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 „Dacă poporul nu se teme de autorități, atunci va apărea o autoritate și 
mai mare.”

- Culese de Tata  Lao Zi (579-499 î.Hr.) fi lozof chinez 

Ziarul   Ploiestii,

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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SALARIUL MINIM VA CREȘTE CU 7,2%
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

-Sărut mâna! Aș dori să cumpăr o 
mașină de la dumneavoastră și văd 
că aveți două mărci.
-Bună ziua, domnule! Da, ați 
observat bine. Avem pentru toate 
gusturile si toate buzunarele. De 
care ați fi  interesat.
-Nu sunt hotărât, domnișoară...mă 
puteți ajuta să iau o decizie?
-Am înțeles...și cam la ce buget v-ați 
orientat?
-Mediu...zic!
-Ok...in cazul ăsta o să vă spun faptul 
că amândouă au pilot automat cu 
comandă vocală străină, amândouă 
au navigație-una in limba engleză 
iar alta în engleză stricată, 
amândouă au comenzi vocale în 
limba română greșită, amândouă se 
conduc foarte ușor mai ales când o 
iau la vale, amândouă au șase c(l)ase 
de viteză, amândouă nu o iau din 
prima la cheie ci trebuie împinse 
de la spate, amândouă au faruri 
cu lumină venită de la licurici, 
amândouă-dacă nu tragi frâna de 
mână, o iau la vale și te trezești cu 
ele în șanț, amândouă consumă 
mult și degeaba, amândouă- se 
laudă producătorii- merg și în teren 
accidentat dar, în realitate, doar dau 
în gropi, amândouă...
-Mulțumesc, mulțumesc...
am înțeles, dar ceva care să le 
deosebească?
-Da. Avem numele. Pe una o cheamă 
Lada VioricaDiva iar pe cealaltă o 
cheamă Warburg Klaus6Kasse.
-Am înțeles...și prețul?
-Un amărât de vot...și e a 
dumneavoastră... sau, cum e vorba, 
mășina te alege pe tine, nu tu pe ea...

REGIUNEA SUD-MUNTENIA NU ESTE NICI REGIUNEA SUD-MUNTENIA NU ESTE NICI 
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FONDURILOR EUROPENE PRIN POR 2014-2020
Prezent în Prahova deunăzi 

vreme, directorul Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 
Liviu Mușat, afi rma că zona noastră 
este un soi de pionier la nivel național 
și în ceea ce privește ritmul derulării 
programelor și a numărului de proiecte 
depuse, iar pentru patrimoniul cultural 
am fi  de departe cei mai tari din 
România. Ca jurnalist care are prostul 
obicei să consulte statistica, știam că 

aprecierea este oarecum exagerată, 
dar mă bucuram în sinea mea că am 
putea fi  „fruncea” țării. Așa că am 
pornit la o muncă foarte migăloasă, 
de a aduna date din cele 8 regiuni, 
asta pentru că Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
nu s-a obosit să-și facă o centralizare 
privitoare la Programul Operațional 
Regional 2014-2020, axele accesibile 
autorităților publice.

La nivel național, POR 2014-2020 
a avut o alocare fi nanciară de 8.384 
milioane de euro (aproximativ 38 
de miliarde de lei), din care 6.860 
milioane euro reprezintă fi nanțare 
nerambursabilă prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, iar 1.524 mil. 
euro-contribuție de la bugetul de stat.  
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Două noi fi nanțări Două noi fi nanțări 
europene europene 
la Sinaiala Sinaia

Pr e m i e r u l 
Ludovic Orban 

a anunțat că salariul 
minim pe economie 
va crește negreșit din 
2020, dar Guvernul n-a 
fi nalizat încă formula 
de calcul care va stabili 
majorarea. În orice 

caz, Executivul va ține 
cont de rata infl ației, 
indicele de creștere a 
prețurilor de consum 
și cel al productivității, 
caz în care rata de 
majorare s-ar situa la 
7,2%. La un salariu 
minim brut de 2.080 de 

lei, creșterea ar urma să 
fi e de aproape  150 de 
lei. Înainte de a pleca 
de la Palatul Victoria 
și Guvernul Dăncilă 
anunțase că va majora 
salariul minim pe 
economie cu 100 de lei.

CJ PRAHOVA PREMIAZĂ EXCELENȚA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
Consiliul Județean Prahova 

va organiza, în acest an, 
cea de-a doua ediție a Galei 
de Excelență a Învățământului 
Prahovean, prilej cu care vor fi  
acordate mai multe premii în bani 
elevilor și profesorilor îndrumători 
cu rezultate bune la olimpiade 
și concursurile școlare. Acestea 
vor fi  departajate în funcție de 
anvergura competițiilor. Astfel, 
pentru concursurile și olimpiadele 

naționale sau pentru competițiile 
sportive școlare, locul I va fi  
răsplătit cu 933 de lei, pentru 
locul al II-lea se atribuie 711 
lei, locul III-500 de lei, locul IV 
(mențiune)-350 de lei, iar pentru 
mențiuni speciale-250 de lei. 
Pentru concursurile și olimpiadele 
internaționale, valoarea premiilor 
crește simțitor: locul I -2.156 de 
lei, locul II-1.600 de lei, locul III-
1.115 lei, iar mențiune-822 de lei.
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VOLUNTARII VOLUNTARII 
AU PLANTAT AU PLANTAT 

600 DE COPACI 600 DE COPACI 
ÎN PLOIEȘTIÎN PLOIEȘTI
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Asociația STOP Poluării Orașului Ploiești, 
împreună cu administrația municipală, a 

organizat, sâmbătă, prima mare acțiune din cadrul 
protocolului „Ploiești Verde”, semnat cu câteva 
săptămâni în urmă. Sub denumirea „Plantăm un pom, 
salvăm un om”, aproximativ 600 de voluntari au fost 
prezenți în Parcul Municipal Vest pentru a garanta un 
„viitor verde” urbei. În total au fost răsădiți în jur de 
600 de pomi: 310 arțari americani, 125 mojdrean, 100 
corcoduș, 15 plopi roșii, 10 plopi normali și 10 brazi. 
La câteva zile, prezent în Ploiești, și președintele 
României, Klaus Iohannis, a plantat un stejar în 
parcul din Piața Victoriei, în semn de solidaritate 
față de acțiunea ploieștenilor care are la bază, de fapt, 
eliminarea poluării dintr-un oraș agresat de-a dreptul 
de marile industrii producătoare de noxe.

SPAȚIILE DE LA PIETONALUL SPAȚIILE DE LA PIETONALUL 
„NICHITA STĂNESCU”, SCOASE 

LA LICITAȚIELA LICITAȚIE

Deși vorbea despre o modernizare a 
lor, Primăria Ploiești, prin Direcția 

Gestiune Patrimoniu, scoate la licitație 
spațiile comerciale din Piața Victoriei, 

pietonalul „Nichita Stănescu”.  Prețul 
de pornire  pentru fi ecare ansamblu de 
module din cele 11 existente este de 840 lei. 
Comercianții trebuie să știe că vor achita  
200 lei pentru taxa de participare, 2.500 
lei pentru garanția de participare și 200 
lei pentru caietul de sarcini. Licitația va fi  
organizată pe 20 decembrie, iar data limită 
de depunere a ofertelor este 18 decembrie. 
Nu se știe deocamdată care va fi  profi lul 
de activitate din zonă, dacă vom avea tot 
activitate de vânzare a cărților sau fl orilor  ori 
dacă municipalitatea își păstrează intenția de 
a transforma pietonalul în zonă de agrement

eși vorbea despre o modernizare a
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Primarul PSD al Buzăului, 
Constantin Toma, a 

comentat despre candidata 
partidului la alegerile 
prezidențiale: „Nu-i nici geniu, n-a 
luat nici premiul Nobel, cel puțin 
până acum, dar este reprezentantul 

nostru și suntem cu toții în pericol, 
dacă Viorica Dăncilă nu va ieși ceea 
ce trebuie să iasă”.  Tulai, Doamne, 
dară nici opozanții nu puteau zice 
lucrul ăsta mai bine ca matale. No, 
dar pe unde să iasă, bre, pă ușă, 
normal, că doar nu pă fereastră! 
Mă rog, dacă voi vreți s-o faceți 
„uite-o nu-i”, noi n-avem nimic 
împotrivă!

Fotbaliștii lui Cosmin Contra 
au mâncat bătaie de la 

spanioli cu 5-0. He-he, maurilor, 
să ziceți bogdaproste de-atât. 
Dacă am fi  vrut și ne luptam așa 

cum numai noi știm puteam 
să vă luăm și 10, dar așa ne-am 
mulțumit cu 5. Nu? Că ce făceați 
voi la Campionatul European 
de la anul, dacă vă goleam de... 
goluri, rămâneați fără ele și intrați 
în faliment, neh? Apropo, lasați 
că o să compensăm, fi indcă noi 
vom lua Premiul Nobel pentru 
Pace, fi indcă suntem pacifi ști și nu 
batem pe nimeni...

Grațiela Gavrilescu cică a 
intrat într-un nou partid, 

Forța Națională se cheamă, prilej 
cu care a scris pe Facebook: „Mă 
alătur cu toată energia, priceperea 
și sufl etul meu unui proiect în care 
cred cu tărie (...) Avem de ales între 
oameni și doctrine sleite de faptele 

celor ce și le-au asumat. Am ales 
oamenii! Sunt atâtea lucruri de 
făcut pentru oameni, că nu mai este 
nici o secundă timp de pierdut!” 
Grațioasă, apropo de doctrine: 
tu câte ai sleit până acum? Că, 
na, faci politică de niscai ani... 
Ai sleit PUR, ai sleit PNL, ai sleit 
ALDE... Ce să-ți zic, mă tem că din 
partidulețul ăsta de buzunar n-ai 
ce rupe, n-ai ce seca, n-ai ce goli, 
că abia se vede la microscop. Cum 
ar zice vechiul tău idol... Ghinion!

Cică televiziunea publică 
a folosit fraudulos o 

subvenție de 400 de milioane de 
lei, cumpărând echipamente la 

mâna a doua, deși banii au fost 
distribuiți pentru tehnologie nouă. 
Ei, belea, și ce era să facă TVR cu 
tehnică nouă, să stea să se uite la 
ea ca mâța-n calendar? Oricum, 
până ar fi  pus-o în circuit, se 
învechea toată aparatura, fi ind 
numai bună de dus la fi er vechi. La 
ce emisiuni face TVR, cred că avea 
nevoie nu de mâna a doua, ci de 
a 11-a! De fapt, eu le-aș propune 
să inventeze ecranul negru, ca să 
nu-i mai văd fl ecărind fl ecăreli 
pe Cristache, Pieleanu, Cristoiu, 
Soviani, Dinescu, Șandru, Bușcu, 
Nistorescu etc.

Afl ată într-o plimbare 
electorală în piața 

agroalimentară din Buzău, Viorica 
Dăncilă l-a atacat pe Iohannis: 
„Chiar dacă candidatul Iohannis 

se uită așa la mine cu dispreț, eu 
vreau să îi spun un lucru: decât 
înalt ca bradul și...leneș... mai bine 
buturuga miCĂ CAre va răsturna 
carul mare”. Veorico, zicala asta 
populară cu bradul continuă cu 
„prost ca gardul”, dar tot n-ar ieși 
chestia aia urât mirositoare de la 
tine. Atenție deci: când te vei lupta 
să răstorni căruța cu bradul ăla 
mare, ai grijă ca să nu te... „buturuga 
mică care” prea mult, ok?

Și tot catindata Veorica Patru 
Case, războindu-se cu „Șase 

Case” care de fapt sunt Cinci, a zis 

că la Videle și ea oferea meditații 
la matematică, dar o făcea gratuit, 
nu pe piștari. Serios? Dacă ești așa 
de bună la mate poți să calculezi 
câte pensii și salarii minime încap 
în ceasul tău? Sau nu, că e prea 
greu! Dar socotește altceva: câți 
Iohanniși încap în cei 1.500 mp de 
vilă ai lui Dragnea, dacă ți se pare 
că-s prea mulți în cei 806 mp ai lui 
Klaus?

Președintele Iohannis a 
plantat cu Adrian Dobre 

un stejar într-un parc din centrul 
Ploieștiului. Pomișorul cică are o 
viteză mare de creștere. Mă întreb: 
Ioha își pregătește deja umbra 
la care să stea când va fi  Dăncilă 
președinte sau groapa în care să 
arunce istoria vreunui partid?

Prezent la Ploiești, fostul 
jurnalist Rareș Bogdan, 

deghizat în prim-vicepreședinte 
liberal, l-a felicitat pe primarul 
Dobre pentru cât căcălău de bani 
a atras: „Despre primarul actual 
și viitor al Ploieștiului, Adrian 
Dobre...Mulțumim, Adrian! 
190 milioane euro bani atrași! 
Felicitări!” Ne, ne, Adișor maică, 

s-o pune acum DNA-ul pe tine... 
unde ai pitit banii, măh, că zici că 
i-ai luat, dar nimeni nu i-a văzut. 
Deci șezi ghinișor și scoate parăii...
Dar ard de curiozitate: zi-mi și 
mie, i-ai atras cu magnetul sau cu 
fi gura lu` matale mortală?

Deputatul Cătălin 
Radulescu, zis și Mitralieră, 

a facut scandal după ce a fost prins 
trecând cu mașina pe culoarea 
roșie a semaforului în zona 

Polizu, din Capitală. Acesta a fost 
somat să oprească de o echipă de 
politiști, însă n-a vrut, zicând că 
e-n campanie electorală și are voie 
să meargă pe oriunde. Îi spune 
cineva și lui nenea ăsta că roșul 
de la semafor nu-i totuna cu roșu 
de la partid? Că el de-aia a trecut, 
fi indcă știe că pe roșu poate face 
orice fără să pățească nimic.

Câțiva reprezentanți ai 
fostului guvern au spus că 

nu au realizat spitalele regionale 
fi indcă au avut la dispoziție numai 
150 de milioane de lei, din care 130 
de mil. lei s-au băgat în studiile de 
fezabilitate. Mda, dar aș fi  curioasă 
să afl u: studiile alea aveau formă de 
seif, buzunar, saltea, ciorap, sertar, 
BMW sau viloanță?
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SCANDAL LA SPITALUL 
DE PEDIATRIE PLOIEȘTI. 

UN BĂRBAT L-A BĂTUT PE 
AGENTUL DE PAZĂ

Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, 
din Ploiești, a fost arestat preventiv 
după ce l-a agresat pe agentul de 
pază de la Spitalul de Pediatrie din 
Ploiești. Incidentul ar fi  avut loc în 
seara zilei de 10 noiembrie, când 
bărbatul, afl ându-se în incinta 
camerei de gardă a spitalului, prin 

acțiunile de agresiune exercitate 
asupra agentului de securitate din 
cadrul unității medicale, a tulburat 
grav ordinea și liniștea publică și 
exercitarea actului medical, creând 
astfel panică în rândul pacienților 
și a personalului unității. Individul 
a fost identifi cat de polițiștii Secției 
nr. 4 Ploiești. Acesta a fost reținut 
pentru 24 de ore, iar ulterior a fost 
prezentat instanței care a dispus 
arestarea preventivă a acestuia 
pentru 30 de zile.

BĂRBAT ACUZAT DE 
FURTUL UNUI TELEFON 

MOBIL ÎNTR-O STAȚIE TCE 
DIN PLOIEȘTI

Polițiștii de investigații 
criminale din cadrul Poliției 
Municipiului Ploiești au depistat 
autorul unui furt din buzunare 

comis, luna trecută, asupra unei 
femei în vârstă de 67 de ani. 
Este vorba despre un ploieștean 
în vârstă de 33 de ani, care ar 
fi  sustras un telefon mobil din 
buzunarul persoanei vătămate în 
timp ce aceasta se afl a în stația de 
autobuz. Bărbatul a fost reținut 
pentru  24 de ore, acesta fi ind 
prezentat instanței, care a dispus 
măsura controlului judiciar.
ADOLESCENT ÎN VÂRSTĂ DE 

17 ANI, ACUZAT DE FURT 
DIN LOCUINȚĂ

Autorul unui furt din locuință 
comis în ziua de 11 noiembrie 

a fost identifi cat de polițiștii de 
investigații criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Ploiești ca 
urmare a activităților investigative 
și de cercetare efectuate. Autorul 
faptei, un minor în vârstă de 17 
ani, ar fi  pătruns într-o locuință, 
de unde ar fi  sustras mai multe 
bunuri și obiecte de valoare. În 
urma analizării probatoriului 
administrat, adolescentul a fost 
reținut pentru o perioadă de 24 
de ore. Ulterior, tânărul a fost 
prezentat instanței, care a dispus 
arestarea preventivă a acestuia 
pentru 30 de zile.

nostru și suntem cu toții în pericol

cum numai noi știm puteam

celor ce și le au asumat Am ales

mâna a doua deși banii au fost

Ă

că la Videle și ea oferea meditații

un stejar într-un parc din centrul

s o pune acum DNA ul pe tine

Polizu din Capitală Acesta a fost
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INCENDIU DE VEGETAȚIE 
USCATĂ LA VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ

Pompierii militari din cadrul 
ISU Prahova au fost în alertă după 

ce un incendiu de vegetație uscată 
a izbucnit la Valea Călugărească. 
Focul s-a manifestat pe o suprafață 
de 5.000 de mp. Potrivit ISU 
Prahova se pare că incendiul 
a izbucnit după ce mai multe 
terenuri au fost igienizate fără 
respectarea normelor de apărare. 

INCENDIU VIOLENT LA O 
LOCUINȚĂ DIN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce focul a cuprins 
o locuință situată pe strada 

Mircea cel Bătrân din Ploiești. La 
sosirea echipajelor incendiul se 
manifesta violent și generalizat 
pe o suprafață de aproximativ 500 
mp cu posibilități de propagare 
la locuințele situate in apropiere, 
potrivit ISU Prahova. La locul 
evenimentului s-au deplasat 
cinci autospeciale de lucru cu 
apă și spumă cu 24 de pompieri. 
Incendiul a izbucnit din cauza 
unui scurtcircuit electric.

CISTERNĂ CU MOTORINĂ, 
RĂSTURNATĂ ÎN INCINTA 

PARCULUI INDUSTRIAL 
PLOIEȘTI

Vehiculul de mare tonaj, 

încărcat cu 26 de tone de motorină, 
ar fi  lovit un separator de sens din 
beton și s-a răsturnat. Incidentul 

a avut loc în incita Parcului 
Industrial Ploiești. Se pare că 
cisterna ar fi  acroșat și două TIR-
uri. În urma incidentului, din 
cisternă a început să se scurgă 
motorină. Zona a fost izolată pe 
o suprafață de 2.000 mp, având în 
vedere că aici erau mai multe TIR-
uri parcate. Autoritățile ajunse 
la fața locului au alertat și Garda 
de Mediu Prahova.  Totul s-ar fi  
produs după ce un conducător 
auto, din Republica Moldova, 
se pare că nu ar fi  observat 
separatorul de sens. Trafi cul rutier 
în zonă a fost restricționat pentru 
repunerea pe roți a cisternei.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Instituțiile statului român au 
devenit atente la poluarea de 

la Brazi numai după ce subiectul 
a ajuns în presa națională; până 
atunci nimeni nu a luat în seamă 
nici articolele din fragila noastră 
media locală, nici protestele 
timide ale locuitorilor. Ministerul 
Mediului a anunțat că va trimite 
Garda Națională de Mediu  
la incineratorul de deșeuri 
periculoase din Parcul Industrial 
Brazi și corpul de control la 
instituțiile de mediu din județ 
pentru a afl a de ce nu au intervenit 
la timp pentru a rezolva situația. 
Mai mulți locuitori din Brazi au 
acuzat fi rma care administrează 
incineratorul că poluează aerul 
cu mirosuri insuportabile 
rezultate din arderea deșeurilor 
toxice provenite din spitale și 
faptul că acestea sunt depozitate 
direct pe paviment, deseori 

provocând scurgeri greu de privit 
sau... respirat. Incineratorul de la 
Brazi -o investiție de 5 milioane 
de euro și cu o capacitate de 
distrugere a reziduurilor de 
4.000 tone/an- a fost inaugurat 
în 2011 și, la vremea respectivă, 
ofi cialii județului se declarau 
extrem de mulțumiți de existența 
acestuia mai ales în condițiile de 
mediu existente într-un județ 
industrializat, așa cum este 
Prahova. Acesta a fost proiectat 
să preia deșeurile din Prahova, 
Buzău, Dâmbovița, Sibiu, Argeș 
si București. Probleme cu privire 
la poluarea agentului economic 
plasat în parcul industrial ce 
aparține Consiliului Județean 
Prahova au fost raportate și 
anii trecuți, iar Garda de Mediu 
Prahova spune că a aplicat 
numeroase amenzi. Ba chiar și 
corpul de control al ministrului 

Mediului a efectuat o verifi care, 
dar se vede treaba că efectul 
a fost...zero. Noul ministru al 
Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Costel Alexe, a declarat că, „dacă 
se confi rmă aceste suspiciuni 
extrem de grave, vom analiza 
dacă e cazul să suspendăm 
autorizația de mediu”. Mass-
media centrală vorbește despre 
un raport național de sănătate 
din care ar reieși că Braziul s-ar 
situa pe primul loc la incidența 
afecțiunilor incurabile (cancer), 
maladie legată direct de poluare, 
iar Prahova în întregime fi gurează 
într-un top trei al îmbolnăvirilor. 
Bineînțeles că, având în vedere 
legăturile cu lumea politică ale 
foștilor sau actualilor proprietari 
ai fi rmei poluatoare, s-a speculat 
că ar fi  niscai jocuri la mijloc, 
survenite fi x în campania 
electorală. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

LOCUITORII DIN LOCUITORII DIN 
BRAZI, DERANJAȚI 

DE POLUAREA DE POLUAREA 
PROVOCATĂ DE PROVOCATĂ DE 

INCINERATORUL INCINERATORUL 
DE DEȘEURI DE DEȘEURI 

PERICULOASEPERICULOASE
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COȘUL MINIM COȘUL MINIM 
DE CONSUMDE CONSUM

-2.621 LEI/PERSOANĂ-2.621 LEI/PERSOANĂ
Reprezentanța în România a 

Fundației Friedrich Ebert Stifung 
a actualizat valoarea  pe luna 
septembrie a coșului minim de 
consum pentru un trai decent 
raportat la o familie de doi adulți 
și doi copii la 6.954 lei pe lună, în 
creștere cu 2,8% față de perioada 
similară de anul trecut. Pentru 
o familie de doi adulți și un copil 
valoarea coșului este de 5.708 lei pe 
lună, pentru o familie de doi adulți 
fără copii-de 4.262 lei pe lună, iar 
pentru o persoană adultă singură, 

de 2.621 lei pe lună. Cele mai mari 
costuri sunt cu locuința -1.822 lei 
și alimentația-1.459 lei, urmate de 
îmbrăcăminte și încălțăminte-670 
lei, educație și cultură-562 lei, 
servicii-507 lei, cheltuieli cu 
gospodăria-483 lei, produse de uz 

casnic și igienă personală-243 lei, 
dotare locuință-225 lei și îngrijirea 
sănătății-111 lei. Recalcularea 
valorii coșului s-a realizat în baza 
indicilor de prețuri comunicați de 
Institutul Național de Statistică 
pentru luna septembrie 2019. 
Parlamentul României a adoptat 
în octombrie o lege conform căreia 
coșul lunar pentru un trai minim 
decent reprezintă principalul 
element de fundamentare a 
salariului minim pe economie și 
a politicilor salariale. Nu știm ce 

anume fundamentează România, 
dar dacă e să ne luăm după valorile 
de mai sus, există vreo 4-5 milioane 
de oameni care nu-și permit, cu 
leafa/pensia  pe care o primesc în 
țară, să atingă nici limita coșului, 
darămite decența!

ADR SUD-MUNTENIA LUCREAZĂ LA REGIO 2021-2027ADR SUD-MUNTENIA LUCREAZĂ LA REGIO 2021-2027
Agenția de Dezvoltare Regională Sud-

Muntenia organizează, la sfârșitul 
acestui an, mai multe întâlniri de lucru 
în cele șapte județe arondate-Ialomița, 
Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, 
Dâmbovița și Prahova- pentru a discuta 
despre elaborarea Planului de Dezvoltare 
Regională 2021-2027 sau, mai exact, pentru 
a găsi noi formule de fi nanțare a proiectelor 
pe care autoritățile le propun. Anterior, pe 
7 noiembrie, a fost constituit Comitetul 
Regional de Planifi care Sud Muntenia 
(CRP), o structură cu rol consultativ în 
elaborarea și avizarea Planului de Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia. O astfel de primă 
întrevedere a Grupului de Parteneriat Local 
a avut loc în Prahova săptămâna trecută, 
prilej cu care șefa Serviciului Dezvoltare din 
cadrul ADR Sud Muntenia, Gilda Niculescu, 
le-a prezentat reprezentanților autorităților 
publice modifi cările noului cadru pentru 
politica de coeziune a Uniunii Europene. 
Trebuie spus că UE pledează pentru mai 

puține obiective de politică și, implicit, 
mai puține axe de fi nanțare pe domenii de 
acțiune, acestea din urmă scăzând de la 11, 
câte au fost în execițiul fi nanciar actual, 
la 5. Aceste obiective prioritare sunt: OP 
1-O Europă mai inteligentă, cu domeniile 
cercetare și inovare, servicii publice digitale, 
digitalizare și bandă mai largă, întreprinderi 

mici și mijlocii; OP 2- O Europă mai 
ecologică, cu emisii scăzute de carbon, în 
domeniile energie, schimbări climatice, 
apă și ape uzate, gestionarea deșeurilor,  
biodiversitate și mobilitate multimodală 
în mediul urban; OP 3-O Europă mai 
conectată, cu domenii de aplicare în 
transport și digitalizare; OP 4-O Europă 

mai socială pentru politicile pieței muncii, 
educație, incluziune, sărăcie și  sănătate; OP 
5-O Europă mai aproape de cetățeni care 
se referă la dezvoltarea teritorială/urbană. 
În propunerea Comisiei Europene pentru 
bugetul 2021-2027, România are alocate 27 
miliarde de euro prin politica de coeziune, 
ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de 
actuala perioadă. Interesant ar fi  că regiunile 
țării ar putea propune direcții generale 
de dezvoltare care să fi e apoi încorporate 
în programele cu fi nanțare europeană. 
Până la fi nalul acestui an, autoritățile din 
fi ecare județ vor veni cu idei de proiecte 
pe care le doresc fi nanțate, astfel încât să 
fi e realizată o listă generală pentru găsirea 
variantelor de obținere a fondurilor în 
cadrul perioadei de programare 2021-2027. 
În ceea ce privește Prahova, la o precedentă 
întâlnire, președintele CJ, Bogdan Toader, 
și-a exprimat speranța să obțină fi nanțare 
pentru drumul despre care se discută de mai 
bine de un deceniu, Valea Doft anei-Săcele.

l â d l î d d
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UN TIR ȘI UN AUTOTURISM 
AU INTRAT ÎN COLIZIUNE, 

PE DN1
Accidentul rutier a avut loc 

pe DN1, în zona Movila Vulpii, 
după ce un TIR și un autoturism 

au intrat în coliziune față - spate. 
Potrivit primelor date se pare că 
un TIR, care circula pe sensul de 
mers Ploiești-Brașov, ar fi  efectuat 
o manevră de viraj către stânga, 
fără să acorde prioritate de trecere 
unui autoturism care circula 
dinspre Brașov către Ploiești. În 
urma impactului trei persoane 
din auto au suferit vătămări și au 
fost asistate medical la fata locului. 
Trafi cul rutier a fost restricționat 
pe sensul Brașov – Ploiești.

ACCIDENT RUTIER PE 
BULEVARDUL REPUBLICII 

DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier a avut loc 

după ce un conducător auto, în 
vârstă de 42 de ani, a acroșat o 
femeie în vârstă de 65 de ani. 
Din primele verifi cări, se pare că 
șoferul se deplasa pe Bulevardul 
Republicii spre centru, iar la 
intersecția cu strada Sinăii, pe 
fondul neacordării priorității de 
trecere pietoni,  a acroșat o femeie 
în vârstă de 65 de ani, care traversa 
în mod regulamentar. În urma 
accidentului, conducătorul auto 
a transportat victima la Spitalul 

Județean Ploiești, la prima vedere, 
aceasta fi ind rănită ușor. 

UN ȘOFER A INTRAT CU 
MAȘINA ÎNTR-UN STÂLP DE 

CURENT ELECTRIC
Accidentul rutier a avut loc la 

intersecția străzii Ștefan cel Mare 
cu strada Clujului, din Ploiești. 
O persoană a sunat la 112 și a 

alertat autoritățile. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță. 
Potrivit primelor date, se pare că 
un conducător auto, în vârstă de 
48 de ani, pe fondul neadaptării 
vitezei la condițiile de drum, ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 
de deplasare,  intrând într-un 
stâlp de electricitate. În urma 
impactului, conducătorul auto a 
fost rănit și a necesitat transportul 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili modul cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Elena ŞERBAN;www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

4

Fostul vicepremier și ministru 
al Mediului în guvernele 

Grindeanu, Tudose și Dăncilă, 
Grațiela Gavrilescu, a anunțat 
că s-a înscris în Partidul Forța 
Națională, alături de tot grupul 
exclus din ALDE. Aceasta a 
comunicat decizia pe pagina sa de 
socializare: „Vreau să pun capăt 
tuturor speculațiilor: mă alătur cu 
toată energia, priceperea și sufl etul 
meu unui proiect în care cred cu 
tărie! Este timpul să tragem linie și 
să ne uităm câtă substanță a mai 
rămas din doctrinele politice ale 
secolului trecut. Avem de ales între 
oameni și doctrine sleite de faptele 
celor ce și le-au asumat. Am ales 
oamenii! Sunt atâtea lucruri de făcut 
pentru oameni, că nu mai este nici o 
secundă timp de pierdut! România 
are nevoie de o guvernare bună, de 
lideri pragmatici și bine pregătiți 
care să rezolve, să rezolve, să rezolve 
probleme. România are nevoie 
de un partid dinamic, orientat 
către obținerea unor rezultate în 

benefi ciul românilor, acum, cât încă 
suntem pe valul creșterii economice 
și am creat premisele rămânerii 
profesioniștilor în țară! Aceasta este 
Forța Națională!” Mai repede decât 
s-ar fi  crezut, formațiunea politică 
i-a pus în fruntea conducerii 
executive pe „disidenții” ALDE, 
cei care n-au agreat ieșirea 
partidului de la guvernarea PSD-
ALDE. Astfel, membrii Biroului 
Permanent Central al Partidului 
Forța Națională l-au nominalizat 
ca președinte interimar pe 
senatorul Teodor Meleșcanu, 
iar ca prim-vicepreședinte 
interimar a fost desemnată 
Grațiela Gavrilescu. Organizația 
din Prahova va fi  condusă tot cu 
titlu interimar de medicul Ion 
Luchian, fost președinte al PNL 
Prahova. Meleșcanu a declarat că 
formațiunea sa politică o va sprijini 
pe Viorica Dăncilă la alegerile de 
duminică. 

Forța Națională  este un partid 
naționalist înfi ințat în 2016 de 

un alt fost europarlamentar 
prahovean, Laurențiu Rebega, 
între timp angrenat în proiectul 

lui Victor Ponta, Pro-România. 
Acesta a fost susținut, cel puțin 
la înfi ințare, de Marine Le Pen, 

președintele Frontului Național 
din Franța. Ulterior, conducerea a 
fost preluată de deputatul Remus 
Borza, un afacerist intrat în politică 
din partea ALDE, dar care a trecut 
mai apoi în tabăra PSD, fi ind chiar 
și consilierul premierului Dăncilă.

Grațiela Gavrilescu a intrat 
în politică în 2003, din partea 
Partidului Umanist Român condus 
de Dan Voiculescu. În 2004, în 
vremea când era viceprimar al 
Ploieștiului, s-a alăturat PNL 
Prahova. În 2013, pe fondul 
ieșirii PNL din alianța cu PSD 
(USL) și a fuziunii partidului cu 
PDL, Gavrilescu a părăsit PNL, 
alăturându-se proiectului lui Călin 
Popescu Tăriceanu, care fondase 
Partidul Liberal Reformator. 
În acest an,  ea a fost exclusă 
din ALDE după ce a acceptat o 
nominalizare pentru funcția de 
vicepremier în Guvernul Dăncilă, 
guvern din care  Partidul Liberal 
Reformator tocmai ieșise, rupând 
alianța PSD-ALDE.

Primul proiect benefi ciază de 
fi nanțare nerambursabilă prin 

Programul Operațional Regional 
2014-2020 (Regio), în cadrul Axei 
prioritare 13-  „Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea 
de investiții 9b -  „Oferirea de sprijin 
pentru revitalizarea fi zică, economică și 
socială a comunităților defavorizate din 
regiunile urbane și rurale”, Obiectivul 
specifi c 13.1 -  „Îmbunătățirea 
calității vieții populației în orașele 
mici și mijlocii din România”. Prin 
înfi ințarea centrului multifuncțional, 
administrația orașului Sinaia își 
propune să contribuie la creșterea 
incluziunii sociale pentru grupurile 
defavorizate, precum și la diminuarea 
sărăciei, prin facilitarea accesului 
nediscriminatoriu al populației la 
servicii publice educațional-recreative. 
Proiectul presupune reabilitarea și 
extinderea unei clădiri, revitalizarea 
și îmbunătățirea vecinătăților acestui 
edifi ciu, crearea zonelor pietonale 

pentru persoanele cu dizabilități etc. 
Bugetul estimat este de 22.454.779,95 
lei, din care peste 19 milioane de lei 
sunt alocate din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, contribuția din 
bugetul de stat depășește 2,9 milioane 
de lei, iar cofi nanțarea eligibilă a 
benefi ciarului este de aproape 450 de 
mii de lei. 

Al doilea proiect benefi ciază 
de fi nanțare nerambursabilă prin 
Programul Operațional Regional 
2014-2020, în cadrul Axei prioritare 
8 –  „Dezvoltarea infrastructurii 
de sănătate și sociale”, Prioritatea 
de investiții 8.1  „Investițiile în 
infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului 
la serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, 
Obiectivul specifi c 8.3 –  „Creșterea 
gradului de acoperire cu servicii 
sociale”, Grup vulnerabil:  persoane 
vârstnice. Prin înfi ințarea centrului 
social  „Centru S - loc de bine”, 
administrația locală își propune o 
îmbunătățire a calității vieții celor 75 de 
benefi ciari din categoria persoanelor 
vârstnice și stimularea activităților de 
socializare destinate acestora. Durata 
de realizare a proiectului este de 53 de 
luni, începând cu 1 septembrie 2018 
și necesită investiții în valoare totală 
de 5.163.477, 70 lei, din care peste trei 
milioane de lei reprezintă alocarea 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, contribuția din bugetul 
de stat depășește 1,2 milioane de lei, 
cofi nanțarea eligibilă a benefi ciarului 
fi ind mai mare de 88 de mii de lei.

pentru persoanele cu dizabilități etc recreere precum și trecerea de la

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, Mihai 

Terecoasă, a anunțat, în cadrul unei ședințe a Centrului 
Local de Combatere a bolilor Prahova, că au fost stinse 
ofi cial cele 43 de focare de pestă porcină africană confi rmate 
la animalele domestice din gospodăriile populației în 10 
localități, fi ind totodată ridicate și restricțiile privind 
circulația suinelor vii pentru exploatațiile comerciale. 
În toate gospodăriile în care a fost confi rmată boala 
vor fi  introduși câte doi porci „santinelă” pentru a testa 
efi ciența acțiunilor de dezinfecție efectuate; după 45 de 
zile, specialiștii vor recolta probe pentru determinarea 
absenței sau prezenței virusului. Rămân însă deschise cele 
opt cazuri de pestă porcină africană la mistreț, pentru că, 
în aceste cazuri, legislația precizează expres că focarele 
pot fi  închise abia după 2 ani de la confi rmare. În aceeași 
ședință a fost aprobat planul de măsuri pentru prevenirea 
apariției de noi focare PPA. 

PESTA PORCINĂ, PESTA PORCINĂ, 
STINSĂ OFICIAL STINSĂ OFICIAL 
ÎN 43 DE FOCAREÎN 43 DE FOCARE

Primăria Sinaia a mai obținut 
fi nanțare pentru două proiecte 
europeane: realizarea Centrului 
Multifuncțional Educațional-
Recreațional ZINO, Educație de la A 
la Z” , care se adresează persoanelor 
defavorizate și  edifi carea  „Centrului 
S - loc de bine” destinat  vârstnicilor 
din oraș. 

DOUĂ NOI FINANȚĂRI DOUĂ NOI FINANȚĂRI 
EUROPENE LA SINAIAEUROPENE LA SINAIA

GRAȚIELA GAVRILESCU ȘI-A GĂSIT PARTIDGRAȚIELA GAVRILESCU ȘI-A GĂSIT PARTID
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ACCIDENT GRAV PE DJ 101 
G, LA BRAZI

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un autoturism a intrat 
într-un pom. La fața locului s-au 
deplasat mai multe echipaje ale 
Poliției, ale ISU Prahova și ale 
Serviciului de Ambulanță. Potrivit 
primelor cercetări, se pare că 
accidentul s-ar fi  produs pe fondul 
neadaptării vitezei la condițiile 
de drum. Conducătorul auto ar fi  
pierdut controlul direcției și ar fi  

intrat cu mașina într-un pom. În 
urma impactului, trei persoane, 
respectiv conducătorul auto și 
ceilalți doi pasageri, au fost  rănite 
grav. Victimele au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

PIETON ACROȘAT DE UN 
AUTO PE DJ 101 T, 

LA VĂRBILĂU
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un conducător auto, în 
vârstă de 73 de ani, ar fi  acroșat 

cu mașina o persoană în vârstă 
de 62 de ani, care se afl a pe 
marginea carosabilului. În urma 
impactului, pietonul se pare că 
a suferit o fractură la picior și a 
necesitat transportul la spital. 
Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest iar rezultatul a 
fost 0. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier. 

ACCIDENT PE DN1, 
LA SINAIA

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN1, la km 121+600, în zona 
Mefi n, pe sensul Brașov – Ploiești, 

după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Potrivit primelor date, 
se pare că un autoturism, care se 
deplasa pe sensul Brașov - Ploiești, 
pe fondul neadaptării vitezei la 
condițiile de drum în curbă, ar fi  
pătruns pe contrasens, unde a intrat 
in coliziune cu un alt autoturism 
care circula regulamentar. În urma 
impactului, cinci persoane, printre 
care și un minor, au fost rănite. 
Victimele au fost transportate la 
spital. Trafi cul rutier, pe sensul 
Ploiești – Brașov, s-a desfășurat 
dirijat, alternativ. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.
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Asociația „Prahova în 
Acțiune” anunță că va 

organiza, pe 14 decembrie, 
Caravana Umanitară destinată 
copiilor și oamenilor mai puțini 
norocoși din localitățile izolate 
ale Prahovei. Transportul cu 
daruri se va pregăti însă din 
timp, chiar de mâine. Membrii 
asociației propun următorul 
program de colectare a lucrurilor 
pe care ploieștenii (și nu numai) 
doresc să le doneze: VINERI, 
22 noiembrie: Terasa Eden 
Dream Garden (str.Stefan cel 
Mare nr.32), orele 14.00-20.00 și 
Centrul Comercial AFI Ploiești, 
orele 10.00-22.00; SÂMBĂTĂ, 
23 noiembrie: Terasa Eden 
Dream Garden (str.Stefan cel 
Mare nr.32), orele 14.00-20.00, 
Sediul Asociației Prahova în 
Acțiune, orele 10.00-13.00 și 
Centrul Comercial AFI Ploiești, 
orele 10.00-22.00; DUMINICĂ, 
24 noiembrie: Biserica Înălțarea 
Domnului (Cartier Vest), orele 
9.00-13.00, Biserica Sf. Gheorghe 

Nou (Cartier Boldescu), 
orele 9.00-13.00, Terasa Eden 
Dream Garden, orele 14.00-
20.00 și Centrul Comercial 
AFI Ploiești, orele 10.00-22.00. 
Doritorii pot dona alimente 
neperisabile (făina, ulei, zahăr, 
mălai, conserve etc.), rechizite 
noi, haine noi sau aproape noi, 

aparate electrocasnice în stare de 
funcționare etc. Este de preferat 
ca donațiile să fi e separate pe 
categorii (alimente, rechizite, 
haine copii/adulți, jucării) 
și ambalate corespunzător. 
Deplasarea către benefi ciarii 
acțiunii ține tot de voluntariat. 
Astfel, până la data de 30.11.2019, 
cei care doresc pot să se înscrie 
să facă parte din caravană, 
punându-și la dispoziție 
autoturismul și timpul.

MÂINI ȘI PICIORUȘE 
CALDE

Colectivul Teatrului „Toma 
Caragiu” Ploiești a lansat o 
campanie de... sufl et pentru alte 
sufl ete care constă în donarea 
unor lucrușoare pentru copiii din 
familiile defavorizate. Proiectul 
se numește „Mâini și piciorușe 

calde”, un fel de „Dă mai departe” 
din cercurile de prieteni, acțiune 
consacrată în ultimii ani. 
Proiectul actorilor se va încheia 
pe 20 decembrie; donațiile pot 
fi  aduse zilnic la sediul Teatrului 
de Animație „Imaginario”, situat 
pe Bulevardul Independenței 
nr. 14. Mesajul conducerii 
către cei care vor să participe la 
această bucurie colectivă este 
unul simplu: „Alătură-te și tu 
campaniei umanitare <<Mâini 
și piciorușe calde>> și ajută-ne 
să le facem o bucurie, în prag de 
iarnă, copiilor nevoiași care nu 
au încălțăminte și mănuși pentru 
anotimpul rece! Vino lângă noi 
să le dăruim celor mici, lipsiți de 
posibilitățile materiale, lucruri 
utile și adecvate, care i-ar putea 
ajuta să treacă mai ușor de frigul 
iernii!” 

PRIMARUL DOBRE A SEMNAT CONTRACTUL DE PRIMARUL DOBRE A SEMNAT CONTRACTUL DE 
FINANȚARE PENTRU CONSTRUIREA UNEI GRĂDINIȚE

Primarul Ploieștiului, Adrian 
Dobre, a semnat contractul 

de fi nanțare pentru construirea 
Grădiniței cu program prelungit 
din strada Poștei nr. 13, în 
cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. Noua clădire 
destinată învățământului preșcolar 
va fi  compusă din subsol, parter 
și etaj și va găzdui până la 100 de 
copii. Proiectul este fi nanțat din 
fonduri de la bugetul de stat și din 
surse europene nerambursabile. 
Valoarea totală a investiției va 
fi  de 6.223.202,68 lei cu TVA. 
Potrivit proiectului tehnic, la 

parter, clădirea va avea un vestibul 
de primire, grup sanitar pentru 
personal, grup sanitar pentru 
persoanele cu dizabilități, cabinet 
medical, vestiar pentru copii, 2 
săli de grupă (sala de joacă și sala 
pentru dormit cu paturi fi xe) și 
grupurile sanitare aferente fi ecărei 
grupe, precum și bucătăria. Etajul 
va cuprinde secretariat, cancelarie, 
birou director, vestiar pentru copii, 
2 săli de grupă (sala de joaca si sala 
pentru dormit cu paturi fi xe) și 
grupurile sanitare aferente fi ecărei 
grupe, sala de mese. Etajul va fi  
prevăzut cu un acces ocazional 

pe terasa necirculabila printr-un 
chepeng și scară metalică verticală. 
Subsolul va include spălătoria și 
uscătoria, spaţiile de depozitare 
alimente, cu camera primire 
marfă, spaţii de depozitare legume, 
cămară și frigidere, spații tehnice 
și de depozitare inventar, centrală 
termică și vestiare cu grup sanitar 
pentru personal. Primarul Dobre 
a mai anunțat că autoritățile vor 
mai construi încă 3 grădinițe cu 
fi nanțare europeană: Aleea Strunga 
nr. 28, str. Trestioarei nr. 27 și 
Bulevardul Petrolului.
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ASOCIAȚIA „PRAHOVA ÎN ACȚIUNE”, ASOCIAȚIA „PRAHOVA ÎN ACȚIUNE”, 
FAPTE BUNE DE CRĂCIUN

Nou (Cartier Boldescu) aparate electrocasnice în stare de calde” un fel de Dă mai departe”

Fundația Terra Mileniul III și 
municipiul Ploiești, ultimul în 

calitate de benefi ciar, implementează 
în perioada noiembrie 2018 - aprilie 
2020 proiectul „PROETIC: Etică + 
Transparență + Integritate – Corupție”, 
cofi nanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020. Scopul 
acestuia este de a găsi o serie de măsuri 
menite să prevină corupția și să crească 
nivelul de educație al personalului care 
își desfășoară activitatea în instituții 
publice prin aplicarea normelor, 
măsurilor și procedurilor în materie 
de etică, integritate și anticorupție. 
Valoarea totală a proiectului este 
287.884,82 lei, din care 282.127,11 
lei reprezintă fonduri europene 
nerambursabile. O primă acțiune 
constă în organizarea unei sesiuni 
de informare privind promovarea 
principiilor și valorilor legate de 
integritate, imparțialitate, supremația 
interesului public, responsabilitate, 
răspundere, transparență. La eveniment 
vor participa reprezentanți ai conducerii 
Primăriei Ploiești, DNA, Inspectoratului 
Școlar Județean, Poliției Locale Ploiești, 
Serviciului Public de Finanțe Locale, 
Serviciului Public Comunitar de 
Evidență a Persoanelor, Spitalul de 
Pediatrie, Asociația Serviciilor Sociale 
Comunitare, Teatrul „Toma Caragiu”, 
Casa de Cultură „I.L.Caragiale”, Club 
Sportiv Municipal.

REGULI DE REGULI DE 
ETICĂ ȘI ETICĂ ȘI 

INTEGRITATEINTEGRITATE  
PENTRU PENTRU 

SALARIAȚII SALARIAȚII 
PRIMĂRIEI PRIMĂRIEI 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Până la începutul lunii noiembrie, 
primăriile și consiliile județene 

semnaseră 1.680 de contracte de fi nanțare, 
în valoare de 26,3 miliarde de lei. Interesul 
cel mai mare al autorităților s-a manifestat 
pentru infrastructura rutieră, unde s-au 
obținut 115 proiecte, în valoare de 9,5 
miliarde lei și pentru investițiile denumite 
generic reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe ori a clădirilor publice, cu un volum 
al lucrărilor de 6,8 miliarde de lei (683 de 
proiecte). Unde se afl ă în toată această 
ecuație regiunea Sud-Muntenia (județele 
Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, 
Argeș, Dâmbovița și Prahova) vom afl a în 
cele ce urmează.

AXA PRIORITARĂ3: 
SPRIJINIREA TRANZIȚIEI 

CĂTRE O ECONOMIE CU 
EMISII SCĂZUTE DE CARBON 

În cadrul acestei axe, autoritățile publice 
centrale și locale au avut posibilitatea să 
acceseze fonduri pentru toate tipurile 
de clăriri publice (spitale, clădiri de 
învățământ, administrative, policlinici, 
penitenciare etc.) pentru efi cientizare 
energetică, respectiv, îmbunătățirea izolației 
termice a anvelopei clădirii, șarpantelor 
și învelitorilor, reabilitatea instalațiilor 
de încălzire, sistemelor de ventilare și 
climatizare, achiziția de echipamente noi. 
De asemenea, primăriile din mediul urban, 
în parteneriat cu asociațiile de proprietari, 
au putut depune proiecte în același scop, 
efi cientizarea vizând clădirile rezidențiale 
(blocuri de locuințe). Axa a permis și 
achiziția, extinderea și înlocuirea sistemelor 
de iluminat public din mediul urban 
în special. La nivelul întregii țări, suma 
contractată (lucrări în curs de execuție) 
este de 6,8 miliarde de lei. Cele mai multe 
proiecte, cu cele mai mari valori, au fost 
obținute de regiunea Nord-Vest (151), 
București-Ilfov (125) și Vest (124) și vizează 
reabilitatea termică a clădirilor rezidențiale 
(blocuri) și publice, în special grădinițe, 
școli, spitale. Regiunea Sud-Muntenia se 
afl ă abia pe locul 7, cu 61 de proiecte. 

AXA PRIORITARĂ 4: 
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII 

URBANE DURABILE
Acest instrument fi nanciar a fost 

rezervat pentru trei tipuri de intervenții: 
transportul public urban- achiziționarea de 
material rulant electric, vehicule ecologice, 
modernizarea liniilor de tramvai, depouri 
pentru transportul electric, îmbunătățirea 
stațiilor de transport, realizarea de terminale 
multimodale, piste pentru biciliști, parcări,  
perdele forestiere de protecție; reconversia 
terenurilor abandonate- alei pietonale, 
trotuare, piste pentru bicicliști, spații verzi, 
zone pentru sport, locuri de joacă pentru 
copii, zone verzi de mici dimensiuni, piețe 
publice, scuaruri, modernizare străzi 

adiacente; rețea de învățământ-construcția/
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea infrastructurii pentru educația 
timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară 
(grădinițe), învățământul profesional și 
tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții 
(licee tehnologice și școli profesionale). 
Interes pentru aceste tipuri de investiții se 
vede că a fost manifestat în zona de vest a 
țării, regiunile Nord-Vest și Vest conducând 
detașat și ca număr de proiecte și ca valoare 
însumată a lor. Cu 6 proiete și o valoare a lor 
de 75,23 mil. lei, Regiunea Sud-Muntenia se 
afl ă pe poziția a 6-a.

AXA PRIORITARĂ 5: 
ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI 
URBAN ȘI CONSERVAREA, 

PROTECȚIA ȘI 
VALORIFICAREA DURABILĂ 

A PATRIMONIULUI CULTURAL
Proiectele au vizat punerea în valoare 

a patrimoniului cultural din România 
prin restaurarea, consolidarea, protecția 
și conservarea monumentelor istorice, 
restaurarea picturilor interioare, frescelor, 
picturilor murale exterioare, remodelarea 
plasticii fațadelor, dotari interioare ale 
clădirilor de patrimoniu (instalații, 
echipamente și dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranța la foc, 
antiefracție), activități de marketing și 
promovare turistică. O altă componentă 
se referă la reconversia funcțională și/
sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe 
abandonate și neutilizate din interiorul 
orașelor și transformarea lor în zone de 
agrement și petrecere a timpului liber 
pentru comunitate. Cum era și de așteptat, 
cele mai multe proiecte au fost depuse în 
două dintre cele mai interesante zone sub 
aspectul patrimoniului cultural național și 
universal: Nord-Vest, cu Bucovina-47 de 
proiecte și Nord Vest și Centru, cu vestitele 
biserici din lemn-76 de proiecte. Sud-
Muntenia (42 de proiecte) a manifestat, de 
asemenea, interes pentru zestrea spirituală 
a țării. 

AXA PRIORITARĂ 6: 
ÎMBUNĂTĂȚIREA  

INFRASTRUCTURII 
RUTIERE DE IMPORTANȚĂ 

REGIONALĂ
Este măsura care a concentrat cel mai 

mare volum fi nanciar și cel mai mare interes. 
Axa a vizat modernizarea rețelei de drumuri 

județene care asigura conectivitatea directă 
(drumuri județene legate direct) sau 
indirectă (legate de rețea prin intermediul 
unui drum național modernizat) cu reteaua 
TEN-T, construirea unor noi segmente 
de drum județean pentru conectarea la 
autostrăzi sau drumuri expres, realizarea de 
centuri ocolitoare în marile orașe, noduri 
rutiere, pasarele pietonale, stații pentru 
transport public, semnalizări rutiere etc. La 
nivel național se afl ă în pregătire (licitații) 
sau desfășurare (execuție) 115 investiții, cele 
mai multe în județele din regiunea Nord-
Vest (31). Sud-Muntenia ocupă poziția a 
6-a. Costul lucrărilor este cel mai mare din 
toate axele, respectiv, 9,5 miliarde lei. 

AXA PRIORITARĂ 7:  
DIVERSIFICAREA

 ECONOMIILOR LOCALE PRIN 
DEZVOLTAREA DURABILĂ 

A TURISMULUI
Măsura a permis investiții pentru: 

dezvoltarea infrastructurii pentru turismul 
balnear (infrastructura rutieră, rețele de 
captare și transport, parcuri balneare, 
modernizare și creare baze de tratament);

crearea și extinderea infrastructurii de 
agrement, inclusiv a utilităților aferente; 
amenajarea obiectivelor turistice naturale 
de utilitate publică; dezvoltarea de 
infrastructuri publice la scară mică pentru 
valorifi carea atracțiilor turistice; marketing 
și promovare turistică a obiectivului 
fi nanțat. Dacă vreți părerea noastră, 
pentru un domeniu care ar putea juca un 
rol fundamental în dezvoltarea zonelor 
rurale, numărul de contracte semnate este 
dezamăgitor, ca și suma (minoră) investită 
în turism. Dacă ar fi  să enunțăm vreo 
apreciere, ea se îndreaptă spre Moldova de 
Nord, care are proiecte cât alte trei regiuni 
la un loc. Sud-Muntenia ocupă, în acest 
clasament, poziția a 3-a.

AXA PRIORITARĂ 8: 
DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE 
SĂNĂTATE ȘI SOCIALE

Mecanismul a permis fi nanțări pentru 
un domeniu parcă mereu defi citar, poate de 
aceea este explicabil și numărul rezonabil 
de proiecte depuse. Prin această măsură 
s-au putut fi nanța lucrări de construcție sau 
reabilitare, extindere, modernizare și dotare 
a centrelor comunitare integrate socio-
medicale, ambulatoriilor de specialitate 
și a unităților de primiri urgențe. De data 
aceasta interesul se dovedește a fi  echilibrat 
pentru toate regiunile țării. Acestor proiecte 
li se adaugă altele gestionate de Ministerul 
Sănătății și care vizează dotarea spitalelor 
cu echipamente de ultimă generație. Dacă 
ar fi  totuși să realizăm un clasament, Sud 
Muntenia se afl ă pe locul 6 ca număr de 
proiecte și valoare a investițiilor. 

AXA PRIORITARĂ 10: 
ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE

Prin acest instrument fi nanciar s-a putut 
interveni în infrastructura de educație, 
despre care mereu auzim că „este la pământ”, 
deși pe parcursul anilor au fost infuzii 
masive de capital din fonduri europene, 
naționale, județene și locale. Proiectele 
depuse au vizat construirea, reabilitarea, 
extinderea, modernizarea și echiparea 
creșelor, grădinițelor, școlilor gimnaziale, 
liceelor tehnologice, unităților de 
învățământ profesional și universităților. În 
afară de investițiile desfășurate de primării 
(expuse în tabelul de mai jos), Ministerul 
Educației a semnat contracte de fi nanțare 
în sumă de cca 180 de milioane lei/regiune, 
pentru un program național de construire 
grădinițe și școli. Sud Muntenia se plasează 
pe primul loc ca valoare a investițiilor și 4, 
ca număr de proiecte.

Regiune Nr. 
proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte 
(mil. lei)

Nord-Vest 151 1.696,58
Centru 82 811,43
Nord-Est 55 768,05
Sud-Est 63 401,72
Sud Muntenia 61 445,16
București-Ilfov 125 1.939,30
Sud-Vest 
Oltenia

77 538,02

Vest 124 661,04
TOTAL 683 6.861,30

Regiune Nr. proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte
(mil. lei)

Nord-Vest 35 898,32
Centru 2 7,09
Nord-Est 17 439,09
Sud-Est 6 358,38
Sud Muntenia 6 75,23
București-Ilfov - -
Sud-Vest Oltenia 11 104,807
Vest 23 864,12
TOTAL 100 1.946,30

Regiune Nr. proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte
(mil. lei)

Nord-Vest 36 417,89
Centru 40 261,62
Nord-Est 47 518,34
Sud-Est 27 328,77
Sud Muntenia 42 455,14
București-Ilfov 14 181,74
Sud-Vest 
Oltenia

31 333,91

Vest 30 287,27
TOTAL 267 2.784,68

Regiune Nr. 
proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte
(mil. lei)

Nord-Vest 31 2.409,55
Centru 17 1.255,95
Nord-Est 7 1.238,49
Sud-Est 14 1.043,87
Sud Muntenia 12 1.189,04
București-Ilfov 1 60,68
Sud-Vest 
Oltenia

19 1.569,51

Vest 15 733,02
TOTAL 115 9.500, 11

Regiune Nr. proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte
(mil. lei)

Nord-Vest 5 103,02
Centru 7 86,24
Nord-Est 12 183,66
Sud-Est 5 88,16
Sud Muntenia 6 102,93
București-Ilfov - -
Sud-Vest Oltenia 5 64,62
Vest 3 31,94
TOTAL 43 660,57

Regiune Nr. proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte
(mil. lei)

Nord-Vest 36 412,52
Centru 38 318,83
Nord-Est 40 436,85
Sud-Est 33 442,45
Sud Muntenia 33 334,14
București-Ilfov - -
Sud-Vest Oltenia 32 409,60
Vest 37 352,20
TOTAL 249 2.706, 57

Regiune Nr. proiecte 
contractate

Valoare 
proiecte

Nord-Vest 24 188,33
Centru 37 315,07
Nord-Est 41 240,47
Sud-Est 18 197,65
Sud Muntenia 31 396,41
București-Ilfov 14 153,53
Sud-Vest Oltenia 33 335,75
Vest 25 219,77
TOTAL 223 1.856,98
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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!”

0372.032.313

În 1654, la Soveja-Vrancea, 
Matei Basarab a zidit o 

mănăstire, devenită între timp 
monument istoric de arhitectură 
de interes național. Din vechiul 
lăcaș se mai păstrează, astăzi, 
biserica „Nașterea Domnului”, 
turnul clopotniță și fragmente din 
zidul de incintă.  200 de ani mai 
târziu sunt practic descoperite 
binefacerile aerului din zonă, 
despre care se spune că ar fi  cel 
mai ozonat din țară, dar și a apelor 
minerale. 

STAȚIUNEA IERI...
Așa se face că, în 1870, spun 

documentele, un oarecare 
negustor de stofe din Focșani, cu 
ceva afecțiuni pulmonare, este 
sfătuit să facă pe timpul verii cure 
de aer la Soveja. De atunci, satul 
dintre păduri este frecventat de 

orășenii negustori, meșteșugari, 
funcționari, care se cazau în 
gospodăriile locale. În anul 1901, 
autoritățile județului Putna 
(așezarea a aparținut, succesiv, 

județului și regiunilor Putna, 
Bârlad și Galați, abia la reforma 
din 1968 trecând în custodia jud. 
Vrancea) au hotărât să construiască 
aici o stațiune balneoclimaterică. 
Primele clădiri au însemnat un 
hotel și un cazinou. Mai târziu, 
zona a fost legată de orașe printr-o 
cale ferată forestieră. Ulterior 
stațiunea s-a extins, a trecut 
prin două războaie mondiale, 
cu stricăciunile (poate nu la fel 
de mari ca astăzi!) și refacerile 
de conjunctură, iar în 1948, are 
loc naționalizarea, urmată de un 
regres. Autoritățile comuniste 
și-au dat însă seama de potențialul 
zonei și au refăcut stațiunea de 
la zero astfel încât, prin anii 70-
80 ai secolului trecut, Soveja era 
frecventată de mii de turiști și 
elevi veniți în tabără. După 1990, 
stațiunea a mai funcționat câțiva 
ani în virtutea inerției, dar la un 
moment dat totul a sucombat din 
cauza nepăsării, apoi a intereselor 
de tot felul.

...ȘI AZI
Astăzi, intrând în perimetrul 

fostei stațiuni Soveja, sentimentele 
sunt contradictorii: furie, revoltă, 
dezolare, o stare cumplită de rău 
văzând în jur totul încremenit 
în ruină, dar o ruină înconjurată 
de frumuseți naturale nebănuite. 
Și faci comparația fără să vrei, 
apropo de Mausoleul ridicat în 
cinstea eroilor căzuți în Primul 
Război Mondial, între patrioții de 
atunci, care apărau glia țării, că 
era a lui sau a altuia, și oamenii 
instituțiilor de azi, care se bat între 
ei/ele pe-o bucată de pământ și 
pe niște zeci de metri pătrați de 
construcții, făcându-le zob. Aud, 
din câteva vorbe cu localnicii și 
apoi din câteva înregistrări video, 
că vechile hoteluri au intrat în 
posesia Confederației Sindicatelor 
Democratice din România (CSDR) 
Sind Turism, iar terenul în cea a 
Consiliului Județean Vrancea, plus 
ceva la Consiliul Local Soveja. 
Primii s-au apucat deunăzi vreme 
de reabilitat moștenirea imobiliară 

comunistă, dar CJ Vrancea le-a 
lăsat doar terenul de sub clădiri 
și un metru pe lângă ele. Adică 
ce să facă turistul care vine la 
tratament, să zboare din stradă 
până la hotel, mă rog, ce-or mai fi  
și acelea, pesemne mai nimerit ar 
fi  dărâmături? Litigiul s-a mutat 
în instanță și durează de ani buni, 
interval în care patrimoniul a intrat 
în agonie. Peisajul e completat de 
bălării, uscăciuni, banci rupte, alei 
îmburuienate și cu pavimentul 
spart. Parcă și brazii simt această 
mare părăsire și s-au ponosit în 
timp. Evident că interesul e cât 
casa! Să obții 18 ha într-o zonă de 
un uriaș interes imobiliar nu-i de 
ici, de coalea! La urma urmei, ca 
turist, aproape că nu te interesează 
soarta procesului și cine-și 
adjudecă perimetrul Sovejei, ce 
milionari sau grupuri ale noii 
orânduiri (numai capitalism nu 
este ăsta!) pun mâna pe rosturile 
stațiunii; sensul bun ar fi  să se 
facă Dumnezeului ceva acolo, să 
dispară jalea de acum.

De la Jercălăi nu poți pleca neștiutor. 
Și nici nu ai făcut nimic dacă intri 

în bisericuță ca într-o clădire oarecare, fără 
să-i cunoști povestea, fără să admiri pictura 
veche, realizată într-un stil rar întâlnit, 
fără să trăiești senzația de confuzie sau 
de dăinuire în timp, privind lemnul ce a 

rezistat timp de aproape trei secole. Biserica 
a fost construită în 1731 de meșterii din 
satul Luieriu-Reghin, din Mureș. După 
două secole, când localnicii au zidit un lăcaș 
din zid, au dăruit bijuteria din lemn familiei 
regale, strămutarea la Bran survenind în 
anul 1932. După venirea comuniștilor și 
alungarea din țară a regelui, ca în oricare 
tranziție, dintr-o pornire căreia greu îi 

putem găsi explicație, biserica din lemn a 
Castelului Bran a fost lăsată în paragină. 
Lumea uitase complet de ea. Dar a fost să 
fi e descoperită, într-una din călătoriile 
sale, de Patriarhul Iustinian Marina, chiar 
când se afl a pe punctul de a fi  pierdută. 
Într-o lucrare numai de Sfi nția Sa știută, 
date fi ind vremurile de prigoană „ateistă” a 
noului regim, cu sprijinul nemijlocit al unui 
alt mare nume al ortodoxiei, Patriarhul 
Teoctist, pe atunci episcop vicar, PF 
Iustinian a adunat bucată cu bucată lăcașul 
și l-a strămutat la Jercălăi, în anul 1956. 
Toată osteneala salvării monumentului și 
sfi nțirea i-au revenit Patriarhului Teoctist, 
care parcă și acum veghează, cu fi gura sa 
blândă și nelumească, cerul de peste Valea 
Cricovului. Plutește acolo un aer cu totul 
special...Hramurile vechi ale bisericii, 
Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil și  Sfânta 
Maria, s-au păstrat până în zilele noastre. 
Nu vom descrie noi sfântul lăcaș; vom 
spune doar că pictura interioară este de-o 
valoare artistică de excepție, fi ind păstrate 

două straturi, cel inițial, din 1731, de pe 
catapeteasmă și boltă și cel din 1838, de pe 
pereții laterali. Chiar când scriem aceste 
rânduri, o echipă de specialiști lucrează la 
restaurarea picturii, iar efortul este imens, 
fi indcă retușurile nu trebuie să altereze cu 
nimic originalul de acum câteva secole. 
În rest nu vă recomandăm altceva decât 
să priviți atent fi ecare bârnă, fi ecare lemn, 
fi ecare piatră șlefuită; s-ar putea chiar să le 
auziți vorbind...

RUINELE DE LA SOVEJA

P

e la Jercălăi nu poți pleca neștiutor

POVESTEA BISERICII DIN LEMN DE LA JERCĂLĂIPOVESTEA BISERICII DIN LEMN DE LA JERCĂLĂI
Schitul Jercălăi are un ecou aparte printre prahoveni. Și nu știm dacă acest sentiment este dat de biserica din lemn, o bijuterie a artei 

populare românești sau a poveștii acesteia. Lăcașul, monument istoric de interes național,  nu este musai un loc de mare pelerinaj, 
ci unul păstrat ca o plăcere spirituală trăită cumva în liniște. 

Supranumită odinioară Perla Vrancei, Soveja se zbate ori se 
ruinează azi între niște interese imobiliare, patronate cumva de 

la vârful Consiliului Județean. Nimic din zonă nu mai amintește de 
zarva de odinioară, când stațiunea era una dintre cele mai frecventate 
din România. Mda, poate peisajele și-au păstrat frumusețea. Și satul a 
crescut imobiliar... Soveja traversează pesemne cea mai rea perioadă 
din întreaga sa istorie.
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MINTE, TRUP, SUFLET

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

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

COMPOZITOR, MUZICOLOG, PROF. UNIV. DR, SECRETAR AL COMPOZITOR, MUZICOLOG, PROF. UNIV. DR, SECRETAR AL 
UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 76 DE ANI DE LA NAȘTERE ȘI PESTE O JUMĂTATE DE VEAC DE PRODIGIOASĂ 

ȘI PRESTIGIOASĂ ACTIVITATE DE CREAȚIE MUZICALĂȘI PRESTIGIOASĂ ACTIVITATE DE CREAȚIE MUZICALĂ

Toamna aduce cu sine nu 
doar scăderea temperaturii, 

ci și vânt rece, ploi torenţiale, 
umiditate crescută. Toate acestea 
ne fac vulnerabili în faţa răcelii, 
cea mai cunoscută și mai banală 
afecţiune cu care oricine se poate 
confrunta.

Paza bună…
Cum te-ai putea ţine departe 

de răceli? Luând măsuri de 
prevenţie, chiar dacă le consideri 
banale: evită locurile aglomerate, 
spală-te des pe mâini cu apă caldă 
și săpun, îmbracă-te în funcţie de 

vreme… Și înarmează-ţi sistemul 
imunitar cum se cuvine!

Rezervă de vitamine
În topul listei de întăritoare 

ale sistemului imunitar se afl ă 
fructele, în special citricele, și 
legumele bogate în vitamina C, 
cea despre care se spune că ţine 
virusurile la distanţă. Indicat este 
să le consumi în mod sistematic, 
adică pe parcursul fi ecărei zile. 
Surse: citrice, măceșe, coacăze, 
varză murată, ardei gras, 
conopidă, pătrunjel etc.

ALIMENTE – MEDICAMENT
De mare ajutor în întărirea 

mecanismului de apărare al 
organismului îţi va fi  includerea 
în meniu a alimentelor ce-l 
stimulează. Iată câteva dintre ele!

* Iaurtul. Efectul lui binefăcător 
se datorează așa-ziselor bacterii 
prietenoase, numite probiotice, 
pe care le conţine. Pe lângă 
refacerea fl orei intestinale, acestea 
stimulează și producţia de celule 
active ale sistemului imunitar. La 
fel acţionează și chefi rul. 

* Mierea. S-a dovedit a fi  unul 
din cele mai efi ciente antibiotice 

naturale. Pentru a-ţi întări 
sistemul imunitar și a face mai 
ușor faţă răcelilor, ai putea ţine o 
cură în care să te delectezi zilnic cu 
câte o lingură de miere dimineaţa 
(sau înlocuiește cu miere zahărul 
din ceai, cafea). 

* Usturoiul. Ţi-e cunoscut 
faptul că usturoiul îţi ajută 
organismul în lupta cu infecţiile 
gripale și complicaţiile lor, fi ind 
un excelent antibiotic natural 
și un veritabil stimulator al 
sistemului imunitar. Printre 
alimentele efi ciente în combaterea 
unei imunităţi scăzute, usturoiul 
ocupă un loc de frunte. Acestea 
sunt motivele pentru care este 
recomandat a fi  consumat mai 
ales în perioadele în care apar 

epidemiile de gripă și când 
suntem expuși răcelilor. Pentru 
a avea efecte terapeutice, se 
consumă câte trei căţei de usturoi, 
crud pe zi, timp de cel puţin o 
săptămână. Bine ar fi  ca după ce 
l-ai pisat, înainte de a-l consuma, 
să-l lași câteva minute pentru a 
avea timp să se activeze enzimele 
imunostimulatoare.

* Hreanul. Are proprietăţi 
antibacteriene, antiinfl amatoare, 
bronhodilatatoare și 
expectorante. Acţionează ca un 
antibiotic puternic, te încălzește și 

stimulează imunitatea generală a 
organismului. Se poate administra 
sub formă de tinctură, siropă, vin 
tonic sau proaspăt ras.

* Cătina. Poate fi  procurată 
din pieţe aproape pe toată durata 
sezonului rece. Este una dintre 
cele mai puternice și efi ciente 
plante medicinale, cu efect 
remineralizant, vitaminizant și 
antioxidant. Fructele sunt aliaţi 
de nădejde ai imunităţii, mai 
ales dacă le consumi în amestec 
cu miere de salcâm. Poţi congela 
bobiţe de cătină pentru a benefi cia 
de ele toată iarna.

* Ghimbirul. E renumit pentru 
proprietăţile sale antivirale și 
antibacteriene. În caz de răceli 
și infecţii respiratorii, ceaiul 
de ghimber te pune repede pe 
picioare, iar tinctura de ghimbir 
ţi-ar putea fi  foarte utilă în 
durerile în gât, include-l și în 
diverse preparate culinare, tot 
pentru întărirea imunităţii.

Eminentul muzician 
Dan Buciu, a văzut 

lumina zilei și razele 
binefăcătoare ale soarelui, 
în ziua de 18 noiembrie 
1943, în casa strălucitului 
solist al Operei Naţionale 
București, Mircea Buciu – 
bas, personalitate marcantă 
a artei lirice românești din 
veacul XX.

După ce a absolvit studiile 
secundare la vestitul liceu 
„Spiru Haret” din  București 
(1950-1961), dovedind 
o evidentă chemare 
pentru marea și adevărata 
muzică, în perioada 1962-
1968, a urmat cursurile 
Conservatorului de 
Muzică din București – în 
prezent Universitatea de 
Muzică București, unde a 
benefi ciat de îndrumarea 
remarcabililor maeștri 
ai creaţiei și pedagogiei 
muzicale românești: Victor 

Giuleanu, Florin Eft imescu, 
Zeno Vancea, Dan 
Constantinescu, Tiberiu 
Olah, Dumitru D. Botez, 
Petre Crăciun, Adriana 
Sachelarie, Ovidiu Varga, 
Octavian Lazăr Cosma, 
Emilia Comișel, Ana 
Ift inchi, Jean Bănescu ș.a.

Ulterior, a frecventat 
cursul de perfecţionare 
– în domeniul muzicii 
electronice și informaticii 
muzicale, la importantul 
Festival European  din 
localitatea germană 
Darmstadt, în anii 1970, 
1980 și 1982.

De bun augur au fost și 
cursurile în acest domeniu 
cu participarea renumiţilor 
muzicieni români Aurel 
Stroe și Dinu Ciocan.

Urmând exemplul 
distinșilor maeștri, începând 
din 1984, s-a dedicat 
nobilei activităţi didactice 

universitare, promovând 
cu succes întreaga ierarhie 
universitară la catedra de 
teorie solfegiu și armonie.

Pe lângă cursurile de 
vară din orașul Darmstadt, 
a întreprins călătorii de 
documentare în RFG, RDG, 
Polonia etc. 

Din 1968 maestrul 
Dan Buciu a predat la 
Universitatea de Muzică 
București disciplinele 
Armonie, Analiză muzicală, 
Stilistică muzicală, iar între 
anii 1990-1999 a îndeplinit și 
funcţia de șef Departament 
de compoziţie, iar între anii 
2000-2008 s-a afl at la cârma 
Universităţii Naţionale de 
Muzică București, în calitate 
de rector.

În cadrul schimburilor 
didactice internaţionale, 
maestrul Dan Buciu a 
susţinut cursul de Master și 
conferinţe în Statele Unite 
ale Americii, în Franţa, 
Germania (Munchen, 
Oldenburg, Hamburg), 
Austria, Suedia, Canada, 
Polonia, Japonia (între anii 
1992-2005).

În paralel cu activitatea 
didactică universitară, 
ilustrul muzician s-a dedicat 

creaţiei muzicale, realizând 
pe parcursul celor 50 de 
ani, o seamă de importante 
opusuri în domeniile: 
Muzică simfonică: Suite 
românești, Divertismento, 
Pietre, Suite de  Crăciun, 
Scene pentru orchestre și 
pian, Antinomii, Suită 
nostalgică ș.a., lucrări vocal-
simfonice (Cantata Earth’s 
Grass, Nostalgii eminesciene 
-  cantată, Iarba Pământului, 
pentru soliști și orchestră etc., 
Muzică de cameră: Sonată 
pentru pian, Croquis pentru 
vioară, pian, fl aut și percuţie, 
piesă pentru pian solo, piese 
pentru fl aut, Trei miniaturi 
pentru Pian, cinci miniaturi 
pentru vioară și pian etc. 
Muzică corală: Triptic oral, 
Remember Hiroșima, Suită 
de cântece profane, Hai la 
joacă, Munţii, Ghicitoarea, 
Cântecele reîntregirii, Bună 
dimineaţa Primăvară, 
Balada fl ori, Cântec vesel, 
Două coruri pe versuri de 
Tudor Arghezi, etc., Muzică 
pentru voce și pian pe versuri 
de Vasile Alecsandri, Nichita 
Stănescu, Dante Aligheri, 
Shakspeare.

O parte importantă a 
activităţii sale a fost atribuită 

și muzicologiei, o  seamă de 
studii, eseuri, articole etc, au 
văzut lumina în publicaţii 
de specialitate din ţară și 
de peste hotare, precum și 
în volumele: Elemente de 
scriere modală, Armonie 
tonală – volumele I și II. 

Pentru activitatea din 
domeniul creaţiei muzicale, 
maestrul Dan Buciu a fost 
distins cu șase premii ale 
Uniunii Compozitorilor și  
Muzicologilor din România, 
cu Premiul Special al 
Fundaţiei Madrigal, iar în 
anul 2000 i s-a decernat 
Ordinul Naţional al 
Meritului în grad de Mare 
Ofi ţer.

Creaţia sa muzicală a fost 
audiată atât pe importante 
scene din România dar și de 
peste hotare: SUA, Franţa, 
Germania, Spania, Elveţia, 
Olanda, Japonia, Suedia, 
Canada, R. Moldova etc., 
pretutindeni bucurându-
se de aprecieri din partea 
publicului și presei de 
specialitate.

În calitate de secretar al 
Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, 
distinsul muzician  Dan 
Buciu se preocupă de bunul 

mers al muzicii corale 
românești, participând 
activ și la activitatea 
Asociaţiei  Naţionale Corale 
din România, instituţie 
înfi inţată în ianuarie 1990, 
care se implică direct în 
organizarea și desfășurarea 
unor prestigioase festivaluri 
și concursuri naţionale și 
internaţionale corale, ce 
au loc anual pe baza unei 
importante agende.

De ziua aniversării nașterii 
sale, în numele Cenaclului 
și Muzeului Memorial 
Paul  Constantinescu 
din Ploiești, îi dorim 
maestrului Dan Buciu, care 
este de foarte mulţi ani și 
Președintele juriului Secţiei 
de compoziţie muzicală 
din cadrul Concursului 
Naţional pentru interpretare 
și creaţie muzicală Paul 
Constantinescu – afl at în 
acest an la cea de a 25-a 
ediţie (6-9 decembrie a.c.), 
deplină sănătate și putere de 
muncă pentru a continua, 
cu brio, întreaga sa activitate 
de creaţie  muzicologică și 
didactică, în drumul spre 
mai bine al culturii muzicale 
românești.

OMAGIU EMINENTULUI MUZICIAN DAN BUCIU

minentul muzician Giuleanu Florin Eftimescu
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epidemiile de gripă și când stimulează imunitatea generală a

REMEDII PENTRU REMEDII PENTRU 
O TOAMNĂ... O TOAMNĂ... 

...FĂRĂ VIROZE...FĂRĂ VIROZE
A venit toamna! Pe lângă borcanele cu zacuscă și alte rezerve de hrană pentru iarnă, bine ar fi  să iei și 

câteva măsuri, simple și la îndemână, pentru o trecere blândă de la sezonul cald la cel rece, fără să-ţi curgă 
nasul și fără să tușești.

REŢETĂ-MINUNE: MIERE, USTUROI ȘI LĂMÂIE
Iată și o combinaţie „minune” pentru stimularea sistemului 

imunitar, la ajutorul căreia se poate recurge pe toată durata 
sezonului rece, din toamnă până în primăvară.

Se trec 5 lămâi (îndepărtându-se coaja și sâmburii) și 5 căpăţâni 
de usturoi prin mașina de tocat și se amestecă cu 500 g miere. 
Introdusă într-un borcan de sticlă, se lasă compoziţia să stea 
într-un loc întunecos, dar nu în frigider, timp de 10 zile. Se ia apoi 
câte o lingură dimineaţa pe nemâncate (în cazul copiilor câte o 
linguriţă), cu cel puţin o jumătate de oră  înainte de a mânca.
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ISTORIA DATELOR CÂND ISTORIA DATELOR CÂND 
S-A SĂRBĂTORIT ZIUA S-A SĂRBĂTORIT ZIUA 

NAȚIONALĂ A ROMÂNIEINAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Cândva, cu mii de ani în urmă, uriașa întindere 
aridă a Saharei a fost un tărâm fertil, bogat în 

faună și în vegetaţie. Într-o bună zi, în viitor, Sahara 
ar putea redeveni… o zonă verde, prielnică pentru 
locuire și pentru activităţile umane. Un  proiect de dată 
recentă descrie modul în care ar putea fi  valorifi cat 
imensul potenţial de producere a energiei verzi al 
deșertului Sahara, concomitent cu readucerea ploilor 
și popularea cu vegetaţie a imenselor suprafeţe aride.

Este cunoscut deja că instalaţiile de mari 
dimensiuni, de producere a energiei verzi – mai exact 
fermele eoliene și parcurile fotovoltaice -, determină 
modifi carea climatului în zonele în care au fost 
construite, în sensul sporirii nivelului de umiditate 
atmosferică.

Sahara dispune de imense suprafeţe nelocuite și 
nefolosite în alte scopuri, așa că ar permite, cu ușurinţă, 
înfi inţarea celor mai mari parcuri solare și eoliene din 
lume. În plus, Sahara benefi ciază de o poziţie excelentă 
pentru înfi inţarea unor asemenea unităţi de producere 
a energiei verzi și se afl ă aproape de Europa și Orientul 

Apropiat, zone ce au nevoi tot mai crescute de energie 
electrică.

Simulările computerizate arată că înfi inţarea unor 
ferme solare și eoliene de mari dimensiuni, instalate pe 
suprafeţe considerabile în deșert, ar putea determina 
dublarea cantităţii de precipitaţii, precizează unul 
dintre specialiștii implicaţi, Yan Li de la Universitatea 
din Ilinois, care are calitatea de autor al studiului. 
Aceasta ar conduce în timp la o sporire cu 20% a 
gradului de acoperire cu vegetaţie a solului saharian.

Pentru sporirea cantităţii de precipitaţii și 
îmbunătăţirea climatului în Sahara ar fi  nevoie, însă, 
ca 20% din suprafaţa acestui deșert să fi e ocupat cu 
panouri solare și turbine eoliene. Parcurile eoliene de 
mari dimensiuni determină modifi cări ale modului 
în care circulă aerul cald, cu sporirea umidităţii 
atmosferice. La rândul lor, parcurile solare ce ocupă 
suprafeţe însemnate exercită o infl uenţă similară, 
modifi când cantitatea de radiaţie solară refl ectată de 
sol, cu efecte de sporire a nivelului anual de precipitaţii, 
în zonele în care au fost instalate.

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian

SEMNIFICAŢIA CELOR 
TREI SĂRBĂTORI 

        NAŢIONALE
Din 1866 până în 1947, 10 Mai 

nu a fost doar Ziua Regalităţii și a 
Independenţei, ci și Ziua Naţională 
a României, sărbătorită cu mare 
bucurie de români.

Ziua avea trei semnifi caţii 
majore pentru istoria României: 
la 10 mai 1866, prinţul Carol de 
Hohenzollem-Sigmaringen depune 
jurământul ca domnitor. La 10 
mai 1877, după secole de stăpânire 
otomană, Vodă Carol proclama 
Independenţa României, iar în 
10 mai 1881, domnitorul Carol 
I era încoronat ca prim rege al 
noului Regat al României, potrivit 
ziuanationala.ro.

Timp de opt decenii, în 
calendarul sărbătorilor naţionale, 
10 mai a fost reperul principal, 
Ziua Naţională a României fi ind 
respectată și sărbătorită de toţi 
românii. La parada militară din 
fi ecare 10 mai, însuși Regele și 
Regina erau în frunte, iar românii 
participau în număr mare, dorind 
să-și cinstească patria și suveranul, 
deopotrivă.

În urma abdicării de la tron 
a regelui Mihai I și înlăturarea 

monarhiei constituţionale la 20 
decembrie 1947, s-a trecut și 
la demolarea brutală a tuturor 
simbolurilor României Regale. 
Semnifi caţia zilei de 10 mai ca Zi a 
Regalităţii a fost integral suprimată 
și nici proclamarea Independenţei 
nu a mai fost legată de această dată.

Din anul 2013, 10 mai – Ziua 
Regelui – a intrat în rândul 
sărbătorilor publice ofi ciale, iar, 
în aprilie 2015, a fost înaintat în 
Parlament un proiect de lege prin 
care data de 10 mai urma să devină 
zi nelucrătoare. Proiectul a fost 
respins, pe motiv că nu sunt bani 
sufi cienţi la buget pentru a susţine 
asemenea demers.

Odată cu instaurarea regimului 
comunist, ziua de 23 August 
a devenit Ziua Naţională a 
României, sărbătorită sub 

numele de Ziua insurecţiei armate 
antifasciste și începutul revoluţiei 
populare în România. Se făcea 
astfel referire la data de 23 august 
1944, când România trecea de 
partea Aliaţilor în cel de-al Doilea 
Război Mondial, întorcând armele 
împotriva Germaniei naziste.

Până în 1989, 23 august a fost 
cea mai fastuoasă zi a anului, 
marcată prin parade și spectacole 
grandioase, cu semnifi caţie puternic 
ideologizată. Ziua era „sărbătoarea 
întregului popor” sub conducerea 
înţeleaptă a Partidului Comunist. 
Oamenii erau scoși la defi lare, dar 
adevăratul scop al manifestărilor 
era elogierea comandantului 
suprem, Nicolae Ceaușescu.

După 1989, 1 Decembrie devine 
Ziua Naţională a României și 
sărbătoare publică, conform Legii 
nr. 10 din 31 iulie 1990. adoptată 
de un Parlament dominat de 
FSN, legea a avut în vedere atât 
combaterea simpatiilor legate de 
tradiţia monarhică a României, 
cu sărbătoarea naţională istorică 
pe 10 mai, cât și contracararea 
opoziţiei anticomuniste, care ceruse 
adoptarea zilei de 22 decembrie 
drept sărbătoare naţională.

Alegerea zilei de 1 decembrie 
ca Zi Naţională a făcut 
trimitere la Marea Unire, 
unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și Maramureșului cu 
România în anul 1918, respectiv 
la Proclamaţia de la Alba Iulia, 
din 1 decembrie 1918.

READUCEREA PLOILOR ÎN… SAHARA

EMNIFICAŢIA CELOR monarhiei constituţionale la 20

Începând din anul 1866, România și-a sărbătorit Ziua Naţională în 10 mai, în 23 august și, din 1990, 
la 1 decembrie.

Reper în calendarul sărbătorilor naţionale, românii și-au cinstit patria și regele, au fost scoși la defi lări și 
la manifestări de elogiere a comandantului suprem. În ultimii 25 ani, românii de pretutindeni sărbătoresc 
un act de voinţă al naţiunii române: Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Și cum vă spuneam. Ploieștii 
se numără printre cele trei 

orașe din lume care au simbol 
o statuie a libertății. Alături de 
Paris și New York. Am să vă 
povestesc, așa cum am găsit 
în “Monografi a Ploeștilor” a 
lui M. Sevastos, cum a ajuns 
M’me Grigoresco (așa cum îi 
ziceau statuii ploieștenii)  să 
fi e înălțată la 21 Iunie 1881 în 
cea mai frumoasă piață din 
acea perioadă, Piața Unirii  
(aproximativ in Piața Nichita 
Stănescu de azi).

Totul a început în anul 
1869, odată cu alegerile pentru 
colegiul III din Ploiești, alegeri 
care se pare erau la fel de aprinse 
ca și azi. Și se spune că au fost 
“ingerințe “ în aceste alegeri . 
A plouat cu proteste adresate 
“Inălțatului domnitor “ Carol I.

Permiteți să spicuiesc câteva 
din aceste proteste care au apărut 
in ziarul Românul din luna 
februarie 1869:

11 Februarie 1869
     „Către Măria Sa Domnitorul,
Vedem cu durere izbirile 

ce ni se dau în drepturile de 
întruniri electorale supt regimul 
constituțional. D.Ministru al 
instrucțiunii publice ne oprește 
chiar sala gimnaziului , edifi ciu 
clădit cu banii noștrii (n.aut. 
clădirea actualului Muzeu de 
Istorie) unde întotdeauna am 
ținut asemenea întruniri. Ne 
mai înțelegând procedări de o 
asemenea natură, protestăm 
energic contra violării drepturilor 
noastre și rugăm cu devotament 
pe Măria Voastră a ni reda 
libertatea în localul nostru 
comunal.”

11 Februarie 1869
„Redacțiunei ziarului 

Românul
Prefectul districtului Prahova 

mă amenința că mă va regula, 
dacă nu voi susține guvernul 
Cogălniceanu.

                                 Vizanti”
Depeșele continuă și nu sunt 

puține. Au fost și tulburări. 
Birourile electorale organizate 
de guvern erau alungate din oraș 
cu sprijinul tacit al gărzii civice. 
Motiv pentru care domnitorul 
Carol I dizolvă „Guarda 
orășenească din orașul Ploești”. 

Și se ajunge la data de 8-9 
august 1870, când Al. Candiano 
Popescu conduce o mișcare 
antidinastică care proclamă 
„vesela republică podgoreană“ 
așa cum o încondeia  
I.L.Caragiale .

 Au urmat procese mutate și 
strămutate care s-au terminat 
în spiritul nostru balcanic, cu 
achitări și chiar promovarea 
unora dintre inițiatorii 
„Republicii Ploești” (Candiano 
Popescu va fi  reprimit în armată 
cu gradul de general și va lupta 
în Războiul de Independență 
de la 1877 ). S-a deschis o „listă 
de subscrieri “ pentru a se 
oferi o medalie comemorativă 
orașului Ploești care „în 
repetatele alegeri ale anului 1869 
și 1870 a ținut ridicat steagul 
libertății și legalității și a scăpat 
astfel onoarea și demnitatea 
națiunei Române”. Și s-a mers 
mai departe. C.A. Rosetti prin 
subscripțiune naționala, a inițiat 
ridicarea statuii Libertății.

Voi continua povestea statuii 
în numărul următor.
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PROMISIUNI CA DIN CORNUL 
ABUNDENȚEI, PLAGIATE DE LA 

GUVERNUL SANDU
Acum Igor Dodon nu mai are odihnă nici ziua, nici 

noaptea. După o întrevedere cu Zinaida Greceanîi și 
proaspătul premier Ion Chicu, chiar în zilele de odihnă, 
„troică socialistă” a găsit resursele necesare pentru o serie de 
promisiuni care au prins a curge gârlă. Iată primele 7 dintre 
ele: „vom acorda ajutor la sărbătorile de iarnă în mărime 
de 700 de lei pentru 625 mii de pensionari” (guvernul 
Filip a acordat 600 lei pentru 610 mii de pensionari); „din 
2020 vom indexa pensiile de 2 ori pe an”; „vom majora 
compensațiile pe perioada rece a anului, nu 350, dar 500 de 
lei, nu pentru 170 mii, ci pentru 300 mii de familii”; „vom 
modifi cata legea pentru a garanta pensia pe o perioada de 

5 ani în cazul decesului unuia dintre soți”; „vom majora 
alocațiile lunare pentru veterani de la 100 lei la 300 lei”; 
„pentru anul 2020 se stabilește pentru toți angajații bugetari 
prima anuală în mărime de până la 50% din salariul mediu 
lunar”… Culmea cinismului! Toate aceste 7 inițiative (dintre 
care 5 au fost prezentate săptămâna trecută de Guvernul 
Sandu în Parlament) sunt din resursele fi nanciare aduse de 
fostul guvern. Tovarășul a luat bugetul elaborat de fostul 
Guvern și l-a atribuit sieși. Este pentru prima dată când 
între succesiunile dintre guverne nu se vorbește despre 
gaura lăsată în buget. Guvernul Sandu a lăsat bugetul plin 
cu bani, iar Dodon doar profi tă. 

Între timp, noul premier Ion Chicu anunță primele 
sale vizite în străinătate. Vineri, 22 noiembrie, va merge la 
Londra, la un forum al BERD, la care vor participa și alți 
prim-miniștri din regiune. Și la Moscova, vizită agreată 

încă înainte de demiterea guvernului Maia Sandu, dar o 
va întreprinde el. Apropo, directorul BERD și premierul 
Medvedev a fost printre puținii ofi ciali străini care l-au 
felicitat cu ocazia instalării în noua funcție. Instalat de 
PSRM și PDM, premierul a promis că în cadrul ambelor 
vizite va promova implementarea Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană, dar și îmbunătățirea relației cu Rusia. 
Desigur, după ce a șters de pe contul său de Facebook 
afi rmațiile critice la adresa partenerilor de dezvoltare. „Un 
Danke shoen special trebuie să-l adresăm „comisarilor” 
europeni, care au scris și dictat „istoria de succes” după 2009, 
culminând cu jaful veacului. Anume un Fule, un Schuebel 
și alții, care se ofereau să facă poze cu „reformatorii” de 
aici, POARTĂ VINA PENTRU DEZASTRUL ÎN CARE 
A AJUNS Țara noastră!. Unde-s toți acești funcționărași 
europeni? Își asumă vreo răspundere? Nu cred”. 

DE LA DEZOLIGARHIZARE ȘI DECAPTURAREA DE LA DEZOLIGARHIZARE ȘI DECAPTURAREA 
STATULUI LA …PESEREMIZAREA LUISTATULUI LA …PESEREMIZAREA LUI

Viteză uluitoare cu care s-au produs căderea guvernului Sandu, dar mai ales 
instalarea guvernului Chicu, repetă practic același scenariu de grabă cu care Curtea 

Constituțională a PDM-ului, în perioada 7 - 9 iunie, lua deciziile controversate de dizolvare 
a Parlamentului si referitoare la avizul prin care stabilea că trei luni reprezenta 90 de zile 
etc. Doar că de data aceasta schimbarea și intrarea în funcție a noii guvernări nu s-a întins 
pe zile și săptămâni, ci pe ore. Încă de dimineață Igor Dodon, în cadrul unor consultări cu 
fracțiunile parlamentare, căuta chipurile o soluție de refacere a coaliției dintre PSRM și 
Blocul ACUM, la amiază a anunțat deja că aceasta nu poate fi  constituită, iar în seara zilei 
a pronunțat numele candidatului tehnocrat la fotoliul de premier.

IGOR DODON ÎN OGLINDA 
FABULISTULUI DONICI

Îmi aduc aminte câtă pălălaie ridicase la instalarea 
guvernării ACUM+PSRM fuga liderului PDM Vlad 
Plahotniuc și cât de des și tare răsunau cuvintele 
dezoligarhizare, capturarea instituțiilor statului, corupția 
endemică, investigarea furtului miliardului, demiterea cutărui 
sau cutărui demnitar etc. PSRM și ACUM defi lau cu mare 
însufl ețire pe acest itinerar politic, urmând să facă „curățenie” 
și să îndrepte în sfârșit cursul dezvoltării democrației pe un 
făgaș al libertății și dreptății. Și-mi mai amintesc de discursul 
lui Dodon la investirea Guvernului Maia Sandu, pe 8 iunie 

curent, în Parlament. „Astăzi este o zi istorică. Va rămâne în 
istoria modernă a Republicii Moldova ceea ce am făcut noi 
toți împreună”. Ei bine, la doar cinci luni, Guvernul Blocului 
ACUM s-a pomenit lângă covata spartă, iar PSRM și PDM-
ul dispărutului Plahotniuc au votat un nou executiv. Despre 
„bravii reprezentanți ai poporului moldovenesc” Igor Dodon 
a întors caft anul pe dos: „Au fost cinci luni de improvizație și 
inefi ciență totală a guvernului, cinci luni în care executivul a 
mers mai mult în direcție opusă de nevoile cetățenilor”. Care-i 
adevărata față a lui Dodon – cea în care nu-și mai încăpea de 
mândrie că partidul său a ajuns în sfârșit la guvernare sau cea 
din oglinda fabulistului Donici?  

Carevasăzică, la doar cinci luni, toată povestea cu 
dezoligarhizarea, decapturarea statului etc. s-a sfârșit? Dacă 
e să fi m sinceri, ea nici nu a început ca atare. S-au încercat 
niște pași, dar cărora li s-au pus piedici nu mai puțin subtil 
decât au fost fentate cele câteva formule de AIE, dacă-și mai 
amintește cineva de ele. Se pare că începe o nouă epocă, 
nu se știe cât de istorică. Una a peseremizării, a urcușului 
PSRM la o înălțime nemaipomenită și amețitoare. Mai drept 
a liderului formațiunii. La o înălțime, de la care căderea 

lui Dodon se poate solda nu numai cu coaste rupte, dar și 
cu capul spart, metaforic vorbind. A dispărut Plahotniuc, 
cel care îl cam timora pe Dodon. Chișinăul a fost cucerit 
de socialistul Ion Ceban, iar mai mult de jumătate dintre 
miniștrii noului guvern sunt foști consilieri ai lui Dodon, 
unii chiar rude prin alianță. ACUM a fost dat la o parte, 
iar în noua combinație PSRM-PDM prima vioară va fi  nu 
atât PSRM, cât liderul său neformal. Niciodată nu a mai 
avut Dodon atâta putere. Astăzi dânsul deține președinția, 
legislativul, executivul și primăria capitalei.  Acum el îi 
convoacă pe premier și spicher și le ordonă punctele din 
agendă, cuvânt cu cuvânt, literă cu literă. La prima ședință 
a noului guvern a stat curcan în fotoliul premierului și a 
prezidat ședința cap-coadă. Într-ascuns de ochii și urechile 
presei, care nu trebuie să știe ce dosește îndărătul declarației 
de la investitură că Chișinăul va urma în continuare cursul 
european. Pesemne cum să-l fenteze spre Uniunea Euro-
Asiatică. Așadar, peseremizarea Republicii Moldova a 
început. Ce înseamnă ea cu adevărat și până unde va ajunge 
vom vedea mai bine peste câteva luni, poate chiar tot cinci, 
mai aproape de preconizatele alegeri prezidențiale. 

UN PREMIER AL LUI PLAHOTNIUC 
AGREAT DE DODON

Noul guvern Chicu a fost instalat în funcție imediat după 
votarea moțiunii de cenzură. Cu aceleași voturi ale socialiștilor 
și democraților cu care a fost demis guvernul Sandu, doar că 
la instalare cu un vot mai puțin decât la demitere. Consultarea 
cu partidele, însărcinarea candidatului să formeze un guvern 
de tehnocrați, să elaboreze programul de guvernare pentru 
a fi  prezentat cât mai grabnic în parlament, avertizarea că 
dacă noul guvern nu primește votul de învestitură vom 
avea anticipate, nu au fost decât niște formalități și afi rmații 
mincinoase ale președintelui Dodon. Toate erau pregătite 
dinainte, poate chiar din iunie, când se încropise acea coaliție 
nefi rească ACUM/PSRM. Pur și simplu, după alegerile 
locale, și mai ales după victoria socialiștilor asupra capitalei, 
venise ziua și ora potrivită, când Maia Sandu a fost prinsă 
pe un pas considerat de unii analiști greșit. Dar cu pericol 
pentru Dodon. Avea să recunoască însuși liderul socialiștilor: 
funcția procurorului general a fost doar un motiv formal și 
prielnic. „Dacă Guvernul condus de Maia Sandu nu ar fi  picat 
la inițiativa asumării de răspundere pentru modifi carea Legii 
procuraturii, executivul oricum ar fi  plecat pentru refuzul de 
a indexa pensiile, pentru nivelul mare al criminalității, pentru 
probleme în economie. Totul era deja pregătit”. 

Pregătirile lui Dodon au început îndată după ce a fost 
investit guvernul Sandu. Ion Chicu era preconizat de PDM 
ca premier, iar Pavel Filip spicher. Dodon și l-a adus pe 
Chicu consilier, ca o momeală pentru PDM la ziua, ora 
când va veni momentul debarasării de ACUM. Povestea lui 
Ion Chicu că Programul a fost scris într-o noapte este una 
de adormit copiii – îl avea încă din iunie, când ar fi  trebuit 
să fi e desemnat premier de Vlad Plahotniuc. Dar până la 
urmă: CINE SUNT MINIȘTRII NOULUI GUVERN? 

Ion Chicu, încă până la guvernul lui Pavel Filip, a fost 
șef de direcție în Ministerul Economiei inclusiv când acest 
minister era condus de Igor Dodon, iar la cârma guvernului 
era actualul spicher Zinaida Grecianîi. A reapărut ca 
secretar de stat la fi nanțe când ministerul respectiv era 

condus de Octavian Armașu, iar după ce acesta a fost numit 
ca guvernator al BNM, i-a revenit fotoliul de ministru. 
Reapariția sa în structurile guvernamentale coincide cu 
decizia democraților de a promova, în 2016, controversatele 
proiecte „de legalizare a capitalului și stimularea fi scală”, 
criticate de FMI și de BM pentru riscurile legalizării unor 
bani murdari. În cercurile economiștilor este considerat 
artizan, executor și al amnistiei fi scale și de capital din 
2007, pe timpul guvernării lui Vladimir Voronin. Dodon 
îl consideră un tehnocrat, bun profesionist, iar faptul că a 
făcut parte din guvernul pe care în iunie dorea atât de mult 
să-l înlăture de la putere acum chiar i-a picat ca lapte în 
păsat. Nu i-a mai lăsat 15 zile pentru a-și forma componența 
cabinetului și programul de guvernare, ci exact 15 ore – seara 
a fl uturat decretul semnat, iar dimineața l-a și prezentat în 
plenul parlamentului. Cei care au avut întâlniri în prealabil 
(PSRM formal și PDM pretins interesat) au făcut-o noaptea 
sau în zorii zilei votului. 

Viceprim-ministru și ministru al fi nanțelor, Sergiu 
Pușcuța, a fost un apropiat al liderilor de partid afl ați la 
guvernare în diferite perioade – consilierul ex-președintelui 
Lucinschi, șef al Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor 
Economice și Corupției, iar spre apusul guvernării 
comuniste consilier pe probleme fi nanciare al președintelui 
Voronin; din februarie 2016 este din nou șef al Fiscului. 

Aureliu Ciocoi de la MAEIE, Victor Gaiciuc de la 
Apărare, Viorica Dumbrăveanu de la Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale (Dodon acum nu mai vrea să 
despartă Sănătatea de Protecția Socială, cum amenința 
cât premier era Maia Sandu), Corneliu Popovici de la 
Educație și Ion Perju de la agricultură au fost până în ajun 
consilierii lui Dodon. Și nu-i nici un bai că fi ecare dintre 
aceștia au pete, mai puțin albe sau chiar negre în biografi ile 
lor? Bunăoară, Victor Gaiciuc, fost ministru la apărare în 
guvernarea comunistă, a fost demis de Consiliul Suprem de 
Securitate (CSS) pentru activitate defectuoasă, iar în timpul 
scrutinului prezidențial a fost implicat în scandalul privind 
pliantele cu mesaje denigratoare și manipulatorii în adresa 

Maiei Sandu, repartizarea fl uturașilor având loc chiar la 
câțiva pași de MAI, în biroul Uniunii Ofi țerilor conduse de 
Gaiciuc. Ca să nu mai zicem de prietenii mai vechi între 
Dodon și Gaiciuc, precum și relațiile de rudenie – șeful 
statului este nașul de cununie al fi ului fostului până mai ieri 
secretar al CSS Victor Gaiciuc. 

Corneliu Popovici, ministru al Educației, Culturii și 
Cercetării, unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Dodon, 
istoric și doctor în fi lozofi e, s-a remarcat anterior ca un 
românofob incurabil, care cerea introducerea pedepsirii 
unionismului în Codul penal, înlocuirea cursului de Istorie 
a românilor din învățământ cu cel de Istorie integrată 
și avertiza pericolul de destabilizare în caz de înlocuire a 
glotonimului „limba moldovenească” cu „limba română”. 
Ba chiar a susținut mereu că România a ocupat în 1918 
Basarabia, când nimeni nu mai vorbea de „rolul trădător 
al Sfatului Țării”, ca pe timpul defunctei URSS. Un alt 
ministru, al Justiției, Fadei Nagacevschi, este fi ul avocatului 
și fostului deputat PLDM, Vitalie Nagacevschi, care după ce 
a părăsit echipa lui Vlad Filat, a devenit avocatul lui Vlad 
Plahotniuc. Fiul, participant la evenimentele din aprilie 
2009, a fost urgent trecut de taică-su peste hotar, ca să nu 
fi e arestat, iar când lucrurile s-au mai liniștit, l-a aranjat 
pe lângă viitoarea guvernare: a fost mai mulți ani la rând 
avocatul PSRM, remarcându-se cu atacuri la adresa Maiei 
Sandu în perioada campaniilor electorale. Din iunie 2019 
este consilier al Zinaidei Greceanîi. Și Pavel Voicu, de acum 
înainte ministru al afacerilor interne, a fost cercetat penal în 
dosarul 7 aprilie 2009 alături de Gheorghe Papuc, dar achitat. 
Deși presa a scris cu argumente clare despre implicarea sa 
în reținerea și maltratarea tinerilor în perioada respectivă, 
fi ind comisar-șef al Poliției din sectorul Botanica al capitalei. 
În 2017 este demis din funcția de șef al Inspectoratului de 
Poliție Tighina, în scandalul în care era acuzat că a purtat 
haine cu însemnele unei campanii inițiate de socialiști și că 
l-a însoțit de Dodon pe muntele Athos.  Nu-i vom mai peria 
pe restul miniștrilor, și așa se vede de la o poștă cât sunt de 
„tehnocrați” și neafi liați politic. Toți curat tehnocrați!

O C
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VALIDAREA IMPORTANȚEI 
AXEI GRECIA-ISRAEL-CIPRU

Proiectul respectiv încearcă să defi nească 
politica SUA în Mediterana de Est. Iniţiatorii 
lui insistă că astăzi colaborarea Statelor 
Unite cu Grecia, Cipru și Israel este deosebit 
de importantă, cu tot ceea ce înseamnă 
defi nirea unei axe de colaborare pentru 
securitatea în regiune. Proiectul de lege 
menţionează că partea de nord a Ciprului 
continuă să se afl e sub ocupaţie (turcească), 
dar și că există probleme cu contestarea 
drepturilor suverane ale Republicii Cipru 

în Zona Economică Exclusivă a Ciprului. 
Proiectul de lege insistă asupra necesităţii 
optimizării colaborării dintre SUA și 
Republica Cipru în probleme de securitate 
și semnalează, în același timp, nevoia de 
respingere a încercărilor de extindere a 
infl uenţei rusești în regiune, precum și 
necesitatea de a se acorda ajutor Ciprului, 
pentru ca sistemul său bancar să nu mai fi e 
utilizat pentru spălarea banilor murdari. În 
paralel, proiectul insistă asupra necesităţii 
activităţii unor sancţiuni împotriva Turciei, 
în cazul în care insistă să achiziţioneze 
sistemele de rachete S 400 de la Rusia și 

Turcia se menţine pe această direcţie.
În ceea ce privește problematica 

energetică, proiectul de lege insistă pe 
nevoia sprijinirii celor două mari conducte 
din regiune, Trans Adriatic și East Med, în 
paralel însă cu necesitatea realizării și a unor 
terminale de gaz natural lichefi at (LNG), 
soluţie care, în linii generale, rămâne și cea 
preferată de partea americană.

În mod special cu privire la Cipru, 
proiectul de lege propune realizarea unui 
raport care, printre altele, să evalueze și 
capacitatea Ciprului de a găzdui un Centru 
pentru Crize Energetice, care va putea oferi 
servicii de asistenţă și salvare în caz de 
accident.

RIDICAREA EMBARGOULUI 
DE VÂNZARE DE ARMAMENT 

CĂTRE CIPRU
Cea mai importantă schimbare a 

politicii propuse în proiectul  de lege 
respectiv este ridicarea embargoului 
actual la vânzarea de arme către Republica 
Cipru. Legislaţia americană de până acum 
interzicea vânzarea de armament care ar 
fi  avut ca destinaţie fi nală Cipru. Această 
măsură avea ca scop reducerea tensiunii 
din insulă și deschiderea drumului către 
unifi carea insulei. Acum, noul proiect 
de lege propune ridicarea interdicţiei 
respective, dacă cea care solicită sisteme 
de armament și servicii, ca utilizator fi nal, 
este Republica Cipru și menţine embargoul 
pentru statul nerecunoscut din partea de 
nord a Ciprului. În paralel, proiectul de lege 
propune ca Republica Cipru să primească 
fi nanţare pentru instruire militară și în 
același timp Grecia să primească ajutor 
suplimentar în domeniul apărării, pentru a 

putea, ca stat membru NATO, să pună un 
accent mai mare pe cercetare și dezvoltare 
în domeniul apărării.

RAPOARTE CU PRIVIRE LA 
AMESTECUL RUSIEI

Proiectul de lege prevede, de asemenea, 
elaborarea unor rapoarte pe teme concrete. 
Pe de o parte, despre gradul  de implicare 
a Federaţiei Ruse în Grecia, Cipru și Israel, 
încercarea de infl uenţare a rezultatelor 
electorale, inventarierea investiţiilor 
Rusiei în domeniul energetic din regiune, 
inventarierea unor grupuri de presă afl ate 
sub infl uenţă rusească și date cu privire la 
atacurile cibernetice.

În mod special cu privire la Turcia, 
proiectul de lege solicită elaborarea unui 
raport cu privire la încălcările și contestările 
Zonei Economice Exclusive a Ciprului și a 
spaţiului aerian grecesc.

PAȘII URMĂTORI
Dacă proiectul de lege va fi  votat de 

plenul Senatului, el va marca cu adevărat o 
mare mutare în politica externă americană .

Nu trebuie să uităm nici că există și voci 
puternice din establishment-ul politic și 
diplomatic al SUA, care susţin că SUA nu 
trebuie să ajungă la o ruptură totală cu 
Turcia, ci, dimpotrivă, trebuie căutat un 
punct de echilibru în raport atât cu aspectele 
geopolitice, cât și cu problemele care ţin de 
exploatarea resurselor energetice din estul 
Mediteranei.

Din această perspectivă, mai este destul 
drum de parcurs și destule meandre până 
când proiectul de lege va fi  adoptat, dar 
și până când va deveni cu adevărat un 
ghid pentru politica externă americană în 
regiune.

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

„Faptul că politicile europene 
şi procesul decizional sunt 
sponsorizate în acest mod este 
aparent un lucru extrem de 
negativ”, a opinat cercetătorul 
specializat în lobby Vicky Cann, de 
la Corporate Europe Observatory 
(CEO) o organizaţie non profi t 
din Bruxelles. Potrivit lui Cann, 
principala problemă care derivă 
din această practică este că aceste 
companii, cu activitatea lor de 
lobby în cadrul Uniunii Europene, 
implementează o adevărată 
„igienizare a reputaţiei lor”. Și 
nu numai: „Întregul proces care 
se învârte în jurul sponsorizării 
este într-adevăr prea puţin 
transparent”.

E greu de stabilit momentul 
exact în care au început cu 
adevărat sponsorizările, însă o 
hotărâre a Ombudsmanului UE 
din 2005 sugerează că, la acea 
dată, problema se afl a deja pe 
ordinea de zi. Statele membre care 
au acceptat bani de la companii 
private au fost, de exemplu: 
Austria, în 2018 (Porsche, Audi, 
Microsoft  și altele); Bulgaria, în 
același an (peste 50 de sponsori); 
Malta, în 2017 (BMW, AirMalta 
și Microsoft ) Estonia, în același 
an (Microsoft , Mercedes, BMW) 
și Slovacia, în 2016 (Peugeot, 
Orange, Microsoft ).

Ombudsmanul, adică 
mediatorul european Emily 
O’Reilly, a deschis recent o anchetă 
privind sponsorizările private, 
în baza unei plângeri din partea 
ONG-ului Foodwatch împotriva 
Consiliului Uniunii Europene.

În februarie a.c., ONG-ul 
a criticat sponsorizarea de 
către compania Coca-Cola a 
președinţiei române, declarând 
că este „inacceptabil” ca 
gigantul băuturilor răcoritoare 
să aibă dreptul de a sponsoriza 
președinţia, în timp ce România 
superviza discuţiile privind 
revizuirea legislaţiei în materie 
de alimentaţie sau ambalaje.

„Acest tip de relaţie dintre 
principalele instituţii europene și 
interesele companiilor subminează 
în continuare încrederea cetăţenilor 
în politica europeană și în cei care 
iau decizii la Bruxelles”, a declarat 
atunci Th ilo Bode, directorul 
executiv al Foodwatch.

Consiliul a răspuns 
reclamantului că „nu a reușit 
să abordeze sau să comenteze 
problema”, deoarece ”organizarea 
președinţiei, inclusiv cererea de 
a sponsoriza elementele unei 
președinţii, este, în principiu, 
responsabilitatea autorităţilor 
statelor membre în cauză și nu este 
o chestiune care ţine de puterea 

decizională a Consiliului”.
Cu toate acestea, O’Reilly a 

subliniat în contextul unei anchete 
anterioare efectuate de biroul său: 
Consiliul consideră „Președinţia, 
ca fi ind o parte funcţională a 
Consiliului”. Din acest punct de 
vedere, este greu de înţeles de ce 
problema nu a „putut fi  abordată 
sau măcar comentată”.

Cann nu consideră acceptabil 
răspunsul instituţiei UE: „Este 
ușor pentru Consiliu să dea vina 
pe fi ecare ţară în parte, dar ar 
putea exista o discuţie pe această 
temă”.

O’Reilly a cerut un răspuns 
ofi cial de la Consiliu până la 13 
septembrie 2019.  Euronews a 
contactat guvernul român, însă 
până în acest moment nu a primit 
un răspuns.

Nu este singura critică adusă 
unui stat membru, în urma unui 
acord de sponsorizare. ln aprilie 
a.c., un grup format din 97 de 
deputaţi europeni a trimis o 
scrisoare fostului prim-ministru 
fi nlandez, cerându-i să refuze 
orice sponsorizare corporativă și 
să „propună altor state membre 
ca toate președinţiile viitoare să 
accepte această regulă”.

„Este o practică obișnuită pentru 
statele membre”, a declarat, pentru 
Euronews, premierul fi nlandez 

Anne Sjoholm, referindu-se la 
acordul cu BMW. „Nu avem 
sufi ciente mașini disponibile, iar 
costul lor este foarte mare”. O 
poziţie susţinută și de guvernul de 
atunci.

„Sponsorizarea BMW, a adăugat, 
se concretizează în furnizarea 
unei fl ote de mașini disponibile 
doar pe durata președinţiei. Ţara 
nu este împovărată de costuri 
suplimentare, în afara celor de 
gestionare, cum ar fi  combustibilul 
sau salariile șoferilor.”

În ceea ce privește transparenţa, 
Sjoholm, consideră că Finlanda a 
publicat „o licitaţie deschisă pentru 
furnizarea de autoturisme, la care 
a aplicat însă un singur producător 
de mașini”, decizia „fi ind luată de 
secretarul președinţiei, care se ocupă 
doar de aspectele administrative, 
cum ar fi  rezervarea hotelurilor, și 
nu și de cele politice”.

Potrivit lui Cann, președinţia 
semestrului european implică 
și sarcini suplimentare, însă 

Bruxelles-ul ar fi  cel care ar trebui 
să se ocupe de aceste aspecte.

„Dacă președinţiile sunt greu de 
fi nanţat, ar trebui să existe un fond 
comun al bugetului miliardar al UE 
de la care să se aprovizioneze toate 
acestea, responsabilitatea nu revine 
numai UE: ar fi  extrem de util dacă 
una sau două ţări ar anunţa că nu 
vor să accepte acest tip de bani”, 
comentează Cann. În cele din 
urmă, secretariatul Consiliului ar 
putea ridica problema prejudicierii 
imaginii instituţiei.

Oricare ar fi  calea aleasă, 
schimbarea „va trebui să se 
petreacă rapid”, concluzionează 
Cann, „deoarece Croaţia își 
planifi că deja președinţia și a 
început să vâneze sponsorizări”.

„Se pare că a devenit un lucru 
automat, care pune puţin lucrurile 
într-o lumină negativă. Nu sunt 
sigur că în acest moment UE are 
nevoie de o altă controversă de 
acest gen, care, dacă s-ar dori, s-ar 
putea opri foarte ușor”.

Marea majoritate a membrilor prezenţi ai Comisiei pentru Afaceri Externe a 
Senatului american a aprobat „Proiectul pentru Securitate și Colaborare 

Energetică în Mediterana de Est”, pe scurt East Med Act, cum este menţionat în presă. 
Proiectul a fost depus în luna aprilie a.c. de senatorii Menendez și Rubio și urmează 
acum să fi e discutat în plenul Senatului, scrie presa din Grecia.

Anne Sjoholm referindu se la Bruxelles ul ar fi cel care ar trebui

Sponsorii majori ai statelor membre care preiau preşedinţia consiliului UE constituie o problemă ?, se 
întreabă site-ul Euronews. România a fost sponsorizată de unele companii, inclusiv de Coca-Cola, iar 

Finlanda, care prezidează lucrările începând cu data de 1 iulie a.c., a ajuns la un acord cu BMW.

SPONSORI PENTRU PREŞEDINŢIA SPONSORI PENTRU PREŞEDINŢIA 
SEMESTRIALĂ A CONSILIULUI UESEMESTRIALĂ A CONSILIULUI UE

CUM SE SCHIMBĂ POLITICA SUA ÎN MEDITERANACUM SE SCHIMBĂ POLITICA SUA ÎN MEDITERANA
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Fotbal – Liga 2
Etapa 18 (Stadion „Nicolae 

Dobrin” Pitești / 17.XI. 2019):
 Campionii FC Argeș Pitești – FC 

Petrolul Ploiești 1-1 (1-0)
Marcatori: Andrei Blejdea (10) / 

Sergiu Arnăutu (57)
Petrolul (antrenor Flavius Stoican): 

Lungu – Bărboianu, Olaru, Manolache, 
Ţicu – Meza Colli, Cioinac (46 
Ștefănescu; 80 Mihăescu), - Gavrilă 
(58 Blănaru), Marinescu, Saim 
Tudor – Arnăutu. * Jocul „derby”, de 
tradiţie, între FC Argeș Pitești (Dublă 
Campioană a României) și FC Petrolul 
Ploiești (Cvadruplă Campioană a 
României), desfășurat, din cauza ceţii, 
cu o întârziere de 16 ore, a prilejuit 
un frumos spectacol… Petrolul a 
fost clar superioară, cu o repriză a 
doua permanent ofensivă, cu mari 
oportunităţi, dar, doar cu un gol, cel al 
egalării (splendid, la vinclu, prin Sergiu 
Arnăutu…) și al preţiosului punct…

 În celelalte jocuri ale etapei: 
*CSM Reșiţa – Ripensia Timișoara 
1-2 * Viitorul Pandurii Târgu Jiu – 
Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1 * Gloria 
Buzău – Dunărea Călărași 3-1 * Rapid 

București – Pandurii Lignitul Târgu Jiu 
4-0 * Politehnica Timișoara – Sportul 
Snagov 2-0 * Concordia Chiajna – CS 
Mioveni 1-1 *Metaloglobus București 
– UTA Arad 1-1 * Turris Oltul Turnu 
Măgurele – Universitatea Cluj Napoca 
1-1 * Farul Constanţa a stat (Daco 
Getica București – retrasă…).

 Ieri, miercuri 20.XI.2018, după 
închiderea ediţiei săptămânalului 
nostru „Ploieștii”, au fost programate 
două importante jocuri restante: 
Rapid – UTA (Etapa 10) și Turris – 
Petrolul (Etapa 14)…Până la disputarea 
acestora în clasament conduceau: UTA 
(15 jocuri) 32p, CS Mioveni (17 j) 31p 
și Petrolul (16 j) 29p.

 Etapa 19, ultima a turului, 
programează luni 25.XI.2019, de la 
ora 18.00, pe Stadionul „Ilie Oană”, 
jocul FC Petrolul Ploiești – Gloria 
Buzău. Apoi, după puţine zile, sunt 
programate și primele două etape ale 
returului (20 și 21) care cuprind și 
importantele dispute Petrolul Ploiești – 
Metaloglobus București (Stadion „Ilie 
Oană”!, 30.XI.2019) și UTA –Petrolul 
(7.XII.2019, Arad).

Întotdeauna: Hai Petrolul!
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ANUN  DE PRES
Data: noiembrie 2019 

” Construire Gradini a Sp+P+1E cu program prelungit” 

 Comuna Berceni, în calitate de beneficiar al contractului de finan are nr. 4546/12.07.2019, încheiat 
cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice i Organismul 
Intermediar Agen ia pentru Dezvoltare Regional  Sud Muntenia, anun  începerea implement rii 
proiectului ”Construire Gradini a Sp+P+1E cu program prelungit”, cod SMIS 124629, finan at prin 
Programul Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritar  10 - Îmbunata irea infrastructurii educa ionale, 
Prioritatea de investi ii 10.1 - Investi iile în educa ie i formare, inclusiv în formare profesional , pentru 
dobândirea de competen e i înv are pe tot parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ie 
i formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educa iei timpurii si 

înva amântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.    

 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie pentru 
asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la 
procesul educational prin constructia unei gradinitei cu program prelungit situata in localitatea Berceni. 
Obiectivul specific al proiectului este construire si dotare gradinita cu program prelungit pentru crearea 
unei infrastructuri educationale esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru 
construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala ceea ce va conduce la cresterea accesului, 
calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de 
educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a 
invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 

 Valoarea total  a proiectului este de 4.287.049,43 lei, din care finan area nerambursabil  este de 
946.238,97 lei, iar cuantumul contribu iei proprii este de 3.340.810,46 lei. Perioada de implementare a 
proiectului este de 60 de luni, respectiv 25/08/2016 – 31/07/2021. 

Persoana de contact 
Cosmina Ramona Pandele – Primar 
Tel. / fax: 0244470588 / 0244470209     
E-mail: berceniprimaria@yahoo.com              
 
 

COMUNA BERCENI 
Str. Prof. Voicu Ion nr. 140A, Berceni, jude ul Prahova, cod postal 107060, România 

Tel. / fax: 0244470588 / 0244470209, E-mail: berceniprimaria@yahoo.com 

CSȘ PLOIEȘTI, TRIUMF 
LA CUPA PROATLETIC
O puternică reuniune de 

atletism deschisă copiilor și 
care a avut la start peste 500 
de competitori din toată ţara, 
Cupa ProAtletic, s-a desfășurat 
recent (9.XI.2019), în București 
(Sala de Atletism a Complexului 
Sportiv „Lia Manoliu”). Excelent 
organizată de structura sportivă 
ProAtletic București, ampla 
competiţie s-a desfășurat pe șase 
categorii competiţionale: Copii 
1 („C1”, 12-13 ani, născuţi în anii 
2006-2007), C2 (11 ani, 2008), C3 
(10 ani, 2009), C4 (9 ani, 2010), C5 
(8 ani, 2011), C6 (7 ani, 2012).

Ca și în alte competiţii atletice 
juvenile, în prim planul disputelor 
s-au afl at cu succes tinerii atleţi ai 
Clubului Sportiv Școlar Ploiești, 
pregătiţi de profesorii antrenori 
Maria Andrei și Florin Andrei, 
care au triumfat, cucerind la 
diferite categorii de vârstă și la 
diferite probe 21 de medalii, dintre 
care 7 aur, 6 de argint, 8 de bronz.

Medaliile de aur (7) le-au 
cucerit: Andrei Zincă (C1) în 
proba de 600 m (1.46.99 min.); 
Valentin Șerbănoiu (C3) la 200 
m (29.87 sec.); Ștafeta mixtă 
4x100 m(C2, 58.77. sec.) – în 
componenţă Diana Neagu, Maria 
Răduc, Adriana Ilioiu, Valentin 

Șerbănoiu; Elena Hekter – 2 (C3), 
la 50 m (7.48 sec.) și la 200 m 
(28.89 sec.); Ayan Gudi (C3), la 
200 m (29.77 sec.); Ștafeta A mixtă 
4x50 m (C3, 29.78 sec.) – Georgian 
Lepuș, Sara Prunoiu, Rebeca 
Toader, Elena Hekter. CSȘ Ploiești 
a intrat și în posesia a cinci cupe 
câștigate de atleţii săi medaliaţi cu 
aur la individual.

Medaliile de argint (6) și 
le-au adjudecat atleţii din Ștafeta 
A 4x100 m băieţi (C1) – Antonio 
Dumitru, Yanis Ţîrlea, Aurelian 
Sălceanu, Ștefan Niţă; Valentin 
Șerbănoiu (C2) la 600 m; Cristian 
Creangă (C3) la 50 m; Ștafeta 
B mixtă 4x50 m (C3) – Denis 

Simion, Andreea Bălan, Cristian 
Creangă, Ayan Gudi; Rebeca 
Toader (C3) la 200 m; Ștefan 
Moisoiu (C5) la 50 m, iar cele 
de bronz (8) prin Luca Moisoiu 
(C1) la 600 m; Ștafeta B 4x100 m 
băieţi (C1) Teodor Datcu, Luca 
Moisoiu, Andrei Zincă, Gabriel 
Boboc; Ștafeta 4x100 m fete (C1), 
Amira Karabakan, Denisa Boboc, 
Diana Toma, Alexandra Chirică; 
Adriana Ilioiu (C2) la 600 m; 
Rebeca Toader (C3) la 50 m; Ana 
Maria Ștefan (C4) la 50 m; Naveta 
mixtă 4x50 m (C4) – Iustin Soare, 
Rebeca Prunoiu, Sara Echimescu, 
Ana Maria Ștefan; Ștefan Moisoiu 
(C5) la săritura în lungime.

CSC BERCENI, 
CU SUCCES LA 
NAȚIONALELE 
BADMINTON…

În condiţii optime, Arenele 
BNR din București au găzduit 
Campionatele Naţionale de 
Badminton (Juniori U9 și U17 
/ 3.XI.2019), în cadrul cărora, 

cu evoluţii onorante s-au afl at 
și reprezentanţii  valoroasei 
structuri sportive din Prahova – 
Clubul Sportiv Comuna Berceni 
(antrenor Adrian Basarabeanu), 
Matei Pandele, Oana Chitea, 
Sergiu Buhus, Luca Pandele, 
Denisa Muscalu, Dinu Pandele, 
Andreea Vlășceanu, Ioana 
Văcariu. Patru din tinerii sportivi 
de la CSC Berceni au îmbogăţit 
palmaresul clubului lor, cucerind 
preţioase medalii.

Din nou strălucitor, Matei 
Pandele a dominat proba de 
simplu la U9 cucerind medalia 
de aur și titlul de Campion al 
României. Concurând la U17 
(categorie superioară vârstei sale), 
Dinu Pandele – CSC Berceni, 
în pereche cu Andrei Coman – 
CSȘ 6 București, și-au adjudecat 
medaliile de argint, iar în proba 
feminină similară – Andreea 
Vlăsceanu și Ioana Văcariu și-au 
adjudecat medaliile de bronz. CSC 
Berceni și Prahova, în onoare…

n Cristian cu evoluţii onorante s au aflatSimion Andreea Băllan

Imagini:  CSŞ Ploieşti, CSC Berceni şi Răzvan Păsărică / Sport PicturesImagini:  CSŞ Ploieşti, CSC Berceni şi Răzvan Păsărică / Sport Pictures

SPORTIVI PRAHOVENI, ÎN ONOARE…SPORTIVI PRAHOVENI, ÎN ONOARE…

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT
HANDBAL – LIGA 1 (F) * CSU Târgoviște – Activ Prahova Ploiești 10-29; Activ 
Prahova Ploiești – CSM Târgu Jiu 25-22; CSM Târgu Jiu – Dacia Mioveni 23-21 
(în etapa precedentă, rezultat favorabil echipei noastre…)

PETROLUL, EGAL ÎN DERBY, ÎN  „TRIVALE”…

CSŞ Ploieşti, triumf la BucureştiCSŞ Ploieşti, triumf la Bucureşti

Sergiu Arnăutu şi bucuria golului...Sergiu Arnăutu şi bucuria golului...

CSC Berceni, aur, bronz şi argint…CSC Berceni, aur, bronz şi argint…
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