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- Culese de Tata  Alexander Herzen (1812 - 1870) fi lozof rus

Ziarul   Ploiestii,

-Alo, domn’ doctor?
-La telefon. Cu cine vorbesc?
-Cu Napoleon.
-Da domnu’ Napoleon? Cu ce vă pot 
ajuta?
-Domn’ doctor, am și eu nevoie de o 
hartie de la dumneavoastră...
-Ce hârtie, domnu’ Napoleon?
-O hârtie din care să reiasă perioada 
cât am fost internat la dumneavoastră. 
Îmi trebuie pentru la pensie.
-La pensie?
-Da. La pensie. Am vorbit și cu Van 
Gogh și cu Gaddafi  și am zis că ne 
ajută pe toți dacă ne dați o hârtie, 
ceva, cu care să obținem bani mai 
mulți la pensie...
-De la mine?...
-Domn’ doctor, nu ne-ați spus 
dumneavoastră că suntem speciali, că 
avem ceva ce nu are nimeni, că dacă 
luam pastilele o să ne liniștim...?
-Da. Așa am zis...sunteți speciali. Și 
tu și toți pacienții mei...și ați văzut 
că am avut dreptate că dacă luați 
pastilele o să vă fi e mai bine...adică 
dumneavoastră nu o să vă mai duceți 
la bătălii cu toți ceilalți, domnul 
Van Gogh nu și-a mai tăiat urechia 
iar distinsul domn Gaddafi  nu o să 
mai muște din ceilalți pacienți!? Dar 
hârtie pentru la pensie, că ați fost la 
mine, nu am cum să vă dau.
-Domn’ doctor...vă intreb ceva...
-Ascult.
-Mai suntem speciali, domn’ doctor?
-Normal! Sigur că sunteți!
-Păi vedeți!? Dacă suntem speciali, 
vrem și noi pensii speciale.
-Am înțeles, dar chiar dacă vă dădeam 
eu ceva la mână ca să se știe cât de...
speciali sunteți, tot nu vă ajuta, pentru 
că s-au anulat în Parlament pensiile 
speciale.
-Aaaa, deci toți o să fi m la fel de 
speciali?
-Nu. Mai sunt alții peste voi, mai 
speciali ca specialii...dar ei sunt 
numiți altfel.
-Cum, domn’ doctor? Mai există și 
altceva peste speciali?
-Da...
-Extratereștrii!? Cei care au luptat ca 
să apere Galaxia???
Cine sunt??? Au cotizat la casele de 
pensii ale extratereștrilor, în alți bani 
decât cei pământeni??? Că dacă e 
așa...e normal!!!
-Nu, domnu’ Napoleon. Nu sunt 
extratereștri. Sunt atinși de mâna lui 
Dumnezeu. Iar de ei și de pensiile lor 
nu se poate atinge nimeni....ai înțeles?
-Am înțeles, domn’ doctor, am 
înțeles...
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Potrivit proiectului de 
buget-o primă formulă a 

acestuia- Primăria Ploiești se va 
putea bizui, în acest an, pe venituri 
de 632,796 milioane de lei, sumă 
mai mare cu aproape 51% față 
de anul trecut (417,979 mil. 
lei, conform execuției bugetare 
din 31 decembrie 2019). Nu vă 
gândiți însă că municipalitatea a 
descoperit vreo mină de aur sau 
Guvernul liberal Orban toarnă 
cu bani peste Ploieștiul condus 
de un alt liberal (Adrian Dobre): 
diferența de venituri înseamnă, 
în proporție covârșitoare, 
fonduri europene atrase. Dar nici 
acestea, veți vedea, nu sunt în 
totalitate meritul administrației 
publice, ci mare parte sunt niște 
fonduri vehiculate de ministere. 
Să vedem însă, comparativ cu 
anul trecut, care sunt sursele la 
bugetul de venituri pentru anul 

în curs: venituri curente-436,2 
mil. lei (347,156 mil. lei, în 2019); 
fonduri europene-196,758 mil. lei 
(1,15 mil. lei în 2019). Bugetul de 
cheltuieli va fi  de 632,796 milioane 
de lei, față de 432, 488 mil. lei, în 
2019, o creștere așadar de 46,31 
%. Cheltuielile de personal pentru 
aparatul propriu vor fi  de 29 mil. 
lei, iar plățile către bănci, în contul 
datoriilor angajate în ultimii 15 
ani, se ridică la 42, 076 mil. lei 
(45, 9 mil. lei în 2019). Unde vor 
pleca ceilalți bani? Haideți să 
vedem: poliția locală-19,4 mil. 
lei; învățământ-46,061 mil. lei, 
din care bani europeni pentru 
proiectele semnate în cadrul POR, 
18,97 mil. lei; sănătate-11,8 mil. lei; 
cultură, recreere și religie- 52,89 
mil. lei, din care transferuri către 
Casa de Cultură, Teatrul „Toma 
Caragiu”, Filarmonica „Paul 
Constantinescu”, Clubul Sportiv 

Municipal și Administrația 
Parcului „C. Stere”-49,49 mil. 
lei; asistență socială-85,73 mil. 
lei; locuințe, bunuri și dezvoltare 
publică (Finanțe locale, SGU, 
iluminat public)-51,55 mil. lei; 
protecția mediului-22,62 mil. lei, 
din care salubritate-17,78 mil. 
lei; subvenții energie termică-30 
mil. lei (față de 4,3 mil. lei, în 
2019); transporturi-199,29 mil. 
lei (față de 53,24 mil. lei, în 2019), 

din care gratuități pe mijloacele 
de transport-30 de mil. lei. Din 
fondurile europene, în afară de 
cele 10 proiecte derulate prin 
POR 2014-2020, în sumă de 
44,79 mil. lei, Primăria Ploiești 
a inclus achiziția de troleibuze 
și tramvaie, derulată prin 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Administrației și Dezvoltării și 
de autobuze electrice, program 
gestionat de Ministerul Mediului.
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Municipal și Administrația din care gratuități pe mijloacele

Pe fondul epidemiei de 
gripă care a condus 

la decizia închiderii, în 
anumite orașe, a unor unități 
de învățământ, săptămâna 
trecută, primarul Adrian 
Dobre a convocat, în 
ședință extraordinară, 
Comitetul Local pentru 
Situații de Urgență, pentru 
a analiza situația din 
Ploiești. La reuniunea 
de urgență au participat, 
alături de municipalitate, 
reprezentați ai conducerii 
Inspectoratului Școlar 
Județean Prahova, Direcției 
de Sănătate Publică, ai 

Direcției Sanitar Veterinară 
și pentru Siguranța 
Alimentelor, ai Serviciului 
de Ambulanță Județean 
Prahova și ai Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
Prahova. În acest context 
s-au stabilit mai multe 
măsuri care să prevină ori să 
limiteze apariția cazurilor 
de gripă în școli: efectuarea 
unui triaj epidemiologic 
în unitățile de învățământ, 
pentru depistarea din 
timp a unor posibile 
cazuri de gripă; urmărirea 
felului în care creșele, 
grădinițele și școlile dispun 

de materiale igienico-
sanitare; dezinfectarea 
corespunzătoare a spațiilor 
și mobilierului școlar după 
fi ecare ciclu de învățământ; 
respectarea recomandărilor 
generale pentru populație 
în vederea prevenirii 
îmbolnăvirilor. Ministerul 
Sănătății, împreună cu 
Ministerul Educației 
Naționale, lucrează 
la elaborarea unor 
instrucțiuni concrete care 
să fi e aplicate în unitățile de 
învățământ, instrucțiuni 
care vor fi  transmise către 
inspectoratele școlare 
județene și ulterior 
unităților de învățământ. 
Deși, în Ploiești și Prahova, 
s-a raportat un număr mai 
mic de îmbolnăviri față 
de anul trecut, doi bărbați      
și-au pierdut viața ca 
urmare a gripei, cumulată 
cu alte afecțiuni.

e fondul epidemiei de Direcției Sanitar Veterinară

Punctul pe ,  
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DE PRIMARII DE PRIMARII 
PNL ȘI ALDEPNL ȘI ALDE
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Niciun oraș din Prahova condus de un primar PSD 
(Vălenii de Munte, Boldești Scăeni, Breaza, Bușteni 
și Comarnic) nu a semnat contracte de fi nanțare prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, ceea ce 
poate să însemne foarte bine că respectivele primării 
nu au depus documentații pentru obținerea fondurilor 
europene prin acest instrument fi nanciar. În schimb, 
unele dintre ele au primit bani de la bugetul de stat, 
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, etapele 

I și II; cum ar veni, 
a d m i n i s t r a ț i i l e 
cu pricina s-au 
culcat pe-o ureche, 
mizând pe faptul că 
guvernarea PSD de 
la București sau de 
la Consiliul Județean 
Prahova nu-i va lăsa 
de izbeliște. 

În schimb, primarii PSD au preferat resursele 
guvernamentale, acordate din bugetul 

național, prin PNDL I și II
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PSD nu mai are nevoie de ode 
și lăudători de când s-a aliat 

cu Grațiela Leocadia Gavrilescu. 
La ședința de alegeri a conducerii 
județene, niciun social-democrat 
n-a îndrăznit să intre în borcanul 
cu miere și apoi să-l verse peste 
adunare. A făcut-o în schimb 
Grațioasa de așa manieră încât 
până și Mirciulică Veteranul a 
cerut un pahar de apă cu lămâie. 
Cine a dezvoltat satul românesc? 
PSD! Cine a crescut pensiile? PSD? 
Cine a majorat leafa bugetarilor? 
PSD! Cine îi iubește pe români? 
PSD! Ni, cucoană, că mai ai nițel și 
o să zici că pesedeul a pus Soarele 
pe Cer, tot el plouă, că a făcut ziua 
de 24 de ceasuri, după ce hoții ăia 
de la penele au vrut să fure o oră. 
Vezi că s-ar putea să te batem cu 
propriile arme: ia zi, acum cine nu 
vrea să ningă, tot PSD?

Apropo: PSD poate să se 
culce, fi indcă treaba de 

a-l ataca pe edilul șef Dobre 
Adrian le-o face de minune Mihai 
Polițeanu, candidatul USR la 
Primăria Ploiești. I-auzi ce zice 

generația asta tânără și ferice: 
„Primarul Adrian Dobre, pe lângă 
că este incompetent, este și obraznic. 
La solicitarea mea de a publica 
proiectul de buget local pe 2020, 
îmi arată un link, care este invizibil 
pe site-ul primăriei pentru orice 
cetățean. Un primar de doi bani, 
un site de doi bani și transparență 
0 (zero) într-un oraș care nu 
merită astfel de bătaie de joc.” Bre, 

Polițaiule, ție nu ți-a dat Barna 
busolă? Vezi, băiețaș, că trebuie să 
bați spre stânga, adică spre est, nu 
mai lătra la vest, că s-ar putea până 
la urmă să ai atâta confuzie în cap 
încât să slobozi glonțul chiar spre 
USR-ul ăla al tău, crezând că tragi 
în colegii de coaliție de la centru, 
adică în PNL și în obrăznicătura 
de Dobre. 

La Conferința de alegeri a 
PSD Prahova, unul dintre 

vorbitorii-conducători a zis așa: 
„Partidul Social Democrat a rămas 
singurul partid în Opoziție și este de 
datoria noastră să trezim spiritul 
dreptății în rândul românilor. 
Avem această obligație, pentru că, 
altfel, România va ajunge să fi e 
condusă de o clică de profi tori, care 
va continua să ia decizii împotriva 
cetățenilor.” Da, frate, nemernicii 
naibii, au venit ei să vă strice 

jucăriile, să instaleze „clica” în 
locul „găștilor” de baroni locali. 
N-au și ei o mătușă Tamara, nici 
o „mama mea sunt eu”, nici măcar 
un bob de mazăre la „Mititica”, un 
Flaușat, ceva, acolo, o Dănciloză, 
un Ciordache, Chiparos, Volguță, 
Fester sau o Mitralieră pe cinste! 

Cornel Nistorescu este 
supărat foc că pesediștii 

nu s-au organizat foarte bine, 
astfel că un grup prea mic l-a 
huiduit pe Iohannis, la Iași, pe 
24 ianuarie. În comparație, zice 
mumia jurnalismului românesc, 
Dragnea, Dăncilă și Bacalbașa au 
fost „huiduiți mult mai organizat 
de niște probabil români”, dispuși 
în „sistem Soros”. Păi, Moșule, 
și așa nu prea mai ai ce face prin 
gazetărie, nu vrei tu să organizezi 
un concurs de zbierat/orăcăit, 
după care să faci o armată de babe 
cu care să-l urmărești pe Nemțălău 
și să-i strigi chestii în sistem KGB 

sau măcar Sputnik?

Deputatul PNL Florin 
Roman cică va revoluționa 

România. El a propus ca sistemele 
de canalizare să fi e înlocuite cu 
fose septice: „În mediul rural tot 
mai puțină lume se racordează la 
rețeaua de canalizare din cauza 

prețurilor mari la branșamente. 
Există o discuție la nivelul PNL 
pentru o subdiviziune pe fose septice 
a programului de introducere 
a canalizării. Gândiți-vă că o 
canalizare costă circa 15-20 
miliarde lei vechi, gradul de 
branșare la rețea e între 30-40%, 
pentru că oamenii refuză din cauza 
costurilor.” Lasă, dragă, nu-ți mai 
bate căpșorul ăla al tău de politician 
prețios cu chestii din astea, că 
încă avem și ne putem întoarce 
la WC-urile din fundul curții, că 
alea nu-l costă pe românaș nimic-
nimicuț. Eventual, la casele de la 
munte sau cele de lângă lanurile de 
porumb nu mai facem nici closete 
tradiționale, fugim fi x în pădure 
(nu le mai tăiați) sau în păpușoi 
să ne facem nevoile. Economisim 
și hârtia, că doar avem la discreție 
frunze de cucuruz, neh?

Hai, drăcie, cică Andrei 
Volosevici este curtat 

de PSD să candideze pentru 
Primăria Ploiești din partea social-
democraților. Ei, da, ce noutate ne 
spuneți! De parcă n-am ști că, în 
2008, când vestitul Volo a câștigat 
alegerile, el a fost „fabricat” drept 

candidat tot în „laboratoarele” 
voastre, ale PSD. Deci omul nu 
face altceva decât să iasă din 
postura de „competitor acoperit” 
și să recunoască pe față că e cel mai 
înfocat pesedist dintre curentele 
politice neo-varză și capră, struțo-
cămilă sau ghiveci de legume din 

Ploiești.

Transportatorii privați din 
județ sunt un fel de stat 

în stat. După ce, anul trecut, au 
majorat prețul biletelor de călătorie 
simultan, cu până la 40%, în 2020 
s-au gândit să-și maximizeze 
profi tul eliberând abonamente la 
tarifele practicate, valabile însă 
numai de luni și până vineri. Cu 
alte cuvinte, cu abonamentul în 
buzunar, dacă te cheamă la serviciu 
în week-end, trebuie să cumperi 
bilet de călătorie. Nu-i nimic, 
băieți! E o vorbă care spune așa: 
fi ecare pasăre pre limba ei piere. 

Și voi o să pieriți dacă umblați 
cu cioara vopsită. Și-atunci o să 
vă rugați de noi să ne urcăm în 
hârburile voastre, ba chiar o să 
ne plătiți pentru hatârul de a vă 
popula rablele.

Cică partidele din România 
au folosit banii din 

subvenții alocați de statul român, 
adică de voi toți, fraierilor!, pe 
diverse chestii. De pildă, liberalii 
au plătit datorii de pe timpul lui 
Pazvante Chiorul, USR a încasat 
diurne pentru plimbăricile în 
Europa, iar PSD a cumpărat 
pachete turistice, nu știm dacă 
pentru șefi  sau pentru iubitul 
votant. În plus, social-democrații 
le-au asigurat salariaților și o 
masă pe zi, să nu cumva să le 
scadă burticile. Bine, acum chiar 
nu înțeleg de ce se revoltă plebea: 
păi, mă, ăștia nu sunt români, nu 
trebuie și ei să trăiască pe spinarea 
cuiva? Atunci... marș cu văicărelile 
și pregătiți punga și cârca, că unii 
abia au prins gustul politicii, deci 
o să aveți multe guri de hrănit și 
multă viață de măgăruș în față!
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ACTUALITATE

SUTE DE AMENZI PE 
ȘOSELELE DIN PRAHOVA
Polițiști ai Serviciului Rutier 

– Biroul Drumuri Naționale și 
Europene au acționat pe raza 
județului pentru prevenirea și 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente. Oamenii legii 
au aplicat 329 de sancțiuni 
contravenționale, dintre care 
185 pentru viteză excesivă, iar 
16 pentru neutilizarea centurii. 
Valoarea amenzilor s-a cifrat la 

142.140 lei, iar ca măsuri 
complementare au fost reținute 
34 de permise de conducere și 
au fost retrase patru certifi cate 
de înmatriculare auto. Totodată, 

potrivit IPJ Prahova, 418 
conducători auto au fost testați cu 
aparatul etilotest. 

BĂRBAT LA UN PAS DE 
COMĂ ALCOOLICĂ, PRINS 

DE DOUĂ ORI LA VOLAN, ÎN 
ACEEAȘI ZI 

Un echipaj de poliție din 
cadrul Poliției Orașului Băicoi s-a 
sesizat cu privire la producerea 
unui accident ușor, soldat cu 
pagube materiale. Unul dintre 
conducătorii auto emana halenă 
alcoolică. În urma testării cu 
aparatul etilotest rezultatul a 
indicat o alcoolemie de 1,20 mg/l 

alcool pur în aerul expirat.  În 
cauză s-a întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de  conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului. Conducătorul 
auto, un bărbat în vârstă de 31 de 
ani, din comuna Cocorăștii Mislii, 
nu a renunțat însă la condus. În 
aceeași zi, polițiștii din localitate 
l-au depistat pe bărbat la volan. Cu 
ocazia verifi cărilor, oamenii legii 
au stabilit faptul că acesta nu deține 
permis de conducere, bărbatul 
prezentând dovada înlocuitoare 
fără drept de circulație. La testarea 
cu aparatul etilotest, conducătorul 
auto avea o alcoolemie de 0,96 

mg/l alcool pur în aerul expirat. 
„În cauză s-a întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducerea 
unui autovehicul de o persoană 
al cărui drept de conducere a fost 
suspendat și conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului”.

G ți l L di G il

generația asta tânără și ferice

jucăriile să instaleze clica” în

prețurilor mari la branșamente

candidat tot în laboratoarele”

Și voi o să pieriți dacă umblați
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INCENDII VIOLENTE ÎN 
PRAHOVA

Zeci de pompierii militari au 
fost în alertă după ce, în mai multe 
localități din Prahova, au izbucnit 
mai multe incendii de vegetație 
uscată. Una dintre operațiunile de 
stingere a fost în imediata apropiere 
a pădurii situate între Cartierul 
Ghioșești din Comarnic și satul 
Talea din comuna cu același nume. 
Ajunși la fața locului, pompierii au 
constatat că incendiul se manifesta 

violent, pe o suprafață de 3 hectare. 
Focul a cuprins jnepenișul, 
vegetația uscată și buturugile din 
apropierea pădurii de pin și exista 

pericol de propagare la aceasta, 
potrivit ISU Prahova. Pentru a 
putea interveni pentru stingerea 
focului, cei 30 de pompieri au fost 
nevoiți să meargă pe jos 2 km. În 
sprijinul pompierilor au intervenit 
și 15 cetățeni din zonă. Un al 
doilea incendiu puternic a avut 
loc la Jugureni, de data aceasta 
suprafața afectată fi ind de 60 de 
hectare. Pompierii militari au fost 
solicitați să stingă un incendiu și 
la Lapoș, unde focul s-a manifestat 
pe aproximativ 150 de hectare. În 
ultimele două situații, misiunea 
pompierilor a fost difi cilă având 
în vedere că incendiile au cuprins 

suprafețe mari și, în orice moment, 
exista riscul ca incendiile să se 
poată propaga ușor din cauza 
vântului. Acesta a fost și motivul 
pentru care ISU Prahova a lansat 
un apel către populație „să oprească 
igienizarea terenurilor prin ardere 
deoarece consecințele pot fi  foarte 
grave, iar incendiile se pot propaga 
cu ușurintă la locuințe, anexe și 
fond forestier”. Pompierii militari 
au mai intervenit pentru stingerea 
unor incendii de vegetație uscată și 
în localitățile Ariceștii Rahtivani, 
Urlați, Câmpina, Sinaia, Păcureți 
și Măneciu. În toate cazurile, focul 
a izbucnit, cel mai probabil, din 

cauza igienizării terenurilor fără 
respectarea normelor de prevenire.

PRINSĂ LA VOLAN, DEȘI 
AVEA CARNETUL SUSPENDAT

Polițiștii din cadrul Postului 
de Poliție Scorțeni au oprit 
pentru control un autovehicul. 
Din verifi cări a reieșit faptul că 
femeia, în vârstă de 35 de ani, 
depistată la volan, are dreptul de 
a conduce suspendat. „În cauză 
a fost deschis un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducere a unui vehicul având 
dreptul de a conduce suspendat”, a 
precizat IPJ Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRIMARII DE PE VALEA PRAHOVEI VOR SĂ REZOLVE 
      AGLOMERAȚIA DE PE DN1      AGLOMERAȚIA DE PE DN1
Dacă au văzut că vreme de 10-15 

ani se discută ba de autostrada 
Comarnic-Brașov, ba de varianta Valea 
Doft anei, dar nu s-a întreprins nimic, 
primarii din orașele Comarnic, Sinaia, 
Bușteni, Azuga și Predeal au hotărât 
să constituie Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară, condusă de UAT 
Sinaia, care să rezolve problema 
centurilor ocolitoare în cele patru 
localități-stațiuni din Prahova. Aceștia 

au venit și cu propuneri de realizare 
a unor rute ocolitoare sau extinderi 
ale DN1 la Comarnic, Sinaia, Bușteni 
și Azuga, sugestii cu care au mers la 
București, spre a le prezenta ofi cialilor 
guvernamentali, în ideea de a grăbi 
investițiile pe cel mai aglomerat drum 
din țară. Inițiatorii au indicat și sursa 
de fi nanțare, respectiv, Programul 
Operațional Infrastructură Mare, unde 
au rămas foarte mulți bani neutilizați.

Cu 247 de voturi „pentru” și 21 
de abțineri, Camera Deputaților 

(for decizional), reunită în sesiune 
extraordinară, a votat eliminarea pensiilor 
speciale. Singurele categorii care rămân 
cu indemnizații calculate diferit față de 
pensia obișnuită pentru limita de vârstă 
sunt militarii, polițiștii, jandarmii, angajații 
din penitenciare, ISU, SRI, SPP, STS și SIE, 
precum și artiștii și sportivii. Au existat 

foarte multe discuții legate de faptul că 
legea nu-și va atinge ținta dacă va fi  atacată 
la Curtea Constituțională; există deja un 
precedent în care CCR s-a pronunțat pentru 
menținerea pensiilor speciale pentru 
magistrați, deci s-ar putea ca judecătorii, 
procurorii, grefi erii etc. să aibă parte de o 
nouă decizie favorabilă a CCR, mai ales 
că membrii Curții sunt și ei benefi ciari ai 
acestui avantaj material fără precedent în 

România. Reamintim că cea mai „nesimțită” 
pensie specială din România este a unui 
fost comandant magistrat de închisoare. În 
2017, acesta primea 33.000 de lei/lună, iar 
în 2019, pensia sa ajunsese la 77.000 lei. La 
sfârșitul anului trecut, benefi ciau de pensii 
speciale 9.359 de persoane: 3.878 procurori 
și judecători, cu o pensie medie de 18.716 
lei, din care 17.409 lei cota suportată din 
bugetul de stat, iar diferența din bugetul 
asigurărilor sociale de stat; 840 de foști 
diplomați, cu o pensie medie de 5.538 lei, 
din care 3.076 lei suportați de la bugetul 
de stat; 1.440 de aviatori (personalul 
aeronautic civil navigant profesionist din 
aviația civilă), cu pensia medie ce se ridica 
la 10.891 lei, din care 7.359 lei suportați 
din bugetul de stat; 792 de funcționari 
parlamentari, cu o pensie medie de 4.547 
de lei (2.595 lei de la bugetul de stat); 609 
persoane de la Curtea de Conturi, media 
fi ind de 7.800 lei, din care 3.844 de lei cota 

suportată din bugetul de stat; 1.800 de 
persoane din  aparatul de specialitate al 
instanțelor judecătorești și parchetelor, cu 
o pensie medie de 4.439 lei, din care 2.525 
lei suportați din bugetul de stat.

Grosul pensiilor cărora publicul le 
spunea tot „speciale” proveneau însă din 
MAI, MApN, ISU, SRI, SPP, STS și SIE. 
Peste 140.000 de persoane sunt benefi ciare 
a așa-ziselor pensii de serviciu, media 
acestora fi ind cuprinsă între 3.500 și 5.000 
lei/lună. De exemplu, la MApN, pensia 
medie brută pentru vechime completă 
afl ată în plata casei de pensii a MApN este 
de aproximativ 3.500 lei. Aproape 60% 
din numărul total de pensionari militari 
au pensiile sub această valoare medie. 
Doar 6%  au pensii cuprinse între 7.000 și 
10.000 de lei și aproximativ 2,6% depășesc 
pragul de 10.000 de lei lunar (în marea 
lor majoritate, foști magistrați militari sau 
foști aviatori).

UNUL DIN PATRU ANGAJATORI NU UNUL DIN PATRU ANGAJATORI NU 
ACORDĂ MAJORĂRI SALARIALE ÎN 2020

În instituțiile publice plouă cu majorări salariale încă din 
2017. Chiar și în acest an guvernanții s-au angajat, cu 

câteva excepții, să crească lefurile, să ofere tichete de masă și de 
vacanță, sporuri de periculozitate, doctorat, fonduri europene 
etc. Are balta pește, cum ar veni! La privat însă lucrurile 
stau fi x pe dos: unul din patru angajatori nu va acorda nicio 
majorare salarială în acest an, iar 35,5% afi rmă că majorările 
vor fi  de cel mult 5%. Potrivit unui sondaj BestJobs, salarii 
mai mari cu până la 10% vor oferi 13% dintre angajatori, iar 
doi din zece și-au bugetat creșteri de până la 15%. Doar 6,5% 
dintre respondenți au afi rmat că vor majora salariile peste 
acest prag.

CAMERA DEPUTAȚILOR A VOTAT ELIMINAREA CAMERA DEPUTAȚILOR A VOTAT ELIMINAREA 
PENSIILOR SPECIALEPENSIILOR SPECIALE
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SENATORUL SENATORUL 
EMANOIL SAVIN EMANOIL SAVIN 

A REDEVENIT A REDEVENIT 
LIBERALLIBERAL

Cu un trecut 
politic 

care a balansat 
între PSD și PDL 
(devenit între timp 
PNL), senatorul 
prahovean 
Emanoil Savin s-a 
reînscris în PNL, 
partid în care a 
activat până în 
2016, când a decis 
să facă saltul înspre 
PSD. Fostul primar 
al Bușteniului a câștigat mandatul se senator 
pe listele PSD, dar anul trecut, în chiar preajma 
votului de demitere a Guvernului Dăncilă, i-a 
părăsit pe social-democrați, votând mai apoi 
Executivul Orban. Zilele trecute, acesta a admis 
că a fost reprimit ofi cial în rândurile PNL, 
declarând că singurii care l-au determinat să 
părăsească PSD au fost Dragnea și Dăncilă.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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TAXIMETRIȘTI „PIRAT”, 
DEPISTAȚI DE POLIȚIȘTI
Polițiștii din Bușteni au oprit 

pentru control un autovehicul 
despre care existau indicii că ar 
efectua transport de persoane 
contra cost, în acesta fi ind găsiți 
cinci pasageri care au precizat că 
urmau să achite o sumă de bani 
pentru a fi  transportați din oraș 
pe Platoul Bucegi. Șoferul a fost 
sancționat contravențional cu o 
amendă de 1.000 de lei, totodată 

fi indu-i suspendat dreptul de 
utilizare a autoturismului pentru 
6 luni, prin reținerea certifi catului 
de înmatriculare și a plăcuțelor 
cu numărul de înmatriculare, a 

precizat IPJ Prahova. Acesta nu 
a fost însă singurul caz. Un agent 
din cadrul B.D.N.E. – D.N.1B a 
depistat pe raza orașului Urlați un 
conducător auto despre care existau 
indicii că efectuează transport 
neautorizat de persoane, în auto 
fi ind identifi cați trei pasageri care 
au declarat că urmau să achite la 
destinație, în localitatea Ceptura, 
suma de 3 lei, fi ecare. Șoferul a 
fost sancționat contravențional, 
cu o amendă de 1.000 de lei și i-a 
fost suspendat dreptul de utilizare 
al autoturismului pentru 6 luni 
prin reținerea certifi catului de 
înmatriculare și a plăcuțelor cu 

numărul de înmatriculare.
BĂRBAT ARESTAT PENTRU 

ÎNȘELĂCIUNE. 
PREJUDICIUL ESTE ESTIMAT 

LA 50.000 DE EURO
Polițiștii de investigații criminale 

din cadrul Secției nr. 1 Ploiești 
efectuează cercetări într-o cauză 
privind un prahovean în vârstă de 27 
de ani, care la data de 16 decembrie 
2019, ar fi   înșelat reprezentanții 
unei societăți comerciale cu suma 
de aproximativ 50.000 Euro, cu 
prilejul efectuării unui transport 
de componente metalice pentru 
aeronave. Bărbatul a fost depistat în 

municipiul Ploiești și a fost reținut 
pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a 
fost prezentat Judecătoriei Ploiești, 
care a dispus arestarea sa preventivă, 
pentru 30 de zile. 

Elena ŞERBAN;
www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRAHOVA, GAZDA PRIMULUI EVENIMENT DIN PRAHOVA, GAZDA PRIMULUI EVENIMENT DIN 
PREȘEDINȚIA ROTATIVĂ A ROMÂNIEI LA OCEMN

„UNIFICATORII” LUI NICOLAE IONIȚĂ, LA VĂLENII DE MUNTE

ROMÂNIA ROMÂNIA 
ARE ARE 

PRINTRE PRINTRE 
CELE MAI CELE MAI 

MICI MICI 
SALARII SALARII 

MINIME DIN MINIME DIN 
EUROPAEUROPA

Nu mai e nicio noutate că 
România are chiar și acum, 

după creșterea salariului minim 
obligatoriu, printre cele mai mici 
venituri minime din Europa. Cele 
mai mari lefuri minime se plătesc 
în Luxemburg, 2.142 de euro pe 
lună, iar cele mai mici în Albania, 
Muntenegru, Macedonia de Nord, 
Serbia (sub 300 de euro), Bulgaria 
(312 euro), Letonia (430 euro), 
România (466 euro), Ungaria 
(487 euro), Estonia (584 euro), 
Lituania (607 euro). Venituri 
minime consistente, inclusiv peste 
media noastră națională, încasează 
salariații din așa-zisul grup select 
de țări precum Regatul Unit (1.760 
euro), Irlanda (1.707), Olanda 
(1.654), Belgia (1.594), Germania 
(1.584) și Franța (1.539). În Spania, 
leafa minimă este de 950 euro, iar 
în Portugalia- de 741 euro. Chiar și 
Grecia (758 euro), confruntată de 
câțiva ani cu o criză economică fără 
precedent, își permite să plătească 
venituri minime mai mari decât în 
România, țara în care, de vreo patru 
ani încoace, am auzit laude cum că 
economia duduie, ba am avut cele 
mai mari creșteri economice din UE 
și din lume!

Camera de Comerț și Industrie 
Prahova a găzduit, săptămâna trecută, 

workshop-ul „Creșterea performanței 
companiilor românești în regiunea extinsă a 
Mării Negre”, organizat de Camera de Comerț 
și Industrie a României (CCIR), împreună cu 
CCI Prahova și Institutul Kaizen, în marja 
președinției CCIR la Consiliului de Afaceri 
al Organizației de Cooperare Economică la 
Marea Neagră (BSEC-BC). România, prin 
CCIR, va asigura, în primul semestru din acest 
an, Președinția-în-Exercițiu a Organizației 
Cooperării Economice a Mării Negre (BSEC), 
sub motto-ul ,,Bridging Shores through 
Enhancing Cohesion”, acesta fi ind al șaselea 
mandat asumat de țara noastră. Prioritatea 
pentru București o constituie continuarea 
dezvoltării cooperării economice regionale 
interguvernamentale în cadrul BSEC, cu accent 
asupra dezvoltării următoarelor domenii: 
transporturi, energie, mediu, combaterea 
criminalității și organizarea proiectelor în 
concordanță cu resursele fi nanciare existente. 

Președintele CCI Prahova, Aurelian 

Gogulescu, a apreciat că „evenimentul 
reprezintă un excelent cadru de dialog pe 
teme actuale de interes pentru reprezentanții 
mediului de afaceri, din două puncte de 
vedere. Primul este legat de faptul că Regiunea 
Mării Negre are o mare importanță strategică 
datorită resurselor naturale foarte bogate, în 
special petrol și gaze, iar Prahova, după cum se 
știe, este fi eful sectorului petrolier în România. 
Al doilea punct de vedere are legătură cu nevoia 
de inovare, de continua îmbunătățire, la nivelul 
companiilor prahovene și românești.” Mesajul 
președintelui CCIR, Mihai Daraban, transmis 
prin directorul Direcției de Relații Externe, 
Eduard Costin, s-a referit la estomparea 
decalajelor dintre țările membre ale OCEMN:  
„Din totalul de 12 state membre ale OCEMN, 
doar trei sunt membre ale Comunității 
Europene, respectiv România, Bulgaria 
și Grecia.  Remarc necesitatea eliminării 
decalajelor în raport cu UE și a creării unui 
cadru propice compatibilizării graduale a 
OCEMN și a membrilor acestei organizații cu 
Comunitatea Europeană. Cifrele actuale sunt 

o dovadă relevantă a acestor decalaje. Astfel, 
comparând media produsului intern brut pe 
cap de locuitor al UE, de 28.280 euro, la nivelul 
anului 2018, cu cea a statelor OCEMN, care 
în aceeași perioadă a înregistrat 7.114 euro, 
constatăm o diferență alarmantă. Inițiativa 
CCIR de a organiza acest eveniment, în 
parteneriat cu Institutul Kaizen România, vine 
în sprijinul antreprenorilor din aceste țări prin 
expunerea unor modalități de efi cientizare și 
modernizare a activității economice și implicit 
de creștere a capacității operatorilor economici 
de accesare a piețelor externe.”

Cooperarea economică a Mării Negre 
(BSEC) a luat fi ință odată cu semnarea 
Declarației de la Summit-ul de la Istanbul și a 
Declarației de la Bosfor de către șefi i de stat și 
de guvern ai țărilor din regiune. BSEC servește 
ca un forum de cooperare într-o gamă largă 
de domenii pentru 12 state membre: Albania, 
Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, 
Grecia, Moldova, România, Rusia, Serbia, 
Turcia și Ucraina.

La evenimentul de săptămâna trecută au fost 
prezenți prefectul județului Prahova, Cristian 
Ionescu, subprefectul Maria Mihaela Duta, 
președintele Camerei de Comerț Bilaterale 
Belgia-Luxemburg-Republica Moldova, Alain 
Schodts,  reprezentanții Kaizen Institute 
Romania,  Julien Bratu, country manager și 
Andrei Radutu, marketing manager și în 
jur de 70 de reprezentanți ai companiilor și 
instituțiilor din Prahova, Buzău, Giurgiu, 
Argeș, Bistrița, Ilfov, Galați, Vrancea, Neamț 
și Călărași.

La Centrul Cultural 
„Nicolae Iorga” din 

Vălenii de Munte a fost vernisată, 
pe 24 ianuarie, expoziția 
grafi cianului prahovean Nicolae 
Ioniță, „Unifi catorii-Neamul 
românesc în grafi ca mondială”, 
un proiect început acum 25 
de ani și care reunește creații 
ale artiștilor (peste 1500) din 
142 de țări. Ideea de fond a 
artistului Ioniță a fost un fel 
de provocare lansată colegilor 
săi de pe toate continentele de 
a studia istoria noastră și de 

a portretiza, după talentul și 
imaginația fi ecăruia, marile 
nume ale neamului românesc, 
de la Ovidiu, la Nichita Stănescu 
și de la Burebista, la Ilie Ilașcu. 
Până în 2016, a primit peste 
10.000 de lucrări realizate de 
artiști din toate colțurile lumii. 
O parte dintre acestea au fost 
prezentate la Văleni, alături de 
care și-a expus propriile opere și 
autorul expoziției.

Nicolae Ioniță    a deținut, în 
perioada martie 2002-aprilie 
2010, funcția de președinte al 

Biroului pentru Europa de Est 
al Organizației Internaționale 
a Caricaturiștilor „Cartoonists 
Rights Network”.

Distins cu peste 50 de premii 
românești și mai mult de 30 de 
premii internaționale,  artistul 
a expus lucrările sale în peste 
250 de saloane expoziționale 
din Belgia, Brazilia, Bulgaria, 
Croația, Canada, Cuba, Marea 
Britanie, Franţa, Grecia, Olanda, 
Iran, Israel, Italia, Japonia, 
Iugoslavia, Polonia, Portugalia, 
Rusia ori Turcia.

amera de Comerț și Industrie Gogulescu a apreciat că evenimentul
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Pentru ÎNFIINŢĂRI sau RADIERI de SOCIETĂŢI COMERCIALE, PFA, II sau IF, precum şi 
pentru MODIFICĂRI ÎN  STRUCTURA FIRMEI, apelaţi la 

echipa Camerei de Comerţ şi Industrie  Prahova !
Garantam servicii rapide şi profesioniste, la preţuri foarte avantajoase.

Alegeţi să economisiţi timp preţios, pe care să  îl dedicaţi dezvoltării afacerii Dumneavoastră !
Informatii la: tel. 0344 401 201 sau email cristian.vezeteu@cciph.ro
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A AMENINȚAT CĂ 
ÎȘI OMOARĂ FOSTA 

CONCUBINĂ. ACUM ARE 
DOSAR PENAL 

Totul a plecat de la un denunț 
al unei persoane, care a anunțat 
că pleacă din Buzău pentru 
a se deplasa la locuința fostei 
concubine din Ploiești, pentru 
a o omorî, întrucât aceasta l-a 
îndatorat la bancă. „În urma 
verifi cărilor efectuate, polițiștii au 
identifi cat apelantul în zona de 

vest a municipiului, într-un local 
public din zona gării.  Asupra sa 
a fost gasit un briceag în poziția 
deschis, despre care a afi rmat că 
îl folosea pentru desfacerea unei 
conserve, situație infi rmată de 
faptul că la depistare bărbatul nu 
consuma decât băuturi alcoolice”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de port sau folosire fără drept de 
obiecte periculoase și amenințare, 
reținându-se că în data de 27 

noiembrie i-a adresat în mod 
direct amenințări concubinei 
sale. Bărbatul a fost reținut 
pentru 24 de ore și ulterior a fost 
prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, ocazie cu 
care s-a dispus măsura controlului 
judiciar, pentru 60 de zile. 
TRAGEDIE LA FILIPEȘTII DE 

PĂDURE
Un bărbat și-a pierdut viața în 

pădurea din apropierea fostei mine 
din Filipeștii de Pădure, după ce s-a 
răsturnat cu tractorul și a rămas prins 
sub utilaj. O persoană a sunat la 112 
și a alertat autoritățile. Din păcate, 
victima, un bărbat din Filipeștii de 

Pădure, în vârstă de 76 de ani, a fost 
declarat decedat de către cadrele 
medicale. Din primele verifi cări 
se pare că bărbatul efectua lucrări 
de toaletare/defrișare pe un teren, 
proprietate personală, utilizând 
un tractor de mici dimensiuni. 
Posibil pe fondul unei manevre de 
mers înainte, în rampă, utilajul s-a 
răsturnat, conducătorul fi ind prins 
sub acesta. „În cauză a fost întocmit 
un dosar penal pentru ucidere din 
culpă”, a precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE ȘOSEAUA 
VESTULUI DIN PLOIEȘTI. 
Accidentul rutier a avut loc pe 

Șoseaua Vestului, la intersecție 

cu strada Mărășești, după ce o 
basculantă a intrat într-un tramvai 
în care se afl au aproximativ 30 de 
persoane. În urma impactului, o 
femeie în vârstă de 36 de ani a fost 
asistată medical la locul accidentului. 
Se pare că accidentul rutier s-ar fi  
produs după ce șoferul basculantei 
nu ar fi  acordat prioritate de trecere 
tramvaiului.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Săptămâna trecută, primarul comunei Drajna, Violeta 
Gonțea și directorul adjunct din cadrul Agenției 

de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (organism 
intermediar POR), Mariana Vișan, au semnat contractul 
de fi nanțare pentru proiectul „Extindere Ambulatoriu din 
cadrul Spitalului de Pneumoft iziologie” din localitatea 
prahoveană, proiect ce are ca obiectiv creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate. Administrația locală benefi ciază 
astfel de fi nanțare nerambursabilă prin Regio (Programul 
Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 
8- „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1 -  „Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea 
ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul 
specifi c 8.1-„Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – „Ambulatorii.”

Cu o perioadă de implementare de 42 de luni, până la 
data de 13 februarie 2022, proiectul valorifi că o fi nanțare 
de 6.374.610,91 lei, din care peste 4,4 milioane de lei provin 

din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 
1,8 milioane de lei constituie alocarea din bugetul național, 
cofi nanțarea benefi ciarului fi ind de peste 127 de mii de 
lei. Comuna Drajna devine în acest fel prima din Prahova, 

dacă nu cumva din toată regiunea, care a reușit să parafeze 
șapte proiecte cu fi nanțare europeană. Până anul trecut, 
administrația locală mai semnase contracte de fi nanțare 
pentru șase proiecte, în valoare cumulată de aproximativ 
15,5 milioane de lei, sumă care echivalează cu de două ori 
bugetul de venituri al localității pentru anul 2019: PNDR 
2014-2020- modernizare străzi- 943.346 euro; cămin 
cultural-394.682 euro; înfi ințare rețea de canalizare-982. 
425 euro; POR 2014-2020, reabilitarea Moarei de Apă 
Warthiadi, 3,4 mil. lei și modernizare, dotare și construire 
anexă tehnică, grădinița cu program prelungit, Drajna de 
Jos, 1,066 mil. lei; GAL „Plaiurile Ramidavei”, achiziționare 
buldoexcavator, 50.000 euro partea de fi nanțare europeană. 
Cu contractul de fi nanțare semnat în acest an, valoarea 
fondurilor europene atrase de Drajna se ridică la aproape 
22 de milioane de lei. Tot anul trecut, primarul Gonțea 
ne spunea că mai are documentații depuse pentru alte 
două proiecte: „prin PNDR n-am mai avut ce măsuri să 
accesăm, le-am epuizat pe toate, așa că ne-am orientat 
la POR. Am depus documentații și sper să ne fi e aprobate 
pentru construirea unei săli de sport, iar pentru Spitalul de 
Pneumoft iziologie mai avem un proiect pentru efi cientizare 
energetică a pavilionului”.

FOSTUL PRIMAR VICTOR ȘTEFAN SĂVULESCU, 
CETĂȚEAN DE ONOARE AL PLOIEȘTIULUI

La aproape o lună după ce a 
împlinit venerabila vârstă 

de 90 de ani și la 24 de ani de când 
și-a încheiat mandatul de primar 
al orașului, inginerul Victor Ștefan 
Săvulescu va primi titlul de cetățean 
de onoare al municipiului pentru 
„remarcabila activitate profesională, 
contribuția adusă la buna 
administrare a orașului, precum și 
pentru promovarea imaginii acestuia 
pe plan național și internațional”. În 
luna decembrie, primarul Adrian 

Dobre, cel mai tânăr din istoria 
urbei, i-a oferit primului primar 
ales după revoluție, o diplomă de 
excelență pentru întreaga activitate. 
Numit prin anumite cercuri „senior 
al petrolului”, Victor Săvulescu și-a 
legat întreaga carieră de cercetare; 
a fost vreme de 7 ani, între 1952 și 
1959, șef serviciu de proiectare la 
Uzina Mecanică Sadu (Gorj) și alți 
33 de ani a lucrat la Uzina 1 Mai, întâi 
ca  șef atelier proiectare (1959-1970) 
și mai apoi în poziția de consilier 

pentru coordonarea proiectelor 
tehnice (1970-1992). A făcut parte 
sau i-au trecut prin mână câteva 
produse speciale marca „1 Mai”, 
utilaj chimic și de rafi nării pentru 
temperaturi scăzute și instalații de 
foraj de mare adâncime, cu care 
unitatea din Ploiești și-a căpătat, la 
un moment dat, faima mondială. 
Nu a fost membru PCR, iar în 1992 
a candidat și a fost ales primar al 
Ploieștiului din partea PNL Prahova.

COMUNA DRAJNA, SINGURA DIN PRAHOVA COMUNA DRAJNA, SINGURA DIN PRAHOVA 
CARE A CÂȘTIGAT 7 PROIECTE EUROPENE!CARE A CÂȘTIGAT 7 PROIECTE EUROPENE!

VALOAREA INVESTIȚIILOR ESTE DE APROXIMATIV 22 MIL. LEIVALOAREA INVESTIȚIILOR ESTE DE APROXIMATIV 22 MIL. LEI

Astăzi, 30.01.2020, au loc 
ședințe ordinare atât la 

Consiliul Județean Prahova, cât și la 
Primăria Ploiești. Printre proiectele 
de hotărâre propuse pe ordinea de 
zi se regăsesc și cele referitoare la 
modifi carea salariilor funcționarilor 
publici și a personalului contractual 
din cele două instituții. Cum 
vor vota consilierii județeni și 
municipali vom vedea. La Primăria 
Ploiești, schița de proiect prevede 
majorarea salariului minim la 2.230 
lei, acolo unde lefurile se plătesc 
la cuantumul minim obligatoriu 

pe economie și înghețarea restului 
salariilor la nivelul celor din 2019. 
La Consiliul Județean Prahova, 
unde bugetul este mai generos, 
se propune majorarea salariilor 
cu coefi cientul de infl ație (4%) și 
recalcularea veniturilor de bază 
raportat la noul nivel al salariului 
minim pe economie (salariul este 
calculat prin înmulțirea salariului 
minim pe economie cu coefi cientul 
de ierarhizare corespunzător fi ecărei 
funcții). Trebuie să mai rețineți că 
angajații CJ și ai Primăriei Ploiești, 
precum și ai instituțiilor afl ate 

în subordinea celor două entități 
publice, mai primesc, lunar, norma 
de hrană și, anual, vouchere de 
vacanță. Reamintim că, din 2016 
și până astăzi, am avut dublări sau 
aproape triplări ale fondului de 
salarii. Iată exemplele: Consiliul 
Județean Prahova: cheltuieli de 
personal 2016-9,65 mil. lei, cheltuieli 
de personal 2019-27,14 mil. lei 
(creștere 281%); Primăria Ploiești: 
cheltuieli de personal 2016-13 mil. 
lei, cheltuieli de personal 2019-29,5 
mil. lei (creștere de 226%).

SALARII MAJORATE LA CJ PRAHOVA, POSIBIL SALARII MAJORATE LA CJ PRAHOVA, POSIBIL 
PLAFONATE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI
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VOLOSEVICI, GANEA, VOLOSEVICI, GANEA, 
OPREA ȘI PARASCHIV, OPREA ȘI PARASCHIV, 

POSIBILI CANDIDAȚI PSD POSIBILI CANDIDAȚI PSD 
LA PRIMĂRIA MUNICIPALĂ

Se pare că viceprimarul Cristian 
Ganea ar avea de înfruntat o 

competiție internă pentru a putea fi  
candidatul PSD la Primăria Ploiești, 
a declarat, la solicitarea presei, 
președintele Bogdan Toader. Acesta 
a comentat că partidul poate miza pe 
4-5 posibili competitori la alegerile 
locale din iunie, afi rmând totuși 
că actualul viceprimar are cea mai 
bogată experiență în administrația 
municipală, deținând până acum 
funcții executive, precum cea de 
primar interimar și de viceprimar. 
Totuși, liderul PSD a avansat două 
nume, senatorul Radu Ștefan 
Oprea, fost ministru pentru IMM-
uri și deputatul Rodica Paraschiv, 
fost director în cadrul Consiliului 
Județean Prahova, descrise drept 
persoane cu largă competență. 
Singurele necunoscute sunt legate de 
alegerile în sine: „nu știm cum vor fi  
alegerile, dintr-un tur sau din două 
tururi, nu știm contracandidații; 

ceea ce este un lucru foarte, foarte 
important este că noi avem în acest 
moment 4-5 persoane care pot 
candida cu șanse pentru fotoliul de 
primar al municipiului Ploiești”. 
Dar cel mai interesant lucru este că 
Toader a recunoscut, la o emisiune 
TV online, că a purtat o discuție 
cu fostul primar PDL (fost PNL, 
ALDE) Andrei Volosevici, prilej cu 
care i-a propus acestuia să candideze 
din partea PSD. Președintele PSD a 
afi rmat: „Este adevărat că am purtat 
discuții cu domnul Volosevici, nu 
le-aș spune negocieri, despre o posibilă 
candidatură a sa la Primăria Ploiești. 
Cred că este timpul ca orgoliile politice 
să fi e lăsate la o parte pentru binele 
ploieștenilor. A rămas să ne auzim 
din nou după ce domnul Volosevici va 
avea rezultatele unui sondaj comandat 
de dânsul, în urma căruia va stabili 
dacă va candida ca independent sau 
din partea unui partid politic.”

Sub sloganul „Ploieștiul 
are nevoie de un arhitect”, 

Răzvan Enescu, candidatul 
Partidului Libertate, Unitate 
și Solidaritate (PLUS) 
pentru funcția de primar al 
municipiului, a început seria 
de întâlniri cu susținătorii și 
simpatizanții săi, pentru a le 
prezenta programul pentru 
orașul al cărui cetățean „la a 
cincea generație” este și domnia 
sa. Săptămâna trecută, tânărul 
arhitect, cu un business de succes 
în profi l (arhitectură), dezvoltat 
în județ, țară și străinătate, 
le-a vorbit celor prezenți, în 
cadrul proiectului „Schimbăm 
Ploieștiul acum”, mai mult 
despre investițiile de care urbea 
are nevoie și mai puțin despre 
eventualii săi contracandidați, 
așa cum se practică pe la noi, 
de când s-a inventat „campania 

electorală negativă”: „Trăim 
într-un oraș prost administrat. 
Trăim într-un oraș cu un buget 
de avarie și asta ni se spune, în 
fi ecare an, în ultimele trei decenii. 
Avem nevoie să ne dezvoltăm. 
Avem nevoie de un oraș care să 
ne aducă bunăstare, avem nevoie 
de oameni care construiesc. Avem 
nevoie să redăm Ploieștiului 
frumusețea de altădată, să îi 
punem în valoare construcțiile 
vechi și valoroase, să eliminăm 
construcțiile provizorii și tonetele 
cu aspect neplăcut și neunitar. 
Eliminând sursele de corupție din 
zona construcțiilor, încurajând 
concursurile de arhitectură pentru 
obiectivele publice importante, 
asigurând autorizarea rapidă și 
responsabilă a construcțiilor, vom 
avea un oraș frumos, un oraș cu 
care să ne mândrim, în care să 
îți fi e drag să trăiești. De aceea, 

o spun cu tărie, Ploieștiul are 
nevoie de un arhitect!” Enescu 
spunea, la un moment dat, că 
nu „e cazul să reinventăm noi 
roata” la Ploiești, ci pur și simplu 
ar trebui să preluăm modele de 
succes din alte orașe din țară, 
oferind exemplele arhicunoscute 
de administrație efi cientă de la 
Oradea și Cluj-Napoca, dar și din 
alte orășele de provincie, unde 
s-a investit „matur”. Candidatul 
PLUS a parcurs domeniile 
în care ar trebui investiții și 
corecții serioase precum mediu 
(salubritate, colectarea selectivă 
a deșeurilor, spații verzi), 
sănătate (un spital nou, fi indcă 
cele existente-de Pediatrie și 
Municipal- sunt total depășite), 
învățământ (creșe și grădinițe), 
infrastructură, transport, sport, 
digitalizare, mediul economic 
etc.

Săptămâna trecută, PSD Prahova și-a 
ales noua conducere la nivel de județ. 

Cum era de așteptat, Bogdan Andrei Toader 
a fost reconfi rmat în funcția de președinte al 
PSD Prahova, iar primarul comunei Cornu, 
Cornel Nanu, în cea de președinte executiv 
al partidului. Deputatul Rodica Paraschiv a 
fost nominalizată și votată ca secretar general 

al PSD, în timp ce mai mulți parlamentari, 
primari, consilieri județeni sau municipali 
au ocupat una dintre cele 16 funcții de 
vicepreședinte: Radu Oprea, Laura Moagher 
Fulgeanu, Răzvan Ursu, Andrei Nicolae, 
Ludmila Sfîrloagă, Cristian Ganea, Rareș 
Enescu, Daniel Sepși, Robert Vâscan, Florin 
Constantin, Sorin Popa, Alexandru Hurloiu, 

Adrian Bucur, Georgiana Ardelean, Adrian 
Lungu și Mircea Cosma. Noul și vechiul 
președinte, Bogdan Toader, a avut un discurs 
mobilizator, bazat în principal pe atacuri la 
adresa guvernării liberale, instalată de ceva 
mai bine de două luni. Pe contul său de 
socializare, Toader le-a transmis colegilor 
și susținătorilor sinteza mesajului său: „Am 
adus, în ultimii ani, cu sprijinul colegilor și al 
tuturor celor care ne-au transmis feedback-
ul lor, un sufl u nou în politica județeană, iar 
politica vizează, obligatoriu, transformarea 
unor principii și programe în proiecte pentru 
comunitățile în care trăim. Trebuie să ne 
mobilizăm și să aratăm, prin faptele noastre, 
prin atitudinea noastră, că am înțeles unde s-a 
greșit și să continuăm să luptăm și să muncim 
pentru ca interesul cetățenilor să fi e cât mai 
bine reprezentat. Am încredere că social-
democrația din România are toate premisele 
de redresare în perioada care urmează. Au 
trecut doar două luni de când liberalii au 
ajuns la Putere, interval scurt de timp, în 
care au reușit să ducă în derizoriu instituțiile 
statului român, au distrus conceptul de 
separație a puterilor în stat, președintele se 
implică în deciziile luate de Guvernul Orban, 

iar Guvernul liberal a ajuns să își asume 
răspunderea pe legi esențiale pentru România, 
inclusiv pe bugetul de stat, au abandonat 
marile proiecte de infrastructură rutieră și 
este limpede că liberalii nu vor crește alocațiile 
pentru copii sau pensiile, așa cum s-a aprobat 
prin legile care au trecut prin Parlamentul 
României. Partidul Social Democrat a rămas 
singurul partid în Opoziție și este de datoria 
noastră să trezim spiritul dreptății în rândul 
românilor. Avem această obligație, pentru că, 
altfel, România va ajunge să fi e condusă de o 
clică de profi tori, care va continua să ia decizii 
împotriva cetățenilor. Prahovenii au nevoie de 
noi, trebuie că continuăm ceea ce am început 
la Consiliul Județean Prahova, să continuăm 
modernizarea spitalelor și a infrastructurii 
rutiere, să dăm tot ce avem mai bun pentru ca 
oamenii să fi e multumiți de politicile publice 
locale, iar noi, la rândul nostru, să știm că 
facem tot ceea ce este corect și normal pentru 
dezvoltarea județului nostru! Vă mulțumesc 
tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ați 
acordat în toți acești ani la conducerea PSD 
Prahova. Am încredere că împreună vom 
obține din nou rezultate foarte bune.”

CANDIDATUL PLUS, RĂZVAN ENESCU, CANDIDATUL PLUS, RĂZVAN ENESCU, 
ȘI-A PREZENTAT PROGRAMUL ȘI-A PREZENTAT PROGRAMUL 
PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTIPENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

ă i i l C i ti t l f t f t

ăptămâna trecută PSD Prahova și a al PSD în timp ce mai mulți parlamentari

BOGDAN TOADER, RECONFIRMAT LA ȘEFIA PSD PRAHOVABOGDAN TOADER, RECONFIRMAT LA ȘEFIA PSD PRAHOVA

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

0372.032.313
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În afară de Vălenii de Munte 
și parțial Bușteni, celelalte 

trei orașe nici nu dispun de bugete 
îndestulătoare, ca să presupunem 
că nu aveau nevoie de bani 
pentru dezvoltarea comunităților. 
În contrapondere, gândind că 
accesul la resursele fi nanciare 
guvernamentale și județene este 
limitat, orașele conduse de primari 
PNL (Ploiești, Câmpina, Mizil, 
Plopeni, Slănic, Sinaia, Azuga și 
Ploiești) sau ALDE (Băicoi) au 
mizat totul pe fi nanțările externe 
și, în consecință, au scris la 
modul serios proiecte, obținând, 
împreună, numai prin POR 2014-
2020,  bani pentru 37 de investiții. 
Doar Urlați (primar PNL) nu are 
niciun proiect european (POR) 
sau național (PNDL), lucru care 
s-ar putea interpreta prin aceea că 
bugetul local, după inaugurarea 
Parcului Industrial Ploiești, 
fi liala Urlați, este sufi cient pentru 
modernizarea urbei.

OPT ORAȘE AU 
ATRAS FONDURI 

EUROPENE ÎN 
VALOARE DE       

313,122 MIL. LEI
Săptămâna trecută, primarul 

orașului Azuga, Ciprian-George 
Barbu, a semnat al patrulea proiect 
fi nanțat prin POR 2014-2020, în 
valoare de 18, 21 mil. lei, din care 
peste 14,6 milioane de lei sunt 
alocate din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, contribuția 
din bugetul de stat depășește 2,2 
milioane de lei, iar cofi nanțarea 
eligibilă a benefi ciarului este de 
peste 344 de mii de lei. Investiția, 
care presupune construirea a 
trei blocuri de locuințe sociale și 
modernizarea a 11 străzi, va avea 
ca termen de fi nalizare de 54 de 
luni (iunie 2018-noiembrie 2022). 
Anul trecut, Primăria Azuga a mai 
obținut trei fi nanțări europene. 
Ca număr de proiecte, cele mai 
multe sunt în orașul Ploiești (10 
cereri de fi nanțare semnate), dar 
ca valoare a lucrărilor, conduce 
detașat Sinaia (124,45 mil. lei). 
Să vedem însă ce investiții au fost 

aprobate pe fi ecare oraș. Facem 
doar precizarea că, în total, 8 orașe 
au semnat , cum spuneam, 37 de 
contracte, în valoare cumulată de 
313, 122 mil. lei:

-Azuga, 4 proiecte, în valoare 
de 32,4 mil. lei (primar Barbu 
Ciprian George): modernizare 
creșă cu grădiniță -1,8 mil. lei, 
amenajare spații verzi-7,69 mil. 
lei, creșterea efi cienței energetice 
a clădirilor publice, Spitalul de 
Ortopedie și Traumatologie -5,7 
mil. lei, îmbunătățirea calității 
vieții populației în oraș, lot 1-18,21 
mil. lei;

-Sinaia, 8 proiecte, în valoare 
de 124,45 mil. lei (primar Oprea 
Vlad): efi ciență energetică și 
extindere iluminat zona istorică 
-11,8 mil. lei, ECO-BUS-18,3 
mil. lei, NOCO2, cale pentru 
pietoni-22,75 mil. lei, construire 
PARK & RIDE-27,09 mil lei, 
amenajare Grădina publică 
„Parc Stirbei”-7,2 mil. lei, dotare 
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc 
Sinaia-9,7 mil. lei, Centru S loc de 
bine -5,16 mil. lei, realizare Centru 
Multifuncțional Educațional-
Recreațional „ZINO, Educație de 
la A la Z”-22,45 mil. lei;

-Mizil, 4 proiecte, în valoare de 
29,132 mil. lei (primar Negraru 
Silviu Costin): reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și 
dotarea Liceului Tehnologic 
„Tase Dumitrescu”-13,35 mil. 
lei; reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea Grădiniței 
cu program prelungit nr.5-5,8 mil. 
lei, creșterea efi cienței energetice a 
corpului nr. 5 al Liceului Teoretic 
„Grigore Tocilescu” -3,022 mil. 
lei, creșterea efi cienței energetice 
la Spitalul Orășenesc „Sfânta 
Filoft eia”, pavilionul principal-6,96 
mil. lei;

-Băicoi, 3 proiecte în 
cuantum de 26,64 mil. lei 
(primar Constantin Marius): 
dotarea Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Orășenesc -8,44 
mil. lei, amenajare Parc Central 
Băicoi-11,3 mil. lei, creșterea 
efi cienței energetice a iluminatului 
public-6,9 mil. lei;

-Slănic, 1 proiect, în valoare 
de 5,3 mil. lei (primar Moraru 

Remus): amenajare spații verzi/
parc în oraș-5,3 mil. lei;

-Câmpina, 4 proiecte, 
în valoare de 41,46 mil. lei 
(Tiseanu Horia): restaurarea, 
dotarea și valorifi carea durabilă 
a patrimoniului cultural al 
obiectivului de patrimoniu 
„Muzeul Memorial B.P. 
Hașdeu”-5,8 mil. lei, creșterea 
efi cienței energetice în clădirile 
rezidențiale din municipiul 
Câmpina-0,73 mil. lei, creșterea 
efi cienței energetice la Colegiul 
Tehnic „C-tin Istrati”-8,41 mil. 
lei, creșterea efi cienței energetice, 
Spitalul Câmpina-26,52 mil. lei;

-Ploiești, 10 proiecte, în 
valoare de 44,79 mil. lei (primar 
Adrian Dobre): construire 
grădiniță cu program prelungit 
pe str.Poștei nr.23-6,2 mil. lei, 
efi cientizare energetică blocuri 
lot I- 2,59 mil. lei, efi cientizare 
energetică Liceul Tehnologic „1 
Mai”, sala de sport-1,95 mil. lei, 
efi cientizare energetică Școala 
Gimnazială „G. Coșbuc”-1,77 mil. 
lei, efi cientizare energetică Liceul 
Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol 
Andrei”-1,28 mil. lei, efi cientizare 
energetică Grădiniță cu program 
prelungit „Sf. Mucenic Mina”-4,29 
mil. lei, efi cientizare energetică 
Grădinița cu program prelungit 
nr.23-4,14 mil. lei, efi cientizare 
energetică blocuri lot 4- 4,74 mil. 
lei, efi cientizare energetică blocuri 
lot 3-3,89 mil. lei, efi cientizare 
energetică blocuri lot 2-9,42 
mil. lei, efi cientizare energetică 
Colegiul Național „Al. I. Cuza”-
4,52 mil. lei;

-Plopeni, 2 proiecte, în 
valoare de 8,95 mil. lei (primar 
Niță Dragoș): reabilitare termică 
și energetică Școala Gimnazială 
„Carol I”-4,54 mil. lei, reabilitare 
termică și energetică Sala 

Polivalentă-4,41 mil. lei.
PRIMĂRII DE 

ORAȘE „ABONATE” 
LA PNDL

Prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală, care se 
bazează în totalitate pe fonduri 
naționale (bugetul de stat), 
cele mai multe proiecte au fost 
acordate (obținute?) de orașe 
conduse de primari PSD: PNDL 
I- Boldești Scăeni-1 proiect (17,8 

mil. lei), Breaza-1 proiect (14,043 
mil. lei) și Bușteni-3 proiecte 
(8,6 mil. lei); PNDL II- Boldești 
Scăeni-2 proiecte (8,2 mil. lei), 
Bușteni -10 proiecte (10,9 mil. lei), 
Comarnic-2 proiecte (5,4 mil. lei), 
Vălenii de Munte-3 proiecte (6,25 
mil. lei). Este adevărat, fi nanțări 
prin PNDL au primit și o primărie 
condusă de un edil șef al ALDE 
(Băicoi- 7 proiecte, 34,5 mil. lei) 
și patru conduse de primari PNL: 
Azuga-2 proiecte (21,7 mil. lei), 
Mizil-2 proiecte (15,5 mil. lei), 
Sinaia-3 proiecte (1,9 mil. lei) și 
Slănic-1 proiect (0,86 mil. lei).

2 MILIARDE DE 
LEI SOLICITATE DE 
ENTITĂȚI PUBLICE 
ȘI PRIVATE DIN 

PRAHOVA
În prezent, în regiunea Sud 

Muntenia s-au înregistrat 1.178 de 
proiecte (inclusiv aplicațiile depuse 
în cadrul SUERD), prin care sunt 
solicitate fonduri nerambursabile 
de peste 8 miliarde de lei. La 
nivelul județului Prahova, au fost 
depuse de solicitanții de fonduri 
Regio 306 aplicații, având o valoare 
solicitată de peste 2 miliarde de 
lei. Dintre acestea, prin cele 11 
proiecte înregistrate la nivelul 
Axei prioritare 13, sunt solicitate 
fonduri în valoare de peste 158 de 
milioane de lei.

ACTUALITATE 

Maria BOGDAN; 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

FONDURILE EUROPENE PENTRU ORAȘE FONDURILE EUROPENE PENTRU ORAȘE 
ATRASE ÎN PRAHOVA, PRIN POR 2014-2020, ATRASE ÎN PRAHOVA, PRIN POR 2014-2020, 

AU FOST OBȚINUTE DE CENTRE URBANE AU FOST OBȚINUTE DE CENTRE URBANE 
CONDUSE DE PRIMARI PNL SAU ALDECONDUSE DE PRIMARI PNL SAU ALDE

SUPLIMENTARE DE FONDURI 
PENTRU AMPOR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (AMPOR) a aprobat supracontractarea 

proiectelor din lista de rezervă a Programului, pentru iluminatul 
public (Axa prioritară 3), dezvoltarea urbană durabilă (Axa prioritară 
4), îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10) și 
pentru regenerarea orașelor mici și mijlocii (Axa prioritară 13). Prin 
această măsură, proiectele afl ate în lista de rezervă vor fi  evaluate, în 
vederea contractării, valoarea totală a fi nanțării depășind 2,4 miliarde 
de euro. De asemenea, după îndeplinirea unor condiții impuse de 
reglementările europene, vor fi  relansate și apeluri de proiecte în 
cadrul POR 2014-2020 pentru axele prioritare cu fi nanțare disponibilă, 
inclusiv pentru stimularea mediului de afaceri.

A ÎNCEPUT PREGĂTIREA POR 2021-2027

Începând cu 28 ianuarie, vor fi  organizate întâlniri ale Grupurilor 
Tematice Regionale, în vederea actualizării Planului de Dezvoltare 

Regională 2021-2027 (PDR), principalul document de planifi care 
și programare care stabilește  direcțiile strategice, prioritățile de 
dezvoltare precum și mecanismele de fi nanţare pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare asumate, realizat la nivel regional și aprobat 
de către factorii de decizie din Regiunea Sud Muntenia.

În acest sens au fost constituite 7 Grupuri Tematice Regionale, câte 
unul pentru fi ecare domeniu de specializare inteligentă, identifi cat la 
nivelul regiunii. Întâlnirile au avut sau vor avea loc astfel:

Competitivitate, Specializare Inteligentă și Digitalizare - 28.01.2020 
-  Pitești, Argeș;

Mobilitate și Infrastructură - 04.02.2020, Târgoviște, Dâmbovița;
Dezvoltare Urbană Durabilă și Localități Inteligente - 06.02.2020 – 

Ploiești, Prahova;
Dezvoltare Rurală și Agricultură - 11.02.2020, Călărași;
Protecția Mediului, Efi ciență Energetică și Tranziția către o 

Economie Circulară - 13.02.2020 – Alexandria, Teleorman;
Susținerea Sănătății și Protecției Sociale - 19.02.2020, Giurgiu;
Educație și Ocuparea Forței de Muncă- 25.02.2020, Slobozia, 

Ialomița.
Grupurile Tematice Regionale (GTR) reunesc reprezentanți ai ADR 

Sud Muntenia, ai grupurilor de parteneriat local, ai universităților, 
mediului de afaceri, sindicatelor, ONG-urilor, precum și ai altor 
instituții relevante.
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Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

„CĂLĂTORUL CU CINCI PICIOARE”

În peregrinările sale prin mahalalele 
Ploeștilor, Ioan Groșescu poposind 

în mahalaua, “văpsea galbenă”, 
Sf.Dumitru ne face o frumoasă urare 
citândul pe Ioan Grigorescu “Bine ați 
venit în infern!” . Și frumos ne spune 
I.Groșescu: “În această mahala ,într-o 
casă din apropierea barierei Rafov,(…) 
s-a născut ,în 1930, unul dintre cei mai 
împătimiți îndrăgostiți de Ploiești și 
credincios zugrav al imaginii lui, văr 
prin alianță cu poetul Nichita Hristea 
Stănescu din Piața Sârbească (n.aut. 
Mahalaua mea de baștină unde de peste  
60 de ani locuiesc!), scriitorul, scenaristul, 
cineastul, omul de cultură și de aleasă 
simțire (…) Ioan Grigorescu.” 

 Fară a intra în detalii de fi șier 
wikipedia, nu pot să nu amintesc din 
realizările acestui deosebit om de 
cultură care a fost ploieșteanul Ioan 
Grigorescu(n.1930-d.2011):

-cărti
•Unde vîntul miroase a petrol
(Ed. Tineretului, 1961)
•Ploiești – mic îndreptar turistic
(Ed. Meridiane, 1964)
•Lupta cu somnul
(Ed. Tineretului, 1968)
•Spectacolul lumii
(Ed. Cartea Românească, 1973)
•Dilema americană - spectacolul 

lumii (vol. II)
(Ed. Cartea Românească, 1981)
•Al cincilea punct cardinal - 

spectacolul lumii (vol. III)
(Ed. Cartea Românească, 1983)
•Ucideți petrolul(I, București, 1993)
•Bine ați venit în infern!...
(Ed. Nemira, 1994
-fi lme
•Canarul și Viscolul(1969)
•Felix și Otilia(1972)
•Explozia(1973)
•Cuibul salamandrelor(1976)
•Acțiunea „Autobuzul”(1978)
•Iarba verde de acasă(1978)
•Brațele Afroditei(1978)
•Un echipaj pentru Singapore(1981)
•Ringul(1984)
•Trenul de aur(1986)
•Începutul adevărului (Oglinda)

(1994) - în colaborare cu Sergiu 
Nicolaescu

•Spectacolul lumii (serial TV, 1994)
și multe alte cărți și fi lme pe care locul 

si timpul nu-mi permit să le amintesc.      
În fapt, motivul temei acestui articol a 

fost un interviu pe care Ioan Grigorescu, 
în calitate de ambasador al României 
în Polonia l-a acordat unui jurnalist 
clujean,  în anul 1998. În acest  interviu 
am putut să mi-l imaginez  pe Ioan 
Grigorescu, ploieșteanul, la o masă, în 
orasul lui “ce bei”, cu o halbă de bere în 
față, vorbindu-mi, altfel, despre lucruri 
pe care le știu, dar dându-le valoare de 
simbol, de identitate  urbei noastre.

Aș începe cu un catren pe care Nichita 
Stănescu l-a dedicat lui Ioan Grigorescu:

“Călătorule, cu cinci picioare!
Cu patru, de-a bușilea să umbli prin 

lume,

Cu-al cincilea priponit să rămâi, de 
țară!...”     

Să-ncepem rememorarile lui Ioan 
Grigorescu!

Gârla Dâmbu... cu o apă “lăptoasă, 
gras, cu malurile unsuroase, cu 
suprafața plină de pete cafenii, care se 
lăbărțau și se contopeau învăluite de 
un abur puturos...”. Așa și-o amintește 
Ioan Grigorescu din anii copilăriei 
(anii’30) și așa am pomenit-o și eu în 
copilăria mea din anii ‘50-’60. Și aș  mai 
adăuga, gunoaiele. Gunoaiele pe care 

de doua trei ori pe an câte o viitură le 
ducea departe, curățind pentru scurt 
timp malurile. Acum, au rămas doar 
gunoaiele. Unde sunt viiturile de altă 
dată ... să mai curețe din când în când 
malurile?   Și spune Ioan Grigorescu: 
“Iar râul acela nu era râu, ci strânsura 
scursorilor de prin rafi năriile Ploieștiului, 
apă moartă, că nici câinii striviți nu 
putrezeau în ea.” Mulți ploieșteni 
bolnavi aveau credința că apa Dâmbului 
îmbibată cu țiței îi putea vindeca. Și pot 
confi rma! În copilarie nu de puține ori 
am văzut pe malurile Dâmbului oameni 
stând cu picioarele în apă așteptând 
parcă să se-nfăptuiască o minune . Dar 
minunea, probabil, s-ar fi  înfăptuit dacă 
apărea un peștisor, nu de  aur, ci  un 
simplu peștisor.  

În mărturisirile lui Ioan Grigorescu 
apare un unchi al acestuia care a fost 
șoferul personal al regelui Mihai I. Nea’ 
Gicu avea aceeași vârstă cu Majestatatea 
Sa și a fost selecționat chiar de către rege 
din cadrul regimentului de mecanizate 
“Marele Voievod de Alba Iulia”. La 
rândul său Nea’ Gicu spunea “Cred că 
am fost singurul șofer din lume care 
avea la volan un rege. Nu mă lăsa să 
conduc decât arareori. Eu doar îi parcam 
sau îi schimbam mașinile.”  Cea mai 
mare perioadă de timp și-o petrecea 
în salopetă, umblând la motoarele 
mașinilor . Iar regele alături, fi ind și el 
cuprins de morbul motoarelor.  Există 
și o parte tristă a poveștii. În 1947 a 
plecat împreună cu regele. Însă n-a 
reușit să reziste mai mult de un an în 
străinătate, întorcându-se de bună voie 
și nesilit de nimeni în țară. Aici a fost 
luat în colimator și chiar a făcut un an de 
pușcărie pe motiv că n-ar fi  vrut să spună 
unde sunt ascunse bijuteriile coroanei 
după care ar fi  fost trimis de ex rege să 
le recupereze. În timpul  perchezițiilor, 
casa i-a fost aproape demolată. În cele 
din urmă a ajuns șofer, până la pensie, pe 
un autobuz, cursă regulată între Sinaia și 
Valea Larga.      

Ioan Grigorescu lămureşte și relația 
de rudenie cu poetul Nichita Stănescu. 
O relație prin alianță, având împreună 
un unchi comun, Nicolae Popișteriu .  
Acesta  le-a “pus amândorura literatura 
în mână. Nu doar cartea, ca obiect de 
lectură, ci literatura ca formă de creație, 
stârnindu-ne bucuria rimei și poft a 
asociațiilor abstracte.”    Ioan Grigorescu 
a povestit despre copilăria lui Nichita în 
capitolul “Alergând după curcubee” din 
albumul memorial Nichita Stănescu, 
editat de Viața Românească, în 1984, sub 
îngrijirea poetului Gheorghe Tomozei. 

Se cade să spunem câteva cuvinte și 
despre acest Nicolae Popișteru. Licențiat 
al Academiei Comerciale, avea talent 
muzical, oratoric și declamator, știutor 
a tot ce era mai reprezentativ în poezia 
clasică românească. A murit într-un 
accident de circulație când Nichita avea 
12 ani. A fost înmormântat la Drajna de 
Sus, unde deseori Nichita și surorile sale 
își petreceau vacanța. Ioan Grigorescu 

își amintește de acest moment când 
unchiul lor era așezat pe un pat de 
frunze de nuc, în așteparea de a fi  dus la 
locul somnului de veci pe un car tras de 
boi. “Țin minte că, în casa aceea, se afl a o 
litografi e înfațișându-l pe Mihai Viteazul, 
având sub imagine facsimilul semnăturii 
strălucitului domnitor. De același perete 
fusese rezemat capacul sicriului lui 
Nicolae Popișteru. <<Tot ce aș lua din 
casa asta – a zis Nichita atunci- ar fi  
portretul Mihaiului și o frunză de nuc de 
sub tâmpla Nicolaiului...>>”   

În 1944, a fost evacuat din cauza 
bombardamentelor anglo-americane, 
Nichita petrecându-și ultima vară 
fericită  a copilariei sale, la Drajna 
de Sus.  Aici îl întâlnea deseori Ioan 
Grigorescu când mergeau la brutăria 
lui Chebale, de sub castrul roman, să 
cumpere pâine. Chebale avea cuptorul 
căptușit cu cărămidă veche de două mii 
de ani, scoasă din castru, și “jimblele lui, 
mari cât abia putea cuprinde brațul de 
copil a lui Nichita, purtau în coaja lor 
sigla <<Legiunii a V-a Macedonica>>, 
imprimată în coca vârâtă la copt de 
cărămizile romane.” Nichita zicea: 
“Mâncam brânză cu istorie , cu ridichi și 
cu cepuța verde, ca pe vremea lui Traian”.  
Ioan    Grigorescu însa nu cumpăra doar 
o pâine. Lua câte o suta pe care le căra cu 
un cărucior până la Drajna de Jos unde le 
vindea cu un caștig de doi lei de pâine. Și 
asta pentru că tatal său murise cu doi ani 
înainte, în condițiile de mobilizat pe loc, 
la “Vega”, rafi nărie cu regim de front. Și 
astfel trebuia să se întrețină. Despre tatăl 
său Ioan Grigorescu povestește că lucra 
la distilerie și spunea cifra octanică a 
benzinei doar înmuind degetul și punând 
pe limbă. Dupa ce au rămas orfani, Ioan 
și fratele său Tudor au fost chemați de 
către Călae (Nicolae) Stănescu, tatăl lui 
Nichita, la atelierul acestuia de confecții 
din str. Lipscani,  care i-a îmbrăcat în 
haine de liceeni. De față era și Nichita, 
iar când mama fraților Ioan și Tudor a 
întrebat “ Cu ce o să te plătesc eu,Călae 
draga ?” Călae a răspuns „Victorițo, or să 
mă plătească băieții tăi, cu note mai bune 
decât îmi aduc alții!”. Atunci Nichita i-a 
spus la ureche lui Ioan “ Dacă nu -i aduci 
un trei, îți tai cracii pantalonilor, harșt, 
harșt auzi!? “ .

Rememorările lui Ioan Grigorescu 
sunt dense, vii, reușind să te facă părtaș la 
trăirile lui. Pentru doritori, le recomand 
să citească acest interviu pe care Ilie 
Rad l-a luat lui Ioan Grigorescu și pe 
care-l pot găsi în cartea Peregrin prin 
Europa (1998). Nu pot să închei fără a 
repovesti o întâmplare petrecută cu Ioan 
și Nichita. La începutul anilor optzeci 
Ioan și Nichita au fost la Costinești, 
în timpul Festivalului cinematografi c. 
Nichita îi spusese lui Ioan Grigorescu 
că-l “ceartă soarele, și cu razele, și cu 
zeama lui din sângele lui Hristos” , tradus 
pentru pământeni, adică plaja îi face la 
fel de rău ca paharul de vin. Într-o seară 
regizorul Mircea Mureșan a invitat pe 
toți festivalierii la un cocktail rugându-l 
pe Nichita să-l onoreze cu prezența. 
Știindu-i starea de sănătate, Ioan 
Grigorescu vorbește cu sora lui Nichita, 
Mariana, despre invitație, iar aceasta 
l-a oprit să vină la cockteil. A doua zi 
Nini (Nichita alintat!) l-a apostrofat 
“Ferește-mă Doamne, de veri că de 
dușmani mă feresc singur!.”         

Cum însă cu Nichita nu te puteai 
certa, la următoarea întalnire cu Ioan 
Grigorecu i-a zis “Hai vino să te pup pe 
cur!”  și l-a sărutat pe frunte!

n peregrinările sale prin mahalalele
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Dacă ai din când în când dureri și o stare de rău 
generală cauzate de o vezică biliară prea solicitată 
sau blocată, leacurile din plante te pot pune pe 
picioare. Păstrează-le, așadar, printre remediile 
casei!

În dischinezia biliară
Rostopasca reduce spasmele
Contracţiile repetate și dureroase ale vezicii biliare 

(colecist) care încearcă inutil să elimine bila se răresc 
dacă stai întinsă pe dreapta. La fel de mult contează 
să-ţi păstrezi calmul, întrucât criza poate să fi e 
declanșată și pe sistem nervos, dar este de bine și să 
bei un ceai de rostopască, un excelent antispastic. Îl 
faci rapid dintr-o linguriţă de plantă uscată și dintr-o 
cană cu apă, apoi sorbi din el câte puţin de-a lungul 
unei zile.

Levănţica domolește durerile
Când ai bila leneșă, durerile ascuţite și crampele 

devin de nesuportat. Le calmează o cură cu pulbere 
de lavandă, remediu care mărește secreţia biliară și 
reglează activitatea bilei. Cu o râșniţă electrică, macină 
levănţica și păstreaz-o în loc răcoros și întunecat, 
într-un borcan de sticlă, bine închis. Pentru o efi cienţă 
maximă a curei, iei o linguriţă de pulbere pe stomacul 
gol, de patru ori pe zi.

Menta are efect antiinfl amator
Când secreţia de bilă nu mai poate urma fl uxul 

fi resc, așa cum se petrece în cazul unei colecistite, 
infl amaţia apărută îţi dă mari dureri în partea dreaptă 
a abdomenului. Tinctura de mentă este de ajutor, 
pentru că oprește procesul infl amator. Este nevoie să 
diluezi între 30 și 50 de picături în 50 ml de apă și să 
le iei de trei ori pe zi.

Anghinarea, bună sub  formă de tinctură
Dacă ai o durere chinuitoare în partea dreaptă, sub 

coaste, pe lângă un diagnostic avizat și un tratament 
dat de medic, încearcă și o cură de trei luni cu tinctură 
de anghinare.

Pui 30 de picături de tinctură într-un pahar cu apă 
și le bei după fi ecare masă principală. Ajută și ceaiul 
de anghinare, luat de două ori pe zi. Îl prepari din 
două linguriţe de frunze la 250 ml de apă clocotită.

Păpădia îţi redă echilibrul pierdut
Dacă durerile, greaţa și vărsăturile te secătuiesc 

de puteri, ai nevoie de păpădie, o plantă cu efect de 
stimulare a secreţiei biliare (coleretic) și de evacuare 
a bilei în duoden (colagog). Din rădăcină de păpădie 
poţi face un ceai: amestecă o linguriţă de plantă și 200 
ml de apă clocotită. Lași la infuzat o jumătate de oră, 
apoi bei câte 50 ml, de patru ori pe zi. De folos este și 
tinctura de păpădie, din care este indicat să iei câte o 
linguriţă diluată într-o jumătate de pahar cu apă, de 
trei ori pe zi pe stomacul gol.

În litiaza biliară
Armurariul previne pietrele biliare
Deși crește în locuri necultivate și pare o plantă 

nefolositoare, armurariul sau scaiul pestriţ are niște 
seminţe care, sub formă de tinctură sau decoct, au 
efecte extraordinare asupra fi catului și bilei. Planta 
stimulează secreţia de bilă, favorizează eliminarea ei 
și previne formarea pietrelor biliare. Decoctul îl faci 
punând la clocotit două linguriţe de seminţe cu 250 
ml de apă. Este bine să-l bei cu 30 de minute înainte 
de masă.

CRIZA DE BILĂCRIZA DE BILĂ
CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE EA
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Șeful staţiei CIA la Moscova face 
turism

La Ambasada americană din Moscova, 
totul pare sub control, ceva de genul 
nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le 
miroase! Nici măcar rezidentul CIA, mister 
Glenn C., „consilier diplomatic”, nu pare 
îngrijorat de vreme ce postează pe reţelele 
de socializare fotografi i făcute recent –și 
ostentativ, am zice noi – în barul „Razvedka” 
din piaţa Nouă nr. 10 (Novaia Ploșciadi), la 
doar câţiva pași de Lublianka (sic!). După 
cum spune și numele, barul este amenajat 
în stil specifi c (arme, uniforme militare, 
afi șe din era KGB, băuturi exotice din care 
nu lipsesc cocktailurile Molotov sau vodka 
Noviciok!) și frecventat atât de tineri, cât 
și de foști cerkiști, nostalgici după măreţia 
fostei URSS și omnipotenţa KGB.

În ceea ce privește pe Bruce, fostul 
rezident CIA care l-ar fi  avut în legătură pe 
Oleg Smolenkov până în 2016, acesta a fost 
promovat în Centrala Agenţiei de la Langley 
ca asistent al doamnei Elisabeth Kimber, 
prima femeie din istoria CIA care ocupă 
(din decembrie 2018) funcţia de director al 
Direcţiei de Operaţii.

Ofi cial, rușii nu (re)cunosc nimic!
Ministerul rus de externe a 

încercat să minimalizeze efectul trădării, 
precizând că Oleg Smolenkov era un 
funcţionar mărunt, fără acces la date 
confi denţiale sau în cercurile Kremlinului. 
Cu toate acestea, câţiva funcţionari au 
fost sancţionaţi disciplinar,  întrucât au 
avizat deplasarea familiei Smolenkov în 
Muntenegru, în pofi da restricţiilor impuse 
după deteriorarea relaţiilor dintre Moscova 
și Podgoriţa (acuzele privind tentativa de 
asasinare a premierului muntenegrean).

Totodată, șeful diplomaţiei de la Moscova 
s-a adresat ofi cial Interpolului cu privire la 
„dispariţia unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse 
pe teritoriul altui stat…și prezenţa acestora 
în Statele Unite”.

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt 
al Kremlinului, a afi rmat că nu știe dacă 
vreunul dintre angajaţii Ambasadei 
prezidenţiale ar fi  fost în slujba CIA, 
precizând: „Personal, pot doar să confi rm 
că un asemenea angajat a existat și a fost 
concediat, însă nu știu dacă a fost sau nu 
spion. Serviciile de informaţii și securitate 
ale Rusiei vor clarifi ca acest subiect”.

La rândul său Serghei Riabkov, adjunct 
al ministrului rus de externe, a menţionat 
că presupusul spion „nu a jucat nici un fel 
de rol în așa-zisul amestec rusesc în alegerile 
din SUA, pentru că, de fapt, nu există 
asemenea ingerinţe”.

Alertă de gradul zero la FSB
Serviciul Federal de Securitate 

(Federaţia Slujba Bezopasnosti – FSB) nu 
a rămas insensibil la dezvăluirile mass-
media referitoare la afacerea Smolenkov 
și a dispus măsuri severe pentru refacerea 
dispozitivelor de securitate la Kremlin. 
Astfel, la 19 septembrie 2019, Aleksander 
Manzhoșin  a fost destituit din funcţia de 
șef al Departamentului de politică externă 
al Administraţiei prezidenţiale și înlocuit 
cu ambasadorul Igor Neversov. Anterior, 
Serghei Prihodko, șeful aparatului 
guvernamental, a fost retrogradat, locul 
său fi ind luat de Konstantin Șuișenko, 
general cu ștate vechi în structurile ruse 
de securitate.  Pe de altă parte, în Direcţia 
de control a fost adus „sânge proaspăt” 
din FSB, care a luat la puricat întregul 
personal al Administraţiei prezidenţiale și 

a impus noi reguli cu privire la criteriile 
necesare pentru accesul la date cu caracter 
secret de stat, printre care fi gurează 
acum veridicitatea declaraţiilor de avere 
și modalitatea de dobândire a bunurilor 
personale. Nimeni nu știe, dar putem 
bănui, care va fi  soarta ambasadorului Iuri 
Ușakov, șeful soţilor Smolenkov, pe care i-a 
promovat și protejat până la plecarea lor în 
„excursia” din Muntenegru.

Cât de puternice (mai) sunt serviciile 
secrete ale Rusiei?

Paradoxal, poate, puterea Moscovei nu 
se bazează doar pe arma nucleară, forţa sa 
militară sau resursele energetice, ci și pe 
profesionalismul ofensiv al spionajului rus.

Modul de organizare, funcţionare și 
acţiune al serviciilor ruse de informaţii și 
securitate (misiuni, mijloace și metode de 
muncă etc.) este aproape similar cu cel al 
structurilor occidentale de intelligence,  cu 
o singură – dar semnifi cativă – deosebire: 
primele acţionează în logica războiului și 
a confruntării agresive din vremurile ce le 
credem de mult apuse.

Spionajul rus se numără printre puţinele 
structuri de intelligence care pun accentul pe 
munca clasică, pe acţiuni cu bătaie lungă, 
profesionist pregătite și cu ţinte precise, iar 
rezultatele sunt pe măsură. În majoritatea 
serviciilor secrete occidentale, peste 90% din 
informaţii provin din surse publice, procent 
care, pe vremea KGB, nu depășea 25% 
(acum, probabil, procentul a mai crescut, 
dar nu prea mult).

Poate și de aceea, mai în glumă sau 
nu, graţie surselor de nivel, se spunea că 
președintele KGB avea pe birou faimosul 
„President’s Daily Briefi ngs” în același timp 
în care era prezentat președinţilor Ronald 

Reagan sau George Bush!  Fără a face 
apologia serviciilor secrete ruse, reamintim 
totuși că operaţiunile ofensive de succes ale 
structurilor de intelligence occidentale pe 
frontul de est (adică recrutări clasice) se pot 
număra pe degete și că „loviturile” date de 
CIA, M16 sau DGSE au constat în serviciile 
aduse de unii agenţi voluntari sau transfugi 
(Robert Hanssen – FBI, Oleg Penkovski – 
M16, Aldrich Ames – CIA, Vladimir Vetrov 
– DST, pentru a nu aminti decât pe unii 
dintre aceștia).

La închiderea ediţiei
Aparent fără nicio legătură cu 

afacerea Smolenkov, angajaţi ai CIA mai 
înfi g o dată cuţitul în profi lul moral al 
președintelui Donald Trump, dezvăluind 
culisele unei convorbiri telefonice între Casa 
Albă  și președintele de acum de la Kiev, rugat 
să strângă informaţii pentru compromiterea 
lui Joe Biden, posibil candidat democrat la 
viitoarele alegeri prezidenţiale din SUA. 
„Lansatorul de alertă” ar fi  un analist al 
Agenţiei Centrale de Informaţii, care 
cunoaște în profunzime politica SUA 
în Europa și strategia americană pentru 
Ucraina. Acesta nu a asistat la convorbirea 
Trump-Zelinski, însă cunoaște bine situaţia, 
ca urmare a „relaţiilor de cooperare cu alte 
servicii secrete”.

A INVENTAT EDISON APARATUL 
DE COMUNICARE CU MORȚII?DE COMUNICARE CU MORȚII?

Oricum am lua-o, Th omas 
Edison a fost un superstar 

în vremurile sale, un inventator 
strălucit în timpul revoluţiei 
industriale. Supranumit „Vrăjitorul 
din Menlo Purk”, Edison a fost 
unul dintre inventatorii cei mai 
prolifi ci din istorie, deţinând nu 
mai puţin de 1.093 de patente 
doar în Statele Unite. Edison a fost 
responsabil pentru crearea sau 
dezvoltarea mai multor aparate 
care au transformat modul în care 
oamenii trăiau, ca, de exemplu, 
becul electric, camera de fi lmat, 
proiectorul sau fotograful.

Așadar, a inventat Edison o 
„mașină pentru interacţiunea cu 
fantome”, adică o mașină pentru 
a vorbi cu morţii? Mult timp s-a 
speculat în cercurile cu preocupări 
în domeniul paranormal faptul că 
Edison chiar ar fi  reușit să creeze 
un astfel de dispozitiv, dar el s-ar 
fi  pierdut. Totuși, nu s-au găsit 
prototipuri sau scheme cu privire 
la această mașină-de-interacţiune 
cu fantome. Așadar, a reușit 
Edison să o construiască sau nu?

Într-un alt interviu dat de 
același Edison, publicat în 
aceeași lună din acel an, dar în 
altă revistă, Scientifi c American, 
marele inventator declara: „Mă 

gândesc de ceva timp la o mașină 
sau aparat prin care s-ar putea 
intra în legătură cu persoanele care 
au trecut într-o altă existenţă sau 
sferă”.

Deci, în două interviuri realizate 
în aceeași perioadă, există două 
declaraţii foarte apropiate, sau în 
care Edison spune că „lucrează 
la construcţia” dispozitivului, 
iar alta în care afi rmă că „se 
gândește”la acest aparat. Oarecum 
contradictoriu, în articolul din 
Scientifi c American se mai spune 
că aparatul lui Edison s-ar fi  afl at 
în stadiul experimental, ca și cum 
ar fi  existat deja un prototip.

În același interviu, Edison mai 
afi rmă următoarele: „Nu pretind 
că aceste persoane au trecut într-o 
altă existenţă sau sferă, pentru că 
nu știu nimic despre acest subiect și 
niciun om nu poate ști. Dar există 
posibilitatea de a construi un aparat 
prin care entităţile din altă sferă de 
existenţă, dacă vor dori să intre în 
contact cu noi în această sferă de 
existenţă, vor avea o modalitate 
mai bună de a se exprima decât 
prin intermediul meselor ouija sau 
a contactelor cu mediumuri”.

Totul rămâne doar un mister 
nerezolvat… Și nu vom ști 
niciodată dacă Edison chiar a 

reușit s-o facă, dar a ţinut ulterior 
ascunsă invenţia sa.

ULTIMA INVENŢIE
O mașină care permite 

comunicarea cu lumea spiritelor 
a fost construită în secret de 
celebrul inventator american 
Th omas Halva Edison, în ultimii 
săi ani de viaţă. În mod ironic, 
posesorul aparatului, care dorește 
să-și păstreze anonimatul, spune 
că spiritul lui Edison l-a rugat să 
distrugă echipamentul în cauză și 
să nu dezvăluie nimănui felul în 
care acesta a fost construit. „Dacă 
mașinăria mea va cădea pe mâinile 
cui nu trebuie, aceasta ar putea 
infl uenţa destinul omenirii. Sunt 
mult mai înţelept acum și-mi dau 
seama că doar minţile cele mai 
evoluate ar fi  potrivite să comunice 
între lumi”, ar fi  spus el.

Edison a început să lucreze la 
acest aparat spre fi nele anilor 1920, 
spre surprinderea tuturor celor 
din anturajul său, care-l știau a fi  
agnostic, mai mult decât sceptic, 
faţă de posibilitatea unei vieţi de 
apoi. Unii istorici sunt de părere 
că interesul său în comunicarea 
cu morţii a fost simulat de alţi 
importanţi cercetători și oameni 
de știinţă cu care era prieten, în 
special Sir William Crookes și 
Sir Oliver Lodge, de asemenea 
spiritiști de marcă. Crookes a fost 
un fi zician a cărui specialitate 

– vidul – l-a ajutat pe Edison să 
realizeze becul cu incandescenţă.

NU AVEA TIMP DE 
SPIRITISM

Alţi istorici spun că poate 
Edison a considerat că e o datorie 
a sa să lămurească controversa 
legată de spiritism și a început să 
investigheze temeinic fi ecare teorie 
pro și contra. Spre deosebire de 
Lodge și Crookes, care consultau 
mediumuri și alţi spiritiști, spiritul 
logic al lui Edison l-a convins că, 
dacă este posibil să comunicăm 
cu morţii, atunci este util să o 
putem face și prin intermediul 
unui aparat. „Anumite metode 
(de spiritism) utilizate acum sunt 
atât de brute, de copilărești, de 
neștiinţifi ce, încât este uluitor cum 
așa de mulţi oameni raţionali se 
lasă convinși de ele”, se plângea 
Edison.

VOCEA SPIRITULUI DIN 
„GRAMOFON”

Secretul proiectului său spiritist 
a fost păstrat extrem de bine, iar, 
după ce a murit în 1931, aproape 
toţi cei care l-au cunoscut au crezut 
că această ultimă invenţie nu a fost 
terminată niciodată. Dar un mic 
cerc de inventatori și parapsihologi 
a afl at că, în realitate, s-a petrecut 
cu totul altfel. Prototipul fusese 
fi nalizat, apoi a fost cumpărat de 
un bogătaș excentric, amator de 

curiozităţi și invenţii bizare.
Iniţial, cumpărătorul a crezut 

că are în faţă unul dintre primele 
modele de gramofon și l-a pus 
deoparte. După câţiva ani, a 
încercat să-l pornească – fără 
ac sau cilindru rotitor – și a 
încremenit auzindu-l pe Edison 
spunându-i pe nume. Vocea 
spiritului inventatorului a fost 
rapid acoperită de cele ale altor 
spirite. Colecţionarul a vândut 
aparatul unei persoane a cărei 
identitate nu a vrut să o cunoască.

REGLEAZĂ-ŢI FRECVENŢA 
RADIO, PENTRU A-I AUZI PE 

CEI DIN LUMEA DE DINCOLO
Friederich Jurgenson, un 

documentarist suedez, este unul 
dintre cei mai faimoși cercetători al 
EVP (electronic voice phenomena 
– fenomene vocale electronice). El 
a înregistrat accidental pe bandă 
magnetică vocile rudelor sale 
decedate.

Dr. Konstantin Raudive, 
psiholog din Letonia, a fost adeptul 
și susţinătorul lui Jurgenson. 
Împreună au derulat numeroase 
experimente, iar Raudive a înţeles 
în scurt timp că cele mai bune 
rezultate pot fi  obţinute atunci 
când procesele de înregistrare 
sunt acompaniate de „zgomot alb”. 
El credea că morţii folosesc cumva 
acest zgomot, transformându-l în 
sunetul vocii lor.

Reagan sau George Bush! Fără a face
Dimitri Peskov

ricum am lua o Thomas gândesc de ceva timp la o mașină

„Lucrez de ceva timp la construirea unui aparat pentru a vedea dacă este posibilă 
comunicarea cu persoanele care au părăsit această lume.” Acestea sunt cuvintele șocante 

rostite de marele inventator Th omas Edison într-un interviu acordat în octombrie 1920, pentru 
Th e American Magazine. În zilele acelea, atunci când Edison vorbea, oamenii ascultau.

CÂRTIȚA DE SUB ZIDURILE KREMLINULUI CÂRTIȚA DE SUB ZIDURILE KREMLINULUI (III)(III)
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

DE CE VREA DODON DE LA 
O VREME SĂ SE PUNĂ BINE 

PE LÂNGĂ ROMÂNIAPE LÂNGĂ ROMÂNIA

„Nu arunca noroi în fântână. S-ar 
putea să mori de sete”. În această 

situație penibilă s-a pomenit Igor Dodon care, 
după ce a înjurat România ca la ușa cortului 
mai mulți ani de zile, practic de-a lungul 
întregii sale cariere politice, a ajuns astăzi 
să-i caute favoarea. Nu cumva pentru că în 
2020 președintele rus ar fi  tentat să înceapă 
o operațiune hibrid pentru refacerea fostei 
URSS după modelul Crimeii (cu omuleți verzi 
și politicoși) și Dodon nu va mai fi  în grația 
Moscovei? 

Sucirea președintelui – un miraj 
pentru fraierii rătăciți

Deși nu am un glob de cristal ca să văd 
viitorul,  de la o vreme mă așteptam ca 
Igor Dodon  să încerce să se pună bine pe 
lângă București. Sucirea sa era previzibilă – 
economia națională este la pământ, vistieria 
s-a golit. Defi citul bugetar se accentuează 
periculos. După 1 ianuarie un val de 
scumpiri s-a abătut peste Republica Moldova 
– au crescut aproape simultan prețurile la 
carburanți, energia electrică, transportul 
interurban și, implicit, alimente. Potrivit 
experților, lucrurile vor degenera și de acum 
încolo. Majorarea tarifelor la electricitate și 
gazele naturale va provoca o reacție în lanț, 
sporind costurile de producție în multe alte 
ramuri.

În naivitatea sa, Dodon a crezut că-l va 
ajuta Putin și Medvedev. Miza președintelui 
și a guvernului său de buzunar s-a dovedit 
a fi  o bagatelă. Un miraj văzut de niște 
fraieri rătăciți pe niște drumuri geopolitice 
întortocheate. Moscova plătește pe ascuns, 
bineînțeles, oamenii săi și din fostele republici 
sovietice, și din multe țări vest-europene. În 
solda ei se afl ă politicieni, partide, organizații 
nonguvernamentale, vedete din show-biz 
etc. Toate aceste cheltuieli sunt însă niște 
mizilicuri. Putin devine mult mai rezervat 
însă când vine vorba de credite acordate 
altor state. Țările benefi ciare ale  infuziilor 
fi nanciare ruse pot fi  numărate pe degete. 
Republica Moldova, nefi ind o prioritate 
strategică pentru Moscova, nu are cum să 
se numere printre ele. Am spus-o și o repet: 
rușii vor să o subordoneze, ca să se infi ltreze 
astfel în spatele Ucrainei și să ajungă aproape 
de gurile Dunării, dar fără să se cheltuiască 
tare. Ca să nu mai zic că în urma căderii 
guvernului Medvedev și a evoluției regimului 
Putin de la autoritarism la sovietism, resursele 
imediate ale Rusiei sunt redirecționate către 
proiectul nr. 1: refacerea parțială a URSS prin 
reîncorporarea Bielorusiei și Novorossiei. 
Se pare că în curând Kremlinul va denunța 
acordurile de la Belovezhskaya Pușcha în 
urma cărora Uniunea Sovietică a încetat să 
existe.

În 2020 Putin va purta război 
pentru refacerea URSS

La 17 ianuarie curent, într-un interviu 
pentru „Radio Echo Moscvî”, profesorul 
Valeri Solovei a declarat că 2019 a fost ultimul 
an pașnic în spațiul post-sovietic și că 2020 va 
deschide o perioadă tragică pentru Federația 

Rusă și republicile desprinse de fosta URSS. 
Istoricul și politologul rus consideră că este 
destul de mare probabilitatea unei agresiuni 
armate în cazul în care anexarea de teritorii 
după modelul Crimeii (cu omuleți verzi și 
politicoși) nu va avea sorți de izbândă. În 
februarie sau martie președintele rus ar fi  
tentat să înceapă o operațiune hibrid pentru 
refacerea fostei Uniuni Sovietice. Țintele 
vizate de Moscova sunt în primul rând 
Bielorusia și Ucraina. Nu este exclus și un 
atac împotriva Țărilor Baltice. Schimbările 
anunțate de Putin în 15 ianuarie curent și 
demisia guvernului Medvedev sunt strâns 
legate de pregătirea apropiatului blitzkrieg. 
Valeri Solovei crede că elaborarea noilor 
amendamente constituționale a început încă 
în 2017, scopul fi ind nu transferul de putere 
de la Putin la succesorul său, iluzie a multor 
observatori politici, ci crearea unui cadru 
juridic pentru o viitoare UNIUNE RUSĂ ce 
trebuie să apară în urma războiului hibrid de 
anexare de teritorii din fosta URSS.

Valeri Solovei nu se pretinde profet și nu-i 
un ghicitor în cafea, însă are un formidabil 
dar al predicției politice. E un om de știință 
serios și cunoscut în Rusia. A fost profesor 
la MGIMO (Institutul de Stat pentru Relații 
Internaționale – n.r.), principala instituție de 
la Moscova care pregătește diplomați pentru 
MID (Ministerul Afacerilor Externe – n.r.), 
de unde s-a văzut silit să se concedieze în 
2018, din cauza atitudinii critice față de 
politica ofi cială a Kremlinului.  

Anexarea Crimeii și invazia mascată a 
Rusiei în Donbass ne-a învățat că de la Putin te 
poți aștepta la orice. Nimeni acum șase-șapte 
ani nu și-a putut imagina, bunăoară, că Rusia 
va dezlănțui un sângeros război de durată 
împotriva Ucrainei. Dar asta s-a întâmplat. 
În această situație, trebuie să fi m atenți la 
avertismentele unor experți care urmăresc 
evoluțiile politice din fosta metropolă. 
Profesorul Solovei spune că, la o lectură 
atentă a schimbărilor inițiate de Putin, se 
poate întrezări scenariul revanșard al clanului 
kaghebist de la putere. Introducerea în 
constituție a prevederii că legislația națională 
are prioritate în fața dreptului internațional 
trebuie să împiedice tragerea la răspundere 
penală a decidenților ruși pentru crime de 
război. Misteriosul Consiliu de Stat ar urma 
să fi e, probabil, un organ al puterii de stat în 
viitoarea Uniune Rusă. Din el vor face parte, 
pesemne, președinții țărilor constituante ale 
noului mega-stat al lumii ruse.

Valeri Solovei consideră că întreaga 

operațiune hibrid a Rusiei trebuie să se 
încheie până la 9 mai 2020, când liderul de 
la Kremlin dorește să celebreze cu mult fast 
cea de-a 75-a aniversare a încheierii „marelui 
război pentru apărarea patriei”.  Dacă îi va 
ieși pasiența, va avea și el un mare război 
victorios în palmares. Putin ține cu tot 
dinadinsul  să intre în istorie drept un lider 
providențial care a adunat teritoriile risipite 
ale Maicii Rusia. Cum pentru președintele 
rus „dispariția URSS a fost cea mai mare 
catastrofă geopolitică a secolului”, el se dă de 
ceasul morții să refacă imperiul pierdut.

Sper totuși ca predicția lui Valeri Solovei 
să fi e greșită. Ar fi  bine ca Putin să se sperie 
de propria nesăbuință, deoarece, dacă se 
avântă într-o aventură militară de proporții, 
aceasta ar putea să-i fi e fatală, făcând țândări 
Rusia. Totodată, nici să ne liniștim la modul 
nepermis nu-i cazul. Lucrurile nu sunt în 
regulă nici la noi acasă, nici în regiune. Atâta 
timp cât există Rusia lui Putin avem sabia lui 
Damocles deasupra capului.

Republica Moldova este oare la 
adăpost?

După episodul 2014 (anexarea Crimeii) 
pentru Putin nu-i nicio problemă să recurgă 
iarăși la forță. Mai cu seamă că acum șase ani 
a eșuat tentativa de a crea în estul Ucrainei 
Novorossia, stat marionetă ce s-ar întinde 
de la Harkov până-n sudul Basarabiei. 
Dacă reușește în 2020, întreg estul Ucrainei 
(Donețk, Lugansk, Harkov, Herson, Nicolaev 
și Odessa) ar putea fi  anexat la pachet 
cu Bielorusia, formând  Uniunea Rusă, 
condusă de un Consiliu de Stat în frunte 
cu Putin. Astfel s-ar rezolva problema 
anului 2024, când expiră mandatul actualului 
președinte al Rusiei. 

În cazul în care liderul de la Kremlin 
se încumetă să atace iarăși Ucraina, va fi  
afectată și Republica Moldova. Formarea 
Novorossiei impune o invazie rusă în zona 
Odessei pentru a crea un coridor de la Marea 
Neagră până la gurile Dunării și Transnistria. 
Lucrurile se complică în condițiile în care la 
Chișinău puterea politică este deținută de 
partida fi lo-rusă. Altfel spus, rușii vor avea 
de partea lor nu doar coloana a cincea, ci și 
guvernarea moldovenească. Pe acest fundal 
se circumscriu vorbele lui Dodon despre un 
posibil împrumut rusesc de 500 milioane 
dolari,  planurile  guvernului Chicu de a 
repara cât mai multe drumuri și de a construi 
două aeroporturi. Nu cumva Moscova a 
ordonat supușilor săi de la Chișinău să 
pregătească terenul pentru o invazie militară 
din Răsărit? Kremlinul nu dă bani unui stat a 
cărui putere politică se poate schimba mâine. 
Lui îi plac certitudinile, dar ele lipsesc între 
Prut și Nistru.  Ca și balticii, ne putem baza 
doar pe sprijinul extern. SUA are interese la 
Marea Neagră, iar România în Basarabia. În 
aceste condiții riposta lor este previzibilă. 
Astfel că Moscova se pregătește de o iarnă 
internațională lungă, de o congelare de durată 
a relațiilor cu Occidentul, fapt ce nu-i exclus 
pe alocuri să conducă și la confl icte armate. 
Toate acestea reclamă o mobilizare generală a 
Rusiei și pe plan politic, și pe cel fi nanciar. Nu 
este de mirare faptul că în atare condiții rușii 
i-au propus lui Dodon să-și diminueze nițel 
poft ele. Să iubească Rusia și din entuziasm, 
nu doar pe banii proveniți din off shore-urile 
miliardarilor de curte ai președintelui rus. 
Moscova l-a sfătuit pe Dodon să mai profi te 
și de asistența economică a UE. N-a fost să 
fi e însă. Demolarea guvernului Sandu n-a 
fost digerată la Bruxelles și în cancelariile 
europene. Iată de ce banii occidentali pe 

care a contat guvernul Chicu nu au mai venit 
la Chișinău. Nici pe Erdogan nu se poate 
bizui Dodon, deoarece nu-i în stare să-i 
întoarcă datoria pentru reparația sediului 
prezidențial. În afară că i-a extrădat abuziv 
pe cei 7 profesori turci, acesta mai urma să 
transfere în proprietatea guvernului de la 
Ankara și liceele „Orizont” din  Chișinău. 
Nu mai poate însă face asta, deoarece există 
obstacole juridice insurmontabile – rețeaua 
de licee „Orizont” a trecut în proprietatea 
„SA Lumina” din România încă în 2018. 

Dodon, singur acasă și singur în 
lume?

La toate acestea se adaugă izolarea politică 
a Republicii Moldova. Spațiul ei de manevră 
pe arena internațională la ora actuală este 
mai îngust ca oricând de la proclamarea 
independenței încoace. Kievul devine tot 
mai  ostil, iar Bucureștiul îl ignoră. Ambii 
vecini privesc cu suspiciune regimul Dodon. 

Deși a vânat la Ierusalim, într-o singură 
zi, vreo 24 de „lideri mondiali” (sic!) pentru 
a se fotografi a cu ei, asta nu-i folosește 
la nimic. Dodon rămâne indezirabil în 
țările pe care aceștia le reprezintă. Fală 
goală, traistă ușoară. În aceste împrejurări, 
Republica Moldova devine neguvernabilă. 
Infracționalitatea în prezent e mai proastă 
ca oricând în ultimele două decenii. A 
ridicat capul crima organizată ce părea pusă 
la respect. Diferite grupuri de interese își 
reglează conturile la lumina zilei ca și cum 
statul nu ar avea stăpân. Chiar dacă Dodon a 
vrut să fi e al doilea Plahotniuc, e clar că nu-l 
ține cureaua. Situația îi scapă de sub control. 
Degeaba strânge mâna regilor, episcopilor, 
președinților și premierilor pe unde apucă. 
Ce folos că  ÎPS Th eophilos III, Patriarhul 
Ierusalimului și al Întregii Palestine, l-a 
decorat la Ierusalim cu Ordinul „Cavalerilor 
Sfântului Mormânt”? Zbaterea sa e  absolut 
zadarnică. Politic vorbind, el este astăzi 
singur și acasă, și în lume. Așa că s-a văzut 
silit să-și calce pe inimă și să încerce să intre 
în voie Bucureștiului. Momentul potrivit a 
fost vizita la  Ierusalim, unde a participat la 
comemorarea Holocaustului. Printre liderii 
cu care a reușit să-și facă selfi e a fost și Klaus 
Johannis. Profi tând de ocazie, Dodon a 
hotărât să capitalizeze întâlnirea cu omologul 
său de la București. În disperare de cauză, 
pesemne,  s-a apucat să facă complimente 
României pe pagina de Facebook, 
subliniind că aceasta este „partenerul nostru 
strategic”.  Românii pe care i-a blamat ani 
de zile cu aburi la gură au devenit brusc 
„frații noștri de peste Prut”. Curios, nu? Or, 
acum un an susținea că Bucureștiul „pune 
la cale distrugerea Republicii Moldova”. 
În noiembrie 2017 le spunea politicienilor 
români care veneau la Chișinău: „Nu aveți ce 
umbla pe aici cum umblă Băsescu prin sate. 
Mare erou, l-au fugărit de la dânsul din țară și 
a venit să ne facă nouă aici politică”. Ca să nu 
mai vorbim de atitudinea față de unioniști, 
care deveniseră ideea lui fi xă. „Și acum, din 
cauza la niște lepădături (sic!), se răstea la 
adepții unirii cu România, să distrugem 
speranța milioanelor de moldoveni ce vor să 
se întoarcă acasă, pentru ca să ne unim nu 
știu cu cine?”

Și după toate acestea Igor Dodon crede 
că poate trece peste scârboșeniile sale cu 
o simplă lingușire? Că e posibil să intre în 
grațiile României cu niște măguleli ieft ine? 
Zadarnică iluzie. Astfel de insulte la adresa 
unui stat nu se iartă. Ele se plătesc. Și se 
ispășesc. Până atunci vorbele sale dulci sunt 
curată ipocrizie. Nu-l mai  crede nimeni.

u arunca noroi în fântână S ar

Rusă și republicile desprinse de fosta URSS

Petru BOGATU, editorialist și comentator politic, ChișinăuPetru BOGATU, editorialist și comentator politic, Chișinău
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Zi de zi se nasc aproximativ 
236.000 de oameni. 

Conform estimărilor ONU, în 
2050 populaţia mondială va 
număra în jur de 10 miliarde 
de oameni. Ministrul german al 
dezvoltării, Gerd Muller, care a 
prezentat germanilor raportul 
UNFPA, vorbește de o „explozie 
a populaţiei”. „Această evoluţie”,  
a explicat el, „nu este normală. 
Trebuie să ne punem întrebarea 
dacă avem destulă hrană și apă 
potabilă pentru aprovizionarea 
acestor oameni”. Răspunsul la 
întrebare are consecinţe, a mai 
adăugat ministrul, atrăgând atenţia 

asupra schimbărilor climatice și a 
faptului că tot mai multe persoane 
sunt nevoite să se refugieze.
INEGALITATEA DINTRE 

SEXE
Mai ales în ţările slab dezvoltate, 

populaţia crește galopant. În timp 
ce în statele puternic industrializate 
o femeie naște în medie 1,7 copii 
(în Germania, cifra statistică e 
de 1,5 copii), în statele în curs de 
dezvoltare o femeie dă naștere în 
medie la aproape patru copii.

Și de aceea, Raportul privind 
starea populaţiei lumii a fost 
intitulat „Unfi nisthed Business” – 

Problema nerezolvată. Natalitatea 
ridicată este generată mai ales de 
inegalităţile dintre femei și bărbaţi, 
subliniază Natalia Kanem, șefa 
Fondului ONU pentru Populaţie, 
UNFPA.

Astfel, în Niger, de pildă, o 
femeie naște în medie șapte copii, 
deși cele mai multe și-ar dori mai 
puţine nașteri. Această dorinţă a 
femeilor din multe alte state nu 
e, însă, luată în considerare de 
bărbaţi, atrage atenţia Kanem. În 
plus, mai ales populaţia rurală nu 
are acces la anticoncepţionale.

NAȘTERI RISCANTE
Deja în anul 1994, un număr de 

179 de state au convenit la Cairo 
să frâneze creșterea dinamică a 
populaţiei globale, formulând 
ţeluri comune în acest sens. Un ţel 
prioritar a fost acela al dreptului 
femeii de a decide dacă și câţi 
copii își dorește și, totodată, cine 
să fi e tatăl acestora. Dar, potrivit 
Naţiunilor Unite, și astăzi, dintre 
cele peste 200 de milioane de 

femei care nu au acces la mijloace 
contraceptive, își pierd viaţa zilnic 
în jur de 800 de femei în timpul 
sarcinii sau la naștere.

„Planifi carea familială nu poate 
fi  un subiect tabu”, spune ministrul 
german al dezvoltării, afi rmând că 
abordează această temă la toate 
discuţiile ofi ciale pe care le poartă, 
adăugând că, fără sprijinul șefi lor 
de guverne și al liderilor spirituali 
locali, nu se poate schimba nimic.

Muller dă ca exemplu Malawi, 
unde guvernul a lansat, cu sprijin 
german, o campanie de informare, 
reușind în decurs de doar câţiva 
ani  să reducă natalitatea în mod 
semnifi cativ de la peste cinci, 
la aproape patru copii pentru o 
femeie. În Zambia vecină, așa ceva 
este imposibil, mai arată Muller: 
„Acolo președintele declară că 
preferă mai degrabă 10 copii în loc 
de cinci. Acolo o astfel de campanie 
de informare nu aduce nimic”. 

PROGRESE PENTRU 
FEMEI

Muller a anunţat că Germania 
își va spori contribuţia la fi nanţarea 
Fondului ONU pentru Populaţie, 
UNFPA cu 11 milioane de euro, 
ajungând astfel la 33 milioane de 
euro. În plus, Berlinul mai susţine 
cu aproximativ un miliard de euro 
educaţia femeilor în ţări sărace 
– aproximativ 100 de milioane 
din acești bani fi ind destinaţi 
pentru campanii de informare și 
planifi care familială.

În pofi da problemelor existente 
în ce privește planifi carea 
familială, situaţia s-a ameliorat 
totuși în ultimii 50 de ani. În 1969 
doar aproximativ două procente 
dintre femeile din ţările slab 
dezvoltate aveau acces la mijloace 
contraceptive.

Și mortalitatea femeilor la 
naștere a scăzut. Între 1994 și 2015, 
la 100.000 de copii născuţi vii, 
mortalitatea femeilor cauzată de 
naștere s-a redus de la 832 la 436.

RAPORTUL UNFPA PRIVIND STAREA POPULAŢIEI LUMII

PEDEPSIT DE REGINĂ, PEDEPSIT DE REGINĂ, 
LA 60 DE ANILA 60 DE ANI

În urma implicării prinţului 
Andrew în scandalul Epstein, 

care a determinat renunţarea la 
îndatoririle sale publice, regina 
Elisabeta a II-a l-a pedepsit pe fi ul 
său preferat, anulând ceremonia lui 
de aniversare a vârstei de 60 de ani 
care urma să aibă loc în februarie 
2020, informează ABC. 

Când Andrew, cel de-al treilea 
fi u al reginei Elisabeta a II-a a venit 
pe lume, avioanele RAF au survolat 
Londra și mii de oameni s-au strâns 

în faţa palatului Buckingham. Pe 19 
februarie 2020 se împlinesc 60 de 
ani de la nașterea prinţului Andrew, 
care însă anul viitor nu va avea parte 
de sărbătorirea zilei sale de naștere.

Regina a decis anularea 
ceremoniilor ofi ciale, la o săptămână 
după ce l-a privat pe Andrew de 
îndatoririle lui publice, la îndemnul 
lui Charles.

Andrew a fost întotdeauna fi ul 
preferat al mamei sale, care i-a 
iertat numeroasele scandaluri, 
atât sexuale cât și fi nanciare. Însă 
prietenia ducelui de York cu fostul 
om de afaceri Jeff rey Epstein – 
condamnat pentru viol, pedofi lie și 
trafi c de minori și care s-ar fi  sinucis 
în închisoare – precum și relaţia 
lui Andrew cu o adolescentă de 17 
ani, din 2001, reprezintă un scandal 
atât de mare, încât prinţul trebuia 
îndepărtat de ochii opiniei publice.

Petrecerea aniversară din 19 
februarie 2020 se va limita la o cină 
în familie după retragerea prinţului 
din viaţa publică, potrivit Sunday 
Times.

Miliardarul grec Alkiviades „Alki” 
David a fost condamnat să 

plătească despăgubiri de 58 de milioane de 
dolari uneia dintre asistentele sale pe care 
a hărţuit-o sexual. Aceasta este una dintre 
cele mai mari sancţiuni de acest tip din 
istoria judiciară a Statelor Unite, a declarat 
avocatul victimei, citat de AFP.

Alki David, moștenitorul unei familii de 
industriași care s-au lansat și în industria 
hologramelor și a streaming-ului, a fost 
găsit vinovat de un tribunal din Los Angeles 
pentru act de violenţă și agresiuni sexuale 
comise asupra lui Mahim Khan, pe care 
o angajase în compania lui de producţie 
între anii 2014 și 2015. Această sentinţă 
„le reamintește prădătorilor, oriunde s-ar 

afl a, că nu pot să facă rău cuiva și să scape 
nepedepsiţi”, a spus Mahim Khan într-o 
declaraţie publică.

Odată cu apariţia mișcării MeToo, 
„femeile precum Mahim Khan nu mai 
acceptă să sufere în tăcere”, a adăugat 
avocata ei, Gloria Allred, care consideră că 
despăgubirile de 58 de milioane de dolari 
acordate clientei sale sunt unele dintre cele 
mai mari din istoria judiciară americană.

Bazându-se pe dovezi clare, apărătorii 
lui Mahim Khan au afi rmat în  sala de 
judecată că Alki David o prindea de gât 
de mai multe ori pe săptămână pe fosta 
lui angajată, pentru a o obliga să simuleze 
o felaţie. Potrivit avocaţilor acuzării, 
miliardarul grec obișnuia și să o prindă de 

părţile intime și i-a dezvelit sânii cel puţin 
o dată, relatează Agerpres.

Alki David a negat însă orice 
hărţuire sexuală faţă de tânăra femeie. 
La pronunţarea sentinţei, acesta nu a 
fost prezent la tribunal, deoarece acesta 
îi retrăsese dreptul de autoapărare în 
instanţă, după ce, în cadrul unor audieri 
anterioare, inculpatul a folosit termeni 
virulenţi, pentru a-i critica pe acuzatoare 
și pe avocaţii acesteia.

Miliardarul de 51 de ani a dat publicităţii 
un comunicat în care a criticat sistemul 
judiciar american, considerându-l „fals” și 
„în stare de urgenţă”. În același document, 
el i-a acuzat pe Mahim Khan și pe martorii 
ei că au minţit în sala de judecată.

i de zi se nasc aproximativ asupra schimbărilor climatice și a

Peste 200 de milioane de femei din ţările slab dezvoltate nu au acces la mijloace contraceptive. 
Aceasta este, potrivit UNFPA, principalul motiv pentru creșterea populaţiei globale, scrie Rupert 

Wlederwald, pe Deutsche Welle.

O fotografi e din 1898 a 
devenit virală pe internet 

după ce mai mulţi oameni au 
observat că unul dintre tinerii 
din poză seamănă izbitor cu 
activista Greta Th unberg.

Imaginea a fost făcută în 
Canada, în urmă cu peste 120 de 
ani și a fost publicată de arhiva 
universităţii din Washington, 
potrivit Daily Mail.

În fotografi e apar trei copii care 
scot apă din fântână, iar în prim 
plan este o fată ce seamănă foarte 
bine cu Greta Th unberg. Poza a 
fost răspândită rapid în mediul 
online, iar în jurul ei s-a creat o 
adevărată teorie a conspiraţiei. 
Mai multe persoane susţin că fata 
de 16 ani este, de fapt, o călătoare 

în timp, care a venit să ajute la 
oprirea schimbărilor climatice.

„Poate că a fost trimisă din 
viitor, în  momente cheie ale 
istoriei, pentru a opri schimbările 
climatice”, a scris o persoană pe 
Twitter.

„Greta Th unberg apare într-o 
poză de acum 120 de ani și este 
conspiraţia mea preferată. Greta a 
venit din viitor pentru a ne salva”, 
a comentat o alta.

Cu toate că imaginea apare 
și pe site-ul Universităţii din 
Washington, mai multe persoane 
au sugerat că poza ar fi  modifi cată, 
deoarece fata din poză are o „faţă 

identică cu cea a Gretei”.
Greta Th unberg s-a întâlnit cu 

actorul american Leonardo Di 
Caprio care și-a declarat sprijinul 
și a distribuit fotografi i cu ei pe 
Instagram. „A fost o onoare să 
petrec timp cu Greta”, a spus 
actorul, un apărător al mediului 
înconjurător, numind-o pe tânără 
„un lider al epocii noastre”.”Există 
doar câteva momente în istorie 
în care vocile au un impact 
puternic, în momente cruciale și 
în moduri care produc schimbări”, 
a scris Leonardo Di Caprio pe 
Instagram.

GRETA GRETA 
THUNBERG 

ESTE ESTE 
CĂLĂTOARE 

ÎN TIMP?ÎN TIMP?

n timp care a venit să ajute la identică cu cea a Gretei”

58 DE MILIOANE DE DOLARI DESPĂGUBIRE58 DE MILIOANE DE DOLARI DESPĂGUBIRE
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FOTBAL

Petrolul, semne bune, 
din nou în Antalya

În condiţii optime, FC Petrolul Ploiești 
s-a pregătit cu intensitate la Ploiești 
și-ntr-un prim stagiu (12-24.I.2020) în 
Turcia, la Belek – Antalya. Cu dorinţa 
și obiectivul, revenirii în elita fotbalului 
românesc, Fotbal Club Petrolul Ploiești, cu 
noua sa conducere tehnică (Costel Enache 
– antrenor principal) și cu un lot de jucători 
restructurat și evident întărit a susţinut trei 
utile jocuri test (transmise în direct de FC 
Petrolul TV…), toate victorioase (2-0 cu 
FK Kyzylzhar – Liga 1, Kazahstan; 3-2 cu 
FC Budaorsi și 3-1 cu BFC Siofok ambele 
Liga 2, Ungaria), rezultate ce nu reprezintă 

un titlu de glorie, dar dau semne bune 
privind spiritul ofensiv al „Lupilor Galbeni”, 
generator al speranţelor de bine…

După câteva zile de pregătire la Ploiești, 
Petrolul va reveni în Antalya, pentru un 
nou stagiu, la Side (2-14.II.2020), în care 
ponderea antrenamentelor va viza pregătirea 
tehnico-tactică, omogenizarea și verifi carea 
efectuându-se prin alte jocuri test (4, 7, 8 
și 11.II.2020) cu FC Nizhny Novgorod și 
FC SKA Khaborovsk – ambele din Liga 2, 
Rusia, apoi cu FK Grafi car Belgrad – Liga 
2, Serbia și cu FC Avangard Kursk – Liga 2, 
Rusia. Apoi, din 22 februarie, „examenele”…

Jocuri de pregătire, a echipelor 
prahovene

* CS Blejoi – CSO Plopeni 4-3 (Teren sintetic 

Parc Municipal Vest) * Sportul Câmpina 
– CSO Tricolorul Breaza 3-2 * Real Rio 
Cocoșești – CS Păulești 4-4 * Unirea Urlaţi 
– Rapid Mizil 5-1 * CSO Teleajenul Vălenii 
de Munte – Progresul Bucov 4-0.

HANDBAL

A 
Una din cele mai valoroase echipe 

de senioare din sportul prahovean, 
formaţia CS Activ Prahova Ploiești, cu 
speranţa promovării în elita handbalului 
românesc (Liga Florilor – Mol…) a evoluat 
în deplasare într-o partidă derby cu Dacia 

Mioveni – Argeș (Liga 1 / Seria C / Etapa 
12 / Sala Sporturilor Pitești / 25.I.2020), 
terminând, la mare luptă sportivă, la 
egalitate 15-15 (9-9). După 12 etape (și cu 
8 înainte de fi nalul disputelor din cele patru 
serii) în clasament conduc Dacia Mioveni 
31p, CS Activ Prahova Ploiești 28p și CSM 
Tg. Jiu 24p.

În fi nalul „Fazei pe Serii”, primele două 
din fi ecare serie se califi că în Turneul 
Semifi nal, după care primele patru se califi că 
în Turneul Final, în urma căruia primele 
două clasate promovează în Liga Florilor 
Mol, iar celelalte două o pot face prin baraj, 
cu două formaţii de prim eșalon…

DIN SPORTUL PRAHOVEAN

FOTBAL un titlu de glorie dar dau semne bune

0244.546.501

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

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

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

Antrenament cu zâmbetul pe buze...Antrenament cu zâmbetul pe buze...

Activ PrahovaActiv Prahova

Imagine: fcpetrolul.roImagine: fcpetrolul.ro

Imagine: www.facebook.com/pg/ClubSportivActivPrahovaPloiestiImagine: www.facebook.com/pg/ClubSportivActivPrahovaPloiesti

ctiv Prahova, egal în derby

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Ploiesti, 30.01.2020 

“Înființarea unei unități noi: crearea unui laborator de analize tehnice în industria farmaceutică" 

1. Număr referinţă: Contract de finanţare 2879/07.08.2018, cod SMIS 114435 
2. Data publicării anunţului: 30.01.2020. 
3. Programul: Programul Operational Regional  2014-2020: Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor 
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” 

4. Autoritatea de management: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Organism Intermediar: 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia. 

5. Alte informaţii: S.C. CROMATEC PLUS S.R.L., cu sediul social in localitatea Snagov, Str. PETRE ISPIRESCU nr 1, 
sector/ judetul Ilfov, Romania, anunţă finalizarea proiectului “Înființarea unei unități noi: crearea unui 
laborator de analize tehnice în industria farmaceutică", incepand cu data de 31.01.2020.  

6. Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea competivitatii economice a  S.C. CROMATEC PLUS S.R.L., prin 
realizarea unei investitii initiale ce vizeaza crearea unei noi unitati, achizitionand echipamente performante 
urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea pentru efectuarea de testari si analize tehnice capacitatii 
de promovare a serviciilor. 

7. Valoarea totala a proiectului este de 7.384.132,03 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 
4.400.103,16 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 3.740.087,69 lei si valoarea 
finantarii nermbursabile din bugetul national de 660.015,47 lei. 

8. Obiective specifice ale proiectului:  
 OS1 – Cresterea Profitului din Exploatare cu peste 10% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata de 

nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de testari si 
analize tehnice in cadrul intreprinderii S.C. CROMATEC PLUS S.R.L. 

 OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane,dintre care o persoana facand parte din categoriile 
defavorizate, fata de numarul scriptic de angajati din anul 2016 

 OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin dezvoltarea unei noi 
activitati, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a 
calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente 
energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara activitatea, precum si prin minimizarea  
deseurilor generate. 

9. Rezultatele proiectului: Echipamente ecoeficiente nou achizitionate si 1 soft ce au condus la deschiderea unui 
nou punct de lucru si introducerea unui nou serviciu de testari si analize tehnice onorand intentiile de 
colaborare provenite de la clientii potentiali si angajarea unui numar de 2 persoane.  

10. Impact social prin crearea a 2 locuri noi de munca si impact economic prin dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia. 
11. Date de contact: telefon: 0721667367, fax: -, poştă electronică: adrian.bobica@cromatec.ro. 
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