
În ultima ședință din 2019 a 
Consiliului Local Ploiești, aleșii au 

adoptat hotărârea de a trece 1,7 ha de 
teren din domeniul public al municipiului 
în domeniul public al Consiliului Județean 
Prahova pentru edifi carea unei parcări la 

Spitalul Județean de Urgență Prahova. În 
hotărâre se arată că investiția (parcare și 
alei) ar trebui fi nalizată în termen de 4 ani 
de la predarea suprafeței; în caz contrar,  
acesta revine de drept în patrimoniul 
muncipalității. Lucrările, care se înscriu în 
mai largul proiect de modernizare a SJU, 
vor fi  însă realizate în prima parte a acestui 
an, deci ar fi  exclusă o astfel de variantă.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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 „Rușinea este frica față de oameni, conștiința este frica față de Dumnezeu.”
- Culese de Tata  Samuel Johnson (1709 - 1784) eseist englez

Ziarul   Ploiestii,

O să fi u scurt, că știu că nu 
vă vedeți capul de treabă 

cu începutul ăsta de an 20 20. Am 
văzut zilele trecute un nene de la 
PLUS+ (partidul unde șef peste 
adunări și adunături este eternul 
bugetar Cioloș), care avea, alături de 
poză și anunțul cum că dânsul este 
candidatul partidului la primăria 
Ploiești, îndemnul: VENIȚI SĂ MĂ 
CUNOAȘTEȚI! Ai, pe bune? Noi să 
venim? Măi nenică, matale unde te 
crezi? Ai cumva marfă de contrabandă 
pe care n-o mai găsești la nimeni în 
orașul ăsta? În afară de facebook, 
cine naiba vă mai învață câte ceva 
despre comunicare? Și nu mă refer 
aici doar la catindatul amintit ci și la 
toți ceilalți pretendenți la fotoliul de 
primar mai nou veniți pe fi rmament, 
că de cei vechi suntem sătui. De când 
vine muntele la Mahomed? Cine v-a 
zis vouă că noi vrem să vă cunoaștem, 
dacă voi nici măcar nu ne-ați bătut 
o dată la ușă ca să ne știți pe noi și 
nevoile noastre? Chiar n-ați învățat 
nimic din greșelile marelui favorit din 
sondaje, care, crezându-se învingător 
pentru al doilea mandat consecutiv, 
n-a mai catadicsit să iasă din birou 
până nu l-a dat afară Bădescu, iar 
acum ară tarlaua și ar face pact și 
cu mama diavolului, doar-doar s-o 
reîntoarce în Primărie!? Am zis 
că, dându-vă exemplul ăsta de pe 
Dâmbu, vă ajut! Deci, ce zici nenea 
PLUS-MINUS, ne mai aștepți să te 
cunoaștem?

 „A FOST UN AN BUNICEL, NU BUN”

La fi nalul lunii decembrie a 
avut loc Convenția Partidului 

Prahova în Acțiune, eveniment în 
cadrul căruia cei 122 de delegați 
prezenți au votat structura de 
conducere a Partidului Prahova în 
Acțiune, formațiune locală înfi ințată 
recent, cu orientare de centru. 

Președinte al Partidului Prahova 
în Acțiune a fost ales conferențiarul 
universitar doctor Mihai Apostolache, 
fondator al conceptului “Prahova în 
Acțiune”.  Mihai Apostolache a adus în 
Județul Prahova prestigiosul Institut 
Aspen România, al cărui fondator este 
diplomatul Mircea Geoană, actualul 
secretar general adjunct al NATO, 
între cei doi fi ind o veche prietenie.

În afară de președinte, din structura 

de conducere a Partidului Prahova în 
Acțiune mai fac parte  1 președinte 
executiv, 1 secretar general, 1 trezorier 
și 11 vicepreședinți.

Delegații la Convenția Partidului 
Prahova în Acțiune au ales și Comisia 
Centrală de Arbitraj și Comisia 
Centrală de Cenzori. Partidul Prahova 
în Acțiune fi gurează în Registrul 
Partidelor Politice la poziția 202. 

În opinia reprezentanților 
Partidului Prahova în Acțiune, 
“politica trebuie făcută de jos în sus, de 
la bază către centru, dinspre cetățean 
către instituții”.

Sloganul partidului este „Ambiția 
de a realiza ceva măreț!”.

MIHAI APOSTOLACHE A FOST ALES PREȘEDINTE MIHAI APOSTOLACHE A FOST ALES PREȘEDINTE 
AL PARTIDULUI PRAHOVA ÎN ACȚIUNEAL PARTIDULUI PRAHOVA ÎN ACȚIUNE

Vă mai amintiți de două mari proiecte 
pentru Ploiești, inițiate încă din vremea 

ultimului mandat al primarului Emil Calotă 
(2004-2008), dar aprobate ca indicatori tehnico-
economici în 2014, respectiv, terminalul 
multimodal din zona de nord a orașului (Spitalul 
Județean Prahova) și modernizarea axei de 
transport Gara de Vest-Gara de Sud? Ei bine, 
anul trecut a fost nevoie de o nouă reactualizare 
a prețului pentru aceste obiective propuse spre 
fi nanțare prin Programul Operațional 2007-2013 
și transferat în exercițiul fi nanciar 2014-2020. 
Dar aici nu este vorba despre o actualizare ca în 
cazul salariilor din mediul privat, majorate cu 
chiu, cu vai, cu 5-10%, ci avem o creștere masivă, 
de 50%.

De exemplu, prin HCL 183/28.05.2014, 

costurile terminalului multimodal erau estimate 
la 30,3 mil. lei, din care cota de fi nanțare a 
Primăriei Ploiești- 1,7 mil. lei. După mai multe 
retușuri inițiate și aprobate de CL Ploiești, același 
proiect a ajuns să coste, în 2019,  46,3 mil. lei, din 
care cota de cofi nanțate-3,1 mil. lei.

costurile terminalului multimodal erau estimate

Spitalul Județean de Urgență Prahova În

M

u
(
e
m
Ju
tr
a

Cu cinci contracte de fi nanțare semnate pe POR 
2014-2020 și trei prin PNDL II, Consiliul 

Județean Prahova nu a reușit, anul trecut, să treacă 
la operaționalizarea celor mai mari investiții, ca 
volum fi nanciar și lucrări, din cauza lipsei de oferte la 

achiziția publică. Este și motivul pentru care procentul 
de realizare a cheltuielilor la secțiunea „dezvoltare” a 
rămas unul modest. Președintele CJ Prahova, Bogdan 
Toader, apreciază că, din acest punct de vedere, 2019 
a fost „un an bunicel, nu bun”.

PREȘEDINTELE BOGDAN TOADER, DESPRE ACTIVITATEA (INVESTIȚIONALĂ) PREȘEDINTELE BOGDAN TOADER, DESPRE ACTIVITATEA (INVESTIȚIONALĂ) 
DIN 2019 A CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA:DIN 2019 A CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA:

BUGET MAI MARE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTIBUGET MAI MARE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Cu un guvern liberal la București, 

muncipiul Ploiești, condus tot de un 
membru al PNL, are toate șansele să dispună, 
în 2020, de un buget mai bun, comparativ cu 
anul 2019 sau chiar cu ultimii 3 ani. Primarul 
Adrian Dobre este foarte optimist fi e și socotind 
că 50% din cheltuielile pentru asistență socială 
vor fi  asigurate de la bugetul de stat. Ofi cialul a 

declarat că orașul va primi „o cotă din impozitul 
pe venitul global de 63 %, comparativ cu 60%, în 
2019 și 41,75% pe primele trei luni ale anului”. 
La acestea s-ar adăuga și o cotă de 3% pentru 
susținerea instituțiilor de cultură. Ce va fi  până 
la urmă vom vedea în clipa în care va fi  formulat 
bugetul local, lucru care se va întâmpla cel mai 
târziu în luna februarie.

PARCARE NOUĂ PARCARE NOUĂ 
LA SPITALUL LA SPITALUL 
JUDEȚEAN DE JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂURGENȚĂ

TERMINAL MULTIMODAL TERMINAL MULTIMODAL 
SCUMPIT PE HÂRTIE CU 50%SCUMPIT PE HÂRTIE CU 50%

Neamul românesc a fost 
binecuvântat să-l aibă 

pe unul dintre cei mai mari 
creatori universali de slove, 

Mihai Eminescu, de la a cărui 
naștere s-au împlinit 170 de ani. 

Țara toată a celebrat ieri, de 
Ziua Culturii Naționale, fi xată 
special la data de 15 ianuarie, 

versul eminescian și imensa 
personalitate a Eminescului 
nostru. Trăim însă nădejdea 

când națiunea nu va slăvi 
doar geniul, ci-i va aplica 

învățăturile în rostul României 
de mâine... 

170 DE ANI DE LA 170 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA EMINESCULUINAȘTEREA EMINESCULUI
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MLPDA a anulat MLPDA a anulat 
licitația pentru licitația pentru 
tramvaiele de la Ploieștitramvaiele de la Ploiești
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Dom` Costel Alexe, ștabul 
de la Mediu, le-a zis 

bucureștenilor să-și pună mască 
atunci când ies afară, din cauză 
că, în una din cinci zile, sunt 
depășiri masive de noxe. Madama 
primăreasă, Gabi Firea, a amenințat 

că-l dă în judecată, fi indcă i-a 
panicat pe bieții oameni, iar dacă 
lui Costel nu-i convine cum pute, 
să plece din Capitală, a mai țipurit 
Generala. Bre, tanti Mahala, bună 
soluția, că nu-i mare pierdere cu 
Costeluș, dar nu mai bine vii tu 
de la Voluntari în București, să-ți 
umpli plămânii cu niște duhoare 
de-aia nesuferită? Sau altceva: ce-ar 
fi  să-i dai afară pe toți bucureștenii, 
să rămâi tu primăreasă peste Glina 
și Dâmbovița! Cât despre Alexe, 
el chiar nu mai trebuie să-și pună 
masca pe fi gură, fi indcă pare deja 
foarte-foarte constipat, de parcă ar 
fi  înghițit vreo două tone de praf 
plus pe Gabi Firea!

Ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros, a declarat 

că la AFIR au fost angajați, prin 
transfer de la privat la stat, mai 
multe coafeze și polițiști. Vizat de 
observația lui a fost Petre Daea, care 
a zis că totul a respectat procedura 
legală. Mda, nea Petrică, asta 
înseamnă că puteai aduce și niște 
striperi, masori sau de-ale de pe 
video chat, să destindă atmosfera 
aia îmbâcsită de lucru, nu? Ok, 
am înțeles că ți-ai angajat coafeze 
ca să-ți pieptene ție chelia, dar nu 
înțeleg ce rol aveau polițiștii, bre, 
că ăia chiar nu-s buni de nimic, 

nici măcar să mulgă vaca, în caz că 
pe-acolo s-ar afl a și boi... 

Și tot la agricultură, Oros s-a 
luat de cormoranii lui Daea, 

care au fost folosiți ca paravan 
pentru niște despăgubiri aiurea: 
„Am primit spre plată, dar nu am 
semnat, documente de despăgubiri 
pentru pagube produse în 
piscicultură de cormorani. Unii 
cereau despăgubiri pentru cantități 
de pește mai mari decât producția 
vândută în ultimii cinci ani și 
avem dovezi că unii benefi ciari 
ai programelor de despăgubiri 
nu au avut pește, pentru că nu 
au avut apă; ei cultivau rapiță, 
orez și raportau pierderi la pește.” 
Adriane, tu n-ai priceput un lucru: 
ideea nu era că fură cormoranii 
peștii, ci... era aplicabilă zicala aia 
cu are balta pește, asta apropo de 
ocazia unora de a împușca niște 
mii de euroi pe hoție cu viză de 
la stat, neh?  Stai să vezi ce s-o 
întâmpla când o descoperi Daea, 
dacă mai are timp, că grâul e 
mâncat de ciori, iar berzele nu mai 
aduc copii...

Corpul de control al 
Ministerului de Interne 

verifi că situația de la Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență Dolj, 
unde 101 de angajați, din totalul 
de aproximativ 800, au cel puțin 
o rudă în aceeași instituție. 
De exemplu inspectorul șef, 
Constantin Florea, și-a angajat 
în imediata subordine  fi ul și 
patru fi ni, numiți și ei în funcții 
de conducere. Prim-adjunctul 
o are în subordine directă pe 
soția sa, pe care a evaluat-o anual 
cu califi cative foarte bune. De 
asemenea, adjunctul instituției este 
coleg cu fratele său. Și exemplele 
pot continua. Ce mirare pe voi, 
frate! Ce dracu`, n-ați priceput, 
în 30 de ani, că „statul sunt eu”? 
E suspect că au intrat în instituția 
aia străinii, să strice famiglia! Mai 
bine s-ar face altfel, ca să nu ne 
mai păcălim de-a corectitudinea: 
primăria să i-o dăm primarului și 

s-o numim țața Leana sau badea 
Gheorghe, bisericile să meargă 
la preoți, iar României să-i zicem 
Veorica, Ludovic, Victoraș, asta că 
tot suntem pe făraș!

Primarul din Târgu Mureș, 
Dorin Florea, a venit cu o 

propunere ucigătoare, ca statul 

să decidă cine poate avea copii 
și cine nu:„În România există 
multe familii defavorizate, nu mă 
refer la persoane cu dizabilități, 
ci la cei apți de lucru care nu vor 
să muncească, la cei care aduc 
pe lume copii cu un singur scop: 
să aibă o sursă de venit. Aceste 
medii generează infracționalitate 
crescută, abandon, lipsă de 
educație. Propun introducerea 
obligatorie a unei anchete sociale 
pentru cuplurile care vor să aducă 
pe lume copii, anchetă care să 
țină cont de următoarele lucruri: 
dovada unui loc de muncă și a unei 
locuințe stabile; situație fi nanciară 
acceptabilă; un nivel de educație 
minim stabilit prin lege; vârsta 
minimă la care un adult să devină 
părinte.” Primarule, știu unde bați, 
dar pe același principiu, poate ar 
fi  cazul să se pună limită la copii 
și-n cazul infractorilor, să nu mai 
procreeze alți furăcioși, și-n cazul 
primarilor, că voi sunteți în stare 
să lăsați funcția moștenire, și-n 
cazul politicienilor, ca să nu-și 
mai angajeze progeniturile la stat. 
În felul acesta sigur România ar 
rămâne, în 70 de ani, goală-goală!

Institutul de Cercetări 
Economice și Sociale din 

Melbourne (Australia)  arată că 
oamenii trecuți de 40 de ani ar 
trebui să lucreze efectiv 3 zile pe 

săptămână, perioadă în care dau 
randamentul maxim. Aha, deci 
acum ați înțeles și voi în sfârșit de 
ce lucrează parlamentarii noștri 
doar 2 zile și-n restul timpului 
stau cu burta la soare. Sau de ce au 
efi ciență scăzută bugetarii chinuiți 
cu munca 5 zile/săptămână, câte 8 
ore/zi. Deci fuguța, bre, micșorați 
săptămâna de lucru, dacă vreți să 
crească economia românească!

Vicepremierul Raluca 
Țurcan a declarat la un 

post TV că „există un proiect care 
prevede posibilitatea angajaților să 
opteze pentru a lucra până la 70 de 
ani, dar a apreciat că România nu 
este pregătită pentru acest lucru”. 
Ce vorbești, Ralucuțo, dar nu e plin 
Parlamentul de boșorogi? Deci se 
prea poate să se lucreze până la 70-
80 de ani la stat, unde de fapt tăiați 
frunze la cuțu-cuțu; la șaibă e mai 

problematic, fi indcă acolo lumea 
chiar pune osul la treabă. Tot ceea 
ce trebuie voi să faceți e să dați 
un decret prin care să interziceți 
moartea mai devreme de 70 de 
ani; în felul ăsta aveți proști să 
muncească, dar nu mai trebuie să 
le plătiți și pensii; voi aveți grijă 
de polițiști și magistrați, că ăștia 
se pensionează cu 30 de ani mai 
devreme.

Liviu Dragnea le-a cerut 
judecătorilor de la ICCJ 

să-l elibereze fi indcă stă „de 8 
luni nevinovat în penitenciar”. 
Sigur, Liviule, toate pușcăriile din 
România sunt pline de nevinovați, 
nu știai? Ca atare facem așa: 
închidem restul țării și deschidem 
pușcăriile, ok? Dar e nașpa și așa, 
că peste cine vei mai fi  tu șef, unde 
mai lucrează TelDrum, ce babe și 
moși vei mai avea să te voteze?

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

BĂRBAT SURPRINS DE 
UN MAL DE PĂMÂNT, LA 

DUMBRĂVEȘTI
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat la 
112 și a anunțat că, la Dumbrăvești, 
un bărbat a fost surprins de un 
mal de pământ, în timp ce lucra 
la rețeaua de canalizare.  La locul 
evenimentului, potrivit ISU 
Prahova, au fost mobilizate patru 
echipaje de stingere, unul de prim 
ajutor, unul de descarcerare și un 

container multirisc. Bărbatul a 
suferit numeroase traumatisme la 
nivelul toracelui, dar și la picior 
și a necesitat transportul la spital 
pentru acordarea de asistență 
medicală de specialitate.

GONEA PE DN1, DAR AVEA 
PERMISUL SUSPENDAT

Un bărbat în vârstă de 36 de 
ani a fost depistat de polițiștii de 
la Rutieră în timp ce conducea un 
autoturism pe DN1, în localitatea 

Potigrafu, cu 99 km/h, cu 29 de 
km/h mai mult față de limita 
legală. Bărbatul a fost sancționat 
contravențional. „Ulterior, cu 
ocazia implementării în bazele 
de date, s-a constatat faptul că 
la data sancționării persoana în 
cauză nu avea dreptul să conducă 
autovehicule pe drumurile publice. 
În cauză s-a întocmit dosar penal 
pentru conducerea unui vehicul cu 
dreptul de conducere suspendat”, a 
precizat IPJ Prahova.

PRINS BEAT LA VOLAN, PE 
RAZA LOCALITĂȚII TELEGA

Polițiști din cadrul Secției 
de Poliție Rurală nr. 4 Câmpina 

au oprit pentru control o 
autoutilitară pe raza comunei 
Telega. Conducătorul auto emena 
halenă alcoolică și, în urma testării 
cu aparatul etilotest, polițiștii 
au constatat că șoferul avea o 
alcoolemie de 0,48 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. „În cauză a 

fost întocmit dosar penal pentru 
conducerea pe drumurile publice 
a unui vehicul sub infl uența 
alcoolului”, a anunțat IPJ Prahova. 

PRINS LA VOLAN FĂRĂ 
PERMIS

Un bărbat în vârstă de 39 de 
ani, din Teleorman, a fost oprit în 
trafi c, pe  raza stațiunii Bușteni,  
pentru un control de rutină. „Cu 
ocazia verifi cărilor efectuate s-a 
constatat faptul că acesta nu deține 
permis de conducere pentru nicio 
categorie. În cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru conducere fără 
permis”, a precizat IPJ Prahova.

ă l dă î j d tă fii d ă i

pentru Situații de Urgență Dolj

Melbourne (Australia) arată că
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TAXIMETRIȘTI „PIRAT” 
DEPISTAȚI PE ȘOSELELE DIN 

PRAHOVA
Polițiștii rutieri au identifi cat, 

pe DN1A, doi conducători auto 
care efectuau transport rutier de 
persoane, contra cost, în mod 
repetat, în autovehicule fi ind 
identifi cați trei, respectiv patru 
pasageri. „În ambele cazuri, au 
fost întocmite procese-verbale de 
contravenție, fi ind aplicate două 
sancțiuni contravenționale, în 

valoare de 2.000 de lei, totodată 
fi ind reținute certifi catele de 
înmatriculare și plăcuțele cu 
numărul de înmatriculare, și 
dispusă suspendarea dreptului 
de utilizare a autoturismelor, 
conform art. 58 ind. 1 din Legea nr. 
38/2003”, a anunțat IPJ Prahova. 
Un al treilea caz a fost identifi cat 
pe raza localității Teișani. Un 
agent din cadrul Biroului Drumuri 
Naționale și Europene a oprit 

pentru control un autovehicul 
despre care existau indicii că ar 
efectua transport de persoane 
contra cost, în acesta fi ind găsiți 
doi pasageri care au precizat că 
urmau să achite contravaloarea 
transportului.  Șoferului i-a 

fost aplicată o sancțiune în 
valoare de 1.000 de lei și i-a fost 
suspendat dreptul de utilizare al 
autovehiculului pentru șase luni 
prin reținerea certifi catului de 
înmatriculare și a plăcuțelor cu 
numărul de înmatriculare.

UN BĂRBAT A MURIT DUPĂ 
CE A CĂZUT PRINTRE 

BALUSTRADELE DE LA BLOC
Incidentul a avut loc în Plopeni. 

Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, 
a căzut printre balustradele de la 
bloc, pe casa scării, de la etajul 
IV. O persoană a sunat la 112 și a 
anunțat tragedia. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță. 
Din păcate, în urma impactului 
cu solul bărbatul a suferit leziuni 
incompatibile cu viața. Momentan 
nu se știe cum s-a produs cu 
exactitate tragedia, în cauză fi ind 
deschisă o anchetă.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulploieştii.ro

MLPDA A ANULAT LICITAȚIA PENTRU MLPDA A ANULAT LICITAȚIA PENTRU 
TRAMVAIELE DE LA PLOIEȘTI

MUZICĂ POPULARĂ, LA GRĂMADĂ CU CANTO MUZICĂ POPULARĂ, LA GRĂMADĂ CU CANTO 
CLASIC, LA UN CONCURS DIN PLOIEȘTICLASIC, LA UN CONCURS DIN PLOIEȘTI

Primăria Ploiești mai are mult și 
bine de așteptat până când va primi 

cele 20 de tramvaie noi, ce ar fi  trebuit 
achiziționate din fonduri europene, prin 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației (MLPDA). Toate cele 
6 licitații organizate de minister au fost 
fi e anulate, fi e amânate până la sfârșitul 
acestui an, deși achiziția a fost declanșată la 
începtul lui 2019. Deci la minister e nevoie 
de 2 ani pentru o simplă licitație! Asta 
dacă nu cumva, între timp, nu va pierde 
fi nanțarea europeană. Reamintim că, pentru 
a ajuta marile aglomerări urbane să scape 
de poluare, Comisia Europeană a lansat 
obiectul specifi c de fi nanțare 4.1 „Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile 
de mobilitate urbană durabilă”, constând în 
achiziția de tramvaie și troleibuze, ambele 
considerate mijloace ecologice de transport 
public. În România urma să fi e cumpărate, 
prin MLPDA, 86 de tramvaie: Iași-16, 
Craiova -17, Reșița -13, Brăila-10, Galați-10 
și Ploiești 20. Licitația pentru Ploiești a fost 
la pachet cu cea pentru Galați și Brăila.

Valoarea totală a achiziției celor 40 de 

tramvaie a fost estimată la 320 milioane lei, 
iar deschiderea ofertelor era programată 
pentru 27 februarie 2019. Licitația a fost 
însoțită de o clauză suspensivă în sensul că, 
dacă vor lipsi resursele fi nanciare necesare, 
aceasta va fi  anulată fără ca participanții să 
poată avea vreo obiecție. Fără un motiv clar, 
care să fi e și comunicat public, MLPDA a 
început să impingă cât mai târziu termenul de 
desemnare a unui câștigător.  Potrivit datelor 
prezentate în SEAP (Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice), ultimul termen avansat 
până la care se va face evaluarea ofertelor 
este 31 decembrie 2020. La procedură 
ministerul a primit și două oferte, una  de la 
fi rma turcă Durmazlar Makine și una de la 
Electroputere VFU Pașcani. Se pare însă că 
noua echipă guvernamentală a sesizat ceva 
nereguli și a decis până la urmă să anuleze 
licitația din cauză că nu s-ar fi  prezentat 
oferte conforme cu solicitările din caietul de 
sarcini!

tramvaie a fost estimată la 320 milioane lei Achiziții Publice) ultimul termen avansat

PRODUSE PRODUSE 
DE IGIENĂ DE IGIENĂ 

PENTRU PENTRU 
PERSOANELE PERSOANELE 

DEFAVORIZATEDEFAVORIZATE

Până pe 27 ianuarie, Primăria Ploiești, 
prin Administrația Serviciilor 

Sociale Comunitare, va distribui pachete 
cu produse de igienă, achiziționate 
din bani europeni, prin Programul 
Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2014-2020, desfășurat la 
nivel național. Acestea vor fi  acordate 
anumitor categorii sociale, precum 
benefi ciarii venitului minim garantat, 
a alocației pentru susținerrea familiei, 
persoanele afl ate temporar în situații 

critice de viață (victime ale calamităților, 
persoanele dependente sau  vulnerabile 
social). Pachetul conține 5 periuțe de 
dinți,  4 paste de dinți, un săpun lichid, un 
șampon pentru copii și unul pentru adulți 
și două cutii cu detergent. Ajutoarele pot 
fi  ridicate în baza actului de identitate (în 
original) și a unei invitații remisă de ASSC, 
de la sediul Cantinei Sociale din strada 
Mihai Bravu nr.231, de luni până joi, între 
orele 8-30-16.00 și vineri, între 8.30-14.00. 
La Câmpina, pachetele s-au livrat până 
astăzi, iar până pe 31 ianuarie, în limita 
stocului disponibil, vor primi ajutor și 
alte familii afl ate temporar în stare critică. 
Anul trecut, a fost semnată Decizia de 
fi nanțare pentru proiectul  „Acordarea de 
pachete cu ajutoare alimentare și de igienă 
în cadrul POAD 2018-2021”, în valoare de 
1,16 miliarde de lei, din care fonduri UE 
-0,988 miliarde lei. Pe parcursul a 41 de 
luni, ar trebui livrate, în mai multe tranșe, 
7.133.112 pachete cu ajutoare alimentare 
(făină, zahăr, ulei) și de igienă (pastă de 
dinți, șampon, săpun, detergent) către 
1.188.852 benefi ciari fi nali.

critice de viață (victime ale calamităților

În perioada 7-9 februarie 
2020, Filarmonica „Paul 

Constantinescu”, în parteneriat 
cu Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean Prahova, va organiza 
prima ediție a Festivalului 
Internațional de Canto „Cezar 
Ouatu”, adresat copiilor, tinerilor 
și tuturor celor care au aptitudini 
muzicale, cu vârsta cuprinsă  
între 6 și 32 ani, împliniț i până  la 
data galei evenimentului. Ideea 

acestui eveniment îi aparține 
artistului Cezar Ouatu, iar 
organizatorii afi rmă că festivalul 
a fost gândit ca un eveniment de 
referință și un obiectiv cultural 
pe plan național și internațional, 
„având în vedere performanțele 
obținute și experiența la nivel 
național și internațional a lui 
Cezar Ouatu, considerat ca fi ind 
unul dintre cei mai importanți 
și cameleonici cântăreți din 

România”.  Nu discutăm despre 
câtă faimă are sau nu cel care 
împrumută numele concursului, 
dacă ea poate fi  comparabilă 
cu a Eugeniei Moldoveanu, ca 
să vorbim numai despre operă 
și artiști prahoveni (Ouatu 
a abordat și pop-opera), dar 
ne-a pus pe gânduri faptul că 
evenimentul este imaginat pe 
trei secțiuni muzicale aproape 
incompatibile, canto muzică 
ușoară, canto clasic și canto 
popular. 

Potrivit site-ului www.fi cco.ro, 
concurenții români și străini 
vor plăti o taxă de participare de 
300 lei/solist la toate categoriile, 
400 lei pentru grupurile de până 
la 5 persoane și 600 lei pentru 
grupurile alcătuite din mai 
mult de 5 membri. La fi nalul 
competiției, care va parcurge 
mai multe etape, va fi  acordat 
un trofeu, indiferent de genul 
muzical, în baza celui mai mare 
punctaj acumulat, răsplătit 
cu 2.000 euro și trei premii 
în bani, după cum urmează: 
premiul I-1.200 euro, premiul 
al II-lea-800 euro și  premiul 
al III-lea -500 euro. Juriul 
va acorda și premii speciale 

și mențiuni, recompensate 
fi nanciar cu bani obținuți din 
sponsorizări. Concurenții 
care nu se regă sesc printre 
premiați vor primi  diplome 
de participare. Acuma, cum 
e să punctezi canto clasic, în 
competiție cu muzica populară, 
e ca și cum ai aduna mere cu 
pere! În fi ne, organizatorii 
afi rmă că, prin acest festival,  
„dorim să contribuim la ridicarea 
generală a nivelului de pregătire 
artistică, estetică și culturală a 
tuturor celor care sunt pasionați 
de acest <<instrument>> 
miraculos numit vocea umană, 
aducându-ne astfel un potențial 
aport la reprezentativitatea 
județului Prahova pe plan 
european prin calitatea 
organizării și nivelul pregătirii 
artistice. Odată cu inițierea 
acestui eveniment de către Cezar 
Ouatu,  alături de  Filarmonica 
<<Paul Constantinescu>>, 
obiectivul principal este să 
promoveze tinerele talente, 
demonstrând astfel că Ploieștiul 
are potențial cultural și că se 
poate înscrie cu succes pe harta 
orașelor cu unul dintre cele mai 
importante festivaluri de canto pe 
secțiuni, din România și Europa.”
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INCENDIU LA O PENSIUNE 
DIN BUȘTENI

Pompierii militari au fost 
în alertă după ce, la 112, a fost 

semnalată izbucnirea unui 
incendiu la o pensiune din 
cartierul Poiana Țapului, din 
Bușteni. La locul evenimentului au 
fost mobilizate doua echipaje de 
stingere și o ambulanta Smurd. În 
momentul în care au ajuns la fața 
locului, pompierii au constatat că, 
potrivit ISU Prahova, incendiul 
se manifesta pe o suprafata de 
aproximativ 20 m și era localizat. 
În momentul izbucnirii focului, 
în pensiune nu erau turiști. 

Proprietara imobilului a făcut atac 
de panică. 

PRINS CU UN CUȚIT 
ÎNTR-UN PARC DIN 

PLOIEȘTI
Incidentul a avut loc într-un parc 

din apropierea străzii Gheorghe 
Țițeica. O patrulă de siguranță 
publică din cadrul Secției nr. 2 
Ploiești a observat în parc un 
bărbat care nu își justifi ca prezența 
în zonă. Bărbatul, în vârstă de 
36 de ani, din Ploiești,  a fost 
legitimat, iar cu ocazia controlului 
corporal sumar efectuat asupra 
acestuia, polițiștii au găsit un 
cuțit. „În cauză a fost întocmit un 

dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de port sau folosire 
fără drept de obiecte periculoase”, 
a precizat IPJ Prahova.

INCENDIU VIOLENT ÎN 
SATUL MINIERI

Pompierii militari au intervenit 
pentru stingerea unui incendiu 
care a izbucnit la două locuințe 
din satul Minieri, localitatea 
Filipeștii de Pădure. Flăcările au 
cuprins rapid o locuință si s-au 
extins și la locuința din apropiere 
si la mai multe anexe gospodărești, 
pe o suprafață de aproximativ 
410 mp. „Pentru gestionarea 
operativă a evenimentului au 

fost mobilizate patru echipaje de 
stingere și, în sprijin, alte două 
de la Detașamentul de pompieri 
Moreni”, a anunțat ISU Prahova. 
Pompierii s-au luptat mai bine 
de patru ore până au reușit să 
lichideze incendiul. „Intervenția 
a fost difi cilă din cauza cantității 
mari de materiale combustibile 
depozitate (lemne), a fumului 
dens, precum și a existenței în 
zonă a șase butelii care puteau 
exploda în orice moment”, a 
precizat ISU Prahova. Incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil, din 
cauza unui cablu electric defect 
neizolat corespunzător.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DE CE ARE ROMÂNIA OAMENI UCIȘI DE URȘI ȘI URȘI DE CE ARE ROMÂNIA OAMENI UCIȘI DE URȘI ȘI URȘI 
OMORÂȚI (LOVIȚI DE TRENURI ȘI MAȘINI) DE OAMENI

Cert este că se întâmplă trei lucruri: 
potrivit Ministerului Mediului, în 

perioada 2017-2018, s-au înregistrat 32 
de atacuri asupra omului, două soldate cu 
deces. În 2019, pe 15 august, chiar în Prahova 
a fost ucis un om, în pădurile din Bughea 
de Sus, zonă situată în afara habitatului 
istoric; în 2019, numai în Prahova au existat 
9 evenimente în care urșii au fost fi e striviți 
de tren, fi e loviți de mașini; atacurile asupra 
animalelor domestice din fermele de la 
munte au trecut în plan secund, deși sunt 
pierderi importante și aici.

OPINII VOIT OPINII VOIT 
CONTRADICTORII LEGATE CONTRADICTORII LEGATE 

DE POPULAȚIA DE URSDE POPULAȚIA DE URS
Administratorii fondurilor cinegetice din 

România, inclusiv asociațiile județene ale 
vânătorilor și pescarilor sportivi, susțin că 
populația de urși a depășit cu mult numărul 
optim, raportat la habitat (69-71.000 kmp). 
Adică în toată țara ar fi  între 6.000 și 8.000 
de exemplare. Optimul, spun specialiștii 
de la Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură „Marin  Drăcea” 
(INCDS), ar fi  de 4.000 de exemplare. Deci 
avem o depășire de 2-4.000 de urși, lucru 
care ar explica întreaga tărășenie, cu ieșirea 
animalelor din habitat înspre zonele locuite.

Organizația World Wide Fund for 
Nature crede însă că recensămintele ofi ciale 
ar fi  nerealiste, cauza acestor cifre ținând 
de interesul de a obține cote mari de 
vânătoare: „În anumite județe (ex. Vrancea, 
Harghita), unde s-a înregistrat și un număr 
mare de urși vânați, creșterea populației (pe 
hârtie) a fost de patru ori mai mare decât 
oriunde altundeva în Europa sau America 
de Nord. Problema a mai fost semnalată de 
organizațiile de conservare în ultimii ani și 
indică existența unui management orientat 
mai degrabă către legitimarea vânătorii decât 
către conservarea pe termen lung a speciei, 
care este strict protejată la nivel național și 
european prin Directiva Habitate. Studiile 
de specialitate estimează un areal de minim 

50-270 kmp (5.000-27. 000 ha) necesar unui 
urs brun în Carpați. În   județul Hunedoara 
există fonduri cinegetice care au raportat 29 
de indivizi pe o suprafață de 11.368 ha, iar 
în Gorj, șase fonduri cinegetice au raportat, 
fi ecare, în ultimii trei ani, între 21-30 de 
indivizi, pe o suprafață nu mai mare de 150 
kmp.” Cu alte cuvinte, acest ONG sugerează 
că de fapt n-am avea în realitate atât de 
mulți urși pe câte se spune. Și-atunci, unde 
să fi e adevărul?

ROMÂNIA A AVUT ROMÂNIA A AVUT 
MAXIMUL DE EXEMPLARE MAXIMUL DE EXEMPLARE 

ÎN 1988ÎN 1988
Dacă ne uităm în documentele ofi ciale, 

România a avut altădată chiar mai mulți urși 
și n-am auzit de oameni uciși, de animale 
domestice omorâte ori urși loviți de mașini. 
Iată ce scrie în studiul INCDS, asumat de 
Ministerul Mediului: „Mărimea populației 
de urs brun la nivelul țării noastre a cunoscut 
variații în timp datorate presiunii antropice. 
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
specia a fost vânată în exces și, după război, 
au mai rămas sub 1.000 de indivizi. La 
începuturile anilor‘50, în România erau 
estimate 860 de exemplare. Ca urmare 
a scăderii alarmante a populației de urs, 
vânătoarea acestei specii a fost restricționată 
prin Decretul nr. 76/7.02.1953 (...). Populația 
de urs a crescut constant până în 1969, când 
a atins un număr de aproximativ 4.700 de 
indivizi. Începând cu 1969, datorită presiunii 
determinate de vânătoare, populația de urs 
a început iar să scadă, atingând în 1974 
aproximativ 3.700 de exemplare. După 
introducerea  Legii nr. 26/1976 (restricții 
de vânătoare), numărul urșilor a atins un 
record de 8.000 de exemplare în 1988. Din 
1989 și până în 1996, din cauza braconajului, 
utilizării ilegale de otrăvuri și cotei de recoltă 
legale foarte mare, numărul a scăzut din nou 
dramatic. Începând cu anul 2001, populația 
de urs din România a înregistrat o creștere 
ușoară ajungând, în 2016, la 6.050-6.640 
de exemplare,  ceea ce înseamnă 33-37% 

din efectivul la nivel european (18.000, fără 
Rusia). După estimările ofi ciale, cea mai 
mare densitate de urși se înregistrează în 
zona centrală și nord-estică a Carpaților, în 
județele Covasna, Brașov, Harghita, Bistrița, 
Buzău, Mureș și Neamț. La nivel local, cea 
mai mare densitate a fost consemnată în 
zona Brașov-Valea Prahovei, în masivele 
Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare și Munții 
Baiului, unde densitatea de urși este cuprinsă 
între 50-60 exemplare/10.000 ha de habitat. 
Aici sunt incluși și urșii habituați, care intră 
pe domeniul public. 

CAUZELE CONFLICTULUI CAUZELE CONFLICTULUI 
OM-URSOM-URS

Și-atunci, dacă am mai avut populație 
supradimensionată, fără a avea incidente 
grave, care să fi e astăzi cauza confl ictului 
urs-om? Tot studiul INCDS enumeră 
câteva motive pentru care animalul a 
fost scos din zona sa de confort și de 
comportament: „extinderea zonelor 
locuite; pierderea habitatului din cauza 
dezvoltării infrastructurii; activitățile 
umane (hrănire, hăituirea cu câini) care 
încurajează habituarea ursului și alterează 
comportamentul natural al acestuia; 
practicarea sporturilor motorizate în 
habitatul ursului; deteriorarea condițiilor 
de adăpost, liniște și hrănire naturală, din 
cauza exploatării haotice a pădurilor etc.” 
Asociațiile de vânătoare o țin însă pe-a lor, 
susținând că interzicerea vânătorii în 2016 
este principala cauză a creșterii numărului 
de urși și, prin extensie, și a atacurilor 

asupra omului:  „Ursul este o specie strict 
protejată prin Convenția de la Berna. Pe acest 
considerent și pe bănuiala că s-ar urmări 
doar afacerea de pe lângă vânarea ursului, 
câteva ONG destul de vocale au reușit, în 
2016, să convingă Ministerul Mediului să 
blocheze vânătoarea de urs. Cei care au 
avut de suferit în urma acelei decizii au fost 
cetățenii, localnicii din zonele de munte/
submontane, dar și crescătorii de animale, 
pentru că atacurile s-au întețit. Faptul că din 
2016 nu s-au mai extras exemplare a condus 
la creșterea necontrolată a populației de urs. 
Chiar dacă au existat și victime omenești, 
în tot acest interval, în ciuda insistențelor 
noastre, ale Regiei Naționale a Pădurilor, 
ale consiliilor locale și județene, Ministerul 
Mediului a rămas ferm pe poziție, spunând 
că nu sunt sufi ciente motivații de intervenție” 
(declarație Asociația Județeană a Pescarilor 
și Vânătorilor Sportivi Prahova). Vestea 
bună ar fi  că, la sfârșitul anului 2019, după 
cazul de la Harghita, când un urs lovit de 
mașină a fost lăsat să agonizeze pe marginea 
drumului vreo 2 zile, Ministerul Mediului a 
suspendat decizia din 2016, de interzicere a 
vânătorii, aprobând cote de extragere. Dar și 
acestea sunt considerate insufi ciente pentru 
a contribui real la micșorarea populației de 
urs! Pe de altă parte, autoritățile lucrează la 
un amplu plan de conservare a animalului 
sălbatic, în care sunt menționate și câteva 
interdicții pentru om, în sensul în care 
nu mai poate invada habitatul natural 
al animalelor sălbatice protejate prin 
Convenția de la Berna. 

ert este că se întâmplă trei lucruri: 50 270 kmp (5 000 27 000 ha) necesar unui

V-ați întrebat vreodată de ce, în România, în ultimii 10-12 ani, avem acest 
fenomen aproape unic în Europa, al urșilor care au invadat zonele locuite, cu 

consecințele deja știute? Cauzele diferă în funcție de cine le susține: vânătorii pun 
totul pe seama creșterii populației de urs, pe fondul interzicerii vânătorii, iar în caz de 
atacuri asupra omului, arată cu degetul înspre activiștii de mediu; ONG-urile cred că 
omul a invadat sau a distrus habitatul istoric al animalelor, iar povestea cu creșterea 
numărului ar avea la bază strict interese vânătorești; instituțiile statului, populate cu 
personal neinstruit, fac balet între cele două opinii, încercând să împace și capra și 
varza sau lăsând lucrurile la voia întâmplării.

4
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

AUTOTURISM RĂSTURNAT 
ÎN ZONA LOCALITĂȚII 

GURA VITIOAREI
O persoană a sunat la 112 și a 

anunțat că, pe DJ 100G, în zona 
localității Gura Vitioarei, un 
auto s-a răsturnat. Din primele 
verifi cări, se pare că un bărbat, în 
vârstă de 49 de ani, care se deplasa 
la volanul autovehiculului, ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 
de mers și s-ar fi  răsturnat pe o 
parte, în afara părții carosabile. În 

urma testării cu aparatul etilotest, 
polițiștii au constatat că bărbatul 
avea o alcoolemie de 1,51mg/l 
alcool pur în aerul expirat. „În 
cauză a fost întocmit dosar penal”, 
a precizat IPJ Prahova. Din fericire, 
accidentul rutier nu s-a soldat cu 
victime. 

ACCIDENT LA FLOREȘTI, 
DUPĂ CE DOUĂ AUTO AU 

INTRAT ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs 

la intersecția DJ 720 cu DJ 101 
P, pe raza satului Călinești, din 
comuna Florești, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 

În urma impactului o persoană a 
fost rănită. Se pare că accidentul 
rutier s-ar fi  produs după ce un 
conducător auto în vârstă de 21 
de ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism, la intersecția DJ 
101P cu DJ 720, posibil pe fondul 
neacordării de prioritate, ar fi  intrat 
în coliziune cu un autoturism 
condus de o femeie în vârstă de 52 
de ani. În urma impactului, primul 
autovehicul ar fi  fost proiectat 
în gardul unui imobil, ocazie cu 
care au fost avariați inclusiv doi 
stâlpi de susținere a unei informări 
turistice de pe marginea părții 
carosabile. În urma impactului 

conducătoarea auto a necesitat 
transportul la spital pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate.

STATUL JELEȘTE CĂ SE DEȘERTIFICĂ UMAN MUNȚII ROMÂNIEI, DAR TOT STATUL JELEȘTE CĂ SE DEȘERTIFICĂ UMAN MUNȚII ROMÂNIEI, DAR TOT 
STATUL I-A ALUNGAT AIUREA PE TINERI ȘI A PUS LA PĂMÂNT ECONOMIA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Nu? Am avut la dispoziție 30 
de ani în care s-ar fi  putut 

evita depopularea zonei montane. 
Dar n-am făcut-o (mă rog, n-au 
făcut-o cei care au luat decizii 
pentru țară) din diverse motive: 
lentoarea investițiilor, amestecul 
politicului în mersul economic, 
incapacitatea de a scrie proiecte 
europene pentru dezvoltarea 
infrastructurii, semieșec turistic, 
politici agricole disparate, fără o 
strategie pe termen lung, infl ație 
de instituții care s-au împiedicat 
reciproc, lipsa unui plan general 
pentru zona montană, care să 
fi e respectat de toate instituțiile 
a căror activitate are legătură cu 
muntele etc. 

STATUL NU ȘTIE STATUL NU ȘTIE 
NICI MĂCAR CÂTĂ NICI MĂCAR CÂTĂ 
POPULAȚIE ARE ÎN POPULAȚIE ARE ÎN 

ZONA MONTANĂZONA MONTANĂ
Dar ce să vorbim noi despre 

strategii, proiecte, planuri, 
când instituțiile n-au habar 
câte localități sunt situate în 
zona montană. Cifrele sunt fi e 
neactualizate, fi e diferă de la 
minister la minister sau de la 
proiect la proiect. Vă oferim câteva 
astfel de neconcordanțe: Agenția 
Națională a Zonei Montane, 

din subordinea Ministerului 
Agriculturii, vorbește despre 657 
de unități administrativ teritoriale 
(UAT), ceea ce reprezintă 20% 
din numărul de comune, orașe 
și municipii din România, și o 
suprafață totală de 71.341 kmp 
(30% din teritoriul național) 
și o populație de 3,27 mil. de 
locuitori (20% din populația țării); 
tot Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Regionale vehiculează, 
în lucrarea intitulată „Dezvoltarea 
durabilă a zonei montane din 
România. Realități și perspective”, 
657 de UAT-uri și o populație de 
3,34 mil. de locuitori; Ministerul 
Turismului reține că zona 
concentrează circa o treime din 
populația țării, grupată în 789 de 
localităţi: 26 de municipii, 80 de 
orașe,  683 comune, cu  3 675 sate. 
Deci care să fi e cifra reală?

INFLAȚIE DE INFLAȚIE DE 
INSTITUȚII CARE SE INSTITUȚII CARE SE 

OCUPĂ DE MUNTEOCUPĂ DE MUNTE
Nici nu are importanță, fi indcă 

și așa noi avem instituția și 
strategia! Fiecare cu viziunea lui, 
în munții lui! E o suprapunere 
nepermisă de politici, nu știe 
stânga ce face dreapta. Și de-așa 
multă preocupare ne-am trezit ca 

în zicala aia, „mielul care suge la 
3 oi rămâne fl ămând”; oamenii 
și-au luat lumea în cap  pentru 
simplul motiv că au vrut o viață 
mai bună, nu una chinuită, în 
vârf de munte. Dar ca să vedeți 
harababura, de zona montană se 
ocupă „n” instituții: Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației; agențiile de 
dezvoltare regională (fonduri 
europene prin Programul 
Operațional Regional); consiliile 
județe (fonduri de la bugetele 
consiliilor județene, europene, 
împrumuturi, surse de fi nanțare 
guvernamentale); grupurile de 
acțiune locală (fonduri europene); 
zonele metropolitane (cu toate 
sursele de fi nanțare posibile); 
unitățile administrativ-teritoriale; 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Locale, prin Agenția 
Națională a Zonelor Montane 
(PNDL, fonduri europene); 
Ministerul Turismului; Ministerul 
Transporturilor, care promovează 
politicile sale de infrastructură 
mare, dar nu știm cât de corelate 
sunt cu investițiile susținute de 
alte autorități publice; Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri gestionează programe, 
dar cele care se adresează micilor 
antreprenori sunt parțial rupte 
de programele desfășurate de alte 
entități (prin POR, MDRAP etc.); 
Ministerul Educației; Ministerul 
Sănătății  etc.

PESEMNE DE-AIA PESEMNE DE-AIA 
AM AJUNS UNDE AM AM AJUNS UNDE AM 

AJUNS!AJUNS!
O varză desăvârșită, nu? Și ne 

mai întrebăm de ce s-a ajuns unde 
s-a ajuns! Ca să aveți o oglindă și 
mai clară, haideți să vedem în ce 
stadiu ne afl ăm astăzi:

Resursa umană: cele mai multe 
localități au rămas în urmă din 
punct de vedere economic, ceea 
ce a condus la abandonarea lor 
de către tineri, care-și doreau un 
viitor mai bun pentru viața lor. 
Acest proces cu greu mai poate 
fi  stopat. Mă rog, fenomenul 
deja s-a produs, ideea era să fi e 
limitat măcar de aici înainte ca 
dimensiune;

Învățământ: numărul elevilor 
înscriși în învățământul primar 
și gimnazial a scăzut cu 13%, iar 
numărul unităților de învățământ 
s‐a redus cu 37%; 

Sănătate: nu există o statistică 
foarte clară, dar știm că există sate 

întregi care nu au un dispensar sau 
o farmacie. Raportul era ceva de 
genul 1 dispensar la 2,5 sate;

Infrastructură: drumurile 
sunt departe de ceea ce înseamnă 
standardele europene în materie, 
cu zone greu accesibile pentru 
capacități turistice sau ferme; 
alimentarea cu apă este în 
continuare defi citară, infl uențând 
negativ calitatea vieții, dezvoltarea 
economică și potențialii 
investitori; canalizarea rămâne o 
problemă majoră, sistemul fi ind de 
15 ori mai redus față de lungimea 
rețelei de apă potabilă; alimentare 
cu gaze-marea majoritate a satelor 
de munte, a cătunelor și fermelor 
nu sunt racordate la rețeaua de 
gaze, încălzirea realizându‐se în 
principal pe bază de lemn de foc;

Cultura: zona dispune de 5.265 
de obiective istorice, dintr‐un total 
de peste 29.000, ceea ce reprezintă 
18% din totalul național, 597 de 
biblioteci publice, 189 de muzee, 
dar s-a consemnat o degradare 
continuă a lor.

Agricultura: în zona montană 
se regăsește 19,7% din suprafața 
agricolă utilizată, 17,6% din 
numărul total al fermelor și 19,5% 
din numărul animalelor. Zona 
dispune de suprafețe extinse de 
pajiști naturale (2,1 milioane ha), 

cele mai multe dintre acestea 
(60%) cu o înaltă valoare naturală. 
Numărul fermelor zootehnice și 
a efectivelor de animale a scăzut 
dramatic, la fel și plantațiile de 
pomi fructiferi. Distanțele mari 
față de căile de transport, piața 
neconcentrată pe ofertă determină 
o slabă valorifi care a produselor 
tradiționale.

Silvicultură: 60% din suprafața 
acoperită cu păduri din România 
se găsește în zona montană, dar 
domeniul a fost gândit de așa 
natură încât plus-valoarea nu se 
întoarce în zonă;

Turismul: s-a remarcat o 
creștere semnifi cativă a pensiunilor 
turistice și agroturistice, lucru care 
a revitalizat o serie de localități, 
dar nu toate satele se pretează la 
acest gen de activitate.

Concluzia o găsim în Studiul 
privind dezvoltarea durabilă în 
Munții Carpați: „În urma aderării 
la UE, România nu a reușit să își 
reformeze din temelii redistribuirea 
atribuțiilor și resurselor între 
administrația publică la nivel 
central și local, în vederea creării 
unui sistem politico-administrativ 
mai efi cient, responsabil și 
democratic”. Mai clar de atât nici 
nu se putea!

Noi, românii, avem o meteahnă: să ne plângem de orice și din 
orice. C-o facem noi, indivizi din lumea largă, nu-i bai; dar 

când instituțiile statului, cele create și plătite să rezolve lucruri, ei 
da, atunci avem o mare-mare problemă. Ultimul bocet național, 
care a încheiat cumva anul 2019, s-a referit la depopularea 
zonei montane. Tonul folosit este unul dramatic: „Îmbătrânirea 
accentuată a actualilor deținători de gospodării, plus dispariția 
celui mai important segment de populație montană (n.n. –tinerii 
plecați la orașe sau în străinătate), va conduce la apariția pericolului 
grav și iminent de deșertifi care umană a munților României.” Și 
zicem noi acum: „bună-dimineața, bine ați venit, după 30 de ani 
de „deșertifi care” provocată de voi, prin politicile promovate la 
nivel instituțional, în România reală!
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SFÂRȘITUL TRIST AL CRISTINEI ȚOPESCU, CEA MAI SFÂRȘITUL TRIST AL CRISTINEI ȚOPESCU, CEA MAI 
BUNĂ PREZENTATOARE TV DE DUPĂ REVOLUȚIE BUNĂ PREZENTATOARE TV DE DUPĂ REVOLUȚIE 

ALĂTURI DE ANDREEA ESCA, ȘI VIAȚA EI DE POVESTE 

Am crescut ascultând-o pe ea la 
pupitru, aşa cum îi sorbeam 

elegantului ei tată fi ecare cuvânt în timpul 
transmisiunilor sportive. Şi am avut unica 
şansă de a-i fi , de la distanţă, colegă. El, 
Cristian Ţopescu, mi-a fost chiar şef... Iar 
ea, Cristina, îi moştenise acel predicat al 
bunului simţ, avea gena aceea a eleganţei şi 
discreţiei. Chiar dacă într-un fel sau altul, a 
fost mereu în lumina refl ectoarelor.

În anii de dinainte de ‘89, numele 
Ţopescu era subiect tabu în România. 
Celebrul comentator sportiv fusese interzis 
după ce îi ceruse public lui Ceauşescu să 
le dea voie fotbaliştilor români să joace în 
străinătate. Dar şi pentru faptul că prima 
soţie, mama Cristinei, fugise în Germania. 
De aceea s-a ajuns ca, la un moment dat, 
fi ica lui Ţopescu să vrea să părăsească ţara 
cu orice preţ, pentru că mama era suspectă 
de cancer. Cristina Ţopescu a fost aruncată 
în temniţele comuniste, de unde a ieşit cu 
două zile înainte de Revoluţie.

„N-am plâns niciodată, la nici o anchetă, 
nu m-am lamentat, nu m-am rugat de 
nimeni pentru nimic şi mi-am susţinut 
crezul cu o inconştienţă care ar putea trece 
drept curaj. Eu, însă, o fi re mai băieţoasă şi 
mai voluntară fi ind, nu ştiu dacă eram atât 
curajoasă, cât revoltată şi pornită împotriva 
«lor», într-atât, încât pentru nimic în lume 
nu le-aş fi  dat nici cea mai mică satisfacţie. 
Sigur că refuzul de a coopera, ba chiar 
atitudinea ostilă şi obraznică nu m-au ajutat 

deloc.”, povestea Cristina la un moment dat, 
care rememora şi clipa ieşirii din puşcărie: 
„Am ieşit din arest de la Rahova la 19 
decembrie 1989 şi două zile mai târziu am 
ieşit în stradă. Ştiţi cum e «să te duci la 
Revoluţie» aproape direct din închisoare? 
Înălţător!!! Nu e nimic însă senzaţional în ce 
am trăit eu comparativ cu sacrifi ciile atâtor 
oameni cu adevărat curajoşi. A fost însă o 
experienţă pe care nu-mi pare deloc rău că 
am avut-o. Dimpotrivă! O experienţă care, 
cu si guranţă, a avut un rol capital în traseul 
meu ulterior. În cel interior, de om.”

CRISTINA ȚOPESCU, IUBITĂ CRISTINA ȚOPESCU, IUBITĂ 
CU PATIMĂ DE ȘTEFAN CU PATIMĂ DE ȘTEFAN 
BĂNICĂ ÎN TINEREȚE! BĂNICĂ ÎN TINEREȚE! 
CÂNTĂREȚUL, MESAJ CÂNTĂREȚUL, MESAJ 

EMOȚIONANT DUPĂ MOARTEA EMOȚIONANT DUPĂ MOARTEA 
CELEBREI PREZENTATOARE

Despre Ştefan Bănică Junior, apropiaţii 
Cristinei au spus mereu că a fost marea ei 
dragoste. Iar ea a lăsat mereu să se înţeleagă 
că a fost şi reciproca. A fost, oricum, 
bărbatul care a iubit-o cel mai mult. „Ţin 
mult la el. Noi ne-am iubit foarte mult, dar 
nu ne-am înţeles. Eram foarte tineri atunci”, 
mărturisea Cristina, care mai povestea: 
„M-am simţit foarte iubită de el. Cred ca 
nimeni nu m-a iubit atât de mult cum a 
făcut-o el. De multe ori îi spuneam că îmi 
doresc să mă iubească mai puţin, dar să 
mă respecte mai mult. Am avut o poveste 
pasională. Va rămâne un om special!”.

Uneori, pasiunea „Juniorului” era 
atât de mare încât îi întuneca judecata. 
Nu își putea controla emoțiile şi gelozia 
era aproape bolnavă. „Ştefan e impulsiv, 
primitiv în relaţia cu o femeie. Ameninţa, 
făcea crize de gelozie urâte, în care nu-şi 

mai controla limbajul şi jignea. A rămas de 
pomină un episod în care a venit să mă ia 
de la televiziune şi, ca să mă convingă să 
mă întorc acasă – pentru că iar plecasem – 
ţinea un cuţit mare de bucătarie sub haină 
şi-mi spunea că mă omoară dacă în clipa 
aia nu merg cu el acasă”, recunoştea celebra 
prezentatoare tv, care i-a luat însă apărarea 
atunci când s-a spus despre cântăreţ că ar fi  
violent cu femeile.

Chiar dacă s-au despărţit repede, după 
5 ani, şi-au păstrat unul altuia „un loc în 
sufl et”. Stă mărturie mesajul emoţionant pe 
care Ştefan Bănică l-a postat după moartea 
femeii cu care şi-a împărţit viaţa în tinereţile 
lui zbuciumate.

„Mi-e foarte greu să scriu aceste rânduri. 
A fost un OM frumos, idealist, cu un sufl et 
mare, şi un excelent profesionist în meseria 
ei. A fost omul alături de care am trăit una 
dintre cele mai frumoase şi intense perioade 
din viaţa mea. Drum lin printre îngeri! Vei 
avea întotdeauna un loc special în sufl etul 
meu!”, a scris artistul.

ADMIRATĂ DE O ȚARĂ ADMIRATĂ DE O ȚARĂ 
ÎNTREAGĂ, A SFÂRȘIT ÎNTREAGĂ, A SFÂRȘIT 

SINGURĂ, CU CÂINII PE SINGURĂ, CU CÂINII PE 
CARE-I CONSIDERA COPIII EI

Marele regret al Cristinei Ţopescu a fost 
că nu a putut cunoaşte bucuria de fi  mamă. 
Nu a putut avea copii din cauza unei erori 
medicale „sau poate două”.

„Eu n-am copii decât ai altei specii. 
Pentru că și ei sunt copii. Cine nu înțelege 

asta e, elegant spus, un homocentrist și 
nicidecum un umanist. Mi-am dorit mult 
copii, dar o greșeală medicală, chiar două, 
au facut imposibilă dorința asta a mea mare. 
Mi-aş fi  dorit un copil nu pentru mine, ci 
doar ca să încerc să formez un om bun, 
generos, iubitor de toate fi ințele, responsabil 
și solidar cu suferințele și bucuriile lumii, 
universului.”, recunoştea vedeta care a 
îndoliat acum o ţară întreagă.

„Ce vise, nu? Răspunsul la întrebarea asta, 
însă, a venit așa, pentru că în poza asta sunt 
cu tatal meu, nu sunt singură. Și eu l-am iubit 
și îl iubesc din toată inima, da! Mi-a fost și 
model în multe privințe. Tatăl meu a fost un 
om special și îi mulțumesc lui Dumnezeu că 
m-am născut copilul lui. Într-o viaţă viitoare 
sper să fi u și eu o mamă de care copiii mei să 
fi e mândri!”, spunea Cristina.

Cristina Ţopescu a fost găsită moartă 
duminică seară, după ce o vecină a alertat 
poliţia pentru că vedeta nu mai dăduse 
niciun semn de viaţă de trei săptămâni. 
Descoperirea macabră a scos la iveală şi 
faptul că în casa Cristinei erau morţi şi trei 
dintre câinii ei. După ce tatăl ei a părăsit 
această lume, în urmă cu aproape doi ani, 
fosta prezentatoare ar fi  intrat în depresie 
şi se izolase oarecum, canalizându-şi toată 
energia către câinii pe care îi lua de pe stradă 
şi îi îngrijea. Era tristă că „lumea e din ce în 
ce mai rea” şi ar fi  luat un somnifer puternic, 
ar fi  greşit doza şi ar fi  murit de Anul Nou. 

Despre Ştefan Bănică Junior apropiaţii

asta e elegant spus un homocentrist și

„Ştirile se opresc aici, stimaţi telespectatori! 
Noapte bună”... Adio, Cristina Ţopescu, 
ai iubit animalele, l-ai iubit pe Bănică 

junior şi ţi-ai iubit publicul, dar ai murit în 
singurătate

Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

VEOLIA NU-L MAI VREA PE VEOLIA NU-L MAI VREA PE 
MARIUS STAN LA CÂRMA FC PETROLULMARIUS STAN LA CÂRMA FC PETROLUL

În calitate de partener și fi nanțator al clubului 
FC Petrolul Ploiești, Veolia i-a solicitat 

președintelui Marius Stan să demisioneze de 
la conducerea echipei, în varianta în care va 
candida pentru un nou mandat de primar al 
orașului Galați. Operatorul de apă-canal francez 
din Ploiești și-a făcut publică poziția, printr-un 
comunicat de presă: „Veolia România solicită 
demiterea domnului Marius Stan din funcția de 
președinte al clubului FC Petrolul Ploiești după 
afl area din surse media a informației că acesta 
și-a lansat candidatura pentru obținerea unui al 
doilea mandat de primar al orașului Galaţi. 

Această situație este în confl ict direct cu 
valorile și misiunea Veolia, care este apolitică, și 
încalcă fl agrant termenii parteneriatului încheiat 
în vara 2017. Prin parteneriatul cu Veolia, FC 
Petrolul Ploiești și-a propus reclădirea unui club 
puternic, care să reprezinte cu cinste comunitatea 
locală și să ajungă cât mai repede acolo unde îi 
este locul: în prim-planul fotbalului românesc, 
pe baza unei creșteri sănătoase și a unui mod 
de lucru profesionist, fair-play și apolitic. 
Onestitatea, responsabilitatea, solidaritatea, 
respectul, formează baza performanței pe 

care o așteptăm și o susținem din partea unui 
Președinte și a clubului pe care îl reprezintă. 
De aceea, partenerul fi nanțator a solicitat în 
regim de urgență întrunirea AGA a FC Petrolul 
Ploiești pentru revocarea domnului Marius Stan 
din funcția de președinte al clubului și stabilirea 
măsurilor necesare pentru următoarea perioadă. 
În caz contrar, Veolia România se va retrage din 
parteneriat. Partenerul fi nanțator continuă astfel 
misiunea adoptată, de a consolida încrederea în 
bunele practici, în etică și corectitudine pentru 
FC Petrolul Ploiești.”

Polițiștii de investigare a 
criminalității economice au 

efectuat 102 percheziții domiciliare în 
25 de județe și în municipiul București, 
inclusiv în Prahova, la persoane 
bănuite că ar fi  cauzat un prejudiciu 
de 2.000.000 de euro prin infracțiuni 
de fals și de serviciu. Pe numele a 13 
persoane, potrivit IGPR, au fost emise 
mandatele de aducere, acestea fi ind 
conduse la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Giurgiu, unde au 
fost audiate. În urma desfășurării 
activităților procedurale, față de patru 
persoane a fost luată măsura preventivă 
a controlului judiciar, iar alte trei 
persoane au fost reținute pentru 24 
ore, urmând să fi e prezentate în fața 
judecătorului de drepturi și libertăți 
cu propunere de arestare preventivă 
pentru 30 zile, a anunțat sursa citată. 
Activitățile s-au desfășurat în județele 
Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, 
Caraș-Severin, Călărași, Buzău, Ilfov, 
Brăila, Galați, Gorj, Hunedoara, Timiș, 
Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanța, 
Brașov, Argeș, Teleorman, Mehedinți, 
Ialomița, Arad și Giurgiu, precum și în 
București, la domiciliile unor persoane 

și la sediile unor societăți comerciale 
și instituții. „Acțiunea a avut loc în 
cadrul unui dosar penal instrumentat 
de polițiștii Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice Giurgiu, 
sub supravegherea Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, 
fi ind efectuate cercetări sub aspectul 
comiterii infracțiunilor de amenințare, 
falsifi carea de instrumente de plată, abuz 
în serviciu, fals intelectual, delapidare 
și instigare la abuz în serviciu. Din 
cercetări a reieșit că mai multe instituții 
din țară ar fi  efectuat plata unor achiziții 
fi ctive pentru mărfuri care nu ar fi  intrat 
niciodată în patrimoniul instituției 
sau plata unor facturi pentru mărfuri 
supraevaluate, pentru care achiziția 
era nejustifi cată, neexistând referate de 
necesitate sau recepții ale mărfurilor 
achiziționate”, a anunțat IGPR, care a 
precizat că „aceste achiziții ar fi  fost 
făcute de la diferite societăți comerciale 
care nu au personal angajat, sunt 
administrate de aceleași persoane fi zice, 
au sediul social și domiciliul fi scal 
stabilite la adrese apropiate și care au 
înregistrat venituri doar din încasări 
de la unități administrativ-teritoriale, 
instituții de învățământ și alte instituții”.

PESTE 100 DE PERCHEZIȚII, PESTE 100 DE PERCHEZIȚII, 
INCLUSIV ÎN PRAHOVAINCLUSIV ÎN PRAHOVA

Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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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

-O analiză sumară a anului trecut, din 
punctul de vedere al activității Consiliului 
Județean Prahova, cum ar arăta?

-A fost un an bunicel, dar nu bun. Asta 
pentru că, deși am accesat multe fonduri 
europene, am semnat contractele, am 
realizat proiectarea, am demarat procedura 
de achiziție, nu am reușit să trecem la faza 
de execuție, fi indcă nu s-au prezentat oferte 
de lucrări. Vă dau un exemplu: efi cientizarea 
energetică a Spitalului de Obstetrică și 
Ginecologie Ploiești (n.n.-proiect în valoare 
de 7, 035 mil. lei, fi nanțat din fonduri 
europene, prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020), unde am organizat 
două licitații, dar nu s-a prezentat nimeni, 
mă rog, a fost unul la ultima licitație, dar a 
venit cu un preț pe care nu l-am agreat. 

-Și care ar fi  motivul?
-Prețurile. În ultima ședință a Consiliului 

Județean din 2019 a fost nevoie să 
reactualizăm indicatorii tehnico-economici, 
suma aprobată  (n.n.-în 2017) fi ind prea 
mică, deci a fost nevoie de o majorare de 
13,43% a costurilor (n.n.- s-a ajuns la un 
cost de 7,98 mil. lei). De fapt, singura fi rmă 
care s-a arătat interesată de lucrare a venit 
cu o ofertă de 110% peste indicatorii noștri. 
Vă mai dau un exemplu, tot al unor mari 
proiecte desfășurate prin POR (fonduri 
europene), modernizarea Traseului regional 
3, DJ 102K-102D-100 C (153,16 mil. lei) și a 
Traselui regional 2, DJ 720 (66,4 mil. lei): am 
făcut exproprierile, am semnat contractul 
de fi nanțare, am realizat și proiectarea, am 
organizat achiziția publică, dar iar nu s-a 
prezentat nicio ofertă. Însă am compensat 
cumva realizând integral programul de 
întreținere a drumurilor județene (n.n.- 
fi nanțate din fondurile CJ Prahova, din 
bugetul de funcționare), unde am reabilitat 
100 km de căi rutiere, cu un efort fi nanciar 
de peste 20 de mil. lei.

- Mă uitam pe execuția bugetară de la 30 
noiembrie 2019 și am văzut că, la capitolul 
„Transporturi”, la bugetul de funcționare 
a fost un buget de 86,61 mil. lei și s-au 

executat lucrări 
de 60,65 mil. lei. 
Ce a însemnat 
diferența?

-Aici au fost 
trecute lucrări 
de refacere a 
infrastructurii 

rutiere afectată de calamități, fi nanțate de 
la bugetul de stat, prin diferite hotărâri de 
Guvern. Sunt alocări importante ca sume, 
mai vechi sau mai noi, intervenții simple sau 
de anvergură, obiective la care s-a lucrat și se 
mai lucrează. Avem, de pildă, o alunecare de 
teren la Cornu, chiar la intrare în comună, 
care a afectat drumul județean; costă 6 
milioane de lei numai această intervenție. 
Avem, de asemenea, drumul Bertea-Lutu 
Roșu, unde lucrările au întârziat fi indcă am 
reziliat contractul, deoarece constructorul 
era din altă zonă și nu făcea efectiv față.

-Revenind la capitolul „Dezvoltare”, 
cel puțin în ceea ce privește proiectele 
din fonduri europene, cam aceasta ar 
fi  explicația pentru care procentul de 
realizare a cheltuielilor, la 30 noiembrie, 
a fost de doar 12,24%, că n-au început 
lucrările propriu-zise, nu?

-Exact! În fi nal procentul va fi  ceva mai 
mare pe investiții, vom vedea la execuția 
bugetară fi nală, dar este adevărat că 
proiectele europene, unele cu valori foarte 
mari, afl ate în faza de achiziție publică, nu 
de execuție, au coborât cifra mult.

-Bine, proiectele europene n-au intrat 
nici ca venituri. N-ați vorbit nimic despre 
sănătate, iar aici știu că este un domeniu 
la care țineți.

-Trebuie cu toții să ținem la condițiile 
pe care o instituție de sănătate le oferă. 
Spitalul Județean de Urgență Prahova are o 
adresabilitate extraordinar de mare. Dacă 
mă întrebați pe mine, lunar, 4.000 de oameni 
ajung să calce pragul unității. Este foarte 
important cum vede benefi ciarul serviciilor 
de sănătate implicarea Consiliului Județean 
Prahova în asigurarea condițiilor de cazare. 
Dacă până acum câțiva ani responsabil sub 
acest aspect era Ministerul Sănătății, deci 
noi nu aveam nicio atribuție legată de SJU, 
acum omul chiar se uită la noi, ne identifi că 
oarecum în funcție de maniera în care ne 
implicăm. De aceea am hotărât că este de 
datoria CJ Prahova să intervină susținut în 
crearea unor condiții decente de spitalizare. 

Anul trecut am avut 10% cofi nanțare 
pentru toată aparatura medicală asigurată 
de Ministerul Sănătății; programul era de 
11 mil. lei, dar s-a asigurat tehnică medicală 
de 9 mil. lei, deci contribuția noastră a fost 
de 900.000 lei. Restul cheltuielilor-utilități, 
materiale de curățenie- a însemnat 7 mil. 
lei. Alte 3 mil. lei au fost asigurate pentru 
modernizarea secțiilor, program pe care noi 
l-am început în 2018 și l-am continuat în 
2019. Lucrările era normal să fi e fi nalizate, 
dar avem un constructor din ce în ce mai 
capricios, care invocă tot felul de scumpiri 
și pretinde să suportăm noi aceste majorări; 
ori noi putem reactualiza manopera, dar 
legea nu ne permite să suplinim diferența 
de preț la materiale care, este adevărat, 
s-au scumpit! În fi ne, și fi rma a prelungit 
perioada de execuție, lucrările puteau fi  
încheiate, asta chiar dacă avem contract până 
în aprilie 2020... Asta e, vedem ce vom face 
astfel încât să fi nalizăm programul! Ar mai 
fi  deci parterul de reabilitat și modernizat 
și casa scării -cu toate difi cultățile pe care 
le ridică- o vom face noi în afara acestui 
contract.

-Am o întrebare: la câți bani a înghițit 
SJU, nu credeți că era mai lejer să 
construiască CJ (sau M. Sănătății) un 
spital  nou, iar acesta să fi e pus la pământ?

-Să știți că multă lume m-a întrebat acest 
lucru. Da, pe undeva cred că ar fi  fost mai 
bine, dar ce ne făceam cu banii? Știți cât 
costă un metru pătrat construit, fără dotări, 
nu? 2000 de euro, cel puțin așa au plătit cei 
de la Mioveni!

-Nu cred că trebuie să vă raportați la 
Mioveni, ci la un privat. N-ați remarcat că 
întotdeauna privatul cheltuie mai puțin pe 
o investiție decât statul?

-Mioveni este ultimul ( n.n.-și primul) 
spital public construit de o autoritate 
publică. Pe de altă parte, apropo de privat-
stat, primul poate renunța la anumite 
lucruri (n.n.-condiționalități privind 
clădirea în sine și dotările), pe câtă vreme 
statul este obligat să aibă totul ca la carte. 
Noi am realizat însă SF și avem și PUZ-ul 
aprobat pentru extinderea clădirii actuale 
(P+6, cu demisol, cameră tehnică, heliport), 
investiție inițial gândită să fi e fi nanțată din 
bugetul județului. Chiar putem scoate acum 
proiectarea și execuția, dar deocamdată 
am argumente pentru care nu dau drumul 
investiției: vreau să iau bani de la BERD 

fi indcă și ei mi-au spus că cheltuiala ajunge 
pe la 2.000 euro/mp. În fi ne, revenind la 
întrebarea dvs., aș opina totuși că un spital 
nou-nouț nu s-ar justifi ca sută la sută, având 
în vedere apropierea de București. Ați văzut 
doar că mulți pacienți cer transferul sau se 
duc direct în Capitală, unde sunt mai mulți 
medici, mai multe specializări, somități în 
domeniu, colaborări cu universitățile etc. 
Asta se va întâmpla întotdeauna cu orașele 
din proximitatea Bucureștiului. Ar mai fi  un 
aspect: până la urmă și cetățenii au înțeles 
că la un spital public sunt condiții decente 
de cazare și tratament, inclusiv sub aspectul 
actului medical în sine (decent însemnând 
cam ce avem noi la SJU în clipa de față), în 
limitele a ceea ce presupune sistemul public 
sanitar și gratuit (n.n.-oarecum gratuit); 
vrei mai mult, mergi la privat, unde ai parte, 
contra-cost, de toate condițiile și analizele 
posibile. În schimb, la Unitatea de Primiri 
Urgențe, după modernizare și extindere 
(n.n.- proiect în valoare de 18,56 mil. lei, 
derulat prin POR), veți vedea că vor fi  
condiții comparabile cu orice mare spital 
din România.

-Înainte de a vă întreba despre 
programul investițional din 2020, aș vrea 
să reiau o discuție mai veche, legată de 
asocierile CJ Prahova cu localitățile din 
județ. Anul trecut ele au continuat.

-Cred că anual, pentru proiectele propuse 
de consiliile locale, în cadrul acestor asocieri, 
noi alocăm în jur de 25-35 de milioane 
de lei ( noi suportăm 90% din valoarea 
investiției, iar consiliile locale-10%). 
Vorbim, de pildă, despre săli de sport 
(Olari, Fulga și Ciorani) care n-au intrat în 
vederea Companiei Naționale de Investiții, 
despre extinderi ale rețelei de alimentare cu 
gaze (Gherghița) și de apă (Balta Doamnei), 
modernizare trotuare (Păulești), investiții în 
școli, drumuri de interes local, dispensare, 
cămine culturale etc. În general toate UAT-
urile (n.n.-mai puțin Brazi și Ariceștii 
Rahtivani, comune cu bugete mari) au 
benefi ciat de susținere fi nanciară din 
bugetul CJ, chiar și municipiul Ploiești. Cea 
mai mare nevoie de sprijin o au localitățile 
cu populație redusă și îmbătrânită. Este 
cazul comunelor Jugureni, care abia găsește 
fonduri pentru funcționare, unde am 
fi nanțat reabilitarea dispensarului uman și 
o captare de apă și Tătaru, care a obținut 
fonduri de la MDRAP (n.n.- prin PNDL) 
pentru înfi ințarea sistemului de alimentare 
cu apă etc. Ar mai fi  Lapoș, Călugăreni, 
Chiojdeanca, Sângeru, unde a fost nevoie, 
după cele mai recente calamități naturale, 
de ajutor substanțial. În general, în afară de 
fondurile guvernamentale și județene, noi 
îi sfătuim pe primari să aibă prima dată în 
vedere fondurile europene. Sunt mulți bani 
la mijloc și e păcat să nu-i folosim integral. 
Avem în Prahova doi primari foarte buni, 
care au obținut, fi ecare, câte cinci proiecte 
europene pentru comunitățile pe care le 
conduc (n.n.- Drajna și Gorgota). 

( Va urma)
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Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

Continuînd - și în anul pe care tocmai 
l-am încheiat - o frumoasă și importantă 

tradiție, în zilele de 6-9 decembrie 2019, în 
Municipiul  Ploiești a avut loc cea de-a XXV-a 
ediție a Concursului Național de Interpretare 
și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”, 
prestigioasă manifestare muzicală organizată de 
către Muzeul memorial „Paul Constantinescu”- 
Secție a Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, împreună cu Filarmonica 
„Paul Constantinescu”,sub auspiciile Consiliului 
Județean Prahova și Primăriei Municipiului 
Ploiești. Parteneri principali: Centrul de 
Excelență al UNMB și Colegiul de Artă „Carmen 
Sylva” Ploiești. Astfel, Municipiul Ploiești a 
devenit timp, de patru zile, o importantă capitală 
a marii și adevăratei muzicii românești. 

Deschiderea concursului a avut loc vineri, 
6 decembrie, ora 10.30, în sala de concerte a 
Filarmonicii „Paul Constantinescu”. Au rostit 
alocuțiuni: muzeograf-Mihai Dumitrache, 
manager interimar al Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova, prof.dr. 
Al.I.Bădulescu, directorul concursului și dr. 
Ilinca Dumitrescu- pianist concertist, președinta 
juriului-secția pian.

După cum se știe Concursul Național 
de Interpretare și Creație Muzicală „Paul 
Constantinescu”, încă de la primele ediții este  
deschis celor mai talentați elevi și studenți de la 
școlile gimnaziale, liceele colegiile și facultățile 
de muzică din țară și Republica Moldova, care 
studiază pianul,vioara, violoncelul, canto clasic 
și compoziția muzicală( secție organizată 
împreună cu UCMR și UNMB).

Repertoriul abordat a cuprins opusuri de 
referință din marile epoci, școli și stiluri muzicale 
ale creației clasice universale și contemporane – 
în raport și cu programa analitică ce se studiază 
în învățământul românesc de specialitate – 
preuniversitar și universitar.

La actuala ediție creația muzicală românească 
–clasică și contemporană, a ocupat un loc 
primordial, multe dintre lucrări afl ându-se în 
topul de performanță. Din acest punct de vedere, 
Concursul Național „Paul Constantinescu” nu 
este numai o rampă de lansare în viața muzicală 
din țară și de peste hotare a celor mai talentați 
tineri interpreți dar și o tribună de promovare 
constantă a operei compozitorilor români din 
toate generațiile. 

Juriile de specialitate din cadrul fi ecărei secții 
a concursului au fost  alcătuite din personalități 
marcante ale artei interpretative și creației 
muzicale românești, cadre didactice de renume de 
la Universitatea Națională de Muzică București: 
pianista concertistă dr. Ilinca Dumitrescu 
(președinte-Secția pian), prof.univ.dr.Gabriel 
Croitoru (președinte - Secția vioară), prof.
univ.dr. Silvia Voinea, soprană(președinte 
-Secția canto), prof.univ.dr.Marin Cazacu 
(președinte -Secția violoncel), prof.univ.
dr.Dan Buciu(președinte - Secția compoziție). 
Din jurii au făcut parte: prof.univ.dr. Ioana 
Croitoru, dr.Radu Postăvaru-dirijor și prof.
Adrian Ceapă (Secția vioară), conf.univ 
dr. Carmen Manea și prof.univ.dr.Sanda 
Hîrlav Maistorovici (Secția pian), prof.univ.
dr. Mihai Cosma și conf.univ.dr.Cristina 
Șoreanu-mezzosoprană (Secția canto), prof. 
univ Răzvan Suma  și prof. dr.Octavian Lup 
–solist concertist (Secția violoncel), prof.univ.
dr. Dan Dediu-președintele senatului UNMB 
și secretar al UCMR și prof.univ.dr. Doina 
Rotaru (Secția compoziție).

Ca și la edițiile precedente, Președintele de 

Onoare al concursului a fost prof.univ.dr. Dan 
Buciu-rectorul onorifi c al Universității Naționale 
de Muzică București, secretar al UCMR.

În urma unei atente jurizări, cei mai buni 
dintre cei buni, au fost răsplătiți cu premii.

SECȚIA VIOARĂ:
Marele Premiu: LĂPUȘTE DORA- studentă 

anul II, UNMB
Premiul I : POPESCU DARIA MARIA, 

cls. I și PUȘCĂLĂU NECTARIE- cls. a II-a, 
Colegiul Național de Artă „George Apostu” 
– Bacău, CRISTEA ȘTEFAN RAREȘ - cls. 
a-IV-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva” - 
Ploiești, KOLESKI CHRISTIANA BEATRICE 
- cls.a III-a, AMIHĂLĂCHIOAIE ROBERT 
cls. aVII-a, MANGÎR MIHAI - cls. aVII-a, 
DRUȚAC DOMINIC - cls. aVIII-a, de la 
Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”- Chișinău, HARTAC GABRIELA- 
cls.a IX-a, ȚANEA ALIN CONSTANTIN - cls.
aX-a și RISTEA GABRIEL ȘTEFAN - cls.a-
XII-a, de la Colegiul Național de Arte „Dinu 
Lipatti” – București, TORGE SALOME- anul 
IV UNMB

Premiul II: ROMAN ANDREEA- Cls. I, 
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” 
– București, VASILE MIHAI MARCO- Cls.a-
VI-a, Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” 
– București, GHEORGHE CARLO MARIAN- 
cls. a-IX-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva” – 
Ploiești și COJOCARU CĂTĂLINA- cls. a-X-a, 
Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian 
Porumbescu” Chișinău 

Premiul III: IVANCIUC ALEXANDRU 
GABRIEL, Cls. I, Liceul Vocal de Muzică 
„Tudor Ciortea” – Brașov, DRAPAC 
GHEORGHE-Cls.a-VII-a, Liceul-Internat 
Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”- 
Chișinău,IORGU CORNEL NICUȘOR- cls. 
a-VIII-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva” –
Ploiești

Mențiune:GHEBA MARIA IONELA-cls.a-
VII-a, Liceul de Arte  „George Georgescu”- 
Tulcea, DUMITRU EVA MARIA- cls. a-VIII-a 
și VASILE ANA MARIA- cls. a-VIII-a, Colegiul 
de Artă „Carmen Sylva” –Ploiești

RADOSAV SASHA ROMAN- cls. a-IX-a și 
NICULIȚĂ VLAD PAVEL- cls.a-XI-a, Colegiul 
Național de Arte „Dinu Lipatti” – București

Premiul ziarului „Ploieștii”: KOLESKI 
CHRISTIANA BEATRICE și DRUȚAC 
DOMINIC

SECȚIA VIOLONCEL:
Marele Premiu: ZIRBO CORNELIUS- 

student anul II, UNMB
Premiul I:ACHIM CARLA ȘTEFANIA- 

cls. a-II-a și  COTEANU ANA IULIA- cls. 
a-V-a Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”- 
București, GHEBOIANU RALUCA IOANA- 
cls. a-VII-a, Școala Gimnazială de Arte  nr.4 
– București,  BIȘOC MIHAI ANDREI- cls. 
a-XI-a, Colegiul Național de Arte „Octav 
Băncilă”- Iași, SIMION VALENTIN- cls. 
a-XII-a, Colegiul Național de Muzică  „George 
Enescu”- București, MOMCHIL PANDEV-
anul II, UNMB și SANDU VICTOR- master 
I,UNMB

Premiul I ex-aequo :SUCIU PAUL 
CRISTIAN - cls. a-VIII-a, Școala Gimnazială 
de Arte „Iosif Sava”- București, TUDOR IOAN- 
cls. a-VIII-a, Școala Gimnazială nr.5 - București 

Premiul II: DAVID KOCSA SOMA-anul I, 
UNMB

Premiul pentru cea mai bună interpretare a 

unei lucrări de Paul Constantinescu:TUDOR 
IOAN

Premiul special al juriului pentru cea mai 
bună interpretare a Sonatei pentru violoncel 
solo de Doina Rotaru:ZIRBO CORNELIUS

SECȚIA PIAN:
Premiul I : POPESCU THEODOR- cls.a 

VIII-a,  Școala Gimnazială de Arte nr.5 - 
București

Premiul II: POPA NECTARIE- cls.I, 
Institutul de Arte „M. Pașol”-București, 
ANDRADA SCAUN- cls.a IX-a, Liceul-Internat 
Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” 
-Chișinău

Premiul II ex-aequo:ANDREESCU 
CRISTINA IOANA- cls.a V-a, Colegiul de Artă 
„Carmen Sylva”- Ploiești, CĂLIN NICOLE 
ISABELA- cls.a V-a,  Liceul de Arte „George 
Georgescu”- Tulcea

Premiul III: DOROȘENCU COJMAN 
CRISTINA-cls.a IV-a, DUMITRACHE 
ANDREEA-cls.aV-a, Liceul de Arte „George 
Georgescu”- Tulcea

Mentiune:ANASTASIA GHEORGHE -cls.a 
III-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”- Ploiești, 
GUȘĂ BIANCA-MARIA-cls.a V-a, Colegiul 
Național de Arte „Dinu Lipatti”- București, 
DARABAN EMA-cls.a VI-a,  Colegiul Național 
de Arte „Dinu Lipatti”- București

SECȚIA CANTO -ELEVI:
Marele Premiu: CIBOTARU GHEORGHE- 

cls.a XII-a, CEEA „Ștefan Neaga”- Chișinău
Premiul II: MANEA IULIA- cls. a-IX-a, 

Colegiul de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești
Premiul III: ILIESCU BOGDANA- cls. 

a-IX-a, Colegiul Național de Muzică „George 
Enescu”-București

SECȚIA CANTO –STUDENȚI:
Marele Premiu: MIHAI RAICEA- student 

anul III, UNMB
Premiul I ex-aequo: MĂRGINEAN DAVID 

ADRIAN-anul I, STĂNESCU ANA DIANA- 
anul III ,

 SPATARIS ANAMARIA- anul IV, UNMB
Premiul II ex-aequo: DASCĂLU MIRUNA 

MARIA-anul II, DUMITRU MARIA 
GEORGIANA-anul  IV, MARINACHE 
FLORINEL ANDREI- master -anul I, UNMB

Premiul III: LICĂ IOANA CARMEN- anul 
III, UNMB

Mențiune: ȘTEFAN GABRIEL- master –
anul II,  BARBU CĂTĂLINA MARINA-anul 
III, UNMB

Premiul pentru cea mai bună 
interpretare a unei lucrări de Paul 
Constantinescu:CIBOTARU GHEORGHE și  
MĂRGINEAN DAVID ADRIAN

Premiul Revistei „Actualitatea Muzicală”: 
CIBOTARU GHEORGHE

Secția Compoziție muzicală:
Premiul I: ANDREI PETRACHE-anul III, 

UNMB
Premiul II:ȘANDRU GABRIEL –anul II, 

UNMB
    Felicităm din toată inima pe toți candidații la 

concurs și profesorii îndrumători- cu deosebire 
pe  tinerii laureați ai actualei ediții precum 
și conducerile instituțiilor din învățământul 
muzical  de specialitate din România și Republica 
Moldova care au răspuns invitației noastre –
pregătind pe cei mai buni dintre cei buni.

  Sincere sentimente de gratitudine pentru 
toți membrii juriilor de specialitate pentru 
modul exemplar în care au examinat și 
evaluat potențialul de creativitate al fi ecărui 
candidat, mulțumiri instituțiilor organizatoare, 
sponsorilor, cu deosebire prof.dr. Al.I.Bădulescu, 
Muzeului de Istorie și  Arheologie Prahova, S.C. 
Conpet S.A., Petrostar S.A., S.C. Pro Construct, 
profesorilor acompaniatori, și tuturor celor care 
au dovedit receptivitate și sprijin, astfel încât, 
concursul ce poartă numele unui muzician 
de geniu-Paul Constantinescu,  să devină 
o manifestare muzicală de excepție pe plan 
național și european.

UN  EVENIMENT MUZICAL DE REZONANȚĂ MAJORĂ ÎN VIAȚA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ  CONTEMPORANĂ: UN  EVENIMENT MUZICAL DE REZONANȚĂ MAJORĂ ÎN VIAȚA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ  CONTEMPORANĂ: 

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ 
„PAUL CONSTANTINESCU”, EDIȚIA A XXV-A,6-9 DECEMBRIE 2019

Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lâmngă examenul lor ceresc că pe,

pământ e examenul lor cersc adică
faptele: bune, rele și credința dau

mântuire sau colosală ne mântuire.

Merg hulitorii (înjură), oamneii
trec nepăsători și reci și nu-i aud.
Dacă nu-i atenționează au păcat,
Hula Duhului Sfânt e de neiertat.

„Vinovat de osânda veșnică” 
(Marc3:29).

Ucigașe multe nu-și mărturisesc
păcatul lor cel mare la duhovnic.
Dar cu părere de rău și păcatul să
nu se mai  facă „Mai ales uciderea

de prunci din pântece” 
(V.Sf.3.376.95).

Ucigași mulți nu-și mărturisesc
uciderea și avortul la duhovnic.

Bărbații au păcat la avort, femeia nu
face singură. „Se va uni cu femeia sa 
și vor fi  amândoi un trup” (Fac.2:24).

Merg adulterii (de femei), oamenii
trec nepăsători și reci și nu-i văd.

Adevărat că nu pot să-i vadă.
Dar mai e câte un înaintevăzător
care îi atenâționează dar e puțin. 

Gonașii după bogăția pământească
se străduiesc mult, „Mai lesne este 

să treacă cămila prin urechile 
acului decât să intre un bogat în

împărăția lui Dumnezeu” 
(Matei19:24).

Oamenii trec nepăsători și reci.
Bețivanii, „Se încâlcesc uni într-

alții ca mărăcinii când se îmbată la 
ospețele lor pentru aceasta mistuiți
vor fi  ca paiele uscate” (Naum 1:10).

Hoții, leneși, cerșetorii etc.
Sunt împotriva lui Dumnezeu,

Hoții îs mai mult și mai periculoși.
„Dacă cineva nu vrea să lucreze
acela nici să nu mânânce” (Tes.

II.3:10).

Oamenii trec nepăsători și reci.
Lăudăroșii î-l laudă pe cel rău.

Adică: fi ria-l, dăte, dăuo, să fi e etc.
Oamenii au urechi dar nu aud și nu 

le zic nimic, rămânând cu păcat mic.
 

Măreții, smecherii, necredincioșii,
aceștia au faptele vrășmașului.
„Că Tu pe poporul cel smerit îl
vei mântuii, și ochii mândrilor
îi vei smerii” (Psalmul 17:30).

Mâncăcioșii, poft icioșii etc.
au burțile mari, de mâncat prea mult.

Acest păcat se trasmite de la 
părinți la fel ca celelalte păcate.

Urmașii măresc păcatul prin mâncat.

Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă faptele lor cele rele.

Puțini: le mărturisesc, le pare rău,
le sting. Rămân cu ele pentru iad.

Vai de noi! De ce se face astfel?

Deci cam; 30% hulitori, 10% ucigași,
 30% adulteri, 10% gonași bogăție,
10% bețivani, 5% hoți, măreți etc.

Ce mai rămâne din noi? Ca Sodoma?
Nu e chiar așa Românii îs de 2000 

ani.

Dacă alți oameni compun mai bine,
să facă pentru că au avantaj ceresc.

Mă bucur foarte mult pentru aceștia.
Mai mulți măresc avantajul ceresc.

Succes la cere ști. Doamne Miluiește.
Ioan b. Tg-Jiu 2019

OAMENII
• Publicitate • Publicitate • Publicitate 

ontinuînd și în anul pe care tocmai Onoare al concursului a fost prof univ dr Dan
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ÎN VIZITĂ LA „CASA DE PĂPUȘI”ÎN VIZITĂ LA „CASA DE PĂPUȘI”

Gara de Sud din Ploiești … La 
peronul 1 o placă de marmură 

“Aici a locuit și a lucrat  C. Dobrogeanu 
Gherea 1855-1920 militant de seamă 
al mișcării socialiste din România, 
sociolog și critic literar” .

O informație seacă departe de ce a 
însemnat personalitatea lui Constantin 
Dobrogeanu Gherea pentru identitatea 
Ploieștilor. A fost un brand în toată 
puterea cuvântului.

În orașul lui “ce bei”, cu peste 200 
de crâșme,  avea un restaurant fără 
concurență, în chiar incinta gării, 
căutat de mari personalități politice ale 
țării (începând chiar cu regele Carol I ) 
dar și cu o clientelă din lumea scrisului, 
demnă de invidiat : Caragiale, Vlahută, 
Bacalbașa, Păstorel Teodoreanu, Tudor 
Arghezi, Gala Galaction, George 
Ranetti, Paul Zarifopol, Adrian Maniu 
și încă mulți alții. 

Nu știu dacă ar trebui să vedem 
o concurență între restaurantul lui 
Gherea și Casa Capșa din București. 
Ca o părere personală aș spune că 
restaurantul Gherea a fost un precursor 
a ceea ce va fi  în perioada interbelică 
Casa Capșa. Și asta pentru că, până 
la primul război mondial (1914-
1918), la Capșa era interzisă boema 
literară. Aici, frații Capșa,  încă de la 
început (în toate fazele de evoluție, de 
la cofetărie(1868), la cafenea(1891) 
și restaurant), n-au  acceptat decât  
protipendada, politicienii,  ziariștii,  
boierii (câți or mai fi  fost pe atunci) .   

Dar să pătrundem “in medias res”.
Mihail Nichitici Kass sau Solomon 

Katz, nimeni altul decât Constantin 
Dobrogeanu Gherea, s-a născut în 
Imperiul Rus în 1855 la Slavianca-
Ekaterinoslav. Ar fi  urmat ceva cursuri 
la Harkov, pe care le-a abandonat 
pentru a se dedica meseriei de fi erar 
și a cocheta cu mișcarile socialiste din 
Rusia. Și viața lui continuă ca într-un 
adevărat scenariu de fi lm! Fuge de 
autorități, la vârsta de 20 de ani, în 
România. La Iași, fără niciun ban, se 
apucă să lucreze la pavarea străzilor, iar 
mai apoi calfă la un potcovar. Pleacă 
în Elveția (cu ajutor de la socialiștii 
din Rusia) pentru a intra în legătură 
cu emigrația rusă și cu orientările 
socialiste. O perioadă iar lucrează ca 
fi erar în Elveția. 

Se reîntoarce în România, înainte 
de Războiul de Independență, pentru 
organizarea contrabandei cu cărți 
subversive peste Prut. Este salahor, 
fi erar și chiar arămar în București și 
Ploiești. Dar poliția rusă (Ohrana) 
îl găsește într-un mod senzațional! 
Este chemat în gara rusă din Galați, 
printr-o telegramă dată de către o soră 
de caritate pe care o cunoștea de la 
Crucea Roșie. Însă “sora de caritate” nu 
era alta decât poliția rusă, care-l saltă 
de pe teritoriul românesc și-l trece 

în Imperiul Rus, “plimbându-l” de la 
Odessa, Kursk, Orel până la Moscova 
și mai apoi la Petersburg, cazându-l 
corespunzător în diverse închisori.

În Petersburg este închis în “Bastilia” 
rusă, fortăreața Petropavlovsk (Sf. 
Petru și Pavel), construită de țarul 
Petru I.  După un an reușește să scape 
fugind prin Arhangelsk (oraș situat la 
peste 700 km  N-V de Petersburg, la 
vărsarea fl uviului Dvina în Marea Albă 
și fostă  principală poartă maritimă a 
Imperiului Rus până la construirea 
Petersburgului).  

Ajunge în România trecând mai întâi 
prin Norvegia, Londra, Paris și Viena. 
De la  București  pleacă spre  Ploiești, 
unde, se pare, își avea domiciliul stabil. 

De acum începe aventura 
ploieșteană. În 1882 ia în concesiune 
restaurantul Gării de Sud pe care-l 
amenajează cu banii primiți de la un 
inginer, Harboschi. Și bună investiție 
a făcut! Gherea, ajutat și de un prieten 
pe nume Zamfi r Arbore, a fost bucătar, 
ospătar și mai avea timp să și scrie. 
Atmosfera restaurantului si forfota 
gării o descrie sintetic Gherea într-o 
scrisoare către ginerele său Paul 
Zarifopol:

“Un restaurant într-o gară e prin 
sine una din cele mai grele afaceri ce 
se poate închipui. Zgomotul de la gară, 
fl uierul mașinilor, dangătul clopotelor, 
fuga cu care intră și trec pasagerii prin 
restaurant, necesitatea de a servi în 
zece minute o mulţime de oameni, a 
încasa parale, nervozitatea, graba și 
frica pasagerilor de a nu pierde trenul, 
toate acestea creează o atmosferă de 
adevărată nebunie..”

 Unii apreciau mâncarea (Hasdeu 
spunea “E mai presus de orice critică“). 
În privința “managementului” aș 
cita dintr-o scrisoare pe care Titu 
Maiorescu o adresa lui Brătescu-
Voinești:  “La Ploiești n-ai trebuință să te 
cobori din wagon…: a introdus Gherea 
inovația că vine un băiețel (pe șapcă 
stă scris cu litere roșii <<restaurant>>) 
pe dinafara vagoanelor cu un coș curat 
plin de excelente sandvichuri cu șuncă și 
<<petits pates>> , îți aduce la comandă 
și un pahar de bere. Pentru astea e mai 
bun Gherea decât pentru literatură”.

Deși îl “ințeapă” pe Gherea, 
Maiorescu a susținut împământenirea 
lui și nu de puține ori avea cu el 
conversații “într-o formă de delicatețe 
excesivă”.

Cănd moare, în 1920, Gherea era un 
om cu o înțelegere diminuată pentru 
comunismul rus. Atmosfera tolerantă 
față de el a burgheziei romăne, 
socialismul, asa cum îl înțelegea 
Gherea, departe de extremismul de 
stânga, a făcut să fi e  pus la index de 
partidul bolsevic rus. De altfel fratele 
său (care participa în 1921 la infi ințarea 
Partidului Comunist din România), 

avea să fi e executat de 
către poliția bolsevică 
rusă.

Astfel, până va trece 
în lumea umbrelor,  
Gherea, va fi  cunoscut 
drept “birtaș intelectual” 
(Calinescu) .

Dar mai multe despre 
atmosfera intelectuală 
și gastronomică din 
restaurantul Gării de Sud 
în numărul următor.        

“in medias res”(lat.) = 
in miezul lucrurilor.

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian 

În spatele porţilor lagărelor 
de concentrare, inclusiv cel 

de la Auschwutz, s-a petrecut 
una dintre  puţin cunoscutele 
orori ale naziștilor: deţinuţii 
torturaţi erau „răsplătiţi”, în 
bordelurile pentru prizonieri, 
cu partide de sex urmărite 
prin vizor de ofi ţerii SS. 
Pentru a încuraja munca 
asiduă a deţinuţilor, Heinrich 
Himmler a ordonat înfi inţarea 
unor asemenea bordeluri în 
toate lagărele de concentrare 
din Europa. Planul straniu, 
implementat din octombrie 
1941, oferea „bonusuri” 
deţinuţilor care lucrau din greu 
în cadrul lagărelor Mail Online 
notează că deţinuţii înfometaţi 
și torturaţi, primeau câte o 
vizită la bordelul din lagăr, 
dacă ajungeau la o anumită 
performanţă.

Prima „Casă cu păpuși”, 
după cum era cunoscută, a fost 
construită în 1942. În total, au 
fost construite 10 bordeluri. 
Printre cele mai mari erau 
cele de la Auschwitz, cum era 
bordelul „Puff ” afl at în blocul 
24. Conform emisiunilor, 1,1 
milioane de persoane au fost 
ucise prin torturi oribile în 
cadrul lagărului de la Auschwitz.

Bărbatul însărcinat să 
implementeze planul a fost 
doctorul Siegfried Schwela. 
În cadrul unei întâlniri, acesta 
a oferit ofi ţerilor instrucţiuni 
privind administrarea 
bordelului. Atât femeia, cât și 
bărbatul trebuia să fi e „curaţi”, 

femeile erau sterilizate și doar 
„poziţia misionarului” era 
permisă. De asemenea, a cerut 
ofi ţerilor SS să urmărească 
întregul act prin vizor, pentru a 
se asigura că femeile nu petrec 
mai mult de 15 minute cu 
fi ecare prizonier. Regulile erau 
clare, femeile germane se puteau 
culca doar cu bărbatul german, 

în timp ce cele slave, doar cu 
bărbaţi slavi. Evreilor și rușilor 
le era interzisă vizita la bordel.

Femeile care nu erau evreice 
erau încurajate să întreţină 
relaţii sexuale cu ceilalţi deţinuţi, 
pentru a primi condiţii de trai 
și hrană mai bune. Acestea 
trebuiau să aibă în jur de 20 de 
ani și puteau avea între șase și 
opt parteneri, de la ora 20.00 la 
22.00. Aproximativ 21 de femei 
prizoniere lucrau în cadrul 
bordelurilor de la Auschwitz, 
denumite Sonderbauten (clădiri 
speciale). Ultimul bordel a fost 
deschis în 1945, anul în care cel 
de-al Doilea Război Mondial 
se încheia. În general, bărbaţii 
erau mult prea extenuaţi fi zic 
sau bolnavi, pentru a întreţine 

relaţii sexuale. Iga Bunalska, 
din cadrul Auschwitz Study 
Group, a declarat că „ofi ţerii SS 
veneau în clădire când ajungea 
un transport nou și spuneau că 
vor oferi o muncă mai ușoară 
femeilor. Femeile se ofereau 
voluntare. Unele renunţau după 
ce afl au despre ce este vorba, 
dar majoritatea acceptau. 

Dacă o femeie era frumoasă și 
sănătoasă, medicii o consultau 
și apoi începea să muncească 
în bordel. Desigur, femeia nu 
trebuia să fi e evreică”. „Femeile 
primeau o cameră călduroasă, 
mâncare bună și haine scumpe 
confi scate de la persoanele 
decedate în camerele de gazare”.

Declaraţiile șocante ale 
prizonierilor au fost descoperite 
de Auschwitz Study Group 
din cadrul muzeului din 
Polonia. Unul dintre prizonieri, 
Josef Szajna, își amintește că 
„bordelurile făceau parte din 
modul în care ofi ţerii SS doreau să 
chinuie deţinuţii. A fost construit 
pentru a umili oamenii. Era doar 
un alt exemplu al cinismului și 
cruzimii germane”.
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CÂRTIȚA DE SUB ZIDURILE KREMLINULUI (I)CÂRTIȚA DE SUB ZIDURILE KREMLINULUI (I)

În urmă cu circa zece ani, CIA a stabilit o 
relaţie strânsă cu un tânăr diplomat rus, 

care a avansat rapid în cariera guvernamentală, 
un spion bine plasat la nivelul cercului doi de 
putere. Primele informaţii sensibile primite de la 
agent (implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale 
americane din 2016) păreau incredibile, sfi dând 
provocarea, însă date convergente, venite ulterior 
din alte surse, au făcut din „cârtiţa” moscovită 
unul dintre cei mai valoroși și protejaţi agenţi.

„Cârtiţa” ar fi  reușit să fotocopieze documente 
afl ate pe biroul președintelui Vladimir Putin, 
care ar proba implicarea Kremlinului în 
favorizarea candidatului Donald Trump la 
alegerile prezidenţiale din SUA și în piratarea 
comunicărilor prin e-mail ale contracandidatului 
democrat Hillary Clinton. Asemenea ingerinţe 
– dezminţite vehement de Moscova – au fost 
ulterior documente într-un raport al structurilor 
americane de intelligence, dat publicităţii în 
ianuarie 2017.

Aceeași sursă din apropierea președintelui 
Vladimir Putin ar fi  stat și la baza picanteriilor 
privind „dușurile aurii” practicate de Donald 
Trump cu prilejul unei vizite la Moscova, 
dezvăluite de fostul agent britanic al M16, 
Christopher Steele.

Și acum vine „bomba”, ceva mai palpitant 
decât în celebrele romane de spionaj semnate de 

John le Carre, deși iniţial a refuzat, dorind să-și 
continue misiunea, „cârtiţa” ar fi  fost extrasă din 
teritoriul inamic… la insistenţele CIA, pentru 
a o proteja de „unele acţiuni necugetate” ale… 
președintelui american Donald Trump (sic!). Să 
înţelegem de aici că, de fapt, nu contraspionajul 
rus ar fi  provocat îngrijorarea conducerii de la 
acea vreme a CIA, ci comportamentul neadecvat 
al abia-alesului locatar de la Casa Albă. Conform 
unor comentarii ale postului de televiziune 
CNN, decizia exfi ltrării ar fi  fost luată în 2017, la 
scurt timp după întrevederea Trump-Putin, când 
liderul de la Casa Albă s-a folosit repetat și lipsit 
de diplomaţie de informaţii extrem de sensibile 
primite de la CIA. Conducerea de la acea vreme 
a Agenţiei a considerat că gafele președintelui 
Trump se vor solda cu identifi carea rapidă de 
către ruși a „cârtiţei” de la Kremlin.

Estimând că viaţa agentului este în pericol, 
s-a decis extragerea acestuia din Rusia, dar 
situaţia s-a complicat după ce „cârtiţa” a refuzat 
propunerea, invocând motive familiale. Într-o 
asemenea situaţie, experţii de la Langley se 
întrebau, pe bună dreptate, dacă nu cumva a 
fost un joc operativ al Serviciului de Informaţii 
Externe al Federaţiei Ruse, adică aveau de-a face 
cu un agent dublu.

Mike Pompeo, directorul de la acea vreme 
al Agenţiei Centrale de Informaţii, în prezent 
secretar de stat, a gestionat cu profesionalism 
situaţia apărută, pornind de la premisa că 
informatorul era prea valoros pentru a fi  
abandonat și a avut dreptate: agentul a acceptat 
exfi ltrarea și, după o excursie în Muntenegru, 
a ajuns, împreună cu soţia și cei trei copii, pe 
pământ american.

Va urma

Postul de televiziune CNN, preluat de cotidianele Th e New York Times și Washington Post, 
lansa, pe 9 septembrie 2019, o știre care avea să facă rapid înconjurul lumii și să agite apele 

și așa tulburi din structurile americane și ruse de intelligence: timp de aproape 10 ani, Agenţia 
Centrală de Informaţii  - CIA – ar fi  primit date și documente ultrasecrete de la o „cârtiţă” afl ată 
la Kremlin, în apropierea președintelui Vladimir Putin!

n urmă cu circa zece ani CIA a stabilit o



Ziarul   Ploiestii
16 - 22 ianuarie 2020

PAGINA 10

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

După ce ultimii urători și-au pus în cui măștile și clopoțeii, de Sf. Vasile cel Mare pe vechi, iar agricultorii par să-și fi  luat 
grija zăpezii – până la mijloc de iarnă mai bine de jumătate dintre ei n-au avut noroc de nici un fulg de zăpadă, decât 

pe buzele cetelor de urători, nici de înghețuri care să mai stârpească din bacterii și dăunători – au început a viscoli previziunile 
numeroșilor experți și analiști politici pentru 2020. Dar nici harul lor nu prevestește prea mult belșug de stabilitate și venituri 
mari pentru populație, ci mai degrabă invazii de dăunători și boli peste economia în descreștere a Republicii Moldova. Așadar, 
ce-i așteaptă pe basarabeni în 2020?

O ECONOMIE ÎN OGLINDA PREVIZIUNILOR 
PESIMISTE

În anul ce s-a scurs, cele trei guverne nu au girat nici 
un benefi ciu atât economiei naționale, cât și bunăstării 
populației. Inițiativele de „dezoligarhizare”, „deoff shorizare” 
și demonopolizare nu s-au soldat decât cu un transfer de 
putere de la un oligarh la altul. Atât sistemul, preluat de la 
Vlad Plahotniuc, cât și schemele de îmbogățire și spălare a 
banilor, au rămas încă în picioare, decât poate favorizând 
ușor un clan politic față de altul, practic cu aceeași oameni 
și aceleași instituții. Așa că previziunile economice în noul 
an 2020 se întrevăd destul de pesimiste, noii guvernanți 
lansându-se iresponsabil, în contextul unui an electoral, 
într-un șir de proiecte populiste, menite să aducă mai 
degrabă dividende politice noului oligarh și clanului său 
de clientelă decât încrederea investitorilor și partenerilor 
externi. Restabilirea dialogului cu partenerii europeni, 
reușită a Guvernului Sandu, a redresat situația bugetară la 
fi nal de 2019, moștenită de noul guvern loial președintelui 
Dodon. Miza cea mare a fost numirea unui procuror general 
independent, ceea ce a și condus nu numai la căderea 
cabinetului Sandu, dar și la suspendarea fi nanțării din partea 
UE. Astfel, Chișinăul riscă să nu poată acoperi la buget în 
2020 venituri de aproximativ 350 de milioane de euro. În 
situația în care creșterea economică va  scădea și în Occident, 
și în Est, singura șansă a Chișinăului rămâne Acordul de 
Asociere și Liber Schimb cu UE. În acest context, intențiile 
președintelui Dodon de a utiliza rezervele naționale pentru 
investiții și de a contracta împrumuturi din Rusia sau China 
sunt extrem de periculoase. 

Creșterea economică din 2020 va fi  afectată și de alegerile 
prezidențiale, care va genera un înalt nivel de incertitudine 
și instabilitate. În perioadele electorale guvernele au obiceiul 
de a se avânta în cheltuieli bugetare sporite, cu acoperire 
fi nanciară neclară. Și acest an nu este unul de excepție, 
mai ales ținând cont că actualul executiv este practic unul 
de buzunar. Iar în contextul deteriorărilor relațiilor cu 
partenerii de dezvoltare și a incertitudinii memorandumului 
cu FMI, Guvernul Chicu riscă să recurgă abuziv la credite 
interne, împrumuturi de la bănci, perturbând economia în 
situația în care băncile vor prefera să crediteze guvernarea 
în detrimentul sectorului real, afectând activitatea 
investițională și creșterea economică. 

Un alt factor ce poate afecta negativ populația în 2020 este 
scăderea remitențelor, generată de încetinirea economiilor 
unde lucrează emigranții moldoveni. La care se mai adaugă 
frauda bancară – la o distanță de 5 ani opinia publică încă 
nu are rezultate clare asupra cui se face vinovat și cum vor 
fi  recuperate pagubele. Progresul rușinos în investigarea 
furtului miliardului va afecta rușinos imaginea autorităților, 
dar mai ales economia și elanul investitorilor, care și așa nu 
prea dau buzna la porțile businessului moldovenesc. Noua 
conducere a Procuraturii Generale, la mai bine de o lună și 
jumătate, dă prea puține semne că e dornică de a investiga 
cu adevărat frauda secolului, mai degrabă zvârcolindu-se în 
fi erbințeli și răzmerițe interne. 
AM SCĂPAT CU GREU DE PLAHOTNIUC SĂ-L 

AVEM ATÂT DE LESNE PE DODON? 
Fără îndoială, anul 2020 pogoară în Republica Moldova 

sub semnul alegerilor prezidențiale. Chiar dacă miza lor nu 
este cu desăvârșire între a fi  sau a nu fi , în condițiile când 
președintele Dodon deține toate pârghiile, toate instituțiile 
de stat, lupta se va da tot pe frontul geopolitic. La sfârșitul 
anului cetățenii vor trebui să aleagă nu doar între Dodon 
și posibil Maia Sandu, ci, tradițional deja, între Vest și Est. 
Toate forțele politice de la Chișinău își vor arunca resursele 

în cea mai importantă bătălie politică. Lupta fi nală se va da, 
fără dubii, între candidatul socialist Igor Dodon, actualul 
președinte fi lorus, și un candidat al opoziției pro-europene, 
care, deși nu a fost anunțat încă public, cel mai probabil, va fi  
Maia Sandu. Atât politica externă, cât și relațiile cu vecinii și 
partenerii din Occident vor depinde de cine va fi  următorul 
șef de stat. Deși Republica Moldova este o republică 
parlamentară și nu prezidențială, imaginea ei pe plan 
extern o proiectează președintele. Faptul cât de deformat a 
prezentat-o până acum Igor Dodon ne dovedește cum nu se 
poate mai clar atitudinea cancelariilor occidentale. În acest 
context, la schimbări imprevizibile în structura politică 
de la Chișinău nu trebuie să ne așteptăm. Partidele care 
vor conta vor fi  în continuare PSRM, iar din opoziția pro-
europeană blocul ACUM, eventual doar PAS și PDM care 
nu a sucombat, precum se așteptau mulți din ambele tabere.  

Președintele Dodon ține în continuare podiumul 
încrederii electoratului, secondat deocamdată de Maia 
Sandu, cu toate că pasul greșit al liderei PAS a mai temperat 
entuziasmul susținătorilor acesteia. Dar întrebarea este 
dacă va reuși opoziția pro-europeană să mai câștige o dată 
un vot masiv pentru a rămâne în ecuația turului doi? Va fi  
în stare Maia Sandu să depășească orgoliile și animozitățile 
față de democrați, care ar putea, de astă dată fără ordinul lui 
Vlad Plahotniuc, să mai încline, repetat, balanța scrutinului 
în defavoarea liderei PAS? În sfârșit, va izbuti echipa 
ACUM sau PAS, ori în cel mai fericit caz întreaga opoziție 
antisocialistă, să valorifi ce ultimele consecințele ale trădării 
lui Igor Dodon? 

Ele sunt prea la vedere. Originea insistenței de a construi 
trei aeroporturi noi, inclusiv unul la Ceadâr-Lunga (UTA 
Găgăuzia) este prea transparentă. Ca și schimbarea 
proprietarului companiei „Avia-Invest”, care administrează 
Aeroportul internațional Chișinău în chiar ziua ultimei 
sale vizite la Moscova. Trecută de la Ilan Șor la Nathaniel 
Rothschild, ultimul a cedat controlul asupra companiei 
„Komaksavia Airport Invest” Ltd, care deține 95% din „Avia-
Invest”, omului de afaceri din Rusia, Andrei Goncearenko. 

Dar cele mai dubioase rămân relațiile familiei Dodon cu 
Igor Ciaika, fi ul procurorului general al Rusiei. (Publicația 
noastră a mai scris despre unele afaceri cu iz penal dintre 
Dodon și Ciaika – a se vedea „Ziarul Ploieștii”, nr. 1870 din 
7-13 martie 2019, pag. 10.) Republica Moldova ar putea 
deveni chiar un poligon de stocare a deșeurilor periculoase 
în urma acestei „prietenii”.  Încrucișările de interese în 
afaceri între familia Ciaika și Dodon, protejate de autoritățile 
ruse, par să ducă și spre eventuale fabrici de prelucrare și 
ardere a deșeurilor. Or, cele deținute de fi rmele lui Ciaika în 
raionul Kosino-Uhtomsk din sud-estul Moscovei sunt foarte 
poluante. În această zonă, din 2012 până în 2016, numărul 
maladiilor oncologice a crescut de 4,2 ori, de la 112 la 471 de 
cazuri. Recent, Ciaika a preluat și fi rma ce are în proprietate 
două televiziuni afi liate lui Dodon și socialiștilor. Acesta 
controlează acum jumătate din acțiunile companiei „Media 
Invest Service”, responsabilă de retransmisiunea în Moldova 
a postului „Pervîi Kanal”, un post TV pro-Kremlin sută la 
sută. E clar ale cui interese vor promova aceste televiziuni în 
2020 și în preconizatul scrutin prezidențial. Dec! moratoriul 
la geopolitică se transformă ușor-ușor, sub socialiști, în 
geopolitizarea oligarhiei la Chișinău. Nimic de zis… 

Și ultima. Chiar zilele acestea, președintele Dodon a sărit 
în sprijinul agenților economici de la Tiraspol și a cerut BNM 
și Ministerului de Finanțe să întreprindă măsuri pentru 
ca separatiștii să-și poată relua relațiile cu sistemul bancar 
de la Chișinău. Asta după ce câteva bănci comerciale au 
blocat conturile unor agenți economici din stânga Nistrului, 
cerându-le transparența de rigoare în contextul noilor 
reglementări internaționale. „Am discutat modul în care se 
realizează indicațiile Președintelui țării legate de soluționarea 
problemelor care persistă în activitatea agenților economici 
din regiunea transnistreană și relațiile acestora cu băncile 
comerciale din Republica Moldova”, s-a grăbit să anunțe 
Dodon „poporul” pe pagina sa de Facebook. În ce context – 
al propășirii regiunii sau din perspectiva atragerii de partea 
sa la prezidențiale? Nu m-aș mira dacă până în noiembrie, pe 
când își dorește liderul PSRM scrutinul prezidențial, nu va 
emite și un decret de conferire a „Ordinului Republicii” și lui 
…Igor Smirnov sau Vadim Krasnoselski! Cum a făcut-o, în 
chiar primul an de domnie, cu liderii separatiștilor găgăuzi, 
Topal și Kendighelean. Or, în 2020, atât Tiraspolul, cât și 

Comratul mai ales, vor demara parada jubileelor mișcării 
separatiste. Adică 30 de ani de la separarea lor de Chișinău, 
alias Republica Moldova. 
UNIONISMUL ÎN CREȘTERE PROCENTUALĂ, 

DAR ÎN DISCORDIE EMOȚIONALĂ
Spre sfârșitul lui 2019, la Chișinău au dat în muguri primele 

tentative de consolidare a partidelor unioniste. Până acum 
patru formațiuni politice – Partidul Democrația Acasă, PNL, 
Partidul Popular Românesc și Uniunea Salvați Basarabia 
– au dat curs apelului liderului liberal Dorin Chirtoacă de 
a constitui, pe platforma PL, Mișcarea Politică „Unirea” și 
au chemat „toate celelalte formațiuni politice să manifeste 
deschidere pentru consolidarea și unifi carea curentului 
politic unionist, în vederea reîntregirii neamului românesc”. 
Din păcate pe acest segment în continuă creștere există încă, 
ca și mai înainte, aceleași divergențe de orgoliu. Liderul 
PUN, Octavian Țâcu, crede că toate aceste formațiuni, care 
în scrutinul parlamentar, dar și în disputa pentru capitală 
nu au atins, cu excepția PL, nici măcar pragul unui procent, 
iar voturile cumulate, sunt departe de cele 4,76%, scor 
înregistrat de acesta în competiția pentru primăria capitalei, 
nu reprezintă decât o inițiativă eșuată din start. „Partidul 
Unității Naționale nu va participa în „kolhozuri” unioniste 
imaginare, care n-au nicio fi nalitate și sunt conduse de 
politicieni expirați politic”, a răspuns Țâcu chemării celor de 
la „Unirea”. Dar nu atât simpla adunare a procentelor este 
piedica în calea consolidării segmentului unionist, cât lipsa 
de dialog civilizat între reprezentanții mai ațoși ai PUN și 
liderii noii platforme unioniste. Atât Octavian Țâcu, noul 
președinte, cât și fostul lider Anatol Șalaru, acum secretar 
general al PUN, par să fi  preluat practica fostului lider 
PPCD Iurie Roșca de a lovi în colegii de aceeași orientare 
națională. Atacurile lui Țâcu la Mișcarea Politică „Unirea”, 
dar și cele ale lui Șalaru la adresa liderei PAS, te-ai mira dacă 
va face posibilă perspectiva ca unioniștii și pro-europenii 
să ajungă la desemnarea unui candidat unic, antisocialist, 
pentru prezidențiale. Chiar dacă unii analiști cred că slăbirea 
contactelor moldo-române, în paralel cu fortifi carea retoricii 
pro-ruse a PSRM, poate solidifi ca mișcarea unionistă în 
condițiile în care sprijinul public pentru ideea reunifi cării cu 
România deja trece de 35%. Posibil, dar un lucru rămâne în 
suspans: lupta la prezidențialele din 2020 contra lui Dodon 
va crea oare poduri de cooperare deschisă între forțele 
convențional pro-UE și partidele unioniste? Cu atât mai 
mult va apropia PDM-ul de același obiectiv – identifi carea 
unui candidat unic ce ar izbuti să-l substituie pe liderul 
socialist de pe podium? 

Altminteri, și PDM trece printr-o perioadă de reformare. 
În căutare de fețe noi, nu doar ca imagine, dar și ca idei, 
abordări noi, PDM riscă o divizare în chiar trei grupuri 
antagoniste. În afară de segmentul cunoscut care optează 
pentru o alianță cu PSRM, și fostul spicher Andrian Candu 
pare a nu împărtăși întru totul concepția de resetare a 
formațiunii, promovată de Pavel Filip și Dumitru Diacov, 
punând și mai mult în pericol consolidarea echipei PDM. 
„Timpul le aranjează pe toate. PSRM și PDM sunt două 
fracțiuni numeroase din punctul de vedere al mandatelor, 
au capacități profesionale, și dacă ar lucra împreună într-un 
anumit format de coaliție, ar putea să aibă anumite rezultate”, 
a declarat public într-un interviu recent Candu. În plus, 
Candu nu renunță la afaceri, iar aceasta înseamnă că va tolera 
fostul sistem Plahotniuc în actuala versiune Dodon, precum 
și actuala situație de negocieri cu Tiraspolul, de unde-i vin 
nu puține dividende. Pe de altă parte, dialogul dintre ACUM 
și PDM, cea mai posibilă cale de apropiere și consolidare a 
dreptei pro-europene, pare a fi  înghețat. Momentul în care 
PAS (PPDA pare să cadă din ecuația ACUM) putea discuta 
cu PDM a fost lamentabil irosit. Cum PDM nu reprezintă un 
tot întreg, încercarea de a readuce democrații într-o alianță 
cu Blocul ACUM poate grăbi scindarea acestui partid. 

Până la urmă, întrebarea care va domina și anul 2020 
rămâne aceeași: când ne vom uni cu adevărat în aceeași 
simțire națională și acțiuni comune care să ne asigure, în 
sfârșit,  succesul? 

Comratul mai ales vor demara parada jubileelor mișcării

CHIȘINĂU-2020:CHIȘINĂU-2020:  ÎNTRE A FI SAU A NU FI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNTRE A FI SAU A NU FI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Cine își amintește 
de Ben Carson? 

În noiembrie 2015, cu 
un an înainte de alegerile 
prezidenţiale care l-au 
instalat pe Donald Trump la 
Casa Albă, anumite sondaje 
îl dădea pe acest republican, 
neurochirurg la pensie, la 
mică distanţă de democrata 
Hillary Clinton, în cazul 
unui duel prezidenţial. 
Cu un an înainte de 
prezidenţiale – programate 
pentru 3 noiembrie 2020, 
duelurile fi ctive din ultimul 
sondaj CNN arată o evoluţie 
și o victorie a democraţilor 
în faţa lui Donald Trump. 
„O fotografi e în momentul 
X, care arată că Donald 
Trump este vulnerabil, dar 
mai avem destul timp în 
faţa noastră”, avertizează 
Doug Schwartz, director al 
Institutului de sondaje al 
Universităţii Quinnipiac. 
Într-un sistem electoral în 
care câteva mii de voturi 
în două sau trei state-cheie 
pot să răstoarne rezultatul 
scrutinului, aceste studii nu 
au decât o valoare relativă.

UN LEADERSHIP DE 
NECONTESTAT

Deși situaţia ar fi  putut fi  
simplă în tabăra republicană, 
cu un președinte candidat 
la realegere, procedura de 
destituire („impeachment”) 
împotriva lui Donald 
Trump a deschis calea 
incertitudinilor. La sfârșitul 
anului trecut, aleșii au 
votat fără surprize lansarea 
formală a procedurii. Toţi 
democraţii, cu două excepţii, 
au votat pentru. Și niciun 
republican nu a susţinut 
rezoluţia. Majoritatea 
prezidenţială rămâne unită 
și niciun nume greu, cu 
excepţia fostului candidat la 
prezidenţiale Mitt Romney, 
nu îi contestă astăzi 
leadershipul președintelui. 
Dar ancheta ar putea fi  
lungă și nimeni nu știe 
cum se va încheia și nici ce 
efect va avea asupra opiniei 
publice.

„Când vom avea 
sufi ciente elemente, vom 
ataca!”, a avertizat șeful 
democraţilor din Camera 
Reprezentanţilor. Nancy 
Pelosi.

MARCAREA UNOR 
PUNCTE

Jocul este încă și mai 
complicat de partea 
democraţilor, unde se 
înfruntă două curente: cel al 
unei moșteniri directe a lui 
Barack Obama, susţinută de 
fostul său vicepreședinte Joe 
Biden și de tânărul outsider 
Pete Buttigieg, și cel al 
ramurii „progresiste”, chiar 
„socialiste”, reprezentată de 
Elizabeth Warren lu Bernie 
Sanders. Alegerile primare 
vor avea loc abia în iunie 
anul acesta , cu amintirea 
vie a eșecului din 2016. Cei 
care s-au raliat doamnei 
Hillary Clinton în speranţa  
unei efi cacităţi  electorale ar 
putea apăra de data aceasta 
prima lor opţiune, sau cei doi 
candidaţi de la stânga s-ar 
putea canibaliza. „În tabăra 
democrată, lucrurile sunt 
încă deschise, iar sondajele 
arată că alegătorii fac încă 
shopping între principalii 
candidaţi”, notează Doug 
Schwartz.

Va fi  nevoie de puncte 
marcate încă de la primele 
voturi din Iowa și New 

Hampshire, începând cu 
luna februarie. Democraţii 
au tot mai multe mitinguri și 
dezbateri televizate, în timp 
ce Donald Trump ţine strâns 
în mână frâiele GOP și le 
acordă cuvântul doar celor 
care sunt „true belivers”. 
Deși și-a lansat campania 
ofi cial abia în luna iunie, 
președintele american este 
de fapt în campanie de când 
s-a instalat la Casa Albă. 
Și toţi au lansat mașina de 
strâns bani: Trump a adunat 
deja 165 de milioane de 
dolari, cu mult mai mult 
decât cele 75 de milioane 
ale lui Bernie Sanders sau 
cele 60 de milioane ale lui 
Elisabeth Warren.

STAREA AMERICII
Dezbaterea de idei se 

va concentra asupra stării 
Americii. Donald Trump, ale 
cărui acţiuni sunt aprobate 
de 43% din cei chestionaţi și 
dezaprobate de 53%, potrivit 
unei sinteze realizate 
de RealClearPolitics, își 
impune bilanţul economic: 
o creștere care rezistă și 
o rată a șomajului mai 
redusă. Războiul comercial 

cu China nu a produs toate 
efectele scontate – angajarea 
în sectorul manufacturier 
stagnează, dar pentru a 
seduce clasa mijlocie, a 
evocat viitoare scăderi de 
impozit pentru gospodării. 
Democraţii vor, la rândul 
lor, „să repare” clasa 
mijlocie americană și să 
reducă inechităţile.

PLOAIE DE 
LOVITURI

Fiecare tabără va încerca 
să-și mobilizeze rezervele 
de voturi, într-o ţară mai 

divizată ca niciodată. 
Campania se anunţă, o dată 
în plus, dură, așa că va fi  o 
ploaie de lovituri. „Acești 
neisprăviţi de democraţi au 
înnebunit. Foarte rău pentru 
Statele Unite”, a reacţionat 
Donald Trump pe Twitter, 
apropo de ultimele evoluţii 
privind procedura de 
destituire.

Alegerile se anunţă totuși 
decisive pentru viitorul 
Americii, atât în interiorul 
ţării, cât și pe scena 
internaţională.

„MODELUL NORVEGIAN”PENTRU BALCANII DE VEST?

„UE va trebui să le ofere tuturor ţărilor 
din Balcanii de Vest posibilitatea de a se 
alătura Pieţei Unice, la fel ca Norvegia și 
Islanda”, scria recent Gerald Knaus, șef al 
Iniţiativei Europene de Stabilitate, un think-
tank infl uent. Knaus ar cam trebui să știe ce 
se coace la Bruxelles. El este cel considerat 
inventatorul Acordului cu Turcia privind 
refugiaţii. A venit acum analistul cu o idee 
bună pentru Balcanii de Vest?

NOUL „MOMENT ZERO”
Nu puţini sunt cei care cred că întregul 

proces european de extindere a eșuat 
defi nitiv. La jumătatea lunii octombrie 
2019, președintele Franţei, Emmanuel 
Macron, a blocat demararea negocierilor de 
aderare cu Macedonia de Nord și Albania. 
Mai întâi o reformă de amploare în UE, 
abia după dacă mai vorbim de extindere, se 
tot aude de câteva luni de la Palatul Elysee.

Macron ar fi  fost un fel de matador, 

potrivit lui Gerald Knaus: el ar fi  dat doar 
lovitura de graţie unui proces de extindere 
ucis încetul cu încetul, ani la rând, de 
personalităţi de rang mai mic.

Serbia și Muntenegru poartă deja, de 
mai mulţi ani, negocieri de aderare, dar 
lucrurile avansează anevoios, Albania și 
Macedonia au „statut de ţări candidate”. 
Bosnia și Kosovo nici măcar atât. În toate 
aceste ţări, elitele conducătoare sunt 
acuzate de corupţie, nepotism și acapararea 
controlului mediatic.

„Ne afl ăm acum într-un anume moment 
zero”, spune Andreas Ernst, corespondent 
de mult timp la Belgrad al cotidianului 
elveţian NZZ.Vet-oul exprimat de Macron 
are avantajul că scoate la iveală „falsitatea” 
din relaţia dintre UE și statele balcanice.

„În ultimii 10 ani, UE s-a comportat 
aparent ca și cum ar fi  avut cu adevărat 
interesul de a integra aceste ţări. Iar 

conducerile acestor ţări s-au comportat ca 
și cum ar fi  fost cu adevărat interesate să 
aplice reformele necesare aderării la UE”, 
analizează Ernst în dialog cu DW. Acest 
joc s-ar fi  terminat acum. „Acum este 
nevoie de o ofertă nouă, de una bună”, crede 
jurnalistul.
MAI BINE VRABIA DIN MÂNĂ?

Parisul și Berlinul ar lucra deja la 
un nou model de integrare, scria ziarul 
Veeern je Novosti din Belgrad, citând surse 
diplomatice. Planul ar urma să fi e gata până 
la următorul summit UE-Balcanii de Vest, 
din mai 2020.

Este vorba de o „integrare light” de un 
„parteneriat privilegiat” cu cele șase ţări sau 
chiar de un „model norvegian”. Ţara nordică 
a fost inclusă în spaţiul economic unit 
european, la fel ca Islanda și Liechtnestein, 
apartenenţă care facilitează schimburile 
economice libere.

Pașaportul kosovar ar avea aceeași valoare 
în spaţiul economic unic european precum 
cel norvegian, iar șliboviţa sârbească ar avea 
acces pe piaţa europeană la fel cu brandy-
ul elveţian”, a scris, într-un comentariu, 
cunoscutul publicist și politician din 
Kosovo, Veton Surroi. „Investitorii belgieni 
s-ar bucura de aceeași siguranţă juridică 
în Bosnia, Albania și Macedonia de Nord, 
precum în Islanda”.

Accesul la spaţiul economic comunitar 
ar fi  un aspect substanţial, crede și expertul 
în Balcani, Andreas Ernst. „Nu este defel un 
model norvegian.” Dar mulţi oameni din 
regiune consideră că „modelul norvegian” 
ar fi  doar un înlocuitor deplorabil al unei 
aderări complete la UE. Dezamăgirea faţă 
de poziţia Parisului este imensă, nu doar în 
Balcani.

Germania a criticat în mod repetat faptul 

că Macron ar face de râs UE în turbulenta 
regiune balcanică, unde se amestecă deja 
economic și politic ţări cu greutate, precum 
Rusia, China, Turcia și statele din Golf.

OBIECTIVUL STRATEGIC 
RĂMÂNE

Președintele sârb, Aleksandar Vucici, s-a 
folosit de o analogie fotbalistică: arbitrul ar 
fi  schimbat regulile chiar în timpul jocului, 
iar jucătorii trebuie să-și modifi ce, prin 
urmare, tactica. „Intrarea în UE rămâne 
însă obiectivul nostru strategic”, a declarat 
Vucici.

Colegul său macedonean Stevo 
Pendarovski își dorește chiar un summit 
regional, prin care să fi e eliminate toate 
„alternativele” la integrarea europeană.

„Nu mă simt lăsat cu ochii în soare 
de UE”, susţine Vladimir Pavicevici. 
Politicianul liberal se pronunţă de mult 
pentru o politică pro-europeană și asta 
în chiar două ţări diferite: mai întâi a fost 
deputat în Parlamentul de la Belgrad, acum 
este șeful unui mic partid din Muntenegru.

„Nimeni din UE nu a spus că ni se va 
refuza aderarea, atunci când vom îndeplini 
toate condiţiile”, a spus Pavicevici pentru 
DW. 

„Guvernanţii din regiune vor doar să dea 
impresia că UE ar fi  nedreaptă și să abată 
atenţia de la propriile eșecuri în procesul de 
reformă.”

Să fi e oare tocmai din acest motiv 
atrăgător „modelul norvegian”? Astfel, 
politicienii din Balcanii de Vest și-ar aduce 
rapid ţările pe o piaţă cu jumătate de 
miliard de oameni.

Macron ar obţine astfel o victorie de 
etapă – extinderea clasică a UE nu ar mai fi  
un subiect de actualitate.

cu China nu a produs toate divizată ca niciodată

În America domină incertitudinea cu mai puţin de un an înainte de alegerile prezidenţiale, programate 
pentru 3 noiembrie 2020: între un Donald Trump sub ameninţarea unei proceduri de destituire și democraţii 

divizaţi în privinţa liniei politice. Fiecare tabără va încerca să mobilizeze rezervele de voturi, într-o ţară mai 
divizată ca niciodată, notează Les Echos.

Emmanuel Macron boicotează extinderea UE în Balcanii de Vest, un 
proces oricum greoi. Se pregătește un nou model de integrare? Tot 

mai mulţi experţi  cred că există deja o soluţie, aplicată în spaţiul economic 
european, consideră Nemanja Rujevici, pentru Deutsche Welle.
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LAUREAŢII SPORTULUI 
PRAHOVEAN

Într-o ambianţă sărbătorească 
Direcţia Judeţeană pentru Sport 
și Tineret Prahova (director prof. 
Laurențiu Nicolescu) a premiat 
(Sala Sporturilor Olimpia Ploiești, 
27.XII.2019), sportivii prahoveni 
evidenţiaţi în anul 2019 în 
competiţii internaţionale ofi ciale 
(mondiale și europene). 
DISCIPLINE SPORTIVE OLIMPICE 

* Teodora Vlad (bob / CSO 
Sinaia / antrenor Cezar Popescu)  
*Marian Gîtlan (sanie / CSO 
Sinaia / antrenori Corina Drăgan, 
Alexandru Comșa, Liviu Turea) 
* Flavius Crăciun ( sanie / CSO 
Sinaia) * Georgeta Popescu (bob 
/ CSO Sinaia) * Andrei Nica 
(bob / CSO Sinaia) * Corina 
Buzătoiu (sanie / CSO Sinaia) 
* Răzvan Turea (sanie / CSO 
Sinaia) * Sebastian Motzca  (sanie 
/ CSO Sinaia) * Andreea Dumitru 
(baschet / CS Școlar Ploiești /
antrenoare Loredana Munteanu) * 
Ioana Ilaș (baschet / CSȘ Ploiești) * 
Gabriel Șchiopu (box / CS Petrolul 
Ploiești / antrenor emerit Ion 
Moroiţă) * Valentin Bârzan (box / 
CS Municipiul Ploiești / antrenor 
emerit Titi Tudor, antrenor Adrian 
Pîrlogea).
DISCIPLINE SPORTIVE NEOLIMPICE 

* Perechea Florentina 
Constantinescu – Simon Sorin 
Dumitru (dans sportiv / Clubul 
Silhovette Ploiești * Secţia Karate 
CS Petrolul Ploiești (sportivi: 
Sabina Ionescu, Radu Ionescu, 
Sebi Teodorescu, Iacob Stan, Mihai 
Dinu, Medeea Zafi ris, Teodora 

Măseluţă, Claudiu Burtoiu, Ilinca 
Sandu / antrenor emerit Aurelian 
Nicolae) * Secţia de Karate CS 
Municipiul Ploiești (sportivi: 
Dragoș Hriţcu, Alexandra Laioș, 
Sorin Niţă, Mihaela Ciuranu, 
Sorina Frâncu, Emanuela Irimia, 
Alexandru Nicolae, Rafael 
Nicodim, Dragoș Dumitru, 
Eduard Dobre / antrenor emerit 
– Liviu Apostol) * Ionuţ Piţigoi 
(Radioamatorism / CS Petrolul 
Ploiești / antrenor Mihai Malanca) 
* Letiţia Ștefania Mihai (popice) 
/ CS Conpet Petrolul Ploiești / 
antrenoare Luminiţa Dogaru – 
Maestră Emerită a Sportului și 
Daniela Lăcătușu).

MENŢIUNE SPECIALĂ: 
*Alexia Apostolescu (hipism / 

sărituri peste obstacole / Phoenix 
Riders).
BADMINTON DE BERCENI, 

STRĂLUCITOR… 
Sport de tradiţie, ”rege” în 

minunata comună din Prahova, 
Berceni, badmintonul a înregistrat 
în cursul anului 2019, succese 
cu adevărat strălucitoare… 
Graţie, unei structuri sportive – 
Clubul Sportiv Comuna Berceni 
(admirabil susţinută de factorii 
abilitaţi) și a unui antrenor (și 
animator…) pasionat și devotat 
– Adrian Basarabeanu, bilanţul 
sportiv 2019, onorant Prahovei, 
a cuprins 39 de medalii de aur 
(toate în probe la categorii de 
vârstă juvenile) din care 15 în 
Cupa României și în Campionatul 
României și alte 24 de aur în 
Competiţii Internaţionale (în 
Grecia, Serbia, Bulgaria, Slovenia, 
Croaţia, România), dar și alte 

38 medalii, de 
argint (16) și de bronz (22).

Sărbătoare a badmintonului, 
„Cupa Tino Ferrario” (a 12-a 
ediţie, Sala de Sport a Liceului 
Tehnologic „Anghel Saligny” 
Ploiești, 13-15.XII.2019), 
competiţie dedicată profesorului 
pensionar Tino Ferrario (care 
a pus bazele badmintonului de 
performanţă la Berceni), a avut 
la start peste 200 de competitori, 
inclusiv performeri de la cluburile 
Transilvania Brașov, CSȘ 6, Sportul 
Studenţesc, Aztek, Armada Sud 
din București, CSO Voluntari, 
CSU Galaţi, CSC Berceni, dar și 
„amatori” de la Școala Gimnazială 
Berceni (Campioana Naţională a 
Gimnaziadei 2019…).  Remarcabil 
aportul organizatoric al Primăriei 
și Consiliului Local Berceni, al 
Federaţiei Române de Badminton,  
al Direcţiei Judeţene pentru Sport 
și Tineret Prahova, al Asociaţiei 
Second Chance România și 
al „sufl etistului” antrenor 
Adrian Basarabeanu. Splendida 
ascensiune a badmintonului la 
Berceni se datorează comunităţii, 
cât și a două preţioase familii… În 
fotografi i – Adrian Basarabeanu – 
antrenorul campionilor, fi ica Sonia 
(un an și șase luni) și soţia Laura 
și cea a „fraţilor campioni”: Marian 
Pandele (susţinător al sportului), 
ec. Cosmina Pandele (Primar de 
Berceni) și fi ii lor Campioni ai 
României – Dinu Pandele (U 15), 
Matei Pandele (U9),  Luca Pandele 
(U13)…

VIKING PRUSZYNSKI 
PLOIEȘTI, TRIUMF ÎN 
FOTBALUL JUVENIL

Adevărat festival al fotbalului 

juvenil prahovean (34 de echipe, cu 
circa 400 de tineri fotbaliști, 12 ani și 
mai tineri, născuţi în 2007 și după) 
– „Cupa Moș Crăciun”, tradiţională 
competiţie, optim organizată de 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Prahova (președinte – prof. Silviu 
Crîngașu, vicepreședinte Teodor 
Negoiţă), afl ată la Ediţia 27 (14-
21.XII.2019), și-a desfășurat faza 
preliminară în modernele Săli de 
Sport din Breaza, Băicoi, Blejoi și 
Valea Călugărească, iar faza fi nală 
în Sala Sporturilor Olimpia din 
Ploiești. Surprinzător, dar pe deplin 
meritat, prestigioasa competiţie 
(care în ani, a lansat numeroși 
fotbaliști, ulterior de „A”, în frunte 
cu Constantin Budescu – lansat 
de Rapid Sălciile sau Laurenţiu 
Marinescu – de Petrolul), în actuala 
ediţie a prilejuit triumful echipei 
ACS Viking Pruszynski Ploiești - 
structură sportivă privată, relativ 
nouă...

 ACS Viking Pruszynski Ploiești 
(„Portocaliu”) a învins pe rând 
în faza preliminară (Grupa C, 
Breaza…) cu 5-0 pe Hagianu 
Mircea Junior Câmpina, cu 4-1, pe 

Petrosport 3 Ploiești și apoi cu 6-2 
formaţia CS Florești.

Victorii în continuare și în faza 
fi nală, în cadrul căreia ACS Viking 
Pruszynski Ploiești a învins cu 3-0 
pe Rapid Sălciile (în „Optimi de 
fi nală”…), cu 3-1 pe Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești (în „Sferturi”), 
cu 3-1 pe Petrosport 1 Ploiești (în 
„Semifi nale”) și apoi cu 4-1 pe 
Petrosport 2 Ploiești în „Marea 
fi nală”…)

În fotografi a de album, 
„laureaţii” de la Viking Pruszynski 
Ploiești. Jos, al doilea din  stânga 
– tânărul portar Dragoș Măcelaru 
(goolkeeperul laureat), Mihai 
Ninaci (10 goluri înscrise), Elis 
Popescu, Luca Oprea, Andrei Nuţu 
(6 goluri, laureat individual al AJF 
Prahova, cu „Premiul prof. Viorel 
Băltăţeanu”)), Marius Dumitru (2 
goluri), apoi, pe rândul doi – David 
Moisei („nr.13”, 2 goluri) și lângă 
acesta antrenorul echipei, Ionuţ 
Neagu (Șeful Centrului de Copii 
și Juniori Viking Pruszynski), 
apoi, Robert Manghiniţă („Nr. 
8”, 4 goluri), Andrei Sora (Nr. 9”, 
4 goluri), ceilalţi ofi ciali din foto 
fi ind – jos în stânga: Octavian Paris 
(vicepreședinte), sus, tot din stânga 
– Dan Ghioca (kinetoterapeut), 
Ștefan Barbu (antrenor „Grupa 
2010”), Ion Catană (antrenor cu 
portarii), Iulian Bucur (președintele 
clubului), Vladimir Butufei 
(antrenor Grupa 2011), Dan 
Didiţă (preparator fi zic, licenţiat la 
Coverciano – Italia).

Foto: Alexandru Măcelaru; 
detalii suplimentare – prof. 
Adriana Adela Măcelaru Ploiești. 
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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juvenil prahovean (34 de echipe cu Petrosport 3 Ploiești și apoi cu 6 2

PETROLUL, ÎN ANTALYA, CU 
SPERANŢE

Sub bagheta noului antrenor Costel 
Enache, Petrolul și-a reluat pregătirile 

(8.I.2020), stadion Ilie Oană Ploiești, cu 
speranţa unor evoluţii superioare și a 
promovării în primul eșalon al fotbalului 
românesc. Cu un lot de jucători în 
restructurare, Fotbal Club Petrolul Ploiești 
se afl ă în Antalya (Belek, 12-24.I.2020), 

pentru un prim stagiu și tot în Turcia (Side, 
2-14.II.2020), va benefi cia, în condiţii 
optime și de al doilea cantonament, 
în ambele fi ind incluse jocuri test, de 
pregătire, omogenizare, verifi care. Sperăm 
la vești bune…

PRAHOVENI, LA JOCURILE 
OLIMPICE DE TINERET

 – LAUSSANE 2020
Elveţia, la Laussane, dar și la Saint 

Moritz, găzduiește (9-22.I.2020), a treia 
ediţie a Jocurilor Olimpice de Tineret în 
Sporturile de Iarnă (1872 de sportivi între 
14 și 18 ani, din 70 de ţări, 16 discipline 
sportive, 81 de probe…).

România este reprezentată de 35 sportivi, 
la zece discipline (biatlon, bob, hochei pe 
gheaţă, patinaj viteză, sanie, sărituri cu 
schiurile, schi alpin, schi alpinism, schi 
fond, snowboarding). Prahova reprezintă 

România prin șase sportivi – Georgeta 
Popescu (portdrapel al României la Saint 
Moritz) și Andrei Nica – CSO Sinaia – 
Monobob, Corina Buzăţoiu, Darius Șerban, 
Răzvan Turea, Sebastian Matzca – CSO 
Sinaia – sanie și prin patru antrenori: Cezar 
Popescu – bob, Corina Drăgan – sanie, 
ambii CSO Sinaia, Marius Băcilă – patinaj 
viteză – CSM Ploiești, Andrei Burchiu – 
schi alpin, Carpaţi Sinaia.

Onoare…

Viking Pruszynski, în triumf…Viking Pruszynski, în triumf…

SĂRBĂTORI, BUCURII, SPERANŢE, SĂRBĂTORI, BUCURII, SPERANŢE, 
CU SPORTIVII PRAHOVEICU SPORTIVII PRAHOVEI

La fi nal de 2019 și început de 2020, sportivii Prahovei, graţie unor pasionați slujitori  
ai unor structuri abilitate, nu puţini, au organizat sau au participat la sărbători și 

competiţii, cu bucurii și speranţe. La București, în alte mari orașe din ţară sau de peste 
hotare, sau în Prahova, la Ploiești, Bușteni, Câmpina, Sinaia, Băicoi, Breaza sau în Blejoi, 
Brazi, Valea Călugărească și nu numai, în sporturile de iarnă sau în atletism, badminton, 
box, gimnastică ritmică, judo, înot, baschet, handbal, volei și bineînţeles în fotbal, sportivii 
prahoveni au trăit momente onorante, cu bucurii și speranţe…

Laureaţii PrahoveiLaureaţii Prahovei

Adrian, Sonia Adrian, Sonia 
şi Laura şi Laura 

BasarabeanuBasarabeanu Marian şi Cosmina Marian şi Cosmina 
Pandele şi fi ii campioniPandele şi fi ii campioni

Badminton de Berceni, pentru toţi”...Badminton de Berceni, pentru toţi”...
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