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IMPOZITE MAJORATE CU 4,6% ÎN 2020
După așa-zisa dezbatere publică 

privind impozitele și taxele 
locale pentru anul 2020, primarul 
Adrian Dobre a anunțat că acestea vor fi  
majorate la anul doar cu rata infl ației, de 
4,6%. Cu alte cuvinte, formula de calcul 
rămâne neschimbată, doar că se va 
aplica această corectură dată de infl ație. 
Pe de altă parte, directorul Serviciului 
Public Finanțe Locale Ploiești, Simona 
Dolniceanu, aprecia că Ploieștiul 
s-ar afl a, cu taxele nemodifi cate din 
2016 (n.n.- indexate cu ratei infl ației), 
printre orașele cu cel mai mic nivel al 
impozitării din țară (case, teren, mașini 
și alte bunuri). Și anul viitor se va păstra 

bonifi cația de 10% pentru ploieștenii 
care plătesc integral valoarea taxelor 
locale până la 31 martie inclusiv. De 
asemenea, pentru clădirea folosită ca 
domiciliu și terenul afarent acesteia, 
în suprafață de maximum 500 mp, se 
menține scutirea de la plata impozitului 
pe clădire și a impozitului/taxei pe teren 
pentru proprietarii persoane fi zice fără 
resurse fi nanciare sau ale căror venituri 
lunare nete sunt mai mici sau egale cu 
650 de lei. Noutatea se pare că ține de 
modalitatea de plată, introducându-se, 
în plus, o aplicație ce va putea fi  instalată 
pe telefonul mobil, prin intermediul 
căreia se vor putea achita taxele locale.
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Primarul Adrian Dobre le-a cerut 
public demisia directorilor 

Agenției de Protecție a Mediului și 
Gărzii de Mediu Prahova pentru faptul 
de a nu fi  luat măsuri împotriva fi rmelor 
responsabile de poluarea din oraș. 
Bineînțeles că primarul n-are niciun 
mijloc legal să-i determine pe cei doi 
șefi  să plece, instituțiile respective fi ind 
în subordinea Ministerului Mediului, 
dar politic poate juca un rol decisiv. 
Dobre are posibilitatea să ceară acest 
lucru guvernului PNL, iar premierul 
nu are altceva de făcut decât să-i 
sugereze colegului de la Mediu, Costel 
Alexe, să opereze schimbările necesare 
în Prahova. Primarul Ploieștiului 
a declarat public, după ce a avut o 
întrevedere cu directorii de la APM și 
GM: „La întâlnirea cu șefi i instituțiilor 
care se ocupă cu protecția mediului am 
văzut aceeași atitudine. N-am văzut că 
există determinare, că se vrea să se vină 
cu soluții, n-am văzut propuneri concrete 
prin care marii poluatori din Ploiești să 
fi e sancționați.

Pui pariu că in următorii patru ani nu se 
va termina nicio autostradă?
Pui pariu că în următorii patru ani nu se 
va termina niciun spital regional?
Pui pariu că palatul de justiție nu va fi  
gata nici in următorii patru ani?
Pui pariu că nici în următorii patru ani 
nu vom intra în Schengen?
Pui pariu că în următorii patru ani se vor 
tăia pădurile cât în ultimii patru ani?
Pui pariu că în următorii patru ani se vor 
sifona bani publici mai rău ca în ultimii 
patru ani?
Pui pariu că în următorii patru ani 
numărul salariaților la stat va fi  același 
ca în ultimii patru ani?
Pui pariu că în următorii patru ani 
bugetul pentru salariile bugetarilor va 
fi  același, dacă nu chiar mai mare ca în 
ultimii patru ani?
Pui pariu că în următorii patru ani 
procurorii și judecătorii vor răspunde 
pentru erorile judiciare ca și până acum, 
adică deloc?
Pui pariu că peste patru ani vom vedea 
plânse aceleași grele moșteniri?
Pui pariu că nici în următorii patru ani 
nu vom scăpa de baronii locali?
Pui pariu că nici în următorii patru ani, 
statul nu va recupera nimic de la fi rmele 
străine exportatoare de profi t?
Pui pariu că după următorii patru ani 
vom mai aștepta alți patru ani ca să 
punem ștampila pe același...pariu?S-a aprins iluminatul festiv la Ploiești. De 

data aceasta, momentul a fost devansat cu 

cinci zile: până acum, luminile se aprindeau pe 
5 decembrie, în ajun de Moș Nicolae; în 2019, 
a fost aleasă pentru pornirea iluminatului Ziua 
Națională a României, 1 decembrie. Partea mai 
mult sau mai puțin plăcută din toată această 
bucurie colectivă de sfârșit de an ar fi  că Orășelul 
Copiilor, Târgul de Cărciun și patinoarul au fost 
duse tocmai în Parcul Municipal Vest! Pentru cei 
care au autoturisme să zicem că n-ar fi  o mare 
problemă, dar copiii ai căror părinți nu dispun 
de mașini vor încerca o adevărată aventură, 
călătorind cu autobuzele puse la dispoziție de 
societatea de transport local. TCE a anunțat 
curse speciale cu plecare de la Spitalul Județean 
(nr.43) și Gara de Sud (traseul 2 prelungit), cu 
ultimele plecări din orășel la 20.40 sau 21.00.

ORĂȘELUL COPIILOR,  DUS ORĂȘELUL COPIILOR,  DUS 
ÎN AFARA PLOIEȘTIULUI!

a aprins iluminatul festiv la Ploiești De

30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 
NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE...NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE...

În satele Albești Muru și Vadu Părului, comuna 
Albești Paleologu, se lucrează de zor la introducerea 
sistemului de canalizare. Este o lucrare mare, de 
vreo 18, 295 milioane de lei, desfășurată în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală, 
susținut fi nanciar din bugetul centralizat al statului. 
Toate bune și frumoase, dar ce să vedeți, în cele două 
așezări nu există rețea de alimentare cu apă! Deci ce 
să verși în canalizare dacă nu ai apă? Ofi cialii locali 
spun că ei au depus proiecte pentru ambele utilități, 
apă și canalizare, dar la București, la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, li 
s-a aprobat numai documentația pentru canalizare. 
Iar autoritățile ce și-au zis: dacă tot am pus mâna 
pe bani, hai să facem canalizare și vom vedea noi 
mai târziu cum rezolvăm și cu apa. Pe de altă parte, 
există așa, de-un ban speranță, că la sistemul de 
colectare a apelor uzate se vor racorda gospodăriile 
care dețin surse proprii de alimentare cu apa (puțuri 
forate individual).

PĂCALĂ S-A MUTAT PĂCALĂ S-A MUTAT 
LA ALBEȘTI. LA ALBEȘTI. 

SAU LA MADR?SAU LA MADR?
Mai țineți minte semnalul? Zicea 

cam așa: „Aici, Europa Liberă”. 
Apoi urma un fragment din Rapsodia 
Română a lui George Enescu. Și mai era 
Vocea Americii, unde noi, românii, l-am 
auzit pentru prima dată vorbind pe MS 
Regele Mihai. În 1989, porția, prima 
porție de libertate de acolo ne-am luat-o. 
Stăteam cu urechile lipite de aparat. 
Afl asem de Perestroika, de cum a căzut 
Zidul Berlinului, cum au cedat conducerea 
toți președinții din blocul comunist, știam 
despre puterea „Solidaritatea” din Polonia. 
Numai la noi nu se întâmpla nimic. Absolut 
nimic. Era o tăcere apăsătoare, un plumb 
peste România parcă; nimeni sau aproape 
nimeni nu mai visa, nimeni nu mai spera, 
eram condamnați la temniță sufl etească pe 
viață. Și într-o bună zi, tot prin cele două 
posturi pe care nu aveai voie legal să le 

asculți- dar cine se mai uita la așa ceva? - 
au venit vești de la Timișoara. Aproape că 
era ireal. Stăteam cu inima cât un purice de 
teamă să nu fi e doar o revoltă înăbușită. Ca 
aialaltă, de la Brașov. Plângeam, ascultam 
și speram. Și-am auzit că armata ucide. Era 
imposibil de procesat această informație. 
Curând au venit semne că tăvălugul nu mai 
poate fi  oprit.  Au fost zile de vis. Asta până 
la prima trezie..

CE-AM FĂCUT CU EI?CE-AM FĂCUT CU EI?
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Scăpată naiba știe cum din 
dosarul retrocedărilor, 

avocata Ingrid Mocanu, cucoana 
aia care țipă la televizor, a sărit la 
Călin Popescu Tăriceanu, până mai 
ieri complice în maltratarea legilor 
justiției: „Băi, penalule imun! Știi de 
ce nu ești tu la pușcărie? Pentru că 
te-a scăpat Dragnea și compania și 
pentru că ți-ai negociat prin păduri 
libertatea, trădând tot ce mișcă în 
jurul tău.”  Dar ce faceți, puișorilor, 
vă dați în gât? Adică ne spuneți 
acum că atunci când voi „apărați” 
justiția vă scăpați unii pe alții de 

pușcărie? Afurisiți ce sunteți, iar la 
urmă, când v-ați văzut cu sacii-n 
căruță, l-ați băgat la zdup pe Liviu, 
ăla care v-a salvat pe amândoi, nu 
care cumva să se răzgândească...

Solicitat de DIGI 24 să 
comenteze jucăreala aia de la 

PSD, când doamna Dăncy și-a dat 
demisia de bună voie, dar...silită de 
Marcel Ciolacu, Pop Genunche a 
zis una memorabilă: „decât să fi e 

dezordine mai bine să fi e ordine”. 
Mda, mă, Liviule, decât să fi e 
noapte, mai bine să fi e zi, decât să 
fi e iarnă, mai bine zăpadă, decât 
furtună, mai bine mocănească..., 
decât prost, mai bine parlamentar!

Apropo de ședința PSD. Cică 
Orlando îl căuta disperat pe 

Mihai Fifor prin sediul partidului, 

urlând „unde-i șobolanul ăla?” 
Așe...ni, care va să zică voi ați pus 
un șobolan să conducă țara, măh? 
Ne miram noi de ce nu se văd 
spitalele și autostrăzile alea pe care 
ziceați că le construiți...Ce zideați 
voi ziua, ronțăia Fifor noaptea! Mă 
rog, îl puneați să înghită banii...
Era să uit: când erați cu duamna 
Coc, ea nu se prindea că voi doi o 
șobolăneați?

Vorbind despre românii 
plecați în străinătate ca și 

cum ar fi  ai dreptei politice, liderul 
PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, fost 
ministru al Economiei, a gavarit: 
„Ei au 700.000 de oameni care au 
domiciliu, pașapoartele alea cu 
domiciliu, care-s legali. Restul până 
la 3-5 milioane, că se vehiculează 

tot felul, sunt fetele alea de le duc 
ăștia, eu știu, nu ilegal, dar... „ Na, 
zi Bădălău și taci! Acuma, pe bune, 
să știi că nu se aplică peste tot 
rețeta voastră. Adică dacă voi v-ați 
dus toate pițipoancele prin guvern, 
partid, ministere și primării, asta 
nu înseamnă că toată lumea face 
ca voi. Dar apropo de „fetele alea 
duse de ăia”: e nasol rău de tot 
dacă pe voi n-a vrut diaspora să vă 
voteze nici cu fundul... 

Cică liberalii din Brașov, cu 
știrea lui Ludovic Orban, 

au angajat șef la poștă un tinerel,  
Bogdan Năstase pe numele său, 
care la viața lui a fost instalator. 
Organizația PSD a reacționat 

imediat, râzând de colegii liberali. 
Acuma, noi ce să zicem, s-or fi  
spart conductele la poștă și-o fi  fost 
nevoie de cineva să le repare, na! 
Asta ar fi  varianta bună. Varianta 
rea ar fi  să nu se fi  spart conducta 
cu proști de la PNL și să ne trezim 
că înlocuim, vorba lor, „fraierii 
voștri cu fraierii noștri”. Nouă, 
cetățenilor spectatori, o să ne fi e 
apoi foarte greu să decidem ai cui 
netoți sunt mai de soi!

Președintele Klaus Iohannis 
le-a zis liberalilor că, la 

alegerile europarlamentare și 
prezidențiale din acest an, românii, 

prin votul acordat, au sugerat că 
vor o Românie fără PSD. Greșești, 
dragă, românii au chef de o țară 
fără voi toți, socialiști sau liberali, 
dar cum acest lucru este imposibil, 
fi indcă pe voi nici naiba nu vă mai 
înlătură de la ciolan, cred că mai 
degrabă vreți voi, politicienii, o 
Românie fără români. Insistați, că 
asta se poate, ați văzut! Dacă în 
30 de ani au fugit peste graniță 5 
milioane de români, în următorii 
90 chiar e posibil să nu mai găsiți 
niciun votant pe-acasă, nici măcar 
de sămânță!

Dorin Cojocaru, președintele 
Patronatului Laptelui 

din România, a zis că „unii mici 
producători și unele centre de 
colectare pun căcăreze de oaie 
în lapte pentru a-i da mirosul 
specifi c și a înșela consumatorii”. 
Deci să ne înțelegem: omul ăsta 
zice că oierii au lapte de vacă sau 
de bivoliță și pun căcăreze de oaie 
în el ca să dea brânzei miros de 
ovină, că poate telemeaua de vacă 
n-are vânzare, neh? Păi și dacă era 
invers, ce făceau, puneau balegă 
de vacă în lapte? Dorine, nu mi-e 
clar: tu de unde știi ce parfum și 
ce gust au căcărezele, servești așa 
ceva în mod curent? După cum se 

vede alea infl uențează mai mult la 
țeastă, nu la miros...

Lidia Fecioru a prezentat 
la Antenan 3 o chestie 

simpatică, anume că poți depista 
anumite maladii sau malformații 

după lunula unghiilor. De 
exemplu, unghia de la degetul 
mic este legată de rinichi, inimă 
și intestinul subțire, inelarul 
de organele de reproducție, iar 
mijlociul, de creier! Acum e 
acum: în cazul în care lunula de 
la mijlociu e mică, înseamnă că 
și creierul e chiseliță. Cred că ați 
înțeles perfect de ce oamenii fac 
acel semn, nu? E fi x în legătură 
cu cerebelul defect... Dacă s-ar 
institui să fi e stabilit IQ  la angajare 
după absența sau mărimea lunulei, 
cred că trei sferturi dintre români 
ar umbla cu degetul bandajat ori 
l-ar tăia pur și simplu.

Geologul rus Viktor Bokov 
i-a averizat pe români 

că la anul, pe 13 septembrie, în 
Vrancea va avea loc un cutremur 
devastator. El a prevestit că 
înainte de catastrofă vor fi  și alte 
cutremure mai mici pe 10 martie, 
4 iunie și 26 august. Viktor și-a luat 
și-o marjă de prorocire, de 82%. 
Mă, Pacemu vî ne speriaete, voi 
aveți de gând să năvăliți peste noi 
la anul? Adică ne zici să ne pitim 
prin pivnițe și apoi să ne călcați 
voi cu șenilatele pe cap? Ca să fi m 
siguri totuși că nu ne minți, dă o 
fugă până la baba Vanga, pe lumea 
cealaltă, să te consulți cu ea despre 
cutremur... Și să nu te grăbești a te 
întoarce, bine?
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ACTUALITATE

BĂRBAT SANCȚIONAT 
DUPĂ CE A FĂCUT SEMNE 

OBSCENE ÎN TIMPUL 
PARADEI MILITARE

Un bărbat în vârstă de 
aproximativ 40 de ani, cu 
domiciliul în Ploiești, a ajuns 
la secția de poliție după ce, în 
timpul paradei militare organizate 
în municipiu, ar fi  făcut semne 
obscene. După audieri, bărbatul 
a fost sancționat de polițiști cu 
200 de lei, pentru săvârșirea în 

public de gesturi obscene, conform 
legii 61/1991.

PEȘTE FĂRĂ DOCUMENTE, 
CONFISCAT LA RÂFOV

Un  bărbat din Mizil a fost 
depistat de polițiști, pe raza 
comunei Râfov, în timp ce avea 
la comercializare cantitatea de 
aproape 125 kg de pește. Bărbatul 
nu a putut prezenta documente 
de provenință a peștelui pe care îl 
avea la vânzare. În cauză, polițiștii 
au întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
comercializare fără documente 
legale a peștelui și s-a procedat la 
indisponibilizarea acestuia.

DOSAR PENAL PENTRU UN 
FOC DE ARTIFICII

Polițiști din cadrul Secției 

Rurale nr. 2 Florești au observat, 
pe raza satului Filipeștii de Pădure, 
un foc de artifi cii în zona parcării 
unui magazin. Deplasându-se la 
fața locului, polițiștii au identifi cat 
mai multe persoane, printre care 
și un bărbat din satul Filipeștii 
de Târg, care a declarat faptul 
că fi ul său își serbează ziua de 
naștere la un restaurant și că i-a 
făcut surpriză un foc de artifi cii, 
ocazie cu care a aprins personal 
materialele pirotehnice. „În cauză 
a fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
operaţiuni cu articole pirotehnice 

efectuate fără drept”, a precizat IPJ 
Prahova.

BĂRBAT CONDAMNAT LA 
ÎNCHISOARE, PRINS LA 

PLOIEȘTI
Polițiști de investigații criminale 

din cadrul Biroului ,,Urmăriri” au 
depistat și reținut, în municipiul 
Ploiești, un bărbat din județul Iași 
care se sustrăgea de la un mandat 
de executare a pedepsei. Bărbatul 
a fost condamnat la 4 ani și 8 luni 
de închisoare, pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune. 
Individul a fost încarcerat în 
Penitenciarul Mărgineni.

d d b fi d ”

urlând unde i șobolanul ăla?”

t t f l l t f t l l d l d

prin votul acordat au sugerat că

din România a zis că unii mici

după lunula unghiilor De

f f d ”
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PERCHEZIȚII ÎN 
PRAHOVA LA O GRUPARE 
SPECIALIZATĂ ÎN TRAFIC 

DE DROGURI
Polițiștii Brigăzii de Combatere 

a Criminalității Ploiești – Serviciul 
Antidrog, împreună cu un procuror 
din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul 
Teritorial Ploiești, au documentat, 
în cursul lunii noiembrie 2019, 
activitățile infracționale ale unei 
grupări implicată în trafi cul 

internațional de droguri de 
mare risc (comprimate ecstasy), 
grupare ce acționa pe raza 
județului Prahova. „Din cercetări 
s-a stabilit că membrii grupării 
ar fi  introdus în țară cantități de 
comprimate ecstasy, droguri care 
erau procurate din Marea Britanie. 
Ulterior, le-ar fi  comercializat 
către diferite persoane din județ”, 
a precizat IGPR. Pentru probarea 
faptelor ilicite au fost efectuate 

două percheziții domiciliare, 
la locuințele a doi membri ai 
grupării, fi ind ridicate 2.201 
comprimate ecstasy. După 
fi nalizarea audierilor, față de unul 
dintre membri a fost dispusă 
măsura preventivă a reținerii 
pentru 24 de ore, acesta fi ind 
prezentat Tribunalului Prahova cu 
propunere de arestare preventivă, 
a mai precizat IGPR. Activitățile 
s-au desfășurat cu sprijinul 
Direcției Operațiuni Speciale din 
Poliția Română și al Grupării de 
Jandarmi Mobile „Matei Basarab” 
Ploiești.

MICROBUZ LOVIT DE UN 
AUTOTURISM, PE DN1, LA 

FLOREȘTI
Accidentul rutier a avut 

loc pe DN1, la intersecție cu 
drumul spre Florești. Se pare că 
evenimentul s-ar fi  produs după 
ce un autoturism, care circula din 
direcția Florești către DN1, nu s-ar 
fi  asigurat la efectuarea virajului 
către stânga, spre Brașov, și a 
intrat în coliziune cu un microbuz 
care circula regulamentar pe 
sensul Ploiești – Brașov. În urma 
impactului, 10 persoane, dintr-
un total de 24, au fost asistate 
medical, iar cinci dintre ele au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, pentru acordarea de 
asistență medicală de specialitate.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulploieştii.ro

COLEGIUL „SPIRU HARET”, ÎN COLEGIUL „SPIRU HARET”, ÎN 
VIZORUL AVOCATULUI POPORULUI

 continuare din pagina 1

Avocatul Poporului a efectuat 
o anchetă la Colegiul „Spiru 

Haret” din Ploiești în urma unei 
sesizări din ofi ciu legată de faptul 
că unii elevi nu au fost primiți 
în clădirea școlii din cauză că au 
întârziat la ore. Controlul a vizat 
posibila încălcare a două articole din 
Constituția României, care se referă 
la dreptul la învățătură și dreptul 
persoanei vătămate de o autoritate 
publică. Această măsură inclusă în 
regulamentul intern, adoptat în luna 
octombrie, a funcționat începând cu 
data de 4 noiembrie 2019, în cadrul 
așa-zisului program de iarnă și s-a 
menținut, se specifi că în concluziile 
Avocatului Poporului, și pe timpul 

controlului, „restricționarea accesului 
elevilor în timpul orelor de curs fi ind 
o măsură cu caracter permanent”. 
Mai limpede, conducerea școlii a 
decis ca, pe timpul anotimpului 
rece, cursurile vor începe la 7,45, 
iar accesul elevilor va fi  permis cel 
târziu până la 7,50, inclusiv pentru 
navetiști, oră după care poarta va 
fi  închisă. Elevii care, din motive 
mai mult sau mai puțin justifi cate, 
întârzie, mai pot intra în unitate în 
prima pauză. Dar pe timpul zecilor 
de minute până la redeschiderea 
accesului, școala nu s-a interesat ce 
fac copiii, unde se adăpostesc, dacă 
eventual sunt puși în situația să 
aștepte în stradă, caz în care ar putea 

fi  chiar agresați. Avocatul Poporului 
a constatat și faptul că părinții pot 
fi  induși în eroare: „fi ecare elev are 
o cartelă de acces care, trecută prin 
dispozitivul de la intrare, transmite 
prin soft ul aferent un mesaj către 
telefonul mobil al părintelui, care știe 
astfel că fi ica/fi ul a ajuns la școală și se 
afl ă în siguranță. Această operațiune 
poate fi  realizată și când elevul 
întârzie și nu mai este primit în clasă, 
părintele primind informația că totul 
este bine, dar în realitate copilul se afl ă 
în stradă”. Conducerea școlii a primit 
recomandarea „de a revizui procedura 
operațională de acces în unitatea 
școlară și a celorlalte documente 
interne conexe, în sensul reglementării 
corespunzătoare a accesului în incinta 
unității de învățământ a elevilor care, 
din diferite motive, întârzie la cursurile 
școlare, în așa fel încât acestora să nu 
le fi e limitat accesul la educație, dar și 
pentru evitarea apariției unor eventuale 
situații de risc pentru integritatea 
fi zică/psihică a acestor elevi”. Colegiul 
„Spiru Haret” a fost obligat să afi șeze 
la avizierul și pe pagina de internet 
a unității de învățământ procedura 
de acces revizuită, pe care să o și 
disemineze tuturor elevilor, cadrelor 
didactice și părinților.

PRIMARUL DOBRE 
A CERUT DEMISIAA CERUT DEMISIA  
DIRECTORILOR APM ȘI GMDIRECTORILOR APM ȘI GM

Ne-am săturat, noi, autoritățile locale, de aceleași explicații 
care se repetă de atâția ani, ba că nu sunt constatate 

depășiri ale noxelor, ba că nu s-au descoperit poluatorii. Atitudinea 
celor de la APM și GM Prahova a fost și este total neprofesionistă, 
motiv pentru care le-am solicitat să-și prezinte demisia.” Dobre a 
mai spus că, la Dispeceratul Primăriei Ploiești, „plouă” cu sesizări 
privind poluarea orașului, până la sfârșitul lunii noiembrie fi ind 
depuse în jur de 300 de plângeri. Adevărul este că ploieștenii 
au fost tratați cu foarte mare indiferență în ultimii ani. Doar 
activismul civic a făcut ca fenomenul poluării să fi e în centrul 
atenției. Instituțiile publice au început cumva să se agite doar la 
presiunea străzii (fi ravă) și după ce Institutul de Sănătate Publică a 
publicat un studiu care certifi că legătura dintre poluare și cancer, 
dintre noxe și decesul provocat de boli provocate de poluare.

CE FACE CE FACE 
PRIMĂRIA PRIMĂRIA 

PLOIEȘTI CU PLOIEȘTI CU 
BANII FUNDAȚIEI BANII FUNDAȚIEI 
„COPIII NOȘTRI”?„COPIII NOȘTRI”?

Vă mai amintiți de ideea înfi ințării, în actualul sediu al 
Primăriei Ploiești (fost Petrom OMV), a unui spital de 

copii, proiect de care s-a legat și edifi carea parcării supraetajate 
de pe strada Cuza Vodă? Ei bine, cu acel prilej, în 2013, sub 
patronajul administrației publice, s-a înfi ințat Fundația „Copiii 
noștri”, care-și propunea să strângă fonduri pentru amenajarea, 
cităm din presa vremii, „a celui mai modern spital de copii din 
România”. Ca mai mereu, planul administrației Iulian Bădescu 
și, ulterior, a primarilor interimari Iulian Teodorescu și Cristian 
Ganea, s-a dus pe apa Sâmbetei. Dar banii au rămas sau cel 
puțin ar trebui să fi e găsiți în conturile deschise ale fundației. 
Primăria Ploiești a confi rmat pentru „Observatorulph” că 
persoanele juridice au donat pentru această cauză 149.115 
lei, iar din redirecționarea a 2% din impozitul pe venit a fost 
colectată suma de 243.246,22 lei. Ce se întâmplă cu acești bani? 
Nu se știe! Administrația municipală spune că sumele nu pot fi  
rambursate donatorilor, dar nici nu arată scopul în care vor fi  
utilizate fondurile! Și poate ar fi  cazul s-o facă, asta dacă banii 
chiar mai există în conturi!

vocatul Poporului a efectuat controlului restricționarea accesului

AUTORIZAȚIA ISU, ELIMINATĂ DIN AUTORIZAȚIA ISU, ELIMINATĂ DIN 
DOSARUL DE ACREDITARE A ȘCOLILORDOSARUL DE ACREDITARE A ȘCOLILOR

Parlamentul României a 
strecurat, pe 25 noiembrie 

2019, atunci când a adoptat Legea de 
aprobare a Ordonanței de Urgență 
(OUG) nr. 23/2019, o prevedere 
de-a dreptul surprinzătoare, prin 
care se elimină obligativitatea 
deținerii de către școlile de stat 

sau private a autorizației ISU în 
dosarul de acreditate a unei unități 
de învățământ. În aprilie, când a 
fost formulată OUG, acest articol a 
fost retras, la sugestia sau presiunea 
opiniei publice, dar se vede treaba 
că de la Guvern și până la Parlament 
acesta a reapărut, intenționat sau nu. 

Actul normativ a fost promulgat și 
de președintele României. Tradus, 
acest lucru înseamnă că Agenția 
Română de Asigurare a Calității 
în Învățământul Preuniversitar 
(ARACIP) nu mai trebuie să verifi ce 
autorizația de securitate la incendiu, 
înainte de a propune autorizarea/
acreditarea unei școli. Primăria sau 
proprietarul clădirii, în cazul școlilor 
private, au de acum înainte obligația 
să obțină autorizația ISU, dispărând 
așadar acest fi ltru importat, asigurat 
până acum de ARACIP. La o adică, 
părinții care doresc ca micuții lor să 
învețe într-o clădire sigură, trebuie 
de-acum să-și ia informațiile privind 
unitatea de învățământ din mai multe 
surse. Decizia aceasta nu este bună 
deloc. Avem sufi ciente cazuri în 
România în care autoritățile locale 
au permis deschiderea școlilor fără 
autorizațiile ISU sau sanitare, deci ce 
încredere putem avea?

d ă
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Polițiști ai Serviciului Rutier 
– Biroul Drumuri Naționale și 

Europene au acționat pe raza 
județului pentru prevenirea și 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente. Polițiștii au aplicat 
117 sancțiuni contravenționale. 63 
dintre amenzi au fost date pentru 
viteză excesivă. Valoarea totală a 
sancțiunilor s-a cifrat la 43.300 
lei, iar ca măsuri complementare 
polițiștii au reținut 11 permise de 
conducere. 94 de conducători auto 
au fost testați cu aparatul etilotest. 

ACCIDENT PE DN1A, LA 
GURA VITIOAREI

Evenimentul rutier a avut loc 
pe DN1A, la km 110, pe raza 
localității Gura Vitoarei, după 
ce trei autoturisme au intrat în 

coliziune. În urma impactului, o 
persoană a fost rănită și a necesitat 
asistență medicală. Accidentul 
se pare că ar fi  avut loc după ce 
un autoturism, care se deplasa 
pe sensul de mers către Vălenii 
de Munte, nu s-ar fi  asigurat la 
efectuarea unei manevre de viraj 
către stânga, moment în care 
ar fi  intrat in coliziune cu alte 
două autoturisme care circulau 
regulamentar, unul dinspre 
Ploiești si altul dinspre Valenii de 
Munte. Cei trei conducatori au 
fost testati cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ. Trafi cul în 
zonă a fost restricționat.

PIETON LOVIT DE UN 
AUTOTURISM ÎN PLOIEȘTI

Accidentul s-a produs la 
intersecția străzilor Rudului cu 
Mărășești. Din primele verifi cări, 
se pare că, pe fondul traversării 
neregulamentare, un bărbat, în 
vârstă de 70 de ani, a fost surprins 
și acroșat de un auto, condus de o 
femeie în vârstă de 42 de ani, care 
circula pe strada Rudului pe sensul 
de mers dinspre sud spre centru. 
Pietonul rănit a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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În ședința ordinară a Consiliului Local 
Ploiești din data de 28 noiembrie 

se afl au, printre altele, două proiecte cu 
documentele premergătoare construirii a 
două grădinițe noi în Ploiești (Aleea Strunga 
și Bulevardul Petrolului). Ambele nu au 
fost votate de cosilierii locali PSD-ALDE. 
Anterior, proiectele privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici și 
modifi carea surselor de fi nanțare fuseseră 
respinse și în ședința extraordinară 
convocată pentru 13 noiembrie. La o altă 
reuniune extraordinară, convocată pentru 2 
decembrie, consilierii ALDE și PSD nu s-au 
prezentat în sala de ședință. 

PRIMARUL JELEȘTE PE 
FACEBOOK

Primarul Adrian Dobre s-a plâns pe 
rețelele de socializare: „Consilerii alianței 
PSD-ALDE, inclusiv viceprimarii Ganea 
și Pană, au refuzat să se prezinte la ședința 
Consiliului Local de astăzi, 02.12.219, 
unde urma să se voteze proiectul pentru 

construirea a două grădinițe noi.” Într-o 
înregistrare video, primarul este chiar mai 
direct în exprimare și spune tranșant că 
aleșii PSD-ALDE nu vor grădinițe noi în 
Ploiești. 

CONSILIERII PSD SE PLÂNG 
ȘI EI PRIN COMUNICATE DE 

PRESĂ
În replică, aleșii locali ai Partidului Social 

Democrat au motivat gestul lor prin lipsa 
avizelor de la Direcția Economică și secretarul 
municipiului Ploiești. Iată ce spun cei de la 
PSD într-un comunicat de presă:„Consilierii 
locali PSD Ploiești protestează împotriva 
încercării de manipulare a opiniei publice 
de către primarul liberal Adrian Dobre, în 
ceea ce privește proiectele de construire a 
unor grădinițe noi, cu o fi nanțare infi mă de 
la Uniunea Europeană. Ne-am săturat să 
stăm la cheremul unui edil care nu este în 
stare să coordoneze activitatea direcțiilor din 
Primăria Ploiești, în așa fel încât lucrurile să 
funcționeze legal și transparent. În declarația 
transmisă live pe rețelele de socializare de 
către primarul Dobre în timpul unei ședințe 

care ar fi  trebuit să fi e de Consiliu Local, edilul 
a uitat să precizeze că proiectele afl ate pe 
ordinea de zi aveau aviz negativ de la Direcția 
Economică și nu aveau aviz de legalitate din 
partea Secretarului General al Municipiului 
Ploiești. Nu înțelegem disperarea lui Adrian 
Dobre de a ne forța mâna pentru a vota niște 
proiecte de hotărâre doar pentru că așa îi cer 
șefi i de partid, fără a verifi ca de ce direcțiile 
de specialitate din Primăria Ploiești refuză să 
acorde avizele conform legislației în vigoare. 
Înțelegem nevoia de grădinițe a Ploieștiului, 
dar nu putem accepta ca astfel de imobile 
să fi e construite cu niște costuri uriașe, 
asemenea unor propietăți exclusiviste, de 
lux.”
MIZA: NIȘTE GRĂDINIȚE NOI, 

FINANȚATE „SUBȚIRE” DIN 
BANII EUROPENI

Reamintim că Primăria Ploiești a cerut 
Consiliului Local să aprobe creșterea 
substanțială a contribuției administrației 
locale la două proiecte cu fi nanțare 
europeană vizând construirea grădinițelor 
de pe strada Aleea Strunga și Bulevardul 
Petrolului. Inițial, în decembrie anul trecut, 
pentru Grădinița de pe Aleea Strunga, 
cererea de fi nanțare vorbea despre o valoare 
a proiectului în sumă de 12,9 milioane de 
lei și o contribuție locală de 330.442 lei. 
La un an distanță, pesemne în urma unor 
decizii ale ADR Sud-Muntenia, Primăria a 
modifi cat și indicatorii tehnico-economici 
și cota de contribuție, valoarea totală a 
investiției fi ind acum de 13,8 mil. lei, iar cota 
de contribuție, atenție, de 9,6 mil. lei! Deci 
avem o creștere a cheltuielilor care revin 
administrației de la 2%, la 69,5%! În mod 
similar se petrec lucrurile și la Grădinița cu 
program prelungit de pe B-dul Petrolului: 
valoarea investiției a fost modifi cată de la 
12, 8 mil. lei, la 14,04 mil. lei, iar cota de 
fi nanțare proprie crește de la 326.795 lei, la 
9,8 mil. lei.  Altfel spus, fi nanțarea europeană 
va acoperi doar 30% din cheltuieli, diferența 
picând în sarcina bugetului local.
GANEA NU VREA GRĂDINIȚE, 
DAR SOLICITĂ CUMPĂRAREA 

UNUI TEREN DE SPORT
De fapt, fi ecare cu ce-l doare! Viceprimarul 

Cristian Ganea s-a plâns, ați ghicit, tot pe 
Facebook!- că liberalii n-au vrut să dea vreo 
700. 000 lei pe o bază sportivă. Deci nu-s 
bani pentru grădinițe, dar avem pentru baze 

sportive! Ganea a scris:  „Vot iresponsabil al 
aleșilor locali PNL în Consiliul Local Ploiești! 
Liberalii au votat împotriva achiziționării 
bazei sportive LukOil, deși cunosc faptul 
că CSM Ploiești plătește bani mulți pentru 
antrenamentele copiilor pe diverse terenuri 
particulare. Lukoil ne oferă baza sportivă la 
pretul de 150.000 de euro, pretul propus de 
municipalitate în urmă cu 4 ani, iar PNL 
refuză o oportunitate în condițiile în care 
Ploieștiul este cel mai sărac oraș în ceea ce 
privește bazele sportive din patrimoniul 
municipalității!  Felicitări, domnilor liberali, 
pentru grija pe care o dovediți pentru 
sănătatea copiilor din Ploiești!” Să zicem că 
„grija” lor este egală cu aceea a vicelui pentru 
grădinițe? Primarul Dobre nu s-a lăsat prea 
mult așteptat și a ripostat colegului său din 
echipa executivului ploieștean: „Nu înțeleg 
cum cineva, fi e el și viceprimar PSD, își poate 
imagina să construiască o bază sportivă 
pentru tineri în imediata apropiere a unei 
platforme industriale cu grad mare de poluare 
din Ploiești. Consider că sănătatea copiilor 
noștri este mai presus de orice interes. Se pare 
că domnul Ganea nu este de aceeași părere 
și ar fi  vrut ca aceștia să facă sport într-un 
nor de sulf și alte gaze toxice. Cam așa vede 
sportul un pesedist. Cât despre baze sportive, 
îi amintesc că avem deja contractate (lucrări) 
3 săli de sport și nu ne vom opri aici”. Între 
noi fi e vorba, care-i diferența între a face 
sport lângă o rafi nărie sau în oraș, fi indcă 
poluarea este aproximativ aceeași?

n ședința ordinară a Consiliului Local construirea a două grădinițe noi” Într o

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI FAC PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI FAC 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PE... FACEBOOK!ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PE... FACEBOOK!

Mare noroc cu Facebookul acesta. Așa mai afl ăm și noi, cu condiția să luăm 
postările la jumătate de măsură, ce se mai întâmplă în Primăria Ploiești, hărțuită 

sau feliată în ultimii trei ani între majoritatea politică PSD-ALDE din Consiliul Local și 
executivul deținut de un primar al PNL. De fapt, ca s-o spunem pe-a dreaptă, ai noștri 
fac administrație publică pe rețelele de socializare. În teren, ați observat, din rațiuni 
politice sau din incompetență, avem prea puține investiții. Cel mai recent caz se referă la 
achiziționarea unui teren de sport condiționat (sau nu) de aprobarea unor noi indicatori 
economici, cu modifi carea surselor de fi nanțare, pentru construirea a două noi grădinițe. 
În fi ne, așa pare trocul de la distanță.
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ACCIDENT FEROVIAR 
MORTAL ÎN STAȚIA CF 

BRAZI - TRIAJ
Accidentul feroviar a avut loc 

la km 54, între Triaj și Brazi. Un 
bărbat în vârstă de 60 de ani, de 
fel din Târnăveni, județul Mureș, 
nu s-ar fi  asigurat la trecerea la 
nivel cu calea ferată și a fost lovit 
de un tren InterRegio, care circula 
pe relația Brașov – București. 
O persoană a sunat la 112 și a 
anunțat evenimentul feroviar. La 

fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță, precum și de la ISU 
Prahova. Din păcate, în urma 
impactului, bărbatul a suferit 

leziuni incompatibile cu viața, iar 
medicii ajunși la fața locului nu 
au mai putut face altceva decât să 
declare decesul. 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 Sinaia, în zona Mefi n. 
Se pare că un auto care circula 
pe banda I, pe DN1, pe sensul 
de mers Ploiești - Brașov, la km 
121+200 m, posibil pe fondul 
întoarcerii neregulamentare, 
ar fi  intrat în coliziune cu un 

ansamblu de vehicule, care 
circula regulamentar, pe banda 
II. În urma evenimentului rutier, 
conducătorul autoturismului, un 
tânăr de 18 ani, a fost transportat 
la spital. Trafi cul rutier a fost 
restricționat pe sensul de mers 
Ploiești – Brașov.

ACCIDENT PE DJ 234, LA 
SÂNGERU

Evenimentul rutier a avut loc 
pe DJ234, pe raza satului Piatra 
Mică, din comuna Sângeru, după 
ce un conducător auto, pe fondul 
neadaptării vitezei la condițiile 
meteo, ar fi  pierdut controlul 
direcției și a intrat cu mașina într-

un cap de pod. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
Serviciului de Ambulanță și ale 
ISU Prahova. În urma impactului 
o persoană a fost rănită. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Deși a refuzat timp de un an 
și jumătate să ia în discuție 

abrogarea Legii 169/2017 a recursului 
compensatoriu, Comisia Juridică a 
Camerei Deputaților a votat în unani-
mitate actul normativ de abrogare, 
în varianta propusă de PNL. Inclusiv 
parlamentarii PSD au votat eliminarea 
acestei legi, motivând schimbarea 
atitudinii de faptul că au o conducere 
nouă, cu alte priorități. În realitate, 
PSD a scăpat de dominația grupului 
care a măcelărit realmente legile 
justiției și, pe fondul rezultatelor slabe 
de la alegerile prezidențiale, partidul 
vrea să dea un semnal clar populației că 
este interesat de drepturile victimei, nu 
de ale infractorilor. Ministrul Justiției, 
Cătălin Predoiu, a venit în comisie și 
cu un set de dispoziții tranzitorii, care 
să pună capăt oricăror interpretări în 
actul de justiție, având în vedere că 
Legea 169 a întins foarte multe capcane 
ce ar putea acoperi cu efectele sale o 
perioadă de timp neprecizată. Pentru 
că legea a răspuns unor solicitări 
CEDO, Predoiu a anunțat și măsurile 
compensatorii la abrogarea recursului, 
cum ar fi  creșterea numărului de locuri 
de detenție, îmbunătățirea spațiilor și 
consolidarea sistemului de probațiune. 
Reamintim că recursul compensatoriu 

a fost promovat prima dată de 
ministrul tehnocrat al Justiției, Raluca 
Prună, ca răspuns al sancțiunilor 
CEDO, într-o formulă echilibrată, spun 
unii specialiști: 3 zile compensatorii la 
fi ecare 30 de zile executate în condiții 
neconforme standardelor CEDO, 
suprafață considerată improprie este de 
3 mp/deținut/spațiu de detenție. La un 
an, pe vreme când ministru era Tudorel 
Toader, Parlamentul –majoritatea PSD-
ALDE-UDMR- a modifi cat drastic 
condițiile, după cum urmează: pentru 
fi ecare 30 zile în condiții neconforme 
6 zile considerate executate în loc 
de 3; 4 mp suprafața minimă în loc 
ce 3 mp propuși în proiectul inițial; 
generalizarea de la camera de detenție 
la clădire; mărirea benefi ciilor în zile 
câștigate pentru muncă, unde s-au 
relaxat toate condițiile și au crescut 
toate benefi ciile. Potrivit datelor 
transmise Ministerului Justiției 
de către Administrața Națională a 
Penitenciarelor, în perioada august 
2017-iunie 2019, au fost eliberați în 
baza acestei legi aproape 20.000 de 
deținuți. Dintre aceștia, 840 erau 
condamnați pentru omor, 73 pentru 
omor califi cat, 191 pentru trafi c de 
minori și 566 pentru viol. 

RECURSUL COMPENSATORIU, RECURSUL COMPENSATORIU, 
ABROGAT ÎN UNANIMITATEABROGAT ÎN UNANIMITATE
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Potrivit Barometrului de HR 
realizat de PwC România și 

preluat de Hotnews, în 2020, peste 
jumătate dintre companiile din 
România (54%) intenționează să 
crească numărul de angajați cu o 
medie de 11 procente. Cea mai mare 

cerere se profi lează a fi  în sectorul 
IT&C ( 91% dintre companii 
vor să angajeze noi salariați), 
urmat de industrie (71%), auto 
(70%) și retail (50%).  Creșteri de 
personal au mai prognozat 40% din 
companiile din sectorul de servicii 

fi nanciare și 30% dintre fi rmele 
din farmaceutică. Ionuț Simion, 
Country Managing Partner, PwC 
România, a declarat: „Estimările 
noastre arată că România are nevoie 
de încă un milion de angajați, în 
următorii cinci ani, pentru a obține 
o creștere economică medie de 3,5% 
anual. Așa cum știm, în ultimii 
ani, forța de muncă a devenit mai 
greu de găsit, existând riscul de a 
limita acest potențial de dezvoltare 
a economiei. Din acest motiv, atât 
guvernul, cât și companiile, ar trebui 
să se implice în programe de educație 

care să dezvolte competențele 
angajaților, în special pe cele digitale, 
tot mai solicitate de angajatori pe 
măsură ce noile tehnologii sunt 
adoptate pe scară largă.” În 2019, 
cele mai multe locuri de muncă 
au fost create în zona Digital & 
Social Media. Sondajul indică 
departamentele care vor fi  cel 
mai afectate de automatizare, în 
opinia respondenților, respectiv 
contabilitatea, suportul IT, 
zona administrativă și cea de 
analiză fi nanciară și de business: 
„Principalele provocări la care se 

așteaptă departamentele de resurse 
umane în 2020 vor fi  fl uctuația de 
personal și angajamentul redus, 
creșterea costurilor salariale, 
impactul digitalizării asupra forței 
de muncă și defi citul de forță de 
muncă. Utilizarea noilor tehnologii 
și automatizarea înseamnă 
competențe și poziții noi, fapt care 
începe să se refl ecte în organigramele 
angajatorilor din România. Spre 
exemplu, majoritatea posturilor 
nou apărute în anul 2019 se afl ă 
în zona de digital și social media.”

otrivit Barometrului de HR cerere se profilează a fi în sectorul

ECONOMIA ROMÂNIEI ARE NEVOIE DE 1 ECONOMIA ROMÂNIEI ARE NEVOIE DE 1 
MILION DE SALARIAȚI ÎN URMĂTORII 5 ANIMILION DE SALARIAȚI ÎN URMĂTORII 5 ANI
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0244.546.501

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

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

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

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DEMISII ȘI DEMITERI PE BANDĂ RULANTĂ ÎN GUVERNUL ORBAN

Guvernul Orban a luat decizia de rechemare a 
consulului general al României la New York, Cătălin 

Dancu, numit în acea poziție în luna mai 2017. Gestul ține 
de „curățenia” anunțată de noul guvern prin instituțiile 
statului, mai multe persoane plasate de PSD în posturi 
cheie fi ind deja debarcate din funcții. Despre Dancu se știe 
că, în calitatea sa de avocat, a apărat mai mulți politicieni 
sau jurnaliști controversați, cum ar fi  fostul primar al 
Constanței, Radu Mazăre, fostul președinte al CJ Constanța, 
Nicușor Constantinescu, Dinu Patriciu, Dorin Marian, 
Cătălin Harnagea, Sorin Roșca Stănescu, generalul Mihai 
Pacepa, Radu Moraru, George Becali și Dumitru Sechelariu 
etc. După instalarea la Palatul Victoria, premierul Ludovic 
Orban a anunțat demiteri în masă: „toată clientela PSD va 
părăsi guvernarea liberală, pentru că noi nu acceptăm să 
lucrăm cu cei care și-au bătut joc de România trei ani.” În 
primele zile și-au dat demisia ori au fost demiși aproape 
100 de secretari și subsecretari de stat sau consilieri. 
Printre aceștia se afl ă: Toni Greblă, fost secretar general 
al Guvernului; Ion Ghizdeanu, președinte al Comisiei 

Naționale de Strategie și Prognoză, omul care avea la 
dispoziție grămada de bani pentru programele naționale de 
investiții; Gabriela Zoană, fost europarlamentar,   secretar 
de stat la Ministerul Justiției; prahoveanul Daniel Savu, 
secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale; Rodica Nassar și Dan Dumitrescu, 
secretari de stat la Ministerul Sănătății; Doru Frunzulică, 
secretar de stat, șef al Departamentului pentru politica de 
apărare, planifi care și relații internaționale din Ministerul 
Apărării Naționale; Adrian Ionuț Gâdea, Grigore Gîrjoabă, 
Virgil Alin Chirilă, Sirma Caraman, Ciprian Lucian Roșca, 
secretari de stat la Ministerul Dezvoltării; Daniel Botănoiu, 
Daniel Crunțeanu, Alexandru Tachianu, secretari de 
stat la Ministerul Agriculturii; Radu Cristescu, Petrișor 
Maioreanu, secretari de stat la Ministerul Energiei. Și-au 
părăsit posturile sau au fost demiși și Olguța Lia Vasilescu 
(consilier al premierului Dăncilă), Andrei Năstase, fi ul 
fostului premier Adrian Năstase, Tudor Buzatu, fi ul 
președintelui CJ Vaslui etc.

PRINTRE CEI RĂMAȘI „ȘOMERI” SE NUMĂRĂ ȘI PRAHOVEANUL DANIEL SAVU

l O b l t d i i d h

P

ROMÂNIA, PE ROMÂNIA, PE 
PRIMUL LOC LA PRIMUL LOC LA 
MORTALITATEA MORTALITATEA 

DIN CAUZE DIN CAUZE 
TRATABILETRATABILE

România are cea mai ridicată rată a mortalității 
din cauze tratabile și se afl ă pe poziția a 4-a, după 

Lituania, Letonia și Ungaria, ca procent al mortalității 
din cauze prevenibile, arată raportul „Starea Sănătății în 
Uniunea Europeană”, publicat de Comisia Europeană. 
De asemenea, România are și una dintre cele mai 
scăzute speranțe de viață din Uniunea Europeană, cu 
o medie de 75,3 ani, față de 80,9 ani, media europeană. 
Numeroase decese ar putea fi  evitate printr-o mai bună 
prevenție și tratament, însă România nu a pus la punct 
un asemenea sistem de sănătate publică. Principalele 
maladii care provoacă decesele din cauze tratabile țin 
bolile de inimă, accident vascular cerebral, pneumonia 
și cancerul colorectal. În ceea ce privește decesele care 
pot fi  prevenite, la care România ocupă locul al patrulea 
în Uniunea Europeană, principalele cauze sunt bolile 
ischemice ale inimii, cancerul la plămâni, consumul 
de alcool și accidentele rutiere sau de muncă. Raportul 
apreciază că eforturile pentru îmbunătățirea prevenției 
au avut până acum un succes limitat în România. 
Principalii factori care afectează sănătatea românilor 
sunt obiceiurile alimentare nesănătoase, fumatul, 
consum de alcool și nivelul scăzut de educație fi zică.

MIRCEA DIACONU A CHELTUIT MIRCEA DIACONU A CHELTUIT 
19,98 LEI PENTRU A OBȚINE UN VOT!19,98 LEI PENTRU A OBȚINE UN VOT!
CANDIDAȚII AU TOCAT PESTE 72 DE MIL. LEI ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ

Spre comparație, Dan Barna, 
care a primit sprijin politic și 

fi nanciar de la USR și Plus (platforma 
Cioloș), a cheltuit 7,45 mil. lei, obținând 
voturi aproape duble față de Diaconu. 
Pesemne că sumele sunt cumva 
justifi cate cu documente fi indcă altfel 
miza este destul de mare, având în 
vedere că partidele și candidații care au 
obținut 3% au dreptul la rambursarea 
cheltuielilor electorale. Să vedem însă 
cât au cheltuit toți candidații în scrutinul 
din 10 octombrie: Bruynseels Ramona 
Ioana, Partidul Puterii Umaniste- 
0,803 mil. lei ( integral sursă privată); 
Kelemen Hunor, Uniunea Democrată 
Maghiară din România-0,445 mil. 
lei (sursă privată); Klaus Iohannis, 
Partidul Național Liberal- 18 mil. lei 
(fi nanțare publică); Th eodor Paleologu, 
Partidul Mișcarea Populară-7,069 
mil. lei (fi nanțare privată); Alexandru 
Cumpănașu -0,559 mil. lei (fi nanțare 
privată); Viorica Dăncilă, Partidul 
Social Democrat- 18,21 mil. lei, din 
care 1,76 fi nanțare privată și 16,54 mil. 
lei fi nanțare publică; Bogdan Marian 
Dragoș Aureliu Stanoevici- 20.000 
lei (sursă privată); Mircea Diaconu, 
Alianța „Un Om”: 16,295 mil. lei, din 
care 15,994 mil. sursă privată (Alianța 
Liberalilor și Democraților ALDE a 
venit cu o fi nanțare de 4,566 mil. lei, 
iar Pro România- cu11,728 mil. lei); 
Dan Barna, Alianța USR Plus-7,449 
mil. lei, din care sursă privată-6,984 
mil. lei ( Uniunea Salvați România a 
contribuit cu 5,4 mil. lei și Partidul 
Libertate, Unitate și Solidaritate PLUS, 

cu 1,975 mil. lei); Popescu Sebastian 
Constantin, Partidul Noua Românie- 
fi gurează cu zero fi nanțări; Viorel 
Cataramă, Partidul Dreapta Liberală- 
1,3 mil. lei (sursă privată); Cătălin 
Ivan, Partidul Alternativa pentru 
Demnitate Națională-14.400 lei (sursă 
privată); Banu John Ion, Partidul 
Națiunea Română- 85.000 lei (fi nanțare 
privată); Ninel Peia, Partidul Neamul 
Românesc-8.000 lei (privat). Au 
dreptul să le fi e rambursate sumele din 
banul public: UDMR-Kelemen Hunor, 
PNL- Klaus Iohannis, PRM –Th eodor 
Paleologu, PSD-Viorica Dăncilă, ALDE 
și Pro România-Mircea Diaconu, USR și 
Plus-Dan Barna.

În turul al doilea al alegerilor 
prezidențiale, candidatul PSD, Viorica 
Dăncilă, a utilizat 1,556 mil. lei, din care 
bani proveniți din fi nanțare privată- 

1,457 mil. lei, iar Klaus Iohannis de 
aproape patru ori mai puțin, respectiv,  
0,4 mil. lei, fi nanțare integral publică.

Dacă ar fi  să calculăm banii investiți 
pentru a obține un vot, cel mai risipitor 
dintre toți a fost Mircea Diaconu, iar 
cel mai efi cient, Kelemen Hunor: Klaus 
Iohannis (3.485.292 de voturi)-5, 16 
lei/vot; Viorica Dăncilă (2.051.725 
de voturi)-8,87 lei/vot; Dan Barna 
(1.384.450 de voturi)-5,38 lei/vot; Mircea 
Diaconu (815.201 de voturi)-19,98 lei/
vot; Th eodor Paleologu (527.098 de 
voturi)-13.41 lei/vot; Kelemen Hunor 
(357.014 de voturi)-1,24 lei/vot. În 
turul al doilea, Klaus Iohannis a realizat 
o performanță absolută, reușind să-și 
adjudece voturi cu o cheltuială minimă, 
de 0,061 lei/vot, iar Viorica Dăncilă a 
investit 0,46 lei în fi ecare vot.

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că valoarea totală a contribuțiilor depuse de candidați pentru 
fi nanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale s-a ridicat la 72, 215 milioane de lei (70, 259 mil. 

lei în primul tur de scrutin și 1,956 mil. lei, în turul al doilea). În primul tur, cele mai mari sume au fost cheltuite de 
candidatul PSD, Viorica Dăncilă, unde partidul a venit cu  o fi nanțare de 18,21 mil. lei, Klaus Iohannis, cu 18 mil. 
lei-fi nanțare integral publică și Mircea Diaconu, contrubuțiile ALDE și PRO România fi ind de 16, 294 mil. lei, o sumă 
imensă față de procentul totuși mic de voturi obținut de competitorul care a candidat sub semnul Alianței „Un Om”. 
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PRIMA TREZIE
Iar prima trezie a însemnat o 

statistică rece: 1.104 morți și 3.321 
răniți. Plus Ceaușeștii executați în 
zi de mare-mare sărbătoare. Ăsta 
nu era semn bun pentru creștini. 
Care creștini? Că de fapt acolo 
erau doar atei...În fi ne, ideea e că 
am crezut tot-tot ce se spunea la 
televizor, după fuga celor doi: cum 
stau ungurii la graniță să ne ocupe; 
cum năvălesc peste noi rușii să ne 
scape de forțele oculte străine; 
cum trag teroriștii-un soi de 
cyborgi pregătiți în laboratoarele 
comuniste- în noi; cum există 
tentative de otrăvire a acumulărilor 
de apă... Arsenalul de manipulare 
era imens, iar faptul că aveam o 
singură sursă de informare-TVR 
național- a înlesnit mult punerea 
la punct a planului de preluare 
a puterii de către linia a doua 
comunistă. Și vă închipuiți cât 
de puternic a fost acest plan și ce 
oameni a avut în spate de vreme ce 
dosarul Revoluției a trecut pragul 
instanței abia după 30 de ani!

România a fost singura țară din 
blocul comunist în care dictatura 
comunistă a fost înlăturată prin 
vărsare de sânge. Întrebarea care 
ne frământă pe fi ecare dintre 
noi ar suna cam așa: oare nu se 
putea altfel? Nu, având în vedere 
că Nicolae Ceușescu nu se lăsa 
dus prea ușor. Până la fuga lui 
au murit 126 de oameni și au 
fost răniți alți 1.107 oameni. Și 
totuși, din acea clipă nu putea 
fi  sistat măcelul? Fiindcă după 
22 decembrie s-a comis grosul 
crimelor! Teoriile sunt diverse, 
de la securiștii și teroriștii care 
țineau în viață sistemul (justifi care 
pentru impușcarea dictatorilor), 
până la un plan care să justifi ce 
preluarea imediată a puterii de 
către gruparea Iliescu. Așadar a 
fost exuberanță și jale deopotrivă 
în acel Înălțător Decembrie 1989. 
România a avut poate cea mai mare 
șansă din ultimii 100 de ani de a se 
reclădi ca un mare stat în această 
parte a Europei. Și a benefi ciat de 
un imens val de respect, simpatie 
și empatie din toată lumea. Cum 

a ratat țara acel moment? Sigur, 
cu toate întrebările, un câștig nu 
poate fi  pus la îndoială niciodată, 
dar absolut niciodată: pe umerii 
acelor eroi România și-a câștigat 
libertatea. Scăpasem, în fi ne, din 
temnița sufl etului...

A DOUA TREZIE
O a doua trezie ține de o 

poveste dintr-un sat. O poveste 
care, amplifi cată și ridicată la 
nivel național, a dat fi x oglinda 
a ceea ce-am avut ulterior. 
Toată lumea care se declara 
revoluționară îi copiase pe cei 
din mijlocul împușcăturilor din 
București și-și pusese banderolă 
albă pe braț. Oamenii n-aveau 
nicio amenințare, dar simulau 
avântul revoluționar perfect. 
Cuvântul „disident” a declanșat 
un mecanism nebănuit în acel colț 
uitat de Românie. Aproape nimeni 
nu știa ce înseamnă: puteai la fel 
de bine să zici usturoi și ceapă 
prăjită ori varză murată, că tot una 
era cu disidența. Până la urmă s-a 
trezit unul să răspândească prin 
sat că un astfel de statut îl au toți 
cei care au stat la închisoare. Așa a 
apărut CePeUNeuli. De la CPUN 
(Consiliul Provizoriu de Uniune 
Națională), dar el așa pronunța, 
Cepeuneuli. Era un nene care 
făcuse pușcărie fi indcă a furat 
un pistol de la un milițian să-și 
omoare soacra și de prost ce-a 
fost n-a nimerit-o de la doi pași. 
Ei bine, fostul deținut de drept 
comun s-a pus în fruntea CPUN. 
A făcut rost de un diplomat și 
acolo vârâse noua ștampilă a 
localității. Era un adevărat ritual 
când mergea la județ: deschidea 
diplomatul, scotea ștampila 
dintr-o pungă și apoi desfășura 
tacticos o altă pungă interminabilă 
în care, tocmai la fund, îngropase 
ștampila. Pe lângă el mișunau alți 
disidenți de drept comun. Drăcia 
asta a durat vreo trei luni, până 
când alți oameni s-au scuturat 
de ei. Mulți de teapa Cepeuneuli 
s-au strecurat în conducerea 
localităților și a țării până în ziua 
de azi. Cu toate acestea, la votul 
pentru alegerea președintelui 

României, din luna mai, țara 
s-a dus la vot ca o imensă turmă 
de oi, oferindu-i lui Ion Iliescu 
12.232.498 de voturi (85,7%). 
Radu Câmpeanu și Ion Rațiu au 
adunat împreună 14,93 % din 
sufragii. De fapt, cam acesta era 
procentul de ignoranță; în jur de 
80% dintre români n-aveau habar 
de partidele istorice, de Coposu. 
Alți 5,7 % știau, dar au votat 
împotriva lor din motive foarte 
clare, ce țin până astăzi!

A TREIA TREZIE
Vă mai amintiți de fenomenul 

Piața Universității? Sau de 
„Golaniada”? Ei bine, acesta a fost 
declanșat prin luna aprilie  de o 
mână de oameni (aceștia aderaseră 
la Proclamația de la Timișoara) 
care erau convinși că noul regim 
mima democrația, fi ind un fel 

de rotație a cadrelor comuniste. 
Iliescu, acuzau demonstranții, 
se înconjurase cu reprezentanți 
ai fostei nomenclaturi și în afara 
câtorva măsuri populiste luate 
de ochii lumii nu se făcea nimic. 
În schimb, începuse prigoana 
opozanților lui Iliescu, se făceau 
arestări ilegale etc. În Piață se 
adunau zi de zi mii de oameni, 
iar acest fenomen a durat cam 
până prin iunie. Guvernul Roman 
și Iliescu i-a numit pe acești 
manifestanți „golani”. Și-atunci a 
apărut fenomenul: oamenii și-au 
creat insigne devenite simbolul 
luptătorului anticomunist;  au 
apărut categorii de golani- „golan 
de bine”, „golan de bună-credință”, 
„golan titrat”, „golan elev”, „mini-
golan”, „golan muncitor”, „golan 
arestat”, „golan alergic la roșu”, 
„golan cu două doctorate”, „golan 
meditator de feseniști”, „golan cu 
opinii”, „mamă de golan”  etc. Pe 
urmă nu știm cum s-a făcut nici 
în ziua de azi, dar Bucureștiul 
a fost inundat sau invadat de 
minerii din Valea Jiului, conduși 
de Miron Cosma, care au ocupat 
Capitala trei zile (13-15 iunie) și 

i-au bătut pe demonstranți până 
la omor. A fost un măcel „salutat” 
de jumătate din țară și de chiar 
Ion Iliescu, omul mulțumindu-le 
bătăușilor că au salvat democrația. 
Mda, așa se salvează pe la noi 
democrația, cu 6 morți și 746 de 
răniți. Dosarul Mineriada, alături 
de cel al Revoluției, a stat îngropat 
3 decenii. Cumva, morții de după 
22 decembrie 1989 au un răspuns 
în morții Mineriadei...

A PATRA TREZIE
Cărțile ne-au învățat, înainte 

de 1989, o istorie falsă. În afară 
de cei care au trăit în perioada 
interbelică, nimeni nu prea știa 
cine-i regele Mihai. Toți credeau 
că este neamțul acela hoț care a 
fugit din țară cu un tren de bogății. 
Care ne-a furat aurul. Deci ce 
să caute dușmanul în țară? Prin 

popor (acela care mai există și 
astăzi) i se spunea „Fonfăitul” ori 
se repetau sloganurile țărănești de 
prin anii 30-40: „regele Mihai, dă-
ne pâine și mălai”. Adevărul este 
că acesta avea o altă formulare: 
„noi vrem pâine și mălai, dar ca 
rege, pe Mihai”.  Bun, când Iliescu, 
împreună cu Petre Roman, i-au 
refuzat intrarea în țară, jumătate 
din Românie a fost fericită. Și 
nimeni nu s-a frământat când 
a văzut că familia regală a fost 

tratată ca o gașcă de infractori. Să 
rememorăm: la 25 decembrie 1990, 
Mihai I, însoțit de mai mulți 
membri ai familiei regale, a sosit 
pe aeroportul Otopeni și a intrat 
în țară cu un pașaport diplomatic 
danez, obținând o viză pentru 24 
ore pentru a merge la Mănăstirea 
Curtea de Argeș, unde voia 
sa se reculeagă la mormintele 
antecesorilor săi regali și să asiste 
la slujba religioasă de Crăciun. 
Însă, în drum spre  Curtea de 
Argeș, Regele și însoțitorii săi au 
fost opriți de un baraj al Poliției, 
amenințați cu arma, fi ind apoi 
conduși din nou la aeroport 
și obligați să părăsească țara. 
Pesemne că primul semn de 
întrebare a apărut în 1992 când, 
revenit în țară, să celebreze Sf. 
Paști, Regele a fost întâmpinat 
de o mare de oameni, mai mulți 
decât s-au adunat vreodată 
pentru a aclama noua putere de 
la București. A fost pesemne cea 
mai mare prezență într-o piață 
publică de la Revoluție încoace. Ei 
bine, Iliescu a fost atât de speriat 
de popularitatea Familiei Regale, 
încât i-a restricționat accesul 
regelui în țară vreme de 5 ani. 
Acesta a fost poate ultimul indiciu 
că lucrurile nu-s foarte în ordine 
în țară.

Aaa, și-a mai fost un moment 
extrem de rușinos, la Alba Iulia, pe 
1 Decembrie 1990: simpatizanții 
FSN și ai partidelor naționaliste 
l-au huiduit pe Corneliu Coposu, 
dar nu au făcut-o de capul lor, 
ci în urma unui plan minuțios 
stabilit în birourile de la București. 
Coposu a plecat de-acolo 
înlăcrimat. Îndurase 17 ani de 
temniță comunistă... Toate aceste 
fapte au ștes splendida imagine a 
României peste hotare; minunea 
din Decembrie se transformase în 
hidoșenia Mineriadei, a huiduirii 
unei mari personalități și a 
tratamentului incalifi cabil aplicat 
Regelui.

(Va urma)

continuare din pagina 1

30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 
NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE...NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE...

Luni, o echipă a 
Ministerului Tineretului 

și Sportului a verifi cat 
condițiile în care se antrenează 
gimnastele de la Clubul Sportiv 
Petrolul Ploiești. Concluzia 
este cea previzibilă: „spațiile 
sunt un dezastru”. Practic, în 
imobilul de lângă „Ilie Oană”, 
„bucăți din acoperiș cad și pun 

în pericol sportivele, peste tot 
este igrasie pe pereți, băile sunt 
impracticabile, iar structura 
de rezistență a clădirii este 
total compromisă.” Marți, s-a 
deplasat la Ploiești și ministrul 
Ionuț Stroe, care a declarat că 
„niciun efort nu e prea mare 
pentru a reabilita sala”, dar 
soluția va fi  avansată peste 

câteva zile, după o analiză 
riguroasă. Reamintim faptul 
că, atunci când s-a construit 
stadionul, clădirile anexe erau 
pe punctul de a fi  demolate, 
pentru amenajarea unei 
parcări. Dar proiectul nu a 
mers mai departe pentru că au 
existat câteva piedici de ordin 
juridic: terenul aparține MTS, 

iar clădirile au fost trecute în 
gestiunea Primăriei Ploiești. 
Autoritățile au efectuat câteva 
intervenții prin anul 2013, 
dar de atunci încoace nu s-a 
mai întreprins nimic, fi e din 
lipsă de resurse fi nanciare, fi e 
din cauză că terenul de sub 
clădiri nu este în patrimoniul 
municipalității.

DEZASTRU TOTAL LA CLUBUL SPORTIV PETROLUL PLOIEȘTI
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Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

Aniversarea Zilei 
Naţionale a României – 

1 Decembrie 2019, a fost și în 
acest an sărbătorită în numeroase 
localităţi din judeţul Prahova și cu 
deosebire în Municipiul Ploiești, 
prin emoţionante manifestări 
știinţifi ce și cultural-artistice, la 
care și-au dat concursul istorici 
și alţi specialiști ai culturii și artei 
românești, cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar și 
universitar, ziariști, scriitori etc, 
care au adus în prim plan momente 
de referinţă din lupta de veacuri 
dusă de acest harnic și viteaz popor, 
pentru apărarea gliei strămoșești, 
a fi inţei naţionale, independenţei 
și suveranităţii naţionale, precum 
și a unirii tuturor românilor în 
spaţiul carpato-danubiano-pontic, 
lăsat nouă moștenire de  moșii și 
strămoșii noștri daci.

Suita de manifestări dedicate 
acestui glorios eveniment din 
istoria multimilenară a poporului 
român, a culminat în cea de a 
doua parte a lunii noiembrie a.c., 
cu o seamă de activităţi specifi ce: 
simpozioane, expuneri, expoziţii 
documentare și de artă, lansări 
de carte, spectacole și concerte 
care au înnobilat și înfrumuseţat 
viaţa cetăţenilor acestor străvechi 
meleaguri românești.

Remarcăm în acest sens, 
activităţile organizate de către 
Muzeul Judeţean de Istorie și 

Arheologie în municipiul Ploiești 
și la secţiile din teritoriul judeţului 
(Brebu, Filipești de Târg, Valea 
Călugărească, Vălenii de Munte, 
Urlaţi etc.), întâlnirile cu cititorii - 
cu ocazia lansării unor noi apariţii 
editoriale de către Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Iorga” și în 
mod deosebit, cele două concerte 
și spectacole extraordinare afl ate 
pe afi șul Filarmonicii „Paul 
Constantinescu” în seara zilei de 
joi, 28 noiembrie a.c., începând 
cu ora 19.00, și spectacolul 
artistic „Sărbătorim împreună”, 
organizat de Consiliul Judeţean 
Prahova și Centrul Judeţean de 
Cultură Prahova, în seara zilei 
de sâmbătă, 30 noiembrie a.c., la 
superba sală „Europa” din Palatul 
Administrativ al judeţului.

În renumita sală de concerte 
„Ion Baciu” a Filarmonicii Paul 
Constantinescu și în acest an, sub 
autoritara baghetă a renumitului 
dirijor Ovidiu Bălan, după 
intonarea Imnului Naţional al 
României de către orchestra 
simfonică, numerosul public a 
ascultat cu fi rească emoţie, una 
dintre capodoperele creaţiei 
nemuritorului compozitor și 
interpret George Enescu, Rapsodia 
Română nr. 2, opus 11 în Re major, 
opus ce a răsunat în decursul 
vremii pe cele mai prestigioase 
scene de concert din ţară și de 
pe toate meridianele lumii, sub 

conducerea celor mai renumiţi 
dirijori – șefi  de orchestră din 
veacul XX.

Pe podiumul solistic al scenei 
fi larmonicii ploieștene s-au afl at, 
în acea neuitată seară, două nume 
dintre cele celebre ale timpului 
nostru: solistul concertist vioară, 
Liviu Prunaru – Prim concert 
maestru al celei mai prestigioase 
mari orchestre din lume Royal 
Concert Gbouw Amsterdam, 
împreună cu soţia sa Valentina 
Svyatlolsvskaya-Prunaru – vioară, 
ambii maeștri ai arcușului, 
distinși cu importante premii 
internaţionale la cele mai exigente 
competiţii, unanim apreciaţi și 
elogiaţi pe toate continentele.

Potrivit programului, distinșii 
protagoniști au interpretat 
magistral opusuri de excepţie 
din literatura violonistică clasică 
universală: Introducere și Rondo 
capriccioso op.28 în la minor 
pentru vioară și orchestră și 
Havaneza op. 83 în mi major 
pentru vioară și orchestră, de 
Camille Saint-Saens, iar în partea 
a doua – Navarra op. 33 pentru 
două viori și orchestră, de Pablo 
de Sarasate.

Programul s-a încheiat cu 
Uvertura Operei Tannhauser de 
Richard Wagner.

A fost, fără echivoc, un concert 
eveniment major al actualei 
stagiuni, dedicat de către harnicul 
colectiv al fi larmonicii ploieștene 
Marei Sărbători Naţionale a 
României și a tuturor românilor.

Cel de al doilea concert-
spectacol găzduit în seara zilei 
de sâmbătă, 30 noiembrie a.c., în 
splendida sală Europa a Consiliului 
Judeţean, a prilejuit publicului 
cunoașterea potenţialului de 
creaţie a celor mai reprezentative 
colective artistice neprofesioniste 
din municipiul și judeţul Prahova, 
dar și al unor invitaţi din România 
cea Mare, respectiv a Ansamblului 
folcloric Perla din Cernăuţi, orașul 
reședinţă din Dulcea noastră 
Bucovină. 

Împreună cu solistul și dirijorul 
Iurie Levcic, oaspeţii dragi din 
nordul României, au adus prin 
cântec și dans un binemeritat 
omagiu la marea noastră 
sărbătoare naţională.

Și de această dată, pe această 
scenă, s-a afl at prestigioasa 
orchestră populară „Flacăra 
Prahovei” a Filarmonicii „Paul 
Constantinescu” din Ploiești, 
care, sub conducerea dirijorului 
Marian Dovâncă și cu participarea 
soliștilor Adriana Diaconu și 
Gigi Stoica, precum și a naistului 
Romeo Văduva, au interpretat o 
seamă de bijuterii din tezaurul 
muzicii populare românești.

La invitaţia organizatorilor au 
răspuns, cu nespusă dragoste, 
Ansamblul folcloric „Periniţa” al 
Centrului Judeţean de Cultură 
Prahova, unanim apreciat în ţară 
și străinătate, Cătălina Chichimia 
Ţigău și grupul folcloric „Flori 
de garofi ţă” al Școlii Populare de 
Artă Ploiești, precum și Grupul 
vocal „Cununiţa muntenească”, 
împreună cu solista Adela 
Dumitrache Dumitru, profesor de 
muzică la Colegiul Naţional „Ion 
Luca Caragiale” din Ploiești.

Repertoriul abordat a cuprins 
o seamă de piese muzicale și 
coregrafi ce ce fac parte din 
patrimoniul artistic al judeţului 
Prahova, dar și din alte zone 
etnofolclorice ale ţării, pe 
care instructorii și dirijorii le 
promovează cu succes pe scenele 
noastre artistice.

Spectacolul de la sala Europa a 
Palatului Administrativ s-a încheiat 
la cote artistice superlative, printr-
un extraordinar recital susţinut 
de eminenta doamnă a cântecului 
popular românesc Sava Negrean 
Brudașcu, împreună cu un 
formidabil cvartet instrumental: 
Ioan Berci – taragot – profesor 
de oboi și taragot la Colegiul de 
Muzică Sigismund Toduţă din 
Cluj Napoca, Dorel Rohian – 
acordeon, dirijor al Ansamblului 
studenţesc „Mărţișorul” din Cluj 

Napoca, Mihai Iosif – contrabas, 
profesor de educaţie muzicală în 
municipiul Brașov și Liviu Iosif – 
nai, profesor la Liceul  de Muzică 
Tudor Ciortea din municipiul 
Brașov.

De-a lungul unei vieţi de 
aproape o jumătate de veac, 
dedicată promovării cântecului 
popular românesc în ţară și în 
străinătate, graţie realului talent, 
tehnicii vocale incontestabile 
și capacităţii de interpretare 
performantă a zeci și zeci de piese 
folclorice de referinţă din comoara 
tezaurului muzicii populare 
românești, cu deosebire din zona 
Ardealului, majoritatea cu un 
evident conţinut patriotic, soprana 
Sava Negrean Brudașcu a strălucit 
ca o stea în structura spectacolului 
„Sărbătorim împreună”. Cântecele 
dedicate Tricolorului „Noi suntem 
români” etc., au vibrat, atât de 
puternic, încât publicul ridicat în 
picioare, a acompaniat solista în 
aplauze prelungite.

În semn de recunoștinţă și 
preţuire pentru marea sa artă, 
inginer Ludmila Sfârloagă, 
vicepreședinte al Consiliului 
Judeţean Prahova și Anișoara 
Ștefănucă, directorul  Centrului 
Judeţean de Cultură Prahova, i-au 
oferit marei cântăreţe buchete de 
fl ori și o plachetă omagială.

Emoţionată până la lacrimi, 
marea doamnă a cântecului 
popular românesc, a exprimat 
gândurile sale pentru cinstea și 
onoarea de care s-a bucurat aici 
la Ploiești, mândră că a putut 
participa la această excepţională 
manifestare artistică dedicată Zilei 
Naţionale a României și a tuturor 
românilor.

Se cuvine să remarcăm și cu 
acest prilej, eforturile și dăruirea 
organizatorilor și realizatorilor 
pentru a cinsti așa cum se cuvine 
marile momente din istoria și 
cultura noastră naţională, mai ales 
acum, în preajma Sărbătorilor de 
Crăciun și de Anul Nou 2020.

OMAGIU LA MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

niversarea Zilei Arheologie în municipiul Ploiești

Vertebrele cervicale,   
numerotate de la C1 la C7,   

suportă greutatea capului,   asigură 
mișcările acestuia și protejează nervii 
care pleacă de la creier către tot restul 
corpului. Prima vertebră cervicală se 
conectează de baza craniului. Privită 
din lateral,   coloana cervicală este 
ușor de curbată spre faţa corpului. În 
tubul gol format de inelele vertebrale 
se afl ă măduva spinării – alcătuită de 
milioane de fi bre nervoase,   măduva 
se întinde în interiorul coloanei 
și conectează creierul cu restul 
organismului.

SIMPTOME DERANJANTE 
Durerile acute de ceafă sau senzaţia 

de gât înţepenit nu sunt de cele mai 
multe ori cauzate de vertebrele în sine,   
ci de obiceiurile și activităţile noastre 
de zi cu zi,   precum mișcări bruște sau 
forţate,   postură vicioasă a corpului,   
gesturi repetative,   poziţie de somn 
greșită,   care duc la suprasolicitarea 
sau lezarea mușchilor,   ligamentelor 
ori tendoanelor care le leagă. 
Durerile care persistă mai mult de 3 

luni indică o afecţiune degenerativă 
a coloanei,   precum spondiloza.

CE ESTE SPONDILOZA
Deși este mai frecvent întâlnită la 

vârstnici,   spondiloza nu îi ocolește 
nici pe tineri. Afecţiunea apare din 
cauza modifi cărilor degenerative ale 
coloanei,   cauzate de îmbătrânire 
și de uzura vertebrelor și discurilor 
intervertebrale,   care pot duce la 
apariţia osteofi telor („ciocuri”). 
Spondiloza poate apărea în orice 
zonă a coloanei vertebrale,   dar mai 
frecvente sunt spondiloza cervicală și 
lombară.

SPONDILOZA CERVICALĂ
Apare cu precădere la persoanele 

de peste 40 de ani și se instalează 
pe fondul unei predispoziţii 
genetice,   dar contribuie în mare 
măsură și traumatismele,   poziţiile 
vicioase,   surplusul de greutate,   
sedentarismul,   fumatul. Schimbările 
degenerative,   chiar și severe,   sunt 
de multe ori asimptomatice,   dar se 
pot manifesta cu durere în zona cefei,   

care se accentuează la oboseală 
și stat în picioare și dispare după 
odihnă. Neglijată,   spondiloza poate 
avansa și provoca crize dureroase ce 
persistă săptămâni sau luni,   însoţite 
de limitarea mișcărilor gâtului,   
contracturi gât înţepenit,   dureri 
extinse în umăr,   migrene sau chiar 
complicaţii neurologice (amorţeli 
și furnicături în mâini și picioare,   
tulburări de echilibru,   tulburarea 
coordonării mișcărilor picioarelor,   
disfuncţii ale vezicii urinare etc.).

CUM SE TRATEAZĂ
În multe situaţii medicul va pune 

diagnosticul doar pe baza tabloului 
clinic,   dar dacă e nevoie va apela la 
ajutorul investigaţiilor: radiografi e 
de coloană,   tomografi e,   RMN.

Tratamentul vizează calmarea 
durerii,   îmbunătăţirea mobilităţii și 
încetinirea evoluţiei bolii. Cele mai 
efi ciente metode sunt fi zioterapia,   
kinetoterapia,   corectarea posturii 
în timpul activităţilor zilnice,   
iar dacă durerea este severă 
medicul va prescrie analgezice și 
antiinfl amatoare.

ZONA CERVICALĂ,   SUB LUPĂZONA CERVICALĂ,   SUB LUPĂ
Primele 7 dintre cele 33-34 de vertebre ale coloanei vertebrale,   situate 

imediat sub craniu,   alcătuiesc ceafa și sunt numite cervicale.

CASETA SPECIALISTULUI
Dacă apar simptome precum rigiditatea și amorţelile 

în zona gâtului,   umerilor sau împiedicarea în timpul 
mersului,   posibil,   din cauza stenozei cervicale,   ce este 
de făcut?

Stenoza cervicală este îngustarea canalului prin care 
trece măduva,   la nivel cervical. Se diagnostichează printr-
un examen clinic și un RMN de coloană cervicală. Această 
îngustare (stenoza) apare din cauza unei combinaţii de 
factori (hernie de disc,   îngroșarea unor ligamente,   apariţia 
unor „ciocuri” de os). Dacă apar simptome,   tratamentul este 
chirurgical și implică excizia acelor elemente care comprimă 
măduva.
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“Ploesci,   comună urb. în Rom.,   
așezată pe o câmpie între râurile 

Prahova și Teleajenul. Capitala j.Prahova 
cu 44,  000 loc. Sediul autorităților județene,  
comunale,   ale unei brigăzi.Posede un 
tribunal cu două secții,   1 liceu complet 
cu secțiune clasică,  reală și modernă,  1 
gimnasiu,  1 școală comercială,  școală 
secundară de fete,  1 școala profesională de 
fete,  1 școală de arte și meserii,   9 școale 
elementare de băeți,  8 școale elementare 
de fete.Bulevardul ce conduce dela gară 
la centrul orașului,   de 1 km. lungime,  e 
unul din cele mai frumoase din țeară.Printre 
clădirile și monumentele demne de relevat 
sunt: imposanta clădire a liceului (n.aut. Este 
vorba de vechea clădire a liceului “Sf.Petru și 
Sf.Pavel” de pe bulevard ridicată între 1895-
1898),  cu amfi teatru,  musee,  laboratorii,  
săli de desemn,  de musică,  după ultimele 
sisteme,  palatul “Cooperativa” (n.aut. azi 
dispărut,   cam pe unde este str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea),  gara,  bisericile 
Sf.Vineri și Sf. Împărați,  monumentul 
vânătorilor în amintirea eroicului batalion 
II de vânători căzuți la Grivița,   statuia 
libertății. P. e punctul de joncțiune a liniilor 
Bucuresci-Predeal-Galați-Iași,  mai de mult 
era un centru comercial foarte important,   
mai ales prin faptul posițiunii sale apropiate 
de frontiera Transilvaniei. “

Așa este prezentat Ploieștii în Enciclopedia 
lui Constantin Diaconovici,   vol. III,   apărut 
în 1904 la SIBIIU. Este,   de altfel,   prima 
enciclopedie română completă apărută 
și nu pe teritoriul României de atunci 
ci al Imperiului Austro-Ungar. Și încă o 
remarcă asupra lucrării . Nu se vorbește de 
frontiera dintre România și Imperiul Austro-
Ungar ci de frontiera cu Transilvania. Cu 
adevărat sămânța identității românilor în 
Transilvania a germinat și s-a maturizat !

 Am respectat ortografi a din lucrare în 
redarea textului de mai sus.

Am redat acest text întrucât îmi oferă 
prilejul de a dezvolta câteva subiecte 
interesante.

Și primul ar fi  
bulevardul nostru,   
pe care enciclopedia 
de acum mai bine 
de o sută de ani îl 
considera unul dintre 
cele mai frumoase din 
“țeară” .  

În 1869 se inaugurează linia ferată 
București-Giurgiu,   prima de altfel din 
principatul România. Era însă o prioritate 
conectarea tânărului principat cu Europa 
și asta nu se putea face decât trecând prin 
Transilvania. Astfel în 1872,   avea loc 
inaugurarea căii ferate București – Ploiești 
(parte din tronsonul ce urma să lege 
Bucureștiul de Iași via Buzău-Galați),   iar 
doi ani mai târziu se încheie convenția 
dintre România și Austro – Ungaria 
privind construirea căii ferate Ploiești-
Predeal-Timiș-Brașov. De aceasta se va 
ocupa un englez pe nume Crawley căruia 
i s-a concesionat (oare prin ce procedură 
!) construcția căii ferate. Din 1875 până 
în 1879,  când a fost fi nalizată,   au fost 
câteva întreruperi din cauza nemulțumirii 
muncitorilor privind primirea salariilor. 

Am făcut această scurtă prezentare 
contextuală pentru a arăta rolul tot mai 
important pe care Ploieștiul îl avea în 
dezvoltarea tânărului principat român. Și de 
aici impactul asupra urbei noastre.   

 Ca să fi u mai exact, tronsonul căii ferate 
București – Ploiești s-a terminat în 1870,   
iar în 1872 s-a terminat construcţia Gării 
de Sud. Despre Gara de Sud voi reveni într-
un alt episod, aici voi aminti doar că în 

1894 a fost inaugurat un nou local al gării 
mult mai impozant,   proiect al arhitectului 
N.Mihăescu.

Să revenim la bulevard. Întrucât gara se 
afl a la oarece distanță de centrul orașului 
autoritățile sunt puse în situația de a 
realiza o legătură cu centrul orașului. În 
acea perioadă primar al Ploieștilor era Ioan 
Philiu. Acesta a format o comisie care în 
ianuarie 1872 s-a urcat în podul Gării de 
Sud (prima construcție ),   și a stabilit traseul 
bulevardului. Terenul era în mare parte 
neamenajat şi la acel moment impunea 
puține expropieri. Însă,   în 1878,   primarul 
C.T.Grigorescu acuza că de șapte ani se 
vorbește despre acest bulevard și încă nu s-a 
făcut nimic! Întârzierile erau însă justifi cate! 
Proiectul,   așa cum îl stabilise comisia 
primarului Philiu,   nu oferea soluții care să 
nu deranjeze persoane importante care aveau 
proprietăți sau case mari în zonă (cam de la 
noua construcție CONPET - fosta grădină 
„Umbreluțe” - până în centru). Să amintim 
câteva proprietăți și proprietari: arhitectul 
Varga,   Șerban Gogălniceanu,   prăvălia 
Mehedințeanu,   casele familiei Sfetescu,   
ale lui Anghel bogasierul,   Naciovici şi nu 
mai puțin important proprietățile lui Radu 
Stanian (care se-ntindeau de la străzile 
Cerceluș,   Rahovei, Anul 1907 - denumiri 
de azi – pâna aproape de Muzeul Ceasului și 
restaurantul Bulevard proprietar negustorul 
Moțoi). Să nu-l uitam şi pe Ghiță Ionescu,   
tatăl lui Ionescu Quintus,   care avea o casă 
care o perioada a fost și prefectura județului,   
azi muzeu de artă.

Bulevardul pornea din fața Gării de 

Sud și ajungea în Piața de lemne  (azi 
aproximativ Piața Nichita Stănescu) având 
două ronduri primul - dinspre gară-,   numit 
“La Eliseu” și al doilea  spre centru - “La 
Statuie”.  Bulevardul a fost terminat în 
timpul primarilor C. T. Grigorescu (1877-
1883) și Radu Stanian (1883- 1888). În 
rondul dinspre centru a fost plasată statuia 
“Monumentul vânătorilor” (1897). Până la 
terminarea bulevardului, legătura dintre 
centrul orașului și gară se făcea pe Calea 
Bucuresti (devenită apoi Regina Maria iar 
azi se numește Democrației).

Planul inițial prevedea ca bulevardul să 
aibă spaţii verzi pe ambele părți de la gară 
până în centru însă proiectul nu s-a fi nalizat 
așa, oprindu-se la cel de al doilea rond de 
la gară (“La Statuie”). Iar cauza, ca și în 
zilele noastre, „băieții deștepți” care afl ând 
traseul bulevardului fi e și-au ridicat case fi e 
au cumpărat terenuri! I-am amintit mai sus 
însa merită amintit cazul lui Radu Stanian 
care a cumpărat tot terenul din jurul fostei 
Case a căsătoriilor,   iar în centrul proprietății 
și-a construit el casa.

Bulevardul,   la început,   a fost pavat cu 
piatră cubică. A fost printre primele străzi 
iluminate electric în Ploiesti.

În încheiere doresc să mai amintesc de 
un proiect din anii ‘30 ai secolului XX care 
viza în mod direct bulevardul și aș spune în 
mod spectaculos intrarea în Ploiești dinspre 
București.

La sugestiile ministrului P.N.Bejan, 
primăria a decis să construiască un pasaj 
inferior pe sub Gara de Sud. Proiectul de 
rezistență a fost încredințat profesorului 
G.Em.Filipescu de la Politehnică. Lățimea 
pasajului subteran urma să aibă 16 m, fi ind 
prevăzut cu 2 trotuare și parte carosabilă(câte 
două benzi pe sens). În culeele bolții urmau 
instalate aparate de ventilație și lucrări de 
scurgerea apei. În continuarea pasajului 
urma să se realizeze un nou bulevard până 
la bariera Ploiești – București (aproximativ 
rondul actual din apropierea U.P.G. -ului).
Costul lucrării era de aproximativ 80 
milioane de lei (1 leu în acea perioadă avea 
echivalentul a 0,  01 gr aur fi n după reforma 
din 1929) .  

Dicționar:
culee = picioare de pod; masiv de 

zidatrie care rezistă la forța de împingere a 
unei bolți  

bogasier = negustor de pânzeturi fi ne

„GREATER ADRIA” SAU CONTINENTUL PIERDUT SUB EUROPA

Studiul a fost publicat toamna aceasta,   
în revista știinţifi că Gondwana 

Research. Cercetătorii au spus că este posibil 
ca mulţi oameni să fi  pășit fără a ști pe Greater 
Adria. „Uitaţi de Atlantida”,   a declarat 
pentru presă Douwe van Hinsbergen,   
autorul studiului și profesor de tectonică 
globală și paleogeografi c la Universitatea 
din Utreht. Fără să-și dea seama,   un număr 
imens de turiști își petrec vacanţa în fi ecare 
an pe continentul pierdut Greater Adria”.

În timp ce cea mai mare parte din Greater 
Adria se afl ă sub apă,   o mare parte din 
fragmentele sedimentare ale continentului 
ascuns au alunecat în perioada marii sale 
migraţii. Aceste resturi includ acum lanţuri 
muntoase europene,   inclusiv părţi din 
Alpi,   Grecia și Turcia. „Este pur și simplu 
un haos geologic. Totul este curbat,   rupt 

și strivit”,   a spus van Hinsbergen. „În 
comparaţie cu aceste formaţiuni,   Himalaya,   
de exemplu,   reprezintă un sistem destul 
de simplu.” El a spus că cercetările asupra 
evoluţiei lanţurilor muntoase pot dezvălui 
detalii despre evoluţia continentelor. „Cele 
mai multe lanţuri muntoase pe care le-
am investigat au provenit dintr-un singur 
continent,   care s-a separat de Africa de 
Nord cu mai bine de 200 de milioane de ani 
în urmă”,   a spus van Hinsbergen. „Singura 
parte rămasă a acestui continent este o fâșie 
care se întinde de la Torino,   prin Marea 
Adriatică,   până la călcâiul cizmei care 
formează Italia.”

Cercetătorii au descoperit că Greater Adria 
a început să devină un continent în perioada 
Triasicului,   în urmă cu aproximativ 240 de 
milioane de ani. „Din această cartografi ere 
a apărut imaginea Grater Adri și a mai 

multor blocuri continentale mai mici,   care 
acum formează părţi din România,   Turcia 
de Nord sau Armenia,   de exemplu”,   a 
declarat van Hinsbergen,   pentru CNN. 
„Resturile deformate ale primilor câţiva 
kilometri ai continentului pierdut pot fi  încă 
văzute în lanţurile muntoase. Restul părţii de 
placă continentală,   de aproximativ 100 de 
kilometri (62 mile),   s-a scufundat sub sudul 
Europei,   în mantaua Pământului,   unde 
încă o putem urmări cu valuri seismice până 
la o adâncime de 1.500 de kilometri (932 
mile)”.

Aceasta nu este prima dată când a 
fost descoperit un continent pierdut. În 
ianuarie 2017,   cercetătorii au anunţat 
descoperirea unui continent pierdut rămas 
din supercontinentul Gondwana,   care a 
început să se dezintegreze acum 200 de 
milioane de ani. Piesa restantă acoperită de 
lavă se afl ă acum sub Mauritius,   o insulă 
din Oceanul Indian. Și în septembrie 2017,   
o altă echipă de cercetare a găsit continentul 
pierdut Zealadia prin foraje oceanice în 
Pacifi cul de Sud,   unde se afl ă ascuns sub 
mare.

Cercetătorii au descoperit un continent mult timp ascuns – o masă gigantică de 
dimensiunea Groenlandei,   care a rămas în mare parte îngropată sub Europa 

de Sud,   vreme de aproape 140 de milioane de ani. Continentul ascuns – supranumit 
Greater Adria (Adria Mare) de către descoperitorii săi de la Universitatea Utrecht din 
Olanda – se pare că s-a separat de Africa de Nord și a ajuns în mare parte sub apă. A 
fost descoperit atunci când cercetătorii au reconstruit evoluţia geologiei complexe a 
Mediteranei,   potrivit CNN,   preluat de New York post și de rador.ro

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian

CUM S-A CONSTRUIT BULEVARDUL CASTANILORCUM S-A CONSTRUIT BULEVARDUL CASTANILOR
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ÎN AȘTEPTAREA CELEI DE-A 
DOUA VENIRI A LUI GO…, DOUA VENIRI A LUI GO…, 

PARDON, DODONPARDON, DODON

STRATEGIA „PAȘILOR MICI” 
– DIRECȚII ȘI REZULTATE 

FINALE NECLARE
La fi x două săptămâni de la instalarea 

guvernului Chicu, noul vicepremier pentru 
reintegrare, Alexandru Flenchea, s-a grăbit 
să anunțe într-o conferință de presă că 
autoritățile de la Chișinău acceptă o nouă 
redacție a protocolului de la Bratislava, 
redacție propusă de Franco Frattini. Potrivit 
vicepremierului, ea ar oferi ambelor părți 
oportunitatea de a păstra spațiu de manevră 
de a agrea, în trei-patru luni, o nouă listă 
de priorități de ordin social, economic și 
umanitar. În același timp însă ofi cialul nu 
a deconspirat ce conține mai exact formula 
de compromis. Decât că Chișinăul a insistat 
pe patru priorități: libertatea de circulație în 
zona de securitate, respectarea drepturilor 
omului, asigurarea activității școlilor cu 
predare în grafi e latină în regiune, precum 
și unifi carea standardelor fi scale și vamale. 
Lucruri despre care s-a discutat și în cadrul 
rundelor anterioare, dar succesele au rămas 
„valabile” mai mut pe hârtie. „La fi nalul 
rundei înțelegerea a fost că toate părțile 
vor continua lucrul și se vor abține de la 
declarații publice. Cu excepția unui articol, 
proiectul a fost defi nitivat. Era vorba de un 
singur punct care să stipuleze prioritățile în 
viitorul apropiat dintre Chișinău și Tiraspol”, 
s-a mai arătat confuz Flenchea. 

Nici fostul viceprim-ministru, Vasile 
Șova, responsabil de aceste negocieri, care 
renunțase nemijlocit să semneze la Bratislava 
protocolul, nu a fost mai dispus să dezvăluie 
amănunte din conținutul nemijlocit al 
negocierilor și motivul nesemnării acelui 
protocol. Și dânsul a „îmbrăcat” subiectul 
în formulări lunecoase gen disponibilitatea 
Chișinăului de a continua consultările, 
de a defi nitiva proiectul de protocol al 
rundei ofi ciale de negocieri la Bratislava, cu 
menținerea abordărilor constructive, luarea 
în considerare a subiectelor de interes pentru 
ambele părți, direcționarea eforturilor spre 
soluționarea durabilă a difi cultăților ce le 
înfruntă populația de pe ambele maluri 
etc. Ce-i drept, înainte de reuniunea de la 
Bratislava Șova declarase că e timpul ca 
părțile să treacă la problemele din coșul trei, 
care prevăd în esență reglementarea politică 
a diferendului transnistrean. Anume la acest 
lucru Tiraspolul reacționează bolnăvicios. 

Declarațiile confuze și lipsite de clarități de 
rigoare ale ambilor responsabili au o singură 
explicație. Și unul, și altul sunt oamenii lui 
Dodon. Iar interesul lui Dodon, și în aceeași 
măsură al Kremlinului, este cu totul altul, 
unul care nu poate fi  făcut public la acest 
moment din două motive: 1) la Chișinău 
puterea încă nu s-a așezat pe un fundament 
temeinic; 2) adevăratul scop, făcut public, 
ar diminua șansele lui Dodon de a obține al 
doilea mandat și de a asigura socialiștilor un 
număr mai confortabil de mandate în cazul 
unor eventuale alegeri anticipate. 

SOLUȚII PENTRU CETĂȚENI 
SAU PENTRU OLIGARHI? 

De cealaltă parte, Tiraspolul s-a arătat însă 
nemulțumit de formula reprezentantului 
special al OSCE pentru reglementare 
transnistreană Franco Frattini. Ea chipurile 
nu ar conține prioritățile asupra cărora a 
insistat Tiraspolul atât în cadrul rundei de 

la Bratislava, cât și în cadrul Conferinței 
pentru Securitate și consolidarea încrederii 
de la München. Așa-zisul ministru de 
externe transnistrean, Vitali Ignatiev, tot 
dânsul șeful negociatorilor transnistreni, 
se plânge că propunerea lui Franco 
Frattini nu refl ectă nicio prioritate a părții 
transnistrene: se propune excluderea din 
protocolul de la Bratislava a mențiunilor 
ce vizează problemele bancare, de import 
și cele privind permisele de conducere. 
Anume aceste probleme au fost dezbătute 
mai aprig în acea rundă de discuții. În 
plus, șeful negociatorilor de la Tiraspol îl 
învinuiește pe Alexandru Flenchea de lipsă 
de profesionalism atunci când acesta afi rma 
că partea transnistreană insista pe subiecte 
ce țin de interese corporative ale unui grup 
îngust de persoane, lucru care nu-și are loc 
într-un document politic. 

De fapt nu-i exclus. Acum un an și jumătate 
fostul spicher Andrian Candu recunoștea 
într-un interviu acordat portalului ucrainean 
cenzor.net.ua că cele patru protocoale 
semnate cu transnistrenii au fost posibile 
datorită unei înțelegeri prealabile între 
Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, liderul 
concernului Sheriff  și tot dânsul conducătorul 
de facto al regiunii separatiste. (Amintim că 
la sfârșitul lunii noiembrie 2017, Tiraspolul 
și Chișinăul  semnau la Tighina patru 
decizii protocolare referitoare la asigurarea 
funcționării nestingherite a școlilor din 
regiune cu predare în grafi a latină; accesul 
la terenurile fermierilor afl ate pe traseul 
Dubăsari-Tiraspol; apostilarea diplomelor de 
studii a Universității din Tiraspol; restabilirea 
legăturii telefonice mobile și staționare între 
cele două maluri). Chiar dacă la deschiderea 
podului peste Nistru dintre cele două 
localități, Gura Bâcului și Bîcioc, reparat 
cu sprijinul UE, au participat premierul de 
atunci Pavel Filip și liderul separatiștilor 
Vadim Krasnoselski (eveniment desfășurat 
cu mare fast, în prezența reprezentanților 
mediatorilor și observatorilor din cadrul 
formatului de negocieri „5+2”, a numeroase 
echipe de jurnaliști), realizarea a fost posibilă 
cu adevărat în urma înțelegerilor, într-un 
cadru foarte discret, a celor doi de facto 
coordonatori de pe ambele maluri.

AL CUI JOC ÎL FACE TOTUȘI 
 FRANCO FRATTINI? 

Faptul că și la München, în cadrul 
Conferinței pentru Securitate și consolidarea 
încrederii la fel nu a fost atins consensul în 
chestiunea respectivă îi face pe unii experți 
să creadă că totuși discordiile dintre cele 
două părți țin de probleme politice, adică 
despre eventualul statut al Transnistriei în 
cadrul Republicii Moldova. După încheierea 
Conferinței de la München, Vitali Ignatiev, 
pretinsul ministru de externe al separatiștilor, 
a fost și foarte palid când a comentat 
rezultatele acestei conferințe – se simțea că 
Tiraspolul a ajuns în fața unei situații când nu 
mai poate spera că evoluțiile se vor schimba 
în favoarea regimului separatist. Dar cum 
negocierile au avut loc și de astă dată într-un 
cadru discret, comentatorilor și jurnaliștilor 
nu le rămâne altceva decât să facă speculații. 

Sunt de presupus două aspecte. Prima 
este că Igor Dodon încă nu a intrat în pâinea 
lui Victor Gușan. Este arhicunoscut că 
disensiunile dintre cele două maluri sunt 
foarte convenabile unui business murdar ce 

alimentează afacerile oligarhilor stăpâni pe 
fi ecare mal, ale camarilei acestora și chiar ale 
politicienilor corupți. Nimeni de la PSRM, și 
nici Dodon nu s-au încadrat încă „armonios” 
în jocul și regulile acestui business. Și dacă 
pe această direcție ușile încă nu sunt larg 
deschise, Dodon încearcă să vadă cât de 
trainice sunt zăvoarele ușilor de pe din dos. 

Declarația că Chișinăul agreează noua 
redacție a protocolului de la Bratislava are 
două motivații. Pe de o parte, Franco Frattini 
și Claus Neukirch sunt foarte interesați ca 
protocolul să fi e semnat până la Consiliul 
Ministerial al OSCE din 5-6 decembrie în 
capitala Slovaciei. Altminteri, nu vor putea 
raporta un rezultat pozitiv al activității 
întregului an sub președinția Bratislavei. În 
plus, după ministeriala din capitala Slovaciei 
președinția revine Albaniei, iar lipsa unui 
rezultat pozitiv s-ar putea răsfrânge negativ 
inclusiv asupra schemei de suport material 
pentru OSCE. Pe de altă parte, Franco 
Frattini își dă foarte bine seama că puterea 
Moscovei este atât de mare, încât nu mai este 
mare nevoie de Chișinău. Poziția Chișinăului 
va fi  cea care trebuie atunci când va fi  timpul. 
Problema nu este în a convinge Chișinăul, 
ci a identifi ca momentul oportun. Iar acest 
moment trebuie să fi e în favoarea lui Dodon, 
a PSRM, care acum este expresia intereselor 
Moscovei la Chișinău. Deși Neukirsh a 
declarat că până nu va fi  semnat protocolul 
fi nal „nu putem oferi detalii despre subiectele 
negocierilor”, din surse ce au preferat 
anonimatul s-a afl at că la actuala rundă nu 
s-a discutat despre retragerea armatei ruse 
din regiune, nici măcar despre retragerea 
sau distrugerea munițiilor de la Cobasna, 
considerându-se că acestea sunt subiecte de 
negocieri bilaterale și nu în cadrul formatului 
5+2. Abia după instalarea noului guvern și 
vizita lui Chicu la Moscova, Franco Frattini 
propune neașteptat o variantă de compromis 
agreată de Chișinău. Ceea ce demonstrează o 
dată în plus că Frattini este profund implicat 
în jocurile Kremlinului și exercită o funcție 
care ar mai diminua în anumită măsură 
obrăznicia Moscovei.

VA TRĂDA SAU NU VA TRĂDA 
PREMIERUL CHICU?

Dar mai este un aspect. Tiraspolul era 
gata încă la Bratislava să semneze, ba și la 
München, dar  pur și simplu nu avea unde 
semna, fi indcă nu era semnătura Chișinăului. 
Meritul de a nu fi  semnat Chișinăul, pare 
să aparțină Maiei Sandu, care aprecia critic 

tactica „pașilor mici”, temperând astfel elanul 
povățuitorilor și mediatorilor externi, care, 
în opinia dânsei, în căutarea unui „statut 
special” pentru regiunea separatistă pun caii 
înainte căruței. Tot ea a insistat pe necesitatea 
unei clarități a acestui statut special. Or, în 
formula în care în prezent îl agreează Dodon 
și Kozak, statutul special ascunde aceeași 
federalizare, dacă nu una mai periculoasă 
decât în memorandumul Kozak din 2003. 
Pașii care s-au făcut până acum le oferă 
separatiștilor o recunoaștere de facto a unor 
pretenții statale – circulația automobilelor 
transnistrene în Europa, cu plăcuțe proprii, 
„neutre”. Mai mult, Tiraspolul a devenit 
mai obraznic și cere acum și dreptul de a 
elibera propriile permise de conducere, 
iar Comratul, atent la toate mișcările 
separatiștilor transnistreni, va solicita 
curând același lucru în contextul actualelor 
pretenții de autonomie mai pronunțată. De 
altfel, Irina Vlah a și declarat recent că UTA 
Găgăuzia trebuie să aibă același statut ca 
Transnistria, care trebuie să se întoarcă în 
„statul unitar” Republica Moldova și vede în 
viitor acest „stat unitar” ca pe unul prosper și 
puternic. Iar spicherul Zinaida Greceanîi nu 
a întârziat să asigure că legislativul va încerca 
să adopte „proiectele de legi găgăuze” până 
la 23 decembrie, când se va sărbători a 25-a 
aniversare de la constituirea Autonomiei 
Găgăuze. Toate acestea subit după vizita lui 
Ghicu la Moscova (în cadrul delegației a fost 
și Irina Vlah), dar și a pretinsului ministru de 
externe transnistrean Vitali Ignatiev.  

Ideea „statutului  special” cu o autonomie 
foarte puternică aparține chipurile lui Dodon, 
și nu Moscovei. Forma nu e foarte nouă, ea 
totuna prevăzând un grad mai mult sau mai 
puțin de suveranitate a Transnistriei, care din 
momentul în ce va fi  semnat documentul, 
nu va mai fi  parte componentă a Republicii 
Moldova, ci o structură oarecare, ce va ține 
numai nominal de Chișinău. Or, atât cât este 
dependent de Moscova, Chișinăul va rămâne 
permanent în pericolul unui deznodământ 
în care să piardă acest teritoriu. Federalizarea 
sub nume de „statut special” pentru 
Transnistria este cel mai mare pericol pe care 
îl poate prezenta Guvernul Chicu pentru 
Republica Moldova. Rămâne doar de văzut 
dacă prețul acestei semnături se va limita la 
cele 500 milioane de dolari promise drept 
credit sau la a doua instalare a regimului 
Dodon-PSRM. Decât că despre aceasta vom 
afl a la timpul potrivit, convenabil imaginii și 
următoarei „victorii” a socialiștilor.

Cortina luptei pentru un procuror independent, a demiterii Guvernului Sandu și instalării în 
regim de urgență a cabinetului Chicu pare să fi  eclipsat câteva mișcări pe segmentul reglementării 

diferendului transnistrean. Cu o zi înaintea căderii Guvernului Sandu, pe 5 noiembrie, la München, se 
încheia conferința bavareză, organizatorii căreia își propuneau să obțină semnarea protocolului de la 
Bratislava, care rămăsese nesemnat în cadrul ședinței de negocieri în formatul 5+2 din 9-10 octombrie. 
Dar și aici eșec: autorii conferinței și protocolului, în egală măsură, nu au reușit să apropie pozițiile pe 
care se postaseră Chișinăul și Tiraspolul în procesul de „consolidare a încrederii” dintre cele două maluri. 

STRATEGIA PAȘILOR MICI” la Bratislava cât și în cadrul Con

d
în
B
D
ca



Ziarul   Ploiestii
5 - 11decembrie 2019

PAGINA 11

OCOLUL PĂMÂNTULUI

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

Bulgaria vecină ameninţă că va bloca 
aderarea Macedoniei de Nord. Așa 

că,   în faţa micii republici ex-iugoslave,   
cu numai două milioane de locuitori,   se 
ridică o altă provocare,   după ce de-abia a 
închis lunga și complicata dispută cu Grecia 
privind denumirea ţării.

Cu Grecia,   ne amintim,   problema 
era de natură istorică – Atena a considerat 
întotdeauna Macedonia ca fi ind parte 
integrantă a Greciei,   deci nu putea fi  de 
acord ca un alt stat să poarte acest nume. 
În plus,   grecii au fost mereu deranjaţi de 
cultul autorităţilor macedonene pentru 
Alexandru cel Mare,   considerat,   ofi cial,   

la Skopie,   drept un fel de fondator al 
naţiunii. Cine a fost la Skopie n-a putut rata 
uriașa statuie ecvestră a marelui cuceritor 
al antichităţii. Sau la fel de impunătoarea 
statuie a lui Hercule.

Dar Alexandru cel Mare aparţine 
moștenirii istorice elene,   se spunea la Atena.

Până la urmă,   disputa s-a aplanat,   
odată cu acceptarea – nu fără proteste în 
cele două ţări – a denumirii de Macedonia 
de Nord. Și așa,   spre nemulţumirea Rusiei,   
care a întreţinut protestele și de o parte,   și 
de cealaltă. Macedonia de Nord a putut fi  
invitată să adere la NATO.

Dar care este problema cu Bulgaria? 

Disputa este – aţi ghicit! – tot de 
natură istorică. Bulgarii socotesc limba 
macedoneană un dialect al limbii bulgare,   
iar pe etnicii macedoneni ca fi ind bulgari. 
Aceștia constituie cam două treimi din 
populaţia ţării,   un sfert fi ind etnici albanezi.

Din punctul de vedere al naţionaliștilor 
bulgari,   macedonenii își arogă în mod 
abuziv istoria bulgară. De exemplu,   
călugării Kiril și Metodiu,   părinţii 
alfabetului chirilic,   născuţi la Salonic,   în 
secolul al IX-lea,   ei au lucrat la Ohrid,   pe 
atunci capitală a primului ţarat bulgar. Dar 
Ohrid se afl ă în Macedonia de Nord de azi. 
Așa că pentru unii sunt bulgari,   pentru 
alţii,   macedoneni.

Macedonenii se văd o naţiune distinctă 
care a trăit propriile experienţe sub Imperiul 
Otoman și fosta Iugoslavie,   cu multe 
infl uenţe grecești,   albaneze sau sârbești. În 
timp ce,   la Sofi a,   se vorbește despre un 
singur popor,   două ţări și o istorie comună.

O întreagă pleiadă de poeţi,   scriitori 
și eroi revoluţionari din ultimii 150 de ani 
este revendicată de unii și ceilalţi. Există 
și o comisie istorică comună,   menită să 
armonizeze punctele de vedere diferite,   
care merg din istoria veche până în cea 
modernă și contemporană.

Și iată cum aderarea Macedoniei de 
Nord la Uniunea Europeană este pusă în 
pericol nu de complicate negocieri legate de 
economie,   fi nanţe sau comerţ. Problemele 
se afl ă în trecut.

Este,   bineînţeles,   o poveste tipic 
balcanică,   în care disputele trecutului se 
transmit din generaţie în generaţie; uneori 
pot părea uitate,   dar ajung să fi e scoase din 
nou la lumină când ne așteptăm mai puţin,   
ca într-un roman al lui Ismail Kadare. Un 
albanez…

Mare dreptate avea sir Winston Churchill 
când spunea că Balcanii produc mai multă 
istorie decât pot să consume. Și este,   într-
adevăr,   o iluzie să crezi că vreuna dintre 
părţi va reuși să-și impună punctul de vedere,   
ţinând cont de istoria atât de complicată a 
regiunii,   în care imperiile au venit și au căzut,   
în care s-au produs migraţii și înlocuiri de 
populaţii,   în care etniile și religiile s-au 
amestecat și infl uenţat reciproc.

Nimeni nu va putea fi  vreodată câștigător 
al vreunei dispute istorice în Balcani. 
Există însă mereu perdanţi. Iar,   în această 
poveste,   ei sunt chiar cele două milioane de 
macedoneni,   care au,   totuși,   dreptul la un 
viitor european.

„Democraţii știu că nu 
există fapte care să 

ducă la impeachment. Ce vor ei 
să facă este să se folosească de 
investigaţie,   pentru a scotoci în 
toate ungherele vieţii lui Trump 
și pentru a găsi mizerii ce nu au 
legătură cu discuţia sa telefonică 
cu președintele Ucrainei. 
Investigaţia pentru impeachment 
este un act politic care trebuie să-l 
ajute pe candidatul democrat să 

câștige următoarele prezidenţiale.
Chiar democraţii descriu astfel 

investigaţia. Spre exemplu,   Rog 
Kall,   directorul unuia dintre site-
urile progresiste ale democraţilor,   
a descris astfel scopul investigaţiei: 
„Ideea este să menţinem cât mai 
mult procedura de impeachment,   
cu mărturii noi și cu noi 
dezvăluiri ale unor presupuse 
acte de corupţie și de trădare. Este 
greșit să privim impeachmentul 

ca un proces de îndepărtare a 
președintelui. Trebuie să vedem 
impeachementul ca o cheie ce 
ne permite accesul la pârghiile 
unei investigaţii. În mod ideal,   
investigaţia va merge rău pentru 
Trump,   iar republicanii vor 
nominaliza pe altcineva pentru 
alegeri. Menţinându-l pe Trump 
sub investigaţie cel puţin până în 
noiembrie 2020,   data alegerilor,   
se va reduce susţinerea pentru el 
și republicani,   ceea ce ar permite 
preluarea controlului asupra 
Senatului de către democraţi și 
extinderea majorităţii actuale din 
Camera Reprezentanţilor.” Cu alte 
cuvinte,   „este un joc de putere”,   
scrie Paul Craig Roberts.

„Rezultatul depinde de modul 
în care americanii vor privi 
investigaţia pentru impeachment 
– dacă o vor privi ca pe o altă 
farsă orchestrată,   cum a fost 
Russiagate,   sau dacă vor cădea în 
această capcană. Așa cum unii au 
făcut cu investigaţia Russiagate.

Statele Unite nu au presă. 
Au un minister al propagandei 
care ajută elita conducătoare să 
controleze explicaţiile ce le sunt 
oferite americanilor. Sondajele 
arată că americanii și-au pierdut 
încrederea în presă. Dacă e 
așa,   atunci investigaţia pentru 
impeachement se va întoarce 
împotriva democraţilor.

Un ultim scop al atacurilor 

constante împotriva lui Trump 
este de a-i face pe americani să 
priceapă că nu are sens să aleagă 
un președinte care este respins 
de Sistem. Sistemul pur și simplu 
nu-i va permite să facă vreo 
schimbare și va distruge orice 
președinte care nu este selectat de 
către Sistem.

Acesta este adevăratul mod în 
care funcţionează „democraţia”. 
Sistemul conduce procesul de 
selecţie a candidaţilor republicani 
și democraţi. Indiferent cine 
câștigă,   sistemul câștigă. Însă în 
cazul Trump nu i s-a întâmplat 
astfel și de aceea el trebuie să fi e 
împiedicat să schimbe agendele 
Sistemului.”

SCOPUL SCANDALULUI POLITIC DIN SUA

emocraţii știu că nu câștige următoarele prezidenţiale

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Este imposibilă destituirea președintelui Trump prin investigaţia pentru impeachment iniţiată de 
opoziţia democrată,   pornind de la plângerea depusă de un agent CIA,   după o discuţie telefonică 

între Donald Trump și omologul ucrainean. Structura actuală a Congresului face imposibil acest lucru. 
Cu mare difi cultate poate fi  începută procedura în Camera Reprezentanţilor,   însă Senatul majoritar 
republican se va opune. Or,   Senatul are ultimul cuvânt. Atunci,   care este rostul iniţierii unui asemenea 
scandal politic,   care riscă să scindeze mai mult și Partidul Democrat,   și electoratul american?

Încearcă un răspuns Paul Craig Roberts,   fost adjunct al secretarului Trezoreriei SUA în timpul 
președintelui Ronald Reagan,   consemnat de cotidianul.ro.

TRECUTUL CARE ÎNVRĂJBEŞTE BALCANIITRECUTUL CARE ÎNVRĂJBEŞTE BALCANII
Moto: Balcanii produc mai multă istorie decât pot să consume”
 Winston Churchill

Dacă toate vor merge bine,   Macedonia de Nord ar trebui să deschidă curând 
negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Dar s-ar putea ca nu toate să 

meargă bine,   consideră Ovidiu Nahoi,   în rubrica sa Eurocronica de la RFI.
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ALEXIA APOSTOLESCU 
„AUR” LA PRAGA, 

ECHITAŢIE – SĂRITURI 
PESTE OBSTACOLE

După ce cu aproape trei luni în 
urmă (14.IX.2019), în Franţa, la 
Saint Tropez, cucerea „argintul” 
într-o prestigioasă competiţie de 
echitaţie (sărituri peste obstacole, 
145 cm; performanţa carierei…), 
împreună cu preţiosul său cal, 
recent (24.XI.2019), în  Cehia, la 
Praga („Arena 02”), tânăra noastră 
ploieșteancă Alexia Apostolescu 
(18 ani, ex-internaţională 
de baschet, pasionată acum, 
cu succes, de echitaţie, de-o 
disciplină olimpică ecvestră 
– săriturile peste obstacole) a 
reușit un strălucit vârf de carieră, 
cucerind împreună cu același cal 
(Caurage d’Amor) în premieră, 
medalia de aur, la „Campions 
Tourby Longines”…

În fi nala „Bohemian Energy” 
(obstacole la înălţimea de 145 cm; 

34 de sportivi; fond de premiere 
25.000 euro), Alexia Apostolescu 
– România (0 puncte penalizare și 
cel mai bun timp al parcursului) a 
depășit „săritori” (bărbaţi și femei 
– sportul ecvestru fi ind mixt…), 
din ţări diferite și de prestigiu 
în  disputele ecvestre – în ordine 
după România fi ind: Franţa, 
Cehia, Norvegia, SUA, Rusia, 
Olanda, Germania, Canada și 
în fi nal a fost onorată și printr-o 
fascinantă festivitate de premiere, 
cu „Tricolorul și Imnul României” 
în prim plan…

Excelentă performanţă 
și victoria istorică a Alexiei 
Apostolescu, dar preţuire i se 
cuvine și iubitei sale familii 
pentru excepţionala susţinere, 
uimitorului antrenor Holger 
Hetzel, echipei sale – Ionuţ 
Laurenţiu Dinu, Ciprian Necula 
și celorlalţi implicaţi și evident 
calului drag „Caurage d’Amor”…

MARIAN PUȘCAȘ ȘI 
„ORA HIPICĂ”, 

(în exclusivitate naţională) 
LA „PLOIEȘTI TV”…

„Găzar pe viaţă”…, membru 
al galeriei echipei Petrolul din 
anii săi de glorie („Găzarii”…), 
slujitor al sportului rege (ex-
arbitru și observator de fotbal), 
om cu o dragoste nemărginită 
pentru cel mai nobil animal – 
calul, distinsul ploieștean Marian 
Nicolae Pușcaș – preţuit jurnalist 
și realizator de televiziune cu 
conţinut sportiv a reușit în 
exclusivitate în România, „Ora 
Hipică”, o producţie săptămânală 

(vinerea, de la ora 21.00), prin 
postul de televiziune Ploiești TV.
În cele trei luni de emisie 
(premiera, 6.IX.2019), Marian 
Pușcaș a prezentat și a analizat 
activitatea de pe Hipodromul 
Ploiești („Capitala” trapului 
românesc…), a difuzat splendide 
reportaje de la evenimente hipice 
din lume, „Ora Hipică” benefi ciind 
și de aportul și competenţa unor 
invitaţi de marcă în domeniu, 
precum ing. Marian Manea, 
Ștefan Dănescu, Mihai Mircescu, 
Ramona Stoenescu, Viorel 
Gheorghe – „Ulysse”, Mihai Păun, 
Corneliu Comendant…

„Un irlandez” la Ploiești 
(genericul Orei Hipice, Ploiești 
TV, 22.XI.2019), o interesantă 
recentă producţie, i-a avut în 
studio, ca invitaţi ai realizatorului 
Marian Pușcaș, pe managerul 
irlandez Delmot Keelan , al 
Casei de Pariuri Fortuna și pe 
colaboratoarea acestuia Oana 
Popescu (în emisiune și în 
postura de translatoare…) 

„Fortuna” sprijină cu 
generozitate activitatea de pe 
Hipodromul Ploiești („bijuterie” 
sportivă naţională…), accederea 
în Uniunea Europeană de Trap, 
introducerea „pariului mutual” 
și mai ales al sistemului „video 
– live” în cele 1600 de Case – 
Fortuna din România.

Pași frumoși pe Hipodrom, cu 
atractive reuniuni (trap, galop, 
dresaj, curse de ponei), cu loc 
de mai bine și cu aportul „Orei 
Hipice”…
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
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SPORT

Unitatea sportivă școlară 
de tradiţie și prestigiu, 

de peste șaizeci și șase de ani 
în elita sportului românesc – 
Clubul Sportiv Școlar Ploiești 
s-a afl at recent (28.XI.2019), 
prin performerii săi elevi și prin 
preţuiţii lor profesori antrenori, 
într-o onorantă postură la 
Primăria Municipiului Ploiești.

Într-o emoţionantă și caldă 
festivitate, la sediul Primăriei 
Ploiești, în semn de preţuire pentru 
munca și rezultatele onorante 
obţinute, viceprimarul de Ploiești, 
ec. Cristian Mihai Ganea le-a 
acordat elevilor sportivi medaliaţi 
la Campionatele Naţionale Școlare 
și profesorilor lor antrenori 
de la Clubul Sportiv Școlar 

Ploiești, Diplome de Excelenţă, 
felicitându-i și asigurându-i de tot 
sprijinul în activitatea lor.

În onoare, pentru rezultatele 
din 2019, s-au afl at:

Secţia Atletism – Profesori 
Maria Andrei, Florin Andrei și 
Robert Munteanu; David Gudi, 
Florian Olteanu – medaliaţi 
cu argint cu Ștafeta 4x100 m, 
Alexandru Săceanu – medaliat cu 
argint în probele de Ștafeta 4x100 m 
și de Ștafeta 4x400; Remus Niculiţă 
– argint cu Ștafeta 4x400 m și 
bronz cu Ștafeta 4x100 m; Eduard 
Chivi – argint cu 4x400 m și bronz 
cu 4x100 m; Andrei Toma – argint 
cu 4x400 m; Daria Alexandru, 
Raluca Baicu, Alexandra Teodoru, 
Rossana Ristulescu – medaliate cu 

argint în proba Ștafeta 4x400 m; 
Ruben Chivi și Andrei Florea – 
medaliaţi cu bronz la Ștafeta 4x100 
m; Alexandru Geamănu medaliat 
cu argint la 400 m și cu bronz la 
200 m.

Secţia Judo – profesori Doru 
Munteanu (și director adjunct CSȘ 
Ploiești), Mihai Trandafi rescu, 
Cosmin Slăveanu: Vladimir 
Grădinaru – medaliat cu aur la 

Categoria 60 kg; Radu Mărculescu 
– aur la 55 kg; Andrei Cristescu 
– bronz, la 55 kg; Alin Moise – 
bronz, la 66 kg; Tudor Manu – 
bronz, la 73 kg.

Secția Scrimă – profesoară 
Rodica Popescu: Alexandru 
Macovei – medaliat cu aur în 
proba de fl oretă.

Secția Tenis – profesoară 
Claudia Vlădoiu: Radu Morar – 
medaliat cu aur în proba de simplu.

În cadrul festivităţii, împreună 
cu sportivii performeri și cu 
antrenorii lor, pentru activitatea 
profesională și pentru eforturile 
manageriale, a fost felicitat 
și premiat cu „Diploma de 
Excelenţă” și directorul Clubului 
Sportiv Școlar Ploiești, profesorul 
Silviu Stănescu.

Tuturor premiaţilor, preţuire și 
respect!

34 de sportivi; fond de premiereALEXIA APOSTOLESCCU

Petrolul, fi nal de sezon, amar…
  FOTBAL

Etapa 20 (Prima a returului / 
Stadion „Ilie Oană” 2.XII.2019):  * 
FC Petrolul Ploiești – Metaloglobus 
București 0-0

Petrolul (antrenor Flavius Stoican): 
Avram – Olaru, Sîrghi, Manolache, 
Ţicu – Meza Colli, Mihăescu 
– Munteanu (80  Gnabouyou), 
Gavrilă (88 Bratu), Saim Tudor (66 
Ștefănescu) – Arnăutu 

 Cu 3 puncte din 12 posibile 
în ultimele patru jocuri, fi nalul de 
sezon al Petrolului (care se va încheia 
duminică la Arad…) este fără îndoială 
amar… În ultimul, cu Metaloglobus, 
doar egal, dezamăgitor, cu indignarea 
logică a suporterilor…

 În celelalte jocuri ale etapei: 
Farul Constanţa – Rapid București 
3-1 * Pandurii Lignitul Târgu Jiu – 
Turris Oltul Turnu Măgurele 0-1 * CS 
Mioveni – Politehnica Timișoara 0-1 
* Universitatea Cluj Napoca – CSM 
Reșiţa 1-1 * Sportul Snagov – Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu 2-5 * Ripensia 
Timișoara – FC Argeș Pitești 1-2 * FK 
Csikszereda Miercurea Ciuc – Gloria 
Buzău 1-1 *Dunărea Călărași–UTA 
Arad 1-0 

  În joc restant (Etapa 11): 
Dunărea Călărași – Rapid București 
0-0.

 După 20 de etape, în clasament 
conduc: UTA Arad 38 puncte, CS 
Mioveni 34p, Rapid 32p, Turris 32p 
și… Petrolul 31p.

 Etapa 20 (a doua a returului) 
(ultima din sezon) programează 
duminică 8.XII.2019, de la ora 13.00, 
pe stadionul Motorul Arad, un 
derby de tradiţie între două multiple 
campioane: UTA Arad (de șase ori 
Campioană a României) – FC Petrolul 
Ploiești (de patru ori Campioană a 
României). 

HAI PETROLUL!

ECHITAŢIA, HIPISMUL, ÎN ONOARE-N PRAHOVA

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR 
PLOIEŞTI, ÎN EXCELENŢĂ PLOIEŞTI, ÎN EXCELENŢĂ 
LA PRIMĂRIA PLOIEŞTI…LA PRIMĂRIA PLOIEŞTI…

PE SCURT

Premiaţii CSŞ Ploieşti, în „excelenţă”…Premiaţii CSŞ Ploieşti, în „excelenţă”…

Alexia ApostolescuAlexia Apostolescu
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Măiestrie, Alexia şi Măiestrie, Alexia şi 
Caurage d’Amor…Caurage d’Amor…

MARIAN PUȘCAȘ ȘI
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Alexia, „aur” la Praga…Alexia, „aur” la Praga…
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