și a celor care au consumat băuturi 

alcoolice. Polițiștii au aplicat 190 
de sancțiuni contravenționale (94 
pentru viteză excesivă, 16 pentru 
neutilizarea centurii de siguranță 

etc.), în valoare de 80.350 lei, iar ca 
măsuri complementare au reținut 
10 permise de conducere și au 
retras un certifi cat de înmatriculare 
auto. 244 de conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest. O 
acțiune similară a fost organizată 
și de polițiști ai Biroului Rutier 
Ploiești. Polițiștii au controlat 
213 autovehicule (87 testări cu 
aparatul etilotest) și au aplicat 39 
de sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 10.370 lei. Cu această 
ocazie, polițiștii au reținut patru 
permise auto și două certifi cate de 
înmatriculare auto au fost retrase. 

ACCIDENT PE DN1A,
 LA CHEIA

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A, pe raza localității 
Cheia, la km 147+200, după 
ce un autoturism, pe fondul 
neadaptării vitezei, a derapat și a 
ieșit în decor. În urma impactului, 

două persoane, în vârstă de 75 de 
ani, respectiv 76 de ani, au fost 
transportate la spital. O a treia 
persoană implicată,  o femeie în 
vârstă de 79 de ani, nu a necesitat 
transportul la unitatea medicală. 
Persoanele rănite au ajuns la 
Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Toate cele trei persoane implicate 
în accident sunt din Bușteni. 
Conducătoarea auto a fost testată 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind 0,00mg/l. În cauză a fost 
deschis un dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă, iar 
șoferița a rămas fără permis auto.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro
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SE MAJOREAZĂ AU BA 
PREȚUL ENERGIEI TERMICE?

La începutul lunii am publicat un 
articol în care spuneam că e chestiune 

de săptămâni până când tariful energiei 
termice va fi  majorat. Indiferent cât scandal 
vom avea-și vom avea, mai ales că suntem 
în campanie electorală, iar subiectul va fi  
exploatat politic din plin- realitatea este 

că și Consiliul Local Ploiești, și Consiliul 
Județean Prahova au semnat actul adițional 
cu Veolia Energie, document în care 
operatorul a condiționat ajustarea tarifului 
imediat după ce acesta va fi  aprobat de 
Autoritatea Naţională de Reglementare în 
domeniul Energiei. Iar ANRE a făcut acest 

lucru pe 23 septembrie 2019. Așadar, cei 
care au negociat actul adițional, inclusiv 
consilierii județeni și municipali, știau 
din luna aprilie că tariful energiei termice 
livrate populației, aprobat în luna ianuarie 
(237,35 lei fără TVA , 282,44 lei, cu TVA), va 
fi  valabil 5 luni. Iar cele 5 luni au expirat în 
septembrie. Ce face acum primarul Adrian 
Dobre, prezentând un proiect de hotărâre 
pentru ajustarea prețului gigacaloriei, nu este 
altceva decât respectarea angajamentelor 
asumate de cele două instituții implicate 
în asigurarea agentului termic în Ploiești. 
Consilierii locali au a vota deci ceva ce este 
deja stabilit, respectiv,  majorarea tarifului 
la nivelul aprobat de ANRE: 375,27 lei/Gcal 
cu TVA pentru energia termică destinată 
consumatorilor casnici și 496,22 lei/Gcal 
cu TVA pentru energia termică livrată 
consumatorilor noncasnici alimentați din 

sistemul public. La acest preț se adaugă, 
atenție, suma de 40,92 lei/Gcal cu TVA, 
reprezentând diferența unitară de recuperat 
de către operator ca urmare a modifi cării 
prețului combustibilului în ultimii trei 
ani, diferență aprobată de Consiliul Local 
Ploiești. Utilizatorii casnici trebuie însă să 
rețină că ei vor plăti ca și până acum, 222,49 
lei/gigacalorie. Diferența până la 375,27 
lei/Gcal tarif nou + 40,92 lei/Gcal tarif de 
recuperat va fi  suportată din bugetul local, 
adică de noi toți. E posibil ca astăzi aleșii 
locali să respingă proiectul de hotărâre, dar 
o vor face, cum spuneam, din rațiuni strict 
electorale; mai devreme sau mai târziu acest 
lucru se va întâmpla fi indcă Veolia chiar 
ar putea lăsa baltă orașul, dacă nu sunt 
respectate ad-litteram clauzele din actul 
adițional.

a începutul lunii am publicat un că și Consiliul Local Ploiești și Consiliul

Un sondaj Best Jobs, preluat de Mediafax, arată că 
32% dintre români (vorbim despre angajați) afi rmă 

că situația lor fi nanciară s-a înrăutățit în anul 2019, iar 10% 
susțin că au avut un declin major. Alți 37% apreciază că 
situația lor fi nanciară este aceeași ca-n 2018, iar 20,7% au 
văzut o îmbunătățire în...„buzunarul” lor. Jumătate dintre 
cei intervievați au declarat câștiguri de mai puțin de 2.500 
de lei pe lună net, aproape un sfert au un salariu de până 
la 3.500 de lei pe lună net, iar restul depășesc acest nivel. 
De asemenea, trei din zece români spun că peste 45% din 
salariul lunar se duce pe... datorii. Pentru a se încadra în 
banii pe care îi câștigă lunar, oamenii taie cel mai mult din 
bugetul de călătorii (64% dintre respondenți), de haine 
(57,6%), relaxare la teatru, fi lm, concerte etc. (47,8%), 
mese în oraș (47%), sport (17,2%), alimente (13,5%), 
sănătate (12,7%), transport (8,9%), educație, cărți, 
studii etc. (7,20%), gaze, curent, apă, căldură (4,61%). 
Dar tot ei spun că n-ar renunța pentru nimic în lume la 
abonamentul de telefonie (66%), internet (58,2%), cablu 
(41,8%), mașina personală (23,1%). 

32% DINTRE 32% DINTRE 
ROMÂNI ROMÂNI 

TRĂIESC MAI TRĂIESC MAI 
GREU DECÂT GREU DECÂT 
ANUL TRECUTANUL TRECUT

Ca să iasă din această culpă 
ori pentru a crea piedici 

adversarilor/ avantaje celor apropiați 
sau pur și simplu fi indcă așa o fi  corect, 
primarul Adrian Dobre le va propune 
consilierilor municipali să aprobe 
„procedura și criteriile pentru ocuparea 
posturilor de conducători ai instituțiilor 
și serviciilor publice de interes local”. 
Parcurgând cuprinsul hotărârii, nu 
vedem totuși niște criterii care țin de 
valoare. De exemplu, se cere diplomă 
de licență, dar nu se instituie un prag 
de medie de absolvire a facultății sau 
condiționalitatea ca noul director să 
nu fi  rămas repetent de zece ori... Așa 
că e posibil să avem directori care s-au 
târât prin facultate cu o notă de 5 sau 
care au repetat ultimul an până când 
au îmbătrânit! În fi ne, criteriile sunt 
diferite, în funcție de instituție:

-Pentru Serviciul Public Finanțe 
Locale, Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare, Serviciul Public 
Local Comunitar de Evidență a 
Persoanelor și Poliția Locală, cei care 
ocupă postul de director/șef, trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: să 
fi e absolvenți cu diplomă ai studiilor 
universitare de licență, să fi e absolvenți 
cu diplomă de master în domeniul 
administrației publice, management 
sau în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției, să aibă vechime 
de minimum 7 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de conducere;

-Spitalul Municipal „Schuller” 
și Spitalul de Pediatrie (funcția 

de conducere pentru personal 
contractual): să fi e absolvenți ai 
unor cursuri de perfecționare în 
management sau management sanitar, 
agreate de Ministerul Sănătății, să fi e 
absolvenți ai unui master sau doctorat 
în management sanitar, economic sau 
administrativ organizat într-o instituție 
de învățământ superior acreditată. 
Selectarea managerului pică în sarcina 
consiliilor de administrație;

-Centrul de Creșă Ploiești: să fi e 
absolvenți cu diplomă de licență ai 
învățământului universitar de lungă 
durată în științe economice, juridice, 
administrative, medicină, sociologie, 
psihologie, științe ale educației și să 
aibă vechime de minimum 2 ani în 

domeniu;
-Administrația Parcului Memorial 

„Constantin Stere” Bucov și Clubul 
Sportiv Municipal Ploiești: să fi e 
absolvenți cu diplomă ai studiilor 
universitare de profi l, să dețină o 
diplomă de master în administrația 
publică, management în specialitatea 
necesară ocupării postului, să aibă 
o vechime de minimum 2 ani în 
specialitatea postului;

-Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, 
Filarmonica „Paul Constantinescu” 
și Teatrul „Toma Caragiu”: să fi e 
absolvenți cu diplomă ai studiilor 
universitare (nu se spune ce fel de 
profi l) și să aibă minim 2 ani într-o 
funcție de conducere.

CRITERII NOI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CRITERII NOI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 
DE CONDUCERE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTIDE CONDUCERE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro

ÎN ALERTĂ, DIN CAUZA 

INCENDIILOR DE 

VEGETAȚIE USCATĂ
Pompierii militari prahoveni 

au acționat pentru localizarea 
și lichidarea a cinci incendii de 
vegetație uscată în localitățile 
Ploiești (strada Șoseaua 
Vestului), Măneciu (satul Cheia), 
Dumbrăvești, Poienarii Burchii și 
Gornet. Ca în multe alte situații 
de acest fel,  cauza probabilă de 

producere a acestor evenimente 

o constituie utilizarea focului 
deschis în spații deschise și 
fumatul în locuri nepermise 
sau neprotejate corespunzător, 
cetățenii efectuând igienizarea 
terenurilor prin arderea vegetației 
uscate, fără a respecta normele 
de apărare împotriva incendiilor, 
iar suprafața de ardere a fost de 
aproximativ 43 ha. În satul Cheia 
din localitatea Măneciu, incendiul 
s-a manifestat la litieră și vegetația 
uscată din pădurea de foioase, pe o 
suprafață de aproximativ 500 mp cu 
posibilități de extindere. Misiune 
difi cilă a fost și în localitatea 
Gornet, unde focul a cuprins o 

suprafață de aproximativ 30 de ha, 
intervenția fi ind îngreunată din 
cauza vântului puternic.

CASĂ ÎN FLĂCĂRI LA 
VĂRBILĂU

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu violent 
care a cuprins o casă din satul 
Coțofenești, comuna Vărbilău. O 
persoană a sunat la 112 și a alertat 
autoritățile. La fața locului s-au 
deplasat mai multe echipaje de 
pompieri. O tânără în vârstă de 
18 ani a făcut atac de panică și a 
necesitat transportul la Unitatea 

de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești.

CASĂ ÎN FLĂCĂRI LA
 BALTA DOAMNEI

Pompierii militari au intervenit 
pentru stingerea unui incendiu 
care a cuprins o casă din satul Bara, 
comuna Balta Doamnei. Focul s-a 
manifestat pe o suprafață de 50 mp. 
Din fericire nicio persoană nu a 
fost rănită. La locul evenimentului 
au fost mobilizate două echipaje 
de stingere și unul de prim ajutor 
cu 11 pompieri militari, a anunțat 
ISU Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Consiliul Județean Prahova 
va aloca 1,16 milioane de 

lei pentru Ploiești și 8 comune 
din Prahova, contribuind astfel 
la fi nanțarea unor lucrări publice 
de interes de interes local. Cea 
mai mare sumă va merge la 
Primăria Ploiești-321.000 lei, 
pentru proiectul de amenajare 
a unei parcări în zona plajei din 
Parcul Memorial „Constantin 
Stere” Bucov. Vor mai primi bani 
următoarele localități: 

-Slănic-150.000 lei (lucrări de 
reparații la Casa de Cultură);

-Berceni-100.000 lei (lucrări de 
îmbunătățire a drumului DJ 139 
Berceni-Cătunu, prin construirea 
de șanțuri/rigole, trotuare 
iluminate, pistă de biciclete și 

amenajare intersecție DN 1A cu 
DJ 139);

-Cocorăștii Colț-50.000 lei 
(construire drum acces sala de 
sport, parcare și teren sport la 
Școala Cocorăștii Colț);

-Măneciu-200.000 lei (refacere 
carosabil prin asfaltare, amenajare 
acostamente, construire rigole 
și amenajare acces curți strada 
Costești);

-Sângeru-208.000 
lei (lucrări de 
reparații anexe și 
împrejmuire cu gard 
dispensar comunal 
Sângeru și reparații 
magazie, pavaj 
curte, drum acces 
Complex Bozianu);

-Surani-100.000 lei (șanț 
betonat/dalat aferent drumurilor 
județene DJ 100M și DJ 233-partea 
dreaptă);

-Vadu Săpat- 90.000 lei 
(amenajare șanțuri și rigole DS 
458, sat Ungureni);

-Șoimari-200.000 lei (lucrări în 
continuare, modernizare drumuri 
locale în comuna Șoimari, Aleea 
Onețari-prin betonare). 

Primăria Ploiești va achiziționa 
și amplasa 14 stații de 

reîncărcare pentru autovehiculele 
electrice. Investiția în sine se afl ă 
deocamdată în stadiul de aprobare 
a studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici. 
Valoarea proiectului se ridică la 
2,99 milioane de lei, fi nanțarea fi ind 
asigurată prin Fondul de Mediu și 
numai 10% din bugetul local. Stațiile 
vor fi  amplasate în următoarele 
zone: Piața Eroilor nr. 1A, str. Cuza 
Vodă (parcare supraetajată-2 stații), 
str. Griviței (parcare-2 stații), str. 
Mihail Kogâlniceanu (parcare Hotel 
Prahova-2 stații), Parcul Tineretului 
(Sala Sporturilor „Olimpia”), str. 
Mărășeti (Parc Municipal Vest-

2 stații), Hipodromul Ploiești, 
Bdul Independenței (rond 1), str. 
Gheorghe Lazăr, str. Emile Zola. 
Consiliul Local Ploiești va aproba 
și aplicarea programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în transport, prin crearea 
infrastructurii pentru vehiculele 
nepoluante.

14 STAȚII ELECTRICE DE 14 STAȚII ELECTRICE DE 
ÎNCĂRCARE, ÎN PLOIEȘTIÎNCĂRCARE, ÎN PLOIEȘTI

Începem călătoria noastră pe autostradă 
la...Râfov. Comuna nu are deloc o 

abundență economică.  În schimb a fost 
avantajată, în buna tradiție românească, 
de altceva, respectiv, oarece conexiuni de 
rudenie la vârful statului român, ceea ce a 
adus o alocare bugetară guvernamentală 
și județeană generoasă. Chestiunea s-a 
resimțit în ceea ce înseamnă infrastructură 
publică, dar viața localnicilor n-a fost 
schimbată semnifi cativ, deoarece circuitul 

n-a mers mai departe, în sensul investițiilor 
private, aducătoare de locuri de muncă. 
Localitatea e și una greu de gestionat, 
dată fi ind întinderea mare și dispunerea 
oarecum risipită a satelor componente, pe 
cele 4.174,95 ha: Râfov, Moara Domnească, 
Antofi loaia, Goga, Buchilași, Buda, Palanca, 
Sicrita, Mălăiești. Ca populație, cu 5.297 de 
locuitori și 1.681 de gospodării, comuna 
se încadrează în categoria unităților 
administrativ-teritoriale mijlocii. Așezarea 

dispune de 7 școli, 6 grădinițe, terenuri de 
sport, 4 cabinete medicale individuale, 2 
cămine culturale și 7 biserici ortodoxe, una 
dintre acestea, Biserica „Sf. Nicolae”, fi ind 
monument istoric. Despre Râfov s-a auzit pe 
plan național dintr-o singură perspectivă, 
când s-au prezentat imagini ale Conacului 
Cantacuzino, retrocedat parcă, afl at în ruină.  
Revenind la investiții, în ultimii ani a fost o 
infuzie de peste 16 milioane de lei, de două 
ori cât bugetul anual al localității: alimentare 
cu apă în satele Buda și Palanca-3,8 mil. lei; 
rețea de canalizare în 6 din cele 9 sate-7,8 
mil. lei;  branșamente apă-0,803 mil. lei; 
asfaltare drumuri-1,4 mil. lei; infrastructura 
școlară-3,3 mil. lei. Administrația locală 
a mai depus proiecte în valoare de 51 
milioane lei pentru alimentare cu gaze 
(11,35 mil. lei), proiect integrat apă-canal-
drum în satul Sicrita (17,5 mil. lei), teren de 

sport (4,1 mil. lei),  canalizare (9,9 mil. lei), 
infrastructura școlară (4,1 mil. lei), iluminat 
stradal (1,9 mil. lei), centru cultural (2,7 mil. 
lei). Deci astăzi, spre comparație cu anul 
2010 să zicem, lucrurile stau mult mai bine 
sub aspectul îmbunătățirii infrastructurii 
publice. Dar, cum spuneam, standardul de 
viață al locuitorilor este același cu al oricărei 
alte așezări care se bazează prea mult pe 
agricultură. Fiindcă domeniile de dezvoltare 
sunt limitate la legumicultură, cultura mare, 
creșterea animalelor, apicultură, panifi cație 
și morărit, iar ca domeniu extra-agricol, am 
nota doar exploatarea de nisipuri și pietrișuri 
din albia râului Teleajen. Locuri de muncă, 
în afară de câteva buticuri și societăți 
agricole, plus segmentul bugetar, n-ar prea 
exista. Iar veniturile din agricultură sunt 
destul de limitate. Noroc cu apropierea de 
Ploiești! 

ncepem călătoria noastră pe autostradă n a mers mai departe în sensul investițiilor

COMUNE LA AUTOSTRADĂ: COMUNE LA AUTOSTRADĂ: 
AZI, LOCALITATEA RÂFOVAZI, LOCALITATEA RÂFOV

Vă mai amintiți când se spunea că, prin realizarea autostrăzilor pe teritoriul 
județului, în localitățile tranzitate va curge lapte și miere, adică un soi de 

bunăstare economică fără precedent? Ei bine, poate și pentru faptul că magistrala A3 
s-a oprit brusc în sudul Ploieștiului, nefi ind circulată așa cum pesemne se va întâmpla 
când va fi  gata până la Brașov, până acum n-a dat nicio fericire economică peste 
Balta Doamnei, Gherghița, Olari, Dumbrava, Râfov și Bărcănești. Ca să glumim un 
pic, până acum, singurele avantaje au picat în buzunarul celor care s-au nimerit cu 
terenurile în calea drumului, despăgubirile fi ind generoase. 

BANI DE LA CJ PENTRU 9 LOCALITĂȚI DIN PRAHOVABANI DE LA CJ PENTRU 9 LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA
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S-au fi nalizat licitațiile pentru trei din 
cele cinci loturi de achiziție aparatură 

medicală care va intra în dotarea Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. Unitatea 
a semnat contractele de furnizare a 
echipamentelor cu următoarele fi rme: BPM 
Tehnologica, fi nanțare de  2,116 milioane 
de lei, pentru mese de operație, lămpi 

chirurgicale de tavan cu pregătire video, 
paturi terapie și brancard transport pacienți; 
Alara Internațional, contract în valoare de 
aprox. 3 mil. lei, pentru aparat de radiologie 
și ecograf Doppler color; Unimixserv, 
fi nanțare de 1,33 mil. lei, pentru aparate 
destinate examenelor craniene, aparate 
pentru supravegherea funcțiilor vitale, EKG-

uri și ventilatoare compatibile cu RMN. Alte 
două licitații pentru achiziția de angiograf, 
echipamente destinate anesteziei, chirurgiei 
laparoscopice, endoscopiilor digestive și 
instrumentar medical etc., în valoare de 6,71 
mil. lei, sunt în curs de desfășurare. Banii 
au fost asigurați din bugetele Ministerului 
Sănătății și Consiliului Județean Prahova.
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APARATURĂ MEDICALĂ PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂAPARATURĂ MEDICALĂ PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ



Ziarul   Ploiestii
31 oct. - 6 nov. 2019

PAGINA 6

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

REGULAMENT PENTRU VÂNZAREA LOCUINȚELOR ANL

Așa cum se cunoaște de ceva 
timp, primăriile din țară 

pot vinde apartamentele construite 
de Agenția Națională a Locuinței 
familiilor către care respectivele 
unități locative au fost închiriate. 
Primăria Ploiești dispune de 
364 apartamente sau garsoniere 
ANL: Strada Arnăuți-114 unități 
locative, str. Domnișori-62, str. 
Ion Maiorescu-20, str. Lupeni-20, 
str. Sabinelor-8, str. Libertății-140. 

Aleșii locali sunt chemați să aprobe 
un regulament pentru vânzarea 
acestor spații afl ate în proprietatea 
statului român și în administrarea 
Consiliului Local Ploiești. De 
aceste tranzacții imobliare se 
va ocupa Primăria Ploiești, în 
calitatea sa de administrator al 
locuințelor ANL. 

CINE POATE CUMPĂRA 
LOCUINȚELE ANL

Spațiile locative se pot vinde 

titularilor contractelor de 
închiriere numai la solicitarea 
acestora, la expirarea unui an de 
locuire neîntreruptă sau către 
persoana în benefi ciul căreia s-a 
continuat închirierea, în condițiile 
legii. La data exprimării opțiunii 
de cumpărare, solicitanții trebuie 
să îndeplinească anumite condiții: 
titularul sau familia sa (soț/soție, 
copii sau alte persoane afl ate 
în întreținere) pot benefi cia o 
singură dată de cumpărare a unei 
locuințe ANL; să nu dețină, el sau 
familia sa (soț/soție, copii sau alte 
persoane afl ate în întreținere), 
o altă locuință în proprietate, 
inclusiv case de vacanță, cu 
excepția cotelor-părți dintr-o 
locuință dobândită în condițiile 
legii, dacă acestea nu depășesc 
suprafața utilă/persoană de 37 
mp; titularul sau familia sa să nu 
dețină, la data cumpărării spațiului 
ANL, un teren atribuit cf. Legii 
15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei 
locuințe (loturi gratuite, acordate 
de primării); la data vânzării, 
venitul mediu net pe membru de 
familie realizat în ultimul an să nu 

depășească 100% salariul mediu 
net pe economie.

MODALITĂȚI DE PLATĂ 
A APARTAMENTELOR

Prețul locuinței se poate 
achita astfel: integral, la data 
încheierii contractului de 
vânzare, din sursele proprii ale 
cumpărătorului; cu achitarea 
integrală a prețului fi nal din surse 
proprii ale benefi ciarului sau din 
credite la bănci acreditate, inclusiv 
cu garanția statului, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data 
înscrierii dreptului de proprietate 
în cartea funciară, dar nu mai mult 
de 10 zile de la data HCL privind 
antecontractul; în rate lunare egale, 
inclusiv dobânda aferentă, aceeași 
pe tot parcursul contractului, 
cu plata unui avans de 15% din 
prețul de vânzare. Pentru ultima 
variantă,  în cazul neachitării 
ratei la termenul scandent, 
cumpărătorul datorează majorări 
de întârziere de 2% din valoarea 
ratei lunare. Execuția plății poate 
fi  suspendată pentru o perioadă 
de trei luni, cu respectarea unor 
condiții: depunerea unei cereri 
motivate, neprelungirea perioadei 

de contract, să fi  trecut 36 de luni 
de la ultima suspendare. În cazul 
neachitării ratelor după aceste 
perioade de clemență, contractul 
este reziliat de drept, iar titularul 
nu va putea solicita rambursarea 
sumelor achitate. Plata în rate 
se poate stabili pentru 15, 20 și 
25 de ani. Odată cu dobândirea 
locuinței, proprietarul va obține și 
cotă parte din terenul pe care este 
amplasat spațiul.

BANI PENTRU 
CONSTRUIREA 

            ALTOR BLOCURI
Sumele obținute din vânzarea 

locuințelor ANL vor fi  utilizate 
pentru construirea altor unități 
locative. De fapt, banii nu rămân 
la primării, ci acestea îî virează 
Agenției Naționale a Locuinței, 
printr-un cont special înfi ințat 
la Trezorerie, pentru fi nanțarea 
programelor de edifi care a spațiilor 
locative, în funcție de programele 
adoptate. Primăria va rămâne 
doar cu un comision de 1% din 
valoarea apartamentelor, bani care 
vor acoperi integral cheltuielile de 
evidență și vânzare a locuințelor.

șa cum se cunoaște de ceva Aleșii locali sunt chemați să aprobe

Evenimentul s-a bucurat de 
prezența a importante și distinse 

personalități. Oaspete de onoare a 
fost E.S. Dl. Emil Constantinescu 
– Președintele României între 
1996-2000. Au participat numeroși 
parteneri instituționali ai Camerei 
de Comerț și Industrie Prahova  -  
reprezentanții Corpului Diplomatic 
acreditat la București, din partea a 30 
de ambasade -  ambasadori, însărcinați 
cu afaceri și consilieri economici - dl. 
Radu Oprea, Ministru pentru Mediul 
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,   
parlamentari, miniștri, ofi ciali ai 
administrației publice județene și 
locale, președinții unor reprezentanțe 
comerciale guvernamentale străine, 
în România – JETRO (Japonia) și 
CCPIT (China), asociații de oameni 
de afaceri străini, prezenți în România 
– Camera de Comerț și Bilaterală 
Belgia-România, Confi ndustria 
România, TIAD – Asociația 
Oamenilor de Afaceri Turci în 
România, reprezentanți ai instituțiilor 
deconcentrate, ale asociațiilor de 
oameni de afaceri și profesionale 
– partenere ale CCI Prahova, 
reprezentanți din mediul bancar, din 
mass-media națională și locală. Din 
străinătate, oaspete al evenimentului a 
fost Secretarul General al CCI Banja-
Luka din Bosnia-Hertzegovina, cu 

care CCI Prahova are semnat un acord 
de colaborare.

În cuvântul sau din deschiderea 
evenimentului,  Președintele CCI 
Prahova – Dl. Aurelian Gogulescu - 
amfi trionul galei, a precizat: «Tot ceea 
ce aducem în fața Dumneavoastră cu 
aceasta ocazie – prezenta a distinse 
personalități – invitați de onoare, 
premii și trofee, un program de gală, 
de excepție – semnifi că modul în 
care Camera de Comerț și Industrie 
Prahova, o organizație reprezentativă 
pentru mediul de afaceri prahovean 
și românesc, recunoaște și celebrează 
excelența».

Dl. Deputat Dragoș Zisopol, 
Secretar al Camerei Deputaţilor 
și Președintele Uniunii Elene din 
România a prezentat mesajul Camerei 
Deputaţilor, cu această ocazie.

Firmele laureate – grupate 
pe domenii, grupe de activitate 
şi clase de mărime - au primit 
diplome pentru clasarea în Top 10. 
Totodată, au mai fost decernate 
Trofeul «Responsabilitatea Socială a 
Întreprinderilor» - acordat fi rmelor 
care implementează cu succes 
conceptul de Responsabilitate Socială 
Corporatistă pentru o dezvoltare 
durabilă, Distincţia «Investitor 
de Top» – companiilor cu capital 
autohton sau străin care au realizat 

investiţii semnifi cative în perioada 
2018-2019, Distincţia «Exportator de 
Top» şi trofeul «Femeia de Afaceri» 
- acordat doamnelor proprietar/
asociat sau director general al 
fi rmelor prezente  în Top pe primele 
3 locuri.

Firmele laureate, prezente la 
această gală - antreprenori romani, 
investitori straini, exportatori 
de top -  reprezintă o adevarată 
forţă economică, întrucât,  acestea 
produc însumat cca. 35 % din cifra 
de afaceri a economiei judeţului 
Prahova (la nivelul anului 2018), 
profi tul lor reprezintă cca. 30% din 
profi tul realizat de toate companiile 
prahovene, iar angajaţii acestora 
reprezintă 14% din totalul de angajaţi 
ai societăţilor  comerciale prahovene.

Companiile laureate care au 
participat la eveniment  fac parte 
dintre cele 3019 de companii  
prahovene clasate în TOP 10, 
dintr-un total de  6235 fi rme are au 
îndeplinit condițiile de încadrare în 
TOP. În Topul Național se regăsesc 
420 fi rme prahovene (dintr-un total 
de 12603 din toate județele), dintre 
care 69 se situează pe locul 1. 

Anvergura, stralucirea şi succesul 
Galei Topului Firmelor Prahovene 
2019 au fost posibile şi gratie susţinerii 
de care evenimentul s-a bucurat din 
partea sponsorilor şi partenerilor, dar 
şi a partenerilor media. 

Ceremonia de decernare a 
diplomelor și trofeelor  Topului 
Firmelor Prahovene 2019 s-a împletit 
cu un program artistic susţinut de 
către artişti ai Operei Naţionale din 
Bucureşti,  Daniela Răduică solistă a 
secţiei de revistă a Teatrului «Toma 
Caragiu» Ploieşti şi ansamblul 
«Kymata» al Comunităţii Elene 
Prahova, dar și cu un dineu de gală.

Biroul de Presă al Camerei de 
Comerţ şi Industrie Prahova

GALA  TOPUL  FIRMELOR PRAHOVENE 2019GALA  TOPUL  FIRMELOR PRAHOVENE 2019
SĂRBĂTOAREA COMUNITĂȚII PRAHOVENE DE AFACERISĂRBĂTOAREA COMUNITĂȚII PRAHOVENE DE AFACERI
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A TREIA PROPUNERE A TREIA PROPUNERE 
DE COMISAR EUROPEAN DE COMISAR EUROPEAN 

A FOST RESPINSĂ

Premierul demis al 
României, Viorica Dăncilă, 

s-a încăpățânat să trimită 
o a treia propunere pentru 
comisar european, în persoana 
lui Victor Negrescu, fără 
să-l consulte pe președintele 
României și fără să ia avizul 
de la Parlament, așa cum ar 
fi  cerut procedurile noastre 
interne. Având în vedere 
postura Guvernului, care-și 
exercită limitat prerogativele, 
dat fi ind interimatul survenit 
după căderea Cabinetului 
Dăncilă la votul moțiunii de 
cenzură din Parlament, rolul 
numirii unui nou candidat 
i-ar fi  revenit noului guvern. 
Sau măcar, având în vedere că 
echipa premierului desemnat 
Ludovic Orban ar putea să 
nu treacă, deci procedura de 
învestire va întârzia, Dăncilă 
ar fi  trebuit să consulte 
Președinția și Parlamentul, 
la alegerea candidatului. De 
altfel, comisarul European 
Ursula von der Leyen 
a confi rmat că a primit 
propunerea, dar că ea nu poate 
fi  acceptată din cauză că nu 
există și acordul președintelui 

României. Purtătorul de 
cuvânt al acesteia a transmis 
un comunicat fi x cu această 
observație: „Președintele 
ales al Comisiei Europene a 
primit o scrisoare în această 
după-amiază. Înțelegem că 
noua propunere a actualului 
guvern nu este în mod evident 
susținută de președintele 
României. Având în vedere 
provocările și oportunitățile 
viitoare, este în interesul nostru 
comun ca Europa să înainteze 
fără alte întârzieri. Oricine 
ar fi  candidatul român, el sau 
ea, ar trebui să fi e acceptat de 
președintele ales și ar trebui să 
poată strânge sprijinul necesar 
al Parlamentului European. 
Europa trebuie să avanseze”. 
Anterior, în țară, Klaus 
Iohannis i-a reproșat Vioricăi 
Dăncilă acest gest:„Premierul 
demis, doamna Viorica 
Dăncilă, refuză să înțeleagă 
că odată cu pierderea calității 
de prim-ministru a pierdut și 
orice legitimitate de a mai face 
vreo propunere pentru poziția 
de comisar european, care îi 
revine României.” 

i l d i l R â i i P ă l d
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ACTUALITATE

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

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

OAMENII FRUMOȘI AI ROMÂNIEIOAMENII FRUMOȘI AI ROMÂNIEI  

Poetă la 75 de ani!
Maria Iordache împlinește pe 15 

noiembrie 75 de ani. Să fi e acesta-articolul 
de față- felul nostru de a-i ura „La mulți ani!” 
Dincolo de femeia cu croșeta din ilustrata 
alăturată se ascund preocupări nebănuite 
pentru cineva care toată viața a locuit și a 
condus o gospodărie la țară: o poetă cu 
patru volume publicate- „Din sufl et pentru 
sufl et”, „Apune soarele, dar răsare luna”, 
„Triumful iubirii” și „Maria și gândurile 
sale”, o solistă de muzică populară, cu 12 
cântece înregistrate și prezențe în emisiuni 
TV ori pe scenele festivalurilor de folclor de 
pe Valea Teleajenului, o iscusită creatoare 
de ceea ce numim noi obiecte tradiționale. 
Dar interesant este că aceste pasiuni cumva 
cenzurate s-au conturat la senectute, dacă 

vreți, trăiește un soi de a doua tinerețe 
întru-împlinirea sufl etului, a preocupărilor 
sale artistice, a fi rii sale oarecum visătoare. 
Visătoare acum, fi indcă se descrie „o femeie 
puternică”:  „Am luptat în viața asta foarte 
mult, dar am știut pentru ce. Am făcut o 
casă, am 4 copii foarte buni, 12 nepoți și mai 
buni, sunt aproape toți în cadrul armatei, și 8 
strănepoți. N-am avut prea multă carte, am 
terminat doar patru clase primare, așa erau 
vremurile după război,  dar le-am reușit pe 
toate, să țin gospodăria, să am și un serviciu. 
Unde a fost și a trebuit să pun umărul, l-am 
pus necondiționat. Am învățat să nu mă vait, 
să fi u puternică, să răzbat prin toate, iar acum 
am ajuns să mă ocup de mine și de sufl etul 
meu”. Fericirea nu constă însă în lucrurile 
de acum, care țin de latura interioară, ci are 
legătură cu cei de alături: „În sufl etul meu 
sunt împăcată. Nu m-am gândit niciodată la 
mine. Visul meu a fost să fi e copiii bine, să-i 
văd la casele lor, să  am nepoții realizați. Cea 
mai mare fericire aceasta este.” În urmă cu 
cinci ani, Maria Iordache și-a pierdut soțul, 
moment peste care n-a reușit să treacă. 
Dar și-a ajutat inima cu prezența la Clubul 
seniorilor, loc în care, în fi ecare joi, retrăiește 
sau mai bine zis trăiește ceea ce iubea în 
tinerețe: versul, cartea, lucrul de mână, 
cântecul. Aici a găsit puterea să-și adune 
scriitura ținută în caiete încă din timpul 
comunismului, să le retușeze și, ajutată de 
copii și Centrul Cultural Izvoarele, condus 
de Ion Diaconu, să le adune în cele patru 
cărți publicate. Cealaltă pasiune-cântecul- 
a fost reînnodată-n timp; în adolescență  și 
prima tinerețe a urcat pe scenă, a luat chiar 
locul I la Cântarea României, dar viața a 
venit peste cu greutățile sale și totul s-a stins. 
Și-a reluat plăcerea de a cânta tot la club, iar 
apogeul înseamnă melodiile înregistrate și 
prezentate la TV, la „Ceasuri de folclor” și 

„Popas de cântec”, precum și participarea 
la evenimentele organizate în comunele 
prahovene. Când nu scrie și nu cântă, 
lucrează sau coase obiecte tradiționale și le 
prezintă la târgurile unde clubul este invitat.

O artistă a covoarelor
 țesute în război

Maria Călinoiu a devenit un artist popular 
în adevăratul sens al cuvântului. De la 
vârsta de 11 ani a învățat să țeasă, să lucreze 
la gherghef, să împletească ori să coasă 
goblenuri. Părinții săi au avut în casă război 
orizontal, cum sunt de regulă cele din zona 
Munteniei, dar meșteșugul l-a dobândit la 
un atelier și pe măsura trecerii timpului s-a 
perfecționat astfel încât covoarele sale sunt 
de-o frumusețe rară. Toată viața a lucrat și 
s-a întreținut din așa ceva. Dar mai ales în 
ultimii 20 de ani a produs cele mai multe 
țesături: „după ce s-a prăpădit soțul meu, iar 
la un an și băiatul nostru, am rămas cumva 
fără mijloace de existență. A fost nevoie de 
mult efort, fi indcă mă gândeam tot timpul 
la fi ica mea, că-i trebuia și ei un viitor-și 
oricum ea îmi rămăsese cel mai drag reper 
al vieții mele-dar să știți că am reușit să mă 
întrețin cu banii câștigați din goblenuri sau 
țesut. Am avut la un moment dat comenzi 
încât nu le puteam face față, fi ind nevoită 
să-mi iau ajutoare. Afl aseră oamenii din 
tot județul de mine și-mi cereau în special 
covoare, în culori și motive populare alese 
de ei din ceea ce le prezentam ori sugeram 
eu. De vreo zece ani însă să știți că vând 
destul de puțin; nu știu ce se întâmplă, ori nu 
mai este căutată arta populară, ori nu mai 
are lumea bani”. Un covor precum cel din 
fotografi a alăturată se lucrează cam în două 
luni. Bașca prepararea materialelor. De fapt, 
lâna o are în gospodărie, de la oile pe care le 

crește. Aceasta trebuie spălată, scărmănată, 
dusă la mașină (darac), toarsă și vopsită, 
operațiuni pe care, cu excepția vopsitului, 
gospodinele le fac în special înspre toamnă 
și iarna, când nu este așa de multă muncă 
pe lângă casă. De aici înainte urmează o altă 
tehnică de întins și urzit pânza în război, în 
funcție de modelul ales, după care începe 
marea migală a țesutului. Meșteșugul acesta 
s-ar putea să aibă ca ultimi reprezentanți 
generația Mariei Călinoiu. Deși îi învață 
pe copii această îndeletnicire în taberele de 
creație organizate la Izvoarele, se pare că 
nicio tânără din sat nu este dispusă să preia 
tradiția și s-o ducă mai departe. Și e păcat. 
Uitați-vă fi e și numai la costumul popular 
purtat de Maria Călinoiu, o frumusețe fără 
cusur, și veți înțelege ce spun. 

Ați vizitat comuna Izvoarele? Dacă da, trebuie neapărat că ați remarcat o oarecare asemănare cu satele bucovinene de munte, atât ca 
peisaj, cât și ca dispunere și întreținere a gospodăriilor. Pesemne nu degeaba a intrat  în fi nala de cinci a concursului „Satele culturale ale 

României”, un program inițiat în ianuarie 2014 de Ambasada Franței în România și Delegația Wallonie - Bruxelles la București, cu scopul de a 
promova patrimoniul cultural și turistic al satului românesc. La Izvoarele, în afară de lucrurile pe care le face primăria, comunitatea locală chiar 
se implică în viața culturală și spirituală a așezării. Și consemnăm aici fi e și numai ceea ce face Clubul seniorilor, singur sau ajutat de Centrul 
Cultural, prezentând comuna la toate manifestările din zonă și la cele meșteșugărești, din județ. Așa le-am cunoscut pe două dintre membrele 
clubului, Maria Iordache și Maria Călinoiu.
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Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

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

ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE S-A NĂSCUT EXCEPȚIONALA CREAȚIE ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE S-A NĂSCUT EXCEPȚIONALA CREAȚIE 
MUZICALĂ, SIMFONIA PLOIEȘTEANĂ-DE PAUL CONSTANTINESCU

În după-amiaza zilei de marţi, 22 
octombrie a.c., în prestigioasa sală de 

concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii Paul 
Constantinescu, a avut loc un remarcabil 
eveniment editorial: Lansarea, în premieră 
absolută, a celui de al treilea volum din 
excepţionala lucrare Marea Carte a 
Ploieștiului, realizată prin eforturi deosebite 
ale Societăţii Cultural-Istorice PLOIEȘTI 
MILENIUL III, al cărei președinte este 
neobositul om de cultură ing. Constantin 
Trestioreanu.

În prima parte a festivităţii, după 
alocuţiunile introductive s-au prezentat 
publicului și câteva momente din excepţionala 
creaţie simfonică a nemuritorului compozitor 
Paul Constantinescu, Simfonia ploieșteană.

Întrucât în cuvântările ascultate, nimeni 
nu a comentat nimic despre această unică 
lucrare muzicală de referinţă dedicată 
orașului său natal, de către un muzician de 
geniu – Paul Constantinescu, maestru emerit 
al artei și membru corespondent al Academiei 
Române, care a trecut în eternitate – în urma 
unei nemiloase boli, la vârsta de 53 de ani și 
jumătate (la 20 decembrie 1963), deși am 
ridicat două degete solicitând să spun eu 
câteva cuvinte, despre împrejurările în care s-a 
născut această lucrare muzicală de excepţie, 
moderatorul manifestării nu a acceptat.

Am socotit de datoria mea să informez 
cititorii, pe această cale, benefi ciind 
de sprijinul deosebit al conducerii 
săptămânalului Ploieștii. Iată pe scurt 
istoricul nașterii acestui opus de referinţă 
din patrimoniul muzical românesc 
contemporan, lăsat moștenire Municipiului 
Ploiești și Judeţului Prahova, muzicii 
românești și culturii noastre naţionale.

„Într-una din zilele de la începutul 
lunii iunie 1959, am primit un telefon 
de la regretatul maestru al baghetei, 
dirijorul Ion Baciu – afl at la conducerea 
artistică a orchestrei simfonice ploieștene 
de la 1 iulie 1955 – dată la care a absolvit 
Conservatorul de Muzică din București 
și prin dispoziţie guvernamentală a fost 
repartizat pe postul de dirijor la Orchestra 
Simfonică din Ploiești, telefon prin care 
solicita să fi e primit împreună cu directorul 
instituţiei, profesorul Horia Stănescu, 
pentru o importantă discuţie. La acea 
dată, semnatarul  acestor rânduri – care 
lucra în domeniul culturii și artei din 
1948, și în Municipiul Ploiești, de la 15 
aprilie 1953, și care avea în responsabilitate 
coordonarea activităţii instituţiilor de 
artă, de spectacole și concerte: Teatrul de 
Stat Ploiești cu secţiile Estradă și Păpuși 
și Filarmonica de Stat, cu două secţii: 
Orchestra simfonică și Orchestra populară 
Flamura Prahovei. Tot pe fi șa postului meu, 
se afl au și cele trei muzee regionale: Istorie 
și Arheologie – director prof. emerit Nicolae 
Simache, Muzeul Regional de Știinţele 
Naturii – director prof. emerit Moșneaga 
Margareta, Muzeul de Artă – director 
muzeograf Maria Rădulescu, Muzeul 
Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina 
– director muzeograful Ștefan Dumitrescu, 
Filiala Uniunii Artiștilor Plastici – turneele 
artistice etc.

Începând de la 15 mai 1957, după 
unirea celor două ministere – Ministerul 
Învăţământului cu Ministerul Culturii și 
formarea unui singur organism central 
pentru aceste două mari domenii - 
Ministerul Învăţământului și Culturii, 
și la nivelul regional cele două secţiuni: 
învăţământ și cultură au format cu acea 
dată – 15 mai 1957, o singură instituţie: 
Secţiunea Regională de Învăţământ și 
Cultură.

În funcţia de șef al Secţiunii Regionale 
de Învăţământ și Cultură a fost investit 
renumitul profesor Traian Comăneciu, iar 
în cea de șef adjunct, fostul șef al Secţiunii 

Culturale Regionale, Gheorghe Banu.
Subsemnatul a fost încadrat în funcţia de 

inspector principal cu problemele de artă, 
având atribuţiile menţionate mai sus.

62 reprezentanţi ai fi larmonicii 
ploieștene – directorul Horia Stănescu și 
dirijorul Ion Baciu, m-au informat, la 30 
iunie 1959, că cel mai reprezentativ dintre 
muzicienii români de vârstă medie, Paul 
Constantinescu, născut în Ploiești la 30 iunie 
1909, profesor universitar la Conservatorul 
de  Muzică din București și membru în 
conducerea Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, împlinește 
frumoasa vârstă de 50 de ani.

Fiind studenţi ai ilustrului muzician, 
am propus să fi e sărbătorit la Ploiești, în 
ziua respectivă sau în jurul acestei date, 
fi larmonica urmând să se ocupe de întreaga 
festivitate, la care vor participa și o seamă 
de compozitori de renume naţional și 
internaţional. Cunoscându-l pe maestrul 
Paul Constantinescu, la câteva săptămâni 
după ce am fost numit inspector cu 
problemele de artă, respectiv la Concertul 
din 6 iunie 1953, dată la care fondatorul 
instituţiei – doctor inginer N. C . Debie, a 
preluat și funcţia de dirijor al orchestrei, 
am aprobat manifestarea propusă de cei doi 
muzicieni ploieșteni. 

A doua zi, am informat telefonic și 
pe directorul general din Ministerul 
Învăţământului și Culturii, vestitul 
compozitor Laurenţiu Profeta care, după 
ce i-am prezentat – în linii generale 
iniţiativa noastră,  mi-a dat următorul 
răspuns: „Tovarășe inspector principal 
Bădulescu, cred că știţi care sunt dispoziţiile 
conducerii superioare de partid referitoare 
la sărbătorirea unor mari personalităţi ale 
știinţei, culturii, și artei românești”.

I-am răspuns că în linii generale nu 
le cunosc, deși luasem și eu cunoștinţă 
de o asemenea hotărâre primită de șeful  
secţiunii de învăţământ și cultură, de la 
conducerea Regiunii. Atunci, maestrul 
Profeta, a ţinut să precizeze că o sărbătorire 
a compozitorului Paul Constantinescu 
la vârsta de 50 de ani, nu este posibilă. 
„Dacă totuși dorim să-l cinstim pentru 
împlinirea unei jumătăţi de veac, să fi e 
invitat la conducerea orchestrei simfonice 
din Ploiești, prilej cu care să i se adreseze 
câteva cuvinte de felicitare și să i se ofere și 
un buchet cu fl ori. Ministerul Culturii nu 
se implică cu nimic în această activitate și 
nici nu participă sub nicio formă. Faceţi 
ce credeţi numai pe plan local și vă luaţi 
răspunderea totală”.

Am rămas aproape fără grai după ce am 
auzit această convorbire. M-am interesat 
imediat la conducerea fi larmonicii, dacă 
au început activităţile pentru sărbătorirea 
maestrului Paul Constantinescu. Directorul 
și dirijorul Ion Baciu, au precizat că 
au luat legătura cu compozitorul Paul 
Constantinescu - care a acceptat propunerea 
și au și stabilit data concertului aniversar 
și programul acestuia. Se vor cânta: 
Concertul pentru vioară și orchestră, solist 
Ștefan Gheorghiu, Concertul pentru pian 
și orchestră – solist Valentin Gheorghiu și 
Balada pentru violoncel și orchestră – solist 
Radu Aldulescu (toţi erau artiști emeriţi). 

Despre convorbirea mea cu directorul 
general Laurenţiu Profeta, n-am spus 
nimănui nimic, nici foștilor săi studenţi Ion 
Baciu și Horia Stănescu și nici șefi lor mei 
direcţi.

Pe propria răspundere am lăsat totul 
să se desfășoare conform programului și 
discuţiilor cu muzicianul sărbătorit.

La nivelul fi larmonicii s-au tipărit afi șele, 
caietul program etc, în care s-a publicat și 
salutul Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular Regional adresat compozitorului 
Paul Constantinescu la sărbătorirea acestui 

frumos jubileu, precum și al unor vestiţi 
maeștri din generaţia sa: Ludovic Felman, 
George Breazul, Ion Dumitrescu, Ștefan 
Lakatoș.

Evenimentul a avut loc în ziua de 7 iulie 
1959, la Teatrul de Stat din Ploiești, dirijor 
Ion Baciu, și a fost onorat de un numeros 
public, precum și de întreaga conducere a 
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România.

După fi nalul concertului – care a cuprins 
și o piesă pentru orchestră: Brâul – care a 
fost dirijată de compozitor, care apoi s-a 
adresat publicului, mulţumind în primul 
rând, conducerii judeţului pentru această 
iniţiativă, orchestrei și dirijorului Ion 
Baciu, celor trei soliști, cei mai renumiţi 
ai ţării, după care a continuat: „Și acum, 
când urbea mea natală mă primește cu 
braţele deschise și taie viţelul cel gras, cum 
pot eu să-i răspund: N-am avere, n-am 
proprietăţi și prin slabele mele puteri, prin 
ceea ce am la îndemână: prin muzică. 
M-am gândit să scriu, în  timpul cel mai 
scurt, o lucrare în cinstea Ploieștilor și a 
ploieștenilor – o suită simfonică, prin care 
să îi zugrăvesc cronologia și specifi cul și 
anume: Partea întâi – Ploieștiul, orașul 
grădinilor dintre Prahova și Teleajen, 
scherzo – Han Ţugulea, unde trăgeau, pe 
vremuri, ţăranii cu căruţele și negustorii 
cu cherhanale; Andante – Odă eroilor de la 
Plevna și Mărășești; fi nal – Ploieștiul orașul 
martir, orașul industriilor crescânde, orașul 
viitorului, așa cum îl întrevăd ridicându-se 
din dărâmăturile de data aceasta necesare. 
Mi-e teamă ca nu cumva Ploieștiul să  mi-o 
ia înainte și să scrie el istoria, înaintea 
viziunii mele: Va trebui să mă grăbesc”.

Terminată la 26 ianuarie 1961, Suita 
simfonică a devenit Simfonia ploieșteană, 
pentru care compozitorul a solicitat să fi e 
primit de Președintele Regiunii Ploiești, Stan 
Gheorghe, căruia să-i dăruiască partitura 
generală pentru Filarmonica de Stat Ploiești.

Acest eveniment a avut loc la începutul 
lunii martie 1961, la primire fi ind prezent 
subsemnatul și dirijorul Ion Baciu, care a 
preluat din mâinile președintelui partitura 
respectivă pe care a introdus-o în repetiţii 
și a fost prezentată în premieră absolută în 
zilele de 28 și 30 septembrie 1961, în prezenţa 
compozitorului.

Ulterior, lucrarea a fost prezentată și de 
către Orchestra simfonică a Radioteleviziunii 
Române, la 28 decembrie 1961, sub bagheta 
dirijorului Ludovic Bacs. Apoi a fost 
imprimată pe disc de către I.S. Electrecord.

Dacă eu interveneam, după cum a propus 
compozitorul Laurenţiu Profeta să nu aibă 
loc o sărbătorire la un asemenea eveniment 
a  muzicianului, Municipiul Ploiești nu ar fi  
benefi ciat de o lucrare simfonică de referinţă, 
fi ind din acest punct de vedere singurul din 
ţară și poate printre puţinele din lume. Mai 
mult, după trei ani și jumătate, compozitorul 
Paul Constantinescu a părăsit această lume.

RESTITUIRE ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI

Reușind să controlezi poft a de mâncare 
exagerată poţi obţine rezultate de care 

nici cu cele mai sofi sticate alimente și diete 
de slăbit n-ai reușit să te apropii. Trebuie 
doar să ţii cont de câteva reguli și secrete.

Mai multe proteine și grăsimi benefi ce
Ai observat că după ce te-ai ospătat cu un 

preparat nesănătos, de tip fast-food, la scurt 
timp te apucă o foame irezistibilă? La fel și 
dacă mănânci dulciuri. Se întâmplă astfel din 
cauza carbohidraţilor cu absorbţie imediată, 
care nu ţin de foame decât pentru moment. 
Alege proteinele din iaurturi, brânzeturi și 
carne slabă: sunt consistente, hrănitoare și 
dau senzaţie de saţietate pentru câteva ore 
bune, ţinându-ne la distanţă de gustări de tot 
felul. La fel se întâmplă și dacă mănânci nuci 
sau avocado, acidul oleic pe care îl conţin 
fi ind extrem de hrănitor.

Ajutoare naturale
Și remediile fi toterapeutice au darul de a 

scădea poft a de mâncare.
Menta, portocalele, lămâia, extractul 

de șofran controlează apetitul și elimină 
nevoia de dulciuri. Unele se beau sub formă 
de infuzie înainte cu o jumătate de oră 
de masă, altele se folosesc sub formă de 
ulei esenţial adăugat în aromatizorul din 
bucătărie. Chimenul, ghimbirul, pătrunjelul 
verde, frunzele de leuștean, mugurii de 
pin, ștevia îţi sunt de asemenea aliaţi. Dacă 
mesteci 3-4 frunze de leuștean proaspăt sau 
câţiva muguri de pin înainte de masă atragi 
senzaţia de saţietate și vei mânca mai puţin, 
iar mâncărurile cu ștevie scad poft a de 
dulciuri și alimente bogate în grăsimi.

Reguli de aur
* Respectă regula celor 3 ore ca interval 

maxim între mese și gustări. Altfel spus, 
trebuie să mănânci puţin și des pentru a 
avea un nivel constant al glicemiei. Dacă te 
înfometezi mai multe ore la rând, scapi de 
sub control poft a de mâncare și vei mânca 
mai mult decât ai nevoie. 

* Pe lângă antrenarea în procesele 
metabolice a grăsimilor și eliminarea 
toxinelor, apa are și darul  de a inhiba poft a 
de mâncare, mai ales dacă bei câte un pahar 
cu o jumătate de oră înainte de mese. 

* Nu mânca dacă nu îţi este foame. 
Când simţi că nu îţi poţi controla apetitul, 
prepară-ţi un ceai!

Aromaterapia, aliat preţios
Știai că uleiurile esenţiale pot reduce poft a 

de mâncare? Cel mai efi cient s-a dovedit a fi  
cel de vanilie, apoi de grepfruit, piper, mărar, 
mere, mentă, banană, trandafi r, lavandă. 
Nu-ţi rămâne decât să torni puţină apă în 
lampa de aromaterapie, să adaugi câteva 
picături din vreunul dintre aceste uleiuri 
esenţiale și s-o ţii pe masă în timp ce 
mănânci. Doar recurgând la o asemenea 
procedură, poţi slăbi 2 kg într-o lună. 

Alimente care ţin în frâu apetitul
Pe acestea e bine să le consumi când 

poft ele îţi dau târcoale: 1. O ceașcă de 
cafea. 2. Mere și citrice. 3. Un ou cu legume. 
4. Brânzică de casă. 5. Iaurt grecesc sau 
kefi r. 6. O porţie de ovăz sau cereale 
integrale. 7. Un suc de legume (morcovi, 
ţelină, spanac).

ÎNVINGE POFTA ÎNVINGE POFTA 
DE MÂNCAREDE MÂNCARE
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ANTHROPOCEN, ERA ÎN CARE OMUL UCIDE PLANETA (II))

Istoria planetară recentă
În anul 1885, Congresul Internaţional 

de Geologie a adoptat denumirea de 
„holocen” pentru ultimii 10.000 de ani din 
istoria Terrei. Adică exact perioada în care 
civilizaţia umană a cunoscut cel mai mare 
progres. Zece milenii în cursul cărora, deși a 
modifi cat uneori faţa planetei, omul a păstrat 
totuși un anumit echilibru cu restul naturii. 
Paul Crutzen afi rmă că această situaţie s-a 
schimbat dramatic în ultimele două secole. 
Conform opiniei sale, „anthropocenul”, 
ca etapă nouă în istoria planetei, a început 
în jurul anilor 1800, odată cu dezvoltarea 
industriilor bazate pe combustibili fosili. 
Motiv pentru care olandezul se alătură 
oamenilor de știinţă care trăgeau alarma 
asupra extinderii „efectului de seră”, provocat 
de bioxidul de carbon cauzat de utilizarea 
excesivă a combustibililor fosili: cărbune, 
petrol și gaze naturale.

Un fragil echilibru climateric
Savanţii au căzut de acord asupra faptului 

că programul înregistrat de civilizaţia 
umană în ultimele șase milenii a coincis cu 
o perioadă de „pace și echilibru” climateric 
global, fără excese catastrofale. În articolul 
„Anthropocenul: oamenii sunt pe punctul de 
a depăși forţele naturii”, apărut în revista 
Ambio, Paul Crutzen, împreună cu Will 
Stefen și John McNeil – primul specializat în 
studiul mediului, iar cel de-al doilea în istorie 
– au arătat că, în ultimele decenii, activităţile 
industriale au deteriorat ca niciodată până 
acum atât „mașinăria climaterică”, cât și 

echilibrul biosferei. Cei trei specialiști afi rmă 
că, devenit o „forţă geofi zică” planetară, 
omul trebuie să acţioneze rapid pentru a 
limita pe cât posibil viitoarele dezastre. 
Articolul descrie caracteristicile episoadelor 
de început ale acestei noi etape, episoade pe 
care civilizaţia umană le-a și parcurs deja.

Primul dintre acestea, caracterizat 
prin expansiunea industriei bazate pe 
combustibili fosili, a început în jurul anului 
1800 și a durat până în 1945. A doua fază 
este cea în care ne afl ăm. Numită de autori 
„marea accelerare”, ea cuprinde intervalul 
1945-2015. Este o perioadă critică, în care 60 
la sută din resursele ecosistemului planetar 
au fost deja compromise. Conform acelorași 
specialiști, a treia fază a „anthropocenului”, 
care a început după 2015, o să fi e marcată 
de „riscuri considerabile” și, după cum spun 
ei, „este posibil să fi e prea târziu pentru ca 
orice măsuri care s-ar lua să mai aibă vreo 
efi cienţă”.

Altă viziune
Unii specialiști apreciază că încălzirea 

globală va avea un efect cu totul neașteptat. 
Ei cred că „episodul” cald va dura foarte 
puţin. În lipsa frigului de la poli, temperatura 
oceanului planetar se va uniformiza, iar marii 
curenţi maritimi vor înceta să mai circule. 
În lipsa apei calde puse în mișcare de „Golf 
Stream”, emisfera nordică se va răci și va fi  
acoperită de gheţuri veșnice. Același blocaj 
îl vor suferi și curenţii din celelalte oceane, 
iar gheţurile se vor reinstala din nou la 
Polul Sud. Și astfel, în mod ciudat, încălzirea 
globală va târî întreaga planetă încet, dar 

sigur, într-o nouă eră glaciară. Pe de altă 
parte, efectul imediat al încălzirii globale 
pare să fi e dispariţia gheţurilor din Arctica 
și Antarctica. Specialiștii cred că topirea 
calotelor polare va ridica nivelul general al 
mărilor și oceanelor cu peste o sută de metri. 
Cifră în spatele căreia s-ar putea ascunde un 
viitor „potop” planetar. În plus, este posibil 
ca dispariţia miliardelor de tone de gheaţă 
de la poli să ducă la dezechilibrarea scoarţei 
terestre. Un fenomen grav, care va fi  urmat 
de mișcări tectonice sălbatice și posibila 
fragmentare a uscatului. Lanţul dezastrelor 
va fi  completat de megaerupţii vulcanice 
și de cutremure devastatoare. Un viitor nu 
tocmai optimist pentru civilizaţia umană.

Semnele dezastrului
Tornade devastatoare, ploi torenţiale 

și inundaţii catastrofale în mari zone ale 
planetei. Precipitaţii excesive și alunecări de 
teren care vor șterge localităţi întregi de pe 
hartă. Simultan, alte zone ale lumii vor trece 
prin decenii de secetă. Lipsa apei va aduce 
cu ea deșertifi carea zonelor ferite și spectrul 
foametei cronice. Oare nu acestea ar putea 
fi  semnele clare care pot să prevestească 
viitoarea „Apocalipsă climaterică”? Ba da, 
sunt! Dar acestea nu sunt singurele. Deosebit 
de grave, ele pot fi  totuși îndreptate într-un 
timp relativ scurt.

Cu mult mai grav și cu adevărat 
irecuperabile sunt efectele pe care acest 
fenomen le-ar putea avea asupra formelor 
de viaţă. Oamenii de știinţă avertizează că, 
astăzi, o specie de mamifere din patru, una 
din opt de păsări și una din trei specii de 
amfi bieni sunt în pericol să dispară defi nitiv 
de pe Pământ. Specialiștii de la WWF – 
prescurtare a numelui World Wide Found 
For Nature (organizaţie non-guvernamentală 
care se ocupă de conservarea naturii și 
restaurarea ecologică a mediului natural), 
avertizează că, în zilele noastre, mai mult de 
o treime din formele de viaţă de pe Pământ 
sunt pe cale să dispară defi nitiv.

Dar, situaţia este cu atât mai gravă cu cât 
fenomenul se accelerează galopant. Conform 
unui raport ofi cial întocmit de specialiști, 

în ultimii cincizeci de ani „exemplarele din 
speciile de vertebrate au scăzut la jumătate”. 
Sau pentru ca situaţia să fi e și mai limpede, 
în zilele noaste, speciile de animale și plante 
dispar defi nitiv, de circa o mie de ori mai 
repede decât înainte de apariţia omului pe 
Pământ. Se estimează că acest fenomen 
catastrofal este atât de intens, încât deja se 
poate vorbi de cea de a șasea extincţie întinsă 
la scară planetară după cea petrecută în urmă 
cu circa 65 de milioane de ani, cea în care 
dinozaurii au dispărut de pe faţa Pământului. 
Marea diferenţă este că, spre deosebire de 
cele anterioare, extincţia care este deja în curs 
se produce din cauza unei singure specii: noi, 
oamenii.

Avertismentele trecutului
Savanţii care studiază trecutul planetei 

au descoperit că, alături de modifi cările 
de climă, cel mai dramatic semn al unei 
viitoare catastrofe mondiale este dispariţia 
accelerată a unor specii de vieţuitoare. Și asta 
pentru că, alături de „ceasornicul” climateric 
mondial, există și o „reţea” planetară a vieţii, 
compusă din absolut toate organismele, de 
la cele microscopice până la fi inţele cele mai 
complexe, inclusiv omul. Toate sunt legate 
într-un lanţ subtil, iar dispariţia uneia dintre 
„verigi” aduce după ea o serie de alte crize 
care, la fel ca în principiul dominoului, vor 
afecta întreaga planetă. Statisticile arată că, în 
timpurile noastre supraindustrializate, dispar 
zilnic 40 de specii de animale și plante, dintre 
care unele nici n-au apucat să fi e inventariate. 
Iar, dacă acest ritm se va menţine, în 
următorii 16000 de ani, pământul va pierde 
defi nitiv 95 la sută dintre formele de viaţă 
ce-l populează astăzi. Poate că, raportaţi la 
viaţa unui om, 16000 de ani par o eternitate, 
iar 95 la sută este doar o cifră. Dramatică, dar 
o simplă cifră. Iar pentru că – nu-i așa – peste 
16000 de ani pare ceva atât de îndepărtat 
încât nu impresionează pe nimeni, la fel 
cum nici procentul amintit nu spune mare 
lucru. El devine însă mai ușor de înţeles abia 
atunci când afl ăm că, în catastrofa planetară 
de la sfârșitul Perioadei cretacice, acum 65 de 
milioane de ani, au dispărut în jur de 75 la 
sută dintre speciile vii care trăiau pe atunci. 
Este foarte posibil ca, peste 16000 de ani, 
omul să se mai numere încă printre cele cinci 
la sută specii supravieţuitoare. Dar absolut 
nimic nu ne garantează că civilizaţia umană 
va supravieţui viitorului dezastru, al cărui 
debut se derulează chiar acum, sub ochii 
noștri.

Va urma

CUM AR ARĂTA PĂMÂNTUL, DACĂ S-AR ROTI INVERS?

Pământul se rotește în 
prezent în sens invers acelor 

de ceasornic. Un lucru obișnuit 
pentru mai toate planetele din 
sistemul nostru solar, cu două 
excepţii: Venus și Uranus.

Dar dacă Terra și-ar schimba 
direcţia de rotaţie? O simulare 
efectuată de Institutul de 
Meteorologie Max Planck din 
Germania arată unele schimbări 
de-a dreptul remarcabile în 

condiţiile climatice de pe Pământ. 
Astfel, planeta noastră ar deveni 
mai verde, dacă s-ar roti invers. 
Suprafaţa totală acoperită de 
deșert s-ar reduce de la 42 de 
milioane de kilometri pătraţi la 
31 de milioane, potrivit studiului 
citat de Live Science. Iarba ar 
încolţi pe jumătate din fostele 
suprafeţe aride, iar cealaltă 
jumătate ar fi  acoperită de arbori.

Partea proastă e că deșertul nu 
ar dispărea cu totul, ci doar s-ar 
„muta”, în special în sud-estul 
Statelor Unite, sudul Braziliei și 
Argentinei, precum și în nordul 
Chinei.

Schimbarea direcţiei de 
rotaţie a Pământului, ar aduce, 
de asemenea, modifi cări radicale 
în circulaţia vânturilor de pe 
planetă, lucru ce s-ar traduce prin 
schimbări de temperatură pe glob.

De exemplu, extremităţile 
vestice ale continentelor s-ar răci, 
în timp ce părţile estice ar deveni 

mai calde. De asemenea, iernile ar 
fi  mult mai aspre în nord-vestul 
Europei.

Potrivit simulării, curentul 
oceanic responsabil cu transportul 
căldurii pe tot globul pământesc 
ar dispărea din Oceanul Atlantic, 
însă un curent similar, ceva mai 
puternic, și-ar face apariţia în 
Pacifi c, aducând temperaturi 
ridicate în estul Rusiei.

Așadar, dacă Pământul s-ar roti 
invers decât o face acum, am avea 
cel mai probabil o planetă mai 
verde, cu mai mult oxigen și mai 
puţin deșert.

DACĂ PĂMÂNTUL NU 
S-AR MAI ROTI?

Ce s-ar întâmpla dacă planeta 
nu s-ar mai roti deloc? Oamenii 
de știinţă spun că acesta ar fi  un 
scenariu catastrofal: unii locuitori 
de pe Terra s-ar sufoca, alţii ar 
muri înecaţi, s-ar prăji de căldură 
sau ar muri de frig.

Nu toată lumea ar avea însă de 
suferit. Ar exista patru locuri pe 
Pământ unde viaţa ar continua 
teoretic să înfl orească: două în 
emisfera nordică, două în cea 
sudică.

Trăsăturile fi zice ale oamenilor 
ar suferi și ele modifi cări 
dramatice. Pentru ca locuitorii 
planetei să supravieţuiască noilor 
condiţii naturale de pe Terra, ar 
trebui să aibă, de exemplu, pielea 
mult mai groasă și mai rezistentă, 
pentru că, altfel, radiaţiile cosmice 
i-ar omorî, în absenţa câmpului 
geomagnetic.

De fapt, unii cercetători cred că 
acesta nu este doar un scenariu și 
sunt convinși că Pământul chiar se 
va opri din rotaţie la un moment 
dat. Vestea bună e că acest lucru 
s-ar putea petrece peste câteva 
miliarde de ani. Vestea proastă e 
că până atunci există șanse mari ca 
Soarele să explodeze și să distrugă 
totul din sistemul nostru solar.

Viaţa pe Terra s-ar schimba substanţial, dacă Pământul s-ar roti 
în sens invers faţă de cum o face în prezent, arată un studiu realizat 
de un institut de cercetare german, prezentat pe scurt de Cosmin 
Ruscior (RFI)

Inventat de olandezul Paul Crutzen (laureat al premiului Nobel pentru chimie 
în 1995), dar preluat și de restul comunităţii știinţifi ce, termenul „anthropocen” 

defi nește etapa istoriei planetare care se desfășoară chiar acum, sub ochii noștri. Va 
fi  o etapă dramatică, în cursul căreia omul va deveni singura specie terestră capabilă 
să-și târască planeta într-o catastrofă globală (Vasile Surcel – cotidianul.ro).
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Moscova nu crede lacrimilor, dar nici 
„poveștilor despre democrație”. 

După ce imperiul țarist a trecut cu coasa, iar 
URSS-ul cu secera „politicii naționale” peste 
tot ce mai era autohton și național în lagărul 
popoarelor, mai nou nu se lasă înfrântă 
și încearcă să promoveze aceeași politică 
prin contaminare cu radiațiile nucleare 
ale războiului hibrid nu numai în fostul 
spațiu sovietic și socialist, ba și în întreaga 
lume. Una dintre „rachetele balistice” 
în această ordine de idei este politica de 
deznaționalizare. Metoda rămâne cea 
clasică, de la Petru cel Mare până la Vladimir 
Putin: expansiunea teritorială și amestecul 
în treburile interne. 

În Republica Moldova, razele „alfa ” (α), 
„beta” (β) și „gama” (γ) ale deznaționalizării 
sunt îndreptate împotriva limbii române, 
a vestigiilor care demască esența și 
fărădelegile regimului comunist, sovietic. 
Astfel, acum două săptămâni, deputații 
blocului „ACUM” Iurie Reniță și Lilian 
Carp au înaintat un proiect de lege prin 
care propun înlocuirea sintagmei „limba 
moldovenească” cu cea de „limba română” 
în mai multe acte legislative (Codul 
jurisdicției constituționale, Legea privind 
organizarea judecătorească, Regulamentul 
Parlamentului, Legea privind actele de stare 
civilă, Legea cu privire la funcția publică și la 
statutul funcționarului public). Modifi cări 
revendicate în conformitate cu hotărârea 
Curții Constituționale din 2013, care prevede 
că textul Declarației de Independență, 
unde este stipulat că limba română, 
prevalează în fața textului Constituției, care 
menține în articolul 13 sintagma „limba 
moldovenească”. Reacția Kremlinului nu a 
întârziat. La nici o săptămână, ambasadorul 
Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, 

a cerut consolidarea prin lege a statutului 
limbii ruse în Republica Moldova. Ca 
„limbă pentru comunicare interetnică” și 
ca limbă ofi cială în Găgăuzia și în regiunea 
transnistreană, precum și păstrarea 
instituțiilor de învățământ în limba rusă 
într-un număr cât mai mare. Asta după ce și 
Serghei Lavrov, la întâlnirea din septembrie 
cu ministrul de externe moldovean Nicu 
Popescu se arăta îngrijorat de soarta limbii 
ruse și a presei de expresie rusă la Chișinău. 

Este de precizat că în Republica Moldova, 
limba rusă se simte nu mai rău ca la ea acasă. 
Majoritatea locuitorilor trecuți de 40 de ani 
cunosc și vorbesc această limbă. Realitate 
confi rmată și de statisticele ofi ciale, care 
arată că rusa este vorbită exclusiv de 14,1% 
dintre cetățeni, precum și ca limbă secundară 
de alte 16%; tot rusa are neofi cial statut de 
„limbă pentru comunicare interetnică”. Și, 

paradoxal, cererea celor doi acumiști de a 
înlocui sintagma „limba moldovenească” 
cu cea de „limba română” s-a „învrednicit” 
de tocmai 4 semnături în noua componență 
a legislativului! „Cum să nu ne aducem 
aminte, în context, de remarca proverbială a 
unui coleg parlamentar: Deocamdată doar 
Igor Dodon își onorează promisiunile!!!”, 

ne-a declarat cu 
amărăciune în glas 
deputatul Iurie Reniță. 
Apropo, pe timpul 
legislativului PD-ist 
o asemenea inițiativă 
au semnat-o totuși 35 
de parlamentari, CC 
oferind și un aviz pozitiv 
pentru modifi carea 
articolului 13 din Legea 
Supremă a statului. E 
drept că nici atunci nu a 
ajuns să fi e votată de 61 
de deputați, pentru a fi  
validată.    

În aceeași direcție de 
bătaie a țintit și o recentă 
declarație-„proiectil” 
a președintelui pro-
rus Igor Dodon, făcută 

publică aproape concomitent cu cea a lui 
Oleg Vasnețov. După mai multe întâlniri 
cu emisari ruși la Chișinău (vice-premierul 
rus Dmitrii Kozak, ministrul rus al apărării 
Serghei Șoigu), după vizitele la Bruxelles 
și Washington (via Moscova), prezent la 
evenimentul dedicat aniversării a 20-a a 
Uniunii Ofi țerilor din Republica Moldova 
(condusă de consilierul și cuscrul său Victor 
Gaiciuc), mulțumind celor prezenți că s-au 
implicat în activitățile dedicate „aniversării a 
660-a de la întemeierea statului moldovenesc 
și a 75-a de la eliberarea țării de sub ocupația 
fascistă”, le-a promis veteranilor ruși că va 
închide Muzeul Ocupației Sovietice din 
Centrul de Cultură și Istorie Militară al 
Armatei Naționale. „Trebuie de făcut un 
muzeu bun. Ministrul care a fost înainte 
a făcut un muzeu al nu știu cărei ocupații. 
Trebuie închis… Și să facem un muzeu 
de istorie normal, bun, frumos”. Muzeul 
care conține mii de exponate-dovezi ce 
demonstrează genocidul regimului sovietic 
față de basarabeni, actul ocupației, califi cat 
de regimul sovietic ca eliberare de sub „jugul 
ocupației burghezo-moșierești române”. 

În ordinea de idei expusă mai sus, 
inserăm două opinii ce ilustrează acest 
război hibrid al Kremlinului. 

paradoxal cererea celor doi acumiști de a publică aproape concomitent cu cea a lui

OFENSIVA DEZNAȚIONALIZĂRII REVINE ÎN OFENSIVA DEZNAȚIONALIZĂRII REVINE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA PRIN LIMBA RUSĂ REPUBLICA MOLDOVA PRIN LIMBA RUSĂ 

AMBASADORUL RUS SUGEREAZĂ ACUMIȘTILOR 
CĂ A SOSIT TIMPUL SCADENȚEICĂ A SOSIT TIMPUL SCADENȚEI

CINE-I ȘEF ADEVĂRAT 
ACUM LA CHIȘINĂU?
Ambasadorul Federației Ruse 

în Republica Moldova, Oleg 
Vasnețov, ca orice imperialist, 
este preocupat peste poate 
de respectarea drepturilor 
lingvistice ale conaționalilor săi 
din străinătate. Nu însă și ale 
celor de la el de acasă. Kremlinul 
i-a ordonat, pesemne, șefului 
misiunii diplomatice ruse la 
Chișinău să înceteze cu delicatețea 
și să le amintească ofi cialităților 
moldovene cine-i șeful. Să le 
sugereze ce înseamnă pentru 
republicile ex-sovietice doctrina 
Brejnev a suveranității limitate în 
versiunea lui Putin.

În cadrul unei întrevederi cu 
directorul general al Biroului 
Relații Interetnice de la Chișinău, 
Nicolae Rădița, „diplomatul” 
Oleg Vasnețov nu s-a ascuns 
după deget, nu s-a mai jucat de-a 
diplomația. A comis un amestec 
brutal în afacerile interne ale 
Republicii Moldova. El a îndemnat 
autoritățile moldovenești să 
respecte drepturile vorbitorilor 
de limbă rusă. Și a lămurit pe 
îndelete cum trebuie să facă asta. 
A cerut pe șleau Chișinăului să 
întărească prin lege statutul limbii 
ruse ca instrument de comunicare 
interetnică. Nici mai mult, nici 
mai puțin.

Se răsucesc în mormânt, la auzul 
vorbelor sale, sufl etele pierdute în 

„închisoarea popoarelor”, după 
cum era numită Rusia încă pe 
vremea țarismului. Rusifi carea 
forțată a  calmucilor,  cerchezilor, 
tătarilor, bașkirilor a continuat 
sub sovietici și nu contenește nici 
astăzi. Dimpotrivă, a devenit și 
mai aspră.

PUMNUL ÎN GURĂ 
SAU DIN NOU ÎN 

ÎNCHISOAREA 
POPOARELOR

La 10 septembrie 2019, în 
orașul Ijevsk, capitala autonomei 
Udmurtia din Federația Rusă, în 
fața sediului Consiliului de Stat 
al republicii și-a dat foc savantul 
Albert Razin. Conferențiar 
universitar, el era un cunoscut 
militant pentru drepturile 
minorităților naționale. Disperat, 
omul de știință a protestat astfel 
împotriva rusifi cării acerbe a 
Udmurtiei, precum și a altor 
autonomii din   Federația Rusă. 
Avea motive serioase să fi e 
îngrijorat. La Moscova recent a 
fost adoptată o lege prin care este 
anulată obligativitatea studierii în 
școală a limbilor naționale. Cu alte 
cuvinte, copiii kareli, mordvini, 
udmurți, osetini vor trebui să 
învețe doar rusa. În prezent, 
procesul de deznaționalizare și 

asimilare șovină în fosta metropolă 
îmbracă forme grosolane și 
ostentative, depășind practicile 
țariste și cele sovietice. Moscova 
nu ascunde că autonomiile 
naționale, din punctul ei de 
vedere, constituie un atavism și ar 
urma să fi e desfi ințate.

Și iată acest individ, cum 
ar spune Andrei Năstase, ce 
se consideră diplomat, Oleg 
Vasnețov, trimisul unui guvern 
care calcă în picioare drepturile 
naționale ale propriilor cetățeni 
la ei acasă, își permite la Chișinău 
să ne dea lecții de democrație, de 
respectare a libertăților omului, 
inclusiv lingvistice etc. Cam de 
multișor un ambasador rus nu 
a   făcut în public gesturi atât de 
obraznice la Chișinău. Credeți 
că-i întâmplător acest fapt? Să nu 
ne facem iluzii. După ravagiile 
pe care le-au făcut la Chișinău 
solii lui Putin, Dmitri Kozak 
și Serghei Șoigu, ambasadorul 
rus nu are de ce să fi e politicos. 
Nu are rost să piardă vremea 
cu atitudini ceremonioase și cu 
eufemisme diplomatice de tot 
felul. S-a schimbat situația, timpul 
lucrează pentru Rusia la Chișinău. 
Acum trimisul Kremlinului poate 
vorbi pe șleau, fără înconjur. 
Punându-le gazdelor pumnul în 

gură, în stilul celebrului călău 
Vîșinski.

CEI DE LA ACUM SUNT 
BUNI DE PLATĂ?

De fapt, Vasnețov le amintește 
celor de la ACUM că a venit 
ora scadențelor. V-am ajutat 
să ajungeți la guvernare, parcă 
le-ar spune, acum fi ți buni de plată, 
întoarceți datoria – statut ofi cial 
pentru limba rusă, „statut special” 
pentru Transnistria etc. Sunt doar 
câteva dintre „modestele” doleanțe 
ale Moscovei, care cere acum 
să i se returneze creditul politic 
oferit anterior. În caz contrar, Igor 
Dodon poate guverna singur. Fără 
Maia Sandu și Andrei Năstase, fără 
coaliții și jocuri „democratice” 
numite lupta cu oligarhia. Are 
toate pârghiile necesare unui 
dictator: Justiție aservită, Armata, 
Securitatea, Forțele Speciale și, 
mai nou, o poziție încă temeinică 
în administrația locală. Verticala 
puterii pro-ruse e ca și constituită, 
rămâne să fi e pusă în mișcare.

În concluzie, metaforic vorbind, 
Blocul ACUM i-a vândut singur 
președintelui fi lorus frânghia, de 
care acesta, vorba lui Lenin, va 
spânzura dreapta pro-occidentală și 
românească la Chișinău. Ce făcurăți, 
bre? Uitarăți cine sunt rușii?

Petru BOGATU, editorialist şi comentator politic Petru BOGATU, editorialist şi comentator politic 
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UNDE, ÎN  EUROPA, ÎŞI ŢIN UNDE, ÎN  EUROPA, ÎŞI ŢIN 
AMERICANII ARMELE NUCLEARE

Un document recent 
– și ulterior șters – 

publicat de un organism afi liat 
la NATO a generat titluri 
în Europa cu o confi rmare 
aparent a unui îndelungat 
secret deschis: arme nucleare 
americane sunt stocate în 
Belgia, Germania, Italia, 
Olanda și Turcia. O versiune 
a documentului intitulat „O 
nouă eră pentru descurajarea 
nucleară? Modernizarea, 
controlul armamentului și 
forţele nucleare aliate”, a 
fost publicat în aprilie a.c. 
Scris de un senator canadian 
pentru Comitetul de Apărare 
și Securitate al Adunării 
Parlamentare a NATO, 
raportul a evaluat viitorul 
politicii de descurajare 
nucleară a organizaţiei. Dar 
ceea ce avea să ţină titluri de 
știri câteva luni mai târziu 
este o referinţă pasageră, 
care pare să dezvăluie locaţia 
a aproximativ 150 de arme 
nucleare americane stocate în 
Europa. Potrivit unei copii a 
documentului, publicat recent 
de ziarul belgian De Morgen, 
o secţiune despre arsenalul 
nuclear spune: „Aceste bombe 
sunt stocate în șase baze 
americane și europene – Kleine 
Brogel, în Belgia, Buchel, în 
Germania, Aviano și Ghedi-
Torre, în Italia, Volkel, în 
Olanda, și Incirlik, în Turcia.

Documentul nu atribuie 
aceste informaţii unei alte 
surse. Recent, o versiune 

fi nală a raportului a fost 
publicată online și omite 
referirea specifi că la locul 
unde sunt stocate bombele. 
În schimb, raportul se referă 
vag la avioanele care ar putea 
transporta arme nucleare. 
„Aliaţii europeni adesea 
menţionaţi ca operând astfel 
de aeronave sunt Belgia, 
Germania, Italia, Olanda și 
Turcia”, arată documentul, cu 
o notă de subsol citând un 
raport din 2018 al Iniţiativei 
privind Ameninţările 
Nucleare, o organizaţie 
nonguvernamentală din 
SUA. Senatorul Joseph Day, 
autorul raportului, nu a 
răspuns imediat la o cerere de 
comentariu. De regulă, nici 
Statele Unite, nici partenerii 
lor europeni nu discută despre 
localizarea armamentului 
nuclear al Washingtonului 
pe continent. „Nu comentăm 
detaliile poziţiei nucleare a 
NATO”, a declarat un ofi cial al 
Alianţei, vorbind sub condiţia 
anonimatului, în conformitate 
cu regulile organizaţiei de a 
comunica cu mass-media. 
„Acesta nu este un document 
ofi cial al NATO”, a adăugat 
ofi cialul, menţionând că a fost 
scris de membri ai Adunării 
Parlamentare a NATO.

Cu toate acestea, o serie de 
ziare europene au considerat 
raportul drept o confi rmare 
a unui secret deschis. „În 
sfârșit, în alb și negru: există 
arme nucleare americane 

în Belgia”, titra De Morgen. 
„NATO dezvăluie secretul cel 
mai prost păzit al Olandei”, 
spunea radiodifuzorul 
olandez RTL News. Prezenţa  
armelor nucleare americane 
în Europa nu este în fond 
„nicio surpriză”, a declarat 
Kingston Reif, director pentru 
politica de dezarmare și de 
reducere a ameninţărilor de 
la Asociaţia pentru Controlul 
Armamentelor, într-un 
e-mail. „Aceasta este de mult 
timp o informaţie destul de 
deschisă.”

Existau multe indicii clare 
despre prezenţa armelor 
nucleare americane înainte. 
O telegramă diplomatică a 
unui ambasador al SUA în 
Germania sugera că există 
preocupări cu privire la durata 
de păstrare a armelor în aceste 
ţări. „O retragere a armelor 
nucleare din Germania și, 
probabil, din Belgia și Olanda 
ar putea face foarte difi cil din 
punct de vedere politic pentru 
Turcia să-și menţină stocurile 
proprii”, se arată în memoriu, 
scris de ambasadorul de 
atunci, Philip Murphy, în 
noiembrie 2009.

Prezenţa armelor a derivat 
dintr-un acord convenit în 
anii 1960 și este în multe 
privinţe o relicvă a epocii 
Războiului Rece – concepută 
nu numai pentru a acţiona 
cu o descurajare a Uniunii 
Sovietice înarmate nuclear, 
ci și pentru a convinge ţările 
că nu au nevoie de programe 
proprii de arme nucleare. 
Dar vremurile s-au schimbat. 
În 2016, după o încercare de 
lovitură de stat și o răspândire 
rapidă a grupului extremist 
Statul Islamic în vecinătate, 
analiștii se întrebau deschis 
dacă Turcia este cu adevărat 
un loc minunat pentru a stoca 
arme nucleare.

Între timp, în apropierea 
bazei aeriene germane Buchel, 
eșecul tratatelor de control al 
armelor cu Rusia a provocat 
temeri legate de o nouă 
cursă a înarmării. „Misiunea 
militară pentru care aceste 
arme au fost iniţial planifi cate 
– oprirea invaziei sovietice 
a Europei de Vest, din cauza 
forţelor convenţionale 
inferioare ale SUA și NATO – 
nu mai există”, a spus Reif.

Nivelul radiaţiilor din anumite părţi din Insulele 
Marshall, din Pacifi c, unde SUA au testat bombe 
nucleare în timpul Războiului Rece, este mai mare 
decât la Cernobîl sau Fukushima, arată un studiu 
recent, În zona Insulelor Marshall (în fapt 32 
de atoli și 867 de recifi ), în  perioada 1946-1958, 
guvernul american a făcut 67 de teste nucleare. Deși 
mulţi oameni au fost relocaţi, unii au fost expuși la 
boli provocate de radiaţii, arată CNN.

La peste 60 de ani distanţă, cercetători de la 
Universitatea Columbia spun că nivelul radiaţiilor 
de pe patru dintre atoli a rămas anormal de înalt – în 
unele zone, de o mie de ori mai mare decât în regiunea 
radioactivă de lângă centrala nucleară de la Cernobîl, 
care a explodat în 1986, sau decât la Fukushima, unde 
un cutremur și un tsunami au fost urmate de dezastrul 
nuclear din 2011.

Populaţia de pe Insulele Marshall este relativ mică, 
în iulie 2018, era formată din puţin peste 75.000 de 
sufl ete.

Insulele Bikini și Enewetak sunt considerate ca 
fi ind „zona zero” a testelor nucleare americane. 
Insula Bikini a fost locul unde SUA au testat cea mai 
mare bombă cu hidrogen – Castile Bravo – în 1954. 
Explozia a fost de 1.000 de ori mai puternică decât 
cea din Japonia, din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Experţii de la Universitatea Columbia 
susţin că, pe insula Bikini, se afl ă cel mai înalt nivel 
de radiaţii dintre zonele studiate, așa că recomandă ca 
insula să rămână nelocuită.

În anii 60, pe insula Bikini, o parte din populaţie s-a 
întors, după ce zona a fost declarată sigură. Ulterior 
însă, noi rapoarte au arătat că nivelul de radiaţii este 
foarte mare, așa că oamenii au plecat din nou.

Studiul recent mai arată că un nivel ridicat de 
radiaţii a fost descoperit și pe insula Runit din atolul 
Enewetak. Pe acest atol, recensământul din 2011 arată 
că locuiesc 664 de oameni.

Iranul a construit un arsenal de rachete 
balistice, inclusiv rachete balistice cu 

rază intermediară (IRBM), care ar putea fi , 
teoretic, armate cu focoase nucleare, dacă 
Iranul le va dezvolta.

Umbrela americană de apărare 
antirachetă ar trebui să protejeze Europa de 
rachetele balistice iraniene (și poate rusești). 
Dar testele vitale nu au fost efectuate și 
există întârzieri în construirea bazei de 
apărare antirachetă în Polonia. Toate acestea 

înseamnă că scutul antirachetă din Europa 
ar putea fi  permeabil.

Agenţia americană de Apărare 
Antirachetă (MDA) a efectuat doar șapte 
din cele 11 teste planifi cate în 2018 sau doar 
64%, potrivit unui studiu al Biroului pentru 
Responsabilitatea Guvernamentală (GAO). 
În același timp, problemele cu constructorii 
au întârziat cu 18 luni construirea unui 
sistem antirachetă în Polonia.

Început de administraţia Obama, efortul 

american de apărare antirachetă în Europa 
– Abordarea Europeană Graduală adaptivă 
(EPAA) – are trei părţi. Etapa I, fi nalizată 
în 2012, cuprinde un radar de apărare 
antirachetă din Turcia și un centru de 
comandă din Germania, care sprijină navele 
Marinei SUA echipate cu versiunea navală 
a sistemului de apărare antirachetă Aegis. 
Etapa a II-a a fost fi nalizată în 2016, când 
o bază Aegis Ashore din România a devenit 
operaţională. Întârzierea a fost în faza a 
III-a, în care ar fi  trebuit să fi e pregătită o 
facilitare Aegis Ashore în Polonia.

În mod ironic, GAO vede întârzierea 
în construirea bazei poloneze Aegis 
Ashore ca pe o surpriză neașteptată, care 
oferă Aegis timp pentru a rezolva erorile. 
„Testarea pentru faza a III-a a EPAA 
împotriva ameninţărilor planifi cate a fost 
redusă substanţial, iar alte teste vitale au 
fost amânate până la livrare”, au subliniat 
auditorii. „Ofi cialii consideră încheiată 
testarea EPAA pentru livrarea completă 
a fazei a III-a. cu toate acestea, cele mai 
bune practici de orientare și achiziţie ale 
Departamentului pentru Apărare (DOD) 
subliniază importanţa testelor pentru a 
înţelege amploarea capacităţilor și modul 
de desfășurare a acestora. Întârzierea de 
18 luni în faza a III-a a EPAA oferă MDA 
posibilitatea de a efectua teste suplimentare 
și de a colecta mai multe date despre 
performanţă. Această testare ar putea oferi 
militarilor mai multe informaţii și încredere 
în capacitatea sistemului de a proteja aliaţii 
noștri împotriva estimatelor ameninţări cu 

rachete balistice.”
De fapt, întârzierea fazei a III-a a EPAA 

ar da scutului european antirachetă un răgaz 
pentru a rezolva o problemă majoră, care a 
afectat apărarea antirachetă încă din anii 
1960: cum să oprim mai multe rachete și 
focoase, fără ca sistemul să fi e copleșit. Planul 
iniţial al MDA „a inclus cinci interceptări 
IRBM în trei teste, inclusiv teste pentru a 
evalua capacitatea împotriva raidurilor 
mici, care necesită interceptarea simultană 
a rachetelor multiple – o tactică probabilă 
într-un atac real – înainte de livrarea EPAA. 
Cu toate acestea, planul actual reduce 
numărul de teste de interceptare IRBM și nu 
include un test de zbor contra raiduri, până 
după declararea capacităţii EPAA faza a III-a.

Mai puţine teste înseamnă mai puţine date 
pentru a se asigura că sistemul de apărare 
antirachetă european funcţionează conform 
planului. „EPAA faza a III-a intenţionează 
să ofere o apărare robustă împotriva IRBM 
și a raidurilor de ţinte multiple dar face 
testări pentru a demonstra că au fost reduse 
capacităţile de la cinci la una, testul împotriva 
scenariului de raid neproducându-se înainte 
de a fi  livrat capabilitatea”, a concluzionat 
GAO. „Lucrările noastre anterioare au 
arătat că a continua cu date de testare 
limitate poate duce la descoperirea întârziată 
și costisitoare a problemelor de performanţă. 
O evaluare mai amănunţită a capacităţilor și 
limitărilor sistemului ar putea atenua acest 
risc prin construirea unei baze mai solide a 
cunoașterii.”

AEGIS ASHORE AR PUTEA VENI CU O PROBLEMĂ…AEGIS ASHORE AR PUTEA VENI CU O PROBLEMĂ…

Bazele Aegis Ashore din România și Polonia sunt versiuni terestre ale 
sistemului naval Aegis, fi ecare dispunând de un puternic radar SPY-1 și de 

24 de interceptoare de rachete SM-3. Aegis Ashore are ca scop oprirea rachetelor 
balistice cu rază scurtă, medie și intermediară, precizează într-un articol recent 
revista americană National Interest.

RADIAŢII MAI RADIAŢII MAI 
MARI DECÂT LA 
CERNOBÎL SAU 

FUKUSHIMAFUKUSHIMA

în Belgia” titra De Morgen Prezenţa armelor a derivat
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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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SPORT

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • • PE SCURT• PE SCURT

Liga 2, Etapa 14 (25, 26, 27, 
28 X.2019 și 20.11.-2019) 
 Jocul Turris Oltul Turnu 

Măgurele – FC Petrolul Ploiești 
a fost amânat și reprogramat pe 
20.XI.2019… 

 În celelalte jocuri ale etapei: 
* Pandurii Lignitul Târgu Jiu – U 
Cluj Napoca 0-1 * Farul Constanţa 
– CS Mioveni 2-0 * Daco Getica 
București – Sportul Snagov – 

neprogramat, prima echipă 
se retrage din campionat…) 
* Concordia Chiajna – 
Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0 
* Viitorul Pandurii Târgoviște 
– Metaloglobus București 1-0 
* Rapid București – Ripensia 
Timișoara 0-0 * Politehnica 
Timișoara–Dunărea Călărași 1-1 
* CSM Reșiţa-UTA Arad 2-3 * FC 
Argeș Pitești–Gloria Buzău 3-1.

În clasament conduc: CSM 
Mioveni (14 jocuri) 27p, UTA 
(11 j.) 26p și Turris (13 j.) 26p. 
Petrolul (12 j.) 21p, ocupă locul 
opt…

 Etapa 15, programează 
sâmbătă 2.XI.2019, de la ora 11.30 
pe Stadionul „Ilie Oană” jocul 
Petrolul Ploiești – Politehnica 
Timișoara.

În joc restant (Etapa 5), 
marţi 5.XI.2019, de la ora 17.45, 
pe Stadionul „Ilie Oană” este 

programată disputa FC Petrolul 
Ploiești – Csikszereda Miercurea 
Ciuc. HAI PETROLUL!

 Cupa României (Optimi de 
fi nală) * Ieri, miercuri 30.X.2019 
(după închiderea ediţiei 
săptămânalului „Ploieștii”) a fost 
programat („Cluj Arena”…) jocul 
ofi cial Sănătatea Cluj Napoca – 
FC Petrolul Ploiești…

Handbal
Divizia A (Senioare / Turul 2 

/ Etapa 7): sâmbătă 2.XI.2019, 

de la ora 16.00, Sala Sporturilor 
Olimpia din Ploiești găzduiește 
jocul derby / CS Activ Prahova 
Ploiești (5 victorii, 1 eșec) – Dacia 
Mioveni – Argeș (6 victorii, fără 
eșec), candidate la promovare în 
„Liga Florilor”. Cele două s-au 
confruntat în primul tur, din cele 
patru regulamentare… (Dacia – 
Activ 20-16…).

HAI PRAHOVA!!!

DIN NOU, CAMPIOANA ROMÂNIEI
Gimnastica ritmică, prin secţia sa de la 

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, în care 
se muncește mult, cu pasiune și entuziasm, 
sub conducerea antrenoarei coordonatoare 
Liliana Băescu și a antrenoarei Simona 
Puiu, se obţin curent, rezultate onorante.

Campionatul României de Gimnastică 
Ritmică (București / Sala „Apollo” / 
Junioare / Senioare / 18-20.X.2019) a 
prilejuit Clubului Sportiv Municipal 
Ploiești să cucerească și în acest an, prin 
echipa sa de junioare „aurul” competiţional. 
CSM Ploiești, având în componenţă bravele 
gimnaste Miruna Ciocîrlan, Sabina Enache, 
Anisia Drăgan, a devenit Campioana 
României pe 2019 (ca și în 2018…), 
acumulând în cele patru probe de concurs 
(coardă, minge, măciuci, panglică), 156,6 
puncte, devansând clar contracandidatele la 
supremaţia naţională – medaliata cu argint 
– CSU Brașov 126,2 puncte, cât și pe cea cu 
bronz – CSȘ 1 Timișoara 122,9 p.

Remarcabil, gimnasta noastră Miruna 
Ciocîrlan, medaliată cu bronz și la 
individual, s-a califi cat și-n fi nalele celor 
patru probe cucerind bronzul la fi ecare, 
cu 15,35 p. la coardă, 15,90 la minge, 15,60 
măciuci și 14,40 panglică.

La primul său an de seniorat, olimpica 
noastră Denisa Stoian a fost fi nalistă la cele 
patru probe, obţinând și califi carea în Cupa 
României (noiembrie 2019, București), 
împreună cu colegele sale junioare Miruna 
Ciocîrlan și Sabina Enache.

DOI FRAȚI, DE „AUR”…
Boxul, „nobila artă”, a produs sportului 

prahovean, o nouă mare bucurie, aparte…
Inedit, doi fraţi ploieșteni, talentaţi 

pugiliști, au devenit, la scurt interval de 
timp și la categorii competiţionale diferite, 
„Campioni ai României” spre onoarea 
Clubului Sportiv Municipal Ploiești și spre 
mândria antrenorului emerit coordonator 
Titi Tudor și a antrenorului Adrian Pârlogea.

Cronologic, la Campionatul României 
de Box, de la Brăila (Juniori/7-12. 10.2019), 
în cadrul categoriei 70kg, CSM Ploiești și-a 
adjudecat medalia de aur și înaltul titlu de 
„Campion al României” prin juniorul Iulian 
Dumitrescu prin preţioase victorii în faţa 
unor pugiliști internaţionali. În aceeași 
competiţie CSM Ploiești și-a adjudecat o 
medalie de argint (Marian Ghinoiu – 46 kg, 
învins doar de arbitri…) și două de bronz 

(Gheorghe Călin – 50 kg și Alin Sandu – 
80 kg). Încântător, la doar o săptămână, 
la Campionatul României de Box de la 
Târgu Mureș (Seniori/ 14-19.X.2019), CSM 
Ploiești și-a adjudecat „aurul” și la seniori, 
la categoria 63 kg, prin pugilistul George 
Dumitrescu (fratele laureatului de la juniori 
– Iulian Dumitrescu).

Performanţe și bucurii pentru familia 
boxului ploieștean, ce benefi ciază de o 
locaţie optimă – Sala „Titi Prosop” din 
Ploiești, unde s-au format și doi campioni 
mondiali (Leonard Doroft ei – antrenor 
emerit Titi Tudor respectiv Adrian Diaconu 
– antrenor emerit Ion Moroiţă…), stabiliţi în 
prezent (sperăm temporar…) în Canada…

SĂRBĂTOARE ȘI ONOARE, 
LA „OLIMPIA”…

Judo – sport ce a adus Prahovei – 
singura medalie olimpică de aur (Alina 

Dumitru, 2008, Beijing – China), s-a afl at 
în sărbătoare și onoare (25, 26.X.2019) în 
Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești. Prin 
structura sa de vârf CSM CFR CSȘ Ploiești 
(antrenor emerit coordonator Gheorghe 
Savu, antrenori Mihai Trandafi rescu, Doru 
Munteanu, Cosmin Slăveanu) s-a clasat 
prima la Campionatul de Judo (Ne Waza 
– „luptă la sol” / Juniori – U13 / Copii 
– U15 / 370 sportivi /80 de cluburi / Sala 
Olimpia Ploiești / 25, 26.X.2019), cucerind 
la diferite categorii, 11 medalii (5 aur, 1 
argint, 5 bronz).  Medaliile de aur (5) le-au 
cucerit judoka: Alexandru Bogdan Petre 
(66 kg), Alexia Cristea (36 kg) la U15, 
Mario Manolache (34 kg), Andrei Puiu (50 
kg), Leonard Răduţă (60 kg) la U13, cea de 
argint de Alexandru Curcă, iar cele de bronz 
(5) de Alexandra Stan, Vanessa Tolea, Rareș 
Costache – U15, David Ţugui și Bianca 
Ungureanu – U13.

DOI FRAȚI DE AUR”
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BUCURII, ÎN SPORTUL PRAHOVEAN…BUCURII, ÎN SPORTUL PRAHOVEAN…

Anisia Drăgan, Miruna Ciocîrlan, Denisa Stoian, Anisia Drăgan, Miruna Ciocîrlan, Denisa Stoian, 
Sabina Enache, gimnaste de aur…Sabina Enache, gimnaste de aur…

Iulian Dumitrescu – „aur”, între antrenorii săi Iulian Dumitrescu – „aur”, între antrenorii săi 
Adrian Pârlogea şi Titi TudorAdrian Pârlogea şi Titi Tudor

George Dumitrescu George Dumitrescu 
„aur” şi antrenorul „aur” şi antrenorul 
emerit Titi Tudoremerit Titi Tudor

Judoka U13 şi U15, de aur şi antrenorii lorJudoka U13 şi U15, de aur şi antrenorii lor
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