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

Continuare în pagina 4

www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştiihttps://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii

OCOLUL PĂMÂNTULUI  pagina 11

Un număr record Un număr record 
de britanici fug în de britanici fug în 
alte state din UEalte state din UE

Continuare în pagina 7Continuare în pagina 7

Continuare în pagina 5

INEDIT  pagina 8-9

D’ale PloieştilorD’ale Ploieştilor
Piața Piața 
sârbească (1)sârbească (1)

Continuare în pagina 3

Nr. 1913 •  6 - 12 februarie 2020Nr. 1913 •  6 - 12 februarie 2020
• 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501• 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

 „Prima dintre doctrinele cele mai democratice este aceea că toți 
oamenii sunt interesanți.”

- Culese de Tata  Gilbert Chesterton (1874-1936) scriitor englez

Ziarul   Ploiestii,
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

E o vorbă în popor, folosită când cineva
nu-și ține promisiunea făcută: „ne

mănâncă (sâc!) câinii cu ăștia.”  „Ăștia”, în 
cazul nostru, sunt Primăria Ploiești, Ministerul 
Sănătății, Consiliul Județean Prahova, Compania 
Națională de Investiții, funcționarii, politicienii 
(cu deciziile lor schimbate an în an). Astăzi 

ne vom referi la laboratorul sau centrul de 
radioterapie care trebuia edifi cat pe lângă Secția 
de Oncologie a Spitalului Municipal „Schuller” 
Ploiești. Și zicem că avem și aici o mostră de 
incompetență! Sau de neputință administrativă.

NOU SENS NOU SENS 
GIRATORIU GIRATORIU 
LA IEȘIREA LA IEȘIREA 

DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI
Consiliul Județean Prahova și 

Primăria Blejoi au semnat o nouă 
asociere pentru realizarea unui sens 
giratoriu la intersecția dintre DJ 102 și 
Strada Hortensiei (DE 107), astfel încât 
să fi e asigurate fl uența trafi cului rutier în 
zona respectivă și reducerea numărului 
accidentelor rutiere. Este vorba practic 
despre drumul de exploatare din zona 
cartierelor rezidențiale edifi cate în zona 
de nord a orașului (Spitalul Județean de 
Urgență), care se intersectează cu mult 
mai aglomeratul DJ 102 Ploiești-Păulești-
Plopeni-Dumbrăvești-Vărbilău-Slănic, 
până în giratoriul suspendat.

PRIMIȚI CU CALUL TROIAN?PRIMIȚI CU CALUL TROIAN?
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În ultimii patru ani, 
CNI a derulat 12 
proiecte în Prahova
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14 ploieșteni fac pe 14 ploieșteni fac pe 
„turnătorii” voluntari „turnătorii” voluntari 
pentru polițiștii localipentru polițiștii locali

AUTOSTRADA COMARNIC-BRAȘOV, ISTORIA UNEI AUTOSTRADA COMARNIC-BRAȘOV, ISTORIA UNEI 
NEVOLNICII ROMÂNEȘTI DE DOUĂ DECENII

Citeam deunăzi vreme niște statistici 
cu kilometri de autostradă pe care 

îi/le au țările europene: Spania-16.204 
km, Germania-12.845 km, Franța-11.882 
km, Italia-6.671 km, Marea Britanie-3.555 
km etc. Bine, veți spune, nu trebuie 
să ne comparăm cu democrațiile 

occidentale... În ordine, atunci să vedem 
câte magistrale de mare viteză au statele 
din fostul bloc comunist: Polonia-3.727 
km, Ungaria-1.527 km, Croația-1.314 
km. Unde suntem noi în această ecuație? 
Ne-am poticnit la 829 km. 
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Cam așa îmi sună „transferurile”
politice de pe tarlaua lui Nea Iancu, 

din ultimele săptămâni. Pesediști cu nume 
grele, cum este cazul senatorului Savin și al 
primarului de Ciorani, au trecut de la luat...
la dat, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și așa 
în genunchi, pesediștii numai de astfel de 
plecări nu mai aveau nevoie. E drept că în 
momentul de față cei mai mari dușmani ai 
pesedeilor nu sunt alții decât tot pesedeii. 
Cred că dacă aveau un strateg pus de la 
PNL sau USR nu le ieșea mai bine jocul 
autodistrugerii. De ce spun asta? Citiți 
listele membrilor din conducerile județeană 
și municipală și vă dați singuri răspunsul.

Ceea ce este însă de neînțeles pentru 
mine, este poziția penelistă, de capturare 
a puterii prin racolare. Evident că la nivel 
de impact emoțional în rândul membrilor 
de partid cu carnete roșii, acesta este 
unul foarte puternic. Cum și la nivel 
organizatoric, destructurarea organizațiilor 
opoziției va avea un impact imediat 
puternic, mai ales în miza alegerilor locale.

Dar tare îmi e teamă pentru orbaniști și 
iohaniști ca strategia asta pe termen scurt 
să nu cumva să fi e extrem de dăunătoare 
pe termen mediu și lung. Vorbim aici de 
credibilitate, pentru că nu cred că PNL nu 
are oameni capabili, care să facă față cu brio 
provocării politice a momentului, mai ales 
că principala armă a lor în lupta cu social-
democrații a fost arătatul cu degetul spre 
calitatea îndoielnică a membrilor PSD, de 
sus până jos. 

Primăria Ploiești a
anunțat că marți, la 

Teatrul „Toma Caragiu”, 

va avea loc dezbatere 
publică pe tema bugetului 
municipal pentru 2020. 

Lăsăm la o parte faptul 
că interesul ploieștenilor 
pentru acest subiect a 
fost spre zero; cu toată 
participarea politicienilor 
și a unor angajați ai 
municipalității, sala a 
rămas aproape goală. 
Mai jenant a fost că de 

la întrunire a lipsit chiar 
primarul Adrian Dobre. 
Acesta și-a motivat 
stupid absența, susținând 
că a avut o întrevedere 
neprogramată cu 
ministrul Mediului, după 
care ar fi  rămas blocat 
în trafi c. Managerul 

orașului i-a ținut cât a 
putut locul, dar se vede 
treaba că autoritățile 
locale au tratat extrem 
de neserios un lucru 
important, așa cum este 
un buget local de care 
se leagă funcționarea și 
dezvoltarea orașului.

M

rimăria Ploiești a va avea loc dezbatere

EPISOD JENANT LA DEZBATEREA EPISOD JENANT LA DEZBATEREA 
 BUGETULUI MUNICIPAL        BUGETULUI MUNICIPAL

LABORATORUL DE RADIOTERAPIE CU ENERGII 
ÎNALTE, O NOUĂ PAGINĂ A 
INCOMPETENȚEI ADMINISTRATIVEINCOMPETENȚEI ADMINISTRATIVE

Ministerul Educației a
lansat în dezbatere 

publică Metodologia 
și  calendarul de înscriere 
a copiilor în învățământul 
primar pentru anul școlar 
2020-2021. Pentru clasa 
pregătitoare se pregătesc 
modalități care să evite 
„efortul” părinților de 
a-și alege școala, clasa și
învățătorul. Procedura
va fi  una transparentă și
nediscriminatorie și va
consta  în distribuirea
copiilor pe clase fi e în ordine
alfabetică, fi e prin tragere
la sorți. Ședințele vor fi  
publice în mod obligatoriu.
Metodologia va fi  pusă în

aplicare la toate unitățile de 
învățământ din țară. Soluția 
este practicată de 4 ani în 
județul Timiș, cu rezultate 
foarte bună, fi ind preluată 

mai apoi de București. 
Conducerea Ministerului 
Educației Naționale a găsit 
că este corect ca ea să fi e 
extinsă la nivel național.
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GATA CU PILELE LA GATA CU PILELE LA 
CLASA PREGĂTITOARE!CLASA PREGĂTITOARE!

ÎNCOTRO, ÎNCOTRO, 
TOVARĂȘI?TOVARĂȘI?

Avem noi, oamenii, nevoie de o
moțiune de cenzură și de un nou 

guvern trântit în Parlament? Avem noi, 
oamenii, nevoie de anticipate? 

Clar, nu! Ambele mișcări sunt strict 
politice, vizează în totalitate interese de 
partid. Niciuna dintre cele două găselnițe 
nu aduce un plus nici democrației, nici 
economiei, nici în buzunarul românilor 
(celor din privat, fi indcă bugetarii, slavă 
Domnului, s-au aranjat), nici imaginii 
țării.

Așadar, încotro, oameni...? Era să zic 
„oameni buni”, dar nu se potrivește, nu 
faceți parte din această categorie, dacă 
supuneți nația asta unor cazne inutile, 
pentru moft uri de grup politic.

Se potrivește mai degrabă „încotro, 
tovarăși”?
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Citesc așa pe pagina de
socializare a unuia dintre 

viceprimarii Ploieștiului: „Vremea 
bună permite refacerea marcajelor 
rutiere din oraș. SGU Ploiești 
demonstrează că se pot face 
lucrări de calitate și cu angajații 
municipalității!”. Sigur că da, SGU 
demonstrează multe, de exemplu, 
cum poți să inventezi marcajele 
ondulate sau cu bucle. Bre, dacă 
asta ți se pare matale lucru bine 
făcut, bag seamă că ori ai ochii 

defecți, ori n-ai habar de ceea ce 
înseamnă calitate. Apropo: ăla 
cu dunga câtă rachie a tras pe gât 
înainte de a se apuca de treabă?

Consiliul Județean Prahova a 
majorat salariile angajaților 

cu 4%, dar numai dupa niște 
contre fi rave, să nu se zică apoi 
că aleșii s-au lăsat seduși din 

prima. Frumos, ce să zicem, foarte 
frumos! Asta este recompensă 
pentru faptul că, anul trecut, în 
11 luni, angajații CJ au reușit să 
deruleze investiții la „dezvoltare” 
în fabulosul procent de 12-13%, 
neh? Deci cu cât mai puțină treabă, 
cu atât leafă mai mare! În ultimii 
ani a fost la fel; șantiere puține, 
creșteri salariale duble sau triple. 
Dacă respectăm principiul sau 
năravul ăsta al vostru, înțelegem 
că, dacă oamenii ar fi  realizat 100% 
din programul de dezvoltare, le-ați 
fi  tăiat din leafă, nu-i așa? 

Majoritatea PSD-ALDE
(poate și PMP) din 

Consiliul Local Ploiești a hotărât 
că orice angajare în administrația 
locală să fi e aprobată sau avizată 
de legislativ. Asta ca nu cumva 
liberalul Adrian Dobre să-și 
aducă vreo pilă. Ok, deci nu 
merg beizadelele voastre, dar se 
potrivesc ale noastre, nu? Acuș 
umblă vorba prin târg că un 

deputat din stânga politicii și-ar 
dori un post călduț la bugetari 
pentru copilul său. Iar „trandafi rii” 
din CL s-au gândit la Parcul „Ctin 
Stere”, unde s-a scos la concurs un 
post de inspector de specialitate 
la compartimentul Monitorizare 
Contracte și Dezvoltare. Bre, asta-i 
bătaie de joc! Cum vă permiteți voi 
să duceți progenitura unui ditamai 
deputatul la iarbă verde ori la zoo? 
Adică îi spuneți indirect că-i... 
papagal? Sau cum se poate să nu-l 

numiți imediat director, că doar 
asta-i legea în România, ce naște 
din parlamentar, parazit-șef la stat 
se numește!

Poliția Locală Ploiești a racolat 
14 (din 50 propuși) voluntari 

care să tragă cu ochiul și cu urechea 
prin urbea lui Moș Ploaie și apoi 
să-i pârască pe anumiți infractori 
care fi e scuipă semințe pe stradă, 
fi e aruncă gunoiul te miri pe unde, 
fi e distrug mobilierul urban, fi e fac 
pipi prin tufi șuri. Mda, stai să vezi 
fericire acușica pe milițieni, cum 
or să se spetească ei răspunzând 
telefoanelor voluntarilor de 
dimineață până seara, că Sherlock 
Holmes ăștia sunt stafi i-mumii 
din alea nevorbite cu anii. Or să 

se roage polițaii să scape de ei, 
dar n-or să mai poată, că deh, 
bună ziua ți-am dat, belea mi-am 
căpătat! La urma urmei, marș, 
nene, la muncă, fi indcă sunteți 
plătiți fi ecare cu o căciulă de bani; 
ați găsit acum fraierii care să se 
spetească pe gratis în locul vostru!

A fost scos la concurs postul 
de secretar general al 

municipiului Ploiești. Cică după 
prima probă au fost selectate patru 
nume... Blegilor! Nu v-ați lămurit 
că întotdeauna la concursurile 
astea de la stat nu câștigă cel 
mai valoros și pregătit candidat, 
ci numai cine trebuie? Acuma, 
sincer, din cele patru persoane nu 
știm cine și unde are proptea, dar 
vom afl a când se va fi  terminat 
examenul. Apropo, din comisie 
cine face parte? Are Primăria 
Ploiești vreun absolvent de nota 
10 ori sau un licențiat la Oxford 
ori la UBB capabil să-i examineze 
pe concurenți? Cuuum? Aha, nu 
e nevoie, dacă avem recomandare 
de la partid, am înțeles! Bine, data 
viitoare, ca să evitați costurile, 
puneți în comisie niște paiațe, că 
tot una e!

Un tânăr chinez, sosit în
oraș în luna ianuarie,

s-a prezentat cu dureri de cap la
Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești. Într-o fracțiune de 
secundă sala de așteptare s-a 
golit, pacienții urlând cât îi ținea 
gura că a venit un... Coronavirus. 
Bineînțeles că omul cu ochii oblici 
n-avea nimic, dar așa suntem
noi, trebuie să ne apărăm trupul,
neamul și sărăcia de năvălitorii
străini. No, dacă ar fi  făcut la fel
străinii cu fi ii și fi icele voastre care
au fugit la muncă în străinătate- 
au, ăsta are microb de român pe
el, hai, fuga, să-l expulzăm- cum
v-ar fi  fost? Și vă mai și închinați la
Dumnezeu, păgânilor ipocriți cu
pretenții de sfi nți ce sunteți!

Un fost angajat al unui
centru de recuperare și 

reabilitare neuropsihiatrică pentru 
persoanele adulte cu handicap din 
Prahova a declarat că bolnavii din 
acea locație (nu-i dăm numele, 
că atâta ne trebuie; zicem doar 
că este într-o comună la vestul 
Ploieștiului) mănâncă pamperși, 
șosete și rup mobilierul. Angajații 
și conducerea au grijă ca nimic din 
toate acestea să nu se afl e și, când 
vin controalele, singura lor grijă 
este ca totul să iasă bine. Ei, asta 
este o veste care ne dă speranță că 
lucrurile au intrat pe o cale bună. 
Tura viitoare poate trec amărâții 
ăia și-i mănâncă pe inșii numiți 
politic la conducerea centrului. 
Câte unul, câte unul... poate 
scăpăm, naibii, țara de politruci!

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

FURT DE ENERGIE 
ELECTRICĂ LA URLAȚI

Polițiștii de la Urlați au fost 
sesizați cu privire la faptul că 
un localnic ar sustrage energie 
electrică din rețeaua aparținând 
societății de distribuție din zonă. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
s-a constatat faptul că s-a
intervenit neautorizat la cablurile
electrice, cele două sigilii de la
cutia de protecție a contorului de
măsurat energia electrică fi ind

rupte”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, polițiștii au întocmit  un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de furt și blocarea 

funcționării aparatului de măsurat 
energia electrică livrată.

FEMEIE CONDAMNATĂ 
PENTRU FURT, DEPISTATĂ 
DE POLIȚIȘTII DIN BLEJOI

Polițiștii Secției Rurale nr. 
3 Blejoi au depistat și reţinut 
o femeie din comuna Bucov,
în vârstă de 49 de ani, care se
sustrăgea de la executarea unei
pedepse cu închisoarea de un an
și patru luni. Pe numele acesteia
era emis, de către Judecătoria
Ploiești, un mandat de executare
a pedepsei pentru infracțiunea de
furt.  Femeia a fost încarcerată în
Penitenciarul Târgșoru Nou.

TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 
PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității 
Economice au defi nitivat cercetările 
într-un dosar penal care are ca 
obiect infracțiunea de evaziune 
fi scală. Dosarul a fost înaintat 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Prahova cu propunere de emitere a 

rechizitoriului și sesizare a instanţei 
de judecată, privind un brașovean 
în vârstă de 42 de ani și un 
prahovean în vârstă de 49 de ani. 
„În fapt s-a reținut că inculpații, 
în calitate de administratori 
statutari ai unui agent economic, 
nu ar fi  înregistrat în evidența 
contabilă totalitatea veniturilor 
obținute din comercializarea pe 
teritoriul național al produselor 
piscicole, respectiv suma totală 
de 1.867.471,55 lei (657 acte 
materiale). În acest fel, inculpații 
ar fi  creat un prejudiciu bugetului 
general consolidat al statului în 
cuantum de 749.988 lei, recuperat 
parțial”, a precizat IPJ Prahova.

TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ
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Consiliul Concurenței este o 
structură publică autonomă, care 

se bazează însă, în proporție de 95%, pe 
bani de la bugetul de stat. Chiar dacă 
este un organism pur tehnic, conducerile 
sunt de regulă politice, iar angajările-
indiferent de ceea ce se spune public- țin 
de același mecanism al relațiilor de partid 

sau personale. Anul trecut, Parlamentul a 
aprobat o organigramă de 130 de angajați 
la acest organism care are un rol bine 
determinat pe piață, nu știm și cât de 
efi cient, în condițiile de la noi.  Posturile 
de conducere sunt asimilate funcției de 
ministru (președintele) ori de secretar 
(vicepreședinte) sau subsecretar de stat 

(consilier de concurență). Salariile au 
fost dintotdeauna mai mari. De exemplu, 
președintele (Bogdan Chirițoiu) instituției 
are o indemnizație brută lunară de 21. 840 
de lei. Interesant este însă altceva: pe lângă 
salariul de bază, exceptând cele trei funcții 
de conducere, toți salariații primesc 
tichete de masă, vouchere de vacanță, 
sporuri pentru titlul de doctor și, atenție, 
spor de periculozitate și spor pentru 
informații clasifi cate, ambele similare ca 
valoare. De exemplu, secretarul general 
al CC are un salariu de bază de 13.329 
lei, la care se adaugă, lunar, 1.923 lei spor 
de periculozitate și 1.923 lei spor pentru 
informații clasifi cate. Alte exemple: 
director adjunct-13.710 lei salariul de 
bază, 2.057 lei spor de periculozitate 
și 2.057 lei spor pentru informații 
clasifi cate; inspector de concurență 
superior-10.301 salariu de bază, 1.506 
lei spor de periculozitate și 1.506 lei spor 
pentru informații clasifi cate; consilier 
superior-6.252 lei salariul de bază, 800 
lei spor de periculozitate și 800 lei spor 
pentru informații clasifi cate. Întrebare: 
care este totuși pericolul? De a lucra la stat 
sau de a avea, din prima, salarii mai mari 
ca în mediul privat? Cât despre sporul de 
a lucra cu informații clasifi cate, vă lăsăm 
pe dvs. să trageți concluzii. 
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ACTUALITATE

ACCIDENT PE ȘOSEAUA 
NORDULUI DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier, în care au 

fost implicate o motocicletă și un 
autoturism, a avut loc pe Șoseaua 
Nordului, în zona Complexului 
Mare. Motocicleta era condusă de 
un tânăr în vârstă de  23 de ani, 
care era însoțit de o pasageră în 
vârstă de 21 de ani. La un moment 
dat, potrivit primelor verifi cări, 
în timp ce se deplasa pe Șoseaua 
Nordului, dinspre Vest spre strada 

Găgeni, motocicleta ar fi  depășit 
pe partea dreaptă un autoturism 
care era oprit la semafor. Numai 
că, în acel moment, o femeie care 
se afl a în autoturism a deschis, 
fără să se asigure, portiera,  
motocicleta intrând în coliziune 
cu aceasta. În urma impactului, 
atât motociclistul, cât și pasagera, 
au fost proiectați pe carosabil. 
Ambele persoane au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 

Ploiești, pentru acordarea de 
asistență medicală de specialitate.

BĂRBAT CĂLCAT PE MÂNĂ 
DE ROATA UNUI AUTOBUZ, 

ÎN STAȚIA HALE CORECO
Accidentul rutier a avut loc în 

stația Hale Coreco, din Ploiești. Un 
bărbat în vârstă de 64 de ani, afl at 
în stare de ebrietate, s-ar fi  prins de 
un autobuz după ce acesta plecase 
din stație, având ușile închise, 
și a fost călcat pe mână cu roata 
din spate a vehiculului. La fața 
locului au ajuns mai multe echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Victima a fost 

transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. Conducătorul autobuzului 
a fost testat cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost 0.  

ACCIDENT STUPID LA 
INTRARE ÎN BĂICOI

Accidentul rutier a avut loc 
după ce un autoturism a lovit 
indicatorul de intrare în localitate. 
Potrivit primelor date, un bărbat, 
în vârstă de 63 de ani, ar fi  pierdut 
controlul volanului asupra 
direcției de mers și a intrat cu 
mașina în indicatorul de la intrare 
în localitate. În urma impactului, 
trei persoane, respectiv șoferul 

și doi pasageri din autoturism, 
au fost rănite. Victimele au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, pentru acordarea de 
asistență medicală de specialitate.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Istorioara începe 
în 2016 când, la 

propunerea a 7 consilieri 
PSD-ALDE, Consiliul 
Local Ploiești aproba, prin 
HCL 441/ 21 decembrie,  
predarea către Compania 
Națională de Investiții a 
unei suprafețe de teren de 
la Spitalul Municipal pentru 
realizarea unui centru de 
radioterapie. În expunerea 
de motive se arăta că 
Ministerul Sănătății de la 
acea vreme a „declanșat un 
amplu program de reformare 
a sistemului sanitar 
românesc”. Reformarea 
(n.n.-noi am zice mai 
degrabă modernizarea) 
aceasta cuprindea mai 
multe investiții în spitalele 
din România ce ar fi  
urmat să fi e realizate de 
Compania Națională de 
Investiții, structură afl ată 
în subordinea Ministerului 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, 
printre care și laboratorul de 
radioterapie de la Ploiești.

La începutul anului 2018, 
prin ianuarie-februarie, 
autoritățile locale au 
anunțat că laboratorul nu 
va mai fi  construit de CNI, 
ci va fi  realizat cu bani de 
la Banca Mondială, bugetul 
local și bugetul Consiliului 
Județean Prahova. Adică 
Banca Mondială ar fi  
asigurat banii pentru 
aparatură, iar Primăria 
Ploiești, în parteneriat cu 
Consiliul Județean, puneau 
la bătaie fondurile pentru 
construirea laboratorului în 
sine. 

Tot în 2018, la 18 luni 
de la primul demers, 
conducerea unității sanitare 
garanta că mintenaș vor 
începe lucările: „studiul de 
fezabilitate s-a terminat, în 

ședința de luna aceasta a 
CL vom aproba indicatorii 
tehnico-economici, după 
care se va demara licitația 
pentru construirea propriu-
zisă.” Într-adevăr, prin HCL 
292/31 iulie 2018, Consiliul 
Local Ploiești aprobă 
studiul de fezabilitate 
și indicatorii pentru 
construirea laboratorului de 
radioterapie energii înalte, 
valoarea lucrărilor fi ind 
estimate la 9,028 mil. lei, 
fără TVA.

La un alt an distanță, în 
iulie 2019, voiceprimarul 
Cristian Ganea scria, 
victorios, pe Facebook, că a 
„semnat referatul prin care 
construirea laboratorului 
de radioterapie cu energii 
înalte intră în linie dreaptă”. 
Bineînțeles, omul aduce 
laude PSD, de parcă 
laboratorul era un merit 
de partid, nu o obligație a 

statului român, indiferent de 
cine este condus: „Proiectul 
nu ar fi  putut fi  realizat 
fără sprijinul nemijlocit al 
consilierilor locali și județeni 
PSD-ALDE.” Numai bine 
însă, în doi ani de preparare 
a investiției, asta ca să nu 
zicem tărăgănare, costurile 
de edifi care a laboratorului 
au crescut la 14,7 mil. lei! 

Suntem în februarie 2020. 
Și nu s-a mișcat niciun pai 
pe șantierul laboratorului 
cu care s-au mândrit, rând 
pe rând, ba primarul Dobre, 
ba viceprimarul Ganea, ba 
Consiliul Județean Prahova. 
Ultima instituție publică 
a alocat, în iulie 2019, 4 
mil. lei pentru începerea 
lucrărilor. Banii, evident, nu 
au fost utilizați, fi ind nevoie 
de o nouă documentație 
pentru a fi  reportată suma 
pentru 2020. Atenție însă 
din ce motiv nu a început 

șantierul: lipsa dirigenției 
de șantier pentru o anumită 
componentă din proiect. 
Deci a fost nevoie de alte 
șase luni, de la lauda lui 
Ganea, până în februarie 
2020, ca să ne dăm seama 
că nu avem diriginte de 

șantier! 
Între timp... se naște 

o întrebare: câți dintre 
bolnavii de cancer, bolnavi 
de dragul cărora nu mai 
puteau aleșii, or fi  murit, 
în așteptarea laboratorului 
care va să fi e?

LABORATORUL DE RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE, LABORATORUL DE RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE, 
O NOUĂ PAGINĂ A INCOMPETENȚEI ADMINISTRATIVE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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șantierul: lipsa dirigenției șantier!

SCHIMBĂRI S-AU OPERAT ȘI LA DSVSA

Fost consilier superior la Direcția de Sănătate 
Publică Prahova, Dan Ioniță, a preluat (mă 

rog, a fost numit, a susținut concurs etc.) din această 
săptămână funcția de director al instituției. Poziția 
rămăsese vacantă după ce a expirat contractul de 
mandat al fostului manager, ec. Ioana Loghin. Ioniță 
este cunoscut din vremea în care a ocupat postul 
de director al actualului SGU (mandat Andrei 
Volosevici), fi ind susținut de PDL, iar în 2016 a fost, 
pentru scurtă vreme, consilier al primarului Adrian 
Dobre. Săptămâna trecută, liberalii au mai efectuat 
o modifi care, numindu-l la conducerea Direcției 
Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor pe 
George Stratulat, șef birou antifraudă în cadrul 
unității. Fostul director Mihai Terecoasă, susținut 
de PSD, a fost promovat într-o funcție de conducere 
la structura centrală a ANSVSA.

NOU ȘEF POLITIC NOU ȘEF POLITIC 
LA DIRECȚIA DE LA DIRECȚIA DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂSĂNĂTATE PUBLICĂ
ALȚI BUGETARI OROPSIȚI LA CONSILIUL CONCURENȚEIALȚI BUGETARI OROPSIȚI LA CONSILIUL CONCURENȚEI
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ACTUALITATE

ACCIDENT LA SINAIA, PE 
DRUMUL SPRE COTA 1400
O drumeție la munte s-a 

terminat într-un mod nefericit 
pentru doi tineri. În timp ce se 
deplasau cu un ATV, pe drumul 
spre Cota 1400, cei doi au fost 
protagoniștii unui accident. 
Evenimentul s-a produs, potrivit 
primelor date, după ce un tânăr 
în vârstă de 22 de  ani, în timp ce 
conducea un ATV, ar fi  părăsit 
partea carosabilă și a ieșit în decor, 

într-o zonă înclinată, cu vegetație, 
afl ată la o diferență de nivel de 
6 – 7 metri. Atât conducătorul 
ATV-ului, cât și pasagera, o tânără 
în vârstă de 25 de ani, au fost 
transportați la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, pentru acordarea de 
asistență medicală de specialitate.

RAZIE PE ȘOSELELE 
DIN PRAHOVA. BĂRBAT 
DEPISTAT LA VOLAN ÎN 

STARE DE EBRIETATE
Polițiștii din cadrul Biroului 

Drumuri Naționale și Europene au 
acționat pe raza județului, pentru 

depistarea conducătorilor auto 
care se afl ă sub infl uența alcoolului 
și a celor care încalcă regimul 
legal de viteză. Pe durata acțiunii, 
polițiștii au aplicat 98 de sancțiuni 
contraventionale, dintre care 45 
au fost pentru încălcarea limitelor 
de viteză, două pentru conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice 
și 51 pentru alte abateri, potrivit 

IPJ Prahova. Totodată, a fost 
constatată și o infracțiune. Astfel, 
potrivit IPJ Prahova, pe DN 1A, 
în zona cartierului Ploiești Vest, a 
fost depistat un bărbat care circula 
la volanul unui autoturism, deși 
consumase alcool. În urma testării 
cu aparatul etilotest rezultatul a 
fost de 0,64 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. „În cauză a fost deschis 
un dosar penal pentru conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice”, 
a precizat IPJ Prahova. Poliția îi 
sfătuiește pe conducătorii auto 
„să adapteze permanent viteza de 
deplasare la particularitățile de 
drum și trafi c și să nu se urce la 
volan dacă au consumat alcool”.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Inspectoratul  pentru 
Situații de Urgență „Șerban 

Cantacuzino” Prahova (ISU) 
și-a prezentat, într-o întâlnire cu 
presa, bilanțul activității în  2019. 
Într-un document publicat și pe 
site-ul instituției se arată că, anul 
trecut, ISU a gestionat 15.827 
intervenții, dintre care 4.820 
situații de urgență și 11.007 cazuri 
prin Serviciul Mobil de Urgență, 
Reanimare și Descarcerare 

(SMURD), rezultând o medie de 
43,36 de intervenții / zi.  Vorbind 
strict despre cazurile la care au 
intervenit pompierii militari, 
respectiv, cele 4.820 de intervenții, 
acestea au ținut de incendii, arderi 
necontrolate, alunecări de teren, 
inundații, asanări și distrugeri 
de muniție, salvări de persoane 
și animale etc. Timpul mediu  de 
răspuns a fost de 11,38 minute și 
timpul mediu de intervenție s-a 

situat la 75,18 minute. La nivelul 
județului Prahova, în anul 2019, 
s-au produs 627 de incendii, 
în urma cărora 12 persoane 
și-au pierdut viața și alte 23 au 
fost rănite. Lunile cu cele mai 
multe incidente înregistrate la 
locuințe și gospodării au fost 
martie, cu 70 de cazuri, februarie, 
cu 53 de cazuri și ianuarie, 
cu 46 cazuri. Acestea au fost 
generate de instalațiile electrice 
defecte, echipamente electrice 
improvizate și nesupravegheate, 
sisteme de încălzire defecte și 
coșurile de fum necurățate. În 
timpul acțiunilor de localizare, 
lichidare și înlăturare a efectelor 
negative generate de incendii 
au fost salvate bunuri materiale 
în valoare de 170.591.940 lei, 
respectiv, 35.763.509,43 euro.

nspectoratul pentru (SMURD) rezultând o medie de

12 PERSOANE ȘI-AU PIERDUT VIAȚA 12 PERSOANE ȘI-AU PIERDUT VIAȚA 
ÎN INCENDIILE DE ANUL TRECUTÎN INCENDIILE DE ANUL TRECUT

COMUNELE CU PRIMARI LIBERALI AU OBȚINUT MAI MULȚI 
BANI EUROPENI ȘI PRIN PNDR

Săptămâna trecută vă spuneam 
că 40 din cele 44 de contracte 

de fi nanțare semnate de unitățile 
administrativ-teritoriale din 

Prahova și derulate prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020 
au fost obținute de 13 orașe și 
comune din Prahova, din care 11 

sunt conduse de primari PNL și 
unul de un primar ALDE. Ca să nu 
credeți că e o simplă întâmplare, 
această situație se repetă și în 
cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
gestionat de Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR) din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR). Anul trecut, în Prahova, 
potrivit OJFIR, fuseseră semnate, 
prin PNDR 2014-2020, contracte 
de fi nanțare în valoare de 18,6 mil. 
euro. Datele noastre ne spun că, din 
13 comune care au accesat fonduri, 
9 ( cu 17 proiecte) sunt conduse 

tot de primari PNL (76,92%): 
Gorgota (4): modernizare drumuri 
locale-971.000 euro, extindere rețea 
de apă-1,351 mil. euro, construire 
grădiniță- 311.469 euro și edifi care 
centru (cămin) cultural-420.685 
euro; Drajna (3): modernizare 
străzi- 943.346 euro; cămin 
cultural-394.682 euro; înfi ințare 
rețea de canalizare-982. 425 euro; 
Cornu (2 proiecte): modernizare 
drumuri locale- 1 mil. euro, rețea 
de apă, mărire capacitate de stocare 
a stației-1,36 mil. euro; Drăgănești 
(2): construire grădiniță-424.010 
euro, modernizare drumuri- 
910.535 euro; Cocorăștii Colț (2): 

construire grădiniță-171.350 euro 
și rețea de canalizare- 995.890 euro; 
Puchenii Mari (2): modernizare 
drumuri-981.914 euro și cămin 
cultural -352.282 euro; Tomșani (1): 
construire grădiniță-329.000 euro; 
Cocorăștii Mislii (1): grădiniță de 
program prelungit-386.000 euro; 
Bănești (1): modernizare drumuri 
comunale-845.000 euro; Gura 
Vadului (1): extindere alimentare 
cu apă- 946.022 euro; Scorțeni (1): 
construire grădiniță-499.960 euro; 
Bucov (1): modernizare drumuri 
-999.954 euro; Albești Paleologu 
(1): modernizare drumuri- 807.656 
euro.

M

ăptămâna trecută vă spuneam Prahova și derulate prin Programul

În expunerea de motive 
anexată la hotărârea 

Consiliului Județean Prahova 
se arată, printre altele: „Drumul 
județean DJ 102, una dintre 
arterele principale ale județului, 
asigură legătura între zona de nord 
a municipiului Ploiești și comunei 
Blejoi cu localitățile situate pe 
Valea Slănicului, parțial pe Valea 
Teleajenului și totodată accesul 
facil în cartierele de locuințe 
dezvoltate în zonă. Conform 
datelor de trafi c, DJ 102-tronsonul 
Alba Iulia intersecția DN 1B- este 
tranzitat de un număr mare de 
autovehicule, atât de mare tonaj cât 
și autoturisme, trafi c care a crescut 
odată cu dezvoltarea urbanistică 
a zonei prin apariția cartierelor 
de locuințe. Soluția amenajării 

sensului giratoriu a făcut obiectul 
unor întâlniri, dezbateri împreună 
cu factorii responsabili cu siguranța 
circulației (...) În urma acestei 
analize, a rezultat necesitatea 
asocierii în vederea realizării 
investiției „Asigurarea siguranței 
rutiere la intersecția str. Găgeni 
(DJ 102) cu str.Hortensiei (DE 
107), luarea unei măsuri pentru 
sporirea siguranței trafi cului rutier, 
facilitarea accesului în zonele 
de locuit, precum și asigurarea 
desfășurării trafi cului rutier în 
condiții de maximă siguranță.” Nu 
vă gândiți însă că sensul giratoriu 
va fi  realizat imediat. Este 
nevoie de exproprieri, studiul de 
fezabilitate și abia prin 2021 vor 
începe lucrările propriu-zise.

NOU SENS GIRATORIU NOU SENS GIRATORIU 
LA IEȘIREA DIN PLOIEȘTILA IEȘIREA DIN PLOIEȘTI

18 INCENDII DE VEGETAȚIE ÎN PRAHOVA
Pompierii militari au 

intervenit pentru localizarea 
și lichidarea a 18 incendii de 
vegetație uscată înregistrate pe 
raza mai multor localități din 
Prahova. Intervenții de acest fel 
au avut loc în Valea Călugărească, 
Băicoi, Dumbrava (2), Nuci, 
Baba Ana, Olari, Tătaru (2), 
Jugureni, Bărcănești, Ceptura, 
Boldești-Scăeni (2), Iordăcheanu 
(2), Izvoarele și Florești. „Cauză 
probabilă de producere a acestor 
evenimente o constituie utilizarea 
focului deschis în spații deschise, 
cetățenii efectuând igienizarea 

terenurilor prin arderea vegetației 
uscate, fără a respecta normele 
de apărare împotriva incendiilor, 
iar suprafața de ardere a fost 
de aproximativ 88 ha vegetație 
uscată”, a precizat ISU Prahova. 
Misiunea cea mai difi cilă, din cauza 
suprafeței afectate, dar și a vântului 
puternic care dezvolta și propaga 
cu repeziciune incendiul, a fost, 
potrivit ISU Prahova, în localitatea 
Tătaru. Incendiul se manifesta 
pe o suprafață de aproximativ 50 
de hectare, în mai multe focare, 
punând în pericol pădurea din 
apropiere. Într-un alt caz, din cauza 

unui incendiu de vegetație uscată, 
în localitatea Brazii de Sus, a fost 
întreruptă circulația feroviară pe 
două linii. Incendiul s-a manifestat, 
potrivit ISU Prahova, pe o suprafață 
de aproximativ 450 mp. Circulația 
feroviară a două garnituri a fost 
reluată după aproximativ 30 de 
minute.

unui incendiu de vegetație uscată

Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro
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BĂRBAT URMĂRIT 
GENERAL, ÎMPUȘCAT DE 

POLIȚIȘTI, DUPĂ CE A FOST 
PRINS LA FURAT

Polițiștii din Boldești-Scăeni 
au fost sesizați, prin apel 112, cu 
privire la faptul că o persoană 
încearcă să pătrundă prin efracție 
într-o clădire situată pe raza 
localității Zamfi ra, comuna 
Lipănești. În baza sesizării, oamenii 
legii s-au deplasat la fața locului, 
unde au depistat în fl agrant, un 

bărbat, care încerca să sustragă 
bunuri din incinta unei societăți. 
„La vederea echipajului de poliție, 
persoana în cauză a încercat 
să fugă, pentru imobilizarea 
acesteia fi ind folosit armamentul 
din dotare, în conformitate cu 

procedurile legale. În urma uzului 
de armă,  bărbatul a suferit o plagă 
împușcată la nivelul brațului, fi ind 
transportat la spital, în vederea 
acordării îngrijirilor medicale”, a 
precizat IPJ Prahova. Pe numele 
bărbatului în vârstă de 48 de ani 
era emis un mandat de executare 
a pedepsei cu închisoarea, 
de la care acesta se sustrăgea. 
Bărbatul a fost condamnat tot 
pentru infracțiunea de furt. IPJ 
Prahova a anunțat că, în acest caz, 
„cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt 
califi cat, sub supravegherea unui 
procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești”. 

După acordarea de asistență 
medicală, bărbatul a fost condus la 
Penitenciarul Mărgineni.

INCENDIU VIOLENT LA O 
CASĂ DIN BREAZA

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce un incendiu a 
cuprins cu repeziciune o locuință 
și două anexe gospodărești. La 
sosirea echipajelor, incendiul se 
manifesta violent pe o suprafață 
de aproximativ 240 mp, cu pericol 
de propagare la o altă locuință 
situată în apropiere. Intervenția, 
potrivit ISU Prahova, a fost difi cilă 
din cauza vântului puternic care 

propaga focul cu repeziciune, 
dar și a drumului greu accesibil 
autospecialelor de intervenție. La 
misiunea de stingere a focului au 
participat 27 de pompieri, alături 
de Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență. Un bărbat în 
vârstă de 44 de ani a avut nevoie de 
îngrijiri medicale după ce a căzut 
de la o înălțime de aproximativ 3 
metri. Victima a fost transportată 
de urgență la spital. Incendiul a 
izbucnit, cel mai probabil, potrivit 
ISU Prahova, din cauza unui 
scurtcircuit electric, respectiv a 
unui cablu electric defect neizolat 
corespunzător.

 continuare din pagina 1
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Vă mai amintiți despre inițiativa 
Poliției Locale, deci și a Primăriei 

Ploiești, de a selecta 50 de voluntari care 
să presteze, mai apoi, un soi de muncă 
polițienească? Ei bine, se pare că locuitorii 
din oraș n-au dat buzna să facă pe spionii 
ori pe turnătorii în variantă democratică. 
Doar 15 locuitori s-au arătat interesați 
de această activitate neplătită, iar după 
verifi carea cererilor și a documentelor 
depuse au fost acceptate 14 persoane, care 
urmează întâi de toate să fi e instruite în 
tainele muncii de polițist și numai după 

aceea vor lucra la propriu. Voluntarii vor 
acționa în zona lor de domiciliu, prin 
sesizarea și transmiterea „clară și precisă” 
a faptelor de natură contravențională 
din domeniile de activitate ale Poliției 
Locale Ploiești. De asemenea, aceștia vor 
aduce la cunoștința polițiștilor incidentele 
surprinse, dar îi vor însoți pe aceștia și la 
fața locului, putând avea și calitatea de 
martori. Ce nu înțelegem noi din toată 
această afacere este următoarea chestiune: 
cu 240 de angajați, din care 21 în funcții de 
conducere, Poliția Locală Ploiești chiar nu 

e-n stare să acopere orașul și are nevoie de 
observatori? De oameni care să muncească 
fără bani pentru o structură care, har 
Domnului, e bine plătită? Poate este cazul 
să le amintim voluntarilor cam câți bani 
încasează cei pe care vor ei acum să-i ajute, 
în fi ne, să le facă treaba de care nu-s în 
stare angajații: director-12.584 lei/lună/
brut; director adjunct-11.684 lei.lună/brut; 
șef serviciu-10.691 lei; șef birou-10.234 lei; 
polițist local, grad superior, de la 7.021 lei, 
la 8.133 lei; grad profesional principal- de la 
5.501 la 6.372 lei; grad profesional asistent- 

de la 4.002 lei, la 4.636 lei etc. Mai puneți la 
socoteală tichetele de masă, voucherele de 
vacanță și vedeți dacă vă mai trage inima să 
faceți voluntariat, asta în afară de cazul în 
care sunteți... raclamagii de profesie!

de la 4 002 lei la 4 636 lei etc Mai puneți la

14 PLOIEȘTENI FAC PE „TURNĂTORII” VOLUNTARI  
                 PENTRU POLIȚIȘTII LOCALI                 PENTRU POLIȚIȘTII LOCALI

Un proiect de hotărâre, care va fi  cel mai probabil 
votat favorabil de Consiliul Local Ploiești, 

prevede majorarea taxei locale pentru locuitorii orașului 
nu au contracte cu operatorul de salubritate de la 12 lei/
persoană/lună, la 15,72 lei/persoană/lună. Majorarea 
survine ca urmare a penalității pe care municipalitatea 
o plătește pentru faptul că nu a pus în funcțiune în 
totalitate colectarea selectivă a deșeurilor pe cele patru 
fracții, respectiv, sticlă, hârtie/carton, plastic și metal. 
Din același motiv Rosal a majorat abonaților săi tariful 
de la 9 lei/persoană/lună, la 13,50 lei/lună/persoană. 
Taxa specială a fost aprobată prin mai multe hotărâri 
succesive, dar abia anul trecut a fost pusă în aplicare 
(HCL 384/14.10.2019). De la începutul anului, 14.000 de 
ploieșteni au fost notifi cați fi e pentru a încheia contracte 
de salubritate, fi e pentru a declara acceptul pentru plata 
taxei speciale către Serviciul Public de Finanțe Locale.

SUPRATAXĂ PE SUPRATAXĂ PE 
GUNOIUL DIN GUNOIUL DIN 

PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Teodor Meleșcanu a demisionat, 
luni, din funcția de președinte al 

Senatului, la o săptămână după ce Curtea 
Constituțională a decis că alegerea sa 
a fost una contrară legii fundamentale. 
Inițial, acesta a spus că nu va părăsi 
postul până când nu va fi  publicată 
decizia CCR. Ce anume l-a determinat 
să se răzgândească nimeni nu știe. Până 

la organizarea unor noi alegeri pentru 
șefi a Senatului, social-democratul Titus 
Corlăţean va fi  președinte interimar. 
Reamintim că, anul trecut, Meleșcanu a 
fost ales la șefi a Senatului cu susținerea 
PSD, deși ALDE, partidul din care făcea 
parte, a avut alt candidat. Ulterior, acesta 
a și fost exclus din Alianța Liberal-
Democrată. 

Iar, în atare condiții, nu m-ar 
mira ca din toată bătălia 

asta de tip „râde ciob de oală 
spartă”, câștigător să iasă cine 
știe ce NO NAME și, cum ne e 
nouă norocul, și NO BRAIN, iar 
perdanții să fi m, la fi nal, tot noi.

Adevăratul pericol este 
însă altul. Calul Troian prin 
care structurile PNL să fi e 
anihilate din interior de „puii” 
de pesediști convertiți, evident 
că pe motive doctrinare (că-mi 
vine să mor de râs). Și, ca să fi e 
toată lumea mulțumită, ce ați 
zice dacă peste câteva luni, am 
regăsi în conducerile județene 
ale PNL, nume de pe listele 
de azi din conducerea PSD. Și 
ca bomboană pe colivă, dacă 
Doamne ferește! avem gura 
spurcată, pe viitoarele liste de la 
alegerile parlamentare să apară 
strecurat, cu litere mici-mici de 
tot, și numele conducătorului 
din umbră al PSD-Prahova. 
Asta ca să fi e familia (evident că 
politică) reîntregită.

Marius MARINESCU ,  Punctul pe
PRIMIȚI CU PRIMIȚI CU 

CALUL TROIAN?CALUL TROIAN?

MELEȘCANU A DEMISIONAT DE LA ȘEFIA SENATULUI

Guvernul a extins, marți, programul 
„Masa caldă” la 150 de unități din 

învățământul preuniversitar, de acesta urmând 
să benefi cieze  65.343 de copii din întreaga 
țară. Valoarea pachetului alimentar este de 10 
lei/benefi ciar/zi, inclusiv TVA, suma estimată 
pentru anul în curs fi ind de 81,983 mil. lei. De la 
inițierea programului și până în 2019, o singură 
entitate din Prahova a benefi ciat de acest proiect 
pilot, respectiv, Școala Gimnazială Poseștii 
Pământeni.  Din acest an au fost adăugate alte 

trei unități de învățământ: Liceul Tehnologic 
„Carol I” Valea Doft anei, Școala Gimnazială 
Șotrile și Școala Gimnazială Târgșoru 
Vechi. Dacă pentru trei din aceste localități 
înțelegem că ar fi  fost nevoie de pachet 
alimentar, alegerea comunei Târgșoru Vechi 
ne surprinde, aceasta nefi ind nici pe departe 
o localitate cu familii cu difi cultăți speciale. 
Oricum în Prahova ar fi  fost multe alte 
localități ai căror copii ar fi  avut nevoie de 
așa ceva.

MASA CALDĂ, EXTINSĂ LA 4 ȘCOLI DIN PRAHOVA

M

Guvernul României a renunțat la 
ordonanța de urgență care prevedea 

alegerea șefi lor de consilii județene din 
rândul și cu votul aleșilor județeni. Proiectul 
de act normativ a primit aviz negativ de la 
Ministerul Justiției și Autoritatea Electorală 
Permanentă. Cătălin Predoiu a comentat: 
„Soluția politică e corectă, dar din păcate, 
din punct de vedere constituțional, avem o 
problemă. Acest sistem nou de alegere într-o 
manieră indirectă reprezintă o schimbare, 
ceea ce ar intra în contradicție cu decizia CCR 
682/2012, care impune păstrarea sistemelor de 
vot neschimbată cu un an înainte de alegeri.” 
Reglementarea, a mai spus ministrul, nu stă, 
în acest moment, „în puterea Guvernului, ci 
a Parlamentului”. Reamintim că sistemul 
de alegere a președinților de consilii 
județene s-a schimbat după cum a dictat 

interesul partidelor. Inițial s-a mers pe 
alegerea în interiorul consiliilor județene, 
apoi s-a trecut la votul uninominal direct 
(alegători), din nou s-a revenit la prima 
variantă în 2016, pentru ca anul trecut, 
Guvernul Dăncilă să opteze iar pentru votul 
uninominal. Ca urmare, la alegerile locale 
din 2020, președinții CJ-urilor vor fi  aleși de 
cetățeni, prin vot direct.

ȘEFII CONSILIILOR JUDEȚENE, ȘEFII CONSILIILOR JUDEȚENE, 
ALEȘI PRIN VOT DIRECTALEȘI PRIN VOT DIRECT

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Nicio diferență între 
PSD și PNL. Dacă 

liberalii lui Ludovic Orban 
au acuzat, la preluarea 
guvernării, că PSD și-a 
angajat peste 60.000 de pile în 
sistemul public, de la coafeze, 
la polițiști, ei procedează 
identic acum, reinventând al 
doilea post de subprefect în 
30 de județe, printre care și 
Prahova. 

Probabil atât costă 
menținerea PNL la guvernare; 
plata unor sinecuri tuturor 
formațiunilor politice care 
asigură majoritatea în 
Parlamentul României. Al 
doilea post de subprefect 
a mai existat, prin 
transformarea funcției de 
secretar general, dar în ultimii 
12 ani se renunțase la această 
poziție, având în vedere 
că prefecturile au totuși 
prerogative limitate și nicio 
putere reală în a schimba 

sau determina lucruri în 
folosul comunităților. În 
Prahova, liberalii s-au grăbit 
în numirea celui de-al doilea 
subprefect, în persoana unui 
oarecare Constantin George 
Brezoi, care va exercita 
funcția cu caracter temporar. 

Moft ul liberalilor va costa 
bugetul României peste o 
jumătate de milion de lei. 
Un subprefect este plătit cu 
15.600 lei brut pe lună la 
care se adaugă voucherul 
de vacanță și tichetele de 
hrană, în valoare anuală de 

5.960 lei. Se pare că noul 
demnitar vine din anturajul 
fostului premier Victor Ponta 
și al vicepremierului Daniel 
Constantin, ultimul fi ind cel 
care a contribuit la numirea 
sa. Brezoi are 35 de ani, fi ind 
absolvent al Facultății de 
Litere și Științe din cadrul 
UPG Ploiești și licențiat în 
economie la Universitatea 
„Spiru Haret”, din București. 
Deține un master în 
management educațional și 
integrare europeană (UPG) și 
a urmat mai multe cursuri de 
formare, printre care auditor 
intern, formator și expert în 
achiziții publice. A ocupat 
până acum funcții publice 
la Ofi ciul Teritorial pentru 
IMM-uri, a fost secretar de 
stat în Departamentul pentru 
IMM-uri și vicepreședinte al 
Autorității de Administrare 
a Activelor Statului în 
Guvernul Ponta.

Compania Națională de Investiții 
(188 de funcționari, din care 26 

de posturi de conducere) poate derula, 
potrivit actului constitutiv (Ordonanța 
nr 25/2001), proiecte de investiții la 
nivel național, cu bani asigurați de la 
bugetul de stat, de regulă acolo unde 
administrațiile locale nu dispun de 
sufi ciente fonduri. CNI fi nanțează 
obiective precum săli de sport, bazine 
de înot, complexuri sportive, așezăminte 
culturale (căminele culturale, casele de 
cultură, universitățile populare, școlile 
populare de arte și meserii, centrele 
culturale și altele asemenea), instituții de 
învățământ superior de stat, patinoare 
artifi ciale, unități sanitare, săli de cinema, 
lucrări în primă urgență (executate în 
scopul prevenirii și atenuării efectelor 
riscurilor naturale cauzate de cutremure 
de pământ, inundaţii, alunecări de 
teren etc.), obiective de interes public 
sau social în domeniul construcțiilor. 
În Prahova, CNI a avut relativ puține 
investiții, comparativ cu alte județe din 
țară, iar valoarea acestora nu depășește 
33 milioane de lei:

-2019: lucrări de reparații capitale la 

Parchetul de pe lânga Judecătoria Ploiești 
și Serviciul Teritorial DIICOT-3,8 mil. 
lei, cămin cultural în orașul Urlați-2,36 
mil. lei, sală de sport în Azuga-5,6 mil. lei 
și reabilitare pod peste Valea Cerbului, 
pe strada Nestor Ureche, orașul Bușteni 
-0,5 mil. lei;

-2017: lucrări de primă urgență de 
reabilitare pod peste râul Prahova, în 
cartierul Zamora, Bușteni-2,3 mil. lei și 
sală de sport la Liceul Agricol din Valea 
Călugărească-5,28 mil. lei;

-2016: reabilitare conductă de 
aducțiune, conductă de transport și 
rețele de distribuție apă potabilă în 
Câmpina-4,73 mil. lei, sală de sport în 
comuna Păulești-3,39 mil. lei, cămin 
cultural la Valea Călugărească-1,4 mil. 
lei, lucrări de primă urgență peste râul 
Prahova, în zona industrială Bușteni- 0,4 
mil. lei, reabilitare pod peste pârâul Valea 
Albă, Bușteni-0,4 mil. lei și stabilizare 
versantul de est de la Mănăstirea Cornu 
de Jos-2,17 mil. lei.

ACTUALITATE
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PARTIDUL PRAHOVA PARTIDUL PRAHOVA 
ÎN ACȚIUNE ÎN ACȚIUNE 

ȘI-A DESEMNAT ȘI-A DESEMNAT 
CANDIDATUL CANDIDATUL 

PENTRU PRIMĂRIA PENTRU PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI 

CÂMPINACÂMPINA

pliante

tipizate

revisterevisteziareziare

broşuri

zatezate

ii
fl yere,   fl yere,   afi şeafi şe

agende şi 
calendarecalendare

cărţi cărţi 
de vizităde vizităSprinten Infomar

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

E-mail: sprintenininfomar@yahoo.com

TEL. 0244.546.501

Informații la tel: 0244 516 666 
sau email juridic@cciph.ro

OFERIM URMĂTOARELE SERVICII:  
-înscrierea avizelor de garanţie;

-consultanţă de specialitate;
-servicii de căutare și extragere de informaţii din 

baza de date RNPM;
- eliberare la cerere de copii certifi cate de pe 

înscrierile din RNPM.

Camera de Comerț și Industrie Prahova este agent al operatorului 
 Camera de Comerț și Industrie a României, autorizat de către Ministerul Justiţiei 

să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni  în  
“REGISTRUL NAȚIONL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ”(RNPM).

În cadrul Adunării Generale 
a Organizației Câmpina a 

Partidului Prahova în Acțiune 
desfășurată vineri, 31 ianuarie 
2020, domnul Daniel Ioniță a fost 
desemnat candidatul Partidului 
Prahova în Acțiune pentru 

Primăria Municipiului Câmpina. Adunarea Generală 
a votat și Biroul Local, format dintr-un președinte, 3 
vicepreședinți și un secretar. Președinte al Organizației 
Câmpina a fost ales domnul Ioniță Daniel. 

Pentru alegerea Biroului Local s-a folosit votul 
electronic, fi ecare membru votând cu cardul de 
membru. Aplicația pentru votul electronic a fost 
concepută de un simpatizant al partidului și pusă 
la dispoziție gratuit. Votul se realizează în 30 de 
secunde și rezultatul votului se afi șează imediat după 
închiderea procesului de vot. 

La Adunarea Generală de la Câmpina a participat 
Președintele Partidului Prahova în Acțiune, 
conferențiar universitar doctor Mihai Apostolache, 
însoțit de vicepreședinții Alexandru Vasile și Grecu 
Octavian, de secretarul general Ionela Băzăvan și de 
trezorierul Sorin Trandafi r.

Partidul Prahova în Acțiune este un partid local, de 
centru, care fi gurează în Registrul Partidelor Politice 
la poziția 202. 

Parchetul de pe lânga Judecătoria Ploiești 2016: reabilitare conductă de

ÎN ULTIMII PATRU ANI, CNI A ÎN ULTIMII PATRU ANI, CNI A 
DERULAT 12 PROIECTE ÎN PRAHOVADERULAT 12 PROIECTE ÎN PRAHOVA

UNA SPUN ȘI ALTA FAC:UNA SPUN ȘI ALTA FAC: LIBERALII AU REINVENTAT  LIBERALII AU REINVENTAT 
AL DOILEA POST DE SUBPREFECTAL DOILEA POST DE SUBPREFECT

ĂĂ



PAGINA 7

Ziarul   Ploiestii
6 - 12 februarie 2020

ACTUALITATE 

 continuare din pagina 1 Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

AUTOSTRADA COMARNIC-BRAȘOV, ISTORIA AUTOSTRADA COMARNIC-BRAȘOV, ISTORIA 
UNEI NEVOLNICII ROMÂNEȘTI DE DOUĂ DECENIIUNEI NEVOLNICII ROMÂNEȘTI DE DOUĂ DECENII
Ei bine, noi am găsit o 

scuză pentru care nu avem 
autostrăzi: nu ne lasă imperialiștii, 
e un complot mondial împotriva 
noastră, anume să ne țină în 
subdezvoltare, cât să ne poată 
cotropi străinii. Ne place nouă, 
românilor, statutul acesta de 
victime; dăm vina pe lună, pe 
anotimpuri, cer, stele, statul paralel 
etc., numai noi suntem perfecți, 
geniali, harnici, însă nu putem face 
nimic fi indcă ne pun alții bețe în 
roate. Nimic mai fals!

Este cea mai contraproductivă 
idee inoculată cumva genetic! Și 
Polonia vine din blocul comunist 
și nu o ține nimeni de mână, să 
nu se dezvolte. Și Ungaria este țară 
fost socialistă și ea nu se mai plânge 
de dușmani externi, invizibili. Și 
Cehia, și Slovacia, și Slovenia, și 
Lituania au fost sub URSS și au 
atins ținte înalte. Chiar nucleul 
fostei URSS, am numit Rusia, ne dă 
clasă în anumite domenii. Numai 
la noi se întâmplă întodeauna 
ceva, vinovați fi ind mereu alții. 
Această impresie cultivată susținut 
în rândul oamenilor de-o anumită 
factură le covine de minune celor 
care au condus România în ultimii 
30 de ani. Fiindcă, oricum am face, 
oricâte scuze am inventa, realitatea 
este că ai noștri n-au fost în stare 
să construiască lucruri în țară. Nu 
știm de ce. Fie sunt incompetenți, 
fi e au avut prea mult de... hoțit 
(scuzați termenul, e unul inventat 
de noi), fi e nu le pasă, fi e nu pot, 
fi e nu doresc, fi e țin public captiv, 
pentru voturi și interese absconse...

UN VIS REALIZAT DE 
LA BUCUREȘTI LA 

PLOIEȘTI
Astăzi vorbim despre ceea 

ce ne doare pe noi, prahovenii: 
autostrada Comarnic-Brașov. De 
20 de ani această magistrală e vorbă 
goală cusută pe hârtie. În programe 
electorale de adunat voturi. În 
hărți desenate cu carioaca de 
fi ecare ministru al Transporturilor. 
Bun...Ideea realizării autostrăzii 
A3 București-Brașov datează de 
prin anul 2000. Cu mare chin, 
după studii de fezabilitate scrise 
și rescrise, în 2006 și 2007 s-au 
câștigat licitațiile, iar în 2007 
și 2008, a fost semnat ordinul 
de începere a lucrărilor pentru 
tronsoanele București-Moara 
Vlăsiei (19,5 km) și Moara Vlăsiei-
Ploiești (42,5 km). Tronsoanele 
au fost inaugurate în 2012 și au 
costat în jur de 421,6 mil. euro (6,8 

mil. euro/km, fără exproprieri). 
Pentru ciotul de autostradă (3 
km) care să facă legătură cu 
Capitala am mai așteptat încă 6 
ani, până în 2018. Câte doi ani 
pentru fi ecare kilometru! A 3 se 
varsă în DN1, la Bărcănești, pe 
un segment modernizat, extins 
la mai multe benzi de circulație 
pe sens, gâtuit cu vreo 5 sensuri 
giratorii (șoferii spun că-s mană 
cerească) și defi nitiv la Nistorești 
sau Comarnic, unde încep cozile 
de mașini pe sensul înspre Valea 
Prahovei. Tronsonul de autostradă 
Ploiești-Comarnic a rămas în... 
MasterPlanul de Transport până în 
ziua de azi. 

MAGISTRALA PESTE 
MUNȚI, O POVESTE 

LUNGĂ, DESPRE BANI 
MULȚI TOCAȚI PE... 

NIMIC
Pentru Comarnic-Brașov  

se face vorbire în fi ecare zi de 
la Dumnezeu. Patru ani s-au 
elaborat studii. Pe bani grei. Că 
ele au fot refăcute și răs-răs-
refăcute ulterior, pe alți bani, e 
altă poveste. De 16 ani se discută 
despre Comarnic-Brașov, s-au 
semnat contracte, s-au anulat 
contracte, s-au adoptat soluții, s-au 
abandonat soluții. Și astăzi avem 
abia un crâmpei, la Brașov (nu în 
Prahova!), unde se lucrează. În 
rest, nimic! Să ne reamintim despre 
această lungă istorie a neputinței, a 
incompetenței, a diverselor interese 
românești:

-2004: Guvernul condus atunci 
de Adrian Nastase a selectat 
trei fi rme pentru construirea 
tronsoanelor București-Ploiești 
(Strabag din Austria), Comarnic-
Predeal (Vinci din Franța) și 
Predeal-Brașov (Ashtrom-
Roichman, Israel). Pe 18 octombrie, 
la București, în prezența premierului 
francez Jean-Pierre Raff arin și a 
prim-ministrului Adrian Nastase, 
ministrul Transporturilor de 
atunci, Miron Mitrea, semna 
contractul de parteneriat public-
privat cu compania franceză 
Vinci, pentru realizarea a 36 de 
km de autostrada între Comarnic 
și Predeal. Costurile erau estimate 
la 480 de milioane de euro. Cum 
în acea perioadă era campania 
electorală pentru alegerile 
prezidențiale, Traian Băsescu 
a formulat fraza-atac celebră: 
„a venit să-și ia tainul” (aluzie 
la francezi). Un an mai târziu, 
Comisia Europeană (România era 

în perioada de preaderare) și-a 
exprimat stupoarea față de gestul 
Bucureștiului de a încredința o 
investiție de asemenea anvergură 
fără licitație;

-2004-2008: Guvernul 
Tăriceanu se mulțumește cu 
un lung șir de discuții, dar nu 
intreprinde absolut nimic cu 
privire la autostradă;

-2009: Sub Guvernul Boc, 
asocierea Vinci-Aktor (Franța-
Grecia) a fost desemnată 
câștigătoare a licitației pentru 
realizarea proiectului în parteneriat 
public-privat. Autostrada de la 
Comarnic- Brașov ar fi  trebuit să 
aibă 58 de kilometri, iar ministrul 
transporturilor de atunci, Radu 
Berceanu, estima costurile la 1,5 
miliarde de euro;

-2010: consorțiul Vinci-Aktor 
a denunțat unilateral contractul, 
motivul ofi cial fi ind lipsa 
fondurilor. Reprezentanții asocierii 
au arătat că statul român nu a 
acceptat anumite clauze, situație 
care a condus la imposibilitatea de 
a obține fi nanțare pentru proiect;

-2012: se licitează reactualizarea 
studiului de fezabilitate, realizat 
în primă fază prin 2002-2003. 
În mandatul lui Victor Ponta, 
CNADNR (actuala CNAIR) 
publică anunțul de concesiune 
( o nouă metodă de realizare a 
magistralei) pentru autostrada 
Comarnic-Brașov;

-2013: CNADR anunță că patru 
mari asocieri din China, Europa și 
Romania s-au arătat interesate de 
proiect: Asocierea Vinci (Franța)-
Aktor (Grecia)-Strabag (Austria), 
UMB Spedition-Tehnostrade 
(Romania), Impregilo S.p.A-Salini 
(Italia) și China Communications 
Construction Company Limited 
(China);

-2014: premierul Ponta și 
ministrul Dan Șova anunțau 
semnarea unui memorandum 
cu asocierea câstigatoare, Vinci-
Strabag-Aktor. În luna ianuarie, 
într-o conferință de presă, cei 
doi spuneau că termenul până la 
care asocierea trebuie să găsească 
fi nanțarea este 20 aprilie, după care 
ar urma să fi e semnat contractul 
ofi cial. Ministrul Transporturilor, 
Șova, le promitea (în glumă) 
jurnaliștilor că se va muta cu 
cortul pe șantier, numai să fi e sigur 
că autostrada va fi  gata la termen. 
Premierul Ponta făcuse chiar un 
pariu: dacă magistrala nu va fi  
gata până în 2016, el nu va mai 
candida pentru un alt mandat 
de parlamentar. Între timp, 
autostrada ar fi  costat 1,8 miliarde 
de euro și nu mai era de 58, ci de 
52 km. Costurile ulterioare erau 
amețitoare, când statul ar fi  trebuit 
să plătească  vreo 8, 45 miliarde lei,  
în 30 de ani de concesiune (325 
mil. euro anual, minus costurile de 
execuție);

-2015: Guvernul României și 
Ministerul Transporturilor renunță 
ofi cial și la acest contract. La pachet 
cu anunțul, ofi cialii de la CNADNR 
au prezentat măsurile și proiectele 
care vor demara în schimb pentru 
a rezolva problemele de trafi c de pe 

Valea Prahovei: centuri ocolitoare 
în Bușteni și Comarnic, variantă 
ocolitoare pe Valea Prahovei, 
toate cu fi nanțare de la bugetul 
de stat. Tot în 2015, după ce se 
reactualizează studiul, autostrada a 
fost scoasă din nou la licitație, dar 
de data aceasta numai cu loturile 
de la capăt, 4 km dinspre Comarnic 
(Prahova) și circa 6 km dinspre 
Râșnov spre Cristian (Brașov). 
Compania de Autostrazi  a scos 
la licitație și revizuirea studiului 
de fezabilitate  pentru tronsoanele 
Comarnic-Predeal-Râșnov, adica 
pentru restul de 48 de km, din cei 
58 km ai autostrăzii;

-2016: licitațiile pentru Lotul 
1 (capătul dinspre Comarnic) al 
autostrazii și pentru SF referitor la 
cei 48 de km ai autostrăzii au fost 
anulate;

-2017: contractul pentru lotul 
de 6 km între Râșnov și Cristian a 
fost atribuit pentru 2 de milioane 
de euro către Asocierea S.C 
Alpenside S.R.L.-S.C. Specialist 
Consulting S.R.L. Exasperat 
de incapacitatea Ministerului 
Transporturilor, Guvernul Tudose, 
sfătuit din umbră de Dragnea 
și Vâlcov, transferă construcția 
autostrăzii Comarnic-Brașov către 
Banca Mondială;

-2018: Guvernul Dăncilă a 
anunțat că nu se va mai folosi de 
asistența Băncii Mondiale pentru 
a realiza autostrada A3 Ploiești-
Comarnic-Brașov, ci va merge din 
nou - pentru a patra oară - pe ideea 
unui Proiect Public-Privat (PPP)-
variantă ce a eșuat de trei ori în 
ultimii 15 ani. Noutatea, însă, va 
fi  folosirea de fonduri europene 
în cadrul PPP-ului, iar de proiect 
nu se va mai ocupa CNAIR, ci 
Comisia de Prognoză, cu o unitate 
special infi ințată în acest scop;

2019: Procedura pentru un 
nou PPP a fost scos la licitație. 
S-au înscris 5 asocieri de fi rme, iar 
Comisia de Prognoză a prezentat 
ofertantul câștigător al procedurii: 
China Communiucations 
Construction Company 
LTD(CCCC) - MAKYOL (lider de 
asociere CCCC) - China/Turcia. 
Câteva luni mai târziu, Guvernul 
anunță că renunță la PPP și a 
declarat autostrada Comarnic-
Brașov, prin CSAT, obiectiv critic, 
de interes național, astfel încât să se 
poată face de urgență prin fonduri 
de la Guvern;

-2020: obiectivul este luat de la 
Comisia de Prognoză și retrecut 
în responsabilitatea Ministerului 
Transporturilor, via Compania 
Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere. Ministrul 
Transporturilor, Lucian Bode, 
a anunţat că Guvernul va anula 
parteneriatele public-private 
pentru autostrada Comarnic-
Brașov.

RATEURI ȘI-N 
CAZUL CENTURILOR 

OCOLITOARE
Cum spuneam, între timp, 

de la al doilea eșec (2009) al 
autostrazii sau chiar mai devreme, 
autoritățile județene au început să 
caute alternativă. Și prima soluție 
de decongestionare a trafi cului 
rutier de pe Valea Prahovei a fost 
modernizarea drumului Valea 
Doft anei-Săcele (ruta DN1-
Câmpina-Valea Doft anei-Săcele-
Brașov) care să preia o parte 
din trafi c până la construirea 
mult-așteptatei autostrăzi. S-au 
realizat studii de fezabilitate, de 
oportunitate, s-au lansat licitații... 
în fi ne, consiliile județene din 
Prahova și Brașov ne spuneau an de 
an că mintenaș încep lucrările. Asta 
până într-o bună zi când CNAIR a 
preluat drumul, chestiune care a 
echivalat cu moartea proiectului. 
Și mort e și-n ziua de astăzi. Bine, 
cu excepția a 2,5 km pe care-i va 
realiza CJ Prahova cu bani alocați 
de Guvernul României, prin PNDL 
II. Cât despre centurile ocolitoare, 
acestea au fost inventate, ghiciți 
ce, fi x în niște ani electorali. În 
2016 și 2017 s-au licitat lucrările, 
prin CNAIR (pe atunci CNADR), 
anunțându-se public ofertanții și 
valoarea lucrărilor: 17,9 mil. lei, 
fără TVA, Bușteni (1,2 km) și 17 
mil. lei fără TVA Comarnic (2,8 
km). Ba chiar s-au fi xat termene de 
execuție, 3 luni pentru proiectare 
și 4 pentru execuție.  De atunci 
au trecut de nu știm câte ori 7 
luni și nu s-a mișcat nimic-nimic 
pe șantiere. Sătui de aglomerația 
din orașele lor și de promisiunile 
eterne ale guvernelor, primarii 
de pe Valea Prahovei și-au luat 
soarta în mâini, afi rmând că vor 
realiza ei ce n-a putut sau nu a vrut 
Ministerul Transporturilor, prin 
CNAIR. Așa s-a născut Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară, 
condusă de UAT Sinaia, formată 
din orașele Comarnic, Sinaia, 
Bușteni, Azuga și Predeal. Ei au 
venit cu variante de extindere a 
DN1 sau cu centuri ocolitoare 
în toate localitățile din Prahova 
(Comarnic, Sinaia, Bușteni și 
Azuga), iar ideile lor au fost agreate 
de ministrul Transporturilor. Ce 
va fi  de aici înainte vom vedea și 
vom scrie!

Valea Prahovei: centuri ocolitoare Infrastructurii Rutiere Ministrul
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PIAȚA SÂRBEASCĂ (1)PIAȚA SÂRBEASCĂ (1)

ERATE, FĂRĂ SUPĂRARE,
COANE FĂNICĂ

Mi-am făcut curaj înainte de a scrie 
despre mahalaua copilăriei mele, 

Piața Sârbească. Având și obârșii bihorene, 
nu mint că m-am încumetat și cu un “deț 
de pălincă”, înainte de această aventură 
jurnalistică. Am căutat și câteva repere 
care să mă ajute într-o prezentare plăcută și 
informată despre  Piața Sârbească. Trebuie 
să spun că am găsit și multe informații 
eronate sau deformate. Astfel:

- pe un site am găsit că Gheoghe Boldescu 
a murit în 1847 (adevarul că s-a stins la 
30 iulie 1845 și, cum se spunea în vreme, 
“astrucat” în biserica ctitorită de el) ; înteleg 
că informația este luată din Monografi a 
Ploieștilor (un reper de toată încrederea) a 
lui M.Sevastos, însă adevarul trebuie spus. 
Probabil M.Sevastos s-a gândit la faptul că 
biserica Sf.Gheorghe Nou fi ind târnosită 
în toamna lui 1846 ,clucerul Boldescu să 
fi  fost înmormântat în biserica terminată, 
precizând astfel anul 1847.

- pe alt site, că numele străzii August 
Treboniu Laurian a aparținut unui împărat 
roman, când adevărul este că a aparținut 
unui ardelean pe nume Augustin Trifan, 
care a fost un fi lolog, istoric, publicist și om 
politic, unul dintre conducătorii Revoluției 
de la 1848 din Transilvania; 

- în cartea lui Ioan Groșescu, Mahalalele 
Ploieștilor, se afi rmă că Preotul Leon Arion 
a ridicat “din temelii” biserica Sf.Gheorghe 
Nou în anii ‘70 ai secoulului trecut; pot 
dovedi că în iarna anului 1968-1969 biserica 
avea ridicate deja ziduri până la nivelul de 
sus al ferestrelor și asta din prima încercare 
de reconstrucție 1957-1958, iar clopotnița și 
peretele de vest al bisericii au rămas neatinse 

de bombardamentul din 1944;
-   osemintele clucerului 

Gheorghe Boldescu și ale 
soției sale Zinca-Maria 
Boldescu, poate inițial să fi  
fost puse în pronaos însă după 

bombardamentul din 4 aprilie 1944 ele 
au fost așezate în pridvorul, și totodată 
clopotnita, a bisericii, iar Parintele Leon le-a 
zidit defi nitiv în peretele de sud al acesteia;

- că Nichita Stănescu a învățat la 
Liceul “Sfi nții Petru și Pavel” din Ploiești 
în perioada 1944-1952; adevărul este 
următorul:

În aprilie 1944 este bombardat Liceul 
“Sf.Petru și Pavel”, afl at în localul de pe 
bulevard, fațada și latura de sud a liceului 
fi ind distruse complet (liceenii  se afl au în 
vacanță dinaintea Sfi ntelor Paști și nu au 
fost victime!). În această perioadă Nichita 
se refugiase cu familia la Drajna De Sus 
iar în timpul verii dă examen pentru 
admitere la “Liceul Sf Petru și Pavel” la 
Vălenii de Munte unde se refugiase și  
corpul profesoral al liceului ploieștean. Din 
toamna anului 1944 frecventează cursurile 
Liceului “Sf Petru si Pavel” care se mutase 
în localul Școlii Comerciale de pe strada 
Oilor, actual strada Gheorghe Doja și liceu 
“I.L.Caragiale”. Va purta  numele “Sf. Petru 
și Pavel” până în 1948, când își schimbă 
numele în Școala Medie nr.1, după moda 
sovietică.   In 1952, cu ocazia aniversarii a 
100 de ani de la nașterea lui I.L.Caragiale, 
liceul va lua numele marelui dramaturg 
(tot din 1952 este și bustul “proletar” al lui 
I.L.Caragiale de pe bulevard, fi ind turnat 
în bronz la Uzinele “1Mai”). În concluzie, 
Nichita Stănescu a învăța doar patru ani la 
Liceul “Sf.Petru și Pavel” iar următorii până 
în 1952 la Școala Medie nr. 1. Știu lucrurile 
acestea și de la mama mea care s-a născut 
în același an cu Nichita, 1933, în aceeași 
mahala, la o distanță de trei străzi, și a fost 
colegă cu acesta și cu academicianul Eugen 
Simion la o clasă paralelă. Dar educația  pe 
care au primit-o a fost a corpului didactic 
al fostului liceu de pe bulevard. Nu este așa 
c-am întors-o ca la Ploiești ?  

- că Nichita Stănescu a rămas repetent în 
clasa întâi! Adevărul ni-l spune chiar poetul. 
Într-o glumeață Notă autobiografi că, scrisă 
la 1 noiembrie 1977, Nichita Stănescu a 
declarat despre sine, la persoana a II-a 
singular: “ A rămas repetent în clasa I 
primară, fi indu-i deosebit de greu să-și 
imagineze că vorba vorbită și cuvântul 
cuvântat există și ar putea fi  scrise.”  Era 
povestea cu oaia care ar fi  trebuit să-i iasă 
din gură în momentul când pronunța 
primele cuvinte așternute pe cel dintâi 
caiet de școală : “o-i, oi”. Ioan Grigorescu 
chiar ne precizează ”… repetenția nu era 
decât o metaforă apărută în procesul de 
mai târziu al necuvintelor, căci, dupa cum 
atestă matricola primelor două clase de la 
Școala Primară Nr. 5 din Ploiești (de pe str.
Romană vis-a-vis de biserica Sf. Ștefan) ,- a 
treia clasă a urmat-o la Bușteni, iar a patra 
la Vălenii de Munte-, le-a terminat pe toate 
printre primii”.    

  

Mă intorc la “părinții fondatori” ai 
mahalalei Piața Sârbească.

Gheorghe Boldescu s-a  născut în Ploiești, 
în 1775, într-o familie de moșneni din 
Boldești. A moștenit  de la tatăl său o serie 
de proprietăți împreună cu un mic rang 
boieresc (clucer), cumpărat de acesta. Știa 
carte, deprinsă poate, în parte la București, 
poate în parte de  la dascălii din Ploiești, 
însă  desăvârșită ca autodidact. 

Averea moștenită a știut să o 
gospodărească și să o înmulțească.

Și-a extins moșiile în partea de nord a 
Ploieștilor. S-a apucat și de comerț, iar acesta 
a fost cu pește (majar) pe care îl aducea de la 
baltă, prins de oamenii săi, în căruțele sale.  
De altfel,  spiritul întreprinzător s-a văzut și 
în organizarea în marginea pieței oborului 
a unui întreg  rând  de prăvălii și tarabe de 
pescărie. Succesul în comerțul cu pește i-a 
adus într-o perioadă și titlul de staroste al 
pescarilor. Se dovedește și un bun edil, 
începuturile fi ind în calitate de mădular 
al magistraturii (un fel de viceprimar) pe 
lângă Prim Magisterul de atunci, Iordache 
Suslănescu.  

Treburile publice l-au interesat 
întotdeauna, iar noua administrație 
comunală i-a permis să năzuiască să ajungă 
la conducere.  În 1837 ( 8 octombrie), este 
desemnat Prim Magister reprezentând 
în egală măsură și pe boieri dar și pe 
negustori și meseriași. Și-a onorat funcția 
ocupându-se cu pavări de ulițe, alinieri 
de fațade, desecarea bălților și băltoacelor, 
îndepărtarea gunoaielor etc.  A fost ales an 
de an în această funcție până în 1843, când, 
bolnav fi ind, renunță. Se spune că încă din 
1842, deși începuse să fi e bolnav, prin august 
și septembrie, a continuat sa-și facă datoria 
astfel încât, toamna, a fost din nou reales. 
În 1843, boala de inimă i s-a agravat, dar și 
în perioadele când nu putea părăsi patul, 
continua să administreze orașul. Era căutat 
acasă de cei care aveau treburi sau jalbe 
și tot acolo veneau subalternii să-i ceară 
îndrumări și semnătura pe acte ofi ciale. 
Totuși, în ajunul alegerilor din 3 noiembrie 
1843, o delegație a venit la domiciliul lui să-l 
roage să candideze din nou la prezidenție. 
Cu toate stăruințele lor, a refuzat, dar l-a 
propus în schimb pe Enuță Baldovin, în 
care avea încredere.  A încetat din viață, la 
București în casa ginerelui său Costache 
Florescu, în 30 iulie 1845, dar lăsând 
cu limbă de moarte să fi e înmormântat 
la Ploiești. Ioniță Meșteru și Lisandru 
Pietraru, amândoi locuitori ai mahalalei 
lui, care lucrau la terminarea bisericii, au 
zidit grabnic gropnița în pridvorul acesteia, 
sub turla frontală. Din informațiile lui 
M.Sevastos turla cu clopotnița s-a ridicat în 
1893.

Astfel cele doua informații ne dau o 
situație neclară asupra locului “inițial” al 
îngropării clucerului Gheorghe Boldescu.

Trei zile mai târziu, Ploieștii îndurerați, 
în frunte cu ocârmuitorul județului, 
prezidentul magistratului, membrii acestuia, 
președintele tribunalului, profesorii școlii 
publice, conduceau ramășițele pământești 
ale lui Boldescu, în cripta bisericii lui, care 
nu ajunsese încă să fi e sfi nțită. Un sobor de 
noua preoți ploieșteni și un arhimandrit 
l-au prohodit.

Și acest mare edil ploieștean, mare 

fi lantrop,  NU are o amărâtă de placă întru 
aducere aminte, nu mai vorbesc de vreun 
bust sau statuie. Comparativ cu chefl iul 
primar Radu Stanian care a știut să profi te 
pentru sine din realizarea bulevardului!  
Bustul de pe bulevard se afl a practic în 
centrul moșiei lui Radu Stanian, pe care 
repede a știut să și-o facă după ce a afl at 
traseul viitorului bulevard.

Redau  prezentarea pe care M.Sevastos o 
face acestui mare edil ploieștean:

“C. lennescu ne dă următorul sugestiv 
portret al său:

„Bărbat înalt, statură majestuoasă, ținută 
demnă. Om energic, harnic la lucru, deschis 
la petreceri, activ și totdeauna întreprinzător; 
purta costumul oriental, costumul timpului: 
un antiriu stânjiniu sau ciadâriu, încins cu un 
brâu lat de șaI cafeniu cu râuri albe; o giubea 
neagră, rareori vișinie închisă; iar pe cap un 
ișlic de blană cenușiu și creț; părul capului 
sur, ras la ceafă, fruntea lată și luminoasă, 
sprâncenele dese și stufoase, fața întinsă, 
lucioasă și de un colorit foarte atrăgător, 
gura potrivită; nasul grecesc; mustățile albe 
și groase; ochii negri, mari și vioi; mersul 
măsurat, ca al marilor boeri ai vremii, pasul 
ferm – iacă portretul neuitatului culcer 
Boldescu”.

Caracterul lui era egal de frumos și 
atrăgător, din felul cum ni-l prezintă autorul 
portretului.

„Dintre cei mai bătrâni, mulți au avut 
desigur ocazia să-l vadă, Dumineca și în zile 
de sărbătoare, viind regulat la biserică; aci, 
toți îi făceau loc ca el cel dintâiu să meargă 
să se închine la icoane; el să se miruiască cel 
dintâi, el să ia cel dintâi sfânta anafură, după 
obiceiurile cele curate ale timpului, în care 
bătrânii și fruntașii cetățeni erau ascultați, 
stimați și respectați. Mulți desigur l-au văzut 
– ca magistrat – în fruntea sfatului nostru 
orășenesc, îngrijind ca un adevărat părinte 
trebile orașului, ascultând cu atențiune toate 
jeluirile, mângâind pe nenorociți, ajutând pe 
săraci și nevoiași, și certând – cu părintească 
severitate¬ pe toți slujbașii care nu erau la 
înățimea chemării lor.

,,Nu leneș, nu luxos, nu interesat și lacom, 
nu mincinos, hrăpitor, clevetitor și fățarnic; 

filantrop NU are o amărâtă de placă întru

ERATE FĂRĂ SUPĂRARE

Gheorghe Boldescu

Zinca Boldescu

Erată:
- in nr 1908, 12 – 18 decembrie: în imagini se afl ă Casa  Ergas Mamaciu și nu Palatul lui Ghiță Ionescu; 
- în nr 1910, 16 - 22 ianuarie: orasul Arhanghelsk se afl ă la N – E de St. Petersburg și nu la N - V.

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! 
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ci bun, blajin, sobru, sever, cinstit, cu sufl et 
curat, cu inima deschisă, miluitor și gata de a 
sări în ajutorul celui nevoiaș – Boldescu era 
un adevărat părinte pentru toți, un adevărat 
tip al adevăratului, bunului, bravului boer 
roman”. (descriere pe care C.Iennescu o face 
in lucrarea “Recladirea Spitalului Boldescu”)

Clucerul Gheorghe Boldescu a înfi ințat, 
prin donațiile sale, spitalul din Ploești care-i 
poartă numele.

Pentru a ne da seama de caracterul 
clucerului Boldescu, – este destul să cităm o 
pagină din ,,diata” lui.

După ce sânt trecute în testament clădirile, 
și via, și banii lăsați, – clucerul Boldescu 
adaogă la ,,zestrea” spitalului:

„Patru sufl ete țigani, însă
Ancuța Bucătăreasa
Maria fata spălătoreasă
Ion Zlătaru din Podeni zlătar
Catrina soția lui”
„Facem cunoscut și împrejurarea aceasta 

– adică dintre aceste 4 sufl ete țigani, trei sunt 
vii ai noștri de moștenire făr de nici un fel 

de pricină; iar Catrina lui Ion Zlătaru este 
țigancă străină și ține amândoi căsătorie 
împreună necununați de sânt câțiva ani, 
având și un copil făcut de dânșii Nicolae de 
ani zece, care se afl ă în fi ință. Ne-am silit, cu 
toate mijloacele cuvenite, să-i dăm țigăncii 
din țiganii noștri cu cununie și n-au stătut 
putință a-i despărți. Pentru care ne mai 
rămânând alt chip de îndreptare, dăm această 
încredințare, cinstitei Eforii sub a noastră 
iscălitură, ca ori când se va ivi stăpânul 
Catrini de o va cere să-i dăm alta asemenea; 
iar nevrând să facă schimb, să dăm noi lui 
Ion soție din țigănia noastră, ca să nu fi e lipsă 
din patru sufl ete ce sânt așezate într-această 
listă. Care urmare îndatorăm să fi e păzită și 
de cei din urmă ai noștri moștenitori”.

Vrasăzică, clucerul Boldescu – in 1844 – 
„s-a silit, cu toate mijloacele cuvenite”, să dea 
lui Ion Zlătaru tigancă din „tigănia” boerului. 
„Dar n-au stătut putință a-i despărți”…

Văzând ca nu mai rămâne „alt chip 
de îndreptare”, boerul cere executorilor 
testamentari – ca Ion Zlătaru să nu fi e 

despărțit de Catrina lui. ,,Când se va ivi 
stăpânul Catrinei, de o va cere – să-i dăm 
alta asemenea”…

„Care urmare, – închee Boldescu, – 
îndatorăm să fi e pazită și de cei din urmă ai 
noștri moștenitori”.

Ce inimă bună și câtă înțelegere de 
patimile omenești trebue să fi  avut acest boer 
care, la 1844, arată atâta considerație pentru 
sufl etul robului !

Acel care s’a purtat părintește cu robul Ion 
Zlătaru, și cu Catrina lui, și cu „copilul lor 
Nicolae de ani zece care se afl ă în fi ință” – 
nu-și putea decât dărui averea, el și cu soția 
lui, pentru tămăduirea bolilor celor necajiți 
și sărmani.

Această pagină din „diată” nu-i mai 
elocventă decât un întreg volum?”

Alături prezint imaginile soților 
Boldescu, probabil după portretele votive 

inițiale din biserica Sf. Gheorghe Nou, dar și 
portretele făcute la aproape douăzeci de ani 
de la moartea clucerului de către Th eodor 
Aman. Precum și o viziune propie asupra 
soților Boldescu.

INEDIT

Publicitate• Publicitate•Publicitate

SĂ RESPECTĂM SĂ RESPECTĂM 
CUVINTELE CREDINȚEI:CUVINTELE CREDINȚEI:

Ioan b., Tg-Jiu

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

CUM SĂ ȚII ÎN FRÂU 
POFTA DE MÂNCAREPOFTA DE MÂNCARE

Creierului îi ia între 10 și 15 minute 
până să proceseze informaţia că 

stomacul a primit aportul necesar de 
alimente. De aceea, dacă la sfârșitul mesei 
simţi că nu te-ai săturat, fă o pauză înainte 
de a-ţi mai pune în farfurie. Dacă foamea 
persistă, ar fi  bine să reconsideri alimentele 
din meniu. De altfel, unele alimente te vor 
ajuta să reduci apetitul exagerat.

IAURT LA GUSTAREA DE SEARĂ
Deseori, poft a de a mai gusta ceva 

apare la ore târzii, mai ales dacă peste zi ai 
mâncat cam puţin. În astfel de situaţii cel 
mai recomandat este un iaurt simplu, cu 
puţine grăsimi. Pe lângă efectele benefi ce 
pentru sănătate (ajută la refacerea fl orei 
intestinale, reglează digestia), iaurtul 
conţine o mulţime de enzime și de nutrienţi 
care dau senzaţie de saţietate. Evită însă, 
iaurtul cu fructe, căci acesta conţine, în 
majoritatea cazurilor, cantităţi mari de 
zahăr și potenţiatori de gust în loc de fructe.

MĂNÂNCĂ BINE LA MICUL DEJUN
O zicală spune că ai un mic dejun regal, 

prânzul să-l împarţi cu prietenii, iar cina să 
o dai dușmanilor. Conform specialiștilor 
în nutriţie, micul dejun furnizează 
energia de care avem nevoie întreaga zi. 
Mai mult, acesta este o bună modalitate 
prin care putem ţine apetitul alimentar 
sub control. În plus, faptul că respecţi 
programul meselor de peste zi te va ajuta 
să-ţi gestionezi mai ușor impulsurile de a 
mânca fără discernământ. Pe de altă parte, 
dacă mănânci haotic, atunci organismul își 
va face provizii, acumulând grăsime, în loc 
să o „ardă” imediat pe cea existentă.

FIBRELE DAU SAŢIETATE
Alimentele bogate în fi bre se umfl ă în 

stomac și astfel apare senzaţia de saţietate 
mai repede. De exemplu, dacă mănânci 
un măr cu o jumătate de oră înainte de 
masă, vei consuma o cantitate mai mică 

de alimente. Fructul este bogat în fi bre, 
în fructoză și în apă, ceea ce diminuează 
apetitul, dar și poft a de dulce. Fasolea, 
mazărea, năutul și lintea sunt alimentele 
cu cel mai mare conţinut de fi bre. Sunt 
ideale pentru a fi  servite la prânz pe post de 
garnitură. În plus, nu vei mai simţi nevoia 
să mănânci desert.

SUPE DE LEGUME ZILNIC
De multe ori avem tendinţa de a mânca 

atunci când de fapt, ne este sete. Așa se 
explică faptul că de cele mai multe ori, 
consumul sufi cient de lichide atenuează 
senzaţia de foame. Un asemenea efect au 
și supele sau ciorbele de legume mâncate 
în special la masa de prânz. În plus, 
vitaminele din unele legume precum 
morcovul, se asimilează  mult mai bine în 
urma preparării termice.

reierului îi ia între 10 și 15 minute

ci bun blajin sobru sever cinstit cu suflet de pricină; iar Catrina lui Ion Zlătaru este

Dictionar:
clucer = dregator care se ocupa cu 
aprovizionarea Curtii Domnesti;(var. 
culcer)
deț = deget;
astrucat = înmormântat ;
majar = negustor de peste; pescar;
mădular = aici în sensul de funcționar, 
slujbaș al unei instituții;
stânjiniu = liliachiu;
ceadiriu =  verde ca paiul grâului necopt;
giubea = haină orientala căptușită cu blană;
ișlic = căciulă de blană;
diată = testament.

SFATUL SPECIALISTULUI - Alina Ciceu, nutriţionist, dietetician, Arad
Legumele și leguminoasele scad poft a de mâncare și vă ajută să slăbiţi. Legumele 

crude au un conţinut ridicat de vitamine, minerale și de antioxidanţi și un aport redus 
de calorii. Serviţi la fi ecare masă principală legume cu frunze verzi (salată verde, 
rucola (păpădie) sau varză) în cantitate cât mai mare. Includeţi în meniul zilnic 
supele și ciorbele de legume. Acestea conţin, în medie, 75% apă și au un important 
rol hidratant. Consumaţi leguminoase (fasole boabe, năut, linte, mazăre uscată) 
de trei ori pe săptămână. Acestea sunt bogate în proteine și furnizează cu vitamine, 
minerale și fi bre de calitate, care vă vor ajuta să ardeţi efi cient depozitele de grăsime 
din organism.

Plictiseala, depresia și tot felul de stări emoţionale au ca efect consumul excesiv de 
alimente. Uneori, însă, dorinţa de a mânca o porţie în plus este, pur și simplu rezultatul 
foamei. Asta se întâmplă în special atunci când te afl i la o dietă specială, încercând să 
pierzi kilogramele în plus.

Îngeri. Îs puși la oameni pentru păzire și 
îndreptare, atât, cine îi pune și în alte situații, 
face păcat. „Străjui-va îngerul Domnului 
împrejurul celor ce se tem de El și-i va izbăvi 
pe ei” (Psalmul 33: 7). „Că îngerilor Săi va 
porunci pentru tine ca să te păzească în toate 
căile” (Psalmul 90: 11). „Nu te teme! Eu sunt 
îngerul care umblu cu tine de la nașterea ta, pus 
de Dumnezeu lângă tine ca să te păzesc și mi s-a 
poruncit acum de la Dânsul să te duc în pustia 
aceasta. Deci fi  desăvârșit și smerit cu inima 
înaintea Domnului și slujește-I cu bucurie, iar 
eu nu mă voi depărta de lângă tine până ce nu-
mi va porunci Ziditorul să-ți iau sufl etul” (V. Sf. 
6.197.02).
Lumina. E doar de la Cei de Sus și de la Sfi nții 
care îndreaptă oamenii la Lumină. „Iisus este 
Lumina lumii” (Ioan, cap. 8). „Ochii Domnului 
de zece mii de ori sunt mai luminoși decât 
soarele și privesc la toate căile oamenilor și 
văd toate părțile cele ascunse (Isus Sirah 23: 
27). Cine pune cuvântul Lumină în alt fel decât 
aici face păcat. La Biserică în timpul slujbei 
de Înviere se spune: „Veniți de luați Lumină”. 
Exprimarea să fi e: lumina soarelui sau zilei, 
lumina electrică, lumina lumânării, lumina 
focului etc., pentru a face deosebirea de Lumina 
Domnului. Romanul cutare a văzut Lumina 
tiparului, mare defăimare!
Mărturisire. Acest cuvânt e doar la spovedit, 
cine se exprimă și în alt fel face păcat. „Și 
mulți dintre cei ce crezuseră veneau să se 
mărturisească și să spună faptele lor” (Fapte 19: 
18). „Atunci își vor mărturisi fărădelegile lor și 
fărădelegile părinților lor” (Leveticul 26: 40). 
„Mărturisiți-vă Domnului că este bun că în veac 
este mila Lui” (Cântarea celor trei tineri : 66). 
„Nu-ți fi e rușine a mărturisi păcatele tale” (Isus 
Sirah 5: 28). Să-l respectăm și pe acest cuvânt 
prin cuvintele: spus, declarat, comunicat, 
părerea mea etc.
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IGOR DODON, AGENT PRO-RUS NU NUMAI 
LA CHIȘINĂU, DAR ȘI LA STRASBOURGLA CHIȘINĂU, DAR ȘI LA STRASBOURG

Și nu s-au deschis nici cerurile, nici 
pământul nu s-a despicat în două 

Mai întâi, că de astă dată discursul socialistului fals 
european a fost ambalat în și mai multe temenele și laude, 
și mai fariseice decât la ONU, gen: consolidarea cauzei 
democrației, reformarea și ajustarea cadrului normativ 
constituțional, crearea de instituții și formarea unei 
mentalități noi, consolidarea statului de drept – un stat bazat 
pe supremația legii, pe respectarea, garantarea și promovarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 
Adicătelea, acesta ar fi  impactul apartenenței Republicii 
Moldova, timp de 25 de ani, la spațiul Consiliului Europei. 
Poate adevărat, doar că toate acestea pretins înfl oritoare, 
probabil, în rândurile PSRM, căci restul partidelor au fost 
blamate că ar fi  „provocat loviturile de stat” din aprilie 2009 
și din iunie 2019, că primesc „cecuri în alb” de la instituțiile 
europene, iar „profi tând de încrederea liderilor europeni” 
au „compromis asistența europeană” și i-au făcut pe toți 
socialiștii să „plece ochii în pământ de rușine”. Că, uite, „a 
fi  proeuropean nu înseamnă doar a fi  atașat politic la un 
grup politic european, dar înseamnă, în primul rând, să ai 
capacitatea de a prelua și implementa valorile europene”. 
Că Guvernul Sandu nu s-a dovedit a fi  „unul stabil, fapt ce 
a dus la demisia lui” (nu la răsturnarea de către socialiști, 
amenințați de un procuror independent?), după care, 
peste noapte, „clasa politică, instituțiile civile și întreaga 
societate moldovenească și-au demonstrat maturitatea 
și angajamentul față de statul de drept … și calea sa de 
dezvoltare democratica”. Ei hai, lele. Oare nu cumva chiar 
atunci a plecat capul în pământ Dodon și toată liota lui 
socialistă?

Ei bine, acum, de când „cu toții” am început să urmăm 
„cu fermitate propria cale de dezvoltare democratică” și 
socialiștii au scăpat de rușine, au ridicat capul spre cer, 
președintele Dodon mai este tare îngrijorat că Republica 
Moldova „a fost mereu divizată între diferite curente 
geopolitice, de cele mai multe ori create de politicieni 
pentru a obține capital electoral ... Mi-aș dori ca Moldova 
să nu mai fi e catalogată ca fi ind pro-rusă, pro-europeană, 
pro-americană, pro-românească”. Dar, domnul tovarăș 
președinte Dodon, cine să fi  fost acela care, după ce a 
trădat jurământul PCRM-ului, a migrat cu un întreg 
„otread” (detașament – n.r.), divizând cele două opțiuni ale 
electoratului, pro-europeană și nostalgică URSS-ului, în și 
a treia – a Uniunii Euroasiatice? Cine a demarat cruciada 
împotriva unioniștilor, alias, pro-românilor, amenințându-i 
că de cum va ajunge la putere, va înfunda cu ei pușcăriile? 
Cine blama cel mai abitir, până în ajunul parlamentarelor 
din 2019, pro-europenii și pro-americanii, pledând 
înfl ăcărat pentru orientarea euroasiatică pro-Kremlin? 

Mesaj antiamerican și antieuroatlantic 
adresat lui Emmanuel Macron?

Victor Chirilă, ex-director executiv al Asociației pentru 
Politică Externă, pune la îndoială că discursul lui Dodon 
ar fi  fost adresat expres reprezentanților APCE. Nici 
măcar cetățenilor Republicii Moldova, ci în particular, 
președintelui Franței, Emmanuel Macron, căznindu-se 
să-l convingă că dânsul este mai european decât Papa 
de la Roma. Și că idealul său este o Europă unită de la 
Paris până la Moscova, mai drept de la Lisabona până la 
Vladivostok. Și că piticul „Churchill” de pe Bâc ar spera să 
se facă „util” planurilor lui Macron de relansare a relațiilor 
ruso-europene, care sunt în impas după anexarea Crimeii și 
agresiunea din Estul Ucrainei. 

Ne vine greu să contabilizăm în ce măsură Dodon 
poate fi  luat în serios în această ecuație, dar nu încapă nici 
o îndoială că își bagă nasul unde nu-i fi erbe oala. Ideea 
„Europei de la Lisabona până la Vladivostok” nu este 
deloc  aparent benignă,  ci mai degrabă destul de malignă. 
Nașul ei de botez e nimeni altul decât Vladimir Putin, 
comandantul suprem al lui Dodon. Anume Putin a lansat 
ideea unifi cării Europei de la Lisabona la Vladivostok, 

pentru început ca o comunitate economică pan-eurasiatică, 
întemeiată pe o piața de liber schimb, unifi cată între UE 
și Rusia. Ambalată atractiv, în termeni vizionari despre 
„binele comun al cetățenilor, prosperitate, stabilitate, pace, 
securitate și Europa, casa comună etc.”, în esență ea nu este 
decât un concept eminamente geopolitic a unei Alianțe 
pan-euroasiatice, având pivotul continental Moscova. Ideea 
celor doua uniuni continentale, UE și Uniunea Economică 
Euroasiatică, a fost susținută la vremea lansării nu numai de 
Walter Schwimmer, secretar general al Consiliului Europei 
între 1999-2004 (ca europenii să nu achite mult pentru 
securitatea euroatlantică, ci să creeze propriul „sistem 
de securitate pan-europeană” cu Rusia), dar și de mulți 
politicieni europeni și în special businessul mare din UE. 
Atât politicienii, cât și oamenii de afaceri care îi susțin în 
alegeri, își doresc o autonomie politică și de securitate mai 
accentuată în raport cu SUA, relații economice, politice 
și de securitate mai strânse cu Rusia, o nouă arhitectură 
de securitate în Europa împreună cu Rusia. Anularea 
sancțiunilor economice și relansare, fără întârziere, a 
parteneriatului UE cu Rusia le-ar aduce ultimilor un profi t 
considerabil, ca să nu mai vorbim de anumite pierderi pe 
care le suportă acum, în condițiile sancțiunilor față de 
Moscova.  

Dar îndărătul intereselor marelui business european 
Kremlinul încearcă acum, după criza cu anexarea Crimeii, 
să îngroape, mai degrabă odată și pentru totdeauna, ideea 
„Europei de la Vancouver până la Vladivostok”. Idee întemeiată 
pe un angajament asumat de Rusia/URSS alături de SUA, 
Canada și Europa prin Carta de la Paris din 21 noiembrie 
1990, care a consfi nțit sucombarea imperiului sovietic. 
Angajament întemeiat pe drepturile omului, democrație și 
statul de drept. În plus, promovând „Europa de la Lisabona 
până la Vladivostok”, Putin jinduiește de fapt o revanșă 
pentru „cea mai mare tragedie geopolitică a secolului XX” 
– dispariția URSS și pierderea Războiului Rece. Dezbinând 
UE între euroatlantici și continentaliști, îndepărtând  Europa 
de SUA și minimalizând rolul Statelor Unite în asigurarea 
securității europene, ar putea stăvili avântul de extindere 
a NATO până spre Nipru sau Smolensk, dacă nu chiar să 
distrugă alianța euroatlantică și să-și recupereze spațiul de 
infl uență și rolul de mare putere mondială, pierdute în urma 
dezmembrării imperiului sovietic.

Dar ce are piticul Napoleon de pe Bâc?
Ideea recunoașterii internaționale a neutralității 

Republicii Moldova promovată de Dodon și ministrul său de 
externe la Consiliul Europei și în alte foruri internaționale 
este de fapt una secundară, ea favorizând-o pe cea de 
creare a unei „Europe de la Lisabona până la Vladivostok”. 
Recunoașterea neutralității Chișinăului este mai degrabă o 
teză a Moscovei și pică bine doar lui Putin. Or, menținerea 
regimului separatist de la Tiraspol a devenit un proiect prea 
scump pentru Federația Rusă, care și așa se sufocă economic. 
Costul total pe parcursul anilor s-a ridicat deja la peste 10 
miliarde de USD și continuă să crească. Destul cu un Monte 
Carlo la Tiraspol!, și-o fi  patronul din Kremlin, conștient 
că grosul banilor s-au furat de șmecherii separatiști de 
profesie, dar și de protectorii lor de la Moscova. 

Și iată că Igor Dodon e folosit pe post de exponent al 
strategiei Kremlinului nu numai la Chișinău, dar și la 
Strasbourg. Un Napoleon pitic (că tot a pronunțat la sfârșitul 
discursului și câteva propoziții en france), agent de infl uență 
al Federației Ruse cu acte în regulă. Solda de milioane 
trebuie cumva îndreptățită, nu? Pe altarul acestei solde 
Dodon este gata să jertfească întreaga Republică Moldova, 
bucată cu bucată. Iar afi rmația că prioritatea președintelui și 
a Guvernului său este „cursul de politică externă echilibrată”, 
care „presupune implementarea efi cientă a Acordului de 
asociere cu UE, restabilirea și dezvoltarea parteneriatului 
strategic cu Federația Rusă, Romania și Ucraina, cu SUA, 
Turcia”, nu e decât o nouă porție de rahat-lokum turcesc de 
casă, menit să îndulcească carecumva nu atât dezamăgirile 
alegătorilor din Găgăuzia și Transnistria, cât să ademenească 

electoratul indecis în perspectiva preconizatelor alegeri 
prezidențiale din toamnă. Căci cei mai puțin de jumătate 
din membrii APCE rămași în sală în timpul discursului 
s-au arătat vădit dezinteresați de conținutul lui. Decât 
că au zâmbit ironic la vorbele „integritate, suveranitate, 
independență”, știind că o parte din teritoriul republicii este 
ocupat de armata rusă. Și la tentativa de a pune în aceeași 
oală aniversarea de 75 de ani de la înfi ințarea ONU cu „o 
dată istorică importantă – 9 mai sau 75 de ani Victoriei în 
Marele Război pentru Apărarea Patriei”. Nici tu cireașă pe 
tort, nici mentă în rahat-lokum... 

„Nu uit represiunile staliniste, dar mi-a fost 
bine în URSS”

Ideea privind recunoașterea internațională a neutralității 
Republicii Moldova poate avea consecințe grave atât 
pentru suveranitatea țării, cât și pentru relațiile cu Uniunea 
Europeană. Ea nu oferă nici un avantaj statelor din 
spațiul ex-sovietic. Ucraina și-a asigurat din toate părțile 
neutralitatea, cedând în anii ’90 Rusiei, sub cele mai „sacre” 
garanții, tot arsenalul nuclear de pe teritoriul său. Ceea ce a 
făcut Moscova cu regiunile Donețk și Luhansk a demonstrat 
cu prisosință ce înseamnă „garanție rusească”. Acest lucru 
devine și mai evident acum, când Putin croiește Constituția 
Federației Ruse pentru a-și asigura o nouă funcție, pe viață, 
în locul celei de președinte – de „verhovnâi praviteli” (adică 
conducătorul suprem)”. Un fel de epigon a lui Kolceak, 
acum un secol și ceva. Mai drept un dictator al Rusiei Unite. 
În acest context Dodon se deconspiră prin răspunsul său 
fi lmat chipurile într-o pretinsă emisiune la Strasbourg (dar 
de fapt un ordinar fake): „Haideți să recunoaștem, în timpul 
Uniunii Sovietice au fost foarte multe lucruri pozitive... Au 
fost și represiunile staliniste, noi nu vom uita asta niciodată, 
dat atunci era o oarecare stabilitate”. Iată pentru ce are Dodon 
nevoie de recunoașterea internațională a neutralității – 
pentru propria stabilitate într-un nou imperiu sovietic.

În ce măsură demersurile României privind necesitatea 
coordonării politicilor Statelor Unite și Uniunii Europene 
în privința Republicii Moldova se vor solda cu schimbări 
politice la Chișinău este prematur de afi rmat. Am vrea să 
credem că discuțiile ministrului român de externe, Bogdan 
Aurescu, cu noul ambasador american la București, Adrian 
Zuckerman, privind coordonarea acțiunilor vis-a-vis de 
Chișinău, coroborate cu cele ale Uniunii Europene vor evita 
repetarea tristei experiențe din iunie anul trecut, care, într-
un fi nal, au adus la putere o guvernare get-beget pro-rusă. 
Atunci reprezentanții SUA și ai UE nu au prea ținut cont 
de rezervele României privind acea mezalianță care nu 
avea cum să nu sfârșească cu un eșec. Vrem de asemenea 
să credem că prin aceste mesaje Bucureștiul dorește să 
transmită partenerilor occidentali să țină cont de părerea 
României când se iau decizii privind Republica Moldova și 
să nu se facă abstracție de ceea ce România cunoaște mai 
bine. Ori poate că o asemenea coordonare este menită să 
pună într-un sfârșit capăt pendulării „elitei” politice de 
la Chișinău între Vest și Est? Mă rog, suntem dispuși să 
așteptăm, cel mult până în toamnă.  

Dar întrebarea la care am dori să afl ăm răspuns acum, 
din timp, cât nu e târziu, este: cine-i face cale președintelui 
socialist Igor Dodon la înaltele foruri internaționale și 
europene? Și câtă vreme Occidentul va mai fi  dispus să-i 
ascultă balivernele?

PP
ww

II

Și nu s au deschis nici cerurile nici pentru încep

Discursul poliglot verbalizat la Strasbourg de președintele Igor Dodon, la sesiunea din 29 ianuarie 
a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, ca și cel rostit în 26 septembrie la cea de-a 74-a 

sesiune a Adunării Generale a ONU, a stârnit din nou mai multe critici decât polemici. Ca și de la tribuna 
ONU, la cea de la Strasbourg Dodon a cerut recunoașterea ofi cială a neutralității (de astă dată fără a 
pronunța cuvântul „militară”, ca la New York) permanente a Republicii Moldo va și a reconfi rmat că unul 
dintre obiectivele sale de bază rămâne statutul special al Transnistriei în componența statului suveran, 
independent, unitar și indivizibil Republica Moldova. Cei mai mulți experți se întrec în a discerne cui a 
fost adresat acest nou discurs?

electoratul indecis în perspectiva preconizatelor alegeri
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„MAE bulgar a fost sesizat de 
procuratură cu privire la acţiunile 

diplomatului rus. Din partea Agenţiei de 
Stat pentru Securitate Naţională (DANS) 
s-au primit informaţii suplimentare în acest 
caz. Legat de această situaţie, în aceeași zi, 
a avut loc o întâlnire cu ambasadorul rus, 
la care au fost discutate teme de interes 
bilateral, inclusiv acest subiect. Întâlnirea a 
fost constructivă. Partea bulgară a solicitat 
ca instituţiile rusești să-și retragă angajatul 
imediat”, informează MAE bulgar. Încă nu 
au fost date publicităţii comentariile ofi ciale 
ale părţii ruse. 

În 2018, Bulgaria a refuzat să expulzeze 
diplomaţi ruși din cauza atentatului 
împotriva agentului dublu Serghei Skripal 
și a fi icei sale, la Londra. Astfel, guvernul lui 
Boiko Borisov rămâne una dintre excepţiile 
din UE, care nu a fost de acord cu concluziile 
serviciilor occidentale legate de faptul că 
Moscova stă în spatele încercării de otrăvire 
a lui Skripal.

În toamna aceasta, însă, procuratura 
a anunţat un succes major, prin 
„deconspirarea” șefului Asociaţiei Rusofi lii, 
Nikolai Malinov, ca spion, cu referire la date 
cunoscute public din urmă cu cinci-șase 
ani. Premierul Boiko Borisov a descris cazul 
ca fi ind „un scandal de spionaj în ghilimele”.

Informaţiile despre diplomatul rus 
demascat acum vin la câteva zile după 
întoarcerea actualului procuror general, 
Sotir Ţaţarov, a adjunctului său, Ivan 
Geshev, și a șefi lor serviciilor speciale din 
Bulgaria de la Washington. Vizita a avut 
loc cu o săptămână înainte de alegerea lui 
Ivan Geshev în funcţia de procuror general, 
împotriva căruia au protestat cetăţeni și 
susţinători ai partidelor de dreapta pro-
occidentale. Anunţul actual al parchetului 
despre descoperirea spionului rus din 
Ambasada Rusiei a venit înaintea celui 
de-al doilea tur la alegerile locale din Sofi a, 
importante pentru GERB, unde guvernanţii 
s-au bazat pe voturile acelorași persoane 
care au protestat împotriva lui Geshev.

DESPRE CE E VORBA?
Procuratura specializată a primit o 

informare din partea DANS că „un cetăţean 
străin strânge, în vederea transmiterii 
unui stat străin, informaţii ce reprezintă 
secret de stat (art. 104, al. I Cod Penal). 
Procuratura a anunţat că s-au întreprins 
acţiuni rapide în anchetă și „faptele au fost 
confi rmate integral”. S-a stabilit că, de fapt, 
din septembrie 2018, de aproape un an deci, 
un cetăţean al Federaţiei Ruse desfășura 
activităţi de spionaj. A avut „frecvente 

întâlniri conspirative cu cetăţeni bulgari, 
inclusiv cu un organ de conducere ce are 
acces la informaţiile clasifi cate ale Republicii 
Bulgaria, UE, NATO”. „Obiectivul întâlnirii 
a fost obţinerea unor asemenea informaţii 
ce reprezintă secret de stat, în scop de 
spionaj, inclusiv prin propuneri de avantaje 
materiale”, precizează procuratura. Aceasta 
nu ne spune însă și numele funcţionarilor 
bulgari cu care s-a întâlnit diplomatul 
rus. S-a anunţat că el este prim secretar 
al Ambasadei Rusiei la Sofi a. Potrivit 
Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile 
diplomatice, însă „agentul diplomatic are 
imunitate legat de jurisdicţia penală a ţării 
care îl primește”.

Din această cauză, în pofi da existenţei 
datelor pentru a fi  acuzat de infracţiune în 
conformitate cu art. 104, al. I din Codul 
Penal, „cel care oferă sau sustrage informaţii 
ce reprezintă secret de stat, pentru a o 
oferi unui alt stat sau altei organizaţii este 
condamnat pentru spionaj, condamnat la 
privare de libertate de la 10 la 20 de ani, cu 
închisoare pe viaţă sau cu închisoare pe viaţă 
fără drept de apel”, procesul penal împotriva 
lui fi ind sistat.

SPIONII RUȘI ÎN 
BULGARIA

În toiul scandalului cu șeful rusofi lilor 
din Bulgaria, Nikolai Malinov, acuzat de 
spionaj, fostul ministru bulgar de externe, 
Solomon Pași, a comentat că doar în 

Ambasada Rusiei de la Sofi a sunt în jur de 
68 de spioni. În afara acesteia sunt câteva 
sute și numele lor se știu, a spus Solomon 
Pași.

Cu toate acestea, contraspionajul bulgar 
nu a demonstrat până acum rezultate 
serioase legate de deconspirarea lor. În 
celelalte state din Europa de Est și în statele 
balcanice, izbucnesc periodic asemenea 
scandaluri, însă nu și în Bulgaria.

Singurul caz cunoscut public în care 
Bulgaria a expulzat diplomaţii ruși a fost din 
2001, când Ivan Kostov era prim-ministru. 
Atunci, trei diplomaţi ruși, în frunte cu 
atașatul militar, Victor Lomakin, au trebuit 
să părăsească ţara în urma unui scandal de 
spionaj foarte mediatizat.

La data de 6 martie 2001, colonelul Yani 
Yanev, fost șef al Direcţiei pentru Analiză 
a Serviciului de Informaţii Militare, a fost 
arestat în faţa ușii Ambasadei Rusiei la Sofi a, 
având asupra sa o geantă plină cu materiale 
catalogate „strict secret”.

Aproape în aceeași perioadă, de la 
Serviciul pentru Informaţii Militare din 
cadrul Ministerului Apărării a fost arestată 
și Liliana Gesheva, șef al Secţiei Secrete a 
Serviciului de Informaţii Militare, Yanev 
avea o întâlnire cu atașatul militar al Rusiei 
în Bulgaria, Vladimir Lomakin, pentru a-i 
oferi un rezumat privind situaţia în Balcani, 
pe care l-a primit de la Liliana Gesheva. 
Scandalul a dus la rechemarea lui Lomakin, 
iar Yanev și Gesheva au fost deferiţi justiţiei.

ASASINATE ASASINATE 
LA DISTANŢĂ, LA DISTANŢĂ, 

COMANDATE DE COMANDATE DE 
BEIJING

Autorităţile din China comandă asasinate în alte 
ţări și își infi ltrează spionii în diverse zone ale 

lumii. Dezvăluirile au fost făcute chiar de un spion al 
Beijingului, care a fugit la Sydney împreună cu familia 
și a acordat un interviu în presa din Australia. Bărbatul 
pe nume Wang „William” Liqiang, a fost implicat el 
însuși în răpirea unor persoane și a dat detalii despre 
metodele folosite de chinezi. De exemplu, spionii 
Beijingului s-ar fi  infi ltrat printre protestatarii din 
Hong Kong și ar fi  încercat să infl uenţeze alegerile din 
Taiwan. În timpul interogatoriilor, individul le-a oferit 
australienilor inclusiv numele și gradul unora dintre 
spionii respectivi. El a cerut azil politic în Australia, 
fi ind sigur că va fi  ucis, dacă se întoarce în ţara natală. 
E posibil ca acest lucru să nu-l salveze, crede un fost 
diplomat chinez, care spune că spionul ar trebui trimis 
în Statele Unite, unde ar fi  mai în siguranţă.

Numărul cetăţenilor 
britanici care s-au 

mutat în ţările Uniunii 
Europene a atins un 
nivel record anul acesta, 
comparativ cu ultimii 10 ani, 
fi ind mai accelerat în urma 
referendumului pentru Brexit 
din 2016, potrivit unui nou 
sondaj, citat de Th e Guardian. 
Conform primelor rezultate 
ale unui Raport privind 
migraţia cetăţenilor britanici, 
este de așteptat ca 84.000 
de persoane să părăsească 
Marea Britanie pentru a 
merge în alt stat membru 
în acest an, comparativ cu 
59.000 în 2008. Anul trecut, 
aproximativ 11.500 de 
persoane din Marea Britanie 
s-au mutat în Germania, 
comparativ cu peste 8.500 în 
2008. 

Analiza Grupului Oxford 
de la Berlin și a Centrului 
de Știinţe Sociale din 
Berlin a arătat că numărul 
britanicilor care au solicitat 
cetăţenia germană a crescut 
semnifi cativ. În timp ce, în 
2015, 622 de britanici au 
primit cetăţenie germană, în 

2017 au fost 7.493. Se așteaptă 
ca numărul lor să crească 
în acest an. În întreaga UE 
naturalizarea a crescut de la 
2.106, în 2015, la 14.678, în 
2017.Analiza utilizează date 
de la Organizaţia pentru 
Cooperare și Dezvoltare 
Economică și statistici de la 
guvernele naţionale. Pentru 
30% dintre respondenţi, 
Brexit a avut un efect direct 
asupra sănătăţii lor mintale. 
Jumătate au spus că vor 
avea în vedere renunţarea la 
cetăţenia britanică, dacă este 
necesar, pentru a-și putea 

păstra cetăţenia europeană. 
(…)

AGONIA
Uniunea Europeană a 

fost de acord să întârzie 
Brexitul până la 31 ianuarie 
a.c., a anunţat președintele 
Consiliului European, 
Donald Tusk. În urma 
amânării anterioare, data 
pentru Brexit a fost 31 
octombrie. „Cei 27 au fost de 
acord să accepte solicitarea 
Marii Britanii pentru o 
extindere fl exibilă a Brexit. 
Decizia va fi  ofi cializată 
în scris”, a spus Tusk. Sub  
termenul extindere fl exibilă 
se avea în vedere că Marea 
Britanie va putea ieși din UE 
mai repede, dacă acordul 
premierului Boris Johnson 
cu privire la Brexit cu UE 
va fi  rectifi cat înainte de 31 
ianuarie. Franţa s-a opus cel 
mai mult noii amânări și a 
stabilit termenii acordului 
său actual. În cele din urmă, 
Marea Britanie a părăsit UE 
la 31 ianiarie a.c.

AE bulgar a fost sesizat de Informaţiile despre diplomatul rus

UN SPION ÎN AMBASADA UN SPION ÎN AMBASADA 
RUSIEI DE LA SOFIARUSIEI DE LA SOFIA

Procuratura a descoperit un diplomat rus care a strâns secrete de stat în Bulgaria. 
Vorbim despre primul secretar din Ambasada Rusiei în Bulgaria. Cu toate 

acestea, procuratura a spus că, în ciuda „existenţei unor motive” pentru a fi  pus sub 
acuzare, ancheta împotriva lui a fost suspendată, pentru că are imunitate, conform 
Convenţiei de la Viena.

Potrivit informaţiilor pe care le deţine Mediapool, diplomatul rus se numește Andrei 
Egorov. MAE bulgar a anunţat că diplomatul rus a părăsit deja Bulgaria.

UN NUMĂR RECORD DE BRITANICI UN NUMĂR RECORD DE BRITANICI 
FUG ÎN ALTE STATE DIN UE

utorităţile din China comandă asasinate în alte

umărul cetăţenilor Analiza Grupului Oxford
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EVENIMENT 
SPORTIV DE PRIM 
NIVEL MONDIAL

Comparabil cu marile 
evenimente sportive ale lumii, 
din cele mai îndrăgite și populare 
sporturi, „Marele Premiu al 
Americii” prilejuiește cea mai 
importantă cursă de trap a lumii 
ce se desfășoară în Franţa, la 
Paris, pe Hipodromul Vincennes, 
în ultima duminică din ianuarie,  
anul acesta pe 26 ianuarie 2020.

ISTORIE, TRADIȚIE, 
ADMIRABIL 
SPECTACOL

„Grand Prix D’Amerique” – 
„Marele Premiu al Americii” și-a 
păstrat strălucirea an de an, din 1920 
de când este organizat și dedicat 
de francezi, cu respect pentru 
ajutorul primit de la americani 
în Primul Război Mondial. 
Tradiţionala reuniune găzduită 
de Hipodromul Vincennes, de la 
periferia Parisului a prilejuit ca 
întotdeauna un spectacol fascinant. 
Premiul Americii 2020 (acordat 
în cea de a cincea cursă, din cele 
11 ale reuniunii), a fost precedat 
de un show cu majorete (cu ţinută 
în culorile drapelului american), 
însoţite de motocicliști pe „Harley 
Davidson”, iar înainte de startul în 
marea cursă, fanfara și cavaleria 
Gărzii Republicane Franceze 
contribuind la admirabilul 
spectacol.

FACE TIME 
BOURBON, TRIUMF ÎN 

PREMIUL AMERICII 
2020

Cal tânăr, care tocmai a împlinit 
cinci ani, Face Time Bourbon, 
având în sulky pe driverul Bjorn 
Goop (Suedia), a reușit a 19-a 
victorie a scurtei sale cariere, 
care a însemnat și cea mai mare 
victorie în Premiul Americii 
2020, spre marea bucurie a 
antrenorului Sebastian Guarate 
(Franţa), a crescătorului Rainer 
Engelke (Germania) și în mod 
special al proprietarului majoritar 
Antonio Somma (Italia) și a 
coproprietarului Pierre Pilarski 
(Franţa). Cea mai importantă 
cursă de trap a lumii, cu premii 
totale de 1,6 milioane de euro, 
cu 18 cai la start (califi caţi prin 
cumul de puncte și premii din 
curse preliminare, din opt luni 
anterioare…), printre care doi 
laureaţi (Bold Eagle 2016, 2017 și 

Belina Josselyne – 2019), adevărată 
fi nală mondială câștigată de Face 
Time Bourbon (1’11’’5/Km), 
în luptă urmat pe podium de 
caii Davidson du Pont și Belina 
Josselyn.

Eveniment hipic planetar, 
Premiul Americii 2020 (Ediţia 
99…) a fost transmis live de 
către 36 posturi TV de pe patru 
continente, la acesta fi ind acreditaţi 
500 de jurnaliști, printre care 
ploieștenii Marian Pușcaș (Ploiești 
TV și Libertatea) și Valentin Lazăr 
(Actualitatea Prahoveană).

TURFIȘTI 
PRAHOVENI LA PARIS, 
LA FLACĂRA PASIUNII

Printre cei peste 40.000 de 
turfi ști (iubitori ai trapului) afl aţi 
pe Hipodromul Vincennes din 
Paris, la Premiul Americii 2020, 
s-au afl at (cu efort…) la fl acăra 
pasiunii și distinși prahoveni.

Alături și cu sprijinul unui 
specialist cooptat în industria 
hipică „Le Trot” – bucureșteanul 
Cristiano Popesco (stabilit de 
peste treizeci de ani la Paris) s-au 
afl at jurnaliștii Marian Pușcaș și 
Valentin Lazăr, ofi cialii de vârf – 
ing. Marian Manea (Președinte al 
Federaţiei Române de Trap), Ioana 
Dumitru (Președinte - Asociaţia 
Calului de Trap – România), 

Dermot Keelan (Director general 
Fortuna), care s-au întâlnit la Paris 
cu înalţii ofi ciali – Arnaud Ferragu, 
Philippe Th ebaud, Emmanuelle 
Morvillers. 

În grupul pasionaţilor 
prahoveni s-au mai afl at, la 
Paris, Cristian Ionescu, George 
Purcăroiu, Cristian Tudor, Călin 
Beldeanu, Daniel Murărescu, 
Mihai Ionescu, Puiu Neacșa, Mihai 
Mircescu, Andrei Roncu, Cristian 
Dumitru, Gheorghe Tănase 

precum și Oana Popovici, Sorina 
Ionescu și Lola Manea (ultima, 
distinsa doamnă, indicând primii 
cinci cai, sosiţi în „dezordine”, în 
principala cursă și premiată cu o 
sumă cu trei zerouri…)

Grand Prix D’Amerique 2020, 
onorat de pasionaţi prahoveni 
din grupul cărora putea fi  utilă și 
prezenţa unui trimis al Clubului 
Sportiv Municipal Ploiești sau al 
Hipodromului Ploiești…
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SPORT

GRAND PRIX D’AMERIQUE 2020, PARIS…
CU PRAHOVENI PASIONAŢI DE TRAP, PE HIPODROMUL VINCENNES…

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

0372.032.313

În Prahova (Ploiești / Stadion „Ilie Oană” / 31.I.2020): 
FC Petrolul Ploiești – SR Brașov (L.3) 5-0 (4.0). 

Marcatori: Marinescu, Vajuski, Deac (2 goluri), Olaru. 
În Antalya (Turcia, Antalya, Kamelya Colection Side 
/ Stagiu doi – 2-14.II.2020 / joc test – 4.II.2020): * FC 

Petrolul Ploiești – FC Nizhniy Novgorod (L 2, Rusia) 
1-1 (0-0). Marcatori: Gabriel Deac (79)/Zuev (85). FC 
Petrolul TV...

La Side, Petrolul (antrenor Costel Enache) are 
în pregătire jucătorii: Lungu, Avram, Apostolachi – 

Bărboianu, Olaru, Sîrghi, Andrei Răduţă (de la Academica 
Clinceni), Manolache, Nicolae, Ţicu, Meza Colli, Pierce, 
Marinescu, Bratu, Enache, M. Niţescu, Deac, Saim Tudor, 
Vajuski, Pol Roige, M. Constantinescu, Arnăutu, Younes, 
Blănaru. Următoarele jocuri test: 7, 8, 11 și 13.II.2020.

Dermot Keelan (Director general precum și Oana Popovici Sorina

Belina Josselyne 2019) adevărată

EVENIMENT FACE TIME

FOTBAL PETROLUL, NOI TESTE, ÎN PRAHOVA ŞI-N ANTALYA…

Face Time Face Time 
Bourbon, triumf Bourbon, triumf 

la Marele  la Marele  
Premiu al Premiu al 

Americii  2020Americii  2020

Fascinant spectacolFascinant spectacol

Întâlnire la vârfÎntâlnire la vârf

Jurnalistul Marian Pușcaș, între majorete…Jurnalistul Marian Pușcaș, între majorete…

Turfi ști Turfi ști 
prahoveni, la prahoveni, la 
Paris, după Paris, după 

spectacolul hipic…spectacolul hipic…

Imagini: Le Trot și Valentin Lazăr - PloieștiImagini: Le Trot și Valentin Lazăr - Ploiești
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