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Ziarul   Ploiestii,

Iar acea zi să fi e cea a alegerilor 
pentru președinte. Și inversul să 

sune chiar așa. Cei fără nicio șansă să 
câștige. De ce? Pentru că, ascultându-i și 
urmărindu-le prestația, au fost net peste 
„vedetele” Iohannis, Viorica și Barna.

Și uite așa ne-am ales cu o mizerie de 
campanie electorală, în care cei numiți 
nu vor și nici nu cred că îi interesează 
să ne câștige votul prin prezentarea 
unor idei, programe, planuri, în 
dezbateri libere cu posibilii alegători și 
cu contracandidații ci vor doar să nu 
facă vreun pas fatalmente greșit. De 
aceea nici nu vor să intre în dialog cu 
ceilalți concurenți. Și mai e motivul cel 
mai trist: frica de propria umbră, nu de 
celălalt. Dovada? Se ascund ca niște lași 
în spatele „strategiilor” de campanie. Să 
le fi e rușine!

În schimb, aproape că îmi este drag să 
mă uit la Paleologu, la Ivan, la Diaconu, 
să îi văd cum, chiar dacă cred că recunosc 
și ei că n-au șanse să câștige alegerile, se 
zbat, lansează idei, spun lucruri, plâng, 
râd, fac dezvăluiri sunt...NORMALI.

Sunt singurii care chiar merită 
titulatura de CANDIDAT la președinție. 
Au o singură șansă și fac ce cred ei că e 
mai bun pentru a ne câștiga încrederea. 
În timp ce, ceilalți, ori tac ca rahatul 
în iarbă, ori zâmbesc/rânjesc tâmp la 
comanda unor mercenari străini de 
români și România reală.

Rușine primilor!
Felicitări învinșilor!

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Președintele Consiliului Județean Prahova, 
Bogdan Toader și ministrul demis al Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu, 
au semnat, luni, contractul de fi nanțare pentru 
reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 
Valoarea proiectului fi nanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020 este 11.093.302,17 lei, 
inclusiv TVA, din care contribuția Consiliului Județean 
Prahova, în calitate de solicitant al fi nanțării, s-a 
ridicat la 214.015,01 lei inclusiv TVA. Bogdan Toader 
a spus, cu referire la importanța acestui proiect: „prin 
modernizarea acestor spații și prin dotările performante 
vor fi  evitate tensiunile generate de aglomerație sau 
de timpii de așteptare din zona urgențelor, unde 
mulți bolnavi ajung fără să fi  apelat anterior, așa cum 
este normal, la consultații de specialitate în sistem 
ambulator. Cabinetele medicilor specialiști din 
ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
sunt varianta optimă de a reduce aglomerația din secții, 
dar și de la Unitatea de Primiri Urgențe!”

CONTRACT DE CONTRACT DE 
FINANȚARE FINANȚARE 

EUROPEANĂ PENTRU EUROPEANĂ PENTRU 
AMBULATORIUL DE AMBULATORIUL DE 

SPECIALITATE AL SJUSPECIALITATE AL SJU
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Am spune, de asemenea, 
referindu-ne tot la 

termie, că nu ne interesează cum 
își repartizează conducătorii 
Primăriei Ploiești și consilierii 
locali vinovățiile politice. 
Afi rmăm în schimb că problemele 

acutizate în acest an sunt o 
consecință a proastei gestionări 
a sistemului de termofi care în 
ultimii 15 ani pe relația Primăria 
și Consiliul Local Ploiești- 
Veolia-Consiliul Județean 
Prahova, ultima instituție mai 

puțin implicată, cu excepția 
acestui an, când a ținut cu orice 
preț să fi e vioara întâi, deși nici pe 

departe nu este actorul principal 
în această ecuație.

SUBVENȚIA PENTRU  ENERGIA TERMICĂSUBVENȚIA PENTRU  ENERGIA TERMICĂ
    ÎNGROAPĂ BUGETUL LOCAL    ÎNGROAPĂ BUGETUL LOCAL
A fost iar scandal la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești. 

Dar nu ne interesează acest aspect. În schimb, ne interesează 
ce anume votează aleșii municipali. Iar în privința serviciului de 
termie, cel care a generat prea multe orgolii și prea puține soluții 
reale, ne permitem să afi rmăm că, sub aspect fi nanciar, inclusiv prin 
votul recent din CL Ploiești, e praf și pulbere totul. Veți vedea de ce.

Noua componență a Guvernului 
României este următoarea: 

Ministerul Afacerilor Externe-Bogdan 
Aurescu, Ministerul Afacerilor Interne-
Marcel Vela, Ministerul Apărării 
Naționale-Nicolae Ciucă, Ministerul 
Finanțelor-Florin Cîțu, Ministerul 
Economiei-Virgil Popescu, Ministerul 
Dezvoltării-Ion Ștefan, Ministerul Justiției-
Cătălin Predoiu, Ministerul Agriculturii-
Adrian Oros, Ministerul Muncii-Violeta 
Alexandru, Ministerul Mediului-Costel 
Alexe, Ministerul Educației-Monica 
Anisie, Ministerul Fondurilor Europene-
Ioan Marcel Boloș, Ministerul Tineretului 
și Sportului-Ionuț Stroe, Ministerul 
Transporturilor-Lucian Bode, Ministerul 
Culturii-Bogdan Gheorghiu, Ministerul 
Sănătății-Victor Costache. Imediat după 

preluarea portofoliilor de către noii 
miniștri, premierul Ludovic Orban  a 
formulat prioritățile acestui guvern care 
va avea totuși o viață scurtă, de un an, dacă 
nu cumva vom avea parte de anticipate: 
refacerea capacității administrative a 
instituțiilor guvernamentale, rectifi carea 
bugetară, desemnarea comisarului 
european, pregătirea Legii bugetului de 
stat pe 2020, organizarea de alegeri libere 
și corecte, relansarea investițiilor mari în 
infrastructura de transport, rezolvarea 
unor probleme care pot să împiedice 
dezangajarea a 600 de milioane de euro 
din fondurile europene, corectarea legilor 
justiției, care include și o altă abordare 
a recursului compensatoriu, rezolvarea 
problemei conducerii parchetelor etc.
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În ciuda tuturor piedicilor de natură politică, luni, Guvernul României a 
fost validat în Parlament cu 240 de voturi și, după depunerea jurământului 

la Cotroceni, a fost instalat la Palatul Victoria, punându-se astfel capăt crizei 
guvernamentale din ultimele luni. Noul cabinet condus de Ludovic Orban a 
prevăzut un post de vicepremier (Raluca Turcan) și 16 miniștri, deci avem de a 
face cu o restructurare profundă, numărul portofoliilor scăzând cu 11, față de 
Executivul Dăncilă. 

REFORMA DE REFORMA DE 
LA DGASPC LA DGASPC 
PRAHOVAPRAHOVA

Schimbările generate de marea 
reformă de la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Prahova înseamnă, 
deocamdată, reducerea organigramei 
de la 2.276 la 2.264 de posturi. Vorbim 
deci despre o diminuare complet 
nesemnifi cativă a schemei de personal, 
cu 12 angajați! 11 posturi vor fi  
desfi ințate numai în aparatul propriu 
al DGASPC, care va avea acum 195 de 
angajați, în loc de 206, o serie de servicii 
fi ind reorganizate sau  chiar desfi ințate, 
urmând și o redistribuire de personal 
între diverse compartimente.

ROMÂNIA ARE ROMÂNIA ARE 
UN NOU GUVERNUN NOU GUVERN
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Cică România ar ocupa locul 
al treilea în UE la obezitate, 

cu un număr de patru milioane de 
grăsani. În sfârșit, oameni buni, 

suntem și noi pe podium la sau 
cu ceva. Cum ar zice PSD, după 
atâta creștere economică s-o-ntorci 
cu furca, uite că apar și efectele: 
oamenii o duc atât de bine încât au 
pus șunci și burți pe ei cu nemiluita. 
Bravo, tovarăși, bravo, ne săturasem 
să fi m pe ultimele locuri în Europa, 
na, măcar la osânză i-am întrecut 
pe franțuji și nemțălăi!

Primăria din Piatra Neamț 
a asfaltat o stradă care se 

termină brusc într-un deal. Drumul 
are în capătul său spre nicăieri 
trecere de pietoni și stop,  iar 
primarul Dragoș Chitic se scuză că 

a asfaltat de câți bani a avut, adică 
de turnat maclavais de 90.000 euro. 
Dacă avea bani mai mulți, trimitea 
asfaltul în pădure, să aibă și urșii tot 
confortul când coboară în oraș, să 
caute mâncare. Bre, primare, eu nu 
știu cum mai scoți nasul prin oraș, 
după o asemenea boroboață. Și nu 
știu cu ce tupeu mai vii la televizor, 
să explici că ești nătântoc. Dacă 
eram în locul tău m-aș fi  uitat de 
două ori cum mă cheamă și aș fi  
tăcut... chitic!

În timpul audierii liberalului 
Florin Cîțu pentru funcția 

de ministru al Finanțelor din 
cadrul ședinței comisiilor reunite 
de buget, Orlando Teodorovici a 
bruiat întreaga dezbatere, iar la un 
moment dat i s-a adresat colegului 
său cam așa: „V-am mai spus eu 
(...) îmi plac curvele, dar nu în 
politică.” Acuma, Chiparosule, 
chiar nu mă interesează ce-ți 

place ție și ce nu, dar un lucru e 
clar, după cum te comporți și te 
exprimi, tu și foarte mulți dintre 
amicii lu` matale: ai demonstrat că 
locul ăla unde stați voi seamănă al 
naibii de mult cu un bordel! 

Întrebată de jurnaliști dacă 
și-a căutat un loc de muncă, 

premierul demis Vasilica Veorica 
a răspuns: „Să știți că eu nu am 
avut timp ca domnul președinte să 
mă gândesc la locul de muncă sau 
unde mă întorc. Eu am muncit 24 
de ore din 24 și 7 zile din 7. Sunt 
destule locuri unde pot să dovedesc 
că pot face performanță.” Tanti 
Dăncy, trec peste faza cu 24 din 24, 
că inventăm ziua de 32 de ore, dacă 
punem somnul de 8, eu altceva îți 
zic: tu n-ai căutat niciodată un 
loc de muncă. Să vedem: te-a luat 
Dragnea de mână și te-a pus pe lista 
Parlamentului European, te-a luat; 
te-a așezat Dragnea pe scăunelul 
de premier, te-a așezat; l-ai băgat la 
pușcărie și i-ai luat locul în partid, 
i l-ai luat... Na, acum dacă scapi 
alegerile printre degete, să zici 
merci dacă te vor primi ăia la liceul 
din Videle sau dacă mai ai loc prin 
Teleorman, dupe ce se liberează 
Flaușatul. Cât despre performanță, 
singura la care ești în stare e limba 
engleză: he-he!

Dar nu trece o zi de la 
Dumnezeu fără ca tanti 

Veorica să nu scoată o perlă. E 
sufi cient să deschidă gura și să-și 
pună mintea la treabă așa cum e, 
îmbârligată. Auziți ce-a zis: „Nu lupt 
împotriva unui om, lupt împotriva 
unei țări în care să se regăsească 
toți românii”. Drăguță, nu trebuia 
să ne-o zici chiar pe șleau, am 
înțeles cu toți neuronii că asta faci 
de când ai intrat în Partidul Stânga 
Demolatoare, mă rog, că asta faceți 
voi toți, luptați din toate puterile 
împotriva boborului și a țărișoarei 
noastre Românica.

Afl at la Târgoviște, 
președintele Klaus 

Iohannis a făcut poze cu alegătorii. 
La un moment dat, a venit să se 
fotografi eze cu el un adolescent. 
Avea o șapcă pe cap, cu un 
cozoroc generos, care îi acoperea 
o bună parte din față. Zâmbind, 
președintele i-a dat șapca jos din 
cap și s-a fotografi at cu tânărul, 
motivându-și gestul: „așa, să știi 

cine-i sub căciulă”. Mda, unii 
trebuie să iasă de sub șapcă, alții 
să intre sub ea. La matele, nene 
Klaun, e de preferat să ai pe cap o 
căciulă, ca să știm și noi unde ai 
stat ascuns cinci ani...

Deputatul PNL Ștefan 
Ion, propus pentru șefi a 

Ministerului Dezvoltării, are 
o casă cu etaj, de 910 mp, dar 
plătește la fi sc bani cât pentru un 
bordei. Anul trecut, liberalul se 
plângea că prostul de constructor 
a greșit o grindă și așa s-a trezit 
cu etaj în loc de mansardă. Mama 
lui de constructor, de ce n-o fi  
greșind el grinzile alea și la Marița 
lu` Zăpcitu` sau măcar la un 
spital public, bre? No, la alea pică 
grinda până se bagă în pământ, că 
de-aia nici n-avem spitale! Dar 
mai știți de unde sare iepurele? 
Dacă vine ăsta ministru, să vedeți 
voi cum o să avem numai drumuri 

suspendate, că nea Nelu, din 
greșeală, o să pună o grindă în plus 
și, în loc de șosea simplă, o să avem 
una cu etaj sau măcar mansardă...

Viceprimarul Cristi Mihail 
Ganea ne anunță că a 

îngrășat porcul în ajun: „L-am 
supărat pe dl primar (n.n.-Dobre) 

aducându-i aminte că în urmă cu 
2 zile Guvernul PSD a alocat 39 de 
milioane de lei pentru asfaltarea 
cartierului Mitică Apostol! I-am 
cerut, public, primarului să ia 
măsuri pentru a nu pierde acești 
bani, cum s-a întâmplat și cu 
alte fi nanțări ale unor proiecte 
vitale pentru Ploiești!” Păi, dragă, 
afurisită pielea pe voi, îi dați banii 
ăștia în prag de iarnă, special să 
nu-i poată folosi și-apoi să tăbărâți 
pe el că e fraier și incompetent 
că n-a pus asfalt sub zăpadă? Știi 
povestea cu hoțul și prostul, neh?

Apropo de primarul Adrian 
Dobre, acesta își arogă 

merite că Asociația Stop Poluării 
Orașului Ploiești a organizat un 
miting  antipoluare doar pentru că 
ONG-ul a semnat cu Primăria un 
proiect privind protecția mediului. 
Pe aceste considerente, primare, 
poți să spui că tu și Primăria Ploiești 
ați ieșit victorioși în bătălia de la 
Giurgiu și asta pentru simplul motiv 
că Mihai Viteazul își are bustul la 
Ploiești. Mă rog, e posibil să te lauzi 
că aduci soarele, dat fi ind faptul că 
avem cer deasupra orașului, că ai 
câștigat personal Cupa României, 
fi indcă Petrolul „locuiește” în orașul 
condus de tine etc.

Baronul „Mama mea sunt 
eu”, alias Marean Oprișan, 

a obținut două fi nanțări pentru 
același pod, scrie presa vrânceană: 
„În 2017, Consiliul Județean a 
primit pentru podul peste pârâul 
Alba, din Răcoasa, 4,8 milioane de 
lei din Fondul de rezervă bugetară, 
prin HG nr. 472,  iar prin PNDL 
II a mai tras o fi nanțare de 4,171 
milioane lei pentru același pod”. 
Investiția costă, cu tot cu TVA,  cam 
4,5 mil. lei. Ce nu pricepeți, fl ăcăi? 
Marean a luat prima fi nanțare 
ca să treacă apa, iar a doua, ca să 
aibă pe unde să se-ntoarcă, fi indcă 
altminteri ar fi  rămas sinistrat pe 
celălalt mal. La el este ca-n capra, 
lupul și cu varza. Până n-a halit 
capra banii și lupul capra nu s-a 
lăsat, înțelegeți? Apropo: podul 
există sau s-a transformat în vreo 
cocioabă cu piscină „à la maman”?
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URMĂRIRE PE STRĂZILE 
DIN PLOIEȘTI. UN ȘOFER 

NU A OPRIT LA SEMNALELE 
POLIȚIȘTILOR ȘI A AVARIAT 

DOUĂ MAȘINI. 
Incidentul a avut loc pe strada 

Transilvaniei, unde un echipaj de 
poliție rutieră a efectuat semnalul 
regulamentar de oprire a unui 
autoturism, care circula pe direcția 
Gara de Nord către Sud. Pentru 
că șoferul autoturismului nu s-a 

conformat, polițiștii 
au pornit în urmărirea 
acestuia. Pe strada Neagoe 
Basarab, conducătorul 
autoturismului, în 
încercarea de a-și asigura 
scăparea, a pierdut 
controlul volanului, a 
derapat și a lovit două 
autoturisme parcate, 
moment în care ocupanții 
au coborât din mașină și 
au fugit. Polițiștii au reușit 

să-i prindă pe doi dintre cei trei 
ocupanți din autoturism, aceștia 
fi ind conduși la secția de Poliție. La 

puțin timp după incident, la sediul 
poliției s-a prezentat o femeie în 
vârstă de 41 de ani împreună cu 

soțul său, în vârstă de 40 
de ani, aceasta declarând 
că ea s-ar fi  afl at la volanul 
autoturismului implicat 
in eveniment. Persoanele 
au fost audiate în vederea 
stabilirii cu exactitate 
a modului în care s-a 
produs evenimentul, 
existând suspiciuni cu 
privire la veridicitatea 
celor declarate. 
Cercetările au continuat, 
sub directa coordonare 

a unui procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, sub aspectul 
de favorizare a infractorului și de 
conducere fără permis. La scurt 
timp, lucrurile au fost lămurite. 
„În urma cercetărilor s-a stabilit 
faptul că la volanul autoturismului 
implicat în eveniment s-ar fi  afl at 
un ploieștean în vârstă de 40 de 
ani, care nu poseda permis de 
conducere pentru nicio categorie. 
Acesta a fost reținut pentru o 
perioadă de 24 de ore”, a anunțat 
IPJ Prahova, care a precizat că 
bărbatul va fi  prezentat instanței 
de judecată cu propunere legală.
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ACTUALITATE

ACCIDENT GRAV PE DN1D, 
LA ALBEȘTI. UN BĂRBAT 

A MURIT, IAR UN ALTUL A 
AJUNS LA SPITAL

Accidentul rutier s-a produs după 
ce un autoturism, care se deplasa pe 
sensul de mers Ciorani – Albești, ar 
fi  părăsit partea carosabilă și a intrat 
într-un copac. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță, precum 
și ale ISU. Din păcate, impactul 
a fost unul violent. Pasagerul de 

lângă conducătorul auto nu a 
supraviețuit, în timp șoferul a fost 
rănit grav. Acesta a fost transportat 

la Unitatea de Primiri Urgențe a   
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate. Trafi cul rutier în zonă 
a fost restricționat pentru a permite 
efectuarea cercetărilor de la fața 
locului. În cauză, Poliția a deschis 
un dosar penal pentru vătămare 
corporală și ucidere din culpă.

LA VOLAN, ÎN STARE DE 
EBRIETATE

Polițiștii prahoveni au acționat 
în ultimele zile pentru depistarea 
și sancționarea conducătorilor 
auto în stare de ebrietate sau 
sub infl uența substanțelor 
stupefi ante. În cadrul acțiunii, 

polițiștii au aplicat 603 sancțiuni 
contravenționale, dintre care 19 au 
fost aplicate pentru conducere sub 
infl uența alcoolului și 585 pentru 
alte abateri, fi ind reținute 47 de 
permise de conducere. Polițiștii 
au constatat 13 infracțiuni, 
șapte dintre acestea fi ind pentru 
conducerea autoturismului în 
stare de ebrietate. „Recordul 

negativ în materie de alcoolemie 
a fost înregistrat la un ploieștean 
în vârstă de 33 de ani, care a fost 
depistat circulând la volanul unui 
autoturism, având o alcoolemie 
de 0,85 mg/l alcool pur în aerul 
expirat”, a anunțat IPJ Prahova, 
precizând că polițiștii rutieri vor 
acționa în continuare cu aparate 
Etilotest și DrugTest, „întrucât 
consumul de substanțe interzise 
afectează capacitatea de a conduce, 
diminuează refl exele, conducătorii 
auto pot deveni agresivi, în cele 
mai multe cazuri, fi nalizate fi ind 
producerea unui eveniment rutier, 
uneori fatal”.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

SUBVENȚIA PENTRU  ENERGIA TERMICĂ ÎNGROAPĂ BUGETUL LOCAL

CUM NE-AM TREZIT 
CU ENERGIE TERMICĂ 

MAI SCUMPĂ
Așadar consilierii locali au 

ofi cializat, la ultima ședință, 
cu foarte mult scandal, ceea 
ce aprobaseră de fapt în luna 
mai, odată cu actul adițional 
de prelungire a contractului 
de gestiune a serviciului de 
termofi care cu Veolia Energie. 
Prețul solicitat de operatorul 
francez și aprobat cu mare 
larghețe de Autoritatea Națională 
de Reglementare în domeniul 

Energiei a fost majorat de la 
222,49 lei/Gcal cu TVA, la 375,27 
de lei/Gcal cu TVA (315,35 lei fără 
TVA) pentru persoanele fi zice și la 
496,22 de lei/Gcal cu TVA (416,99 
lei fără TVA) pentru persoanele 
juridice.

CHELTUIELI 
IMPOSIBILE PENTRU 
SUBVENȚIONAREA 
ENERGIEI TERMICE
Primarul, viceprimarii și 

consilierii locali au ținut să 
mențină prețul local la 222,49 lei/
Gcal cu TVA pentru toți locatarii 
ale căror locuințe sunt racordate 

la sistemul centralizat de furnizare 
a energiei termice. Asta înseamnă 
că diferența de la acest tarif 
(222,49 lei) și până la cel real de 
distribuție, transport și furnizare 
(375,27 lei), va fi  acoperită de 
bugetul local. Atenție, de această 
subvenție benefi ciază și locatarul 
cu 1.000 de lei leafă și cel cu 20.000 
lei venituri lunare. Până în anul 
2021 însă Primăria s-a angajat 
să plătească și cei 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, aprobată de Consiliul 
Local Ploiești. Cu alte cuvinte, 
în această iarnă (și nu numai), 
subvenția pe care o va achita 
Primăria Ploiești este de 193,7 lei 
pentru fi ecare gigacalorie livrată 
în sistemul de termofi care! Vreți 
să știți cam cât înseamnă această 
distracție, de fapt un cumul al 
proastei gestiuni din ultimii 15 ani, 
plus populismul electoral? La un 
consum de 7 gcal/an/apartament 
(date din strategia de termofi care) 
x 54.148 de apartamente (situația 
din 2017) x 193,7 lei/Gcal =78,6 
milioane de lei/an! Unul dintre 
consilierii locali a calculat, la un 
consum de 280.000 - 350.000 de 
gigacalorii/an, un efort bugetar 

de 54 de milioane de lei/an. Unde 
ajungem, oameni buni, cu această 
cheltuială uriașă? Asta ar însemna 
ca aproximativ 20% din bugetul 
local să se ducă pe protecție 
socială! Bașca transportul în 
comun gratuit, care înghite și el, 
anual, 30-40 milioane de lei!

SUBVENȚIA LA 
CASE, REALITATE 

SAU GOGOAȘĂ 
ELECTORALĂ?

Consilierii locali  au venit cu 
propunerea - de altfel votată - ca 
și ploieștenii care locuiesc la case 
să primească subvenție, indiferent 
de combustibilul utilizat: gaze, 
lemne, cărbune, energie electrică. 
Ei au avut următorul argument: 
„toți ploieștenii plătesc taxe și 
impozite, prin urmare toată 
lumea, în mod normal, trebuie să 
benefi cieze de un astfel de sprijin 
pe timpul iernii”. În ceea ce ne 
privește vorbim despre această 
discriminare între ploieștenii de 
la bloc și de la case de cel puțin 
10 ani, dar nu am făcut-o în 
sensul susținerii subvenției, ci mai 
degrabă a eliminării ei, cu condiția 
rentabilizării serviciului de termie. 
În defi nitiv, un locatar de la bloc 
se plânge că achită 400 lei/lună de 
iarnă, dar unul de la casă nu mai 

zice nimic că plătește 2-3.000 lei/
iarnă pentru lemne! Problema este 
că aleșii n-au indicat nici sursa de 
fi nanțare a subvenției introduse la 
case și nici modalitatea în care va 
fi  calculată. De aceea ne ducem cu 
gândul că toată promisiunea nu 
este altceva decât o păcăleală de 
adunat voturi!

AJUTORUL DE 
ÎNCĂLZIRE, DUBLĂ 
SUVENȚIE PENTRU 
BLOC ȘI PRIMA LA 

CASE
Vă aducem aminte că, în afară 

de prețul subvenționat al energiei 
termice, locuitorii de la bloc, 
dar de data aceasta și de la case, 
primesc un ajutor de încălzire 
(persoanele cu venituri reduse). 
Pentru iarna 2018-2019, potrivit 
datelor Administrației Serviciilor 
Sociale Comunitare, s-au primit 
și înregistrat 12.653 (3.723 din 
bugetul de stat si 8.930 din bugetul 
local) de cereri și declarații 
pe propria răspundere pentru 
acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței. Pentru acest 
an, suma rezervată pentru acest 
tip de ajutor este de 3,5 milioane 
de lei, însă cheltuielile totale sunt 
estimate la 5 mil. lei, poate chiar 6 
mil. lei.

Energiei a fost majorat de la continuare din pagina 1

SE LUCREAZĂ, ÎN SFÂRȘIT, LA PASAJELE SE LUCREAZĂ, ÎN SFÂRȘIT, LA PASAJELE 
SUBTERANE DIN BULEVARDUL BUCUREȘTISUBTERANE DIN BULEVARDUL BUCUREȘTI
Greu la deal cu boii mici! 

Cam așa s-ar putea spune 
despre proiectul de reabilitare/
modernizare a celor două pasaje 
pietonale subterane de pe Bdul 
București, intrate, în fi ne, în faza de 
execuție a lucrărilor. Demersurile 
pentru această investiție au început 
în 2016. În 2017 s-a comandat 
expertiza tehnică și au fost întocmite 
documentațiile premergătoare, în 
anul următor a fost fi nalizată licitația 
de atribuire a contractului de lucrări, 
iar la fi nal de 2019, iată, încep să se 
miște constructorii pe șantier. Dacă 
pentru o lucrare care nu este totuși de 
anvergură a fost nevoie de mai bine 
de trei ani, poate este explicabil de 
ce ofi cialii la nivel național, județean 
sau municipal  n-au fost în stare în 
30 de ani să construiască un spital! 
O fi  nevoie, în sfânta noastră lene 
și birocrație, de vreun secol pentru 
așa ceva! În cazul nostru s-a găsit și 
o scuză, că la așa ceva nu ne întrece 
nimeni: banii pentru reabilitarea celor 

două pasaje au fost prevăzuți abia 
în vara acestui an, prin modifi carea 
listei de investiții care urmează să 
fi e realizate din creditul Exim Bank. 
Mda, la criza bugetară din Ploiești, 
bașca greutățile pe care și le fac 
reciproc primarul, viceprimarii și 
consilierii, de parcă n-ar trage toți la 
o căruță, chiar este un motiv de luat 
în seamă, acesta al asigurării cu chiu, 

cu vai a banilor. Dar să notăm și un 
alt aspect: pasajele stau închise de 
peste 25 de ani; măcar e bine că s-a 
găsit cineva să le reabiliteze! Investiția 
costă 7 milioane de lei, bani cu care 
un om chibzuit ar construi un bloc 
de câteva etaje! Primarul Ploieștiului, 
Adrian Dobre, a anunțat pe pagina sa 
de socializare că pasajele vor fi  gata 
anul viitor. 

Din această toamnă sau cel târziu de anul viitor vor 
putea fi  reluate lucrările la Școala Specială nr.1 Ploiești, 

instituție redenumită Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
nr. 1. Consiliul Județean Prahova a încheiat un nou contract cu 
o fi rmă care a câștigat licitația lansată în acest an. Reamintim 
că investiția a început în 2017, dar din cauza nerespectării 
grafi cului de lucrări, CJ Prahova a reziliat unilateral contractul. 
Fondurile pentru construirea unității sunt asigurate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea lucrărilor 
se ridică la 5,7 milioane de lei. Clădirea va dispune de patru 
săli de clasă la parter, nouă la etaj, fi ecare fi ind dimensionată 
pentru 12 copii, săli de educație fi zică, de terapie educațională, 
săli de mese, plus cabinete medicale specifi ce, vestiare, grupuri 
sanitare etc. 

SE REIAU LUCRĂRILE LA SE REIAU LUCRĂRILE LA 
ȘCOALA SPECIALĂ NR.1ȘCOALA SPECIALĂ NR.1
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RAZII PE ȘOSELE
Sute de autoturisme au fost 

verifi cate de polițiștii prahoveni, 
iar zeci de conducători auto au 
fost sancționați pentru depășirea 
vitezei legale. Polițiștii prahoveni 
au acționat pe raza localităților 
Podenii Noi, Apostolache, Gornet 
Cricov, Valea Călugărească, Albești 
Paleologu, Ciorani, Mizil, Urlați, 
Gura Vadului, Ceptura, Fântânele, 
Sălciile, Fulga și Baba Ana, 
pentru prevenirea și combaterea 

cauzelor generatoare de accidente, 
în special pentru identifi carea 
conducătorilor auto care nu 
respectă regimul legal de viteză și 
a celor care conduc autovehicule 

sub infl uența băuturilor alcoolice, 
precum și a abaterilor săvârșite 
de pietoni și bicicliști. „Au fost 
controlate 579 de autovehicule 
și aplicate 176 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
59.130 lei, dintre care 43 au fost 
pentru  nerespectarea limitelor 
legale de viteză, 24 de sancțiuni au 
fost aplicate pentru lipsa portului 
centurii de siguranță, 22 pentru 
lipsa documentelor prevăzute 
de lege și 86 de sancțiuni pentru 
alte abateri ale conducătorilor 
auto”, a precizat IPJ Prahova. Trei 
conducători auto au rămas fără 
permis, iar polițiștii au reținut 
13 certifi cate de înmatriculare și 

7 seturi de plăcuțe cu numere. 
„În timpul acțiunii, au fost 
întocmite două dosare penale, un 
conducător auto fi ind  depistat la 
volan având o îmbibație alcoolică 
de 0,52 mg/l alcool pur în aerul 
expirat iar un altul fi ind depistat 
conducând, deși nu poseda permis 
de conducere”, a mai precizat 
IPJ Prahova, care a anunțat că 
astfel de acțiuni vor avea loc și 
în perioada următoare. Poliția 
recomandă tuturor participanților 
la trafi c să conducă regulamentar, 
să sporească atenția în trafi c, iar 
bicicliștilor și pietonilor să circule 
cu prudență, prin locuri marcate și 
semnalizate corespunzător.

ACCIDENT PE DN1B, LA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN1B, la km 21+500, pe sensul de 
mers Ploiești -Buzău, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune 
față – spate, pe fondul nepăstrării 
distanței regulamentare între cele 
două mașini. Mai mult, una dintre 
mașini a ricoșat și a atins o țeavă 
de gaze care s-a fi surat. În urma 
impactului, o femeie în vârstă de 
aproximativ 70 de ani a fost rănită. 
Victima a fost transportată la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Elena ŞERBAN;www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

GAZE PE VALEA SLĂNICULUI: 700.000 GAZE PE VALEA SLĂNICULUI: 700.000 
LEI PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE

Polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Ploiești 

– Serviciul de Combatere a Criminalității 
Informatice, împreună cu D.I.I.C.O.T. - Serviciul 
Teritorial Ploiești, au efectuat trei percheziții 
domiciliare, una pe raza municipiului București 

și două în  județul Prahova, fi ind puse în 
executare și două mandate de aducere. În urma 
perchezițiilor, au fost ridicate 22 de telefoane 
mobile și cartele SIM, 16 sisteme informatice și 
dispozitive de stocare a datelor informatice, 15 
ștampile și dispozitive de aplicare a timbrului 
sec, deținute fără drept, înscrisuri și 3.040 de 
euro. „Din investigațiile desfășurate în perioada 
septembrie - octombrie 2019 a reieșit că două 
persoane implicate în fraude prin sisteme 
informatice ar fi  acționat în special în București 
și în județele Prahova și Cluj. Astfel, ar fi  obținut 
fraudulos datele de conectare a trei persoane 
vătămate, pentru conturile de utilizator la 
aplicațiile de Internet banking. Ulterior, le-ar fi  
utilizat pentru a se conecta on-line la conturile 
bancare ale acestora și ar fi  efectuat mai multe 
transferuri ilicite, în valoare de  231.500 de lei”, 
a precizat IPJ Prahova. Pentru a nu fi  depistați, 
spun anchetatorii, cei doi ar fi  identifi cat 
persoane care aveau postate spre vânzare, pe 
site-uri specializate, bunuri de lux, cu valoare 
mare. Sub pretextul că sunt adevărații titulari ai 
conturilor, ar fi  efectuat transferurile fi nanciare 
în conturile bancare aparținând vânzătorilor, 
primind în schimb bunurile. Cei doi au fost 
conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești 
pentru audieri, urmând a fi  dispuse măsurile 
legale. Acțiunea a benefi ciat de suportul de 
specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din 
Poliția Română. În activități au fost angrenați și 
polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate București, Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și 
jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Matei Basarab” Ploiești.

Consiliul Județean Prahova a alocat 
700.000 lei pentru realizarea 

studiului de fezabilitate privind investiția 
„Înfi ințare rețea distribuție gaze naturale 
în comunele Aluniș, Bertea, Cocorăștii 
Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, 
Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” . Să 
zicem că e un pas bun! Însă nu știm cum 
se face, dar această investiție este adusă 
în atenție numai în campaniile electorale. 
Se cade să vă amintim că parteneriatul/
asocierea cu unitățile administrativ-
teritoriale din cadrul proiectului s-a 
aprobat prin HCJ 170/25 noiembrie 
2016, fi x în campania pentru alegerile 
parlamentare. De atunci și până acum 
nu s-a mișcat un pai pe...frontul de nord 
al alimentării cu gaze în Prahova. Ba nu, 
rectifi căm povestea cu „nu s-a mișcat un 
pai”. În septembrie 2017, prin HCJ 154, 
s-au mai aprobat 200.000 lei pentru același 
studiu de fezabilitate... În fi ne, să punem 
intervențiile acestea pe seama coincidenței 
sau... hai, fi e și-un lup mâncat de oaie, 
bine că se face un studiu măcar! De data 

aceasta avem motive să 
credem că proiectul nu 
va fi  abandonat date fi ind 
dublele alegeri de anul 
viitor, locale și generale! 
Dar vă mai amintim 
ceva: un studiu a mai fost 
efectuat prin anii 2003-
2004, când chiar a existat 
și o societate înfi ințată 
cu acest scop! Apoi am 
avut o inaugurare de 
formă la Plopeni, în 
2009-2010 subiectul a 
fost din nou reluat, iar 
în decembrie 2011 chiar 
se anunța că „anul viitor 
ar putea începe lucrările 
de introducere, pe Valea 
Slănicului, a rețelei 
de alimentare cu gaze 
naturale”, ba se afi rma că a fost încheiat un 
contract de lucrări. Că a trecut de atunci 
de 8 ori „anul viitor” e altă poveste! Bun, 
n-are sens să mai spunem ce-a fost în 

trecut sau să punem în seama CJ de astăzi 
ce-a... comis CJ de acum 10, 15 sau 20 de 
ani!  Să sperăm că de data aceasta Valea 
Slănicului va avea mai mult noroc!

PROIECTUL ESTE RELUAT ȘI ABANDONAT, IAR PROIECTUL ESTE RELUAT ȘI ABANDONAT, IAR 
RELUAT ȘI IAR ABANDONAT DE VREO 15-16 ANI!RELUAT ȘI IAR ABANDONAT DE VREO 15-16 ANI!

Studiul INS privind calitatea 
vieții în 2018 arată că, în 

România, există 7,4 milioane 
de gospodării, 31,9 % dintre 
ele având în componență 
copii dependenți. După 
statutul ocupațional al capului 
gospodăriei, cele mai numeroase 
categorii sunt cele de pensionari 
(43,6%) și de salariați (39,6%) 
urmate, la mare distanță, de 
agricultori (8,7%) și lucrători pe 
cont propriu (3,3%). Ca structură 
după vârsta capului gospodăriei, 
predomină cele conduse de 
persoane de 25-49 ani (36,1%), 
65 de ani și peste (34,5%) și 
50-64 ani (28,4%).  Din totalul 
gospodăriilor, cele în care trăiesc 
persoane ocupate 
reprezintă 65,5%, 
proporția fi ind mai 
mare în mediul 
urban (66,3%) decât 
în mediul rural 
(64,5%). 45 % dintre 
ele au două persoane 
ocupate, iar 43,2% 
o singură persoană 

ocupată. În gospodăriile conduse 
de femei, 53,4% nu au nicio 
persoană ocupată, pondere dublă 
față de gospodăriile conduse de 
bărbați. De remarcat că în cazul 
familiilor cu nivel ridicat de 
instruire, rata de ocupare este cea 
mai mare, respectiv, 84,4%. Dar 
este realmente îngrijorător faptul 
că avem 34,5% de gospodării în 
care niciun membru al familiei 
nu lucrează cu forme legale 
undeva! O parte dintre aceștia 
sunt pesemne pensionari, alții 
primesc ajutoare sociale (venitul 
minim garantat) sau muncesc 
ca zilieri, iar o altă categorie este 
formată din cei care au plecat la 
muncă în străinătate.Consilierii municipali au aprobat cedarea către CJ 

Prahova a unui teren în suprafață de 4000 mp, situat 
în latura sudică a Spitalului Județean de Urgență (între SJU și 
Cramele Halewood), pentru amenajarea unei parcări destinate 
pacienților și aparținătorilor. Realizarea acesteia va fi  asigurată 
și fi nanțată de Consiliul Județean Prahova. Investiția se adaugă 
celorlalte proiecte care privesc extinderea și modernizarea 
Unității de Primiri Urgențe, reabilitarea Ambulatoriului 
de specialitate, asfaltarea aleilor, continuarea modernizării 
secțiilor din spital, dotarea cu aparatură medicală, investiții 
realizate din fonduri europene, guvernamentale și județene. 

PARCARE PE 4.000 MP PARCARE PE 4.000 MP 
LA SPITALUL JUDEȚEAN LA SPITALUL JUDEȚEAN 
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ÎN 34,5% DIN GOSPODĂRIILE ÎN 34,5% DIN GOSPODĂRIILE 
DIN ROMÂNIA NU EXISTĂ DIN ROMÂNIA NU EXISTĂ 

NICIO PERSOANĂ OCUPATĂNICIO PERSOANĂ OCUPATĂ

PERCHEZIȚII PERCHEZIȚII 
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Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
FLOREȘTI. UN BĂRBAT A 

FOST GĂSIT DECEDAT
Pompierii militari au intervenit 

pentru localizarea și stingerea unui 
incendiu care se manifesta pe o 
suprafață de 30 mp, la podul unei 
case din Florești. După stingerea 
focului, în timpul cercetărilor, 
pompierii au găsit în podul 
locuinței un bărbat, în vârstă de 76 
de ani, care era decedat. Echipajul 
SMURD a asistat medical două 

femei, în vârstă de 53 de ani, 
respectiv de 76 de ani, care au 
făcut atac de panică. La locul 
evenimentului au fost mobilizate 
două echipaje de stingere și unul de 
prim ajutor, potrivit ISU Prahova.

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
BRAZI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce un incendiu a 
izbucnit la o casă din satul Stejaru, 
comuna Brazi. Trei echipaje de 
stingere și unul de prim ajutor au 
intervenit pentru localizarea și 
lichidarea focului. Incendiul s-a 
manifestat, potrivit ISU Prahova, 
pe o suprafață de aproximativ 250 
mp. În urma incendiului, două 
p ersoane au fost rănite. Este vorba 
despre un bărbat în vârstă de 67 
de ani și o femeie în vârstă de 62 
de ani, care s-au ales cu arsuri de 

gradul II și III pe aproximativ 18% 
din suprafața corpului.

ACCIDENT PE DJ214, ÎN 
BREBU

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un autobuz, care 
efectua curse regulate pe traseul 
Brebu – Câmpina, ar fi  intrat 
într-un autoturism care era 
parcat, lângă care se afl au două 
persoane. Se pare că incidentul 
a avut loc pe fondul exploziei 
unei anvelope. La momentul 
producerii evenimentului rutier, 
în autobuz se afl au 14 călători, 
care au fost preluați de un alt 

mijloc de transport. În momentul 
impactului, două persoane au 
fost rănite. Victimele, o femeie 
în vârstă de 34 de ani, precum și 
copilul ei, în vârstă de 6 ani, au fost 
transportate la spital.

 continuare din pagina 1
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Azuga ar putea avea o 
instalație de transport 

pe cablu tip telescaun, ce va 
deservi parțial pârtia Sorica. 
Deocamdată, structura afl ată 
în subordinea Primăriei și 
Consiliului Local, am numit 
Servicii Urbane Stațiunea Azuga 
SRL, a întocmit documentația 
de achiziție a instalației, în 
contractul care va fi  parafat 
ulterior intrând 
și serviciile 
de proiectare 
și elaborare a 
proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție, 
plus lucrările de 
construcții-montaj 
și instalare, bașca 
asistență tehnică. 
Curios este că 

instalația de tip telescaun fi x cu 
două locuri și bandă de îmbarcare 
nu va fi  nouă, deși proiectul este 
estimat la 3,3 milioane de lei, ci 
una second-hand. În lungime de 
581 m, aceasta va deservi partea 
inferioară a pârtiei Sorica, până 
la o altitudine de 1200-1300 m, 
iar capacitatea de transport ar 
urma să se ridice la circa 890 
persoane pe oră.

TELESCAUN SECOND-
HAND LA AZUGAHAND LA AZUGAÎn calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul 
Operațional Regional, ADR Sud 
Muntenia a organizat, în Prahova, 
vizita reprezentanților mass-
media la proiectele implementate 
în Prahova, dar nu înainte de 
a prezenta situația proiectelor 
depuse și/sau fi nanțate la nivel de 
regiune. În acest exercițiu fi nanciar 
european, POR a avut o alocare 
regională de 898,49 milioane euro, 
sumă ce reprezintă 10,72% din 
suma prevăzută la nivel național, de 
8,384 miliarde euro (6,7 miliarde 
de euro sprijin UE, prin Fondul 
European pentru Dezvoltare 
Regională, și 1,5 miliarde de euro 
- contribuția națională). Până în 
prezent, au fost depuse, pentru 
toate cele 13 măsuri disponibile în 
cadrul POR, 1.176 de proiecte, în 
valoare de 9,5 miliarde lei, dintre 

acestea fi ind declarate eligibile 
și fi nanțabile 628 de proiecte, în 
valoare de 5,6 miliarde lei. Prahova 
se afl ă pe primul loc ca număr de 
proiecte depuse, 304, în valoare 
totală de 2,4 miliarde de lei, fi ind 

urmat de  Argeș-249 de proiecte, 
Dâmbovița-218, Giurgiu-119, 
Călărași-116, Ilfov-88 și 
Teleorman-73. Până acum au fost 
semnate contracte de fi nanțare 
pentru 158 de proiecte, din care 52 
publice, în valoare de 1,025 miliarde 
de lei. La acest capitol, Prahova se 
afl ă pe locul secund, după Argeș, 
care are 162 de contracte semnate. 
În cadrul turului investițional 
propus de ADR Sud-Muntenia, au 
fost vizitate două proiecte publice. 
Primul, de la Mănăstirea Zamfi ra, 
vizează consolidarea, restaurarea, 
conservarea și punerea în valoare  
a arhitecturii și picturii murale a 
Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfi ra-
executată fresco de Nicolae 
Grigorescu. Valoarea investiției 
europene este de 19,164 milioane 
de lei, iar termenul probabil de 
fi nalizare este 31 ianuarie 2021. 
Proiectul de la Schitul Jercălăi- 
Restaurare, consolidare și punere 
în valoare a Bisericii de Lemn 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavriil”- a benefi ciat de o fi nanțare 
de 5,5 milioane de lei și are ca 
termen aproximativ de fi nalizare 
jumătatea anului 2021. Pentru 
corectitudine, trebuie să spunem 
că în ambele locuri se lucra la 
restaurarea picturii, dar la Zamfi ra 
constructorul își luase o pauză... 
Dirigintele de șantier a recunoscut 
că sunt ceva probleme sub acest 
aspect. La Jercălăi, în schimb, 
muncitorii erau, cum se zice, la 
datorie.

Prahova se situează pe prima poziție între județele regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia sub aspectul numărului de proiecte 

depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 
și pe locul secund, ca număr de contracte de fi nanțare semnate. 
Marți, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
(ADR), Liviu Mușat și directorul adjunct al Direcției Dezvoltare și 
Comunicare, Daniela Traian, au prezentat stadiul implementării  
Regio în regiune și în județul Prahova. La eveniment a participat 
președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Reforma mai presupune: 
înfi ințarea Complexului 

de Servicii Comunitare  
„Cireșarii” Ploiești, cu un total 
de 43 posturi, din care 2 de 
conducere și 41 de execuție, 
prin reorganizarea Centrului de 
Primire în Regim de Urgență 
„Cireșarii” Ploiești, instituție fără 
personalitate juridică plasată în 
subordinea directă a DGASPC; 
reorganizarea Complexului de 
Servicii Comunitare „Sf. Maria” 

Vălenii de Munte, pe fondul 
desfi ințării Centrului Maternal; 
reorganizarea Complexului de 
Servicii Comunitare „Echilibru” 
Ploiești, ca urmare a desfi ințării 
Serviciului de Consiliere și 
Sprijin pentru Copil și Familie 
și a înfi ințării serviciului social 
„Apartament”. Reorganizări 
generate de înfi ințarea sau 
desfi ințarea  unor posturi 
ocupate/vacante vor mai avea loc 
la centrele de la Fântânele, Sinaia, 
Nedelea, Câmpina, Băicoi, Urlați 
și Călinești.

REFORMA DE LA REFORMA DE LA 
DGASPC PRAHOVA SE DGASPC PRAHOVA SE 

LASĂ CU DESFIINȚAREA LASĂ CU DESFIINȚAREA 
A 12 POSTURI!A 12 POSTURI!

POR 2014-2020: POR 2014-2020: 
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OLIVE’S LIFE ESTE MAI MULT 
DECÂT UN MAGAZIN, ESTE 

ÎNGLOBAREA UNEI PASIUNI 
PENTRU NATURĂ ȘI PENTRU 
ROADELE SALE

Fondatorii brandului Olive`s Life s-au 
născut în mijlocul livezilor de măslin 
din Peloponesia: „trăind printre misterele 
naturii și fermecați de măsline și uleiul de 
măsline, familia noastră le-a integrat într-un 
concept care le conferă rolul de ambasadori 
ai benefi ciilor lor asupra sănătății 
omului. Am decis să creăm un loc special 
pentru  meraki  (sufl etul muncii noastre), 

prin propria noastra producție de măsline 
în Polychrono, afl at în Halkidiki. Astfel, 
putem împărtăși pasiunea noastră cu restul 
lumii, iar cât mai multe familii pot avea în 
casele lor produsele create de noi, cu pasiune, 
din masline grecești de cea mai buna calitate 
(bio).”

UNICUL DISTRIBUITOR 
OLIVE`S LIFE DIN 

ROMÂNIA SE AFLĂ LA PLOIEȘTI
În magazinul Olive`s Life din Polychrono 

a avut loc întâlnirea dintre familiile Kaplanis 
și Pătrașcu. Românii au intrat, au văzut, au 
cumpărat, s-au întreținut cu gazdele lor, 
s-au întors acasă și, la un interval destul de 
scurt, folosind produsele, dar și cu nostalgia 
poveștilor despre măslinul transformat în 
sănătate pentru om, au luat decizia de a aduce 
conceptul la Ploiești și în România. Fiindcă 
au întâlnit niște oameni foarte sinceri, totul 
a decurs destul de rapid astfel că, din 2018, 
s-a deschis, ca să zicem așa, primul magazin 
on line la Ploiești, care distribuie produsele 
cosmetice și alimentare marca Olive`s 
Life. Anca Pătrașcu ne spunea: „Pentru că 
noi credem cu tărie că o minte sănătoasă 
are nevoie de un corp sănătos, am adus în 
magazinul nostru on line o gamă largă de 
produse de îngrijire create de inginerii greci, 
din ingrediente naturale, bio, pe bază de ulei 
de măsline și alte roade grecești”. 

PĂȘEȘTE ÎN RÂNDUL 
MARILOR IUBITORI AI 

GRECIEI ȘI AI PRODUSELOR CU 
EFECT MIRACULOS PENTRU 
PIELE, ORGANISM ȘI STAREA 
DE BINE A ÎNTREGII FAMILII

Așadar, femeile-și nu doar femeile-au 
acum la un click distanță, chiar în Ploiești, 
cele mai bune produse pe care, până acum, le 
puteau procura doar mergând în Grecia: gel 
de duș tonic și relaxant, ulei de masaj, cremă 
de mâini cu aloe, creme de față antirid, 
nutritive și hidratante, gel-ser de față, gel 
purifi cator, cremă hialuronică, balsam de 
păr cu aloe, mască de păr cu ulei de măsline 
și miere, șampon pentru strălucire, ulei 
uscat multifuncțional Euthalia, șampon 
bio cu miere și extract de ulei de masline 
Nioti etc. Produsele distribuite de Anca 
Pătrașcu au fost folosite și au primit laude 
de la numeroase persoane publice, printre 
care Diana Munteanu (prezentatoare TV), 
Victoria Răileanu (actriță) și Emma Ștefan 
(Ema de la Zu). Toate „miracolele din 
măsline” pot fi  vizionate și comandate pe 
site-ul Oliveslife.ro sau pe Facebook sau 
Instagram, la adresa Oliveslife România.

VIAȚĂ MAI DULCE CU MIERE 
DIN PELOPONESIA

Pe lângă cosmetice, magazinul on line 
oferă și alte produse extrem de căutate de 
români: măsline uscate, pastă de măsline, 
măsline verzi Halkidiki, ulei de măsline 

extravirgin, simplu sau cu ierburi aromate, 
ulei premium, ulei virgin, condimente 
pentru salată, pui, grătar și pește etc., precum 
și faimoasa miere a albinelor crescute în 
munții și pădurile din Peloponesia, celebră 
pentru calitatea ei unică, arome și valoarea 
nutrițională ridicată.

MAGAZIN ÎN CENTRUL 
PLOIEȘTIULUI, ÎN 

VIITORUL APROPIAT
Comenzile se fac on line, accesând 

paginile reprezentanței din Ploiești a Olive`s 
Life, cu plata tot on line sau la livrare. 
Coletele pot ajunge, în zonele apropiate 
de Ploiești, în 2-3 zile. Dar comenzile sunt 
livrate în toată țara, în termen rezonabil. 
Vestea bună este că Anca Pătrașcu are în 
plan să deschidă un magazin în centrul 
Ploieștiului, acolo unde iubitorii Greciei 
și ai esențelor din Elada vor putea procura 
direct produsele preferate.

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Sprinten Infomar

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
TEL. 0244.546.501; e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com

O ANTREPRENOARE A ADUS ÎN ORAȘ PRODUSE O ANTREPRENOARE A ADUS ÎN ORAȘ PRODUSE 
GRECEȘTI DIN MĂSLINE ȘI MIERE BIO

OLIVE`S LIFE, LA PLOIEȘTIOLIVE`S LIFE, LA PLOIEȘTI

LIVE’S LIFE ESTE MAI MULT

Afl ată cu familia sa în vacanță în Kassandria (Halkidiki), Anca Pătrașcu a descoperit, în orășelul-stațiune   Polychrono, un 
magazin care avea să o farmece într-atât încât a simțit nevoia să aducă întreg conceptul în Ploiești. Olive`s Life, fi indcă așa se 

numește afacerea care a cucerit-o, vorbește despre pasiunea pentru măsline a creatorilor brandului din inima Greciei, Georgia și Spyros 
Kaplanis, mamă și fi u, absolvenți de facultăți de specialitate care le-au permis să privească dincolo de latura productivă a livezilor și 
să realizeze din recoltele bio ale fermei lor o mini-industrie de cosmetice. Așadar, de acum înainte nu mai este nevoie să faceți drumul 
până în Grecia, pentru a procura cele mai bune produse de întreținere și înfrumusețare, dar și măsline, ulei, condimente și miere, fi indcă 
le veți găsi la Ploiești. Anca Pătrașcu este unic distribuitor în România al produselor Olive`s Life; ele sunt disponibile on line, la adresa 
Oliveslife.ro sau pe Facebook ori Instagram, la adresa Oliveslife România.

t i i i l i b i t

Institutul Național de Statistică 
relevă câteva date îngrijorătoare- 

dar de mult timp previzionate- 
privind declinul demografi c din 
România. Unul dintre parametri, 
indicele de îmbătrânire, calculat prin 
raportarea populației în vârstă de 65 
de ani și peste la populația tânără (0-
14 ani), a crescut de la 112,1, în iulie 
2018,  la 114,6 persoane vârstnice la 
100 persoane tinere, în iulie 2019. 
Vârsta medie a populației este de 
41,7 ani, cu 0,3 ani mai mare decât 
la 1 iulie 2018. Cele mai îmbătrânite 
județe din țară sunt Teleorman 
(cu o vârstă medie de 44,23 ani), 
Vâlcea (43,37 ani), Brăila (43,08 

ani), Hunedoara (42,79 ani), Caraș-
Severin (42,6), Olt (42,5 ani), Buzău 
(42,48 ani), Prahova (42,35 ani), 
municipiul București (42,29 ani) și 
Argeș (42,05 ani). La polul opus se afl ă 

județele Iași, Ilfov, Suceava și Vaslui, 
cu vârsta medie a locuitorilor de 38 
de ani, plus/minus câteva luni. În 
Prahova, vârsta medie a crescut de la 
41,7 ani, în 2014, la 42,7 ani, în 2018, 

iar în 2019 a avut, se vede, o 
scădere ușoară, până la 42,35 
ani. Cele mai ridicate valori 
ale indicelui de îmbătrânire 
s-au înregistrat la Tătaru 
(266 de vârstnici la 100 de 
tineri), Sinaia (256), Slănic 
(222), Jugureni și Cosminele 
(215), Sălciile (213), Talea 
(210), Boldești-Grădiștea 
(202) și Fulga (201).

PRAHOVA, PRINTRE CELE MAI PRAHOVA, PRINTRE CELE MAI 
„BĂTRÂNE” JUDEȚE ALE ROMÂNIEI„BĂTRÂNE” JUDEȚE ALE ROMÂNIEI
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ANUNȚURI • ANUNȚURI ANUNȚURI • ANUNȚURI

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

ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI 
Valea Plopului,  Vălenii de munte, Bd. Nicolae Iorga, nr. 72, Cod fi  scal 7250 977

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

S.C. EKONATIONAL DISTRIBUTION S.R.L. 
angajează:

- STIVUITORIST CU ATESTAT
- ȘOFER CATEG. B,C

CV - urile se depun pe mail la adresa ru@ekond.ro, în Ploiești, strada 
Decebal nr.1A sau în sat Pleașa, comuna Bucov, strada Fabricilor nr.7.

-Colegiul Național „I.L. Caragiale” 
împlinește 155 de ani de la întemeiere, sub 
denumirea precursorului-dacă îmi este 
permis termenul- la fel de vestit, Gimnaziul 
și apoi Liceul „Sf. Petru și Pavel”. V-aș ruga 
să oferiți câteva repere din istoria acestei 
unități de învățământ de elită.

-La 1/15 noiembrie 1864 se înfi ințează 
Gimnaziul din Ploiești. La început a existat 
o singură clasa I, 19 elevi, pentru ca după 
două săptămâni să se înfi ințeze și clasa a II-
a, formată din 18 elevi. Între aceștia se afl a și 
Ion Luca Caragiale. La 31 mai 1865 se pune 
piatra fundamentală a noului local (actualul 
Muzeu de Istorie și Arheologie al județului 
Prahova), proiectat de arhitectul Alexandru 
Orăscu, execuția fi ind încredințată 
meșterului Anghel Ioniță. La 1 septembrie 
1866 se deschid cursurile în noul local. 
Cum și în Ploiești se impunea dezvoltarea 
învățământului, prin continuitate, de la cel 
primar către cel secundar, faptul avea să se 
împlinească prin înfi ințarea gimnaziului, 
avându-l ca director onorifi c pe institutorul 
superior M.I. Georgescu, de la Școala 
Primară de Băieți Nr. 1. La data de 5 august 
1866 se aproba denumirea de „Gimnaziul 
Sfi nții Petru și Pavel”, același cu al celei mai 
vechi biserici din oraș. În 1878 s-a aprobat și 
funcționarea clasei a V-a, dar abia în toamna 
lui 1880, Ministerul Instrucției Publice 
a aprobat transformarea gimnaziului în 
„Liceul Sfi nții Petru și Pavel”. În aprilie 
1892, ministrul Take Ionescu solicită să se 
elaboreze un proiect pe baza propunerii 
arhitectului Ion N. Socolescu pentru 
construirea unui edifi ciu monumental, 
alocând și o subvenție anuală de 300.000 
lei, care să se adauge contribuției orașului. 
Între anii 1895 -1898 se construiește localul 
de pe Bulevardul Independenței, după 
planurile arhitectului Toma Dobrescu. În 
timpul atacurilor aviației americane din 
vara anului 1944, clădirea liceului este 
bombardată și suferă grave avarii, întreaga 
fațadă și cea mai mare parte a clădirii 
fi ind distruse. În anul 1948 liceul își mută 
sediul în Palatul Școalelor comerciale unde 
funcționează și astăzi. În 1952 i se atribuie 
Liceului de băieți numele de Ion Luca 
Caragiale. În 1954 va lua denumirea de 
Școala Medie nr.1 Ion Luca Caragiale. Din 
anul 1956-1957 sunt organizate clase mixte. 
În 1959, prin mutarea Grupului Școlar de 
Petrol și Gaze de pe bulevard, ministerul 
propune Școlii Medii Mixte I.L.Caragiale 
să revină în vechiul local de pe bulevard. 
Conducerea școlii de atunci preferă să 
rămână în construcția mai solidă din Gh. 
Doja nr.98. În consecință, Școala Medie 
„Alexandru Toma” va benefi cia de localul 
de pe bulevard. La 1 septembrie 1965 Școala 

Mixtă „I.L.Caragiale” va lua denumirea de 
liceu, devenit în 1977 de matematică-fi zică.

La 27 noiembrie 1997 primește titlul de 
Colegiul Național „I.L.Caragiale”.

- De-a lungul timpului au trecut pragul 
acestei școli elevi care au devenit ulterior 
personalități maracante în domenii 
diverse de activitate. Putem să reamintim 
câteva nume de răsunet printre absolvenții 
liceului din acest secol și jumătate?

Avem o pleiadă de 26 de membri ai 
Academiei Române: Grigore Tocilescu 
(1865), Ion Luca Caragiale (1867), Ștefan 
Popescu (1886), Petre P. Negulescu (1890), 
Ștefan Gh. Nicolau (1892), Constantin I. 
Parhon (1893), Iosif Iser (1899), Andrei 
Rădulescu (1901), președinte al Academiei 
între 1946-1948, Ștefan Bezdechi (1907), 
Constantin Giurescu (1910), Constantin 
Pârvulescu (1910), Constantin C. Georgescu 
(1916), Geo Bogza (1918), Octav Doicescu 
(1922), Nicolae S. Petrulian (1923), Grigore 
Ionescu (1924), Paul Constantinescu 
(1928), Marius Petre Visarion (1946), Mihai 
Corneliu Drăgănescu (1947), președinte 
1990-1994, Ioan Eugen Simion (1952), 
președinte 1998-2006, Nichita Stănescu 
(1952), Basarab Nicolescu (1960), Ioan 

Tomescu (1960), Mircea St. Petrescu 
(1952), Cristian Hera (1952), Valeriu Cotea 
(1946). De precizat că anul menționat 
marchează momentul absolvirii studiilor 
la Liceul „Sfi nții Petru și Pavel”/„I.L. 
Caragiale”. Aș mai aminti alți absolvenți 
celebri: Toma Caragiu, Fory Etterle, 
marele maestru internațional al șahului 
Florin Gheorghiu, Bujor Nedelcovici, Ioan 
Grigorescu, Valeriu Râpeanu.  Acestora li se 
adaugă o multitudine de ingineri, medici, 
economiști, ziariști, profesori și, mai nou, 
de programatori de succes.

- Și deopotrivă, fi indcă suntem la un 
moment festiv în viața colegiului, putem 
să amintim cadrele didactice care au 
infl uențat decisiv evoluția școlii și generații 
de elevi?

-Dintre cadrele didactice devenite 
legendare sunt profesorul de istorie Nicolae 
Simache, întemeietorul muzeelor din 
Prahova, profesorul emerit Ion Grigore, 
cel care l-a pregătit pe primul câștigător al 

medaliei de aur la Olimpiada internațională 
de Matematică, profesoara de limba română 
și directoare a liceului Aspasia Vasiliu, 
profesorul de limba română Constantin 
Enciu, care a pregătit 4 academicieni, dar 
și pe Nichita Stănescu, profesoarele Olga 
Petrescu și Aurelia Solomon.

-Reprezintă aceste personalități un reper 
pentru elevii de astăzi? Adică ați remarcat 
să-i ambiționeze în vreun fel faptul că, 
iată, poate stau în aceeași clasă în care a 
fost academicianul Eugen Simion, ca să 
dau un singur exemplu?

-Elevii de astăzi cunosc marile 
personalități care au legătură cu colegiul 
nostru deoarece fi ecare clasă, cabinet și 
laborator poartă numele câte unuia din ei 
și pe panouri sunt informații despre viața și 
activitatea acestora. 

- Nu este nevoie să mai repetăm un lucru 
deja știut de toată lumea, faptul că școala 
este, an de an, cea mai bună sau printre 
cele mai bune din Prahova, prin prisma 
rezultatelor. Cum reușiți să păstrați mereu 
acest standard și niciodată nu se întâmplă, 
să zicem, un accident care să o scoată din 
top?

-Se spune că nu este foarte greu să ajungi 
în frunte, ci mai greu este să rămâi acolo. 
Așa este, dar o muncă susținută și dorința 
de performanță ne fac să ne menținem pe 
primele poziții. Ambiția și dorința continuă 
de perfecționare sunt importante pentru 
noi.

-Ultimul interviu acordat de dvs. 
ziarului nostru a fost mai 2017. De atunci 
și până astăzi ce rezultate de prestigiu au 
mai obținut elevii colegiului dvs.?

-Printre elevii cu rezultate la nivel 
internațional sunt Alexa Tudose, care a 
obținut 14 medalii la concursurile naționale 
și internaționale de informatică din ultimii 7 
ani. Ultimele au fost și cele mai importante: 
locul II la Olimpiada Internațională de 
Informatică pe echipe, locul I la Balcaniada 
de Informatică și locul I la Romanian 
Master of Informatics. Ei i se adaugă colegii 
mai mici Rareș Avram, Andrei Onuț, Ștefan 
Țaga, Alexandru Săndulescu, Alexandru 
Dobleagă, Sebastian Predescu, Ștefan Savu, 

colegul ei de clasă Ștefan Săvulescu, dar și 
absolvenții Dănuț Damian, Th eodor Cristea, 
Andru Ștefănescu. Tot premii internaționale, 
dar la Olimpada Internațională de Limba 
Română, au luat Tudor Bonifate și Diana 
Manolescu. Mai nou se remarcă și echipa de 
robotică a școlii care a început să participe 
cu succes la concursuri internaționale.

- Există o catedră/catedre anume care 
excelează în performanțe la nivel național 
și internațional?

-Sunt multe rezultate deosebite la 
olimpiade și concursuri școlare, dar cele 
mai răsunătoare sunt la informatică și limba 
română, unde au fost obținute premii la 
concursurile internaționale.

Premii naționale au fost obținute de 
catedrele de Istorie, Limba Franceză, Limba 
Latină, Limba Germană, Matematică, 
Astronomie, Geografi e, Educație Fizică.

- Pentru că este un semijubileu, dacă 
putem forța termenul, ați putea să 
nominalizați carele didactice care au făcut 
istorie prin prisma performanțelor pe care 
le-ați enumerat mai sus?

-Indiscutabil d-na prof. Dana Lica este 
cel mai mare performer al nostru atât la 
informatică, cât și la robotică. O secondează 
îndeaproape d-na prof. Violeta Vișinescu, 
tot de informatică, d-na prof. Mariana 
Osman, de fi zică și astronomie,  d-na 
prof. Nicoleta Deaconu, de limba română. 
Premii naționale au obținut și profesorii 
Emil Vasile, Cezar Apostolescu și Loredana 
Țaga la matematică, Bercea Niculina și Popa 
Anca la limba română, Georgiana Coman  
și Vasile Moga la limba franceză, Laura 
Pandelache la istorie, Mineliea Gheorghe la 
geografi e, Dana Moise la chimie, Manuela 
Ilie la biologie,Vasile Szekely și Nicolae 
Damian la educație fi zică.

- În ceea ce vă privește, sunteți directorul 
școlii de 2 ani și jumătate. Indirect, 
rezultatele foarte bune se leagă și de echipa 
care manageriază treburile școlii la un 
moment dat. V-a fost difi cil să coordonați 
lucrurile astfel încât performanțele să aibă 
continuitate sau să pluseze de la an la an?

-Nu a fost ușor pentru că a trebuit să scot 
din amorțire multe persoane. Exemplul 
personal este foarte important pentru că 
în acești ani, pe lângă un manageriat -sper 
eu bun- am obținut și eu rezultate notabile 
cu elevii mei la olimpiadele și concursurile 
naționale. Nu poți cere performanță dacă 
tu, ca manager, nu faci performanțe. 

-Care este gândul dvs., astăzi și acum, 
pentru școală, elevi și colegi? 

-La acest moment aniversar doresc școlii 
noastre o viață cel puțin la fel de lungă și 
glorioasă ca până acum. Le doresc colegilor 
în primul rând sănătate, răbdare și să obțină 
rezultate care să le asigure un loc de cinste 
în istoria liceului. Elevilor noștri le doresc 
sănătate și să își găsească în viață locul care 
li se potrivește cel mai bine.

Colegiul Național I L Caragiale”

T (1960) Mi S P S ă f ă j i

DE VORBĂ CU PROF.DE VORBĂ CU PROF.  CARMEN VERONICA BĂJENARUCARMEN VERONICA BĂJENARU, , 
DIRECTORUL COLEGIULUI NAȚIONALDIRECTORUL COLEGIULUI NAȚIONAL

 „ION LUCA CARAGIALE”, LA CELEBRAREA A 155 DE  „ION LUCA CARAGIALE”, LA CELEBRAREA A 155 DE 
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MINTE, TRUP, SUFLET

COMOARA DE LÂNGĂ NOI! VEDETE PRECUM IULIANA MARCIUC SAU COMOARA DE LÂNGĂ NOI! VEDETE PRECUM IULIANA MARCIUC SAU 
ANDREEA MARIN AU DEVENIT MAME, GRAȚIE MINUNILOR DE LA GHIGHIU

Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

Sunt mai puţin de 5 kilometri 
de la Ploieşti până la 

Bărcăneşti, mai exact până în 
locul unde se afl ă unul dintre 
cele mai cunoscute lăcaşuri de 
cult ale judeţului. Este mănăstirea 
Ghighiu, cea care are ca hram 
„Izvorul Tămăduirii” şi despre 
care mărturisesc că am auzit de 
mult, însă o poveste recentă mi-a 
stârnit din nou interesul.

De ce? Priveam ceva, o 
emisiune tv şi la un moment dat, 
un cunoscut life coach, poate 
cel mai cunoscut din România, 
vorbea despre minunea care s-a 
întâmplat în viaţa ei. Minunea de 
a deveni mamă după ce o măicuţă 
de la Ghighiu, maica Lavrenţia, 
i-a binecuvântat pântecul! Când 
medicina îi năruise orice speranţă, 
când doctorii aproape că o 
băgaseră în depresie după câteva 
sarcini pierdute, atunci când nu 

mai credea în nimeni şi în nimic, 
femeia a primit semn divin. 
Dumnezeu i-a trimis cel mai 
frumos dar, după ce un medic i-a 
spus verde-n faţă că nu va putea 
deveni mamă niciodată...

POVESTEA MAICII 
DOMNULUI „SIRIACA”
Despre minunile dumnezeieşti 

înfăptuite cu ajutorul icoanei 
Maicii Domnului mai auzisem. 
Mai citisem şi mai afl asem. Nu 
sunt Toma Necredinciosul, dar nu 
m-am  aplecat niciodată cu râvnă 
asupra subiectului.

Ştiam de mult despre 
frumuseţea Mănăstirii Ghighiu de 
lângă Ploieşti, dar habar nu aveam 
că pe aici au trecut şi apoi au plecat 
fericiţi mulţi oameni. Multe femei 
care au venit să se roage icoanei 
Maicii Domnului „Siriaca” şi au 
plâns cu lacrimi fi erbinţi au fost 
binecuvântate şi au avut copii în 

ciuda bolilor sau a vârstei.
DE CE I SE SPUNE 

„SIRIACA”?
 Icoana a fost adusă acum peste 

60 de ani din Siria şi ţinută în 

paraclis, până s-a renovat biserica. 
Unei măicuţe i-a apărut în vis, 
apoi, Maica Domnului care i-a 
transmis să ducă icoana la vedere, 
în biserica mare.

Despre minunile săvârşite 
la Ghighiu a povestit chiar şi 
patriarhul Daniel, care a lăudat 
pentru prima dată icoana: 
”Tămăduie boli, binecuvântează 
cu prunci, izbăveşte de primejdii 
şi aduce bucurii acolo unde este 
întristare”.

IULIANA MARCIUC, 
ROMANIŢA SAU ANDREEA 

MARIN S-AU RUGAT LA 
GHIGHIU

Da, toate aceste vedete, femei 
puternice şi realizate, au avut 
nevoie de atingerea divină pe 
care au obţinut-o prin credinţă şi 
dorinţă puternică

Romaniţa Iovan trecuse de 40 
de ani, dar nu și-a pierdut speranța 

că va deveni mamă. Şi la 42 de ani, 
s-a întâmplat minunea: a apărut 
Albert, fi ul ei şi al regretatului 
pilot Adrian Iovan. Bătuse şi încă 
bate drumurile pentru rugăciuni 
la Mănăstirea Ghighiu. 

Iuliana Marciuc se săturase 
să facă turul spitalelor şi să i se 
spună că nu are şanse, din punct 
de vedere medical, să facă vreun 
copil. O prietenă care cunoscuse 
miracolul maternităţii după ce 
ajunsese la Ghighiu, a sfătuit-o să 
se roage la „Siriacă”. La 38 de ani, 
vedeta tv l-a făcut tată de băiat pe 
Adrian Enache

Şi chiar şi Andreea Marin 
a ajuns la frumoasa mănăstire 
prahoveană. Şi pe ea o împiedicau 
probleme de sănătate să aibă 
mult doritul copil. S-a închinat la 
renumita icoană, a ţinut post, iar 
în decembrie 2007, a născut-o pe 
Violeta, rodul iubirii ei cu Ştefan 
Bănică junior.

O icoană a Maicii Domnului adusă din Siria este căutată de 
creştinii care vin în pelerinaj şi merg în genunchi până o ating paraclis până s a renovat biserica că va deveni mamă Şi la 42 de ani

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

Apreciat pentru miezul dulce și parfumat, dovleacul 
este un adevărat tezaur de vitamine, mai ales A, C 

și B, dar conţine și fi bre, antioxidanţi, potasiu, magneziu, 
calciu, acizi grași.

Banalele seminţe de dovleac, pe care le ronţăim adesea 
pentru a alunga plictiseala, au și ele remarcabile efecte 
asupra sănătăţii. Asta întrucât conţin zinc, magneziu, fi er, 
fosfor, mangan, cupru, vitaminele B, E și K, triptofan, 
un aminoacid care asigură un somn odihnitor și alungă 
depresia, plus anumiţi compuși care protejează inima, 
reduc riscul de diabet și simptomele menopauzei. 
Mănâncă-le crude, nu mai mult de 50 de grame, fi indcă 
au multe calorii!

Copt, dar și crud sau sub formă de supă-cremă, 
dovleacul reglează tranzitul intestinal, fi ind tocmai bun 

Chiar dacă nu-l poţi transforma într-o caleașcă 
magică, așa cum se întâmplă în basmul 

Cenușăresei, totuși te poţi bucura, savurându-i 
gustul inconfundabil, de alte proprietăţi uimitoare 
pe care le are.

pentru cei care suferă de constipaţie. În acest scop, cel mai 
indicat este să fi e consumat seara.

Durerile de stomac pot fi  calmate cu miere de dovleac, 
de mare folos și celor care au suferit de hepatită, această 

miere fi ind un adevărat balsam pentru fi cat. Se ţine o cură de 20 
de zile, timp în care se ia, cu o jumătate de oră înainte de masă, 
câte o linguriţă (de trei ori pe zi).

Femeile care se delectează frecvent cu seminţe de dovleac 
sunt mult mai puţin expuse riscului de cancer la sân.

Menţinerea acuităţii vizuale este promisiunea sucului de 
dovleac, bogat în fl avonoizi și carotenoizi, recomandat inclusiv 
în prevenirea cataractei și a glaucomului. Acesta este motivul 
pentru care vârstnicii ar fi  bine să bea câte 100 ml de suc în 
fi ecare seară, înainte de culcare.

NU-I CHIAR PENTRU TOŢI. SUFERINZILOR DE 
GASTRITĂ SAU ULCER GASTRIC DOVLEACUL CRUD 

LE POATE FACE RĂU.

Pasta antihelmintică (împotriva viermilor intestinali) 
preparată din seminţe de dovleac este unul dintre cele mai 
efi ciente și lipsite de efecte secundare remedii împotriva 
nesuferiţilor paraziţi. Se prepară din 100 g seminţe crude, 100 
ml apă (sau lapte vegetal) și trei linguriţe de miere. Se amestecă 
până la omogenizare, se împarte în trei porţii care se consumă 
pe stomacul gol, din oră în oră. După trei ore se înghite o lingură 
de ulei de ricin. Pentru copiii de 9-12 ani, pasta se prepară din 
50 g seminţe, iar pentru cei de 5-7 ani, din doar 25 g. Durata 
unei cure: 4-6 zile.

Retenţia de lichide poate fi  combătută cu ajutorul 
dovleacului. În acest scop se consumă pe parcursul unei zile un 
piure preparat din o jumătate de kilogram de miez de dovleac. 
Durata curei: 5 zile.

Se spune că puţine alimente sunt mai benefi ce pentru fi cat 
decât dovleacul – în acest sens trebuie consumată fi e pulpa 
crudă, fi e suc de dovleac. Consumul de dovleac facilitează și 

fortifi carea vaselor sangvine, asigurând o bună funcţionare 
a inimii.

Un pahar de suc de dovleac băut seara, înainte de 
culcare, poate diminua pungile de sub ochi care se formează 
în timpul somnului.

Zilnic, timp de o săptămână, dacă vrei să slăbești, 
consumă câte 1,5 kg de dovleac, împărţit în cinci 

porţii, fi ert sau copt, cald sau rece. Dacă îl stropești cu suc 
de lămâie sau grepfruit, ori îl condimentezi cu boia de ardei 
iute, te-ai putea debarasa de vreo 4 kg. Nu ai voie să mănânci 
nimic altceva în timpul curei.

Reţetă pentru miere de dovleac
Se spală un dovleac mediu, se decupează un 

capac prin care se scot seminţele, iar în locul lor se umple 
dovleacul cu miere lăsând loc gol cam de două degete. Se 
pune la loc capacul, se lipește cu scotch, se așează într-un 
lighean curat și se ţine într-un loc întunecos, la temperatura 
camerei, timp de 10 zile. Apoi se toarnă într-un vas lichidul 
din interiorul dovleacului, se îndepărtează coaja acestuia și 
se trece miezul prin mașina de tocat, după care se amestecă 
cu sucul obţinut.
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ANTHROPOCEN, ERA ÎN CARE ANTHROPOCEN, ERA ÎN CARE 
OMUL UCIDE PLANETA (OMUL UCIDE PLANETA (IIII))

Al șaselea val

Viitorul cataclism planetar, despre 
care tot mai mulţi savanţi cred că 
va aduce viaţa terestră în pragul 
dispariţiei, nu este o „premieră” 
mondială: în istoria veche a Terrei 
au mai existat alte cinci „episoade” 
catastrofi ce. Studiile geologilor 
arată că prima criză planetară s-a 
petrecut cândva, la sfârșitul Perioadei 
ordoviciene, în urmă cu 445 de 
milioane de ani. Pe atunci, Pământul 
nu semăna mai deloc cu cel de azi: 
cea mai mare parte a suprafeţei afl ate 
la nord de tropice era sub ape, din 
care ieșeau doar niște insule de mari 
dimensiuni, pe care specialiștii le 
numesc Baltica, Laurentia, Siberia. 
Iar cea mai mare suprafaţă de uscat 
era Gondwana, în emisfera sudică, 
supracontinentul din care, peste 
foarte multe milioane de ani, se vor 
desprinde Africa, cele două Americi, 
Australia și Antarctica. Dezvoltată 
într-o climă temperată, viaţa se 
concentra în mediul acvatic, unde 
fauna era dominată de nevertebrate. 
Iar cele mai „avangardiste” vieţuitoare 
erau câteva specii de pești primitivi. 
De curând, paleontologii au identifi cat 
urmele de fosile vegetale care atestă că, 
la fi nele ordovicianului, planetele își 
începuseră deja cursa pentru cucerirea 
uscatului.

Dar, la sfârșitul acelei perioade, 
mișcarea plăcilor tectonice a dus 
Gondwana lângă Polul Sud. Imensul 
uscat a fost acoperit de gheţuri, iar 
planeta a fost aruncată într-o lungă eră 
glaciară. A fost o catastrofă majoră, în 
cursul căreia au pierit cam 60 la sută 
dintre nevertebratele acvatice.

Următoarea criză planetară gravă 
a avut loc la sfârșitul Perioadei 
devoniene, în urmă cu 360 de 
milioane de ani. În cea mai mare parte 
a ei, această perioadă a avut o climă 
caldă, care a dus după sine o adevărată 
explozie a vieţii. Oceanele și mările 
erau un paradis al nevertebratelor, 
dar și a nenumărate specii de pești. 
Proveniţi din evoluţia acestora, primii 
amfi bieni începuseră să se aventureze 
pe uscat. Adaptate la viaţa pe uscat, 
plantele ocupau aproape toate 
suprafeţele continentale.

Apoi, către sfârșitul acestor vremuri 
de expansiune, totul s-a prăbușit. 
Într-un timp relativ scurt pe scara 
geologică, s-a declanșat o nouă serie de 
cataclisme telurice, care au schimbat, 
încă o dată, faţa întregii planete. Lor 

li se adaugă un lanţ de modifi cări 
climaterice grave. Rezultatul a fost 
exterminarea, într-un timp relativ 
scurt, a aproape 70 la sută dintre 
reprezentanţii acelei vieţi luxuriante.

Pe marginea prăpastiei

Criza planetară cea mai dramatică 
a avut însă loc la sfârșitul Permianului, 
în urmă cu 248 milioane de ani, când 
viaţa a fost pe punctul de a fi  eradicată 
de pe Terra: atunci au dispărut peste 
95 la sută dintre speciile de animale și 
plante existente. Un dezastru major, pe 
care oamenii de știinţă îl pun pe seama 
unor mișcări tectonice infernale. Faţa 
uscatului s-a remodelat dramatic, 
fenomen însoţit de devastatoare erupţii 
vulcanice, care au aruncat în atmosferă 
cantităţi uriașe de cenușă, vapori toxici 
și gaze cu „efect de seră”. Toate la un 
loc au dus la modifi carea dramatică a 
climei. Adică aproape exact ceea ce se 
întâmplă în zilele noastre. Cu singura 
deosebire că acum „materialele” 
vulcanice aruncate atunci în atmosferă 
sunt înlocuite de sutele de tone de 
pulberi și gaze expulzate în fi ecare 
minut de industria umană.

Abia refăcută după acel dezastru 
cumplit, viaţa terestră a ajuns din 
nou pe muchie de cuţit, după alte 
42 de milioane de ani, la sfârșitul 
Triasicului. Pe tot parcursul ei, 
această etapă geologică a fost una 
spectaculoasă, în care reptilele 
și-au început marșul spre cucerirea 
planetei. Atunci au apărut primii 
dinozauri, dar și „multituberculatele”, 
minusculii strămoși, acum dispăruţi, 
ai mamiferelor.

Noul lanţ de catastrofe planetare 
s-a declanșat în urmă cu 208 milioane 
de ani, dar savanţii nu s-au pus încă 
de acord asupra cauzelor sale. Se pare 
că și atunci componenţa climaterică 
a fost deosebit de „activă”. Ceea ce se 
știe e că uscatul a fost oarecum cruţat, 
iar cel mai mare număr de victime s-a 
înregistrat în mediul acvatic.

„Armaghedonul” dinozaurilor

Ultima criză majoră din istoria 
planetei a fost cea de la sfârșitul 
Cretacicului, în urmă cu 65 de 
milioane de ani. Este ceea ce savanţii 
numesc extincţia de la „limita K-T”, 
dintre Terţiar și Cretacic, când 
Pământul și-a pierdut cam 75 la sută 
dintre „locuitori”. Prin amploarea 
ei, nu a fost chiar cea mai gravă 
catastrofă planetară. Dar este cea 
mai cunoscută: a marcat dispariţia 

defi nitivă a dinozaurilor. Mult 
comentată, această extincţie a primit 
o paletă întreagă de explicaţii, mai 
mult sau mai puţin riguroase din 
punct de vedere știinţifi c. Cea mai 
nouă ipoteză, acceptată în  general de 
savanţi, explică dramaticul măcel prin 
efectele globale provocate de ciocnirea 
Pământului cu un asteroid. Ipoteza 
pare a fi  confi rmată prin descoperirea 
unei mari cantităţi de iridiu în 
rocile din acea perioadă. Pe Pământ, 
iridiul este un metal extrem de rar, 
în schimb s-a descoperit că el există 
într-o cantitate mare în asteroizii și 
meteoriţii care cutreieră prin sistemul 
nostru solar. Mai mult decât atât, la 
începutul anilor `80 a fost identifi cat 
și craterul rezultat în urma ciocnirii. 
Din calculele specialiștilor rezultă 
că obiectul ceresc care a provocat 
„Armaghedonul dinozaurilor” ar fi  
avut cam zece kilometri în diametru, 
cu aproape un sfert mai mare decât 
înălţimea Everestului.

„Congelatorul” mamuților 
siberieni

Despărţite de mari intervale de 
„pace” planetară, acestea au fost cele 
mai mari catastrofe din ultimii 450 
de milioane de ani. Între ele au existat 
alte câteva perioade de calamităţi, 
dar de mai mică amploare. Cele mai 
apropiate de zilele noastre s-au derulat 
în ultimul milion de ani și au luat 
înfăţișarea unui șir de faze glaciare 
despărţite între ele prin perioade 
„interglaciare” mai blânde. Ultima 
glaciaţie s-a încheiat în urmă cu 10-
12 mii de ani. Chiar apropiată fi ind de 
zilele noastre, ea are încă niște episoade 
neclare. Spre exemplu, actuala Siberie 
avea pe atunci o climă mai dulce și o 
vegetaţie îndeajuns de bogată, încât 
să întreţină turmele de mamuţi lânoși 
care o cutreierau. Și, bineînţeles, că 
ei nu erau singuri. Li se adăugau 
rinocerii lânoși, turmele de bivoli și 
de cai sălbatici, precum și niște cerbi 
imenși, cu coarne lungi de 3,5 metri. 
Apoi, brusc, acolo s-a întâmplat ceva 
neobișnuit: mii de kilometri pătraţi de 
câmpie au fost acoperiţi cu sedimente 
aduse probabil de niște inundaţii 
catastrofale. Ciudăţenia întâmplării 
constă în faptul că, într-un timp foarte 
scurt, au urmat geruri cumplite, care 
au îngheţat tun solul, pe o adâncime 
de mulţi metri. Iar procesul a fost 
atât de rapid, încât mamuţii au fost 
congelaţi instantaneu. Trupurile lor, 
descoperite în solul veșnic îngheţat, 
sunt conservate perfect. De parcă ar 
fi  murit ieri-alaltăieri, mulţi au încă 
stomacurile pline cu iarba verde pe 
care abia o înghiţiseră.

Un viitor sumbru

Viitorul cataclism planetar prezis 
de oamenii de știinţă nu va fi , deci, 
un „unicat” în istoria planetei. Dar, 
în felul său, el va fi  totuși o premieră. 
Peștii placodermi ori amfi bienii 
care stăpâneau cândva lumea n-au 
avut absolut nicio vină pentru 
evenimentele care i-au trimis în 
neant. La fel ca și dinozaurii, care n-au 
„chemat” asteroidul ucigaș. Nou este 
faptul că, de astă dată, omul este cel 
care va prelua „la pachet” și cu bună 
știinţă, rolul catastrofelor telurice, 
al megaerupţiilor vulcanice și al 
muntelui căzut nitam-nisam din cer.

SARCOFAGUL LUI SARCOFAGUL LUI 
TUTANKHAMON, TUTANKHAMON, 

RESTAURAT PENTRU RESTAURAT PENTRU 
PRIMA DATĂPRIMA DATĂ

Egiptul a început prima restaurare de până acum 
a sarcofagului placat cu aur al celebrului faraon, 

Tutankhamon, înainte de deschiderea noului muzeu 
naţional, programată pentru anul viitor, potrivit declaraţiilor 
reprezentanţilor Ministerului pentru Antichităţi, scrie ABC 
News. Khaled el-Anany a spus reporterilor că lucrul la 
exteriorul sarcofagului, realizat din lemn și acoperit cu aur, 
va dura cel mai probabil cel puţin opt luni, deoarece obiectul 
este foarte fragil și este prima dată când trece printr-o 
restaurare, din 1922, când arheologul britanic Howard 
Carter l-a descoperit într-un mormânt vechi de 3000 de ani.

Tutankhamon a urcat pe tron la vârsta de nouă ani, 
menţinând puterea până la moartea sa, la vârsta de 18 sau 
19 ani.

EXECUTAT LA 33 EXECUTAT LA 33 
DE ANI DISTANȚĂ DE ANI DISTANȚĂ 
DE PRONUNȚAREA DE PRONUNȚAREA 

SENTINȚEISENTINȚEI

Un american condamnat la moarte în 1986 pentru o 
crimă dublă și-a găsit sfârșitul în luna august a acestui 

an, pe scaunul electric. Decizia judecătorului a fost pusă în 
aplicare în închisoarea de maximă securitate. Riverbend din 
Nashville, Tennessee.

Stephen Michael West (56 de ani) a fost condamnat la 
moarte pentru că a ucis o mamă și pe fi ica ei în vârstă de 15 
ani, în locuinţa lor, informează Th e Mirror.

Un grup de manifestanţi împotriva pedepsei cu moartea a 
asistat la execuţia criminalului, cântând imnuri religioase și 
păstrând un moment de reculegere.

Avocaţii condamnatului și-au exprimat dezamăgirea 
pentru faptul că statul Tennessee a mers până la capăt cu 
acest caz, ei susţinând că bărbatul fusese diagnosticat cu 
probleme mintale și că era un om credincios. Religios sau nu, 
West și-a legat victimele cu mâinile la spate și le-a ucis cu 
mai multe lovituri de cuţit, anchetatorii susţinând că probele 
arătau anumite tăieturi de tip tortură.

Complicele ucigașului a scăpat cu închisoare pe viaţă, 
pentru că, la momentul comiterii crimei, avea sub 18 ani și 
și-a recunoscut vina în instanţă.

Stephen Michael West a fost al treilea condamnat la moarte 
în statul Tennessee, care și-a găsit sfârșitul pe scaunul electric 
în ultimele 10 luni.

În 2019, în SUA au fost executaţi, în total 11 condamnaţi, 
informează autorităţile.

S h Mi h l W (56 d i) f d l
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3 NOIEMBRIE 2019, REPUBLICA MOLDOVA. 3 NOIEMBRIE 2019, REPUBLICA MOLDOVA. 
CETATEA A CĂZUT… DE VINĂ E PLAHOTNIUC?CETATEA A CĂZUT… DE VINĂ E PLAHOTNIUC?

GATA CU PRINCIPIUL „CEL 
MAI MIC RĂU”?

Să recunoaștem, chiar și cu amărăciune 
în sufl et, că nu Andrei Năstase a pierdut 
Primăria Chișinău – euro-unioniștii au 
pierdut „cetatea de scaun” a renașterii 
naționale. Pentru prima dată după 1989 
capitala va fi  nu atât pe mâna stângii, cât 
mai ales pe cea a pro-rușilor, a unui trecut 
de care părea să ne fi  dezbărat – cel sovietic. 
Cam aceste gânduri m-au copleșit când am 
înțeles că scorul nu mai  poate fi  întors. 

Paradoxal, dar odată cu dezamăgirea, 
foarte mulți votanți ai lui Andrei Năstase 
(inclusiv subsemnatul) au răsufl at într-un 
fel ușurat. Și asta pentru că cei mai mulți am 
mers la vot, încrâncenați cam peste poate, 
nu pentru a-l susține pe Năstase, ci pentru 
a face zid împotriva lui Dodon. Chiar dacă 
eram informați că Dodon nu ar fi  din cale-
afară bucuros de o victorie a colegului 
său. Înjugați la un principiu din cele mai 
nefericite ai ultimelor două decenii – de a 
alege răul cel mai mic – am mers să apărăm 
cetatea de scaun a Renașterii Naționale. 
Dar de astă dată acest principiu ne-a jucat 
festa. Mai ales celor cărora nu ne-a trecut 
încă mahmureala mitingurilor de stradă, 
așa-numitei de către liderii PPDA „mare 
adunare națională”, cu toate manifestele lor, 
mai degrabă foi volante decât „rezoluții”, 
votate de o mulțime subjugată de nedreptăți 
și amețită de discursuri incitante la revoltă 
populară, dar de fapt de propagandă 
politică, grobiană și instigatoare. 

Dar nu toți. Cele vreo 18 la sută care 
au votat cu rațiunea, nu cu amintirea 
protestelor, au renunțat la principiul „cel mai 
mic rău” și nu au urmat întocmai îndemnul 
celor pe care i-au preferat în primul tur. 
De astă dată fi e că nu au mers la vot, fi e că 
au „invalidat” buletinul de vot, iradiindu-i 
pe ambii. Cei care au crezut că electorii 
euro-unioniști vor merge la vot mânați de 
riscul de a pierde capitala ca să-l scoată din 
nou învingător pe Andrei Năstase, cum 
spuneam într-o analiză a primului scrutin, 
s-au înșelat. Rezultatul alegerilor pentru 
primăria capitalei s-a lăsat cu o surpriză 
nu atât neașteptată, cât amară, după ce 
Chișinăul a fost condus de pro-europeni 
timp de 15 ani. Andrei Năstase a pierdut 
alegerile în fața socialistului Ion Ceban după 
ce acum un an și jumătate, la anticipatele 

din iunie 2018, le câștigase anume în turul 
II. Ceea ce s-a întâmplat de astă dată pare a 
fi  un fenomen ciudat doar pentru naivi. La 
o prezență aproape ca cea de data trecută 
(37,78% față de 39,1%) rezultatele sunt 
total inversate: Ceban cu 52.39% și Andrei 
Năstase cu 47.61% (în 2018 Năstase cu 
52, 57% și Ceban cu 47, 43). Or, dacă în 
ultimii 15 ani comportamentul alegătorului 
chișinăuian a fost un tipar (candidatul pro-
european câștiga întotdeauna în turul doi, 
chiar dacă pierdea în primul, și asta pentru 
că în capitală și în suburbii era un electorat 
pro-românesc, pro-european), acum s-a 
schimbat. De data aceasta formula nu a mai 
funcționat. Ce s-a schimbat într-un an și 
jumătate, de ce electoratul din Chișinău s-a 
întors la 180 de grade?

CINE-L VA BĂGA 
PE PLAHOTNIUC LA 

ÎNCHISOARE? 
Cauzele sunt la suprafață. Potrivit mai 

multor analiști politici, debusolați și ei 
întrucâtva în opinii, prima este că, intrând 
în alianță cu PSRM, blocul ACUM a 
„dezactivat scutul” geopolitic. Electoratul 
de dreapta a fost dezamăgit de această 
alianță și s-a săturat de povestea că oligarhul 
Plahotniuc este vinovat de toate. Nu a 
mai funcționat nici factorul geostrategic 
– atâta timp cât faci alianță cu cel pe care 
îl condamnai odinioară geopolitic, nu 
poți să mai fl uturi această amenințare ca 
mesaj de campanie electorală, nici chiar ca 
sperietoare. Plus faptul că Andrei Năstase 
a votat la APCE în favoarea Rusiei alături 
de socialistul Vlad Bătrâncea. În contextul 
acestui vot opintelile lui de a „drege 
busuiocul”, pozând ca unionist și lansând 
săgeți critice la adresa lui Dodon, nu păreau 
sincere. Liderul PPDA nu a strălucit nici 
ca ministru de Interne. În nici patru luni, 
MAI s-a trezit pe jumătate văduvit de cei 
mai puternici specialiști, circa jumătate din 
direcții și departamente fi ind decapitate de 
șefi i acestora. Toată activitatea sa după ce 
ACUM a preluat guvernarea nu a fost una 
convingătoare, cum a părut la proteste, în 
lupta cu regimul Plahotniuc. „A convins” 
electoratul euro-unionist că este foarte slab 
ca politician, dacă îl mai putem considera în 
general politician. Incoerent, nervos, lipsit 
de substanță, un ghem de contradicții, a 
rămas în zona frustrărilor post-Plahotniuc. 

Pe aceste frustrări și-a promovat întreaga 
sa campanie – pe lupta cu Plahotniuc 
și urmările regimului său. Mulți dintre 
alegătorii (poate chiar cele 18% pe care 
le-a ratat și pe care și le-a revendicat, din 
alt bazin electoral, fi rește, Ceban) care anul 
trecut luptau și ei cu regimul Plahotniuc, la 
un an și jumătate au rămas dezamăgiți că 
marii hoți ai miliardului i-au scăpat anume 
lui Năstase printre degete. Or, cine striga 
mai tare de pe baricadele stradale că-l va 
băga pe Plahotniuc la pușcărie? 

Referința la  oligarhul care a capturat 
justiția și instituțiile statului  nu a mai 
produs emoții electorale. Pe de altă parte, 
alianța cu Dodon i-a mai „albit” pe cei 
din PSRM și pe liderul lor, chiar dacă au 
fost și ei mână în mână cu Plahotniuc. În 
plus, Ion Ceban a mimat cu succes tactica 
unui viitor administrator în detrimentul 
celei de politician. A încercat să convingă 
electoratul că este preocupat exclusiv de 
problemele Chișinăului și al chișinăuienilor, 
că va valorifi ca inclusiv colaborarea cu 
România. Și-a edifi cat o tactică de PR net 
superioară contracandidatului său: panouri 
promoționale la tot pasul (și absolut lipsă 
cele cu Năstase), mai frecvent la ecran 
și cu un program mai bine structurat pe 
toate problemele urbei, mai convingător 
și mai calm – toate acestea par să-i fi  adus 
cele 18% fi e din rândurile indecișilor, fi e 
din bazinul celor nemulțumiți de Năstase, 
public aproape invizibil. Această tactică 
electorală i-a permis lui Ceban să dețină 
inițiativa în disputa dintre cei doi,  Năstase 
fi ind pus mereu în situația să reacționeze 
emotiv la mesajele „calme” ale oponentului. 
Or, chiar și cei care i-au dat votul lui Năstase 
au făcut-o, cei mai mulți, cu inima frântă. 

DUEL TOT MAI ACUT ÎNTRE 
PREȘEDINTELE DODON ȘI 
PREMIERUL MAIA SANDU  

Andrei Năstase este deja un lider 
consumat, el nu mai poate aduce plus 
valoare blocului ACUM. Alegerile din 
Chișinău au fost pierdute inclusiv datorită 
comportamentului său. Declarațiile lui din 
timpul campaniei, lipsite de credibilitate, 
jocul teatral, au fost cele care au dus la acest 
rezultat.  Zeci de internauți l-au prins în 
cele mai piperate ironizări – îi propun bilet 
low cost la avion spre Frankfurt  (aluzie 
la  promisiunea de a părăsi republica dacă 
Dodon câștigă primăria), ironizează că e de 
vină crucifi xul (made in China!) instalat la 
intrare în MAI și îl îndeamnă să-și încerce 
norocul la Mitropolie, după ce a pierdut la 
primărie. 

Dar înfrângerea lui Năstase lovește 
puternic nu numai în PPDA. Ambițiile 
personale, setea de răzbunare și lipsă de 
viziune a lui Năstase l-au ajutat, indirect, 
pe Dodon să devină mai infl uent decât 
Plahotniuc. La moment, PSRM este întărit, 
iar victoria în Chișinău, chiar fi ind una 
simbolică, poate face cât toate procentele 
laolaltă obținute în restul republicii, 
unde socialiștii sunt pe locul doi, după 
democrați. PSRM are acum Președintele 
statului și primarul capitalei care ține 75% 
din economia Moldovei, are tot pachetul 
de securitate – Ministerul Apărării, 
SIS, Serviciul Pază și Protecție de Stat, 

Consiliul Suprem de Securitate, Curtea 
Constituțională. Mai mult, PSRM deține 
majoritatea în Parlament și se pregătește să 
și-o consolideze prin preluarea unui grup de 
deputați care vor să plece de la PDM. Maia 
Sandu ca premier (Blocul ACUM) devine 
tot mai vulnerabilă în fața frecventelor 
atacuri ale lui Dodon, care, iată, obține 
acces și la primăria municipiului Chișinău. 
E puțin probabil că Ceban îl va putea ține la 
distanță, că Dodon nu-și va băga nasul în 
treburile Primăriei ca și în Parlament, iar 
mai nou în executiv. Ego-ul prezidențial, 
supradimensionat și până acum, se va umfl a 
și mai mult după rezultatul alegerile locale, 
așa încât nu numai lui Ion Ceban, ci și Maiei 
Sandu îi va fi  tot mai difi cil să „conlucreze” 
cu hiperactivul, surescitatul, fl ămândul de 
glorie imitator al lui Putin și Lukașenko. 

De altfel, chiar înainte de turul doi al 
alegerilor din Chișinău, Dodon a formulat 
trei pretenții serioase la adresa Guvernului 
și a mers până într-acolo, încât să amenințe 
că va rupe alianța cu ACUM, dacă Maia 
Sandu nu va ține cont de ele. El insistă 
în special asupra „resetării” Guvernului, 
asupra înlocuirii unor miniștri. E, mai 
curând, un bluff . Nu de Dodon depinde 
desfacerea mariajului ACUM-PSRM. Nu 
este exclus că presiunea pe care Dodon 
o pune asupra Guvernului să refl ecte 
și anumite nemulțumiri din partea 
„nașului” acestei alianțe, Dmitri Kozak – 
neîndeplinirea promisiunii premierului de 
a vizita Moscova.

Oricum, nimic nu mai poate fi  ca mai 
înainte pe scena politică de la Chișinău. Fără 
a dramatiza, înfrângerea din 3 noiembrie 
ar trebui să potolească puțin fi erbințeala 
liderilor Blocului ACUM și a partidelor 
proeuropene și unioniste în general, să 
le dea de gândit. Dar se vor uni așa cum 
visează frumos Dorin Chirtoacă sau mai 
curând se vor adapta la noua situație? 

GUVERNAREA REFORMELOR 
CU CUIUL DE LA GRENADA 

ANTICIPATELOR SCOS
Așadar, zarurile au fost aruncate. În 

ansamblu pe republică forțele declarate pro-
europene și-au revendicat un număr dublu 
de primării față de cele pro-ruse: PDM cu 
262 de primării, ACUM cu 173, PLDM cu 
48 și PUN cu 7 ar însuma la un loc 490 de 
primării. De cealaltă parte, PSRM cu 204 
primari, formațiunile „ȘOR” și „Partidul 
Nostru” respectiv cu 43 și 33 abia de trec 
peste 280. Mai mult de jumătate dintre cei 
peste o sută de independenți înclină tot 
spre electoratul pro-european sau unionist. 
Un eventual scrutin parlamentar anticipat, 
cu tot optimismul și declarațiile Blocului 
ACUM, este totuși riscant pentru viitorul 
european al basarabenilor. Cramponarea 
liderilor ACUM de Partidul Democrat fără 
Plahotniuc este nu numai contraproductivă, 
dar și inoportună. Mai ales dacă ținem cont 
de o răsturnare de situație în diasporă. 
Ori, dacă la alegerile prezidențiale, dar 
mai ales la cele parlamentare din februarie 
2019 erau cozi la secțiile de votare, 
înghesuindu-se peste 64 de mii de doritori de 
a vota, la cel din duminică din 3 noiembrie 
curent în diasporă a fost mare apatie – doar 
9,6 mii de alegători s-au prezentat la vot. 

din iunie 2018 le câștigase anume în turul

Pe 3 noiembrie 2019, după mai bine de trei decenii, Chișinăul s-a predat celor care 
îl ocupaseră până la 1989. În această zi a mai suferit o „eliberare”, după cum i-a 

felicitat Dodon pe chișinăuieni. Și de astă dată eliberarea a venit tot de la Moscova, în 
urma pactului 2018 cu Berlinul și spre deziluzia partenerilor din UE. După turul doi al 
localelor de pe malul drept al Prutului, pentru prima dată Chișinăul a votat cu stângul. 
Altfel zis, cu stânga socialistă, dându-l învingător pe socialistul Ion Ceban cu 52,39%, iar 
candidatul de dreapta Andrei Năstase (ne)învrednicindu-se decât de un scor cu 47,61%. 
Aproape exact invers ca în 2018, când Andrei Năstase câștigase cu 52,57%, iar Ion Ceban 
pierduse cu 47,43%.

GATA CU PRINCIPIUL CEL
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Motivele
Prin Constituţie, 

China garantează 
cetăţenilor săi libertatea 
de cult, cu condiţia ca 
credincioșii să fi e înscriși 
într-una dintre asociaţiile 
patriotice controlate de stat. 
Acest organism intermediar 
între guvern și societate este 
un fel de fi ltru prin care 
Partidul Comunist Chinez 
adaptează perceptele 
religioase la linia politică 
a ţării. Fiecare religie, de 
la islamism la creștinism, 
răspunde așadar în faţa 
conducătorilor respectivelor 
autorităţi spirituale. Dacă 
Islamul este o problemă 

limitată la Xinjiang, 
creștinismul este o religie 
care ridică mult mai multe 
preocupări autorităţilor, 
care au descoperit probabil 
că China riscă să devină 
o ţară cu cei mai mulţi 
creștini din lume. Aici 
există aproximativ 100 de 
milioane de creștini, dintre 
care doar 36 de milioane 
aparţin asociaţiilor de stat; 
cei mai mulţi frecventează 
Biserica clandestină, 
care se disociază de 
asociaţiile statului, fi ind 
sever reprimată. Făcând o 
proiecţie pentru viitor, se 
pare că, până în 2030, China 
ar putea conta pe aproape 

250 de milioane de creștini, 
un număr uriaș având în 
vedere că astăzi Partidul are 
90 de milioane de membri. 

De la „Robinson 
Crusoe”, la „Fetiţa

   cu chibrituri¨, poveștile 
cenzurate
Beijingul se teme că 

germenele occidental se 
poate răspândi prin cultul 
religios și că virusul poate 
infecta organismul social pe 
care se bazează China. Una 
dintre măsurile de evitare a 
riscului este aplicarea unui 
control minuţios asupra 
celor mai sensibile sectoare, 
cum ar fi , de exemplu, 

cel cultural. Un exemplu 
clar în acest sens sunt 
cărţile publicate de Editura 
pentru Educaţia poporului, 
o editură controlată de 
guvernul chinez, care a 
publicat un text pentru 
elevii din clasa a cincea, ce 
conţine o serie de povestiri 
modifi cate ale unor autori 
străini.

În povestea „Fetiţa cu 
chibrituri”, a lui Hans 
Christian Andersen, a fost 
cenzurată o propoziţie 
spusă de bunica moartă a 
protagonistei. În versiunea 
iniţială, bunica îi spune la 
un moment dat nepoatei 
că, „atunci când o stea 

cade, un sufl et merge să 
stea cu Dumnezeu”, în timp 
ce în versiunea chineză, 
expresia devine „când o stea 
cade, o persoană părăsește 
această lume”. Aceeași 
soartă a avut-o și romanul 
„Robinson Crusoe”, de 
Daniel Defoe, unde Bibliile 
recuperate de naufragiat 
de pe nava distrusă devin 
„puţine cărţi”, la fel s-a 
întâmplat cu rugăciunea din 
nuvela „Vanka”, de Anton 
Cehov, unde a fost eliminat 
cuvântul „Hristos”. 

În 2015, XI Jinping a 
dispus o sinicizare a religiilor, 
astfel încât acestea să se 
poată adapta contextului 

local. În mod evident, prin 
sinicizare, cultele își pierd 
propriile valori, pentru a 
lăsa loc patriotismului și 
naţionalismului chinez. 
Combaterea religiilor, în 
special a creștinismului, este 
o strategie de limitare a unei 
credinţe care ar putea copleși 
curând guvernul chinez, dar 
mai ales o încercare clară 
de a impermeabiliza China 
faţă de ideile occidentale 
(și explicate într-un sens 
occidental), extrem de 
periculoase pentru ţară: 
democraţie, justiţie, 
drepturile omului și statul 
de drept.

Un raport publicat la sfârșitul 
lui 2018 de Institutul Naţional 

de Asigurări (Bituah Leumi) arată 
că 1.780.500 de israelieni inclusiv 
466.400 familii și 814.800 copii, 
aproximativ 21,2% din populaţie – 
trăiesc sub pragul sărăciei. Raportul 
e bazat pe datele Biroului Central de 
Statistică pentru 2017, cel mai recent 
an pentru care sunt disponibile date 
cuprinzătoare. Dacă, per total, rata 
sărăciei a crescut de la 18,5, cât era 
în 2016, proporţia familiilor sărace a 
scăzut de la 28,8%, în 2016, la 28,4% 
în 2017.

Conform unui articol de pe Ynet, 
din ianuarie 2019, 51% din cetăţenii 
vârstnici sponsorizaţi de organizaţia 
Latet nu și-au permis să-și încălzească 
locuinţele iarna trecută și n-au ieșit 
din casă, în încercarea de a-și menţine 
căldura. Un număr alarmant de mare 
de cetăţeni israelieni vârstnici trăiesc 
sub pragul sărăciei. Pe măsură ce zilele 
se scurtează și temperaturile scad, 
vârstnicii se confruntă cu momente 

deosebit de difi cile. Cum pensiile și 
ajutoarele sociale nu acoperă nevoile 
de bază, cetăţenii israelieni vârstnici 
stau în casă iarna, înfășuraţi în pături 
pe sub care poartă haine călduroase.

Și totuși, confruntându-ne 
cu asemenea lacune în privinţa 
serviciilor sociale (iar aici am dat doar 
câteva exemple), ministrul de externe 
Israel Katz plănuiește să propună, în 
viitorul apropiat, guvernului un plan 
de stimulare fi nanciară ce prevede 
alocarea a aproximativ 14,3 milioane 
de dolari pentru încurajarea altor ţări 
să-și mute ambasadele la Ierusalim. 
Banii ar urma să fi e rezervaţi pentru 
acoperirea cheltuielilor legate de 
înfi inţarea ori transferul ambasadelor 
sau reședinţelor ambasadelor, de 
identifi carea și alocarea de terenuri 
adecvate în Ierusalim și de acordarea 
de asistenţă suplimentară odată ce 
ambasada se va fi  mutat, conform 
unui articol din Israel Hayom.

Deci, (1) lăsăm supravieţuitorii 
Holocaustului să trăiască în sărăcie 

(2) nu ne putem permite să dăm 
un salariu decent angajaţilor 
Ministerului de Externe, (3) nu avem 
bani pentru a-i ajuta pe vârstnici 
să-și încălzească locuinţele iarna și 
(4) permitem ca aproape un sfert din 
populaţie să trăiască în sărăcie. Însă 
avem 14 milioane de dolari, pentru 
a ajuta guvernele străine să-și mute 
ambasadele la Ierusalim. Pe bune? 
Este acesta un guvern responsabil? 
Sau trăim în satul imaginar Chelm, 
care era populat de proști, conform 
snoavelor est-europene?

Conform defi niţiei din dicţionar, 
Israelul ar trebui să fi e nebun să 
accepte să suporte acest cost. Nebunia 
este defi nită drept demenţă, nerozie 
extremă și/sau iraţionalitate. Să 
cheltuiești atât de mulţi bani, în 
condiţiile în care există atât de multe 
nevoi sociale presante, pentru care 
guvernul pretinde că nu are fondurile 
necesare, este, în lipsa unui termen mai 
bun, pur și simplu nebunie. Să sperăm 
că cineva din guvern care posedă un 
creier va spune NU!

l lt l U l d fl t ă l l Î d id t i

CHINA ELIMINĂ CUVINTELE CHINA ELIMINĂ CUVINTELE 
DUMNEZEU, ISUS ŞI BIBLIEDUMNEZEU, ISUS ŞI BIBLIE
Valorile occidentale dăunează societăţii chineze. Din acest motiv, în China, în 

ultimele luni, autorităţile recurg din ce în ce mai mult în cenzură, ca mijloc 
de a nu permite conceptelor, principiilor și modului de a gândi ale Occidentului să 
„infecteze” noul Imperiu de Mijloc condus de XI Jinping. Principalele valori care 
trebuie ţinute sub o supraveghere strictă sunt cele religioase, în special preceptele legate 
de creștinism; astfel încât termenii extrem de sensibili sau potenţial periculoși pentru 
stabilitatea sistemului politic au fost limitaţi, iar, în anumite cazuri, cenzuraţi în mod 
expres. Conform celor raportate de Asianews, preluată de II Giornale, cuvinte precum 
„Dumnezeu”, „Biblie” și „Hristos” au fost interzise dint-un manual pentru școlile 
elementare, cu dublul scop de a reduce adeziunea chinezilor la religii și de a supune 
diferitele credinţe unei sinicizări forţate.
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„DE CE PLĂTIM ŢĂRI PENTRU A-ŞI „DE CE PLĂTIM ŢĂRI PENTRU A-ŞI 
MUTA AMBASADELE LA IERUSALIM?”MUTA AMBASADELE LA IERUSALIM?”

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
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• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase
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Un articol din Th e Jerusalem Post, din 1 mai a.c., estima că 200.000 de supravieţuitori în vârstă ai Holocaustului 
trăiesc astăzi în Israel, din care un sfert sub pragul sărăciei. Circa 50.000 de supravieţuitori din Israel duc o 

viaţă de slabă calitate, conform Aviv for Holocaust Survivors, o organizaţie care consiliază gratuit supravieţuitorii 
cu privire la drepturile lor și-i ajută să navigheze prin procedurile birocratice.

Un articol din 24 mai a.c., din Haaretz, informa că sediul Ministerului de Externe din Ierusalim este închis, 
întrucât angajaţii ministerului, afl aţi în grevă, blocaseră toate intrările, împiedicând accesul oricui. Angajaţii 
au declarat grevă generală, închizând toate birourile ministerului și toate misiunile lui din lume. Ei protestează 
împotriva diplomaţilor israelieni și împotriva deciziei Ministerului de Finanţe de a le tăia salariile din cauza unor 
sancţiuni reînnoite, amintește jurnalistul Sherwin Pomerantz, într-un articol din Jerusalem Post.
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FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI 
„Optimi de fi nală” (Turul 6 Naţional / 

Ediţia 2019 – 2020 / 29, 30, 31.X.2019):
 * Sănătatea Cluj Napoca – FC 

Petrolul Ploiești 0-7 (0-3). Marcatori: 
Hamza Younes (16), Bogdan Gavrilă („hat 
treck” minutele 23, 44, 62…), Laurenţiu 
Marinescu (78), Ștefan Blănaru (80), Sergiu 
Arnăutu (84). Petrolul (antrenor – Flavius 
Stoican): Avram – Bărboianu, Olaru, 
Manolache, Ţicu – Gavrilă (73 Blănaru), 
Cioinac, Meza Colli (66 Enache), Saim 
Tudor (53 Marinescu) – Younes, Arnăutu * 
Prestaţia echipei noastre a fost excelentă, cu 
numeroase acţiuni ofensive bine concepute, 
fi nalizate, dintre care șapte fructifi cate 
optim. Victorie la scor, dar și o preţioasă 
performanţă sportivă, Petrolul eliminând o 
formaţie „revelaţie” Sănătatea Cluj Napoca, 
care în turul precedent, pe același modern 
și mare stadion („Cluj Arena”), a eliminat 
chiar pe deţinătoarea Cupei României 
(2018-2019) „Viitorul Constanţa (manager 
tehnic Gheorghe Hagi). Echipa „Lupilor 
Galbeni” rămâne singura din Liga 2 și din 
eșaloanele inferioare, califi cată în „Sferturi 
de fi nală”.

 În celelalte jocuri din „optimi”, în care 
toate învingătoarele (și califi catele) sunt 
prestigioase formaţii de Liga I: * CS Mioveni 
– Hermannstad 0-2 * U Cluj – FCSB 0-1 * 
Academica Clinceni – FC Botoșani 2-0 * 
Foresta Suceava – Dinamo București 0-4 * 
Metalul Buzău – Politehnica Iași 0-2 * Sepsi 
OSK Sfântu Gheorghe – Astra Giurgiu 4-2 * 

FC Voluntari – Universitatea Craiova 
1-4.

 Sferturile de fi nală, vor fi  
stabilite prin tragere la sorţi și vor fi  
programate în zilele de 3, 4, 5.III.2020.

LIGA 2
Etapa 15 (2.XI.2019 / Stadion 

„Ilie Oană): * FC Petrolul Ploiești 
– Politehnica Timișoara 1-0 (1-
0). Marcator: Sergiu Arnăutu 
(26). Petrolul (antrenor Flavius 
Stoican): Avram – Bărboianu, Olaru, 
Manolache, Ţicu – Munteanu (61 
Mihăescu), Marinescu (89 Sîrghi), 
Cioinac, Gavrilă – Younes, Arnăutu 
(82 Meza Colli). * Victorie meritată 
a Petrolului, superioritatea echipei 
noastre fi ind evidentă pe întreg 
parcursul jocului. Ca și în preţioasa victorie 
de la Cluj, din Cupa României, numeroasele 
și spectaculoasele acţiunii ofensive au creat 
oportunităţi, dar, doar un gol…

 În celelalte jocuri ale etapei:
* Csikszereda Miercurea Ciuc – Turris 

Oltul Turnu Măgurele 1-0 * Gloria Buzău 
– Farul Constanţa 2-0 * Metaloglobus 
București – FC Argeș Pitești 0-0 
* Universitatea Cluj Napoca – DacoGetica 
București – neprogramat, echipa 
DacoGetica retrăgându-se din campionat; 
rezultatele anterioare anulându-se, iar 
jocurile ulterioare nemaifi ind programate. 
* Ripensia Timișoara – Concordia Chiajna 
2-1* Dunărea Călărași – CSM Reșiţa 2-1 
* CS Mioveni – Pandurii Lignitul Târgu Jiu 

4-0 * Sportul Snagov - Rapid București 3-2 
(!) * UTA Arad – Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu 2-0.

 Etapa 5 (Joc restant / marţi 5.XI.2019 / 
Stadion „Ilie Oană” * FC Petrolul Ploiești 
– Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0 (0-0). 
Marcator: Laurențiu Marinescu (82)

Petrolul (antrenor Flavius Stoican): 
Avram - Bărboianu, Olaru, Manolache, Țicu 
- Gavrilă (79 Bratu), Cioinac, Marinescu, 
Munteanu (61 Ștefănescu) - Younes, 
Arnăutu (57 Blănaru).

O săptămână cu trei victorii, mult dorite, 
ultima, muncită și greu obținută (și după 
un gol al „lupilor” - Blănaru 75, eronat 
anulat, dar și după intervenţii salvatoare ale 
portarului nostru Avram...), dar preţioasă 
ce urcă Petrolul pe podium...

 În clasamentul momentului  
(reactualizat), după jocul restant al 
Petrolului (5.XI.2019), în Liga 2 conduc 
CS Mioveni (din 15 jocuri) cu 30 puncte 
și UTA Arad (11 jocuri) 26 puncte. FC 
Petrolul Ploiești (13 jocuri) 24 puncte ocupă 
locul trei.

 Etapa 16, programează sâmbătă 
9.XI.2019, de la ora 11.00, la Reșiţa, jocul 
CSM Reșiţa – FC Petrolul Ploiești.

 Etapa 17 (intermediară), include marţi 
12.XI.2019, de la ora 19.30, o interesantă 
dispută și pe Stadionul „Ilie Oană”: FC 
Petrolul Ploiești – Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu. 

Ca de obicei și întotdeauna: 
HAI PETROLUL!

4 0 * Sportul Snagov Rapid București 3 2 În clasamentul momentului
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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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PETROLUL, VICTORII, ÎN CUPĂ ŞI-N CAMPIONAT…PETROLUL, VICTORII, ÎN CUPĂ ŞI-N CAMPIONAT…

CSȘ PLOIEȘTI, 
LA ATLETISM, 

LA CLUJ NAPOCA…

Concursul Naţional de 
Ștafete și Probe Neclasice 

la Atletism, desfășurat recent 
(26.X.2019) la Cluj Napoca, pe cel 
mai mare stadion din România, 
modern, dotat și pentru cea mai 
importantă disciplină olimpică 
– „Sportul sporturilor” – „Cluj 
Arena”, a prilejuit tinerilor sportivi 

ai Clubului Sportiv Școlar Ploiești, 
pregătiţi de profesorii antrenori 
Maria Andrei și Florin Andrei, 
un preţios triumf soldat cu șapte 
medalii. Dintre care cinci de aur și 
două de argint.

Medaliile de aur (5) au fost 
cucerite în probele: * Ștafeta 
4x400 m (Juniori 3/3.42.90 min.), 
având în componenţă atleţii 
Dragoș Avram, Andrei Blănaru, 
Teodor Marin, Alexandru 

Blănaru; * Ștafeta 4x400 m 
(Juniori 1 / 3.38.37 min.) – în 
componenţa Andrei Niculiţă, 
David Gudi, Eduard Chivi, 
Alexandru Săceanu; * Ștafeta 
100+200+300+400 m (Juniori 
3/ 2.10.34 min.) în componenţa 
David Echimescu, Dragoș Avram, 
Ruben Chivi, Alexandru Blănaru; 
* Ștafeta A – 100+200+300+400 
m (Juniori 1 /2.02.15 min.) în 
componenţa Robert Ioniţă, 

Nicolae Olteanu, David Gudi, 
Andrei Niculiţă; * Ștafeta 
400+600+800+1000 m (Juniori 
1 / 7.36.00 min.) în componenţa 
Robert Ioniţă, Leonardo Coancă, 
Nicolae Olteanu, Andrei Toma; 
iar medaliile de argint (2) 
prin echipele din probele: * 
Ștafeta B – 100+200+300+400 
m (Juniori 1 / 2.03.32 min.), 
în componenţa Andrei Toma, 
Andrei Patrichi, Eduard Chivi, 
Alexandru Săceanu; * Ștafeta 
400+600+800+1000 m (Juniori 
3 / 8.02.46 min.) în componenţa 
David Echimescu, Teodor Marin, 
Alexandru Blănaru, Ruben Chivi.

CS CONPET PETROLUL 
PLOIEȘTI LA POPICE, 

LA HUNEDOARA…

Campionatul României la 
Popice (Individual clasic / 

Sprint / Tandem / Hunedoara / 1-3.
XI.2019), a prilejuit sportivelor de 
la CS Conpet Petrolul Ploiești, 
pregătite de maestra emerită a 
sportului Luminiţa Dogaru și de 
către colega sa Daniela Lăcătușu, 
să îmbogăţească palmaresul 
structurii sportive cu preţioase 
medalii (1 aur, 1 argint, 2 bronz).

Medalia de aur (și onorantul 
titlu de Campioană a României), a 
fost cucerită de Luminiţa Dogaru 
în proba „Individual clasic” cu 
576 popice doborâte, cea de 
argint tot de Luminiţa Dogaru 
la „Sprint”, iar cele de bronz (2) 
prin Florentina Naghi la „Sprint” 
și tot prin aceasta și la „Tandem” 
împreună cu colega sa de club – 
Alina Sanda.

SUCCESE, ÎN SPORTUL PRAHOVEAN

Ole, ole! Te iubim Petrolule!Ole, ole! Te iubim Petrolule!

Foto: Răzvan Păsărică / www sport pictures.eu.Foto: Răzvan Păsărică / www sport pictures.eu.

CSŞ Ploieşti, aur şi argint la atletism , pe Cluj ArenaCSŞ Ploieşti, aur şi argint la atletism , pe Cluj Arena

Foto: CSŞ ploieşti.roFoto: CSŞ ploieşti.ro

 CS Conpet Petrolul Ploieşti, aur, argint şi bronz  CS Conpet Petrolul Ploieşti, aur, argint şi bronz 
la popice, la Hunedoarala popice, la Hunedoara

Foto : Foto : 
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Sportiv Sportiv 
ConpetConpet



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


