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- Culese de Tata  Plutarh (45 - 127) scriitor grec

Ziarul   Ploiestii,

La mulți ani, cititorule!
Este pentru tine mesajul 

ăsta. Pentru tine și pentru cei ca tine, 
care știu să citească...printre rânduri. 
Ai văzut anul ăsta multe...și ai înțeles 
și mai multe.

Sigur ai înțeles că nu contează cum 
te cheamă, dacă ai furat, fi e și doar 
un vot, tot pușcărie scrie pe tine. Ai 
înțeles că prostia chiar și disimulată, 
tot prostie este și iese la suprafață 
chiar dacă ai broșă Chanel la piept. Ai 
înțeles că cel mai mare partid poate să 
se sfărâme în doi timpi și trei mișcări 
dacă e condus de oameni mici. Ai 
înțeles că poți să nu spui nimic și să 
nici nu faci nimic, dar să câștigi cursa. 
Ai înțeles că orice greiere poate bate 
o furnică, doar pentru că are arcuș 
străin. Ai înțeles că liberal nu vine 
de la cuvântul liber. Ai înțeles că nu 
politica este o curvă ci cea mai bună 
parte dintre practicanții ei sunt niște 
dame ușoare. Ai înțeles că nu străinii 
ne taie pădurile ci legile noastre o 
fac. Ai înțeles că Basarabia nu e încă 
România. Ai înțeles că suntem o țară 
de oameni speciali pentru că avem 
pensii care ne deosebesc. Ai înțeles 
că nu trădarea e cea care ne doare 
ci eșecul ei. Ai înțeles că banii nu au 
miros politic. Ai înțeles că zilele de 
eliberare condiționată sunt mai multe 
decât zilele executate. Ai înțeles că 
până nu scapi de rădăcina bătăturii, 
nu scapi de durere. Ai înțeles că nu 
contează plagiatul ci plagiatorul. Ai 
înțeles că nu contează cât de scabroasă 
este înjurătura dacă iese din gura cui 
trebuie. Ai înțeles că un prost poate 
strica o idee generoasă pentru că a 
fost pus în funcție de niște mediocri 
interesați. Ai înțeles că poluarea 
sufl etului este cea mai nocivă. Ai 
înțeles că tot ei ne conduc. Ai înțeles 
că...nu ai înțeles nimic? Ai înțeles?

La mulți ani!

CONSILIUL CONSILIUL 
JUDEȚEAN JUDEȚEAN 
TRIMITE TRIMITE 

2,88 MIL. LEI 2,88 MIL. LEI 
CĂTRE 32 DE CĂTRE 32 DE 
LOCALITĂȚI LOCALITĂȚI 

DIN PRAHOVA
Pe ultima sută de metri, Consiliul 

Județean Prahova a alocat suma 
de 2.266.500 lei pentru realizarea a 30 
de investiții în 24 de localități, în cadrul 
a ceea ce se numește generic „asocierea 
CJ cu UAT-uri, în vederea realizării 
unor obiective de interes public.” 
Lista de lucrări prevede intervenții în 
infrastructura locală (educație, cultură, 
iluminat public etc.). Cea mai mare 
sumă a mers către Băicoi, iar cea mai 
mică a fost atribuită orașului Boldești-
Scăeni.

Deși plânge pe toate drumurile că bugetul României este praf și pulbere, premierul 
Ludovic Orban nu a riscat să expună PNL unei eventuale pierderi de popularitate, 

anunțând un soi de continuare a politicilor PSD, care-i favorizează deopotrivă pe bugetari 
și pensionari (pe unii dintre aceștia din urmă): continuarea acordării voucherelor de 
vacanță pentru bugetari, creșterea salariului minim pe economie și creșterea punctului 
de pensie de la 1.265 lei, la 1.775 lei.

30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 
NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE... NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE... 
Zilele acestea au loc 

manifestări peste tot în 
țară, cu prilejul împlinirii a 
3 decenii de la Revoluția din 
Decembrie 1989. Pe undeva 
este înălțător, retrăind acele 
momente de libertate. Dar și 
oarecum frustrant văzându-i 
azi pe delatorii de ieri 
omagiind întâmplări la care 
au contribuit direct, dar de 
partea rea a lucrurilor. În fi ne, 

săptămâna trecută, am vorbit 
despre ce s-a ales de economia 
românească în ultimii 30 de 
ani. De noi, românii, în general. 

De cine a scăpat învingător 
și de cine s-a socotit învins 
de tot acest amalgam numit, 
ofi cial, tranziție, restructurare. 
Repetăm însă un lucru: cele 
mai mari câștiguri, pentru care 
trebuie să mulțumim cerului și 
pe care trebuie să le păzim cu 
orice preț, sunt libertatea, ieșirea 
de sub comunism, aderarea la 
NATO și UE. 

Pentru al patrulea an consecutiv, Consiliul 
Județean Prahova nu reușește să cheltuie 

banii prevăzuți la secțiunea de dezvoltare. Potrivit 
execuției bugetare, pentru cheltuielile de investiții 
s-a stabilit la 30 noiembrie 2019 un program în 
sumă de 179.895,99 mii lei și s-au realizat lucrări 
de 22.011,75 mii lei, în procent de 12,24%. De 
fapt, deși cifrele din bugetul inițial arată într-un 

fel, CJ nici n-ar fi  avut cum să realizeze mai multe 
investiții, dat fi ind faptul că nici nu i-au parvenit 
toate fondurile din diversele surse de fi nanțare. În 
fi ne, n-a început marile proiecte, ca să fi e decontați 
banii din fondurile europene sau prin programul 
guvernamental PNDL II. Mă rog, să zicem că 
n-a utilizat nici excedentul bugetar de anul 
trecut. Astfel, veniturile secțiunii de dezvoltare 
pe primele 11 luni au fost stabilite în sumă de 
104.233,56 mii lei și s-au realizat 25.037,97 mii 
lei, în procent de 24,02%. În conturile CJ nu au 
ajuns 28,3 mil. lei fonduri europene, 56,2 mil. lei 
de la Guvernul României (investiții în sănătate și 
PNDL II) și 11 mil. lei, trasferuri voluntare, altele 
decât subvenții.

entru al patrulea an consecutiv Consiliul

Redacția Ziarului Ploieștii vă urează: La mulți ani!
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GUVERNUL PNL ORBAN RESPECTĂ GUVERNUL PNL ORBAN RESPECTĂ 
PAS CU PAS POLITICILE PSDPAS CU PAS POLITICILE PSD

ANUL 2019, CEL MAI CALD DIN ULTIMII 119 ANIANUL 2019, CEL MAI CALD DIN ULTIMII 119 ANI
Directorul general 

al Administrației 
Naționale de Meteorologie 
(ANM), Elena Mateescu, 
a lansat, ca să zicem așa, 
informația secolului: „anul 
2019 este, la acest moment, 
cel mai călduros de când se 
fac măsurători în România, 

respectiv din 1900, luându-se 
în considerare simularea ca 
luna decembrie să fi e o lună 
normală, ceea ce este posibil 
să nu se întâmple”. Întreg anul 
2019 a înregistrat nouă luni în 
care abaterile termice au fost 
semnifi cative. Noiembrie este 
cea mai caldă lună din istoria 

măsurătorilor meteorologice, 
cu o abatere de 4,9 grade 
Celsius față de ceea ce ar fi  
normal pentru această lună, în 
România. Luna iunie a fost, de 
asemenea, cea mai călduroasă 
din istoria măsurătorilor 
meteorologice. Cât privește 
tendințele înregistrate la nivel 

mondial, ofi cialul 
ANM a declarat că  
2019 pare a fi  pe locul 
2 sau 3 în topul celor 
mai călduroși ani din 
istorie, de fapt din 
ultimii 140 de ani, de 
când se fac măsurători 
meteo la nivel global.

PROCENT DE INVESTIȚII PROCENT DE INVESTIȚII 
LA CONSILIUL JUDEȚEAN LA CONSILIUL JUDEȚEAN 

PRAHOVA DE 12,24%PRAHOVA DE 12,24%

Hărți de risc la cutremur Hărți de risc la cutremur 
și alunecări de și alunecări de 
teren în Prahovateren în Prahova
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Aho, aho,
Copii și frați,
Prahoveni,
Femei, bărbați,
Opriți și nu mai lucrați
(Nu că v-ați fi  spetit!)
Și pe noi ne ascultați:
A trecut iarăși un an
Pentru unii... cam în van!
La Ploiești...
Să nu privești,
Ăsta e o arătare

Nu se vede din poluare.
Alții zic că-i un oraș
Pe făraș.
Dar s-o luăm cu binișorul
Și să-ncepem plugușorul.

***
La a mai mare primărie
Din împărăție
Anul a sosit cu darul:
S-a mărit iarăși salariul!
Și din ce el tot creștea
Lenea se-nfoia și ea...
-Du-te și strânge zăpada!
-Lasă, bre, că vine vara...
-Mătură atunci pe stradă!
-Mă vezi așa de 
neghioabă?
-Pune fl ori și tunde iarba!
-N-aș putea să stau 
degeaba?
-Adună măcar gunoaie!
-Poate te umplu de zoaie!
Și-uite așa, din zi în zi,
Am avut a ne făli
C-un oraș urât, mizer...
-Stai că nu-i așa, mon 
cher!

Ne-am luptat vreo patru 
luni
Cu căldura la rumâni,
Zice Ganea furios,
Pufăind grăsun, nervos:
-Dacă nu păzeam termia,
Pompa, gigacaloria,
Prețul, gazul, laolaltă,
O fura Dobre pe toată!
Dobre se vâră în vorbă
Cum se bagă musca-n 
ciorbă:

-Dacă n-aș fi  fost primar,
Mie-mi este foarte clar,
Ganea vă lăsa, se știe,
Să iernați în ghețărie.
Când au terminat războiul
A venit Revelionul...

***
Între timp, printre săgeți,
Veni vara, măi, băieți,
Voi cu leafa și cu banii,
Pe noi ne-au halit țânțarii.
Deie Domnul, bre, aleși,
De prin partide culeși,
Când v-o fi  vouă mai bine,
Un țânțar să vă aline.
Să vă țuce ziua toată,
Până pielea bășicată
S-o face un pic mai fi nă
Și măcar de-un gram 
rușine
Să stropiți Ploieștiul vara...
Sunteți de toată ocara!
Și tu, Dobre Adrian,
Îți doresc ca an de an,
Când faci rondul planetar,
Să te mânce un țânțar.
Să te-nghită-un roi
Și să scapi de noi!
No, nu râde, Ganea,
Te bucuri degeaba!
La cât ești de sedentar
Ești mai rău ca un țânțar.
Ala ciupește și fuge,
Suge câte-un pic de sânge,
Pe când tu, văleu, măi, 
frate,
Ne omori două mandate!
Aud bine? George Pană,
Ți-a făcut țânțaru` o rană?
Nu e rană de mușcat,
Ci e rană de mult stat!
Țânțarii de te-ar pișca,
Poate și tu te-ai mișca
La un dram de munculiță
Fie cât o musculiță.

***
Aho, aho,
De șapte ori!
De țânțari nu am scăpat
Ne băgară la poluat.
În orașul care pute
Ou clocit și gaze arse
Multe sunt necunoscute,
Fix ca la Ploiești întoarse.
Să începem cu găina...
Sau cu oul?
Bată-l vina!
Ne-ntrebăm, zilnic, ca 
boul:

Ce miroase azi în casă?
Haide, lasă...
Ca tot ăla priceputul
Să o luăm cu începutul:
Deci avem rafi nării,
Detergenți, chestii, prostii,
Ce aruncă pe furnale
Ziua în amiaza mare
Chimicale din belșug.
Ei ne spun că e parfum...
-Vă bociți ca niște babe,
Mortăciuni de îngeri slabe,
Pentr-o țâră de poluare?
Dar părinții voștri, oare,
S-au plâns când au biruit
Și apoi au construit
Mari industrii comuniste,
Cu jobb-uri bine plătite?
V-ați smintit și vreți acum,
Pentru oleacă de fum,
-Poate cancer la plămâni-
Să lăsăm oamenii-n drum?
Moft uri de-astea, măi, 
băieți...
Voi nu sunteți patrioți!
După astă săpuneală
-Noi îi zicem golăneală-
Rușii de la rafi nare
Ne țin non-stop în gazare,
Iar kazahii i-au urmat
Și ne-au dat un sulfurat.
De la Brazi, austriecii,
Foarte eleganți, băieții,

Ne oferă în total
Zece noxe de...spital!
Azi așa, mâine așa,
Pute rău prin Prahova!
Mai ales, să vezi belea,
Cu orice am măsura,
Poluarea nu e gravă...
Oau, aud că e legală!
Deseori noi am avut,
Un parfum de ou clocit.
Grațiela, în control,
Spune că este nasol.
Și în scurt, neanunțat,
O amendă a băgat.
-Hopa, zic, s-a pus pe 
fapte,
A cerut celeritate.
După aia s-a muiat,
Foarte clar a decretat
Că avem alt vinovat:
N-a bătut vântul deloc,
Noxele au stat pe loc,
Norii și ei, ghinion,
Au format pe cer plafon.
-Hait, e și-asta o drăcie,
Bagă vântu-n pușcărie!
Ia bucată, nor cu nor,
Și-i închide la Târgșor!

***
Aho, aho,
De plugușor,
Suntem neamul proștilor!
Cu gazarea-am terminat
Și cine a mai scăpat
O dat de lucruri mai grele
Încă vreo zece lichele.
Cică Statul Paralel
E așa, ca un fl agel,

Se bagă în pat cu tine,
Lasă neveste gravide,
Când e-n faza de binom,
Îți ia ciorba din castron,
El ne plouă, el ne ninge,
Taie pensii, umblă-n blide,
Trage toată ziua sfori, 
Înghite autostrăzi, 
Mănâncă școli și spitale, 
La desert, canalizare...
De curând, să n-aibă trac,
Și-a pus o coadă de drac.
Și cu coada, ce să vezi,
Umblă pe unde nu crezi.
De exemplu, la TelDrum,
El singur, ca un nebun,
A sucit și a-nvârtit,
Pe oameni i-a zăpcit,
I-a făcut să bage mâna
În Dunăre, la Belina.
Când i-au prins cu mâța-n 
sac,
Ei l-au arătat pe drac!
Statul ăsta Paralel
S-a jucat apoi nițel
Când cu Udrea, când cu 
Bica,
Nicușor, Ghiță, Olguța,
Pe toți i-a îmbrobodit,
Mita el a răspândit,
I-a căzut victimă lui
Toată fl oarea statului.
Iar poporul hămesit
De atâta... stat tâmpit
(Pe-ajutoare sociale)
A ieșit, buluc, în stradă,
Ca Dracul să nu-l omoare
Pe omul cinstit,
De Fantomă ispitit,
Să fure, să-nșele,
Bani negri să spele.

***
Aho, aho, 
Din bici plesnește,
C-am amu` să-ți dau o 
veste:
Într-o luni, stupoare,
L-au dus la răcoare!

Dragnea, cel bărbat,
Mare om de stat,
N-a avut scăpare
De o condamnare.
În amurg, la PSD,
Fuse numai plânsete:
-Drăguțule șef,
Ăștia au prins chef,
Ca la răsărit de soare
Să te ducă la-nchisoare!
-Rovano, femeie,
Pune dar sub cheie
Cu totul partidul
Să nu-l mânce câinii!
Dar a doua seară,
Câinii îl măncară...
-Viorică, Viorică,
Te-am crescut de mică,
Și-acum, drept răsplată,
Mă faci pe la spate?
Viorica... pace!
Tace și le face...
Zise-n sinea sa:
Sunt astăzi o stea!
Drept urmare, uite ce-i,
Vreau direct la Cotroceni!
Călin fi le de neveste
Ce voia și el ca zestre
O candidatură
Bagă de-o... ruptură.
Peste noapte, deci,
Din prieteni pe veci,
Dăncilă și Răsuceanu
S-au făcut dușmanu`...
A picat Guvernul
Și-a-nceput infernul...
Coana Dăncy, la votare,
A mâncat bătaie mare...
Două zile mai apoi,
Fără prea mult tărăboi,
PSD a ejectat-o

Ca pe o măsea stricată!
-Duamna Veo, e comic, 
Ai ajuns din nou...Nimic!
Vorba aia... 
Duc în bac 
sac de dac. 
Aud crac, o fi  rac? 
O fi  drac? 
Face pac, aud mac, 
Aud oac, nu e rac, 
Nu-i gândac, nu e cuc, 
Nu-i brotac, îl apuc, 
îl hurduc. 
Dă-i să mă apuce frica...
Din sac iese... Veorica
Bâlbâind bâlbâieturi
Ce de mai sperieturi!
-Ce faci, Vasilico, fată,
Iaca, și eu, mulg o vacă!

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

DIRECTOR GENERAL:     
      Marius MARINESCU
DIRECTOR EDITURĂ:   
      Grigoraş NIŢĂ
DIRECTOR TEHNIC: 
   Dan Ionuţ MARINESCU
COFONDATOR: 
   Ioan GROSESCU
DTP: Iolanda ENESCU, Livia CAZAN
SENIOR EDITOR: 
Maria BOGDAN
REDACTORI: 
Alexandru BĂDULESCU,   
El. ŞERBAN,   P. NIŢOI,  V.D. 
TOTH,   Octavian BĂLTEANU,   
Roxana TĂNASE,   
Miruna BOGDĂNESCU,   
Victor COBĂSNEANU
CORESPONDENT REPUBLICA 
MOLDOVA: Nicolae MISAIL
CULEGERE: Pia ROTARU
TIPOGRAFIE/PUBLICITATE: 
Gabriel CĂLIN,   
Georgiana MARINESCU,   
Claudia CRUCEANU,   Andrei SOTIR,   
Raluca IONESCU,   Elena BAICU,   
Ioana NICOARĂ,   Ionaş GAVRILĂ,  
Ştefan RADU,   Vali BORCEA,   
Sorin TRANDAFIR, Gabriel 
GHEORGHE, Cătălina ŞTEFAN

Potrivit art. 206 COD PENAL,   
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima 
pagină: 
• tipar policromie
- 12,  5 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe pagină 
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe ultima 
pagină:
• tipar policromie
- 12,  5 RON/cm2 + TVA

Materiale de promovare:
• 2300 caractere,   font 15 pt 
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de 
interior

Editor: SC Sprinten Infomar SRL Editor: SC Sprinten Infomar SRL 

ISSN: 1223 2653
Ziarul  Ploiestii,  

Adresa: Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18Adresa: Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18
www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.come-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
https://facebook.com/https://facebook.com/
Casa de Presa PloieştiiCasa de Presa Ploieştii

OFERTĂ DE

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE

AMENDĂ PENTRU PORCI 
TRANSPORTAȚI FĂRĂ 

DOCUMENTE 
Totul a avut loc după ce, în 

timpul unui control, polițiștii au 
depistat o autoutilitară în care se 

afl au patru porci. Animalele aveau 
crotalii aplicate, însă conducătorul 
auto nu deținea documente sanitar 
– veterinare pentru acestea. „S-a 
luat legătura cu personalul DSVSA 
Prahova care a opinat că aceștia 
nu provin din zone cu risc de 
pestă porcină, fapt pentru care nu 
s-a impus ridicarea și sacrifi carea 
lor. Conducătorul auto a fost 
sancționat contravențional cu o 
amendă de 720 lei”, a precizat IPJ 
Prahova.

AMENZI PENTRU 
TULBURAREA LINIȘTII 
PUBLICE ÎN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secției 
nr. 2 Ploiești au fost sesizați 
cu privire la faptul că de la un 
imobil de pe strada Miron Costin 
se tulbură ordinea și liniștea 
publică prin difuzarea de muzică 
la un volum ridicat.  „La fața 

locului au fost dirijate patrulele 
de siguranță publică care au 
constatat că la imobilul respectiv 
era în desfăsurare o petrecere 
ocazionată de o nuntă, la care 
participau circa 30 - 35 persoane, 
nefi ind blocat drumul public, 
însă tulburând liniștea și ordinea 
publică”, a precizat IPJ Prahova. 
Polițiștii au aplicat două sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 600 
de lei.  La activităţi au participat 
lucrători de la Gruparea Mobilă de 
Jandarmi Matei Basarab Ploiești și 
Serviciul Criminalistic din cadrul 
I.J.P. Prahova. Activitățile au 
benefi ciat de suportul operațional 

al  Direcției Operațiuni Speciale 
din cadrul Inspectoratului General 
al Poliției Române.
ACCIDENT PE CENTURA DE 

VEST A PLOIEȘTIULUI
Accidentul rutier s-a produs pe 

Centura de Vest a Ploieștiului, la 
km 66+200, pe sensul București - 
Brașov, după ce trei autoturisme 
au intrat în coliziune față – spate. 
În urma impactului un minor în 
vârstă de 12 ani a fost rănit. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță, iar circulația a fost 
restricționată pe o bandă. 

Nu se vede din poluare

N f ă î t t l

Ne-am luptat vreo patru

Dacă n aș fi fost primar

Se bagă în pat cu tine

C ă t i tă!

2
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ACTUALITATE

ACCIDENT PE DN1, LA 
BĂRCĂNEȘTI

Accidentul a avut loc pe DN1, 
la km 48+800 m, în localitatea 
Bărcănești, după ce o femeie în 
vârstă de 47 de ani, angajată în 
traversarea neregulamentară a 
părții carosabile, a fost surprinsă 
și accidentată de un auto care se 
deplasa pe sensul  București - 
Ploiești, condus de un bărbat de 
34 de ani. În urma evenimentului 
rutier, victima a fost transportată 

la spital. La testarea cu aparatul 
etilotest, femeia rănită a 
avut rezultat pozitiv, având o 
alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur 

în aerul expirat. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI, 
DUPĂ CE DOUĂ AUTO AU 

INTRAT ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs pe 

fondul neacordării de prioritate, 
la intersecția străzilor Unirii cu 
Poștei, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. Primul 
autoturism era condus de un tânăr 
în vârstă de 21 de ani, iar celălalt de 
o tânără în vârstă de 20 de ani. „În 
urma evenimentului rutier, două 
persoane au fost transportate la 

spital”, a precizat IPJ Prahova. Este 
vorba despre doi copii minori.  

ACCIDENT MORTAL PE DJ 
101 F, ÎN DRĂGĂNEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
pe raza satului Belciug, comuna 
Drăgănești. Un biciclist în 
vârstă de 60 de ani a fost lovit 

de un autoturism condus de un 
bărbat în vârstă de 41 de ani. 
Din primele verifi cări se pare că 
biciclistul se deplasa pe partea 
carosabila fără a purta obiecte/
articole refl ectorizante. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță, însă, din păcate, 
leziunile suferite de bărbat au fost 
incompatibile cu viața. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei. Poliția 
continuă  cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Lista completă de proiecte arată în felul 

următor: Băicoi, dotări echipament loc 
de joacă Grădinița Liliești-200.000 lei; 
Boldești Scăeni, achiziție două centrale 
termice pentru școala și grădinița din 
satul Balaca-22.500 lei; Vălenii de Munte, 
instalație de aer condiționat la Colegiul 
Național „Nicolae Iorga”-100.000 lei; 
Aluniș, modernizare drum local, uliță Tisa 
Mică-90.000 lei; Apostolache, efi cientizarea 
și modernizarea sistemului de iluminat 
public prin montare aparate de iluminat cu 
led-100.000 lei; Berceni, înlocuire suprafață 
joc, Școala Gimnazială Berceni-100.000 lei; 
Brebu, reabilitare străzi-50.000 lei; Ceptura, 
efi cientizare și modernizare a sistemului 
de iluminat public prin montare aparate 
de iluminat cu led-100.000 lei; Cerașu- 
înlocuirea centralei termice la centrul 
cultural -45.000 lei; Ciorani, reparație 
drum asfaltat DS 3405 și DS 920, reparație 
acoperiș clădire la școala nouă din Cioranii 
de Jos -170.000 lei; Cornu, furnizare 
grătar vertical Noggerath cu șnec, pentru 
stația de epurare-100.000 lei; Filipeștii de 
Târg, construire loc de joacă pentru copii, 

drum acces, alei carosabile, spațiu parcare, 
branșamente, utilități în incinta grădiniței 
de copii din satul Brătășanca-100.000 
lei; Gherghița, extindere sistem de 
supraveghere-100.000 lei; Gornet, reparații 
curente și zugrăveli la sala de festivități din 
satul Gornet-30.000 lei; Gornet Cricov, 
consolidare drum sătesc afectat de alunecări 
de teren în satul Țărculești -50.000 lei; Gura 
Vadului, achiziționarea a două centrale 
termice pentru școală și grădiniță-100.000 
lei; Măneciu, reparații drumuri 
locale-100.000 lei; Păulești, extindere 
canalizare menajeră sat Cocoșești-100.000 
lei; Poienarii Burchii, reparații acoperiș 
la clădirea primăriei și înlocuire parchet 
deteriorat la Școala I-VIII Ologeni 
-70.000 lei; Posești, asfaltare drumuri 
de interes local, punct Pietriș-80.000 lei; 
Provița de Sus, reparații parcări instituții 
publice și trotuare-150.000 lei; Sângeru, 
întocmire nomenclator stradal, elaborare 
studiu de fezabilitate pentru fi nanțarea 
obiectivului de investiții „Achiziție utilaje 
și echipamente pentru servicii publice” 
și fi nanțare proceduri de achiziție pentru 

proiecte PNDL-84.000 lei; Starchiojd, 
reparația podului „Sârbu”-75.000 lei; Șirna, 
efi cientizare sistem de iluminat public 
-150.000 lei.

Consiliul Județean a mai atribuit 
620.000 lei pentru 8 localități care deja au 
angajat lucrări în baza asocierii: Comarnic, 
modernizarea unor porțiuni de drum din 
cartierele Ghioșești, Poiana, Vatra-Sat și 
Podu Lung-100.000 lei; Blejoi, execuție 
modernizare și efi cientizare rețele electrice, 
str.Jupiter, sat Ploieștiori -50.000 lei; 

Chiojdeanca, reabilitare și modernizare 
(betonare, asfaltare) drumuri locale și 
reparații teren sport-130.000 lei; Dumbrava, 
reparații exterioare și împrejmuiri Școala 
Generală „Învățător Nicolae Dinu”-70.000 
lei; Măgurele, parc agrement-70.000 
lei; Mănești, modernizare iluminat 
public-50.000 lei; Scorțeni, reabilitare 
tribună Club sportiv Scorțeni, teren de 
sport Bordenii Mari -70.000 lei; Surani, șanț 
betonat/dalat aferent drumurilor județene 
DJ 100M și DJ 233-80.000 lei. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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HĂRȚI DE RISC HĂRȚI DE RISC 
LA CUTREMUR ȘI LA CUTREMUR ȘI 
ALUNECĂRI DE ALUNECĂRI DE 

TEREN ÎN PRAHOVATEREN ÎN PRAHOVA
În anul 2017, Consiliul Județean 

Prahova a semnat cu SC 
Iptana Transproiect SA un contract 
de prestări servicii (nr. 19222/ 
25.09) pentru elaborarea hărților 
de risc natural și a planurilor de 
risc detaliate la alunecări de teren, 
pentru un număr de 22 teritorii 
administrative ale județului, 
respectiv, orașele Azuga, Băicoi, 
Boldești-Scăieni, Bușteni și 
comunele Apostolache, Bănești, 
Bucov, Cerașu, Cocorăștii-Mislii, 
Dumbrăvești, Florești, Filipeștii 
de Pădure, Gornet, Măgurele, 
Măgureni, Măneciu, Păcureți, 
Păulești, Scorțeni, Tătaru, Vadu-
Săpat și Valea Călugărească. 
Lucrarea a fost fi nalizată în 2018, 
iar avizul favorabil al Comitetului 
Tehnic de Specialitate CTS-1 
Hazarduri și Riscuri Naturale al 
MDRT a fost primit în 2019. La 
ultima ședință a CJ Prahova din 
acest an, consilierii au aprobat 
documentațiile aferente proiectului, 
ceea ce echivalează cu asumarea 

datelor înscrise în această amplă 
lucrare. Reamintim că CJ Prahova 
a mai întocmit hărți de risc natural 
pentru alte 34 de localități: Breaza, 
Sinaia, Slănic, Aluniș, Bertea, 
Brebu, Cornu, Cosminele, Secăria, 
Șotrile, Ștefești, Telega (aprobate 
prin HCJ 57 din 26.04. 2013), 
Ariceștii Zeletin, Cărbunești, 
Chiojdeanca, Drajna, Izvoarele, 
Posești, Salcia, Sângeru, Surani, 
Șoimari, Teișani, Vâlcănești (HCJ 
54/ 28.04.2015), Vălenii de Munte, 
Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura 
Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana 
Câmpina, Predeal Sărari, Provița 
de Jos, Provița de Sus și Talea (HCJ 
61/26.05.2016). În prezent, așadar, 
avem aceste documente pentru 56 
de comune și orașe care prezintă 
risc la alunecări de teren. Consiliul 
Județean a aprobat, de asemenea, și 
documentația aferentă proiectului 
„Elaborarea hărților de hazard și 
risc natural la cutremure a județului 
Prahova”, studiu realizat de fi rma 
Geohazard, în 2018.

Săptămâna trecută, 
într-o ședință festivă 

a Senatului, Universitatea 
Petrol-Gaze, din Ploiești, i-a 
conferit academicianului și 
guvernatorului Băncii Naționale a 
României, Mugur Isărescu, înaltul 
titlu de Doctor Honoris Causa, 
ca recunoaștere a personalității 
acestuia, a reputației în activitate, 
recunoscute și apreciate în 
România și în străinătate. Este 
a 18-a distincție de acest fel 

din cariera universitară a celui 
mai longeviv guvernator al 
unei bănci centrale, nu doar pe 
plan european, ci și în lume. Ca 
răspuns al gestului Senatului 
Universității, dar și a laudatio 
susținut de rectorul UPG, 
prof. univ. dr. ing  Pascu Mihai 
Coloja, președintele Senatului 
universității, prof. univ. dr. ing. 
Nicolae Paraschiv, prorectorul 
UPG, prof. univ. dr. ing. Mihail 
Minescu și decanul Facultății de 

Științe Economice, conf. univ.
dr. Aurelia Pătrașcu, Isărescu a 
spus, de la tribună: „Astăzi (n.n.-
miercuri, săptămâna trecută) 
sunt la Universitatea de Petrol-
Gaze, continuatoarea inspirată a 
tradiției învățământului dedicat 
unei industrii reprezentative în 
România, situată în capitala 
incontestabilă a petrolului 
românesc, Ploiești. Mărturisesc 
că odată cu afl area veștii că 
v-ați gândit să devin membru 
al comunității dumneavoastră 
academice am refl ectat la ceea 
ce unește universurile noastre de 
preocupări. Sub cupola acestei 
aule universitare trebuie să remarc 
faptul că aceia care s-au ocupat 
de cele mai semnifi cative resurse 
ale modernizării României, leul și 
petrolul, aveau profesiile noastre: a 
mea de fi nanțist, a dumneavostră 
de ingineri petroliști, cărora vi s-au 
alăturat mai recent și economiști 
(...) Cel mai emoționant episod 
al legăturii dintre petrol și leu este 
prezența inspiratorului proiectului 
primei rafi nării din lume, de lângă 
Ploiești, Th eodor Mehedințeanu.”

f

GUVERNATORUL BNR, DOCTOR GUVERNATORUL BNR, DOCTOR 
HONORIS CAUSA AL UPG PLOIEȘTIHONORIS CAUSA AL UPG PLOIEȘTI
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ACTUALITATE

ACCIDENT PE DN 72. 
AUTOBUZ CU MUNCITORI 

LOVIT DE UN AUTO
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN72, pe raza localității Ariceștii 
Rahtivani, la km 73+400. Din 
primele verifi cări, se pare că, 
pe fondul nepăstrarii distanței 
de siguranță, un autobuz care 
transporta 37 de muncitori, 
ar fi  acroșat un autoturism. În 
urma evenimentului rutier, un 
pasager din auto, respectiv un 

bărbat în vârstă de 58 de ani, a 
fost transportat la spital. Cei 37 
de muncitori au fost preluați de 
un alt mijloc de transport. Ambii 
conducători auto au fost testați cu 
aparatul etilotest iar rezultatul a 
fost 0.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE CĂMĂTĂRIE ȘI 

ȘANTAJ
Poliţiști din cadrul Serviciului de 

Investigații Criminale, Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice, Serviciului de Ordine 
Publică și Poliției Orașului Vălenii 
de Munte au efectuat 12 percheziţii 
la persoane bănuite de cămătărie 
și șantaj, sub coordonarea unui 
procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Prahova. 
Descinderile au avut loc pe raza 
municipiului Ploiești și a orașului 

Vălenii de Munte. „Din cercetări 
au rezultat indicii că, în perioada 
2014 până în prezent, persoanele 
bănuite ar fi  împrumutat diverse 
sume de bani unor persoane din 
județ, iar pentru recuperarea lor 
ar fi  solicitat dobândă. Totodată, 
persoanele în cauză ar fi  săvârșit 
asupra persoanelor împrumutate 
fapte de șantaj”, a precizat IPJ 
Prahova. În urma perchezițiilor, 
șapte persoane au fost conduse 
la sediul poliției pentru audieri. 
De la locațiile vizate, polițiștii au 
ridicat mai multe bunuri, telefoane 
mobile,  înscrisuri și unități I.T. 
despre care există suspiciunea 

că ar fi  fost folosite în activitatea 
infracțională și diferite sume de 
bani. IPJ Prahova a anunțat că șase 
persoane au fost reținute pentru 
24 de ore. Totodată, la societățile 
verifi cate au fost aplicate două 
sancțiuni contravenționale pentru 
nerespectarea prevederilor legale 
în domeniul silvic, în valoare de 
10.000 de lei și s-a luat măsura 
confi scării valorice a cantității 
de 53 mc buștean rășinoase, 
cu valoarea de 18.394, 05 lei și 
două sancțiuni, pentru activități 
comerciale ilicite, cu valoarea 
de 20.000 lei, fi ind confi scate și 
băuturi alcoolice.

REGENERAREA URBANĂ A ZONELOR INDUSTRIALE DIN PLOIEȘTI

Corneliu Moraru – fondator 
Asociația Iubesc Ploieștii:

  “Oricât de legați afectiv am fi  
de ele, mai ales generația părinților 
noștri, consider că a trecut vremea 
în care marile unități economice 
își aveau locul în oraș. Mai degrabă 
ar trebui amplasate la periferia sau 
chiar în afara Ploiestiului. Eu văd 
partea privată ca motor al acestei 
schimbări, susținută de Primărie 
prin facilități fi nanciare și crearea 
de infrastructură rutieră și de 
transport. Tendința este acesta 
oricum, dacă ne gândim la fostele 
fabrici “Flacăra” sau „1 Mai”, în 
locul cărora au fost construite 
centre comerciale. Pe mai departe 
cred că va continua acest trend 
cu mențiunea că proprietarii 
vor începe să construiască și 
ansambluri rezidențiale sau 
clădiri de birouri. Interesant este 
că în zonele în care s-a intervenit 
până acum a avut loc o creștere 
economică a cartierelor prin 
deschiderea de mici magazine/
afaceri în preajma centrelor 
comerciale nou construite. Nu 
în ultimul rând, e important să 
conștientizăm faptul că acest 
proces este unul de durată. El va 
dura decade întregi (20, 30 de 
ani) și va contribui în bine la viața 
orașului prin creșterea calității 
vieții si reducerea nivelului 
poluării.”

  Lucian Vasile, fondator 
Asociația pentru Educație și 
Dezvoltare Urbană, istoric, autor 
și coordonator al mai multor 
volume dedicate Ploieștiului:

   “Discuția despre patrimoniul 
industrial stârnește, de obicei, 
foarte multe patimi și controverse. 
În fond, este perfect normal 

deoarece mulți dintre cei care își 
spun părerea sunt legați afectiv 
de acele locuri unde au învățat 
o meserie, unde și-au petrecut 
o bună parte din viață și unde 
au legat prietenii. Dar lumea se 
schimbă. Economia de astăzi este 
cu totul alta față de cea din urmă 
cu treizeci de ani, ca să nu mai 
vorbim de alte perioade privite cu 
și mai multă nostalgie și idealizate 
poate nemeritat de mult precum 
interbelicul ori chiar epoca lui 
Carol I. Trăim o perioadă numită 
„post-industrială”, iar termenul nu 
este pus fără rost. Transformările 
tehnologice, automatizarea și 
comportamentul consumatorilor 
au modifi cat structura economică, 
iar unele ramuri, în mod fi resc, 
au trecut printr-o prefacere. Așa 
că este fi resc ca unele fabrici 
să dispară sau să fi e relocate în 
afara localităților. Orașul crește, 
orașul se transformă, orașul se 
modernizează. Este un curs fi resc. 
Aș asemăna această scoatere a 
fabricilor din interiorul orașului 
cu legislația din vremea lui Cuza 
când cimitirele parohiale au 
fost dezafectate, iar mormintele 
transferate la periferie, într-un 
spațiu nou amenajat. Și atunci 
au fost voci care s-au pronunțat 
împotrivă, afi rmând că se pierde 
ceva din specifi cul orașului, că se 
alterează moștenirea istorică sau 
că este un act nefericit. Timpul 
însă le-a infi rmat: pe locurile 
acelea s-au ridicat construcții utile 
pentru localnici, care au coagulat 
comunitatea sau au ajutat-o să se 
dezvolte. La fel și astăzi: uzinele 
dispar pentru că piața liberă 
nu le mai cere. În locul lor apar 
alte ansambluri comerciale sau 
rezidențiale care refl ectă noile 

nevoi și într-o economie vie 
și într-o societate liberă aceste 
tranformări sunt normale. Să nu 
fi u însă greșit înțeles: la fel cum nu 
văd de ce ar trebui păstrate fostele 
zone industriale din oraș, la fel 
de bine nu susțin nici ștergerea 
completă a patrimoniului de 
acest fel. În fond, aceste fabrici 
au avut un rol covârșitor în 
modelarea trecutului local. Pe 
lângă demolare cred că există și 
alternativa reconversiei, iar în 
țară avem câteva exemple notabile 
precum fosta bursă de mărfuri din 
București, devenită hub cultural, 
ori Halele Carol, astăzi spațiu de 
concerte. Dar pentru a ajunge la 
acest rezultat, este nevoie atât de 
investiții - fi e din fonduri private, 
fi e prin diferite programe europene 
de fi nanțare - cât și de educație. 
Proprietarii trebuie ajutați să 
conștientizeze însemnătatea acelui 
spațiu și potențialul său. Clădiri 
noi se ridică peste tot și, de multe 
ori, nu se remarcă prin ceva 
anume. Pe când istoria nu poate fi  
creată. Fie o ai și o valorifi ci, având 
toți de câștigat, de la proprietari 
la consumatorii direcți și la 
comunitatea în sine, fi e o pierzi. “

Alex Bondrea, arhitect, 
Președintele Filialei Prahova 
a Ordinului Arhitecților din 
România

    “Personal, văd o oportunitate 
foarte mare pe care o are 
Municipiul Ploieşti, față de alte 
orașe din țară cu privire la zona lui 
- fostă industrială :

1. existența unui inel virtual 
de zone industriale dezafectabile 
în mare măsură, coroborat cu 
prezența căii ferate industriale 
poate deschide premisele 
reconversiei acestora și folosirii 
inelului feroviar în benefi ciul 
transportului public, prin crearea 
unui inel de transport feroviar 
urban.

2. zonele industriale pot deveni 
centre urbane, ce gravitează 
centrului geografi c, care să preia 
din încărcarea socio/economico/
administrativă a orașului - 
disipând tensiunea centrului 

3. zonele industriale pot 
avea ocazia unei dezvoltări pe 
verticală mult accentuată, astfel 
încât să permită ocuparea cât mai 
rațională a terenului în favoarea 
spațiilor verzi, spații la care orașul 

actual este defi citar
 4. densifi carea zonelor foste 

industriale trebuie permisă doar 
cu corelarea unui inel auto paralel 
cu cel feroviar, inel ce trebuie 
dimensionat corect pentru ca 
densitatea populației să fi e corect 
descărcată în densitatea auto prin 
străzi de categorii superioare

5. În oricare din cazuri, 
raportul între suprafața construită 
și suprafața verde trebuie să fi e în 
favoarea celei verzi. 

Ca idee personală, ar fi  de 
studiat negocierea cu posibilii 
investitori cu autoritățile 
aprobatoare a regulamentelor 
(PUZ,PUG) a unor procente între 
suprafața construită și cea verde, 
putând fi  mărită cea construită 
dacă se asigură funcțiuni culturale 
- galerii de artă, teatre, săli de 
spectacole, și obligatoriu în zonele 
verzi să facă dovada personalizării 
lor cu obiecte de artă modernă - 
instalații, statui (exclus- busturi).

Separat de zonele industriale 
sau, de ce nu chiar prin 
identifi carea uneia în care se poate 
realiza, aș propune inserția unui 
ansamblu cultural major urban  
cu valențe de obiect de arhitectură 
manifest care ar putea să polarizeze 
atât o populație avidă după cultură 
cât și un turism cultural major 
- a se vedea exemplele orașelor 
regenerate europene - Sevilia, 
Valencia, Bilbao - sunt orașe care 
s-au regenerat prin inserția unor 
„obiecte” de arhitectură majore.”

Grațian Mihăilescu - fondator 
UrbanizeHub, specialist in 
politici publice si dezvoltare 
urbană sustenabilă

 “Există niște trenduri la nivel 
internațional și niște exemple de 
bune practici, numai că aceste 
lucruri durează până să se vadă și 
rezultate. La noi, în Romania,  au 
început deja să se implementeze 
proiecte macro de regenerare 
urbană, în general este vorba 
despre transformarea unor spații 
moarte în spații vii, reamenajarea 
și designul aspectului exterior 
al unor spații care sunt părăsite 
și își vor găsi utilitate publică. Se 
întâmplă în Reșița, care este un 
spațiu industrial care se transforma 
si se reinventează, se întâmplă 
în Valea Jiului, cu proiectul de 
cultură Planeta Petrila, unde niște 
oameni, artiști, arhitecți, încearcă 

să transforme zona aceea într-un 
hub culturalo-artistic, altfel încât  
lumea să fi e atrasă din punct de 
vedere turistic de perspectivele 
acestea artistice, deci există o 
grămadă  de exemple de bune 
practici care deja au început să 
apară și la noi.

 De obicei ar trebui sa se lucreze 
cu fi rme de consultanță specializate 
in domeniul de regenerare 
urbană si într-un parteneriat cu 
administrația publică și cu experți 
pe diferite domenii, să se încerce să 
se reabiliteze acele spații destinate 
uitării astfel încât să fi e reutilizate 
și reîmprospătate  din punct de 
vedre al activităților culturale, să 
găzduiască fel și fel de expoziții, 
fi e pur și simplu inaugurarea unor 
huburi de inovare socială în care 
să se desfășoare evenimente.

Știu proiecte care au început 
unele fi e din partea administrației, 
fi e din partea privatului, altele pur 
și simplu ca un parteneriat între 
administrație și investitor.

La Reșița, pe un spațiu de 
10 hectare, ocupat de halele 
industriale ale  fostului Combinat 
Siderurgic , Primăria împreună 
cu un dezvoltator imobiliar vor 
să ecologizeze terenurile și să 
dezvolte un parc pentru tineri și 
să facă și un mall. Practic, pur și 
simplu 10 hectare nefolosite și pe 
care erau niște hale care mai aveau 
puțin și picau, au fost cumpărate 
de un investitor și, în parteneriat 
cu Primăria care s-a angajat că va 
face infrastructura necesară și le 
facilitează obținerea autorizațiilor, 
investitorul s-a angajat că în 
următorii cinci-opt ani va dezvolta 
acolo  mai multe proiecte care vor 
schimba fața zonei.

Ideea e să existe chimie între 
investitor și administrație, să existe 
înțelegere, să existe un parteneriat 
și să câștige toată lumea.

Avantajele sunt evidente, 
pentru că noi vorbim despre 
conceptul lansat de arhitectul Jan 
Gehl, de “orașe  pentru oameni”, 
orașe sustenabile și faptul că un 
spațiu care nu este utilizat este 
dat în folosință pentru oameni, 
fi e pentru activități comerciale, fi e 
culturale, fi e activități de micro-
business, asta dă viață orașului. Cu 
cât orașul este mai plin de viață, 
cu atât orașul respectiv este în plin 
avânt economic, asta este clar.”

P • Publicitate • Publicitate • Publicitate 

Zonele industriale din municipiul Ploiești practic abandonate trebuie salubrizate și revitalizate. Repuse în circulație, ele vor valorifi ca efi cient şi în benefi ciul oraşului o serie 
de resurse deja existente. Acest proces nu este, însă, posibil, fără fonduri private și nici fără voință și susținere din partea administrației locale, astfel că trebuie subliniat că el 

presupune colaborarea între administrația locală și potențialii investitori.

Corneliu Moraru fondator deoarece mulți dintre cei care își

p p ț ș p ț Mihai Dumitrescu
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURTURI DIN 
SOCIETĂȚI COMERCIALE
Polițiștii din cadrul Poliției 

Plopeni au efectuat șase  percheziţii 

domiciliare pe raza județului 
Prahova, la locuințele unor 
persoane bănuite de săvârșirea 
de infracțiuni de furt califi cat din 
societăți. Descinderile au avut loc 
pe raza comunei Dumbrăvești, 
sat Plopeni, din județul Prahova. 
„Din cercetări au rezultat indicii 
că, în cursul lunii decembrie a.c., 
persoanele bănuite ar fi  sustras mai 
multe bunuri din societăți situate 
în incinta Parcului Industrial 
Plopeni”, a precizat IPJ Prahova. 
Cinci persoane au fost conduse 

la sediul poliției, pentru audieri. 
„De la locațiile vizate, polițiștii au 
ridicat mai multe bunuri, produse 
alimentare, cabluri electrice, 
materiale de construcții și alte 
diverse obiecte despre care există 
suspiciunea că ar fi  fost folosite în 
activitatea infracțională”, a anunțat 
IPJ Prahova. Prejudiciul cauzat a 
fost estimat la aproximativ 15.000 
lei. La activităţi au participat 
lucrători de la Gruparea Mobilă de 
Jandarmi Matei Basarab Ploiești.
ACCIDENT ÎN GIRATORIUL 
DE PE CENTURA DE VEST A 

PLOIEȘTIULUI
Accidentul rutier a avut loc pe 

Centura de Vest , în zona sensului 
giratoriu de la benzinăria LukOil. 
Din primele verifi cări, se pare că, 
pe fondul nepăstrării distanței de 
siguranță, un conducător auto 
în vârstă de 45 de ani, ar fi  lovit 
din spate un auto condus de o 
femeie de aceeași vârstă,  pe care 
l-ar fi  proiectat într-un alt auto 
care circula în fața acesteia. În 
urma evenimentului rutier, din 
autovehiculul din mijloc, au fost 
transportați la spital doi minori, 
respectiv o fată în vârstă de 17 
ani și un băiat în vârstă de 12 ani. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 

produs evenimentul rutier.
DOI TINERI S-AU ALES CU 
DOSARE PENALE PENTRU 

PETARDE
Incidentul a avut loc la Bălțești. 

Polițiștii au depistat doi tineri care 
aprindeau petarde și le aruncau 
pe drumul public. Tinerii au fost 
identifi cați, iar asupra acestora au 
fost găsite petarde din categoria 
F4. „În cauză au fost întocmite 
două dosare penale sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de orice 
operațiuni cu articole pirotehnice 
efectuate fără drept”, a precizat IPJ 
Prahova.

Deși ministrul Finanțelor 
Publice, Florin Cîțu, a 

spus răspicat că la anul este de 
preferat să nu mai fi e acordate 
tichetele de vacanță, Orban l-a 
contrazis, anunțând că voucherele 
de vacanță vor fi  menținute pentru 
toți bugetarii și la anul (1.450 lei/
salariat): „Nu vom afecta voucherele 
de vacanță. Propunerea va fi  să 
menținem voucherele la nivelul 
anului 2019. Prin voucherele de 
vacanţă consumatorul român de 
servicii turistice a fost stimulat să 
benefi cieze de servicii turistice în 
România.” Când se afl a în opoziție, 
PNL pleda pentru introducerea 
obligativității acordării tichetelor 
și în mediul privat, lucru despre 
care acum nu mai vorbește. 
Deci și în 2019 angajatul din 
mediul privat le va plăti vacanțele 
bugetarilor, deși aceștia din 
urmă au salarii de două ori mai 
mari decât media veniturilor din 
sistemul privat! Ei bine, cum vine, 
sincer, că un angajat din privat, cu 
o leafă medie de 3.100 lei/lună, să 
plătească din taxele sale vacanța 
unui medic sau judecător, plătit 
cu 17.500 sau 23.000 lei lună? Iar 
el, privatul, să-și plătească singur 
vacanța?!! Ludovic Orban se vede 
clar că a luat teama bugetarilor-o 
forță sindicală cum nu avem în 
mediul privat- și, de frică să nu 
provoace mitinguri împotriva 
guvernului său sau să nu piardă 

PNL din popularitate, perpetuează 
o măsură complet nepotrivită. Nu 
neapărat pentru buget, ci nu este 
echitabil să oferi privilegii într-o 
singură direcție!

SPORUL SALARIULUI SPORUL SALARIULUI 
MINIM, FĂCUT MINIM, FĂCUT 

50/50 CU STATUL50/50 CU STATUL
Guvernul a adoptat, de 

asemenea, majorarea salariului 
minim  pentru 2020 de la 2.080 
lei, cât este în prezent, la 2.230 
lei, leafă care va intra în plată 
începând cu 1 ianuarie. Este vorba 
despre o creștere de 150 lei brut 
și de 83 lei net a celor mai mici 
venituri practicate în România. 
Culmea este că de această creștere 
vor benefi cia nu doar angajații 
plătiți cu acest nivel, dar și toți 
bugetarii din România. Deputatul 
USR, Claudiu Năsui, explică 
faptul că nu majorarea e o soluție, 
ci reducerea taxelor pe muncă. El 
chiar acuză PNL de populism și de 
faptul că apelează la o stratagemă 

de creștere a veniturilor la buget: 
„Motivul pentru care guvernul 
crește salariul minim este nevoia de 
bani la bugetul de stat. Atunci când 
crește salariul minim, cresc taxele 
și deci banii pe care ni-i ia statul. 
De exemplu, dintr-o creștere a 
salariului minim brut de 150 de lei, 
statul va încasa 70 de lei în plus per 
salariat, iar 83 de lei vor rămâne 
salariatului (angajatorii mai 
plătesc și contribuția asiguratorie 
pe muncă). Și se mai întâmplă un 
lucru atunci când crește salariul 
minim, cresc salariile la stat. De 
ce? Pentru că ele sunt exprimate 
în multipli din salariul minim. 
Dacă vrem să creștem salariile 
românilor, soluția este să reducem 
taxele pe muncă. România este pe 
locul 1 în Europa la impozitarea 
muncii pe salariul minim. Pe locul 
1 în Europa la exodul forței de 
muncă. Pe locul 1 în Europa la 
sărăcie în muncă, adică oameni 
care, deși muncesc, sunt considerați 
săraci. Toate acestea sunt legate 
de supraimpozitarea salariului 
minim. De aceea soluția este 
neimpozitarea salariului minim. 
Nu putem să o facem pe toată 
dintr-o dată? Nicio problemă, 
măcar începem. Asta ar avea un 
impact major pozitiv în viețile 
tuturor românilor care muncesc și 
plătesc taxe în România. Și dacă tot 
creștem salariul minim, hai să fi m 
onești și să nu credem că guvernul 
o face de dragul românilor. O face 

pentru a lua mai mulți bani. Dacă 
ar vrea să ajute românii, ar reduce 
impozitarea muncii.”

PUNCT DE PENSIE PUNCT DE PENSIE 
MAJORAT CU 40%, MAJORAT CU 40%, 

ÎN 2020ÎN 2020
Guvernul Orban a anunțat că va 

respecta întocmai Legea pensiilor, 
mult hulita lege promovată de 
Olguța Vasilescu, care prevede, 
printre altele, creșterea punctului 
de pensie cu 40%, de la 1.265 lei, 
la 1.775 lei. De altfel, vom avea 
alte creșteri etapizate până în 
2022: 2020-1.775 de lei, 2021-
1.875 de lei, după 2022- valoarea 
punctului de referință se va indexa 
anual cu rata infl ației și cu 50% 
din creșterea reală a câștigului 
salarial mediu brut realizat. Legea 
pensiilor va avea în 2020 un 
impact bugetar de 24,8 miliarde, 
în 2021- de 51 de miliarde, iar în 
2022- de 81 de miliarde de lei. FMI 
și Comisia Europeană au avertizat 
că majorările ar putea deveni 
nesustenabile. Cheltuielile cu 

pensiile au crescut cu 11% în 2019, 
ajungând la 67,4 miliarde lei în 
2019. Un avans mult mai mare va 
fi  înregistrat în 2020, cheltuielile 
urmând a urca la 83,8 miliarde 
lei. În 2021 bugetul va trebui să 
asigure pentru plata pensiilor 
115,7 miliarde lei, iar în 2022-
140,02 miliarde lei, adică dublu 
față de acest an. Adevărul este că 
politicile sociale de până acum 
au fost catastrofale. Majoritatea 
pensiilor au rămas la valori care 
duc direct în „risc de sărăcie”, dar 
s-au acordat și privilegii uluitoare 
unor categorii profesionale, care 
le asigură benefi ciarilor luxuri 
pe care nici măcar europenii din 
Vest nu și le permit. Cea mai 
mică pensie din România este 
de 750 de lei, iar cea mai mare, 
de 74.000 lei/lună, un raport 
așadar de 1 la 98,66! O majorare 
a pensiilor se impunea, dar noi 
acordăm egal creșteri de 40 % și 
celor care au pensii de 1.000 lei, și 
celor cu 10.000 lei! Deci unde este 
moralitatea?

PNL din popularitate perpetuează

GUVERNUL PNL ORBAN RESPECTĂ            GUVERNUL PNL ORBAN RESPECTĂ            
                    PAS CU PAS POLITICILE PSD

pentru a lua mai mulți bani Dacă pensiile au crescut cu 11% în 2019

 continuare din pagina 1

Primăria Ploiești va plăti cel 
puțin 120.720 lei fără TVA 

pentru amenajarea unui loc de 
odihnă și reabilitarea locului de 
joacă din cartierul Malu Roșu, strada 
Aleea Școlii. 116.232,43 lei înseamnă 
cheltuieli construcții - montaj, 
3.000 lei - servicii de proiectare și 
asistență tehnică și 1.488 lei, valoarea 

dotărilor din cele două spații. Practic, 
pentru locul de odihnă se prevede 
construirea unui pavilion mare din 
lemn care va adăposti mese de șah și 
băncuțe, două pergole de-o parte și 
de alta a pavilionului, prevăzute și ele 
cu bănci, alei de acces, completarea 
gardului viu, gazon, plante decorative, 

coșuri de gunoi etc. La locul de joacă 
se vor recondiționa echipamentele 
de joacă existente, iar ca noutate, 
este prevăzută o alee perimetrală din 
pavele de beton. În caietul de sarcini, 
costurile sunt estimate la 137.843 
lei fără TVA, deci cam pe-acolo este 
posibil să fi e oferta câștigătoare.

d V î l i d i l i

LOC DE ODIHNĂ ȘI DE JOACĂ DE LOC DE ODIHNĂ ȘI DE JOACĂ DE 
120.000 LEI, ÎN MALU ROȘU120.000 LEI, ÎN MALU ROȘU

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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JAFUL INDUSTRIAL 
ȘI REVENIREA 
ECONOMICĂECONOMICĂ

Săptămâna trecută vorbeam 
despre industria românească 
privatizată prin mica și marea 
cuponiadă. Și apoi prin vânzări 
directe ale capacităților care au 
scăpat de faliment. În Prahova, 
prima reușită a însemnat 
privatizarea uzinei de rulmenți, 
care funcționează și astăzi 
(Timken). De fapt, aceasta 
fi gurează printre puținele exemple 
de succes de la noi, alături de 
Dero, Uzuc etc. Din cele 5 rafi nării 
din Prahova, 2 s-au închis, 
una (Astra) prin intermediul 
omului de afaceri Ioan Niculae. 
O alta (Vega) a intrat pe mâna 
kazahilor de la KazMunaiGaz, 
dar prin achiziționarea de la un 
alt român de „succes” al tranziției, 
Dinu Patriciu. În fi ne, rafi năria 
Teleajen a fost vândută rușilor 
de la Lukoil, iar platforma de la 
Brazi a fost atribuită de Guvernul 
Năstase austriecilor de la OMV 
Petrom, la pachet cu resursele 
naturale. Tristețea cea mai 
mare a însemnat însă emblema 
industriei prahovene, Uzina 1 Mai, 
rebotezată UPETROM, de care s-a 
ales chiar praful, din clipa în care 
a fost preluată de industriașul 
constănțean Gabriel Comănescu; 
astăzi, în loc de celebrele sape 
de foraj, unitatea a...„produs” 
un câmp de supermarketuri. Pe 
această listă a unor mari capacități 
industriale lichidate se mai afl ă: 
Flacăra, Feroemail, UM Poiana 
Câmpina, UM Plopeni, fi laturile 
de la Mizil și Urlați, Progresul 
Ploiești, Turnătoria Câmpina, 

Neptun Câmpina, Postav Azuga, 
Hârtie Bușteni, UM Vălenii de 
Munte, Romfosfochim Valea 
Călugărească, minele de la Ceptura 
și Filipeștii de Pădure etc. Între 
1990 și 2003, România  a traversat 
o perioadă aproape catastrofală. 
Cu greu și-a revenit economic, iar 
primul artifi ciu guvernamental 
(aceleași guverne care au dus în 
sapă de lemn industria comunistă) 
a însemnat înfi ințarea parcurilor 
industriale. În Prahova au apărut 
în special investitorii străini, cum 
ar fi : Coca-Cola, Bergenbier, 
American Tabaco, Yazaki, Johnson 
Controls, Calsonic Kansei, 
Cameron, Lufk in, Timbark, 
Kaufl and, Lidl, Carrefour etc. 
Într-un top al investițiilor străine, 
ca număr de fi rme, conduce 
Italia-25,26 %, urmată de 
Germania- 8,35%, Turcia - 8,20%, 
Franta - 5,49%, Marea Britanie 
- 4,98%, Cipru - 4,58%, Spania - 
4,03%, Grecia - 3,77%, Olanda - 
3,52%, Austria-3,02%, SUA-2,87% 
etc. Investitori români sunt puțini: 
Adeplast, Dedeman, Artsani.

JAFUL AGRAR VS JAFUL AGRAR VS 
REVIGORAREA DUPĂ REVIGORAREA DUPĂ 

ADERAREA LA UEADERAREA LA UE
În agricultură, tranziția a venit 

prima dată cu Legea 18/1991 care 
prevedea reconstituirea dreptului 
de proprietate, dar în limita a 
10 ha. Ulterior însă, diversele 
guverne au completat așa-zisa 
reparație morală față de foștii 
proprietari prin adoptarea Legii 
1/2000, supranumită Lupu, prin 
care s-a extins retrocedarea la 50 
ha (inclusiv păduri) și Legea nr. 
247/2005 care propune restitutio 

in integrum, adică recuperarea 
tuturor terenurilor și caselor pe 
care foștii proprietari le-au avut. 
În tot acest răstimp are loc un 
alt mare jaf național. De fapt, 
sunt trei aspecte aici, pe care 
noi le-am numit așa: micul jaf, 
însemnând distrugerea fostelor 
CAP și IAS prin furturi mărunte 
(dar mari dacă le-am aduna la 
nivel național), dublate de o 
privatizare a ce a însemnat, de 
fapt, preluarea bunurilor de către 
potentații zilei (cei mai mulți 
erau potentații din comunism); 
marele jaf, la care au contribuit fi x 
instituțiile și oameni puși să aplice 
legile fondului funciar, prin care 
s-au atribuit terenuri și păduri 
unor persoane care n-au avut în 
viața lor moșii, dar care erau bine 
situate la nivel local și național (de 
fapt, chiar directorii din instituții, 
politiceini, miliardarii de carton 
și-au făcut parte); jaful generalizat, 
prin care s-au creat rețele 
infracționale pe lângă instituții, 
cu complicitatea oamenilor din 
interior, ce a condus la situații 
absolut imposibile și fraude de 
miliarde de lei (vezi, de pildă, 
unde au ajuns viile din podgoria 
Dealu Mare sau miliardele de 
lei oferite drept despăgubire în 
mod fraudulos). Între timp s-au 
distrus bunuri tot de miliarde: 

sistem de irigații, păduri, bănci de 
gene, institute de cercetare, soiuri 
vechi. Tot statul român a facilitat 
apariția, din interior sau din 
anturajul imediat al clasei politice, 
a marilor latifundiari: Triță Făniță 
și Culiță Tărâță, Ioan Niculae, Dan 
Voiculescu, Cornel Porumboiu 
etc. În fi ne, sute de hectare au 
fost vândute către cetățeni străini 
(arabi, francezi, italieni, unguri, 
austrieci etc.). Agricultura a 
cunoscut un regres fără precedent, 
cu consecințe teribile pentru 
mediul rural românesc, depopulat, 
pe alocuri, cu până la 50%. Abia 
după aderarea la UE domeniul 
a început să-și revină, apărând 
marii fermieri români, care cultivă 
de la câteva sute la mii de hectare 
sau cresc animale în complexuri 
zootehnice de mari dimensiuni.

DEPOPULAREA DEPOPULAREA 
ROMÂNIEIROMÂNIEI

Desfi ințarea a peste 4 milioane 
de locuri de muncă în toată țara, 
lipsa de perspectivă în orașele 
mici și în mediul rural, dublate 
de închiderea școlilor și spitalelor 
sau a unităților sanitare, a generat 
un fenomen ireversibil: migrația. 
Peste 5 milioane de români au 
părăsit țara în ultimii ani, spun 
cifrele neofi ciale. Ofi cial se 
recunoaște că ar fi  cam 3 milioane 

de români care au plecat în Italia, 
Spania, Marea Britanie, Germania, 
Franța, Austria, Suedia, Belgia, 
Olanda, Grecia, Danemarca, SUA, 
Canada etc. Conform estimărilor 
din Raportul ONU privind 
migrația din anul 2015, numărul 
românilor care au emigrat era 
de aproximativ 3,4 milioane de 
cetățeni, această cifră plasându-ne 
pe poziția a 17-a la nivel mondial 
în ierarhia privind dimensiunea 
emigrației. Numai în intervalul 
2000-2015 au plecat 2,3 mil. de 
români, lucru facilitat atât de 
ridicarea parțială a barierelor de 
călătorie și de ședere în perioada 
de preaderare la Uniunea 
Europeană, cât și liberalizarea 
totală a accesului pe piața muncii 
în statele membre UE, după 1 
ianuarie 2007. Un alt raport ONU 
apreciază că, în perioada 2007-
2017, au emigrat 3,7 milioane 
de români. Autoritățile române 
bănuim că știu cifrele exacte, dar 
din considerente care ne scapă, 
evită să le facă publice. Oricum ar 
fi , acest fenomen este poate cel mai 
grav din perioada postcomunistă; 
acești români pot fi  considerați 
pierduți defi nitiv pentru România, 
iar acest lucru are deja consecințe 
nefaste prin lipsa forței de 
muncă înalt califi cată, natalitate 
scăzută, îmbătrânirea populației, 
depopularea Munților Carpați, cu 
efecte pe care nu le bănuim încă la 
adevărata dimensiune etc.
ÎN LOC DE CONCLUZIIÎN LOC DE CONCLUZII

Una peste alta, România a 
trecut printr-o perioadă bună și 
rea. Bună, pentru că am căpătat 
libertatea. Rea, pentru că n-am 
știut ce să facem cu ea. Nimeni nu 
a crezut în 1990 că ai noștri, din 
interior, vor distruge țara în felul 
în care au făcut-o. E adevărat, 
au și crescut în loc lucruri, dar 
nu îndeajuns încât să părăsim 
ultimele locuri în clasamentele 
UE la toate capitolele: PIB pe cap 
de locuitor, educație, sănătate, 
sărăcie, mortalitate, durată de 
viață etc. 

Ca la fi ecare schimbare politică, 
Guvernul Orban a demis săptămâna 

trecută 28 de prefecți și 11 subprefecți, 
numind, în aceeași ședință a Executivului, 
13 prefecți și 2 subprefecți. În restul județelor 
interimatul este asigurat de subprefecții 
rămași în funcție. Motivul nu ține de 
competență sau de incompetență, ci pur și 
simplu este o înlocuire a persoanelor din 

anturajul PSD cu unele despre care PNL ar 
avea credința că pot asigura transpunerea în 
teritoriu a programului de guvernare liberal. 
De fapt, ca s-o spunem pe-a dreaptă, deși 
funcția este una apolitică, numirile au avut 
întotdeauna caracter profund politic, de 
fi ecare dată cei numiți provenind din sfera 
de infl uență a partidului afl at la guvernare. 
Așa a procedat PSD, așa procedează acum 

și PNL. Premierul Ludovic i-a eliberat din 
posturi pe prefecții din Argeș, Bacău, Bihor, 
Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, 
Buzău, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, 
Giurgiu, Hunedoara, Iași, Maramureș, 
Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, 
Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, 
București, Ialomița. Anterior, pe 28 
noiembrie, ministrul de Interne, Marcel 
Velea, anunțase demiterea prefecților din 
Alba, Arad, Harghita și Sălaj. În Prahova, 
Mădălina Lupea, considerată a fi  fost unul 
dintre cei mai buni prefecți pe care i-a avut 
județul în 30 de ani, s-a retras din funcție, 
transmițând un mesaj colaboratorilor săi: 
„Le mulțumesc colegilor din instituție care 
mi-au fost mereu alături și cu care am lucrat 
întotdeauna minunat, membrilor Colegiului 
prefectural, ai Comitetului pentru situații de 
urgență, seniorilor din Comitetul de dialog 
civic, membrilor Comitetului de dialog 
social și conducerii Consiliului Județean 
Prahova, cu care am colaborat foarte bine 

mereu. Îi mulțumesc domnului subprefect 
Emil Drăgănescu care mi-a fost alături 
aproape trei ani. Le mulțumesc domnilor 
primari din județ, cu care, indiferent 
de culoarea politică, am colaborat bine 
pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. 
Totodată, mulțumesc presei care a prezentat 
obiectiv activitatea mea și a instituției, în 
majoritatea cazurilor. Ușa mea le-a fost 
deschisă jurnaliștilor în permanență pentru 
că am considerat necesar să fi u transperentă 
și am avut încredere în dorința lor de a 
informa corect populația. Astăzi, părăsesc 
această instituție și funcție mândră că 
am putut reprezenta Guvernul României 
și interesele cetățenilor întotdeauna în 
spiritul legii. Îi urez noului prefect mult 
succes!”. Deocamdată, subprefectul Emil 
Drăgănescu asigură interimatul până când 
PNL Prahova va hotărî numele celui care 
va prelua funcția. O misiune grea fi indcă 
partidul chiar trebuie să se ridice la nivelul 
așteptărilor prahovenilor!

PNL A RENUNȚAT LA PREFECTUL MĂDĂLINA LUPEA

JAFUL INDUSTRIALJAFUL INDUSTRIAL Neptun Câmpina Postav Azuga

30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 30 DE ANI DE LIBERTATE ÎN ROMÂNIA. 
NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE... (III)NU ȘI DE DEFINITIVĂ TREZIE... (III)
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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

Multe dintre datinele strămoșești 
au rămas în... muzee, ca să 

zicem așa, nemaifi ind practicate aievea.
Din fericire însă, cam tot ceea ce 

este legat de Moș Crăciun, de Nașterea 
Măntuitorului, s-a conservat până în 
zilele noastre. Bine, cu unele sacrifi cii, 
în sensul în care Moș Crăciun a traversat 
perioada comunist-ateistă sub formă de 
Moș Gerilă! Dar bine că a făcut-o! 

Crăciunul: este legat indisolubil 
de Nașterea Mântuitorului, 

dar tradiția populară a transmis până 
astăzi obiceiuri creștine, împletite cu 
cele păgâne; noi suntem generoși și le 
numim pe toate populare. De această 
mare sărbătoare se urnesc colindătorii 
(Steaua sau Bună-dimineața); e drept, 
în realitate, ei pornesc din casă-n casă 
cam de la începutul lunii decembrie. 
Teoretic, cântecele de stea ar trebui să 
revină doar primei zile de Crăciun, 
când colindătorii poartă cu ei o stea (din 
carton, din lemn sau din alte materiale) 
pe care sunt desenate scene biblice. 
De regulă sunt răsplătiți cu mere, 
nuci, colaci sau covrigi. Singura zonă 
în care la acest colind merg și adulții 
este Maramureșul. Un alt obicei care 
însoțește Crăciunul este împodobirea 
bradului, o reprezentare a „arborelui 
lumii” sau a „arborelui Paradisului”. 
Până în secolul al XV-lea, europenii își 
împodobeau casele cu crengi de brad și 
numai în anul 1605  a fost înălțat primul 
pom de Craciun, într-o piață publică, 
la  Strasbourg. Primul brad împodobit 
așa cum îl știm în zilele noastre este 
creația din 1611 a ducesei Dorothea 
Sybille von Schlesien (Breslau).  La noi 
obiceiul a pătruns în 1866, când primii 

studenți români proveniți din curțile 
nobiliare au inceput să meargă la studii 
la universitățile din  Berlin  sau  Viena. 
Din punct de vedere culinar, tradiția 
românească păstrează cele trei preparate 
de bază- perișoarele, sarmalele și 
cozonacul. Este adevărat, între timp, 
bucătăria a fost îmbogățită cu alte 
exporturi „rafi nate”. Între Crăciun și 
Revelion vine sezonul urătorilor și 
urărilor: plugușorul, sorcova (cele mai 
răspândite), Ursul, Capra, Bunghierii, 
Căiuții, Malanca, Jienii și Mascații.

DATINI DIN PRAHOVADATINI DIN PRAHOVA
Repertoriul de iarnă din zona 

Prahovei (colindul religios sau laic, 
cântecul de stea, plugușorul, brezaia, 
sorcova, teatrul popular) își are 
rădăcinile în cultura geto-dacică, peste 
care s-au suprapus infl uențe romane și 
slave. În general, el tratează aspecte de 
muncă ori viața de familie și este cântat 
deopotrivă de copii, tineri sau vârstnici. 
Un colind vechi, «Rătăcit într-o 
grădină», provine din zona de nord a 
județului, fi ind cântat în preajma marii 
sărbători a Nașterii Domnului:

Rătăcit într-o grădină, 
Florile dalbe, 
 Mă-ntâlnii cu o albină, 
Florile dalbe. 
Albina strângea din fl ori, 
Ceară pentru sărbători, 
Să facă din ea făclii, 
Să le dea Sfi ntei Mării. 
Că a născut Domnu frumosu’, 
Cu numele de Hristosu’.
 La fereastră cruce-n casă, 
Rămâi gazdă sănătoasă!»“
În dimineața de Crăciun, 

gospodinele dau de pomană bucate 
specifi ce, preparate în casă: sarmale 
cu mămăliguță, cârnați, caltaboși, 
moș, babă, tobă, lebăr sau ciorbă de 
perișoare. Cetele de colindători vestesc 
sărbătoarea printr-un text transmis din 
bătrâni:

„În vârfu’ la nouă meri,
Dă-i Domnului Doamne, 

Ard nouă lumânări, 
Pică nouă picături, 
Trei de mir și trei de vin, 
Trei de apă limpejioară,
Să facă de-o băișoară. 
Dar în ea cine se scaldă?
 Scaldă Bunul Dumnezeu, 
Se scaldă, se primenește, 
Cu mirul se miruiește
Și cu vin se-mpărtășește, 
Dă-i Domnului Doamne.“
În dimineața de 31 decembrie, băieții 

de până-n 12 ani merg cu Plugușorul, 
prilej cu care părinții le pregătesc un 
suport de lemn sub formă de „V“, 
îmbrăcat cu un ștergar împodobit cu 
fl ori rămase de la nunți. Unul dintre 
urători rostește textul, iar ceilalți 
trosnesc din bici și sună clopoțeii. Iată 
cum sună un plugușor foarte vechi, 
din vremea în care satul românesc 
trăia doar din agricultură, iar roadele 
aveau o simbolistică aparte în viața 
gospodarilor: 

„Aho, aho, dragi gospodari, 
La un an am venit iar. 
Și la drum colindători, 
Batem drumurile-n zori, 
Să grăbim cu plugușorul, 
Să vestim în casă sporul.
Plugușor cu cinci brăzdare,
Îl pui în zori ca să are, 
Să răsară grâul des 
Și să fi e la cules 
Cu spic ’nalt și bobul plin, 
S-avem traiul mai senin. 
Grâu, secară și bumbac,
Pentru cel ce-a fost sărac. 
Orz, porumb și chiar orez
Să culegem la nămiezi. 
 Să fi ți sănătoși cu toții 
Și bătrânii și nepoții! 
Să aveți o viață plină.
De belșug și de lumină! 
Să fi ți fericiți sub soare, 
De la mic până la mare. 
Zurgălăi și clopoței
Ia mai îndemnați, fl ăcăi 
Și sunați din zurgălăi! 
Hăăăi!“

Se spune că, la nașterea 
pruncului Iisus, destul de 

aproape, se afl au trei copăcei: un 
palmier, un măslin și un brăduț. 
Pe lângă ei treceau oameni veniți 
din toate colțurile lumii, să-i aducă 
daruri Mântuitorului. Și pomii au 
vrut și ei să participe la această 
mare sărbătoare a umanității. 
Palmierul a zis: „eu îi voi duce cea 
mai mare și frumoasă frunză, ca 
atunci când îi va fi  cald, să-și facă 
răcoare cu ea”. Măslinul nu s-a 
lăsat mai prejos: „am să strivesc 
toate fructele mele și am să fac cel 
mai curat și parfumat untdelemn, 
să-i ung mânuțele și piciorușele”. 
Când bradul a vrut să spună ce-i 
va duce Copilului Sfânt, palmierul 
și măslinul l-au luat în derâdere: 
„Fructele tale nu servesc la nimic, 

iar frunzele îl vor înțepa pe micuț. 
Tu nu ai nimic frumos și bun.” 
Bradul s-a întristat foarte tare și 
a început să plângă. Un îngeraș a 
auzit întreaga discuție și atunci a 
rugat câteva stele să coboare și să 
se așeze în ramurile lui. Din iesle, 
micul Isus a văzut jocul de lumini 
și-n ochișorii lui s-au aprins 
scântei de bucurie. De atunci se 
spune că oamenii au luat obiceiul 
de a împodobi bradul în ajunul 
Nașterii Domnului.

A altă poveste spune că, pe 
vremea când toți copacii aveau 
frunzele verzi iarna, o pasăre s-a 
rătăcit și nu a mai putut pleca în 
țările calde. Prima dată s-a ascuns 
între crengile unui stejar, dar 
acesta a izgonit-o, bănuind că-i 
va mânca fructele. Apoi s-a dus la 

un ulm, dar și acesta a alungat-o. 
Tremurând de frig, pasărea s-a 
culcat în zăpadă, așteptând să 
moară. Dar a auzit glasul unui 
brad, care a chemat-o în frunzișul 
lui, promițându-i octrotire. La 
puțină vreme, chiar în ajunul 
Crăciunului, peste acele ținuturi 
s-a stârnit o mare furtună; absolut 
toți copacii și-au perdut frunzele, 
mai puțin bradul. Dumnezeu îl 
răsplătise astfel pentru bunătatea 
ce-o arătase în salvarea micuței 
păsări. Iar când primul om a venit 
în pădure să caute pomul de iarnă, 
l-a luat pe cel verde...

În fi ne, o altă legendă, care 
provine din nordul Europei, 
vorbește că odată, de mult, au 
pornit la un lung drum trei surori, 
care se numeau Speranța, Iubirea 

și Credința, în căutarea unui pom 
care să le reprezinte. Adică să fi e 
înalt ca Speranța, mare ca Iubirea și 
trainic precum Credința. Surorile 
au călătorit zile și săptămâni până 
când au zărit un brad. Ele l-au 
iluminat apoi cu raze de stele și 

așa se face că a apărut primul pom 
de Crăciun. De altfel se spune că 
bradul, cu vârful lui căutând spre 
înaltul cerului dumnezeiesc și cu 
frunzele verzi, amintind de viața 
veșnică, ar fi  chiar un pom sfânt.

și Credința în căutarea unui pom așa se face că a apărut primul pom

CUM A AJUNS BRADUL SĂ FIE POM DE CRĂCIUNCUM A AJUNS BRADUL SĂ FIE POM DE CRĂCIUN

FLOAREA FLOAREA 
NOPȚII SFINTENOPȚII SFINTE
Crăciunița (Poinsettia), originară din Mexic 

și supranumită Floarea Crăciunului, Steaua 
Crăciunului sau Floarea Nopții Sfi nte, și-a luat 
denumirea științifi că de la un oarecare american, Joel 
Poinsett, care a introdus pentru prima oară minunata 
fl oare a iubirii și speranței în SUA, pe la 1820 sau 
1828. Planta, care într-o altă traducere însemnă foarte-
frumoasă, era folosită de azteci în scopuri terapeutice. 
Introdusă apoi în cultură,  ca plantă decorativă de sezon, 
cu înfl orire fi x în perioada Crăciunului, a dezvoltat peste 
100 de varietăți sau soiuri.

Dar pentru că este, cum spuneam, o plantă specifi că 
de Crăciun, evident că are o mulțime de legende. Cea 
mai frumoasă spune că, după ce spaniolii i-au creștinat 
pe mexicani, la marea sărbătoare a Nașterii Domnului, 
doi copilași sărmani, Maria și Pablo, au vrut să meargă 
și ei la Prunc, cu daruri. Dar pentru că nu aveau bani 
să cumpere ceva, au smuls de pe marginea drumului 
niște crengi pe care le-au așezat pe soclul statuii Micului 
Sfânt. Chiar în ziua de Crăciun, aceste crenguțe s-au 
transformat în niște fl ori roșii, minunate, cu petale în 
formă de steluțe (de unde numele Steaua Crăciunului), 
semn că dacă faci un gest cu mare dragoste, Dumnezeu 
te răsplătește. Multă vreme planta a avut utilizări 
religioase, decorative și industriale, pigmenții săi 
asigurând obținerea unei culori deosebite pentru textile. 
În Europa și în lume, Poinsettia a avut o largă răspândire 
începând cu anul 1960, fi ind folosită ca decorațiuni 
strict pentru perioada Crăciunului. În România a ajuns 
foarte târziu, după anul 1990.

TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI DE CRĂCIUN TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI DE CRĂCIUN 
(NAȘTEREA DOMNULUI) ȘI ANUL NOU

ulte dintre datinele strămoșești
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“BĂIATUL LUI TATA” S-A FĂCUT MARE! RĂZVAN LUCESCU, FOSTUL “BĂIATUL LUI TATA” S-A FĂCUT MARE! RĂZVAN LUCESCU, FOSTUL 
ANTRENOR AL PETROLULUI, A CÂȘTIGAT LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Cred că mulţi dintre noi, 
mai ales acei simpatizanţi 

ai Petrolului, ne întrebăm zilele 
acestea ce-ar fi  fost dacă? Ce ar 
fi  fost dacă Răzvan Lucescu ar fi  
rămas mai multă vreme pe banca 
Petrolului?  Ce ar fi  fost dacă ar 
fi  fost susţinut fanatic de fanii 
„lupilor”, de galeria ultras, aşa cum 
a fost, pe timpuri, de rapidişti?

Întrebări au fost multe, dar 
se ştie bine, povestea lui Răzvan 
Lucescu la Petrolul a fost scurtă. 
Însă chiar şi aşa scurtă, au fost 
oameni care au rămas cu ceva 
de la fi ul lui Mircea Lucescu. 
De exemplu, artistul care a 
compus imnul Petrolului, George 
Nicolescu, spune mereu despre 
„junior” că este una dintre cele 
mai educate persoane pe care a 
întâlnit-o vreodată.

Ei bine, iată că dacă pentru 
patronii de atunci ai „lupilor 
galbeni”, Răzvan Lucescu nu a 
fost bun, dându-l afară după 
doar 6 luni, anul acesta, „băiatul 
lui tata” le-a cam dat tuturor cu 
rezultatele în cap. În sensul în care 
demontrează cumva o axiomă 
pe care, de cele mai multe ori, o 
ignorăm. Când are cu ce, omul 
face performanţă. Aşa s-a ajuns 
ca acum toate ziarele de sport să 

abunde cu poze ale lui Răzvan 
Lucescu.

În 2019, fi ul mult mai titratului 
Mircea Lucescu a adus în vară 
titlul de campioană a Greciei 
pentru PAOK. La sfârşit de an, 
Răzvan şi-a adăugat în palmares o 
nestemată veritabilă: trofeul Ligii 
Campionilor Asiei cu Al Hilal!

FARMECUL VIEŢII ŞI 
DEGETUL MIJLOCIU

Dar de trofee şi performanţe 
se ocupă statistica. Şi poate, 
până la ora la care citiţi acest 
material, Răzvan ar putea să mai 
îmbogăţească tezaurul familiei 
Lucescu şi cu titlul de campion 
mondial al cluburilor.  Ceea ce aş 
vrea să povestim este despre latura 
mai sensibilă a acestei povești 
de succes. Pentru că paradoxal, 
dar un răsfăţat al sorţii precum 
unicul fi ul al lui Mircea Lucescu 
a fost obligat să treacă prin mai 
multe furci caudine decât oricine 
altcineva. 

Într-o epocă în care fotbalul 
era populat de personaje 
controversate, dar şi pitoreşti, 
să recunoaştem, s-a întâmplat 
şi ”botezul” lui Lucescu junior. 
Istoria a consemnat pentru Răzvan 

unicul moment care va exista 
vreodată în anale – sfertul UEFA 
sută la sută românesc din 2006 – 
şi tot istoria va păstra și cele mai 
nebunești povești scrise vreodată 
în fotbal.

În grupele Cupei Uefa, Rapidul 
lui Răzvan Lucescu a fost nevoit 
să înfrunte Șahtiorul lui Mircea 
Lucescu. Tată și fi u, strategi 
și dușmani, sub lupa tuturor 
cârcotașilor, o dispută care s-a 
tranșat rece, cu un sec 1-0 pentru 
junior, și cu un sărut pe creștet al 
părintelui, în timp ce fi ul lăcrima 
la conferința de presă.

Vă mai amintiți răutățile 
chibiților care vorbeau despre 
o afacere tratată ca-n familie. 
Realitatea era însă alta: Mircea și 
Răzvan Lucescu nu și-au vorbit 
mai bine de o lună până la acel 
meci, şi de atunci, mi-a recunoscut 
chiar „juniorul”, nu au deschis 
subiectul! Niciodată! 

A PLECAT PE JOS ȘI S-A 
URCAT ÎN AUTOBUZ
Nu, ceea ce vă povestesc aici nu 

sunt invenții ale jurnaliștilor. E o 
întâmplare cât se poate de reală. 
Mi-a povestit-o cu lux de amănunte 
Răzvan Lucescu în timpul unui 
interviu: după ce a eliminat-o pe 
Feyenoord Rotterdam, Răzvan 
Lucescu i-a arătat lui George 
Copos degetul mijlociu și a plecat 
acasă, din Giulești… cu RATB-
ul!  Mai ţinea minte frânturi din 
cum s-a descătușat de emoții 
după califi care, cum a trecut fără 
să perceapă ce ii spun cei din jur, 
de la vestiare, și a plecat pe linia 
de tramvai. Singur. Pe jos. Nu avea 
telefon, nu avea chei, nu avea bani, 
nimic.

”Am urcat pe Podul Grant și am 
văzut că vine un autobuz… Habar 
nu aveam ce se întâmplă cu mine, 
era o nebunie. Am făcut autostopul 
și nu știu de ce a oprit. Dar a oprit 
și îmi amintesc privirea șoferului 
perplexă, sigur nu i-a venit să 
creadă! Cine ar fi  crezut, să fi m 
serioși….”, spunea antrenorul 
cu care Rapid a cunoscut gloria 
europeană în epoca modernă.

O încercare de explicație a 
nebuniei se afl ă în contextul acelei 
perioade, când capriciosul George 
Copos, proverbial pentru avariția 
lui, l-a dat afară, pentru o noapte, 
chiar la începutul sezonului. 
Răzvan nu a uitat și nu l-a iertat 

niciodată pe Copos.

ÎN NUMELE TATĂLUI
Când un copil care se naște 

într-o familie celebră are de toate. 
De la educație aleasă, școli scumpe, 
vacanțe, case și mașini luxoase. Nu 
are lipsuri. Răzvan este exemplul 
concludent că, totuşi, fi ecare 
medalie îşi are propriul revers. 

Încă din adolescență, aproape 
toate realizările personale erau 
puse direct pe seama infl uentului 
său tată. Răzvan Lucescu și-a 
amintit de multe ori câte răutăți 
i-au trecut pe la urechi.

”Spuneau că fata aia iese cu 
mine doar pentru că am nu știu 
ce posibilități, că mă îmbrac 
de fi rmă și că o scot în oraș în 
localuri bune. Sau că am prieteni 
pentru că stau lângă mine doar 
din interes… Habar nu ai cât de 

mult te poate afecta chestia asta… 
Da, sunt mândru că sunt fi ul lui 
Mircea Lucescu, dar aşa cum 
m-ai întrebat, îţi răspund că da, 
să știi că e și foarte greu să fi i fi ul 
lui!”, mărturisea juniorul în acel 
interviu.

Iar calea cea mai grea a fost să 
urmeze cariera lui Mircea. A ales 
să meargă pe sârmă, în condițiile 
în care orice victorie a lui urma să 
fi e pusă mai mult în seama tatălui. 
Orice eşec avea să cântărească 
dublu faţă de alţi antrenori. 
Cum s-a întâmplat și cu echipa 
națională.

”Nu mi-a zis nimeni în față, dar 
am auzit că pe la colțuri spuneau 
toți: a, l-a adus pe Răzvan că nu-l 
puteau convinge pe Mircea. Că de 
fapt seniorul o să facă jocurile!… 
Am știut mereu, dar am încercat să 
mă controlez.”, a încheiat Lucescu 
junior.

MINTE,   TRUP,   SUFLET
Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

red că mulţi dintre noi abunde cu poze ale lui Răzvan

niciodată pe Copos mult te poate afecta chestia asta

Lucescu-junior are un an fabulos, cu două trofee majore, iar acum 
se bate şi pentru titlul mondial al cluburilor

Segmentul afectat
Durerile se pot manifesta oriunde de-a 

lungul coloanei și pot fi  surde,   sâcâitoare 
sau vii,   ascuţite,   se pot accentua la mișcare 
ori în anumite poziţii,   pot iradia în jos pe 
picior,   pot dispărea de la sine și reapărea 
la un moment dat. Lombalgiile (durerea de 
spate din zona rinichilor) sunt mai frecvente 
la persoanele care desfășoară activităţi fi zice,   
în timp ce durerile cervicale (din partea de 
sus a spatelui) îi afectează pe mulţi dintre cei 
care au o muncă de birou. 

Semne ce pot trăda o problemă gravă
Dacă durerea de spate nu se diminuează 

în două săptămâni,   ar fi  bine să mergi 
la un consult,   pentru a depista cauza 
disconfortului. Vizita la medic este necesară 
și dacă apar simptome precum: incontinenţă 
urinară sau fecală,   amorţeli,   furnicături 
sau slăbiciune la un picior sau ambele,   

durere instalată după o cădere sau lovitură 
la spate,   durere intensă,   constantă,   care se 
agravează noaptea,   prezenţa febrei.

Greșeli care ne fac probleme
Știai,   de pildă,   că în fi ecare zi îţi înclini 

spatele cam de 1500 de ori? Sau că,   atunci 
când te apleci,   coloana trebuie să facă faţă 
unei forţe echivalente a 300 kg? Din păcate,   
însă,   de cele mai multe ori ne vedem de 
treburi fără să ne gândim la biata noastră 
coloană. În timp,   solicitările la care o 
supunem își spun cuvântul. Ca să știi cum o 
poţi menaja,   afl ă ce îi poate dăuna.

Poziţiile greșite
Petrecem toată ziua pe scaun,   la 

computer,   sau,   dimpotrivă,   stăm mult 
în picioare,   deseori într-o poziţie incorectă 
și fără să facem pauze la intervale regulate 
de timp,   urmărim emisiunea preferată 
ghemuiţi în fotoliu,   mergem gârboviţi,   cu 

capul în pământ și umerii lăsaţi… Chiar și 
când ne spălăm pe dinţi sau gătim,   adoptăm 
deseori poziţii greșite care suprasolicită 
mușchii și coloana.

Lipsa de mișcare
Sedentarismul slăbește mușchii spatelui 

și ai abdomenului,   care susţin coloana,   
în timp ce discurile intervertebrale își 
pierd elasticitatea și rezistenţa la presiune. 
Consecinţa? Dureri de spate și crize de 
sciatică repetate.

Excesul ponderal
Fiecare kilogram în plus reprezintă o 

presiune suplimentară pe coloană. Dacă nu 
ai grijă să-ţi păstrezi greutatea ideală,   în 
timp vertebrele și discurile intervertebrale 
se uzează și pot apărea problemele: hernie 
de disc,   crize de sciatică,   opsteoartrită.

Salteaua nepotrivită
O saltea prea veche sau nepotrivită te 

împiedică să dormi bine și,   în plus,   îţi 
poate provoca ori agrava durerile de spate 
din cauza poziţiei incorecte de somn. 
Salteaua trebuie să fi e sufi cient de fermă cât 
să-ţi susţină spatele,   dar să nu o simţi prea 
tare. Specialiștii spun că o saltea cu fermitate 
medie e preferabilă uneia rigide.

Fumatul
S-a constatat că durerile de spate sunt de 

trei sau mai frecvente în rândul fumătorilor. 
O explicaţie este faptul că nicotina reduce 
circulaţia sângelui,   inclusiv la nivelul 
coloanei,   ceea ce favorizează uzarea 
prematură a discurilor intervertebrale.

Medicina clasicăMedicina clasică

împiedică să dormi bine și în plus îţi

CEL MAI COMUN SIMPTOM:CEL MAI COMUN SIMPTOM: DUREREA DUREREA
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PLOIEȘTII AU AVUT EDILI CARE AU 
LĂSAT O PUTERNICĂ AMPRENTĂ LĂSAT O PUTERNICĂ AMPRENTĂ 
ASUPRA DEZVOLTĂRII URBEI LA ASUPRA DEZVOLTĂRII URBEI LA 

MOMENTELE POTRIVITE MOMENTELE POTRIVITE Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian 

Dacă în Secolul XIX 
activitatea economică 

a ploieștenilor se lega, în mod 
exclusiv aș putea spune, de 
afacerile bogasierilor, cavafi lor, 
abagiilor, tăbăcarilor, toptangiilor 
de produse agricole, într-un cuvânt 
un negoț cu produse agricole 
și de mică industrie (tesături, 
încăltăminte etc.), distileria fraților 
Mehedințeanu (“fabrica de gaz”) 
înfi ințată în 1857 în bariera Râfov  

(unii istorici prahoveni situând-o 
în chiar localitatea Râfov iar alții 
în apropierea Gării de Sud de 
azi), putem spune, fără greșeală, 
că a dat o nouă dimensiune  
economică Ploiestilor. Acesta a 
devenit principalul furnizor de 
gaz lampant  necesar iluminării 
Bucureștilor, a conectat Ploieștiul 
pe harta mondială  a procesării 
țițeiului (unii politicieni dar și 
istorici considerându-l pentru 

sfarșitul de veac XIX și început de 
veac XX, “Dallas-ul României”) . 

Dar, încă din 1859 când se 
punea problema legăturii pe cale 
ferată,  a Dunării (Giurgiu) de 
București până la  Iași via Buzău-
Galați-Roman, edilii ploieșteni 
au știut să tragă șinele ferate și pe 
lăngă urbea noastră. Și a fost o 
lungă gestație!

 Proiectul legăturii București-
Ploiești a durat din 1865 până în 
1867, iar realizarea proiectului din 
1868 până în 1872.

Din 1879 (când s-a terminat 
și calea ferată Ploiești - Predeal - 
Timiș - Brașov) și până în 1915 
când s-a dat în folosință triajul 
Ploiești-Sud, locomotivele erau 
cuplate la capătul opus al garniturii 
venite de la București spre Brașov, 
astfel încât ultimul vagon devenea 
primul iar această manevră  a 
consacrat expresia “ a o întoarce 
ca la Ploiești”. Și o să vedem  de 
ce și dura o bună bucată de timp 
această  manevră !

Ion Groșescu în lucrarea 
“Mahalalele Ploieștilor” are un 
capitol Europa vine la Ploiești 
pe calea ferată . Frumos spus și 
sintetizează o realitate. 

Proiectul și realizarea a fost 
încredințată unor germani, 
francezi, austrieci, italieni (un 
istoric ar fi  dat și numele unora 
dintre ei dar eu mă mulțumesc 
doar a reține caracterul 
internațional al investiției). Dar 
există și contribuția edililor 
ploieșteni, care mută țiganii 
din satul Rudu (capătul de sud 
al străzii Rudului) pe moșia 
grecului Dimitrache Mimis 
(cartierul Mimiu de azi)-arendaș 
al zalhanalei moruzeștilor- și pe 
moșia boierului Bărcănescu spre 
Tătărani, precum și a boierului 
Costache Caragea (acesta primise 
de la domnitorul Ion Caragea- 
văr de gradul trei- în 1814, întreg 
orașul Ploiești; și ăsta un subiect 
interesant!) . 

Mai internațional de atât nici că 
se putea – curat internațional! 

La 13 septembrie 1872 în mod 
ofi cial a fost inaugurată linia 
București-Ploiești-Buzău-Galați-
Roman precum și gările de pe 
traseu .  

Prima variantă a gării a fost una 
fără veleități arhitecturale . Avea 
un parter și un etaj iar spre est o 
prelungire(vezi foto 1). Era însă 
una dintre clădirile impozante ale 
orașului în acea vreme alături de 
clădirea primăriei. Uitându-mă la 
fotografi a vremii îmi și imaginez 

pe edilii ploieșteni urcându-se  în 
podul gării  pentru a trasa viitorul 
bulevard. 

Un moment important al 
acestei versiuni a gării, a fost 
sosirea țarului Alexandru al 
II-lea în ziua de 25 mai 1877 
cu ocazia începerii Războiului 
de Independență. Despre acest 
moment special când Ploieștii au 
devenit capitala imperiului rus 
îmi rezerv povestirea într-un alt 
număr.

Primele modifi cări ale 
construcției gării au avut loc în 
1886 iar între 1892-1894, gara este 
supusă unor ample transformări 
sub arhitectul N. Mihăescu. Se 
pare că inspirația arhitectului N. 
Mihăescu pentru gara ploieșteană 
a fost gara din Verona - Italia. Nu 
am găsit o fotografi e a gării din 
Verona din începutul de secol XX. 
Oricum și gara din Verona a fost 
bombardată în al doilea război 
mondial ca si cea din Ploiești.

Versiunea actuală a gării 
sedatorează arhitectului Titu Elin, 

și realizată în perioada 1956-
1959, de data aceasta inspirația 
venind de undeva din răsăritul 
sovietic(vezi foto 3 ).

Și două imagini cum ar fi  arătat 
bulevardul trecând pe sub Gara 
de Sud (vezi foto 4,5). Am spus 
într-un număr trecut că proiectul 
de rezistență al pasajului fusese 
încredințat  profesorului G. 
Em. Filipescu de la Politehnică, 
iar proiectul de arhitectură 
arhitectului Grigore Ionescu. 
Războiul a blocat această superbă 
investiție.

Despre viața în Gara de Sud a 
Ploieștilor în numărul următor.

Dicționar:
bogasier = negustor de pânzeturi 
fi ne
cavaf  = negustor de încălțăminte 
(de proastă calitate)
abagiu = negustor/fabricant de 
aba (o tesătura groasă de lână)
toptangiu = angrosist
zalhana = abator rudimentar 
pentru ovine; restaurant 
specializat.

INEDIT

 Foto 1 Prima variantă a Gării de Sud

     Foto 2 Gara de Sud după intervenția arh. N.Mihaescu

  Foto 3 Ultima variantă a Gării de Sud

 Foto 4 Proiect pasaj bulevard pe sub Gara de Sud

Foto 5 Proiect pasaj bulevard pe sub Gara de Sud

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

0372.032.313
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TRIST, DAR ADEVĂRAT: 
IGOR DODON, OMUL 

ANULUI 2019 LA 
CHIȘINĂU

Oricât ar fi  de trist și amar, dar 
suntem nevoiți să recunoaștem 
că omul anului 2019 la Chișinău 
trebuie considerat Igor Dodon. Da, 
trist, dar adevărat. 

Pornind de la o victorie-eșec 
(liderul socialiștilor de la Chișinău, 
tot el ocupant al fotoliului de 
președinte, dădea nenumărate 
asigurări patronilor de la Kremlin, 
dar și trâmbița în spațiul autohton 
că PSRM va obține o majoritate 
parlamentară și va stârpi 
unionismul, va dezavua furtul 
miliardului, dar cel mai important, 
va denunța Acordul de Asociere 
cu UE și va întoarce oiștea politică 
spre Uniunea Euroasiatică), 
cu doar 34 de voturi în loc de 
minimul necesar 50 plus 1, Igor 
Dodon s-a trezit peste noapte, în 
toiul negocierilor secrete cu Vlad 
Plahotniuc, cu un colac de nun-
mare cât ușa bisericii. O triplă 
„alianță”, tot atât de nefi rească 
ca și cea care avea să urmeze, i-a 
adus victoria la picioare: Rusia, 
UE și SUA au logodit PSRM și 
Blocul ACUM într-o alianță de 
guvernare, fi e și provizorie. Dar 
cel mai important este că l-au 
înlăturat, în doar câteva ore, pe cel 
care subjugase justiția și practic 
toate instituțiile statului, inclusiv 
președinția. Atotputernicul până 
mai odinioară Vlad Plahotniuc a 
dat bir cu fugiții (dacă nu cumva 
i s-a organizat chiar un coridor 
sigur de retragere). 

Inițial, Igor Dodon pare să nu 
fi  fost din cale-afară de fericit de 
alianța impusă, dar treptat și-a dat 
seama că-i poate fi  de bun augur. 
După mai bine de 30 de vizite 
la Moscova, în sfârșit partenerii 
europeni ai Chișinăului i-au 
deschis cele mai mari uși către 
Occident. Chiar dacă media de 
la Bruxelles nu i-a oferit decât, 
expeditiv, secunde numărate de 
la întâlnirea cu șefa diplomației 
europene Federica Mogherini în 
cadrul Comisiei Europene și doar o 
strângere de mână cu președintele 
parlamentului european David 
Sassoli, cea de la sediul NATO a fost 
ceva mai amplă, dar preponderent 
datorită discursului secretarului 
general Jens Stoltenberg. Excepție 
a fost discursul de la tribuna ONU, 
în cadrul celei de-a 74-a sesiuni a 
Adunării Generale a ONU, unde a 
cerut „recunoașterea și respectarea 
de facto a statutului de neutralitate 
a Republicii Moldova”, doar că 
trecând sub tăcere prezența armatei 
ruse pe teritoriul republicii.

N-a trecut însă mult până să 
dezamăgească total Occidentul. 
După încă o vizită-două la 
Moscova și încurajat de victoria lui 
Ion Ceban – în sfârșit PSRM a ajuns 
să cucerească principala cetate de 
rezistență națională, Chișinăul 
– Dodon nu a mai suferit să-și 

știe alături „colegii” proeuropeni 
de alianță. Prin conspirația unor 
grupări din justiție reușește să 
torpileze o reformă veritabilă a 
procuraturii și a justiției în genere și 
debarcă guvernul Sandu de îndată 
ce prinde premierul pe picior 
greșit. De acum încolo, adică din 
12-13 noiembrie, Igor Dodon își va 
instala propriul guvern de buzunar 
și se va erija el însuși într-un nou 
Plahotniuc. Până când oare? 
ESTE NEVOIE DE O ALTĂ 

CLASĂ POLITICĂ 
E o lozincă a lui Andrei Năstase, 

repetată des în timpul protestelor, 
mai ales după ce a reușit să o 
aducă în stradă și pe Maia Sandu. 
Formând Blocul ACUM, cei doi 
lideri, cu doar 27 de mandate (față 
de 34 ale PSRM și 30 ale PDM) au 
ajuns, să recunoaștem, aproape 
nesperat, la timona executivului. 
Dar, din păcate, nu au reușit să 
ducă corabia reformelor până la 
țărmul dezoligarhizării promise. 
Vina aparține în egală măsură 
amândurora. Tandemul Sandu 
– Năstase, unul și el mai puțin 
fi resc, dacă vom compara, la etape 
diferite, gradul de inteligență al 
fi ecăruia, a ratat șansă de a scăpa 
nu numai de Plahotniuc, dar și de 
Dodon. Vicepremierul Năstase, 
după ce-l amenințase ani la rând 
pe Plahotniuc cu pușcăria, lasă să-i 
scape chiar pe sub nas principalii 
fi guranți ai furtului miliardului. 
Mai pe deasupra aduce internele 
într-un dezastru – din iunie 
până la începutul lui octombrie 
peste 800 de polițiști, în cea mai 
mare parte șefi  de structuri deja 
cu experiență, au fost demiși 
sau impuși să demisioneze, iar 
sindromul răzbunării aduce 
întreg corpul de angajați ai MAI 
la limita demoralizării. Doar 
trei ministere par să se apropie 
de careva realizări. Ministrul 
economiei începe să dezavueze 
câteva scheme ale businessului 
ilicit, iar cel al justiției reușește să 
aducă în prim plan o concepție a 
reformării procuraturii, e drept, 
mai puțin aclamată de nume grele 
din justiție. Externele continuă 
să promoveze direcția integrării 
europene, însă ministrului Nicu 
Popescu îi lipsește experiența 
practică în diplomație. Guvernul 
se lansează într-o luptă stângace 
contra concesionării Aeroportului 
Internațional Chișinău, înclinând 
spre o soluție politică în loc să 
încredințeze litigiul unor juriști de 
performanță. 

Și alte stângăcii ale guvernului 
Sandu îndreaptă apa la moara 
președintelui Dodon, care se 
lansează aproape zilnic în critici, pe 
unde motivate, pe unde mai puțin 
relevante. Dar nu relevanța sau 
irelevanța criticelor vor determina 
soarta guvernului Sandu. Până 
la urmă, ambiția premierului 
de a soluționa personal impasul 
alegerii procurorului general și 
încăpăținarea de a refuza orice 

contact cu PD determină colapsul 
dezoligarhizării. Guvernul Sandu 
este demis, lăsând în urmă 
un dezechilibru catastrofal și 
dăruindu-i pe tavă toate pârghiile 
puterii noului oligarh, Igor Dodon. 
Astfel perspectiva înfi ripării unei 
noi clase politice eșuează. 

Unii consideră că lidera 
PAS a recurs la o manevră 
tactică, retragerea sa plasând-o 
într-o poziție mai avantajoasă 
în viitoarea bătălie electorală 
pentru prezidențialele din anul 
viitor. Însăși Maia Sandu pare 
să încurajeze asemenea opinii, 
amenințând cu o revanșă a 
Blocului ACUM. Chiar crede 
dânsa că demisia din funcția de 
premier o avantajează în bătălia 
pentru președinție? Mulți califi că 
această atitudine ca o eroare dublă. 
În primul rând, că nu i-ar fi  păsat 
de interesele Republicii Moldova 
și că nu ar fi  văzut în Dodon și 
guvernarea socialistă un pericol 
pentru democrație și cursul 
european. În rândul al doilea, că nu 
ar fi  ținut cont că într-o republică 
parlamentară premierul are șanse 
mai bune decât un lider de partid 
să câștige simpatia cetățenilor și, 
prin urmare, să ajungă președinte. 
Dacă și-ar fi  dorit cu adevărat 
să rămână premier, să apere 
interesele cetățenilor, Maia Sandu 
rămânea. Pentru aceasta nu avea 
decât să discute cu Pavel Filip, 
dar a preferat să plece, lăsându-i 
toată puterea lui Dodon. Oricât de 
neplăcute i-ar fi  fost negocierile cu 
PD, ele ar fi  „compromis-o” mai 
puțin decât alianța cu socialiștii 
lui Dodon. Oricum l-ai ambala, 
acest refuz miroase a aroganță. Să 
sperăm că nu e și o desprindere 
de realitate. Dacă își dorește o 
victorie în alegerile prezidențiale, 
Maia Sandu trebuie să devină 
politician preocupat nu numai 
de propria imagine, de puritatea 
chipului său politic, ci și de soarta 
și demnitatea Republicii Moldova, 
pe care acum o terfelește zilnic 
Dodon, de realitatea și ecuațiile 
nu întotdeauna ortodoxe ale luptei 
politice.  Mai nou, lidera PAS 
este tentată să revină în legislativ. 
Săptămâna aceasta va decide 
dacă își va înainta candidatura pe 
circumscripția Hâncești, în care 
se vor organiza alegeri noi, după 
ce Alexandru Botnari s-a retras 
din PDM și și-a depus mandatul 
de deputat în favoarea funcției 
de primar al orașului Hâncești. 
De astă dată decizia pare a fi  mai 
inspirată, lidera PAS luând în calcul 
și eventuale alegeri parlamentare 
anticipate. Tribuna legislativului, 
dar și o posibilă funcție de lider 
al fracțiunii PAS i-ar aduce mai 
mute „dividende” politice decât o 
campanie „din ușă-n ușă”, în care 
să „culeagă” doar reproșuri pentru 
demisia-i neinspirată. 

UN PDM UNIT SAU 
FĂRÂMIȚAT ÎN 2020? 
Anul care vine, 2020, se anunță 

crucial și pentru Partidul Democrat 

din Moldova. Alegerile locale din 
toamna curentă au demonstrat că 
PDM nu a ajuns în urna de gunoi 
a istoriei după lovitura crâncenă ce 
i s-a aplicat în iunie prin demisia 
forțată de la guvernare. Revenirea 
spectaculoasă pe podium printr-
un număr impunător de primari 
este secundată și de locul doi după 
numărul de președinți de raioane. 
Deși conform procentajului 
acumulat în urma scrutinului local 
din 20 octombrie PSRM și Blocul 
ACUM se clasaseră pe primele 
poziții, cei mai mulți dintre 
președinții de raioane sunt acum 
reprezentanți ai socialiștilor și ai 
PDM (PSRM – 20 președinți și un 
primar de municipiu, Ion Ceban, 
Chișinău, PDM deocamdată 11 
președinți de raioane, iar PAS și 
PPDA, ca și Partidul ȘOR doar 
cu câte unul, Partidul Nostru, un 
primar de municipiu – Renato 
Usatîi, Bălți). Pe de altă parte, 
campania de curățire a formațiunii 
și delimitare de fostul lider 
Palhotniuc, anunțată de Pavel 
Filip, este amenințată de răzmerițe 
ce mocnesc latent. Surse chiar din 
PDM care și-au dorit anonimatul 
cred că formațiunea ar putea fi  
sfâșiată în trei grupări – una sub 
Andrian Candu, alta sub Eugeniu 
Nichiforciuc, Pavel Filip rămânând 
cu cei mai fi deli democrați, dar și 
cei mai puțini. Andrian Candu, 
cunoscut ca cea mai lunecoasă și 
fățarnică fi gură printre politicienii 
nu numai din PD, este încă supărat 
că a pierdut râvnita conducere a 
partidului în favoarea lui Filip. 
În plus, fostul spicher și-ar dori 
să-și pună la adăpost propriile 
afaceri, multe dintre ele suspectate 
de parteneriatul cu nașul său 
Plahotniuc. De altfel, pare să 
fi e singurul care mai menține 
legătura strânsă cu fostul lider al 
PDM și speră, prin gruparea care 
se prefi gurează în jurul său să-l 
readucă acasă, poate chiar și într-o 
perspectivă de reînșurubare în 
piramidele mai degrabă fi nanciare 
decât politice. Cealaltă grupare, 
care potrivit acelorași surse ar 
strânge 17 democrați în jurul lui 
Nichiforciuc e suspectă de cârdășie 
cu Dodon. Medic de profesie, 
Nichiforciuc ajunge milionar 
fi ind fondator și gestionând trei 
întreprinderi („Trans Agent Grup”, 
„Construct Agent Grup” și Î.I. 
„Nichiforciuc Eugen”) deschise 
încă pe când era în gratitudinea 
lui Voronin. Ca să și le pună la 
adăpost, încearcă să ajungă deputat 

inițial pe listele PCRM, apoi 
prin Partidul „Moldova Unită” 
a fostului comunist Vladimir 
Țurcan, dar își vede visul împlinit 
abia în 2015, după ce în 2011 a 
migrat spre  a treia formațiune – 
PDM. Acum, ca să-și mențină în 
continuare afacerile la adăpost, 
este atent la mișcările celor doi: 
Dodon și Filip. Va reuși Pavel Filip 
să facă curățenie în PDM și să-i 
mențină unitatea?     
REPUBLICA MOLDOVA ÎN 
COLHOZUL „CALEA LUI 

DODON”
Igor Dodon încearcă acum 

să cumuleze funcțiile de șef 
de stat și cea de președinte al 
colhozului „Calea lui Dodon”. Ca 
șef de stat și-a alocat în bugetul 
de stat o sumă de cheltuieli triplă 
pentru întreținerea „instituției 
prezidențiale”, de la aproape 14 
la peste 35 de milioane lei. Ca 
președinte de colhoz convoacă 
săptămânal la tradiționalele în 
timpurile sovietice ședințe de 
planifi care „specialiștii principali” 
– Ion Chicu și Zinaida Greceanîi 
– și le întocmește agenda. Aceștia 
repartizează punctele din agendă 
brigadierilor, adică miniștrilor 
și celorlalți conducători de 
subdiviziuni din subordine. 
Săptămâna curentă pe joi și vineri 
cel târziu vor fi  votate în ultima 
lectură bugetele de stat în ședințele 
legislativului, iar săptămâna care 
vine președintele le va promulga. 
După ce va reveni de la Moscova, 
unde va avea întrevederi cu Putin, 
Kozak și Patriarhul Chiril. Și de la 
Ankara, unde va merge să preia 
ceva din „bunele practici” ale lui 
Erdogan. După care se așteaptă 
să renunțe defi nitiv la discursul 
proeuropean de până mai ieri 
și să prindă momentul oportun 
pentru a reintroduce în circuit 
„limba moldovenească” și „Istoria 
Moldovei”, la care socialiștii nu ar fi  
renunțat niciodată. „Toate la timpul 
lor. Atunci când eu sunt sigur, 
atunci dăm lovitura”, îi liniștește 
Dodon pe cei nerăbdători. 

Firește, dacă o eventuală nouă 
alianță occidentală sau Kozak nu-i 
vor crea vreun coridor de retragere, 
înainte ca noul Procuror General 
(impus lui Dodon de occidentali, 
cum se zvonește) să dea e l primul 
lovitura. La asta visează mulți la 
Chișinău, așteptând debarcarea 
și celui reîncarnat în Vlad 
Palhotniuic. 

S-a mai scurs un an, al 28-ulea, de la declararea Independenței Republicii Moldova. Un an care a demonstrat, 
poate chiar mai clar ca în perioada regimului Vladimir Voronin, că Chișinăul se zvârcolește anemic între 

libertate și independență, sugrumat de același balaur, de care-și declarase, pe 27 august 1991, despărțirea defi nitivă. 
Din păcate unilateral, căci Moscova nici pe departe nu s-a împăcat cu gândul să lase această palmă de pământ 
să plutească liber pe calea unei democrații veritabile, a civilizației europene. Mizând pe lichele locale și chiar 
gangsteri aparent fi lantropi, dar fi nanțați tot de serviciile rusești prin gangsteri moscoviți interpuși, Kremlinul își 
face în continuare, prea lesne, jocurile, prin metode mai noi și mai perfi de, în Basarabia, alias Republica Moldova.

UN VIS LA INTERSECȚIE DE ANI: UN VIS LA INTERSECȚIE DE ANI: 
CINE-L VA DEBARCA PE DODON?CINE-L VA DEBARCA PE DODON?

di M ld Al il l l di i i i l li l PCRM i
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CUM SE DEMITE UN PROCUROR 
GENERAL ÎN ȘASE ORE

În urmă cu jumătate de an, arătam cum 
funcţionează ONG-urile și instituţiile 
anticorupţie din Ucraina vecină, acolo 
unde există un Ofi ciu Naţional anticorupţie 
(NABU), cu propriile forţe speciale, un 
Parchet Special Anticorupţie (SAPO), un 
Birou de Stat pentru Investigaţii (SBI) și 
un Tribunal Anticorupţie. Unul dintre cele 
mai importante ONG-uri anticorupţie este 
Centrul de Acţiune Anticorupţie.

Demonstram atunci, pornind de la o 
serie de informaţii publicate de Th e Hill, 
cum Parchetul General din Ucraina a dorit 
să verifi ce, în 2016, cum sunt distribuite 
fondurile pentru ONG-urile anticorupţie, 
dar a întâmpinat atunci opoziţia Ambasadei 
SUA la Kiev. „Investigarea Centrului de 
Acţiune Anticorupţie pe baza asistenţei 
primite din partea noastră este greșită”, a 
spus atunci ambasadorul SUA. Th e Hill 
scrie că procurorul general a fost demis 
la presiunea SUA, iar în locul său a venit 
Iuri Luţenko, un apropiat al președintelui 
Petru Poroșenko. Imediat, acesta a fost 
invitat la Ambasada SUA. Th e Hill scrie: 
„Luţenko mi-a spus că a rămas uimit când 
ambasadoarea „mi-a dat o listă cu oameni 
pe care să nu-i pun sub acuzare”. Pe listă era 
numele fondatorului Centrului de Acţiune 
Anticorupţie și doi deputaţi care susţineau 
vocal acest ONG, spune o sursă care a avut 
acces la întâlnire”.

Procurorul general demis la presiunea 
SUA era Viktor Șokin, un magistrat mai 
degrabă apropiat de Partidul Regiunilor, 
pro-rus, decât de noua putere pro-
occidentală, condusă atunci de președintele 
Petro Poroșenko. Ulterior, în 2018, fostul 
vicepreședinte al SUA, Joe Biden, nu s-a 
putut abţine și a arătat că el a fost cel care a 
pus presiune pentru demiterea procurorului 
general al Ucrainei, ameninţându-l pe 
președintele Poroșenko că, în caz contrar, 
SUA nu vor mai oferi o linie de garantare 
de un miliard de dolari pentru creditele 
ucrainene. „I-am spus: „Nu veţi obţine 
miliardul. O să plec din Ucraina în șase ore. 
Dacă procurorul nu e demis, nu primești 
banii”. Ei bine, nenorocitul a fost demis. Și 
au numit pe cineva care era de încredere 

la vremea aceea”, a declarat Biden la un 
eveniment al think-tank-ului Council 
on Foreign Relations. Biden a adăugat că 
a vorbit în numele președintelui Barack 
Obama și că l-a invitat pe președintele 
Ucrainei să îl sune pe Obama.

AFACERI DUBIOASE ALE 
BEIZADELELOR

Afl ăm acum că nu doar lipsa de rezultate 
în combaterea corupţiei a stat în spatele 
presiunilor SUA pentru demiterea lui 
Șokin, ci și demersul său de a cerceta 
afacerile companiei energetice Burisma, în 
al cărei Consiliu de Administraţie se afl a 
un personaj cu greutate – Hunter Biden, 
fi ul vicepreședintelui de atunci al SUA, Joe 
Biden. Implicaţi în această afacere mai erau 
Devon Archer, un apropiat al fostului secretar 
de stat John Kerry, și chiar fi ul lui John 
Kerry. Ba chiar și fostul președinte polonez 
Aleksander Kwasniewski a fost cooptat în 
conducerea Burisma, în timp ce punea la 
cale un plan de refacere a Ucrainei prin 
donaţii importante de la oameni de afaceri 
și statele vestice. Burisma, care extrăgea gaze 
naturale în  Ucraina începând din 2002, a 
adus profi turi însemnate acţionarilor, însă 
era o fi rmă controlată prin  off shore-uri 
de oligarhul Igor Kolomoiski, cu cetăţenie 
ucraineană, israeliană și elveţiană, care 
cheltuia 10 milioane de dolari pe lună pentru 
a fi nanţa miliţii care luptau în Donbas. 
Ulterior, Kolomoiski a intrat în confl ict cu 
președintele Poroșenko și s-a exilat în Elveţia. 
Acum, oligarhul este din nou pe cai mari. 
Noul lider de la Kiev, Volodimir Zelensky, 
este considerat omul lui Kolomoiski, care 
este patronul trustului media ce l-a făcut 
președinte pe actorul Zelensky, producând 
serialul „Servitorul Poporului”, ce l-a 
propulsat pe acesta din urmă.

Așa ajungem la ultimul scandal, ce 
poate să mai arunce o rază de lumină 
asupra obiectivelor anticorupţie și ale 
serviciilor secrete din Ucraina. Pe 25 iulie 
2019, președintele Donald Trump a avut o 
discuţie telefonică cu omologul ucrainean 
Zelenski. Recent, o sursă anonimă a atras 
atenţia că în cursul acelei discuţii, Trump 
i-ar fi  cerut liderului de la Kiev informaţii 
compromiţătoare despre Joe Biden și fi ul său, 

pentru a le folosi în campania prezidenţială 
din SUA, unde Biden candidează la alegerile 
primare democrate.

Marile publicaţii americane din SUA, 
mai toate democrate și „progresiste”, 
l-au acuzat imediat pe Donald Trump că 
infl uenţează alegerile în acest fel. Trump s-a 
apărat: „Nu am spus nimic în neregulă. Cred 
că pe fi r era multă lume. Știam asta înainte 
să dau telefon. Ceea ce nu a fost în regulă a 
fost lucrul oribil pe care l-a spus Joe Biden în 
Ucraina”. „Cineva trebuie să se uite la ce a 
spus Biden. A spus că nu va oferi un miliard 
de dolari unei ţări anume, dacă procurorul 
general din acea ţară nu este demis, pentru 
a nu cerceta un anumit dosar. Însă nimeni 
nu se va uita la cazul Biden, pentru că este 
democrat. Presa știrilor false nu va face așa 
ceva, este o rușine”, a spus Trump.

Ulterior, presa americană, inclusiv CNN, au 
arătat că sursa care a precizat că Trump a făcut 
presiuni asupra președintelui Ucrainei nu a 
participat la discuţia telefonică cu pricina. 
În plus, ministrul de externe al Ucrainei a 
susţinut ferm că știe despre ce s-a discutat și 
că Trump nu a pus presiune nici un moment 
asupra lui Zelinsky, pentru a-i oferi informaţii 
despre rivalul democrat Biden.

Trump a trecut la contraofensivă și 
susţine că presa a publicat informaţii 
false, pentru a avea argumente în favoarea 
unui posibil impeachment, uitând însă de 
„fl agrantul” lui Joe Biden, care s-a lăudat 
în faţa camerelor de luat vederi că a pus 
presiune pe președintele Ucrainei, în 2016, 
pentru a demite un procuror general.

Și mai este un lucru pe care marile 
publicaţii americane nu-l amintesc în acest 
context. Serviciul secret ucrainean SBU și 
Ofi ciu Naţional anticorupţie de la Kiev s-au 
implicat în campania electorală din SUA din 
2016, atunci când au mizat eronat pe victoria 
lui Hillary Clinton și au oferit informaţii 
compromiţătoare despre campania lui 
Donald Trump. Întregul caz al plăţilor 
via Rusia, primite de Paul Manafort (unul 
dintre directorii campaniei prezidenţiale a 
lui Trump, în 2016) pentru activitatea de 
consilier al fostului președinte al Ucrainei, 
Viktor Ianukovici, a fost construit pe baza 
informaţiilor scurse din Ucraina la solicitarea 
unei intermediare (Alexandra Cealupa), care 
lucra pentru Comitetul Naţional Democrat 
din SUA. Așadar , folosirea organelor 
anticorupţie ucrainene, a serviciilor secrete 

de la Kiev și a ONG-urilor în scopuri politice, 
inclusiv în lupta politică de la Washington, 
a fost brevetată în timpul administraţiei 
Clinton-Obama-Biden, nicidecum de 
către Donald Trump, așa cum încearcă să 
sugereze marile ziare americane.

NOI ȚINTE PENTRU 
SERVICII ȘI PROCURORII 

ANTICORUPȚIE
La fel, organele anticorupţie de la Kiev 

ar mai putea fi  folosite în alte mari lupte, 
de data aceasta economice și strategice. 
Este vorba, de exemplu, despre privatizarea 
companiei ucrainene producătoare de 
motoare de aviaţie Motor Sich, cea care, în 
continuarea tradiţiei sovietice, echipează 
mai toate elicopterele ruse, o companie în 
care s-a investit mult în cercetare și care are o 
tradiţie mare. Serviciile secrete ucrainene au 
blocat, până acum, cumpărarea companiei 
de către China. Nu este exclus ca în scenă 
să intre și organele anticorupţie, astfel încât 
compania să nu intre în mâinile Rusiei sau 
chiar să fi e lichidată.

Să mai spunem că ONG-ul ucrainean 
Centrul de Acţiune Anticorupţie, pentru 
care Ambasada SUA a făcut presiuni la 
Parchetul General al Ucrainei, a primit 
începând din 2012, un milion de dolari de 
la Departamentul de Stat și Departamentul 
Justiţiei din SUA. Alte 300.000 de dolari 
au venit de la Fundaţia Renașterea 
Internaţională a lui George Soros.

Să mai spunem că Karne Greenaway, 
fosta coordonatoare FBI pentru fraude 
internaţionale și unul dintre agenţii care 
investiga afacerile lui Manafort în Ucraina, s-a 
retras recent din FBI și a intrat în conducerea 
ONG-ului anticorupţie din Ucraina.

Să mai spunem că, lângă „borcanul cu 
miere” al lui Hunter Biden (a cărui greutate la 
Washington putea garanta afacerile), au venit 
nu numai Devon Archer sau Aleksander 
Kwasniewki. Omul de afaceri român Puiu 
Popoviciu a apelat la serviciile de consiliere în 
afaceri oferite de fi ul fostului vicepreședinte 
al SUA. Pe terenurile dobândite ilegal de 
Popoviciu, de la Universitatea de Știinţe 
Agronomice, se afl ă acum noua Ambasadă 
SUA și biroul notarial al fi icei fostului 
președinte Traian Băsescu. Popoviciu, care 
a făcut afaceri ilegale și cu Primăria condusă 
de Traian Băsescu, a fost condamnat la șapte 
ani de închisoare.

CUM SE DEMITE UN PROCUROR la vremea aceea” a declarat Biden la un

ANTICORUPŢIA DIN EUROPA, FOLOSITĂ ANTICORUPŢIA DIN EUROPA, FOLOSITĂ 
ÎN JOCURILE POLITICE AMERICANEÎN JOCURILE POLITICE AMERICANE

Președinţia lui Donald Trump, cu tot deranjul pe care-l provoacă uneori în „mlaștina de la 
Washington”, gafele lui Joe Biden, campania prezidenţială din SUA și servilismul serviciilor 

secrete și al justiţiei ucrainene ne oferă câteva ocazii rarisime de a privi lumea anticorupţie 
din Europa de est într-o altă lumină. Nu este vorba doar despre eliminarea unui fl agel, ci și 
despre o pârghie de a infl uenţa decizia politică, numirile înalţilor magistraţi, demiterea lor sub 
presiune, eliminarea unor actori importanţi din lumea afacerilor, privatizările strategice, decizia 
strategică a statului respectiv. Un ultim scandal legat de ţintele luptei anticorupţie din Ucraina și 
lupta politică de la Washington ne poate arunca o altă lumină și asupra ascensiunii, la Bruxelles, 
a Laurei Codruţa Kovesi, o exponentă a unui sistem anticorupţie similar.

„DISTRUGEREA ISRAELULUI NU MAI E UN VIS, CI UN OBIECTIV LA ÎNDEMÂNĂ”„DISTRUGEREA ISRAELULUI NU MAI E UN VIS, CI UN OBIECTIV LA ÎNDEMÂNĂ”

La sfârșitul primilor 40 
de ani „de la Revoluţia 

islamică, am reușit să 
atingem capacitatea de a 
distruge regimul sionist 
impostor”, a declarat 
generalul Salami, citat de 
Sepahnews, site-ul ofi cial al 
Gardienilor.

„În cea de-a doua fază 
(a Revoluţiei), acest regim 
sinistru trebuie eliminat de 
pe hartă și acesta nu mai 
este un ideal sau un vis, ci 
un obiectiv la îndemână”, a 

adăugat el.
Ofi ţerul a făcut aceste 

afi rmaţii la Teheran , 
în timpul unei întâlniri 
bienale a comandanţilor 
gardienilor, întrucât mulţi 
observatori se tem că 
escaladarea tensiunilor 
dintre Teheran, pe de o 
parte, și Washington și 
aliaţii săi, de cealaltă, va 
degenera într-o  dramă care 
ar putea cuprinde Orientul 
Apropiat și Mijlociu. 
Declaraţiile generalului 

Salami cu privire la Israel 
au fost preluate de agenţiile 
Tasnim și Fars, apropiate de 
ultraconservatori.

Agenția ofi cială iraniană 
Irna le-a raportat și ea, dar, 
în corpul unei telegrame 
intitulate „Dușmanii suferă 
de slăbire ireversibilă”. Irna 
a pus mai mult accent pe 
afi rmaţia generalului că, în 
pofi da „ostilităţii” faţă de 
el, Iranul câștigă constant 
putere și, în cele din urmă, 
va triumfa împotriva 

adversarilor săi.
Ostilitatea afi șată de Iran 

împotriva Israelului a fost o 
constantă a politicii iraniene 
după Revoluţia islamică din 
1979, iar Teheranul sprijină 
în mod deschis grupuri 
armate palestiniene ca 
Hamas sau Jihadul Islamic 
sau ca Hezbollahul libanez, 
inamicul Israelului, la 
graniţa sa nordică.

În iunie 2018, liderul 
suprem al Iranului, 
ayatollahul Ali Khamenei, 

a reafi rmat 
vechea „poziţie” 
a Teheranului, 
potrivit căreia 
Israelul este pentru 
Orientul Mijlociu „o 
tumoră canceroasă malignă 
care trebuie eliminată și 
eradicată”.

În timp ce unii 
generali iranieni susţin 
în mod regulat că doresc 
distrugerea Israelului sau că 
au capacitatea de a anihila 
orașul Tel Aviv, discursul 

ofi cial are în general grijă, 
de câţiva ani, să clarifi ce 
faptul că statul evreu va 
încerca să existe (până în 
2040, potrivit unei profeţii 
a lui Khamenei) din cauza 
propriei „aroganţe” și nu 
din cauza unui atac al 
Iranului.

Distrugerea Israelului „nu mai este un vis, ci un obiectiv la îndemână”, a declarat recent generalul de divizie Hossein Salami 
comandantul șef al Gărzilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, consemnează La Libre Belique. 
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ANUN  DE PRES  

        Data: noiembrie 2019 

 

Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea i Dotarea Gr dini ei cu program prelungit nr. 5 - ora  Mizil 

  

Ora ul Mizil, în calitate de beneficiar al contractului de finan are nr. 4563/12.07.2019, încheiat cu 

Autoritatea de Management – Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice i Organismul Intermediar 

Agen ia pentru Dezvoltare Regional  Sud Muntenia, anun  începerea implement rii proiectului ”Reabilitarea, 

Modernizarea, Extinderea i Dotarea Gr dini ei cu program prelungit nr. 5 - Ora  Mizil”, cod SMIS 123870, 

finan at prin Programul Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritar  10 - Îmbunata irea infrastructurii 

educa ionale, Prioritatea de investi ii 10.1 - Investi iile în educa ie i formare, inclusiv în formare profesional , 

pentru dobândirea de competen e i înv are pe tot parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ie 

i formare. 

 Obiectivul general al proiectului este cre terea gradului de participare la educa ie pre colar  i acces mai 

bun la înv mântul obligatoriu al copiilor din Ora ul Mizil prin reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea 

Gr dini ei cu program prelungit nr. 5, ora  Mizil. Îmbun t irea infrastructurii educa ionale se va realiza prin 

reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea Gr dini ei cu program prelungit nr. 5, în scopul îmbun t irii 

actului de educa ie a pre colarilor  prin  asigurarea de spa ii adecvate i dotate  corespunz tor pentru activit ile 

desf urate. Proiectul asigur  condi iile necesare educ rii, preg tirii i dezvolt rii armonioase a copiilor de 

gr dini . 

Valoarea total  a proiectului este de 6.262.174,42 lei, din care finan area nerambursabil  este de 

5.194.524,80 lei, iar cuantumul contribu iei proprii este de 1.067.649,62 lei. Perioada de implementare a 

proiectului este de 52 de luni, respectiv 01.02.2018-31.05.2022. 

 

  Date de contact: ORA UL MIZIL 

  Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova 

  Telefon/fax: 0244-250551; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

  Persoan  de contact: Doru MLADIN - Manager proiect 

DISCIPLINE SPORTIVE 
OLIMPICE

 TEODORA VLAD – Bob – CSO Sinaia 
(loc II Campionatul Mondial de Tineret) – 
bob 2 persoane – St. Moritz, Elveţia; loc IV 
Campionatul European de –Seniori – bob 2 
persoane – Konigssee, Germania; antrenor 
Cezar Popescu.

În paralel cu performanţele sportive 
Teodora Vlad, originară din Brebu –
Prahova, a devenit în 2019, onorant, 
licenţiată a Facultăţii de Educaţie Fizică 
și Sporturi Montane a Universităţii 
Transilvania Brașov…

 MARIAN GÎTLAN – Sanie – CSO 
Sinaia (Campionatul Mondial U23, sanie 
dublu, Winterberg – Germania) 

 FLAVIUS CRĂCIUN – Sanie – CSO 
Sinaia (CM U22, sanie dublu, Winterberg, 
Germania), antrenori – Corina Drăgan, 
Alexandru Coman, Liviu Turea. 

 GEORGETA POPESCU – Bob – CSO 

Sinaia (loc I și III – Cupa Mondială Tineret 
– mono bob St. Moritz, Elveţia și I și II la 
Konigssee, Germania. 

 ANDREI NICA – Bob – CFSO Sinaia 
(2 locuri III, Cupa Mondială Tineret – 
Omega Youth Competition la St. Moritz, 
Elveţia și loc III și VI, mono bob la 
Konigssee – Germania), ambii sportivi de la 
monobob califi caţi la Jocurile Olimpice de 
Tineret – Lausanne – Elveţia 2020, antrenor 
Cezar Popescu. 

 CORINA BUZĂTOIU – Sanie - CSO 
Sinaia (loc IV, Cupa Mondială Juniori, sanie 
simplu – Innsbruck – Austria) 

  RĂZVAN TUREA – Sanie – CSO 
Sinaia (loc VI, Cupa Mondială Juniori, 
la sanie dublu la Innsbruck, Austria și la 
Konigssee – Germania) 

 SEBASTIAN MOTZCA – Sanie – CSO 
Sinaia (loc VI – Cupa Mondială Juniori 
– sanie dublu la Innsbruck – Austria și 
Konigssee – Germania), toţi cei trei sportivi 

de la sanie – Juniori, califi caţi la Jocurile 
Olimpice de Tineret – Lausanne – Elveţia – 
2020, antrenori Corina Drăgan, Alexandru 
Coman, Liviu Turea,

 ANDREEA DUMITRU – Baschet – 
CS Școlar Ploiești 

 IOANA ILAȘ – Baschet – CS Școlar 
Ploiești (ambele sportive, loc I, Festivalul 
Olimpic pentru Tineret – echipe 3x3, 
Bulgaria), antrenoare Loredana Munteanu.

 VALENTIN BÎRZAN- Box – CS 
Municipal Ploiești (loc V, la cat. 76 kg la 
Campionatele Europene Școlare de Cadeţi 
– Tbilisi – Georgia), antrenor emerit Titi 
Tudor, antrenor Adrian Pîrlogea.

DISCIPLINE SPORTIVE 
NEOLIMPICE

 Perechea FLORENTINA 
CONSTANTINESCU – SIMON SORIN 
DUMITRU – Dans Sportiv – Clubul de 
Dans Sportiv Silhouete Ploiești (loc II, 
Campionatul Mondial Seniori – 10 dansuri 
– Ungaria; loc I, Campionatul European – 
Seniori – echipe).

 SECŢIA DE KARATE – CS Petrolul 
Ploiești, prin sportivii Sabina Ionescu, Radu 
Ionescu, Sebi Teodorescu, Iacob Stan, Mihai 

Dinu, Medeea Zafi ris, Teodora Măseluţă, 
Claudiu Burtoiu, Ilinca Sandu (6 loc I, 2 loc. 
II, 6 loc. III la Campionatele Mondiale – 
Cadeţi, Juniori, Tineret; 7 loc I, 10 loc III, la 
Campionatele Europene SKDUN), antrenor 
emerit Aurelian Nicolae. 

 SECŢIA DE KARATE – CS Municipal 
Ploiești, prin sportivii Dragoș Hritcu, 
Alexandra Laioș, Sorin Niţă, Mihaela 
Ciuranu, Sorana Frâncu, Emanuela Irimia, 
Alexandru Nicolae, Rafael Nicodim, Dragoș 
Dumitru, Eduard Dobre (2 loc I, 5 loc II, 3 
loc III, la Campionatele Mondiale de Karate 
Fudokan – Germania; 3 loc I, 1 loc II, 3 loc 
III la Campionatele Europene de Karate 
Tradiţional – Pitești România), antrenor 
emerit Liviu Apostol. 

 IONUŢ PIŢIGOI – Radioamatorism – 
CS Petrolul Ploiești (5 loc III Campionatul 
Mondial; 2 loc II – Cupa Europei), antrenor 
Mihai Malanca 

 LETIŢIA ȘTEFANIA MIHAI – Popice 
– CS Conpet Petrolul Ploiești (loc I la Cupa 
Mondială Cadeţi, la individual și loc III în 
proba de tandem, la Rokycany – Cehia), 
antrenoare Luminiţa Dogaru (Maestră 
Emerită a Sportului) și Daniela Lăcătușu.

Hipism 
 Felicitări! Tânăra ploieșteancă NICOLA IVAN 

(11 ani, elevă clasa IV-a, la Școala Gimnazială „Sf. 
Vasile” din Ploiești), a cucerit medalia de argint în 
Cursa Internaţională de Galop – Ponei de la Abu 
Dhabi, Emiratele Arabe Unite – „Sheikha Lateefa 
Bint Mansoor Bin Zayed Al Nahyan int’l Pony 
Race”. În cursă (24.XI.2019), călăreţi copii și ponei 
din 15 ţări, printre care SUA, Noua Zeelandă, 
Franţa, Olanda, Emiratele Arabe Unite… (Imagini 
Federaţia Hipică Română). „Ora Hipică” și Marian 
Pușcaș au onorat-o pe Nicola Ivan, la Ploiești TV…

Fotbal 
 FC Petrolul Ploiești, pe cale amiabilă și-a 

încheiat raporturile contractuale cu antrenorul 
Flavius Stoican. Cu sprijinul Veoliei și ai minunaţilor „Lupi Galbeni”, Petrolul, cu o 
evoluţie superioară, va continua să pășească pe „drumul speranţelor” cu un nou antrenor, 
Constantin Enache – tehnician de „A”, eșalon, pe care ni-l dorim…

Hi i
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DISCIPLINE SPORTIVE Sinaia (loc I și IIII Cupa Mondială TineretII

Tradiţional, Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Prahova (director – prof. 
Laurenţiu Nicolescu) a stabilit ierarhiile și va premia (vineri 27 dec. 2019, ora 10.30, 

Sala Sporturilor „Olimpia” Ploiești) și în acest fi nal de an, sportivii prahoveni evidenţiaţi 
în competiţii sportive internaţionale ofi ciale.

PE SCURTPE SCURT

Cu prilejul Sfi ntelor Sărbători de Crăciun și a Anului Nou 2020, 
Redacţia Ziarului „PLOIEȘTII” urează tuturor sportivilor, 

ofi cialilor și susţinătorilor sportului prahovean – 
CRĂCIUN FERICIT și LA MULŢI ANI!

Andreea Grecu şi Teodora Vlad, echipajul Andreea Grecu şi Teodora Vlad, echipajul 
de bob al Românieide bob al României

Teodora Vlad, în Teodora Vlad, în 
onoare…onoare…

Imagini: Federaţia Imagini: Federaţia 
Română de Bob şi SanieRomână de Bob şi Sanie

Nicola Ivan la Abu Dhabi, Nicola Ivan la Abu Dhabi, 
premiatăpremiată

Nicola Ivan cu „Tricolorul”Nicola Ivan cu „Tricolorul”

Nicola și „Onix”…Nicola și „Onix”…

Imagini: Federaţia Imagini: Federaţia 
Hipică RomânăHipică Română
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