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Stadiul absorbției fondurilor Stadiul absorbției fondurilor 
europene pe măsurile delegate europene pe măsurile delegate 
de AFIR către APIAde AFIR către APIA
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Este condusă lumea Este condusă lumea 
musulmană de musulmană de 
fanatici?fanatici?
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Doamnelor şi domnilor, josDoamnelor şi domnilor, jos
 pălăria pentru Octavian  pălăria pentru Octavian 
Bellu, omul cu 279 de medalii!Bellu, omul cu 279 de medalii!

-Ce virus e ăsta, doctore?
-Unul banal. Se moare din el dar nu 

te chinui nici pe departe cât te chinuie 
altele?

-Ferească Sfântu’, doctore! Ce te-a 
apucat?

-Stai liniștit, prietene, că știu ce zic. 
Avem noi în spital viruși de o sută de 
ori mai ai dracu’ ca pricăjitul ăsta.

-Nu pot să cred!  Mă sperii! Vorbești 
serios?

-Foarte. Avem un virus de vreo 
câteva luni...

-Vai, dar ce mă sperii! Și cum se 
cheamă?

-La dracu’ să-l ia, da’ cine i-a reținut 
numele, că oricum ne vine alt virus și 
mai rău, peste șase luni.

-Nu pot să cred că tratezi așa 
superfi cial o asemenea nenorocire, 
doctore! E halucinant!

-Halucinant e câți viruși din ăștia 
de zeci de ori mai răi, sunt în toate 
instituțiile statului...

-Cum adică...s-au și răspândit?
-Măi omule, tu pe ce lume trăiești?! 

Ăștia sunt viruși care apar la fi ecare 
schimbare de putere. Și să vezi ce feroce 
sunt...ar mânca și varul de pe pereți, 
așa sunt de disperați! Și dacă ar fi  doar 
ei, aș zice bogda-proste, dar mai aduc 
după ei alte câteva zeci de viruși...de la 
șoferi și lift ieri, până la șefi  de birou și 
secretare...Iar pericolul cel mai mare îl 
reprezintă a doua tranșă de viruși...

-Alții!!!???
-Da! Iar ăștia sunt chiar cei mai răi....
-Doamne, măiculița mea!, și ăștia 

cum se cheamă?
-Firmele de partid!
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PRIMUL PROIECT EUROPEAN DE 
ANVERGURĂ LA PRIMĂRIA PLOIEȘTIANVERGURĂ LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Primarul Adrian Dobre a semnat contractul 
pentru proiectul „Efi cientizare consumuri 
energetice în municipiul Ploiești-sistem de iluminat 
public pe traseu tramvai 102, Strada Găgeni-Șoseaua 
Nordului-Șoseaua Vestului-strada Libertății-Gara 
de Vest”. Finanțată prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, investiția presupune 
„modernizarea iluminatului public aferent căilor 

de circulație ale liniei de tramvai 102, pe distanța 
a 5, 691 km, prin înlocuirea corpurilor de iluminat 
existente cu vapori de sodiu, cu corpuri de iluminat 
LED, performante, având integrate capabilități de 
conectivitate și comunicare. Se va avea în vedere și 
rezolvarea situațiilor de confl ict rutier, din punct de 
vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri 
giratorii etc).

Continuare în pagina 4

 ANDREI VOLOSEVICI: 

„NU MĂ INTERESEAZĂ CE A FOST 
ÎNAINTE ÎN PRIMĂRIA PLOIEȘTI, ÎNAINTE ÎN PRIMĂRIA PLOIEȘTI, 

CI CE VOI FACE EU, DACĂ VOI CI CE VOI FACE EU, DACĂ VOI 
FI ALES PRIMAR, PENTRU FI ALES PRIMAR, PENTRU 

DEZVOLTAREA ORAȘULUIDEZVOLTAREA ORAȘULUI””

Fost primar al municipiului și fost senator, 
av. Andrei Volosevici s-a reîntors, deunăzi 

vreme, în PNL, fi ind desemnat imediat candidatul 
liberalilor la alegerile locale pentru funcția de 
primar al Ploieștiului. Deocamdată, în sondajele 
de opinie, se bucură de cea mai mare popularitate 
în rândul electoratului, de numele și mandatul său 
legându-se modernizarea cartierelor, extinderea 
spațiilor verzi, o „înfl orire” a orașului și Stadionul 
„Ilie Oană.”

DAR-AR BOALA ÎN VOI!DAR-AR BOALA ÎN VOI!

Scrie negru pe alb, în nota de fundamentare a Direcției Tehnic-Investiții, Serviciul 
Reparații și Investiții Drumuri: „Municipiul Ploiești are în administrare 888 

de străzi, 22 de poduri și pasaje, în suprafață totală (carosabil, trotuare, parcări) 
de 2,645 milioane mp. În prezent, 40% din suprafața străzilor se afl ă într-o stare 
necorespunzătoare desfășurării trafi cului pietonal și auto în condiții de siguranță și 
confort”.  Cu alte cuvinte, 40% dintre arterele de circulație ar trebui imediat reparate, 
pentru a pune trafi cul în siguranță. Dar ce auzim? Că e nevoie de 16 mil. lei pentru 
„menținerea rețelei stradale la standarde minime”! Dar, ce să vedeți, e atâta sărăcie 
la Ploiești, încât bugetul nu permite o alocare mai mare de 3 mil. lei pentru reparații 
curente în 2020!

3 MILIOANE DE LEI PENTRU 3 MILIOANE DE LEI PENTRU 
ÎNTREȚINEREA STRĂZILOR DIN PLOIEȘTI
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ATENȚIE, 40% DINTRE ELE SUNT NECORESPUNZĂTOARE ATENȚIE, 40% DINTRE ELE SUNT NECORESPUNZĂTOARE 
DESFĂȘURĂRII TRAFICULUI RUTIER ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ!DESFĂȘURĂRII TRAFICULUI RUTIER ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ!

ROMÂNIA A INTRAT ÎN ROMÂNIA A INTRAT ÎN 
ALERTĂ DE CORONAVIRUSALERTĂ DE CORONAVIRUS
Președintele României, Klaus 

Iohannis, a convocat Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării, pentru a 
gestiona din acest for măsurile concrete 
privind  monitorizarea și managementul 
unor potențiale cazuri de infecție cu 

noul coronavirus, precum și strategia 
de combatere a unei posibile epidemii 
la nivel național. România a intrat în 
aleră după ce în Italia, stat în care trăiesc 
aproximativ 1,2 mil. de compatrioți, a 
fost declarată epidemie de coronavirus 
în câteva zone din nordul țării. Situația 
este tratată cu maximă responsabilitate 
în contextul în care zilnic aterizează în 
România câteva curse de pasageri venite 
din zonele unde a fost confi rmat temutul 
virus.

l i i t t i

Chiar în ziua în care Parlamentul ar 
fi  trebuit să valideze sau nu noul 

Guvern al României, Curtea Constituțională 
a admis cererile formulate de președinții 
Camerei Deputaților și Senatului și a 
constatat existența unui confl ict juridic de 
natură constituțională între Președintele 
și Parlamentul României, în legătură cu 
desemnarea candidatului Ludovic Orban 
la funcția de prim-ministru. Soluția 
este una care a bulversat întreaga lume 
politică, îngrădind, pare-se, prevederea 

constituțională care acordă președintelui 
dreptul de a desemna un premier. Scurta 
motivare spune că „desemnarea candidatului 
la funcția de prim-ministru trebuie să aibă 
ca scop asigurarea coagulării unei majorități 
parlamentare în vederea formării unui nou 
Guvern”, excluzând eventuala posibilitate 
de respingere a Executivului și absolut 
legala procedură de declanșare a alegerilor 
anticipate. Președintele României va trebui 
să desemneze un nou candidat, se mai 
spune, telegrafi c, în comunicatul CCR.

CCR-LOVITURĂ DE TEATRU CCR-LOVITURĂ DE TEATRU 
PENTRU IOHANNIS ȘI ORBAN

Pe 24 februarie s-au încheiat alegerile pentru funcția de 
rector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Pentru faza 

a doua a selecției s-au califi cat prof.univ. dr..ing. Dinu Florinel 
și prof.univ.dr. Dobrinescu Anca Mihaela. Biroul Electoral al 

UPG a stabilit, conform metodologiei agreată pentru alegerea structurilor și funcțiilor 
de conducere, un număr de 128 voturi pentru primul candidat și 118, pentru a doua 
persoană înscrisă în competiție. Ca urmare, funcția de rector va fi  deținută de prof. univ. 
dr.ing. Dinu Florinel.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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La o conferința de promovare 
a măsurilor delegate de 

AFIR către APIA din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020 au fost invitați, 
naiba știe de ce, reprezentanți ai CJ 
Prahova și unul dintre viceprimarii 
Primăriei Ploiești. Mă rog, erau 
chestiuni de afi nitate politică, 
în prostescul nostru obicei. 
Unul dintre aceștia s-a apucat 

să vorbească despre ce face CJ 
pentru agricultură. Ei, na, faceți pe 
dracu`! Singura voastră tangență 
cu fermierii din județ și cu sectorul 
agrar este... ce băgați în gură, nu ce 
scoateți pe gura, înțeles? Vedeți 
totuși că ați făcut exces de tocană 
de legume și de varză...

Cică un măgăruș s-a plimbat 
liniștit, deunăzi vreme, 

pe străzile Ploieștiului, ba chiar 
ar fi  ajuns prin zona Primăriei 
Ploiești. Animăluțul a fost prins 
într-un fi nal, fi ind dus la Grădina 

Zoologică. Acuma, na, ce să zicem, 
ăsta e singurul lucru bun care s-a 
întâmplat Ploieștiului în ultimii 
5-10 ani. Să apară un măgar și să 
nu vrea imediat un post de director 
în administrație sau la regiile și 
societățile din proximitate, asta 
da surpriză! De unde concluzia că 
măgărușii adevărați au bun-simț, 
lucru pe care nu-l putem spune 
despre frățiorii lor din specia 
superioară...

Marcajele ondulate de pe 
Bulevardul Independenței 

vor fi  refăcute, ar fi  anunțat 
directorul SGU. În acest scop, 
societatea va cumpăra o mașină 
specială, cu bani de la Primăria 

Ploiești, se înțelege. Meseriașii 
SGU care au efectuat lucrarea 
„defectă” cică au dat vina pe 
asfalt pentru liniile șerpuite. Mda, 
deștepților, se învălura asfaltul sub 
voi; cum puneați voi bidineaua, 
cum statul paralel muta asfaltul... 
Aveți grijă ca nu cumva și mașina 
aia pe care o cumpărați să nu fi e 
greșită din fabricație și să traseze 
marcaje crețe! 

În bugetul pentru 2020, cei doi 
viceprimari ai Ploieștiului  vor 

încasa, mă rog, există o asemenea 
sumă rezervată, 153.380 lei (6.390 

lei/lună/căciulă) pentru fonduri 
europene. Ce să vă spunem, nene! 
A obținut și Primăria Ploiești 
12 proiecte europene, nici n-ați 
început execuția investițiilor și 
voi, gata, jap pe ele, să vă luați 
tainul. Păi pentru ce mama naibii 
primiți voi salariile alea nete de 
peste 10.000 lei/lună, să vă uitați 
la stele, să vă râcâiți pe burtă și 
să ne demonstrați nouă ce lefuri 
babane aveți? Acușica mai vreți 
și cotă de bani pentru că niște 
funcționari s-au zbătut să facă 
proiecte europene! Obrazul vostru 
e fi x cât asfaltul ăla mișcător de pe 
Bdul Independenței.

Vântul a făcut cică ravagii 
în Ploiești și în Prahova. 

Sanchi! A dărâmat și el niște 
copaci, a smuls un geam, a 
răsturnat o remorcă, a întrerupt 
alimentarea cu energie electrică, a 
jumulit tencuiala de pe niște case 
și blocuri, a oprit un tren în gară, o 
mai fi  pus la pământ vreo 16.000 de 
hectare de pădure. Degeaba, bre, 
nene Zefi r (sau Eol, Noto, Boreu), 

dacă n-ai ajuns și-n Parlament 
sau Guvern, să-i iei cu totul pe 
omuleții ăia de-acolo și să-i duci, 
îți zic eu unde, la Zucchelli Station, 
că geografi a lor nu le permite să 
știe să se întoarcă de-acolo... Așa 
poate le vine mintea la cap, ținuți 
vreo 10.000 de ani în ghețurile 
Antarcticii...

Nicolae Bănicioiu, fost 
ministru al Sănătății, îl 

avertizează pe actualul interimar 
Costache, apropo de coronavirus: 
„Treziți-vă până nu este prea 
târziu”. Mda, băiețaș, dacă se 
trezesc ăștia ca tine la Colectiv, 
e clar că ne mănâncă și mama 
lui de Covid-19, pur și simplu 
o să ne șteargă virusul de pe fața 
pământului. Lasă, dragă, pe alții 
să vorbească, nu te da tu înțeleptul 
împăratului, după ce ai făcut praf 

intervenția post-tragedia de la 
Colectiv!

Hopa! Își freacă unii 
mânuțele dodoloațe de 

bucurie că Tudor Chirilă s-a 
păcălit atunci când i-a susținut pe 
Iohannis, PNL și USR. Ei, asta-i! 
Și ce, parcă e primul dezamăgit? 
Sau parcă PNL este unicul partid 
care ne trage-n piept? Hai, lăsați-o 
că măcăne, doar n-oți crede că 

Chirilă se va face vreodată UDMR-
ist, PSD-ist sau PNL-ist... Dacă el 
critică PNL asta nu înseamnă că 
mâine se duce și se ia în brațe cu 
Dragnea, Buldogul sau cu Veorica!

Din puțul prostiei: „Politica 
e o curvă: S-au folosit de 

USR să dărâme PSD, iar acum, 
Iohannis și Orban îi declară partid 
non grata”. Concluzia vine după 
ce Iohannis și lideri ai PNL au 
stabilit să facă alianțe cu oricine 
„în afara PSD”, dar „să ne ferim de 

USR”. Liberalii au mai discutat că 
nu trebuie să răspundă atacurilor 
venite din partea USR la adresa 
Guvernului și președintelui: „Nu 
intram in jocul lor de comunicare. 
Ii ignoram total.” Păi după țeasta 
voastră ar trebui să-i pupe pe 
useriști, dacă îi toacă toată ziua 
la televizor, mai înverșunat decât 
o făceau deunăzi vreme cu tanti 
Veo? Și apropo: nu politica în 
sine e o curvă, ci oamenii care o 
practică. Așa, ca voi...

Niște parlamentari scriu, 
cu referire la Ministrul 

Sănătății, Victor Costache: „Cand 
proștii fac legea: Un pacient care 
ajunge la spital din vina lui trebuie 
să-și plătească spitalizarea chiar 
dacă este asigurat.” Ok, mă bucur 
sincer că v-ați făcut de unii singuri 

evaluarea, fi indcă aș înțelege că 
proști sunteți voi, dacă ținem 
seama de faptul că unica instituție 
din România care face legi e fi x 
Parlamentul. Grijă deci, atunci 
când vreți să dați într-un opozant, 
că nu totdeauna crapă acolo unde 
dai. De data asta puroiul a curs pe 
dovleacul vostru!

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

PERCHEZIŢII LA 
PERSOANE BĂNUITE DE 

TRAFIC INTERNAȚIONAL DE 
DROGURI DE MARE RISC. 

Poliţiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate Ploiești 
– Serviciul Antidrog, împreună 
cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. 
Ploiești, au efectuat trei percheziţii 
domiciliare în județul Prahova la 
locuințele unor persoane bănuite 
de trafi c de droguri de risc și 

mare risc. De aici, polițiștii au 
ridicat 400 de grame de rezină de 
cannabis, 50 de grame de cocaină 
și 50 de grame de MDMA cristal. 
„Drogurile ar fi  fost procurate din 
Spania și ar fi  fost comercializate 
către diferite persoane, în județul 
Prahova”, a precizat IPJ Prahova. 
Faţă de unul dintre membrii 
grupării a fost dispusă măsura 
reținerii pentru 24 de ore. Acesta a 
fost prezentat Tribunalului Prahova, 
care a dispus arestarea preventivă 

pentru 30 de zile. Activitățile s-au 
desfășurat cu sprijinul polițiștilor 

din cadrul Direcției Operațiuni 
Speciale, iar la acțiune au participat 
și jandarmi din Ploiești.

PERCHEZIŢII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT CALIFICAT 

Polițiștii de investigații criminale 
din cadrul Poliției Ploiești au 
efectuat două percheziții pe raza 
municipiului, la domiciliul unor 
persoane bănuite de comiterea 
unei infracțiuni de  furt califi cat. 
Totodată, au fost puse în aplicare trei 
mandate de aducere. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, la începutul lunii 
februarie a.c.,  persoanele bănuite 

ar fi  pătruns prin efracție într-o 
locuință din Ploiești, de unde ar fi  
sustras mai multe bunuri de valoare 
(electronice, ceasuri, parfumuri), a 
precizat IPJ Prahova. Prejudiciul în 
cauză se ridică la valoarea de 1.500 
de lei. De la locațiile vizate au fost 
ridicate, în vederea continuării 
cercetărilor, bunuri ce par a proveni 
din activitatea infracțională. Trei 
persoane au fost conduse la sediul 
poliției pentru audieri. Totodată, un 
ploieștean în vârstă de 22 ani a fost 
reținut pentru 24 de ore. Ulterior, 
acesta a fost prezentat procurorului 
de caz, în vederea dispunerii unei 
măsuri preventive.
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ACTUALITATE

DOSAR PENAL PENTRU 
EVAZIUNE FISCALĂ

Ofi țeri specialiști din cadrul 
Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice au 
defi nitivat cercetările într-un dosar 
penal de evaziune fi scală pe care 
l-au înaintat Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Prahova cu propunere de 
emitere a rechizitoriului și sesizarea 
instanței competente de a soluționa 
cauza. „Din cercetările efectuate a 

rezultat faptul că, în perioada 2007-
2016, șase persoane, în calitate de 
administratori ai unor societăți 
comerciale, au înregistrat în evidențele 
contabile ale societăților, mai multe 
operațiuni nereale, cauzând astfel 
bugetului de stat un prejudiciu care 
se ridică la valoarea de 3.510.772 lei”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză a fost 
dispusă luarea măsurilor asigurătorii 
asupra unor bunuri mobile și conturi 
bancare până la concurența sumei de 
3.510.772 lei.

INFRACȚIUNI CU PRIVIRE LA 
DEȚINEREA DE ARME

Polițiștii de investigații criminale 
din Băicoi și din Mizil au efectuat 
verifi cări la deținătorii de arme, 
iar neregulile nu au întârziat să 
apară. Polițiștii au întocmit două 
dosare penale pentru nerespectarea 
regimului armelor și munițiilor. În 
primul caz a rezultat că o femeie 
în vârstă de 54 de ani, în calitate 
de deținător de arme, nu ar fi  luat 
măsurile necesare pentru a obține 
avizarea permisului de port-armă, 
în termenul legal. Polițiștii au 
ridicat armamentul și muniția în 
vederea confi scării. Un al doilea caz 

a fost la Mizil. Un bărbat în vârstă 
de 52 de ani, care nu avea permis de 
port-armă, ar fi  depozitat și păstrat 
în locuința sa două arme supuse 
autorizării și muniția aferentă, care 
ar fi  aparținut unui membru de 
familie care a decedat în 2018. „În 
ambele cazuri, polițiștii continuă 
cercetările sub aspectul infracțiunii 
de nerespectare a regimului 
armelor”, a precizat IPJ Prahova.

INCENDIU ÎN PLOIEȘTI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit la 
o anexă gospodărească, pe strada 

Vasile Lucaciu din municipiul 
Ploiești. „La sosirea pompierilor 
militari la locul evenimentului, 
incendiul se manifesta violent 
pe o suprafață de aproximativ 
40 mp”, a precizat ISU Prahova. 
Forţele de intervenţie au acționat 
cu două autospeciale de lucru cu 
apă și spumă pentru stingerea 
incendiului, operațiunea de 
intervenție fi ind fi nalizată după 
aproximativ o oră.

Incendiul a izbucnit, cel 
mai probabil, din cauza unui 
scurtcircuit electric, respectiv un 
cablu electric defect neizolat sau 
cu izolația deteriorată ca urmare a 
unei acțiuni mecanice ori fi zice.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Până marți dimineață, în România nu a 
fost confi rmat niciun caz de coronavirus, 

dar autoritățile sunt în alertă maximă pe fondul 
declarării stării de alertă în Lombardia, Italia, țară 
cu care avem cel mai mare fl ux de pasageri într-o 
zi. Italia se afl ă pe locul trei în lume la numărul de 
îmbolnăviri cauzate de coronavirus, după China și 
Coreea de Sud. Ministerul Sănătății și Ministerul 
de Interne au instituit măsuri suplimentare 
la graniță și a organizat zone de carantină în 
fi ecare județ, la nivel național existând spații 
pentru 4.000 de persoane. Premierul Ludovic 
Orban a făcut un apel la românii din țară să evite 
deplasările în zonele cu risc ridicat din Italia și 
la românii din Italia să nu revină în țară dacă nu 
este necesar, pentru că riscă să își îmbolnăvească 
apropiații, în contextul epidemiei de coronavirus 
care acaparează Italia: „Avem 16 aeroporturi și 
21 de puncte de intrare în țară, cea mai mare 
problemă o reclamă cetățenii care vin cu mașina 
proprie. Am cerut Poliției de frontieră ca toți 
cei care intră să fi e obligați să completeze un 
formular, nu pot fi  forțați să ne dea actele din 
Italia, pentru a arăta cu precizie de unde vin. Dar 
dacă vin din localitățile în care practic s-a luat 
decizia de închidere a localităților, pentru că sunt 
zone afectate, atunci intră automat în carantină. 
Dacă vin din regiunile cu risc de contaminare 
crescut, vor fi  izolați la domiciliu.” Și în Prahova 
autoritățile s-au mobilizat. Prefectul județului, 
Cristian Ionescu, a declarat că demersurile 
pentru punerea în aplicare a unui plan de măsuri 

ce trebuie activat în cazurile în care ajung în 
zonă persoane din zone afectate au început de 
duminică. În județ sunt pregătite două spații 
pentru carantină spre care vor fi  direcționate, dacă 
se impune, persoanele suspecte de coronavirus. 
Directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, 
Dan Ioniţă, a confi rmat că, până în momentul de 
faţă, la nivelul județului au fost monitorizate 11 
persoane întoarse din China. Conducerea DSP 
face apel la populație să nu intre în contact cu 
persoane venite din țările afectate, respectiv 
China și Italia, să anunțe imediat reprezentanții 
DSP și medicii de familie în situația în care au 
cunoștință de sosirea în Prahova a unor persoane 
din zonele respective. Ministerul Sănătății a 
difuzat o serie de recomandări pentru protejarea 
sănătății: spălarea pe mâini cu apă și săpun; 
folosirea batistei în caz de tuse sau strănut; 
evitarea contactului cu persoanele care tușesc și 
au febră; în caz de apariție a simptomelor (febră, 
tuse, respirație cu greutate) este recomandată 
deplasarea la medic.

b î l î î

CORONAVIRUSUL CORONAVIRUSUL 
AMENINȚĂ AMENINȚĂ 
ROMÂNIAROMÂNIA

În notele de fundamentare 
anexate la HCL privind 

aprobarea bugetului local al 
municipiului Ploiești întâlnim 
o frază „magică”: <<Având 
în vedere lipsa posibilităților 
fi nanciare ale municipalității, 
lucrările nu vor putea fi  
demarate, astfel că propunem 
alocarea a 1.000 lei, inclusiv 
TVA, pentru cap. „lucrări 
noi”>>. Și uite așa, în acest an, 
nu vor fi  realizate o mulțime de 
lucrări, unele despre care auziți 
de ani și ani. Sau altele care ar fi  
reușit să „dreagă” cât de cât fața 
Ploieștiului. Între investițiile 
trecute pe lista de așteptare, 
fi ecare primind câte o alocare 
de 1.000 lei, regăsim:

-Amenajare loc joacă, strada 
Aleea Școlii ( valoare toatală a 
proiectului-171.000 lei);

-Stăpungere strada 
Laboratorului în prelungirea 
str. Gh.Gr. Cantacuzino (4,48 

mil. lei);
-Reamenajare pavaj pietonal 

Galerii Comerciale, zona Altex 
(1,395 mil. lei);

-Modernizare cartier 
Mitică Apostol, străzile 
Gaterului, Viilor, Prigoriei, 
Mierlei, Lăstunului, Ferigii, 
Delfi nului, Cetinei, Cerbului, 
Acvilei, Brândușelor, Energiei, 
Fluturilor, Paltinului, Plutelor, 
Trestioarei, Violetelor (62,29 
mil. lei);

-Refacere sistem rutier 
în cartierul Mimiu, străzile 
Mimiului, Intrarea Beiuș, 
Astrei, Fierarilor, Atelierului, 
Fabricilor (8,89 mil. lei);

-Refacere sistem rutier 
cartier Râfov, străzile Intrarea 
Lanului, Târgului, Trenului, 
Izlazului, Uzinei, Traian 
Săvulescu, Pieții (4,6 mil. lei);

-Modernizare străzi în 
Bunavestire, Fundătura Lupeni 
1 și 2 (202.892 lei);

-Amenajare intersecție 
strada Ștrandului cu Centura 
de Nord-Est DN1B (4,8 mil. 
lei);

-Modernizare strada 
Miciurin (557.680 lei);

-Modernizare Bdul 
Independenței, între Bdul 
București și str. Gh. Lazăr 
(10,039 mil. lei);

-Supralărgire strada 
Mărășești (3,062 mil. lei);

-Reparație capitală pavaj 
pietonal, în zona magazinelor 
Mercur și Unirea (2 mil. lei);

-Reparație capitală pasaj 
subteran Omnia (400.000 lei);

-Modernizare str. Inului 
(150.000 lei).

Dacă adunăm „uluitoarele” 

alocări de câte 1.000 lei cu 
TVA cu tot/proiect, obținem 
14.000 lei, sumă care 
echivalează cu 9,12% din ceea 
ce ar putea primi viceprimarii 
Ploieștiului (153.380 lei), drept 
recompensă că municipalitatea 
derulează proiecte pe fonduri 
europene, care nici măcar nu 
au intrat în execuție! Cum 
Dumnezeului, veți spune, se 
găsesc bani pentru viceprimari, 
apoi sunt bani pentru pomeni 
sociale (subvenția gigacaloriei 
inclusiv pentru milionari, 

transport public nelimitat, 
tichete de vacanță etc.), dar 
nu și pentru investiții în 
modernizarea orașului?!! Iată 
că se întâmplă...

 continuare din pagina 1

PROIECTE LA SF. AȘTEAPTĂ!PROIECTE LA SF. AȘTEAPTĂ!

CE FACE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA CU CE FACE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA CU 
BANII PE CARE NU I-A CHELTUIT ANUL TRECUT

• DOAR 40% DIN SUMĂ SE VARSĂ ÎN INVESTIȚII 
PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI

88,2 de milioane de lei! 
Atât este excedentul bugetar al 
Consiliului Județean Prahova 
pe anul 2019! Banii necheltuiți 
provin din bugetul secțiunii 
de dezvoltare. Consilierii 
județeni au hotărât cum să 
cheltuiască sau care să fi e 
utilitatea acestei sume: 395,139 
mii lei pentru acoperirea 
temporară a golurilor de 
casă provenite din decalajele 
între veniturile și cheltuielile 
secțiunilor de funcționare și 
dezvoltare; 13.651,00 mii lei 
pentru lucrările de refacere 

a infrastructurii fi nanțate 
din Fondul de Intervenție 
al Guvernului, cuprinse în 
secțiunea de funcționare 
(calamități naturale); 11.540,33 
mii lei pentru asigurarea 
cheltuielilor de funcționare din 
sistemul de protecție a copilului 
și ale centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap; 
35.242,70 mii lei ca sursă 
de fi nanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare; 
3.000,00 mii lei pentru Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești; 
741,00 mii lei pentru Spitalul 

Obstetrică - Ginecologie 
Ploiești; 11.202,00 mii lei pentru 
asigurarea contribuției de 2% 
și a cheltuielilor neeligibile 
la proiectul „Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de apă 
și canalizare în județul Prahova”; 
10.323,62 mii lei pentru 
fi nanțarea proiectelor fi nanțate 
în cadrul Programului aferent 
Politicii de Coeziune a U.E., 

Politicilor Comune Agricolă și 
de Pescuit și a  altor facilități 
și instrumente postaderare din 
perioada de programare 2014-
2020;  2.500,00 mii lei- pentru 
fi nanțarea proiectelor fi nanțate 
în cadrul Programului aferent 
Politicii de Coeziune a U.E. la 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Prahova.

88 2 de milioane de lei! a infrastructurii finanțate
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POLIȚIST AGRESAT DE SOȚIE 
LA FLOREȘTI

Polițiștii au fost sesizați prin apel 
112, cu privire la comiterea unei 
fapte de violență în familie, pe raza 
comunei Florești. „În baza sesizării, 
echipa operativă s-a deplasat la 
fata locului, unde a constatat faptul 
că, pe fondul unor neînțelegeri 
familiale și a unor discuții purtate 
în contradictoriu, o femeie în vârstă 

de 35 de ani și-ar fi  agresat fi zic soțul 
(41 de ani) și fi ica (16 ani)”, a anunțat 
IPJ Prahova. Persoanele agresate nu 
au necesitat transportul la spital. 
„În conformitate cu prevederile 
legale și având în vedere faptul că, în 
urma completării formularului de 
evaluare a riscului, s-a constatat că 
există pericol iminent, polițiștii au 
emis ordin de protecție provizoriu 
pe o perioadă de 5 zile față de 
femeie, urmând a fi  prezentat 

procurorului supraveghetor pentru 
a dispune în consecință”, a precizat 
IPJ Prahova. Cercetările continuă 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de violență în familie. Bărbatul 
agresat este polițist.

POLIȚIST, SALVATOR ÎN 
TIMPUL LIBER 

Un polițist afl at in timpul liber a 
salvat viața unui copil în vârstă de 
doi ani, care se înecase cu mâncare. 
„În timp ce se afl a pe raza localității 
Moara Domnească, colegul 
nostru, agent șef principal Vintilă 

Georgian, din cadrul Serviciului 
Acțiuni Speciale, a auzit strigătele 
unei femei care cerea ajutor 
pentru fi ul său, afl at în stare de 
inconștiență. Cu stăpânire de sine și 
în ciuda atmosferei tensionate din 
jur, polițistul a intervenit prompt 
și i-a aplicat copilului manevra 
specifi că în caz de obstrucție a căilor 
respiratorii”, a anunțat IPJ Prahova. 
Polițistul i-a acordat primul ajutor 
copilului până când acesta a început 
să respire. Ulterior, minorul a fost 
preluat de un echipaj SMURD, iar 
în prezent se afl ă în afara oricărui 
pericol.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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RĂZVAN TOMA STĂNCIULESCU, CANDIDATUL PARTIDULUI RĂZVAN TOMA STĂNCIULESCU, CANDIDATUL PARTIDULUI 
PRAHOVA ÎN ACȚIUNE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Ministrul Mediului, Apelor 
și Pădurilor, Costel Alexe, 

a declarat că, la sugestia și prin 
efortul societății civile, au fost 
demarate demersurile necesare 
pentru ca „Sfi nxul din Bucegi, un 
simbol al românilor, să fi e protejat 
de lege și să fi e declarat monument 
al naturii.” Acum vine stupoarea: 
Sfi nxul nu a benefi ciat până acum, 
vreme de 30 de ani, de un asemenea 
statut? Site-ul ofi cial al Parcului 
Natural Bucegi spune că da, în 
toată aria sunt 46 de monumente 
ale naturii, citându-le pe cele mai 
importante: Babele, Sfi nxul, Colții 
Morarului, Moara Dracilor, Cheile 
Zănoagei etc. Și ne indică și legea 
prin care respectivele unicate au 
intrat fi e în aria protejată, fi e în 
categoria monumentelor naturii: 
Legea 5/ 2000. Consultând însă 
actul normativ, nu găsim nicăieri 
poziția Sfi nxul sau Babele din 
Bucegi. Și-atunci pare incredibil 

că nimeni nu a sesizat această 
uriașă anomalie, ca două dintre 
cele mai vizitate și de răsunet 
reprezentări ale naturii să nu fi e 
protejate cumva de lege! Decizia 
vine în urma demersurilor 
campaniei civice „Bun-Simț 
Turistic”, înaintate Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor din 
România, în 2019. Vara trecută, 
reprezentanți ai societății civile 
au tras un semnal de alarmă cu 

privire la statutul Sfi nxului și au 
făcut un apel public către toți cei 
care ajung în masivul Bucegi să 
respecte acest monument natural 
de excepție. Și tot anul trecut, prin 
octombrie, cu sprijinul Romsilva, 
Administrației Parcului Natural 
Bucegi, Salvamont și Jandarmeriei 
Prahova, Sfi nxul a fost înconjurat 
cu un gard simbolic de delimitare 
perimetrală.

E

Consiliul Național al PLUS, 
din data de 19 februarie 2020, 

a validat conducerea interimară a 
Filialei Județene PLUS Prahova, în 
următoarea componență: președinte - 
Răzvan Enescu, candidatul USR-PLUS 
la funcția de primar al municipiului 
Ploiești, secretar general - Silvia Dofi n, 
trezorier - Eugenia Mihai, responsabil 
comunicare - Ioana Bănică, responsabil 
strângere de fonduri - Tudorel Matei, 

responsabil politici publice - Virginia 
Lupușoru, responsabil organizare - 
Cosmin Ghimpu, responsabil resurse 
umane - Raluca Bercea și responsabil 
campanii - Răzvan Ștefănoiu.

Reamintim că, deunăzi vreme, 
Consiliul Național al partidului condus 
de Dacian Cioloș a luat această decizie 
după dizolvarea Biroului Județean,  ca 
urmare a moțiunii de neîncredere la 
adresa acestuia, moțiune aprobată 

la fi nalul săptămânii trecute, prin 
vot electronic, de peste 60% dintre 
membrii PLUS Prahova. Noii 
conduceri îi va reveni misiunea de a-i 
mobiliza pe toți membrii organizației 
pentru o campanie electorală, cităm din 
comunicatul de presă, „încununată de 
succes.” Uniunea USR-PLUS a depus 
liste comune de candidați pentru mai 
mult de 50 de localități, inclusiv pentru 
cele două municipii, Ploiești și Câmpina.

Partidul Prahova în 
Acțiune și-a desemnat 

candidatul la alegerile 
locale din iunie 2020 
pentru Primăria Ploiești, în 
persoana lui Răzvan-Toma 
Stănciulescu. În vârstă de 
41 de ani, Stănciulescu este 
ploieștean, căsătorit, are doi 
băieți, lucrează la cabinetul 
său de avocatură, iar din anul 
2017 s-a implicat activ în viața 
cetății, devenind președintele 
Asociației „Prahova în 
acțiune”, înfi ințată de conf.

univ.dr. Mihai Apostolache, 
asociație pe scheletul căreia 
s-a constituit, la sfârșitul 
anului trecut, și partidul cu 
același nume. Într-un interviu 
de anul trecut, întrebat dacă 
își iubește orașul, Răzvan-
Toma Stănciulescu ne spunea: 
„ Iubesc orașul pentru că 
Ploieștiul m-a creat, sunt fi u 
al urbei, familia mea numără 
câteva generații în oraș, nu 
știu, mi-e bine aici, Ploieștiul 
e în mine, e-n sânge, cu bune 
și cu rele. Când sunt plecat 

mi-e dor de-acasă, iar casa 
mea e Ploieștiul, n-am ce să 
fac. Știu că sunt probleme, știu 
că nu e un oraș frumos, dar 
îl iubesc așa cum e. Ploieștiul 
este cum este, e al nostru și 
poate că noi toți ar trebui 
să-l construim altfel.”  Despre 
candidatul său, PPA vine cu 
următoarea recomandare: 
„Prin capacitatea deosebită de 
a înțelege oamenii, dar și prin 
gândirea analitică, orientată 
spre soluții efi ciente, avocatul 
Răzvan-Toma Stănciulescu 

vine în fața ploieștenilor cu 
experiența sa profesională, 
cu o echipă unitară, crescută 
în aceleași principii ale sale, 
cu soluții reale de dezvoltare 
locală și cu o strategie gândită 
pas cu pas, menită să pună în 
aplicare așteptările și soluțiile 
pe care ploieștenii le doresc de 
peste 30 de ani.” Prezentarea 
programului electoral și a 
candidaților propuși pentru 
lista Consiliului Local Ploiești 
este programată pentru luna 
martie.

PLUS PRAHOVA ARE O NOUĂ CONDUCEREPLUS PRAHOVA ARE O NOUĂ CONDUCERE

că nimeni nu a sesizat această privire la statutul Sfinxului și au

INCREDIBIL! AU TRECUT 30 DE ANI INCREDIBIL! AU TRECUT 30 DE ANI 
FĂRĂ CA SFINXUL DIN BUCEGI SĂ FIE FĂRĂ CA SFINXUL DIN BUCEGI SĂ FIE 

DECLARAT MONUMENT AL NATURIIDECLARAT MONUMENT AL NATURII

PRIMUL PROIECT EUROPEAN PRIMUL PROIECT EUROPEAN 
DE ANVERGURĂ LA DE ANVERGURĂ LA 

PRIMĂRIA PLOIEȘTIPRIMĂRIA PLOIEȘTI

UN NOU PROIECT APROBAT DE CL PLOIEȘTI 
PENTRU FINANȚARE PRIN POR 2014-2020

Consiliul Local Ploiești a aprobat proiectul „Modernizare str. Gh.Gr. 
Cantacuzino, în zona pasaj CFR Podul Înalt, prin lărgire la patru benzi, 
reabilitare str. Gh.Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului-limită 
oraș, inclusiv terminal multimodal”, în vederea fi nanțării acestuia 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală 
a investiției  este estimată la 65,704 mil. lei, inclusiv TVA, din care 
construcții-montaj, 51,52 mil. lei, inclusiv TVA. Contribuția proprie în 
proiect a UAT Ploiești va fi  de 6,730 mil. lei, reprezentând cheltuieli 
neeligibile ale proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului.

 De asemenea, se va proceda la înlocuirea corpurilor de iluminat în 
cele 28 stații de așteptare pentru călători, prin soluții bazate pe LED, 
precum și la implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului, 
bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de 
optimizare a consumului energetic. Proiectul prevede și montarea de 
panouri fotovoltaice, care vor deservi corpurile de iluminat din stațiile 
de așteptare pentru călători. Totodată, se va efectua reîntregirea și 
extinderea sistemului de iluminat cu tehnologie LED și montarea de 
stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a 
căilor de circulație pietonală.” Perioada de implementare a lucrărilor 
este prevăzută a se încheia în data de 30 noiembrie 2021. Cheltuielile 
totale ale investiției se ridică la 17,786 milioane de lei.
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ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

BĂRBAT ÎNJUNGHIAT ÎN 
URMA UNUI CONFLICT 

SPONTAN ÎN TRAFIC

Incidentul a avut loc pe strada 
Grindului din municipiul Ploiești, 
în urma unui confl ict spontan în 
trafi c între doi conducători auto. 
Unul dintre cei doi a fost lovit cu 
un obiect tăietor-înțepător în zona 
hemitoracelui stâng. Victima, un 
bărbat în vârstă de 37 de ani, a fost 
transportată la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești, pentru acordarea de 

îngrijiri medicale. La scurt timp, 
a fost identifi cat agresorul, un 
ploieștean în vârstă de 33 de ani, care 
a ajuns în custodia poliției. Totodată, 
autoturismul  a fost găsit abandonat 
pe o stradă din apropiere. „Cercetările 
sunt în desfășurare, urmând ca 
încadrarea juridică a faptei să fi e 
făcută după stabilirea diagnosticului”, 
a precizat IPJ Prahova. Bărbatul a fost 
reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a 
fost prezentat instanței, care a dispus 
arestarea preventivă a acestuia pentru 
30 de zile.

BĂRBAT GĂSIT ÎNECAT 
ÎNTR-O BALTĂ DIN COMUNA 

SĂLCIILE

Pompierii au fost solicitați să 
intervină cu o barcă pneumatică 
pentru a căuta un bărbat care s-a 
presupus că s-ar fi  înecat într-o 
baltă de pescuit din comuna Sălciile. 

Acesta a fost văzut, seara, cu barca 
pe baltă, iar de dimineață oamenii 
din zonă au găsit doar barca și 
ceva obiecte personale. Bărbatul a 
fost căutat și de trei scafandri (doi 
de la ISU Dâmbovița și unul de 
la Prahova). După aproape 48 de 
ore de căutări, bărbatul a fost găsit 
decedat.

ACCIDENT RUTIER ÎN 
CÂMPINA

Accidentul rutier a avut loc 
la intersecția străzilor Grivița cu 
Mărășești. Potrivit primelor date, 
evenimentul rutier  s-ar fi  produs 
pe fondul neacordării de prioritate, 
din partea unui conducător auto 
în vârstă de 39 ani. În urma 
impactului, autoturismul care avea 
prioritate s-a răsturnat pe plafon, iar 
conducătorul auto, un tânăr în vârstă 
de 30 ani, a fost transportat la spital. 
Conducătorii auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezutatul a fost 
negativ. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

STADIUL ABSORBȚIEI FONDURILOR STADIUL ABSORBȚIEI FONDURILOR 
EUROPENE PE MĂSURILE DELEGATEEUROPENE PE MĂSURILE DELEGATE
                         DE AFIR CĂTRE APIA                         DE AFIR CĂTRE APIA

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Duminică, 23 februarie 2020, a avut 
loc la Ploieşti lansarea bestseller-

ului Bookfest 2019 „Cartea Reghinei” 
de Ioana Nicolaie, într-o atmosferă 
emoționantă.

Cadrul întâlnirii a fost oferit de 
Asociația Prahova în Acțiune, la 

Sala „Marea Unire” a Palatului Culturii 
din Ploieşti, evenimentul fi ind moderat 
de Cristina Toma Cochinescu, cunoscută 
comunității pentru organizarea de 

evenimente culturale deosebite.
Într-o atmosferă relaxată, Ioana 

Nicolaie şi soțul acesteia, scriitorul Mircea 
Cărtărescu, s-au simțit ca între prieteni. 

Ioana, poate cea mai surprinzătoare 
scriitoare din România a momentului 
actual, a răspuns întrebărilor cititorilor, 
prezenți în sală în număr impresionant, cu 
naturalețea şi zâmbetul specifi ce acesteia, 
dar şi cu un umor sincer care a completat 
impecabil nota tragică a Cărții Reghinei, 
vorbind despre durere, acceptare, iertare, 

maternitate şi sacrifi ciu. 
Reprezentanții Editurii 

Humanitas, prezentă cu un stand 
de cărți care s-au epuizat rapid, 
bucurându-se de autografele 
celor doi scriitori, s-au declarat 
impresionați de organizarea 
evenimentului, dorind să devină 
parteneri permanenți ai Asociației 
Prahova în Acțiune.

În acelaşi sens, Cristina Toma 

Cochinescu i-a propus Ioanei Nicolaie 
un parteneriat între organizația 
amintită şi Fundația Melior, care 
desfăşoară proiecte culturale şi 
umanitare incredibile, colaborare 
pe care scriitoarea a acceptat-o cu 
bucurie.

Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul 
unei serii de evenimente 
organizate duminică 
la Palatul Culturii de 
Prahova în Acțiune, care 
au avut ca scop socializarea 
r e p r e z e n t a n t e l o r 
comunității de femei, prin 
participarea la Târgul de 
Amintiri, tombolă cu 
premii, atelier de creații, 
demonstrații de robotică 
şi de programare IT şi 
tururi virtuale, oferite de 
partenerii şi de voluntarii 
asociației.
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LANSAREA BESTSELLER-ULUI BOOKFEST 2019 
„CARTEA REGHINEI” DE IOANA NICOLAIE„CARTEA REGHINEI” DE IOANA NICOLAIE

Săptămâna trecută, în 
Prahova, s-a organizat 

o conferință de promovare a 
măsurilor delegate de AFIR 
către APIA din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020. În viziunea 
Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA), 
scopul campaniei a fost acela 
de a efi cientiza implementarea 
măsurilor de dezvoltare rurală 
gestionate de APIA și de a 
crește gradul de absorbție a 
fondurilor europene aferente 
acestora. Întâlnirea cu fermierii 
a constat în prezentarea stadiului 
absorbției fondurilor europene, 
sesiuni de întrebări și prezentarea 
măsurilor delegate de AFIR către 
APIA. În documentele prezentate 
s-a arătat că APIA a gestionat 

măsuri și scheme fi nanțate din 
Fondul European de Garantare 
Agricolă (plățile directe, 
măsurile de piață și măsurile 
de promovare a produselor 
agricole)- cu o alocare în actualul 
exercițiu fi nanciar european 
de 11,34 miliarde de euro și 
din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală 
(măsuri delegate din PNDR 
2014-2020)-cu o alocare de 3,59 
miliarde de euro, dintr-un total 
de 9,44 miliarde de euro, cât a 
reprezentat Programul Național 
de Dezvoltare Rurală la nivel 
național.

Cu privire la stadiul absorbției 
fondurilor europene din 
măsurile delegate, lucrurile nu 
știm cât de bine stau; cert este 
că, în 2020, ultimul an din acest 

exercițiu fi nanciar, mai sunt 
câteva milioane bune de euro 
neutilizate:

-Măsura 10, Agromediu și 
climă: alocare-1,07 miliarde de 
euro, suma autorizată la plată 
până în 2019 inclusiv-503, 85 
milioane euro (procent-47,09%);

-Măsura 11, Agricultură 
ecologică: alocare-235,71 mil. 
euro, autorizate la plată-152,05 
mil. euro (64,50%);

-Măsura 13, Plăți pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale: alocare-1,32 miliarde 
de euro, autorizate la plată-1,22 
mldr. euro (92,42%); 

-Măsura 14, Plăți în 
favoarea bunăstării animalelor: 
alocare-776,40 mil. euro, plătite 
până în 2018 inclusiv-521,07 
mil. euro (67,11%);

-Măsura 8, Submăsura 
8.1, Împădurirea și crearea 
de suprafețe împădurite: 
alocare-126,80 mil. lei, număr de 
cereri de plată primite la APIA-
21. Asta înseamnă că nu a fost 
deocamdată autorizată la plată 
nici o sumă (procent 0%);

-Măsura 15, Submăsura 15.1, 
Plăți pentru angajamente de 
silvomediu: alocare-70,14 mil. 
euro, cereri de plată primite la 
APIA-305, plăți efectuate-zero 
(0%).

Romsilva vorbește despre 
doborârea arborilor de pe 

117.524 ha de pădure. Atenție, însă: 
evaluarea se referă doar la suprafețele 
silvice gestionate de Regia Națională 
a Pădurilor, respectiv, 3,13 milioane 
hectare păduri afl ate în proprietatea 
publică a statului român (48% din 
totalul pădurilor la nivel național) 
și 1 milion de hectare păduri afl ate 
în alte forme de proprietate, dar 
pentru care Romsilva asigură servicii 
silvice. Altfel spus nimeni nu știe ce 
s-a întâmplat pe diferența de 2,799 
milioane hectare de pădure, până 
la 6,929 mil. ha, cât este suprafața 
totală de pădure a României, afl ate 
în proprietatea primăriilor și a altor 
persoane juridice și fi zice și pentru 
care Romsilva nu asigură servicii 
silvice. Comunicatul Romsilva scrie 
că furtuna a afectat 98.000 ha păduri 

de stat; după o primă evaluare a 
pagubelor, s-a calculat un volum al 
arborilor doborâți de vânt de circa 
748.000 metri cubi. Pe o suprafață 
de 1.058 de hectare, s-au înregistrat 
doborâturi în masă, volumul estimat 
al pagubelor fi ind de circa 290.000 
metri cubi. Cele mai mari pagube 
s-au înregistrat în Mureș (12.590 
ha, cu un volum de masă lemnoasă 
doborâtă de vânt de 208.000 mc), 
Argeș (4.057 ha, cu 152.000 mc de 
doborâturi) și Prahova (10.165 ha, 
cu 145.000 mc doborâturi).  Pagube 
însemnate s-au înregistrat și în 
pădurile de stat din Bacău, Covasna, 
Harghita, Maramureș, Neamț și 
Suceava. De asemenea- mai spune 
Romsilva- în pădurile afl ate în alte 
forme de proprietate și administrate 
de  Romsilva s-au înregistrat, în total, 
doborâturi de vânt pe 19.524 hectare, 
cu un volum total al arborilor de 
253.000 mc. Care sunt pagubele în 
restul codrilor din România, cum 
spuneam, nu se știe. Și ne așteptăm, 
având în vedere al doilea cod roșu 
de vânt emis chiar zilele trecute, ca 
proporțiile doborâturilor să crească!

CODUL ROȘU E VÂNT A CODUL ROȘU E VÂNT A 
PUS LA PĂMÂNT MII DE PUS LA PĂMÂNT MII DE 

HECTARE DE PĂDUREHECTARE DE PĂDURE

omsilva vorbește despre

Primul cod roșu de furtună de la începutul lunii februarie, când 
vântul a sufl at cu puterea unui uragan, înregistrând viteze de peste 

150 km/oră, a lăsat urme serioase în pădurile României. Regia Națională a 
Pădurilor-Romsilva a făcut primele evaluări ale pagubelor pe 19 februarie, 
iar câteva fi lmări cu drona la Cheia arată proporțiile dezastrului. 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

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

 ANDREI VOLOSEVICI:  ANDREI VOLOSEVICI: 
„„NU MĂ INTERESEAZĂ CE A FOST ÎNAINTE ÎN PRIMĂRIA PLOIEȘTI, CI CE VOI  NU MĂ INTERESEAZĂ CE A FOST ÎNAINTE ÎN PRIMĂRIA PLOIEȘTI, CI CE VOI  
    FACE EU, DACĂ VOI FI ALES PRIMAR, PENTRU DEZVOLTAREA ORAȘULUI””

-Când ați fost primar al Ploieștiului, în mandatul 2008-
2012, nu v-ați bucurat de simpatia funcționarilor din 
aparatul administrativ, dar ați fost foarte bine-văzut și 
apreciat de cetățeni. Care-i explicația?

-Cred că afi rmația dvs. e parțial corectă. Este un anumit 
ritm pe care trebuie să-l ții, cu respect pentru meseria 
aceasta, dar în același timp și cu niște solicitări foarte clare 
vizavi de fi șa postului. În momentul în care funcționarii 
publici-care, atenție, la momentul despre care vorbim, aveau 
o viață destul de grea, 2.600 lei net era cel mai mare salariu 
al unui director- au văzut că sunt apreciați pentru lucrurile 
pe care le fac, gândesc că și-au schimbat atitudinea. Cât 
despre populație, a contat ceea ce s-a văzut pe stradă. A 
fost  și motivul care m-a determinat să candidez, anume 
că foarte mulți oameni mi-au spus, „dom`le, s-a întâmplat 
ceva bun acolo, ne-a plăcut, te rog frumos candidează, c-o 
să vezi că lucrurile sunt ok.”

-În 2012 toată lumea era sigură că veți câștiga al doilea 
mandat lejer. Din afară a părut că v-ați cam culcat pe-o 
ureche și nu ați muncit sufi cient în campanie. Acum 
sunteți din nou pe primul loc în sondajele de opinie-
acestea care sunt, profesionist realizate sau nu- dintre 
posibilii candidați la Primăria Ploiești. Ce faceți să nu se 
repete povestea de acum 8 ani?

-Voi merge pe stradă foarte mult, voi explica care este 
programul, dar voi avea o discuție numai cu electoratul 
ploieștean, nu cu contracandidații. Am de gând- și stă în 
puterea mea și depinde numai de mine să fac lucrul acesta-
să-mi văd de întâlnirile cu oamenii, să nu atac stânga-
dreapta, să respect orice fel de opinie a oricărui candidat și 
să fac să ajungă corect informația mea la ploieșteni. 

-Liderul PSD Prahova a recunoscut că a purtat negocieri 
cu dvs. Vă așteptați cumva la atacuri din acea zonă politică, 
știu și eu, să fi e dezvăluite amănunte din culisele negocierii?

-Păi nu prea are ce atacuri să fi e, fi indcă lucrurile sunt 
clare. Informația este foarte corectă, da, ne-am întâlnit, 
am vorbit despre un posibil tandem ( n.m. Primărie-
Consiliul Județean Prahova), dar după discuțiile cu Iulian 
Dumitrescu (n.n.-liderul PNL Prahova), în legătură cu ce 
putem noi realiza, am ales acest proiect politic, ci nu altul. 
Eu am respect pentru orice fel de partid politic, dar aici este 
vorba despre un proiect în care am crezut mai mult.

-Vă așteptați la atacuri, inclusiv la persoană, în 
campania electorală?

-Mă aștept la multe atacuri, numai că eu am de gând, 
așa cum v-am explicat, să stau de vorbă cu electoratul. În 
schimb, la idei, proiecte, programe sunt foarte atent. Pe 
mine cel mai mult mă sperie cei care știu tot. Eu nu sunt cel 
care știe tot, ci unul pregătit să învețe de la alții.

-Care credeți dvs. că este cea mai mare vulnerabilitate 
a Primăriei Ploiești?

-Sunt foarte multe lucruri de spus. Dar mă voi rezuma la 
unul. Din punctul meu de vedere, pentru Ploiești, contează 
extraordinar Planul Urbanistic General (PUG). PUG-ul 
înseamnă dezvoltare și implicit bani, deci un buget mai 
mare și, ca efect, mai multe lucrări și mai multe investiții pe 
care le poți dezvolta. Eu cred că aceasta este vulnerabilitatea 
și nu înțeleg de ce în momentul acesta nu avem un PUG 

modern, suplu, reactualizat, adaptat la nevoi.

-Dar ca resursă umană ce aveți de spus? Eu, din afară, 
văd că în instituțiile publice angajările se fac strict pe 
criterii de partid și nu vin în administrație cei mai 
pregătiți oameni.

-Eu vă spun care a fost rețeta mea, cât am fost primar. 
Puteți verifi ca. Eu nu am adus oameni din exterior. În afară 
de Dan Ioniță, care a făcut performanță la SGU și de alte 2-3 
persoane, oamenii au fost din primărie. Din eșalonul doi, 
din eșalonul trei, am luat funcționari care aveau anumite 
cunoștințe despre ceea ce înseamnă administrație și i-am 
pus în zona de responsabilități. Se pare că, așa cum spun 
ploieștenii, cel puțin în sondaje, lucrul ăsta a reușit. Dar ca 
să fi e limpede: nu intru în primărie să dau afară oamenii, 
să am meciuri politice sau mai puțin politice. De fapt, nici 
nu am documente la îndemână, să pot face o evaluare, 
să-mi dau seama dacă cineva și-a făcut treaba sau cineva 
a dormit... pe salarii mult mai mari!

-Despre salariile mari vorbim un pic mai încolo. 
Cum veți face să se termine odată pentru totdeauna cu 
numirile politice ale directorilor de la RASP, SGU, CSM, 
Hale și Piețe, TCE etc.? Să nu-mi spuneți de ordonanța 
corporativă și de concursul de selecție că nu cred în așa 
ceva!

- Mi-ați enumerat societăți care sunt în subordinea 
Consiliului Local Ploiești, deci este o chestiune a CL.  În 
ceea ce mă privește, eu nu cred în culoarea politică. Voi 
încerca, în mod legal, să determin să acceadă în aceste 
poziții oameni care chiar au compatibilități cu funcția și cu 
domeniul respectiv și care or fi  demonstrat în viața lor niște 
competențe. Și, prin munca lor, să facem cu toții în așa fel 
încât orașul acesta să se dezvolte.

-Revin la venituri: salariul mediu net pe economie- 
3.324 lei; salariul mediu net bugetari-4.961 de lei. Vi se 
pare normal, în aceste condiții, ca privatul să plătească 
tichetele de masă și voucherele de vacanță ale celor din 
administrație, iar privatul să-și plătească singur vacanța 
și hrana?

- Cred că este un aspect ce trebuie reglat la nivel național, 
nu la nivel local. Opinia mea este că în privat se muncește 
mult și greu. Responsabilitatea însă față de banul public 
este foarte mare! Bun, dacă salariul acesta mare, cu tot cu 
benefi cii, s-ar transfera, prin efectul muncii funcționarilor, 
în confort sporit pentru comunitate (transport, curățenie, 
infrastructură, respect față de cetățeni), lucrurile ar putea 
fi  în regulă.

-Zic altfel: fond de salarii în 2016-13 mil. lei, fond de 
salarii în 2019-29,5 mil. lei. Avem o dublare deci. Vi se 
pare că orașul arată mai bine în 2019 decât în 2016? Eu 
cred că pe măsură ce au crescut salariile s-a degradat 
starea orașului. Niciodată Ploieștiul  n-a arătat atât 
de rău ca în 2019! Deci efectul activității salariaților 
Primăriei e fi x pe dos.

-Poziția mea fermă este să nu vorbesc despre ceea ce 
a fost înainte. Este clar și sunt întru-totul de acord cu ce 
spuneți dvs. și anume că trebuie să existe o echivalență între 
salarii mai mari și efi ciența (poate și numărul) la nivelul 
funcționărimii. Dar, repet, nu vreau să vorbesc despre ce 
s-a întâmplat înainte. Așa arată orașul acum și aici, dacă 
ploieștenii vor decide ca eu să fi u primar, obligația mea e 
ca, din acel moment înainte, să nu mai arate așa. Obligația 
mea e să fac ca lucrurile să se îmbunătățească, să meargă 
din ce în ce mai bine.

-Alt aspect sensibil: subvenția la energia termică. 
Avem în 2020 aproape 22-23 mil. lei. subvenție pentru 
gigacalorie. De ce trebuie plătită căldura omului de la 
bloc? Celui de la casă cine-i plătește gazele, că și-acolo 
„ustură” factura! Adică e o discriminare pe față între 
ploieșteni...

-E o întrebare foarte complicată, dar cumva acest aspect 
se va regla prin efectul asumării unor directive europene, 
care interzic aceste ajutoare din 2021.

-S-au pierdut sute de milioane pe subvenționarea 
gigacaloriei. Oare câte investiții în infrastructura termică 
se puteau realiza pentru a diminua pierderile din sistem?

-Sigur foarte multe!

-Care sunt cele mai mari probleme ale orașului pe care 
dvs. vreți să le rezolvați?

-Aici mă puneți în postura să dezvălui din programul 
meu și nu prea mi-aș dori. Dar o să vă spun: trebuie să 
pornești cu baza, cu  strângerea de bani la buget. Și revin 
la importanța unui PUG simplu, corect, ușor de aplicat. În 
rest este de lucru masiv, e de purtat discuții foarte serioase 
despre ceea ce înseamnă concesiunile serviciilor de termie 
și apă-canal. În rest sunt proiecte despre care atât de mult 
s-a vorbit încât nimeni nu te-ar mai crede că le vei realiza...

-Vă referiți la spitalul municipal, precis!
-Da, este unul dintre subiecte. Mai bine taci și îl faci decât 

să promiți. Oricum investiția este obligatorie. Spun apăsat, 
obligatorie!

-Bun, știm că subiectul este foarte vechi, că fi ecare 
instituție (CJ sau Primărie) ori partid vrea spitalul ei/lui. 
Și tocmai de aceea nu s-a mișcat un pai! Cum o să reglați 
lucrurile în Consiliul Local încât aleșii să lucreze împreună 
pe proiecte importante pentru comunitate, indiferent de 
partid?

-Exact cum am făcut în 2008.

-Să vă amintesc de 2008-2012, cât v-au tocat pentru 
stadionul cu care acum se mândresc toți, ba chiar v-au 
lăudat?

-Asta e altă poveste. În principal este vorba despre 
respect pentru consilieri. Fiecare vine în spate cu niște 
voturi pentru anumite programe, iar un primar trebuie să-i 
reprezinte pe toți ploieștenii. Am eu o vorbă: primarul nu 
e tătucul. S-a terminat! Primarul este un administrator care 
face ceea ce îi spune CL. Eu intenționez să merg pe formula 
de lucru din Parlament, fi ecare grup politic de aleși să aibă 
propria cameră/zonă,  unde să fi e informați la timp și corect 
despre orice problemă pe care o are administrația. Și-o să 
vedeți că în momentul acela fi ecare va lua propria decizie 
și în felul acesta nu vom face altceva decât să evoluăm. La 
PNL am discutat că e bine ca primarul să fi e separat, grupul 
politic de consilieri separat, politicul separat.

-Avem un plan de mobilitate, avem o strategie de 
dezvoltare. Veți respecta lista de investiții din aceste 
documente?

-Documentele respective trebuie îmbunătățite, aduse la 
nivel de 2020 și gândite în perspectivă. Oricine trebuie să 
țină cont de ele, dar asta nu ne împiedică să adăugăm și alte 
proiecte utile, care să asigure dezvoltarea Ploieștiului. Apoi 
sunt  investiții pe care trebuie să le corelăm cu județul...

-Domnule Volosevici, ca un cetățean oarecare, eu cred 
că marile probleme de azi ale orașului sunt curățenia, 
inclusiv spațiile verzi, deșeurile, deratizarea (țânțari), 
proiecte europene, infrastructura rutieră, spitalul, 
transportul și poluarea.

-Foarte corect. Poluarea este printre cele mai complicate 
probleme. Din punctul meu de vedere acesta este un aspect 
care ține de legislație și de o anumită discuție cu poluatorii, 
dar pe care-atenție- nu cred că o poate face Primăria. 
Primăria poate altceva, ca un prim pas: să creeze tampoane 
verzi între operatori și zonele locuite, deci să avem cât mai 
multe spații verzi, dar spații verzi reale, nu teorii în hârtii. 
Altfel nu te poți duce să vrei să închizi o rafi nărie...

-N-a cerut nimeni așa ceva. Ploieștenii cer investiții 
antipoluare așa cum fi rmele fac în țările lor de origine sau 
în Occident, să ne respecte tot atât de mult cum îi respectă 
pe cetățenii altor state.

-Just. Dar cred că lucrul acesta poate fi  realizat prin 
legislație, nu de Primărie. Însă nu exclud faptul că poți purta 
discuții civilizate astfel încât să-i determini pe operatori să-și 
schimbe comportamentul.

continuare din pagina 1
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schimbă viaţa copiilor fără părinţi printr-un gest 
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-Din punctul de vedere al administrației 
publice locale, care sunt principalele 
proiecte, idei pe care dvs. și partidul pe 
care-l conduceți, care are și această nunță 
de construcție locală, ați vrea să le aplicați? 

-Zona metropolitană este un proiect 
pentru care trebuie să ne batem și sper ca 
toate forțele politice să înțeleagă că acest 
concept este necesar pentru județ. Nu 
vorbesc doar despre Ploiești, ci și despre 
Câmpina sau Vălenii de Munte. Dacă 
localitățile se asociază, pe de o parte vorbim 
despre un standard crescut al serviciilor, 
dar și despre faptul că primăriile vor învăța 
să lucreze în parteneriat. Bun, trebuie să 
facem eforturi să depășim temerile față de 
noțiunea de „asociere”; nu e cazul să ne mai 
ducem spre trecut, acum trăim cu totul alte 
vremuri. În momentul în care se asociază 
mai multe comunități și-și pun laolaltă 
resursele e clar că șansele pentru dezvoltare 
sunt mult mai mari decât atunci când ar 
funcționa fi ecare individual. Plus de asta, 
vedeți bine, și politica la nivel european 
tot spre așa ceva tinde; fi nanțarea UE se va 
acorda de aici înainte pentru proiecte mari, 
care să acopere o zonă cât mai extinsă, mai 
puțin vor fi  eligibile proiectele pentru o 
comunitate mică.

A doua idee: eu aș integra Universitatea 
Petrol Gaze în viața cumunității. Vin din 
zona universitară și am tot spus că UPG 
este ținută undeva la margine...Bun, o fi  
ea la marginea orașului și fi zic, dar n-am 
înțeles niciodată de ce administrația n-a 
reușit să realizeze o legătură mult mai 
strânsă cu mediul academic ploieștean. Nu 
toate comunitățile din România benefi ciază 
de o tradiție universitară așa cum Ploieștiul 
are; un astfel de țel ar trebui să fi gureze pe 
agenda oricărui decident politic. Eu, unul, 
m-am săturat de festivism; în general cei 
din administrație vin la UPG când este ceva 
care să fi e aplaudat...Ori școala trebuie să 
fi e integrată în acest circuit decizional, aici 
sunt oameni care cunosc realitatea și din 
județ, și din municipiu, și din țară, cunosc 
mersul economic, deci ar putea contribui la 
dezvoltarea județului.

-O universitate prin defi niție ar trebui 
să fi e un fel de avangardă, având în vedere 
că e ca un incubator de idei.

-Păi tocmai de aceea ziceam: o avem, nu 
trebuie să o creăm! Ideea e să o folosim, să 
o punem în valoare, dar totul depinde de 
factorul politic și de modul în care acesta 
înțelege să relaționeze cu UPG. V-am mai 
spus: venim la începutul anului universitar, 
ținem un discurs, suntem aplaudați și gata, 
mergem mai departe, ne vedem de drum... 
Nu-i în ordine atitudinea aceasta! Și ar 
mai fi  o idee la care țin mult: implicarea 
mediului antreprenorial la decizie. Este 

iarăși  o chestiune pe care o auzim doar 
public, cum că mediul privat e important, 
esențial pentru țară, pentru județ, dar nu 
există un program coerent și o colaborare 
strânsă între cele două zone, sectorul public 
și privat. Se pot face și fi nanța multe proiecte 
publice de către mediul privat, important 
este să stabilești o relație corectă cu mediul 
antreprenorial. Iată, sunt proiecte culturale, 
educative, sportive care pot fi  susținute de 
antreprenori. Putem să nu mai luăm fonduri 
publice și să alocăm către aceste zone dacă 
am ști să realizăm o relație bună cu mediul 
privat.

-Sugerați o legătură instituțională, 
înțeleg, între primărie și antreprenori, 
fi indcă proiecte susținute de mediul privat 
avem, doar că ele sunt stabilite pe relația 
dintre, să zicem, școli și privați.

-Sigur că la o legătură instituțională mă 
gândesc!

-Care este, în opinia dvs., cea mai mare 
slăbiciune a primăriilor?

-Faptul că foarte mulți primari preferă 
să primească ajutor fi nanciar fi e de la 
Consiliul Județean, fi e de la Guvern, fără 
să aibă inițiative locale. Din păcate ei nu 
reușesc să pună în valoare specifi cul local. 
Și este un aspect asupra căruia voi insista 
în perioada următoare. Fiecare comunitate 
are un anumit lucru care o diferențiază de 
altele...

-Păi  n-au plătit bani gârlă pe strategii 
de dezoltare locală, tocmai ca să descopere 
resursele și perspectivele de dezvoltare?

-Așa este, dar tocmai pentru că le avem, 
în fi ne, alții vor afl a soluțiile de aici înainte, 
trebuie valorifi cate toate aceste resurse de 
dezvoltare în benefi ciul locuitorilor!

-Vă spun sincer, eu mă așteptam, apropo 
de slăbiciunea primăriilor, la alt răspuns: 
la deprofesionalizare.

-Aaaa, nici nu cred că era cazul să mai 
vorbesc, era de la sine înțeles că s-a ajuns aici. 
Când vorbim despre deprofesionalizare, ea 
există și la nivel de decizie, dar și la nivel 
inferior, la angajații care pregătesc decizia. 
Pentru că, din păcate -și-acum nici nu mai 
contează culoarea politică a primarilor sau a 
majorității din consilii-  în general toți s-au 
axat pe aducerea în administrație a unor 
oameni care să aibă legătură cu politicul, 
mai puțin cu profesionalismul.

-Dvs. sunteți fi n în exprimare. O să 
o spun eu direct: vorbim despre pile de 
partid. Toată administrația din România- 
ministere, primării, prefecturi, consilii 
județene, instituții deconcentrate ale 
ministerelor etc.- au fost căpușate de pile 

de partid sau ale unor șefi  de partide. Toți 
au făcut lucrul acesta: PSD, PDL, PNL și ce 
alt partid a mai fost vremelnic la putere.

-N-am cum să vă contrazic. Observația 
poate fi  extinsă la serviciile din subordinea 
primăriilor și a consiliilor județene. În 
fi ne, peste tot găsim această problemă. Toți 
spun, înainte de a veni la putere, că „vrem 
să profesionalizăm funcția publică”, dar în 
momentul în care ajung acolo, vedem ce se 
întâmplă. Iau cazul prefecților, o poziție de 
înalt funcționar public, depolitizată, care 
ar trebui, teoretic, să aibă cea mai mare 
stabilitate; cum se schimbă guvernarea, 
cum se schimbă și prefecții! Nu mai vorbesc 
despre cei care sunt mai jos, de funcționarii 
de conducere, dar și cei din execuție... La 
un moment dat s-a încercat, chiar a existat 
un proiect de lege în acest sens, să se 
recunoască pe față politizarea... Dar acuma 
este o chestie mascată în lege. Directorii, de 
exemplu, nu trebuie să fi e oameni politici, 
dar cel puțin la nivel de administrație 
locală exact asta avem! Ne păcălim tot 
timpul, ne furăm căciula de unii singuri, 
nu vrem să recunoaștem. Aici e nevoie 
de o discuție și un consens politic, dacă 
se dorește într-adevăr o profesionalizare a 
funcției publice. Altfel...

-Domnule Apostolache, avem vreo 
primărie în Prahova care funcționează 
exact cum vă doriți dvs., să fi e realmente 
motorul dezvoltării comunității? Avem un 
Ciugud în Prahova?

-Nu. Nu avem. Un Ciugud nici atât! Dar 
există tendințe în acest sens. Sunt anumite 
localități care înceracă să țină pasul cu 
vremea, cu vremurile, cu secolul în care ne 
afl ăm...

-Ne oferiți niște nume?
-N-aș vrea acum să dau exemple...

-Îmi dați voie mie? Cumuna Brazi, că 
are bani și a știut cum să-i folosească. 

-Dați exemplu de o comunitate în care 
nu administrația a adus banii respectivi 
la buget, s-a întâmplat să fi e acolo niște 
agenți economici puternici, care au generat 
venituri, deci resursele fi nanciare nu au venit 
prin efortul autorităților. Că unii primari au 
gestionat resursele inspirat și alții nu, e altă 
poveste. Eu mi-aș dori administrații care să 
aducă bani, fi indcă aici e marea problemă.

-Drajna, cu 7 proiecte europene.
-Da. Și ne dorim să le vedem și 

împlementate cât mai curând. Dar ați 
amintit de un aspect asupra căruia vreau 
să insist. Spuneam la început despre 
primari, că sunt obișnuiți să aștepte ajutorul 
fi nanciar de la județ sau de la București, mai 
ales în localitățile unde nu sunt bani pentru 

acoperirea cheltuielilor de funcționare. Aș 
vrea să schimbăm un pic fi losofi a. Pe mine 
mă deranjează cumplit modul în care se 
face salarizarea. 

-Vă referiți la primari?
-Nu doar la ei. Eu aș fi  văzut altfel 

lucrurile: bun, stabilește-i o indemnizație 
fi xă și o parte variabilă, în funcție de 
anumite criterii. De exemplu: câte proiecte 
pe fonduri europene ai, câte afaceri s-au 
deschis în comunitate în timpul mandatului 
tău, câți oameni plecați la muncă în 
străinătate ai readus  din momentul în 
care ai devenit tu primar, câți absolvenți de 
administrație publică ai angajat în primărie. 
Pot fi  imaginate niște criterii de acest fel și, 
în funcție de gradul de îndeplinire, să mai 
acorzi un benefi ciu la partea de indemnizație 
fi xă. Pentru că așa, dacă dai tuturor la fel, 
n-o să stimulezi niciodată competiția, să 
încurajezi omul să inoveze. Ei, acum, ce-și 
zic? „Fac sau nu fac treabă, oricum primesc 
leafa!” Nu e în regulă. Dacă vrei să schimbi 
mentalitatea, așa trebuie să lucrezi. Iată, 
mai putem discuta, tot pentru un criteriu 
obiectiv, câte proiecte realizezi în asociere, 
câte înfrățiri ai, pentru că și înfrățirile își au 
rostul lor. Ok, pare o banalitate, dar eu chiar 
aș face un program de înfrățiri.

-Dar poate ați face înfrățiri din care 
să rezulte ceva, un pom, o rețetă bună de 
asfalt. Noi avem înfrățiri, dar ne plimbăm 
noi la ei, ei la noi, să facem ce, scuzați, să...
lălăim? Sunt niște bani tocați de pomană 
pe drumuri, distracție și cazare!

-Asta e ceea ce fac unii acum, dar eu 
nu despre așa ceva vorbesc, înfrățiri pe 
hârtie și plimbări de formă. Mă uit și eu 
pe harta lumii, să văd unde sunt localități 
pe specifi cul meu mai dezvoltate, de la 
care am ce învăța, de unde pot lua modele 
de bună practică, să le aplic la mine în 
comunitate. Ideea de bază este să creezi o 
legătură instituțională solidă, să te duci să 
vezi proiecte și să le multiplici apoi la tine.

-Mulțumesc pentru interviu și mult 
succes în proiectul dvs. politic!

INTERVIU CU PREȘEDINTELE PARTIDULUI PRAHOVA ÎN ACȚIUNE, INTERVIU CU PREȘEDINTELE PARTIDULUI PRAHOVA ÎN ACȚIUNE, 
CONF. UNIV. DR. MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE (II)CONF. UNIV. DR. MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE (II)

acoperirea cheltuielilor de funcționare Aș

„PE MINE MĂ DERANJEAZĂ CUMPLIT MODUL „PE MINE MĂ DERANJEAZĂ CUMPLIT MODUL 
ÎN CARE SE FACE SALARIZAREA (N.N.-A ÎN CARE SE FACE SALARIZAREA (N.N.-A 

PRIMARILOR, ÎN SPECIAL) ÎN ADMINISTRAȚIE”PRIMARILOR, ÎN SPECIAL) ÎN ADMINISTRAȚIE”
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

PROFU’ DE SPORT
Dacă n-ar fi  ajuns cine a ajuns, 

fostul profesor de sport din Ploieşti ar 
fi  urmat, probabil, medicina. Spunea 
Octavian Bellu anul trecut reporterilor 
GSP că nu se sperie când vede o picătură 
de sânge. Mai completau colegii mei, 
dacă era regizor, era unul de Oscar, 
cu siguranţă. Iar dacă era dirijor, ar fi  
condus, din fi neţea încheieturii mâini, 
marile orchestre ale lumii, ca Zubin 
Mehta, cu cei trei legendari tenori 
în stânga lui... Da, este poate cea mai 
fi delă descriere a ceea ce a însemnat 
Octavian Bellu, prahoveanul, pentru 
gimnastică.  

Cum altfel când în palmaresul ca 
şi coordonator al lotului feminin de 
gimnastică al României, Octavian 
Bellu are 279 de medalii olimpice, 
mondiale şi europene? Figura lui este 
şi pe stradă la fel de impunătoare 
precum era după concursurile în care 
îşi îmbrăţişa elevele reţinut, fără acel 
entuziasm specifi c nouă, latinilor. 
Oare cine nu îşi aminteşte acel chip pe 
care cu greu puteai citi emoţia, fi e ea 
bucurie sau tristeţe?

BĂTĂILE APLICATE 
FETELOR, ADEVĂR 

DUREROS, LEGENDĂ SAU 
EXAGERARE?

Poate părea un pic straniu, dar 
omul care  a respirat, respiră şi trăieşte 
pentru gimnastică a fost mereu zgârcit 
când a venit vorba să...vorbească 
despre gimnastică. Iar în contextul 
ultimilor ani, când foste sportive, 
gimnaste, campioane chiar au găsit de 

cuviinţă să-şi spună propriile versiuni 
despre viaţa în cantonamentele cazone 
şi despre drumul spre glorie presărat 
uneori cu bătăi, palme sau durităţi, 
Octavian Bellu s-a limitat în a ne 
spune că adevărul este undeva mereu 
la mijloc.

„Severitatea este acceptabilă până la 
limita la care eşti convins că acea copilă 
pe care o antrenezi nu îşi rupe gâtul. 
Lumea priveşte spre gimnastică fi indcă 
este frumoasă şi spectaculoasă, dar uită 
sau nu ştie că o fracţiune de secundă 
te poate costa viaţa, sănătatea.”, este o 
declaraţie care îi aparţine. 

E drept că mulţi şi-au pus 
întrebări atuncî când, din unele cărţi 
autobiografi ce, se citea printre rânduri 
că sala de antrenament o aşa-zisă 
cameră de tortură. „Nu spune nimeni 
că antrenamentele la Deva au fost ca 
o bătaie cu petale de trandafi ri. Dar 
nici altfel de bătaie! Erau, în schimb, 
momente în care tu, antrenor, ieşeai 
din sală şi îţi dădeai palme. Venea 
concursul peste tine şi exerciţiul era 
departe de a fi  gata.... Disciplina e 
una, teroarea e alta. Un lucru la care 
am ținut întotdeauna a fost să nu dau 
sportivului senzația că el conduce 
antrenamentul. Nu, îl conduc eu!”, 
le-a mărturisit colegilor de la Gazeta 
Sporturilor, în acel interviu, poate 
singurul în care deschide această cutie 
a Pandorei.

 Acum, când nimeni nu mai pare 
dispus să mai ridice sportul românesc, 
să oprească alunecatul ăsta pe tăvălug, 
în jos, al gimnasticii româneşti, ce 
mare durere, Doamne!, Octavian 

Bellu şi Mariana Bitang se ocupă de... 
olimpiada din 2024. Asta, în cel mai 
optimist mod cu putinţă. Cel mai 
celebru cuplu de antrenori ai planetei - 
să ne mai lăudăm puţin cu ei că merită 
– au dat drumul proiectului „Ţară, ţară, 
vrem campioane!”. Pentru că indiferent 
câtă amărăciune rămâne uneori din 
cauza ingratitudinii generale, dragostea 
e dragoste. Iar Octavian Bellu, chiar 
dacă refuză să-şi scrie cartea vieţii 
pentru că nu se vede Dostoievski, are 
vorbă:  „Antrenorul se pierde în istoria 
sportului, doar sportivul este cel care 
rămâne.”

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR, JOS PĂLĂRIA PENTRU DOAMNELOR ȘI DOMNILOR, JOS PĂLĂRIA PENTRU 
OCTAVIAN BELLU, OMUL CU 279 DE MEDALII!

CEL MAI PREMIAT ANTRENOR DIN LUME ESTE UNUL DINTRE NOI.CEL MAI PREMIAT ANTRENOR DIN LUME ESTE UNUL DINTRE NOI.
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Pe Octavian Bellu îl întâlnesc aproape zilnic. La piaţă, la supermarketul din cartier, obişnuiam să dau de el 
chiar şi în parc. Eu, cu copilul la plimbare, domnia sa, împreună cu doamna Mariana Bitang, jumătatea lui 

în toate cele, în viaţa de zi cu zi şi în performanţă. Soţia era cea care plimba câinele familiei, iar domnul se relaxa... 
Ultima dată am schimbat două vorbe în faţa cabinei de vot, dar să nu vă gândiţi că am făcut politică. Nu, vecinul 
super-galonat, ploieşteanul Octavian Bellu, a vorbit mai mult cu fi ică-mea, au făcut poze şi mi-a sugerat că la câtă 
energie are, ar putea să facă un sport. Nu neapărat gimnastică, dar sport, pentru că ţara asta are nevoie. Şi de 
campioane, dar şi de oameni sănătoşi.

Nu vă aşteptaţi însă că pe stradă lumea să se înghesuie 
ca să stea la autografe când dă peste asemenea 

legendă. Pentru că societatea asta este, societatea zilelor 
noastre. Îi recunosc de la o poştă pe Viorel şi pe Vulpiţa, 
însă pe antrenorul care a ieşit din competiţii ca să intre 
direct în istoria sportului mondial, care face parte din Hall 
of Fame ofi cial din 2009, nu cred că-s mulţi care îşi dau 
seama pe cine au în faţă. E paradox, e trist şi e amar, dar  - 
nu vă supăraţi şi sper să nu fi e deranjantă comparaţia de mai 
deveme – e crudul adevăr...

Nalba-mare
Recunoscută pentru proprietăţile care îi permit să trateze 

diferitele tipuri de infl amaţie și de iritaţie, nalba-mare este 
o plantă cu un conţinut crescut de pectină și de mucilagii. 
Aceste substanţe care se regăsesc în special în rădăcinile 
plantei protejează mucoasa stomacului și a întregului aparat 
digestiv. Curăţă bine rădăcinile plantei și prepară din ele 
un macerat la rece: pune o lingură de rădăcini la o cană 
cu apă rece și las-o acoperită două ore. Adaugă un vârf de 
cuţit de bicarbonat de sodiu, apoi fi ltrează maceratul și bea-l 
proporţionat, pe durata unei zile.

Chimenul
Extraordinare pentru restabilirea bunei funcţionări 

a aparatului digestiv, seminţele de chimen au acţiune 
antiseptică, stimulează secreţia gastrică și calmează durerile. 
Prepară ceaiul astfel: pune o lingură de seminţe în 250 ml de 
apă clocotită. Bea din infuzie pe parcursul zilei după fi ecare 
dintre cele trei mese principale.

Argila verde sau  albă
Administrată pe cale internă, argila acţionează ca un 

pansament gastric natural. Ea are efect antiinfl amator, de 
ajutor dacă mucoasa aparatului digestiv superioare este foarte 
infl amată după mai multe zile de refl ux acid. Folosește argila 
albă sau verde sub formă de pulbere, destinată consumului 
uman. Amestecă o jumătate de linguriţă de argilă într-o 

jumătate de ceașcă de apă și bea substanţa rezultată cu 30 de 
minute înainte de masă și la distanţă de cel puţin două ore 
după medicamente, fi indcă poate afecta efi cienţa acestora. 
Bea câte o jumătate de ceașcă de două ori pe zi, până când îţi 
trec simptomele, dar fără a depăși 15 zile, fi indcă argila poate 
duce la constipaţie. 

Uleiul esenţial de busuioc
Busuiocul este un antiseptic efi cient şi este indicat în cazul 

tulburărilor digestive, mai ales în gastrită şi în ulcer, pentru 
că uleiul esenţial din compoziţia sa combat principalele cauze 
ale arsurilor la stomac: digestie defi citară şi stres. În uz intern, 
trebuie să diluezi mult uleiul esenţial : 10 picături la 100 ml de 
ulei comestibil (ulei de măsline, spre exemplu), din care iei câte 
o linguriţă după mesele principle. Dar îl poţi folosi şi extern : 
pune-ţi în palmă două picături de ulei esenţial de busuioc 
şi 10-12 picături de ulei vegetal de măsline, de argan sau de 
migdale dulci. Cu acest 
amestec masează-ţi mai 
întâi întreg abdomenul în 
sensul acelor de ceasornic, 
ca să stimulezi digestia. 
Apoi limitează zona, 
masând doar stomacul, de 
data aceasta în sens invers 
acelor de ceasornic.

CE REMEDII „STING” ARSURILE LA STOMACCE REMEDII „STING” ARSURILE LA STOMAC

Sfatul specialistului, Andreea Perchick, 
nutriţionist, Andrea’s Nutrition Center

Considerat prietenul stomacului, feniculul conţine 
o substanţă numită anetol care are efect antiacid, de 
calmare a stomacului, de combatere a spasmelor şi 
de eliminare a gazelor tractului digestiv. Feniculul se 
recomandă sub formă de infuzie preparată dintr-o 
jumătate de linguriţă de fructe zdrobite şi din 200 ml 
apă clocotită. Se lasă la infuzat maximum cinci minute, 
apoi se strecoară şi se bea pe parcursul întregii zile, de 
preferat în trei reprize, după mesele principale.

Senzaţia de arsuri la stomac apare din cauza unor agenţi infecţioși, cum este bacteria ulcerului „Helicobacter 
pylori, din cauza stresului sau din cauza unei alimentaţii dezechilibrate: fructe proaspete mâncate la fi nalul mesei, 
exces de cafea și sau alcool, mâncăruri prea reci sau fi erbinţi, alimente prea iuţi seara, la culcare. Înainte de a recurge 
la tratamentele clasice, specialiștii în remedii naturale îţi recomandă să apelezi la oferta variată din natură.

„Te arde” în capul 
pieptului de fi ecare dată 

după ce mănânci? O 
măsură la îndemână 
pentru a evita acest 

simptom dureros ar fi  să 
renunţi la alimentele acide 

și grase. De asemenea, 
ar trebui să urmezi și un 
tratament naturist care 

te-ar ajuta de fi ecare dată 
când întâmpini această 

problemă.
Sf t l i li t l i

r
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PIAȚA SÂRBEASCĂ (GHEORGHE BOLDESCU)(IV)

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian 

A DOUA ZIDIRE.  
Inițiator preotul Țugui Simion iar 

fi nalizator, până la aspectul actual, 
preotul Arion Leon. 

Rămăsesem la încercarea părintelui Țugui 
din 1957-1958 de refacere a bisericii însă 
n-a ajuns cu zidurile decât puțin deasupra 
ferestrelor. Zidurile au rămas în aşteptare 
până la începutul anilor ‘70 ai secolului 
trecut când, după multe tergiversări legate 
de obţinerea autorizaţiei de construcţie, 
au fost reluate la 9 martie 1973, ocazie cu 
care  s-a ofi ciat slujba de punere a pietrei de 
temelie a noii construcţii. Evoluţia în timp, 
a sfântului lăcaş, este sintetizată în pisania 
nouă:

 „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi 
cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a zidit această 
Sfântă Biserică din temelie de marele clucer 
Gh. Boldescu, în anul 1844, şi s-a săvârşit 
în anul 1846, prin osteneala paharnicului 
Costache Florescu, târnosindu-se în ziua 
de 21 noiembrie 1846, de către Mitropolitul 
Neofi t al Ungrovlahiei cu hramul Sf. M. 
Mc. Gheorghe-Nou. La 1 martie 1973, în 
vremea arhipăstoriei Patriarhului Justinian, 
prin osârdia pr. paroh Leon Arion, ajutat de 
Consiliul şi Comitetul Parohial, ca şi de toţi 
enoriaşii şi creştinii cu sufl et mare din Ploieşti 
şi din alte localităţi, care au contribuit cu cât 
au putut, spre a lor veşnică pomenire, s-a 
purces la reconstrucţia bisericii, lucrările, 
inclusiv catapeteasma şi mobilierul scluptat 
de D. Gaft on, Tg. Neamt, terminându-se la 
5 august 1974, iar a doua zi, de praznicul 
Schimbării la Faţă s-a procedat la sfi nţirea 
provizorie a bisericii. Pictura a fost executată 
între anii 1976-1981 de către pictoriţa Dona 
Niculina. Tarnosirea fi nală s-a săvârşit la 19 
mai 1985.”

Reluarea construcției a creat o stare de 
emulație în rândul creștinilor ploieșteni, 
mai ales pentru faptul că din cele șapte 
biserici bombardate în aprilie 1944 doar 
Sf. Ștefan de pe str.Romană a avut noroc de 
a fi  fost refăcută. A avut loc și un incident 
neplăcut în 27 iulie 1973 când s-a prăbușit 

turla centrală. Cauza a fost 
subdimensionarea grinzilor 
de susținere. În cotloanele 
memoriei revăd turla care  era 

cu un diametru mai mic decat cea actuala 
și avea înălțimea aproape egală cu a 
clopotniței poate chiar mai înaltă. Lucrările 
s-au reluat în primăvara anului 1974 sub 
îndrumarea de specialitate (de care se pare 
n-a avut parte biserica în 1973) a arhitectului 
Mihai Rădulescu senior. De data aceasta 
lucrările s-au desfăşurat într-un ritm rapid, 
reuşindu-se intrarea în biserică la 6 august 
1974, când s-a ofi ciat şi o slujbă de sfi nţire 
provizorie.   Îmi aduc aminte că în 1974, 
la sfi nțirea provizorie, a venit și Patriarhul 
Justinian.  Nu aveai loc pe strada Boldescu  
și nici pe străzile corespondente Romană și 
Transilvaniei, de oameni și mașini  și asta 
în plină perioadă comunistă fapt ce spune 
mult despre cât a lipsit un asemenea lăcaș 
creștinilor ploieșteni.   

Arhitectura bisericii a păstrat în mare 
parte stilul vechiului lăcas însă nu mai sunt 
prezente cele doua randuri de coloane care 
îi dadeau aspectul de basilică romană cu 
trei nave. Dimensiunile au fost adaptate 
noii turle, care are o deschidere de 8 metri 
sprijinită pe patru stâlpi masivi, având o 
formă octogonală iar înalțimea bisericii 
ajunge la 25 de metri până în vârful 
turlei centrale. Semantica octogonului 
în creștinism  este strâns legată de ziua a 
opta, ziua eshatonului (sfârşitul lumii), 
de legătura cer pământ, de infi nit si  
eternitate. Clopotnița a fost, cu această 
ocazie, consolidată.                                                                            

Cu privire la pictura bisericii Sf. 
Gheorghe Nou din Ploiești, realizată de 
pictorița Nuni Dona în perioada 1976-1981, 
putem remarca unele aspecte ce merită 
amintite. Este acoperită pictural o suprafață 
de aproape 1000 de metri pătrați. În primul 

rând este o pictură 
în stil neobizantin, 
cu multe elemente 
tradiționale românești.  
Sfi nții români, Sf. 
Filoft eia, Sf. Ioan cel 
Nou de la Suceava, 
Sf.Ioan Valahul, Sf 
Oprea de la Saliștea 
Sibiului,  sunt în straie 
populare românești. 
Un brâu reprezentând 
un continuu ștergar 
cu modele populare 
românești înconjoară 
întreg interiorul bisericii 
până la o înălțime de 2 
metri de la pardoseală. 
Ctitorii bisericii, Gheorghe și Zinca-
Maria Boldescu sunt reprezentați 
în straie orientale specifi ce epocii 
pe peretele de vest al bisericii de 
o parte a ușilor  pronaosului, iar 
de cealaltă parte Patriarhul Iustin 
Moisescu(1910-1986) și Sf. Stelian 
(probabil un omagiu al pictoriței 
Nuni Dona pictorului Stelian D. 
Iliescu care a pictat biserica  în 1932 
sau … voința preotului Leon).  Bolta 
pronaosului are în centru Icoana 
Sfi ntei Treimi de la Mamvri alături de 
Avraam și Sara ( “Cina din Mamvri” 
sau “Ospetia”  temă din vechiul 
Testament), încadrată de diferite teme din 
Noul Testament. În iconografi a medievală, 
tema are câteva reprezentări de excepție: la 
biserica Humor 1435 și la mânăstirea Sinaia 
1700, aceasta din urmă pictată de zugravul 
Pârvu Mutu (informație din Dicționarul 
enciclopedic de artă medievală – Vasile 
Drăguț).  

Sfi nțirea fi nală din 1985 s-a făcut în 
prezența Episcopului Vasile Targovișteanul, 
pe atunci Vicar Patriarhal.  

Un alt artist, Nicolae Otto Kruch a lăsat 
bisericii trei lucrări în bronz (realizate 1984-
1985): Sf. Gheorghe în medalion deasupra 
intrării în biserică și Sfi nții Apostoli Petru 
și Pavel de o parte și de alta a intrării în 
biserică. Aceste lucrări au acoperit pictura 
în medalion a Sf. Gheorghe și a sfi nților 
apostoli Petru și Pavel, executate de Stelian 
D. Iliescu în 1932, și care erau foarte 
degradate. Această concluzie personală, 
privind picturile degradate, este dedusă din 
prezentarea bisericii în lucrarea “Bisericile 
ortodoxe din Ploiești” a lui Trestioreanu 
și Marinică.  Dar azi lucrările în bronz cu 
Sfi nții Apostoli,  nu se mai văd, probabil 
acoperite (sau inlocuite!) de  cele două 
mozaicuri reprezentând aceiași sfi nți 
apostoli.   

Biserica are și un fond de carte bogat. 
Unele lucrări au fost preluate la patrimoniul 
cultural național.

Amintesc câteva : Penticostar (Blaj 1808), 
Octoih (1818), Triod (Buda 1816), Tipic 
(Iași 1816), Noul Testament (St. Petersburg 
1817), Penticostar (Blaj 1818), Evanghelia 
( Mânăstirea Neamț 1845), Minei pe 

decembrie 1832 (Manastirea Neamț) . Un 
inventar de carte de la 1933 ne dă o imagine 
completă asupra bogăției bibliotecii bisericii 
de care, în mare parte, a fost văduvită în 
urma bombardamentului din 1944.       

Din patrimoniul bisericii aș mai aminti 
de :    

- Icoana Sf. Gheorghe omorând balaurul 
pictată în 1846 de T.Anghel;

- Icoana Sf-ții Apostoli Petru și Pavel, 
care,  până la bombardamentul din aprilie 
1944, oblăduia (din 1940 când a fost donată) 
cancelaria Liceului “Sf. Petru și Pavel” din 
locașul afl at pe bulevard (A. Lazăr argintar);

- Icoana Maica Domnului cu pruncul 
în brațe ( o adevărată icoană martir), care 
mai păstrează și acum urmele schijelor din 
bombardamentul din 1944. Pe fața Maicii 
Domnului se vede cum schija încinsă a 
zbârcit vopseaua iar alte schije cum au 
mușcat din suportul de lemn al icoanei.                        
- un antimis care s-a afl at pe pristol în 
timpul bombardamentului;

-vesmântul Sf. Calinic de la Cernica;
Închei cu acest leit motiv : Iar acest 

om, Gheorghe Boldescu, NU are 
întru amintirea sa o amărâtă de placă 
comemorativă, nu mai vorbesc de un 
bust sau o statuie!

Dictionar:
-pristol = masa altarului;
-antimis = panza fi na pe care preotul 
săvârșește sfânta liturghie;
-Ungrovlahia = Țara vlahilor de lângă 
unguri- Muntenia + Oltenia pentru ai 
diferenția de vlahii din Vlahia Mare și 
Vlahia Mică din Balcani

Biserica bombardată 4.04.1944       

1968 – un botez; în spate se vede  până la 
ce nivel erau ridicate zidurile   

 Locul unde se afl ă osemintele ctitorilor
 (interior / exterior)

Biserica bombardată 4.04.1944

Arheologii au descoperit în landul 
german Bavaria mici vase de băut, 

unele în formă de animale, din care se 
bănuiește că sugarii de acum peste 3000 
de ani beau lapte. Analizele chimice au 
arătat că era vorba de lapte de capră, vacă 
sau oaie, scrie Th e Guardian, citând un 
studiu din revista Nature.

Micile vase din ceramică datează din 
perioada 1200-450 Î.e.n. și, după cum 
sunt concepute, se vede că erau gândite 

să fi e folosite de copii. Unele au forme de 
animale, semn că puteau avea și rol de 
jucărie.

Cele mai vechi vase mici din argilă 
datează de acum șapte milenii în Europa 
și au devenit mai des folosite în timpul 
epocii bronzului și a fi erului. Totuși, 
acele vase erau probabil folosite și pentru 
a-i hrăni pe cei bolnavi sau pe bătrâni și 
nu erau, se pare, destinate doar copiilor 
mici.

Recipientele din Bavaria au fost găsite în 
necropolele unde erau îngropaţi copii de 
la șase luni la șase ani și după cum arată 
vasele, se poate înainta ipoteza că erau un 
fel de biberoane. Creșterea copiilor era 
foarte complicată în preistorie, mai ales 
că rata mortalităţii era extrem de mare 
în rândul acestora. Se știu foarte puţine 
despre viaţa de atunci, însă descoperirile 
arată și faptul că acum câteva mii de 
ani exista o preocupare reală pentru 
bunăstarea celor mici.

9
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PARTIDUL DEMOCRAT S-A „CURĂȚAT”. PARTIDUL DEMOCRAT S-A „CURĂȚAT”. 
CANDU, SÂRBU ȘI BOTNARI AU PLECAT

Procesul de curățare a Partidului Democrat din Moldova, despre care vorbește de mai 
multă vreme conducerea acestei formațiuni, pare să fi  demarat. Astfel, pe 19 februarie 
curent, șase deputați democrați, în frunte cu trei foști vicepreședinți, Andrian Candu, 
Vladimir Botnari și Sergiu Sârbu, …au părăsit rândurile partidului. Motivele ce i-au 
determinat pe cei șase la acest pas sunt, în interpretarea lui Candu, dezacordul cu politica 
promovată în ultimul timp de PDM. Este gestul celor șase un început de adevărată 
curățare sau semnalul dezmembrării PDM, ori doar un segment din „marea bătălie 
dintre Est și Vest”, se întreabă, încă nedumeriți, în egală măsură experți, lideri de opinie, 
dar și politicieni.

SE SCUTURĂ PETALE DIN CEI TREI 
TRANDAFIRI

Despre mai multe grupări în interiorul 
PDM se vorbea și scria încă înainte de căderea 
Guvernului Sandu – inițial de două, apoi 
de trei. Dar după Consiliul Politic Național 
(CNP) al PDM din 15 februarie curent, când 
au fost aleși 9 vicepreședinți, pe domenii și mai 
toți noi, cum se va îndreptăți noua conducere, 
a mai apărut o grupare, a patra. Cei nouă 
vicepreședinți, dintre care numai doi sunt 
din garnitura veche, vor forma, conform noii 
concepții a PDM, un Guvern din umbră și vor 
fi  responsabili pentru domeniile de activitate 
ale ministerelor. (De precizat, fostul Guvern 
Filip tocmai că avea 9 ministere.) Ei bine, în 
noua garnitură de vicepreședinți au fost incluși 
Eugeniu Nichiforciuc și Vladimir Andronache, 
ce formează grupul celor 17 care au organizat 
în decembrie 2019 o petrecere cu frigărui, 
inclusiv cu participarea mai multor socialiști. 
Alte două grupări ar fi  una a președintelui 
Pavel Filip și alta fostului „președinte de 
onoare” Dumitru Diacov. Ultima, cea a 
lui Candu, a ieșit la iveală sau probabil s-a 
constituit recent, după ce la ultima ședință a 
CNP cei trei vicepreședinți (Candu, Sârbu, 
Cebotari) au rămas fără funcții în conducerea 
partidului. Anume această grupare, alcătuită 
deocamdată din șase democrați (la cei trei 
s-au alipit Graur, Pandevici, Repesciuc, foști 
lideri de raioane), a declarat pe 19 februarie 
că părăsește fracțiunea și partidul și formează 
un grup parlamentar distinct.  

Drept pretext se pare să fi  servit faptul că 
pe 17 februarie conducerea și reprezentanții 
primelor trei grupări (vicepreședinții PD 
proaspăt aleși) au avut o întrevedere în 
legislativ cu deputați ai PSRM, președintele 
Dodon, spicherul Greceanîi  și premierul 
Chicu, califi cată de unii colegi ca fi ind secretă. 
Cei trei deja foști vicepreședinți s-au arătat 
supărați că nu au fost și ei invitați și peste 
o zi au făcut publică declarația bombă. În 
stilul său de manelist politic, Andrian Candu 
a dat cep învinuirilor de tot soiul: că sub 
actuala conducere PDM nu-și găsește locul 
– în opoziție sau la guvernare?; că nu a luat 
atitudinea corespunzătoare față de declarațiile 
ministrului Aureliu Ciocoi privind intervenția 
Armatei a 14-a a Rusiei în timpul războiului 
de la Nistru din 1992; că pierde încrederea 
propriului electorat etc., etc. Și că, cel mai 
grav, negociază pe sub masa o întovărășire cu 
socialiștii. Pe când noul său grup va susține 
propunerea deputaților Blocului ACUM de 
a vota declarația privind vectorul ireversibil 
de integrare europeană a Republicii Moldova 
și moțiunea simplă împotriva ministrului 
Ciocoi. Pentru cei cu ținere de minte scurtă, 
vom preciza că anume Candu a adus cele mai 
acide critici la adresa Guvernului Sandu, când 
premierul de atunci prezenta raportul de 100 
de zile: „Oare Cheianu (Constantin Cheianu, 
unul din autorii și prezentatorii emisiunii 
televizate „Ora de ras” – N.M.) chiar așa de 
bine s-a deghizat în prim-ministru? Este cel 
mai prost raport din toate Guvernele câte au 
fost”. 

CAVALERUL MORILOR DE VÂNT: 
„NU TRÂNTIM UȘA, SĂ NU SE RUPĂ”
A doua zi Candu a declarat că grupul se 

constituie în Partidul „Pro-Moldova”. Nu se 
știe dacă s-a inspirat de la Victor Ponta sau 
de la fostul boss și nașul Vlad Plahotniuc, 
care lansase în ultima perioadă a președinției 
sale ca lozincă-obiectiv a partidului sloganul 
„Pentru Moldova”. În orice caz, Candu a 
recunoscut că înainte de a lua decizia de a 
se despărți de PDM, și-a sunat în ajun nașul 
pentru a se consulta. Viitoarea sa formațiune 
se va axa nu pe „politica echilibrată externă”, 
ci pe „interesele Moldovei, o agendă socială, 
economică și reforme pe justiție, valori ce 
ne vor apropia de UE”, poziționându-se pe 
același eșichier cu PDM. „Nu trântim ușa, 
să nu se rupă”, a remizat Candu la învinuirile 
colegilor de scindare și de intoxicare a 
publicului, nu fără o doză de zefl emea, în 
stilul său caracteristic. Și că s-ar putea foarte 
curând să facă o alianță cu cei pe care acum 
jumătate de an îi critica atât de acid. Adică cu 
PAS și PPDA. 

Dar înainte de a vedea când și în ce 
componență va fi  înregistrată (dacă va 
fi !) noua formațiune politică (a 48-a!), să 
concretizăm cine sunt cei 6 „cavaleri ai 
morilor de vânt”.

Dincolo că e fi nul oligarhului Plahotniuc, 
Andrian Candu este deputat în 3 legislaturi 
consecutive (din 2010), reușind să urce 
în scurt timp mai multe trepte politice: 
vicepreședinte al PDM, viceprim-ministru și 
ministru al economiei în Guvernul Leancă, 
vicepreședinte, președinte al legislativului. A 
fost vizat în investigația RISE Moldova „Candu 
– afacerist prin procură” că a făcut afaceri 
prin procură în paralel cu funcția de deputat 
– din funcția publică reprezenta interesele 
cetățenilor, iar din umbră acționa în interesele 
unui singur cetățean, nașului său de cununie. 
Inclusiv în cele pe care Plahotniuc le avea cu 
șeful trustului „Sheriff ”, Victor Gușan, practic 
patronul politic al guvernărilor de la Tiraspol. 
Dar cel mai mult excelează în manele politice. 
Dacă e de făcut pe cineva cu ou, oțet și piper 
iute, Candu ți-e nașul. Pe gratis. 

Vladimir Cebotari a deținut și el câteva 
funcții, fi ind înaintat de PDM: viceministrul 
transporturilor și infrastructurii drumurilor, 
ministrul justiției în două guverne, din 2017 
vicepreședinte PDM. În actuala legislatură 
ajunge deputat fi ind al optulea în lista PDM pe 
circumscripția națională. Portalul Investigații.
md scria pe când era ministrul justiției că și-a 
dezvoltat o afacere de familie în domeniul 
aviației – compania Fly One, unde soția era 
printre fondatori, iar sora – director executiv. 
Pe 19 septembrie 2019, zi în care Cebotari se 
înscria în cursa pentru funcția de primar al 
capitalei, PSRM și ACUM votează ridicarea 
imunității parlamentare, la solicitarea 
procurorului general interimar Dumitru 
Robu, care invoca: „Vladimir Cebotari, în 
perioada 2013, în interesul unui grup criminal 
organizat, a contribuit direct la privatizarea 
Aeroportului Internațional Chișinău de o 
organizație afi liată acestui grup criminal”. 

Poreclit „polobocul deșert”, după ce, la una 
din ședințele CC, a citit de pe foaie cunoscuta 
fabulă a lui Donici „Două poloboace” 
(atribuindu-l pe cel deșert liberalilor), 
Sergiu Sârbu a demisionat din funcția de 
vicepreședinte în vara trecută. Anterior a 
ocupat funcții în Aparatul președintelui 
Voronin, apoi a fost juristul PCRM (fi ind 
și membru 12 ani), după care migrează la 
democrați. Sârbu a fost, de-a lungul anilor, 
autorul proiectelor de legi, multe contestate 
de opoziție și societatea civilă, inclusiv 
controversata lege privind liberalizarea 
capitalului și amnistia fi scală, criticată dur și 
de organismele internaționale. Este suspectat 
că anume dânsul a convins (nu pe gratis) 
colegi comuniști să adere la PDM, ulterior 
fi ind folosit de Plahotniuc & Co ca fl ecar de 
calitate când trebuia să facă unii oponenți, 
permanenți sau de moment, una cu pământul. 

Ceilalți trei sunt fi guri mai secundare. 
Eleonora Graur a devenit deputat din funcția 
de  președinte al raionului Rezina, iar Grigore 
Repeșciuc din cea de primar al orașului 
Căușeni; ultimul, Corneliu Padnevici, 
deputat din 2014 și președinte al organizației 
teritoriale Drochia. Graur este suspectată de 
fi nanțare dubioasă a campaniei electorale 
a PD și a devenit cunoscută publicului 
prin sechestrarea tirajului unui număr 
al săptămânalului regional independent 
„Cuvântul”, în care au fost publicate mai 
multe investigații despre afacerile 
și averea familiei sale. Repeșciuc, în 
urma alegerilor parlamentare din 
2019, pregătea să-i lase „moștenire” 
fotoliul de primar ginerelui său, și el 
membru PDM, iar primăria Căușeni 
a încheiat în ultimii doi ani mai 
multe contracte cu fi rmele soției și ale 
socrului său. Padnevici a fost ceva ani 
administratorul fi rmei ÎCS „Codru” 
SRL, care administrează hotelul cu 
același nume din centrul capitalei ce 
aparține lui Plahotniuc, care în 2009 
l-a privatizat mai mult decât suspect 
printr-o fi rmă din Cipru, la doar 15% 
din prețul său real.

PROFEȚII PE VALURILE 
APELOR TULBURI ALE POLITICII 

MOLDOVENEȘTI
Liderii partidelor de opoziție nu se grăbesc 

să se bucure – în perspectiva unei eventuale 
viitoare coaliții le-ar conveni un PDM 
consolidat. Nici experții, luați oarecum prin 
surprindere cu știrea bombă, nu dau buzna 
cu comentariile în spațiul public. Singurul 
care face spume la gură, este omniprezentul 
în asemenea cazuri cu profețiile sale Renato 
Usatîi, liderul „Partidului Nostru” și primar 
de Bălți. Acesta înclină să creadă că numărul 
democraților care vor pleca din partid va 
ajunge la 16, iar președintele Dodon, care ar 
controla acum o mare parte din fracțiunea 
PD, ar putea să se pomenească cu demiterea 
Guvernului Chicu. Mai mult, Dodon ar putea 
pierde alegerile prezidențiale și parlamentarele 
anticipate, iar PSRM să fi e aruncat în opoziție. 
Toate acestea când cei 16 democrați se vor alia 
cu Blocul „ACUM” și Partidul „ȘOR”. Atunci 
Dodon, pe care Marina Tauber, secretara 
fracțiunii „ȘOR” l-a numit recent „Hitler al 
Moldovei”, va pierde tot, mai profețește Usatîi. 

Profețiile primarului de Bălți par să se 
întemeieze pe anumite supoziții. Veaceslav 
Nedelea, ex-deputat PDM și în prezent 
consilier municipal de Chișinău, afi rmă că în 
spatele spargerii PDM ar sta Ilan Shor, cu care 

Andrian Candu și un grup de democrați ar fi  
avut o întrevedere secretă în Israel, în cadrul 
unei vizite la Ierusalim. Versiune pe care o 
suspectează și fostul ministru de interne, 
acum secretar general al PDM, Alexandru 
Jizdan. Acesta se întreabă cum se face că acei 
colegi reveniți din Israel și-ar fi  cumpărat 
subit mașini de lux noi și, mai ales, de ce le 
ascund de ochii lumii? Iar unii dintre ei, la 
întoarcere, ar fi  organizat mese de mii de lei 
în teritoriu?

FILIP: „EU NU MAI VREAU SĂ FIU UN 
„EUROPEAN” AIDOMA LUI CANDU”

Atât președintele PD, Pavel Filip, cât 
și alți fruntași, inclusiv liderii celorlalte 
grupări, resping vehement învinuirile lui 
Candu că noua conducere a partidului ar 
negocia o coaliție cu PSRM și preluarea a 
patru ministere. Totodată, Filip a specifi cat 
că decizia celor 6 „a fost infl uențată” din 
afară și că de acum încolo „asupra PD nu vor 
mai fi  presiuni din exterior”. Și că cei care au 
ales să spele rufele în public decât să discute 
divergențele cu colegii pe interior, fac PDM-ul 
mai puternic. Iar declarațiile de dragoste pro-
Europa, pro-Occident ascund mai degrabă 
frustrările celor trei ex-vicepreședinți. „E un 
rezultat al reformelor care se fac pe intern. Eu 
nu mai vreau să fi u un asemenea european 
cum se declară ei”, a conchis liderul PD.

Oscilațiile din vârful piramidei PDM 

debusolează starea de spirit din organizațiile 
teritoriale. O parte din primarii de Dondușeni, 
după ce a doua zi s-au declarat afi liați 
grupului Candu, în cea de-a treia au revenit 
îndărăt în PD. Și cei din organizația teritorială 
Rezina par să atârne cu un picior în „Pro-
Moldova” și cu altul în PD. Aceste oscilații 
sunt de fapt drămăluite de Sergiu Sârbu, care 
își reconfi rmă „abilitățile” de racolator către 
grupări sau alte partide, pe care și le-a însușit 
în timpul campanei de racolare a colegilor 
comuniști către PDM. Oricum, așteptările lui 
Candu și Cebotari că și alți colegi ar mai urma 
să părăsească fracțiunea deocamdată întârzie. 

O analiză mai atentă a tot ce fi erbe acum 
în PDM ne face să recunoaștem că într-
adevăr mai aproape de socialiști ar fi  „casta 
transfugilor”. În primul rând ca foști colegi cu 
ex-comunistul Dodon, iar în al doilea, că le 
este profund indiferent vectorul de dezvoltare 
al Republicii Moldova. Pe ei îi interesează 
mai mult durata mandatului. Or, integrarea 
în actul guvernării poate avea consecințe 
fatale pentru democrați. Pe de altă parte, 
guvernarea cu socialiștii este în prezent o 
dilemă existențială: PDM ori supraviețuiește 
politic și renaște, ori este absorbit și, respectiv, 
devine iremediabil actor politic irelevant pe 
termen mediu și lung. 

Dar să nu ne grăbim cu concluziile. Până 
Partidul Democrat se curăță defi nitiv și cu 
adevăratelea mai este.  
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ESTE CONDUSĂ LUMEA MUSULMANĂ DE FANATICI?
Greșit atribuit psihiatrului german Emanuel Tanay, 

textul cu titlul „De ce majoritatea pașnică este 
irelevantă” („Why the Peaceful Majority is irrelevant”) 
aparţine, de fapt autorului canadian Paul E. Marek. Deși 
publicat pe 21 februarie 2006, pe blogul său, textul a 
început numai foarte recent să circule pe internet și să 
capteze atenţia publicului.

În diverse pasaje ale articolului, precum cele de mai 
sus, autorul susţine că fanaticii eu preluat puterea și că 
aceștia sunt cei care, în realitate, controlează afacerile 

publice la nivel mondial. Eseul lui Marek avertizează 
asupra pericolelor fanatismului islamic și consideră 
irelevantă afi rmaţia că marea majoritate a musulmanilor 
este iubitoare de pace.

În 2010 textul a primit replica lui Habib Siddiqul, care 
este de părere că Paul E. Marek dovedește o viziune destul 
de simplistă și distorsionată asupra lumii musulmane și 
că lucrurile ar fi  mult mai complicate decât la o primă 
vedere superfi cială.

Iată argumentele celor doi, așezate faţă în faţă.

DA „Experţii” și „capetele limpezi” (cei care decid ce și cum se comunică publicului) 
ne spun mereu și mereu că Islamul este o religie a păcii și că vasta majoritate 

a musulmanilor vrea doar să trăiască în pace. Deși această incalifi cabilă aserţiune s-ar 
putea să fi e adevărată, este total nerelevantă pentru noi. Este doar praf în ochi, menit să 
ne liniștească și să diminueze cumva amploarea spectacolului fanatismului care cuprinde 
globul, în numele Islamului.

Adevărul este că, în acest moment istoric, fanaticii conduc lumea islamică. Că fanaticii 
mărșăluiesc. Fanaticii sunt cei care duc cele 50 de războaie în desfășurare azi, pe glob. 
Fanaticii sunt cei care îi măcelăresc sistematic pe creștini sau grupurile tribale din Africa și 
preiau treptat întregul continent înghiţit de valul islamic.

Fanaticii musulmani sunt cei care aruncă bombe, decapitează, asasinează sau ucid 
pentru „onoare”. Fanaticii ocupă moschee după moschee. Fanaticii musulmani sunt cei 
care răspândesc, lapidarea și spânzurarea, violarea victimelor și a homosexualilor. Fanaticii 
musulmani sunt cei care-și învaţă  copiii să ucidă și să devină sinucigași-bombă.

Cel mai dus și greu cuantifi cabil fapt este că majoritatea pacifi stă, majoritatea „tăcută” 
este lașă și stranie. Rusia comunistă era alcătuită din ruși care voiau doar să trăiască în  
pace, totuși comuniștii ruși au ucis peste 20.000.000 de oameni. Majoritatea pașnică a fost 
irelevantă. La fel de pașnică era și uriașa populaţie chineză, dar comuniștii chinezi au ucis 
70.000.000 de oameni.

Japonezul obișnuit, de dinaintea Războiului Mondial, nu era un sadic războinic. Totuși, 
Japonia a ucis și măcelărit de-a lungul Asiei de Sud-Est, într-o orgie criminală sistematică, 
12.000.000 de chinezi, majoritatea omorâţi de sabie, baioneta și lopata.

Și cine poate uita Rwanda, care a sfârșit într-un  măcel sângeros? Ar putea spune cineva 
că majoritatea rwandezilor nu erau iubitori de pace?

Lecţiile istoriei sunt incredibil de simple și clare. Totuși, în ciuda puterii noastre naţionale, 
ne scapă adesea tocmai esenţa fundamentală și imaginea cea mai puţin complicată: 
majoritatea musulmană, iubitoare de pace, a fost irelevantă prin tăcerea sa. Iubitorii de pace 
musulmani vor deveni dușmanii noștri, dacă nu se vor ridica să vorbească, pentru că (…) 
se vor trezi într-o zi și vor vedea că fanaticii au devenit stăpânii lor – și sfârșitul lumii lor va 
începe. Iubitorii de pace germani, japonezi, chinezi, ruși, rwandezi, sârbi, afgani, irakieni, 
palestinieni, somalezi, nigerieni, algerieni și mulţi alţii vor muri, pentru că majoritatea 
pașnică nu a vorbit împotrivă până nu a fost prea târziu.

Credincioșii islamici au fost deja introduși în școala publică din Toronto, Ontario și da, 
chiar în Ottawa, în timp ce creștinismul a fost scos. (Din cauză că este o ofensă?! Pentru 
cine? În niciun caz pentru marea majoritate a canadienilor!).

Calea islamică este pașnică doar până în momentul în care intervin fanaticii. În Australia 
și, într-adevăr, în multe ţări din lume, multe dintre alimentele cele mai banale au eticheta 
„halal” pe ele. Uitaţi-vă doar pe spatele unora dintre cele mai populare batoane de ciocolată 
și la alte alimente de pe piaţă. Mâncarea din avioane are emblema „halal” pe ea, doar ca să 
mulţumească minoritatea privilegiată, care se extinde rapid, acum, în lume.

În Anglia, comunităţile musulmane refuză să se integreze și acum există zeci de zone 
„Nu intraţi!” în cele mai mari orașe din Regatul Unit, în care forţele poliţiei nu îndrăznesc 
să pătrundă. Acolo funcţionează Sharia, legea islamică, deoarece comunităţile musulmane 
care le ocupă refuză să recunoască legile engleze. În ceea ce ne privește pe noi, cei ce privim 
pasivi această desfășurare fără precedent, trebuie să fi m foarte atenţi la singurul grup care 
contează: fanaticii care ne ameninţă viaţa. Oricine se îndoiește de gravitatea problemei 
contribuie la pasivitatea care-i permite să se extindă.

Așa că vegheaţi și refl ectaţi asupra acestei avertizări, în speranţa că mii de oameni din 
lumea întreagă se vor gândi și vor lua atitudine până nu va fi  prea târziu! Fiindcă am rămas 
„tăcuţi”.

NU în opinia lui Marek, majoritatea tăcută este de blamat pentru ascensiunea 
pe care o cunosc extremiștii. Este un fapt demonstrabil istoric că doar un 

număr mic de persoane organizate a reușit să contureze politica noastră mondială. 
Majoritatea tăcută merge până la urmă pe mâna partidului învingător. Aceasta nu e 
niciodată organizată, iar membrii ei nu devin agenţi ai schimbării.

Ceea ce se întâmplă în lumea musulmană nu e nimic nou de la colapsul Imperiului 
Otoman încoace. Avem tot felul de probleme la fi ecare nivel al societăţii noastre.

Ceea ce moștenim azi este o jurisdicţie colonială, în care statele-naţiuni sunt formate 
din populaţii care nu trăiesc împreună și sunt divizate între mai multe state. În marea 
majoritate a cazurilor, noii lideri emergenţi nu sunt reprezentativi pentru poporul nostru, 
sunt doar marionete ale unor interese. În numele democraţiei, ceea ce avem de fapt sunt 
instituţii democratice falimentare, puţin reprezentate la nivelul puterii politice, care se 
comportă ca și cum ar fi  primit moștenire statul pe care-l conduc. Aceasta este situaţia 
imorală în interior.

Apoi avem componenta externă.
Ca lucrurile să fi e și mai rele, ne vedem umiliţi în Israel prin unele dintre cele mai 

crâncene violări ale drepturilor omului comise de regimul sionist, nu doar necontrolat, ci 
chiar ajutat și sponsorizat de Occidentul creștin și de evreimea mondială.

Incapacitatea liderilor noștri de a lupta împotriva ameninţărilor externe și servilismul 
lor lipsit de coloană vertebrală faţă de stăpânii de Vest au alienat sprijinul venit din partea 
maselor. Majoritatea tăcută a fost martoră la înfrângerea kemalismului, nasserismului, 
Ba’athismului etc, când a fost vorba să fi e abordate problemele cotidiene care-i priveau. 
Astfel au căutat să se salveze. Iar acest vid este tot mai mult umplut de partidele islamice, 
grupuri religioase cu activităţi de ONG-uri sau centrate pe domeniul social. Aceasta 
este cauza care a condus la succesul Hamas și al altor grupări asemănătoare în rândurile 
musulmanilor.

Nu toate aceste grupări religioase sunt violente. De fapt, ele sunt deseori mult mai 
democratice decât alţi democraţi seculari din lumea musulmană. Dar, în mod convenabil, 
ei poartă ștampila de „băieţi răi”, chiar „teroriști”, pusă de cheii intereselor străine, de 
mafi ile care conduc lumea asta. Cu un asemenea epitet este foarte ușor azi să-i analizezi 
fi ind binecunoscuţi și fi nanţaţi de stăpânii din Occident.

O parte dintre musulmani, în majoritate tineri, sunt neobosiţi și vor să atace esenţa 
problemei, chiar dacă sunt slab pregătiţi pentru așa ceva.

În lumea noastră musulmană există doar un grup mic care gândește diferit faţă de 
marea majoritate.

Este o insultă la adresa 
inteligenţei să crezi că acești 
fanatici sunt acum pe val și 
că au preluat leadershipul 
musulmanilor. Nu, nu încă. 
(…) Mult mai problematică 
mi se pare tăcerea așternută 
cu privire la factorii care au 
condus la înmulţirea acestor 
fanatici. (…)

Paul E. MAREK, Habib 
SIDDIQ

k j it t tă tă t d bl t t i

Motto:  Acela care renunţă la libertate pentru a obţine puţină siguranţă, nu merită nici libertatea, nici siguranţa (Benjamin Franklin)
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Bloomberg, cel puţin conform 
declaraţiilor sale, face acest lucru. În 2014, 
omul de afaceri multimiliardar, care a 
fost primar al orașului New York, între 
anii 2002-2013, a fost laureatul primului 
Premiu Genesis, iar, în luna mai, cu ocazia 
ceremoniei de premiere, a spus că părinţii 
au sădit în el importanţa Israelului.

„În vieţile noastre, părinţii mei au 
descoperit de ce Israelul trebuie să existe și 
de ce trebuie să existe veșnic, iar acele lecţii 
ne-au fost transmise, a spus el. „Suntem una 
cu orașul Ierusalim, cu această ţară și cu 

acest popor.”
Aryeh Mekel, care a fost consul general 

al Israelului pe vremea când Bloomberg 
era primar în New York, a declarat pentru 
Th e Jerusalem  Post că el e „un evreu liberal 
din New York, mare susţinător al Israelului”. 
Mekel a spus că a discutat frecvent cu 
Bloomberg și că a trimis regulat la primărie 
și la reședinţa primarului diverși vizitatori 
israelieni. „Fără îndoială, el simte ceva 
special faţă de Israel”, deși a adăugat că s-ar 
putea ca Bloomberg să aibă nostalgia unui 
Israel care nu mai există.

Mekel a mai subliniat că Joe Biden, un 
alt candidat democrat la președinţie, are și 
el dovezi „excelente” care probează sprijinul 

său faţă de Israel, atât în calitate de fost 
vicepreședinte, cât și în calitate de actual 
senator. Mekel a evidenţiat însă că el este un 
„politician american” și că, în consecinţă, 
nu se știe ce anume îi motivează sprijinul 
faţă de Israel. Potrivit unor relatări din 2010, 
apărute în Th e Street Journal, religia „a jucat 
un rol important în viaţa mamei lui Michael 
Bloomberg, Charlotte, care acum are 101 
ani”, dar „iudaismul nu a avut același rol și 
în viaţa primarului new-yorkez, după cum 
afi rmă o serie de consilieri și observatori. El 
crede în Dumnezeu, dar poate fi  văzut mai 
degrabă într-o biserică, participând la un 
anume eveniment, decât la templu, unde ar 
trebui să se roage. În Medford, Massachusetts, 

acolo unde a copilărit, trăiau puţini evrei, dar 
familia a păstrat o serie de tradiţii, precum 
regimul kosher și școala evreiască”.

Potrivit aceluiași articol, „primarul a fost 
supus ceremoniei bar mitzvah de trecere de 
la adolescenţă la maturitate, dar niciuna 
dintre fi icele sale nu a fost supusă acestei 
comuniuni. Fosta soţie a lui Bloomberg, 
Susan Bloomberg, a cărei mamă era evreică, 
ne-a crescut mai degrabă ca anglicani, deși 
familia ţinea principalele sărbători evreiești”, 
scrie Georgina, mezina primarului, într-o 
biografi e a lui Bloomberg apărută în 2009. 
Actuala parteneră de viaţă a primarului, 
Diana Taylor, nu este evreică.
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Bloomberg cel puţin conform
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BLOOMBERG, CANDIDATUL EVREU LA ALEGERILE BLOOMBERG, CANDIDATUL EVREU LA ALEGERILE 
PREZIDENŢIALE, E BUN PENTRU ISRAEL?PREZIDENŢIALE, E BUN PENTRU ISRAEL?

Ei bine, un lucru este sigur, recent anunţatul candidat democrat la președinţie, Michael Bloomberg, trece „testul kishka”. Știţi 
ce e „testul kishka”? – e întrebarea pe care mulţi israelieni și evrei din întreaga lume și-o pun atunci când cântăresc argumentele 
pro și contra în sprijinul lor întru dezaprobarea unui președinte american sau a unui candidat la președinţie: „În inima lui sau a ei 
manifestă oare ceva special faţă de Israel? Ne are el sau ea la sufl et?”, se întreabă jurnaliștii de la Jerusalem Post. Evreii, atât cei de-aici, 
cât și cei din străinătate, nu sunt mulţumiţi dacă președintelui american îi place Israelul la fel de mult ca Jamaica sau Coreea de Sud. 
Vor ca el să manifeste faţă de ei un sentiment special.
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Una din structurile sportive rurale 
din Prahova și din România cu o 

remarcabilă activitate prioritară într-un 
sport olimpic, Clubul Sportiv Comuna 
Berceni – strălucitor, cu excelent palmares 
juvenil în badminton, a înregistrat o nouă 
onorantă premieră.

Doi dintre valoroșii sportivi ai Clubului 

Sportiv Comuna Berceni, tinerii campioni 
Luca Pandele și Denisa Muscalu, împreună 
cu pasionatul lor antrenor Adrian 
Basarabeanu au reprezentat România 
(alături și de alţi bravi sportivi și antrenori 
ai unor mari cluburi din ţara noastră), 
în onorantă premieră, la Campionatele 
Europene de Badminton 2020, de la Lievin – 

Franţa (Arena Stade Couvert / 14-16.II.2020 
/ Categoria U15 / 135 sportivi și sportive, 40 
ţări).

La primul an de juniorat al categoriei lor de 
vârstă – U15 (sub 15 ani...), cei doi prahoveni 
s-au comportat onorabil. Luca Pandele – 
România, în proba de simplu masculin a 
învins (21-4, 22-20) pe Gregor Ondrejcak 
(Slovacia), cedând apoi (11-21, 18-21) în 
faţa lui Filip Swahn (Suedia), sportiv ce și-a 
adjudecat „bronzul”… În proba de dublu 
feminin U15, Denisa Muscalu împreună cu 
partenera sa din echipa României – Andra 
Stoica (CSȘ 6 București) a învins (21-10, 21-
17) perechea Maria Koriagina – Yoroslava 
Vantsarovska (Ucraina), dar apoi au cedat 
la mare luptă (24-22, 11-21, 12-21) în faţa 
„gazdelor” Malya Hoareau - Elsa Jacob 
(Franţa). Participând împreună în proba de 
dublu, cei doi sportivi de la CSC Berceni, 
Luca Pandele și Denisa Muscalu – România, 
au pierdut (16-21, 20-22) confruntarea cu 
Jan Ptacek – Katerina Kohasova (Cehia).

Premiera sportivilor din Berceni, „pasul” 
spre „Europene”, experienţa, ridică îndrăzneţ 
obiectivele acestora și ale preţiosului lor 
antrenor care includ, de ce nu, prezenţa în 
Franţa și peste patru ani, la cea mai mare 
competiţie a lumii – Jocurile Olimpice 2024 
de la Paris…

FOTBAL

LIGA 2 (ETAPA 22 / STADION 
„ILIE OANĂ” / 22.II.2020): 

* FC Petrolul Ploiești – Dunărea 
Călărași 2-0 (1-0)

Marcatori: Gabriel Deac (16), Ștefan 
Blănaru (66). Petrolul (antrenor Constantin 
Enache): Avram – Bărboianu, Răuţă, 
Manolache, Ţicu – Pierce – Deac (83 Saim 
Tudor), Marinescu (cpt. / 90+1 Sîrghi), 
Meza Colli, Roige – Blănaru (77 Younes). 
* Susţinută cu înfl ăcărarea cunoscută și 
admirată a „Lupilor Galbeni”, cea mai 
îndrăgită echipă sportivă a Prahovei 
– FC Petrolul Ploiești a luat startul în 
„minireturul” eșalonului doi al fotbalului 

românesc cu multă ambiţie, cu o mult dorită 
victorie și cu o primă mică ascensiune spre 
locurile promovabile, obiectiv declarat.

Victoria Petrolului este fără îndoială 
preţioasă, adversara sa – Dunărea Călărași, 
cu jucători valoroși și cu un reputat antrenor 
(Cristian Pustai – profesor de matematică, 
din Mediaș), având și aceasta obiectivul 
revenirii în „A”.

Urmează o mobilizare exemplară și 
dorinţa unei noi victorii tot „acasă”, pe „Ilie 
Oană”, în disputa cu Farul Constanţa, o altă 
echipă fostă prim divizionară, cu gândul la 
Liga 1…

În celelalte jocuri ale etapei: 
 Universitatea Cluj Napoca – FC Argeș 

Pitești 1-1  Farul Constanţa – Concordia 
Chiajna 3-1  CS Mioveni – Viitorul 

Pandurii Târgu Jiu 0-2 (!!!)   Sportul 
Snagov – Gloria Buzău 0-3 (Neprezentarea 
echipei din Ilfov!)   Pandurii Lignitul Târgu 
Jiu - Clubul Sportiv Muncitoresc Reșiţa 1-4  

 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA 
Arad 0-6   Rapid București – Turris Oltul 
Turnu Măgurele 0-0.

În clasament
FC Petrolul Ploiești a urcat pe locul 5 

(după 8…), cu 34 puncte (din 21 jocuri), 
fi ind devansată de UTA Arad 44p (din 21 j.),  
CS Mioveni 37p (21 j.), Rapid București 36p 
(21 j.), FC Argeș Pitești 34p (21 j, golaveraj 
superior…).

Etapa viitoare (a 23-a) programează, la 
Ploiești, pe Stadionul „Ilie Oană”, sâmbătă 

29 februarie 2020, de la orele  13,00, un joc 
important, de tradiţie în fotbalul românesc: 
FC Petrolul Ploiești – Farul Constanţa.

Apoi, în Sferturile de fi nală ale Cupei 
României, tot pe Stadionul „Ilie Oană” 
(miercuri, 4.III.2020, de la ora 17,30), 
este programat jocul (eliminatoriu…), FC 
Petrolul Ploiești – Sepsi Sfântu Gheorghe. 
În celelalte jocuri: Academica Clinceni – 
Dinamo București (3.III, ora 20,00); Poli 
Iași – CS Universitatea Craiova (4. III 
ora 20,00); Hermannstadt Sibiu – FCSB 
București (5. III 2020, ora 20,00; toate cele 
patru jocuri televizate în direct la TV Digi 
Sport, Telekom Sport, Look Sport). 

Hai Petrolul!”

PAGINA 12
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SPORT

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

FOTBAL românesc cu multă ambiţie cu o mult dorită

Imagine:Imagine:
 Clubul Sportiv  Clubul Sportiv 

Comuna BerceniComuna Berceni

HANDBAL
 În Divizia A (Senioare / Seria C / 

22.III.2020): CS Activ Prahova Ploiești – 
CSU Târgoviște 41-11 (22-3) 

 Convocat în echipa de cadeţi a 
României, handbalistul Valentin  Dincă 
de la CS Brazi (antrenor Cristian 
Dumitru) a debutat cu două goluri și 
două victorii (30-22 și 29-22) în dubla 
de la Călărași cu formaţia similară a 
Macedoniei de Nord.

RUGBY
 Descoperit și lansat de CS Aurora 

Băicoi, prahoveanul Silviu Grădinaru 
(U22 de ani), internaţional de juniori 
și tineret cu stagii la CS Griviţa Roșie și 
Dinamo București a fost promovat recent 
la Campioana României – CSM Știinţa 
Baia Mare.

FOTBAL
Jocuri de pregătire a unor echipe 

prahovene:   Stejarii Târgoviște – 
CS Păulești 1-2   AFC Brebu – CSO 
Tricolorul Breaza 1-5   Petrolul Băicoi 
– AFC Bănești Urleta 1-3  CS Blejoi - 
Petrolul U19 Ploiești 2-1  Unirea Urlați 
- Petrolul 95 Ploiești 2-1.

CSC BERCENI CU BADMINTONUL ÎN 
FRANŢA, ÎN ONORANTĂ PREMIERĂ

PE SCURT

Petrolul, la salut…Petrolul, la salut…

La bucuria primului golLa bucuria primului gol

Imagini: Răzvan Păsărică / Cristi Stavri / fcpetrolul.roImagini: Răzvan Păsărică / Cristi Stavri / fcpetrolul.ro

CSC Berceni pe Arena Stade Couvert Lievin – FranţaCSC Berceni pe Arena Stade Couvert Lievin – Franţa
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