
În perioada 02-09 februarie
2020 la Colegiul Naţional « Ion 

Luca Caragiale  » din Ploieşti  s-a 
desfăşurat cea de-a doua mobilitate 

în cadrul proiectului Erasmus+ 
«À table citoyens! De la culture 
alimentaire européenne aux enjeux 
humanitaires ».

Seria evenimentelor programate 
în cadrul saptămânii de mobilitate în 
România a debutat luni 3 februarie 
cu primirea oaspeţilor şi vizitarea 
liceului. La acest eveniment au 
participat şi invitaţi de seamă, 
reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar Prahova: dl. Tiberiu Lazăr, 
Inspector de Limba Franceză şi 
dl. Aurel Graur, Inspector pentru
Proiecte Educaţionale Europene.

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

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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 „La momentul de față, când noi respirăm aici, există oameni 
care se sufocă..”

- Culese de Tata  Konstantin Balmont (1867-1942) poet rus

Ziarul   Ploiestii,
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Republica Moldova, 
un stat suspect de 
„coronavirus”
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Conducerea Conducerea 
PLUS Prahova, PLUS Prahova, 
decapitată în blocdecapitată în bloc

UN PROIECT ERASMUS+ PENTRU A 
CREA CETĂȚENIA EUROPEANĂCREA CETĂȚENIA EUROPEANĂ

Cum o fi  fraților să nu faci mai
nimic toată viața ta și la pensie 

să te trezești trecut în cărțile de istorie 
că ai fost mare dregător, sculer, prefect, 
matrițer, primar, deputat și cine mai știe 
ce medaliat cu aur la proba de tăiat frunza 
la câini? Mă uit și mă minunez cum un 
băiat plăpând, cu privirea de elev scos la 
tablă, care așteaptă să i se sufl e din bancă, 
cu zero reușite în viața de zi cu zi-cum ar 
fi  treaba cu supraviețuirea în economia de 
piață, a reușit până la vârsta asta să ocupe 
funcții pe care nu le visau nici ursitoarele 
lui. Cât să fi  făcut în scăldătoare „săracul” 
de el, de stă norocul drepți înaintea pașilor 
lui. Dar ăsta o fi  reversul medaliei când 
ești orb și nu te vezi în oglindă. E foarte 
adevărat că, luat de mână de doamna, a 
trecut strada fără să dea, doamne ferește!, 
vreo bicicletă peste el. Nu vorbește pe cât 
de mult îi exprimă fața cu gura închisă. 
Și cu toate astea, maine-poimâine, îl 
vedem și în Parlamentul European, cum 
ne reprezintă țara cu uitătură tâmpă dar 
mândră. E, și vă întreb ceva: la câte mii 
de exemplare din această rasă politică, pe 
care am girat-o prin neprezentarea la vot, 
mai sunt în toată țărișoara asta, nu cumva 
ne merităm soarta? Ba bine că da.

Și dacă e cineva care se întreabă 
cine-i personajul, îl rog să uite că ne-am 
cunoscut!

US+ PENTRU AUS+ PENTRU A

Timp de trei zile, la Ploiești, s-a desfășurat Concursul
național cu participare internațională „InfO (1) Cup”, 

organizat de Centrul Județean de Excelență Prahova. Juniorii 
ploieșteni au câștigat 12 medalii de bronz și de argint, iar 
medaliile de aur au fost împărțite între Ucraina, lotul național 
olimpic de informatică și International Computer High School 
of Bucharest.

ROMÂNII TREBUIE SĂ LE ACHITE MAGISTRAȚILOR 
390 MIL. EURO CÂȘTIGAȚI ÎN...INSTANȚĂ

Nu e sufi cient că magistrații
au cele mai mari salarii 

din România. Nu e sufi cient 
nici că Parlamentul le-a acordat 
pensii speciale la un nivel ireal 
față de puterea economică a țării. 
Unii magistrați au profi tat de 
legile proaste, interpretabile și au 
acționat statul în judecată pentru 
recuperarea de sporuri, lămuriri de 
dispozitiv, dobânzi sau penalizări. 
Și bineînțeles, ce se putea întâmpla 
într-o instanță, magistrați contra 
magistrați? Evident, au câștigat 

toți procesele, iar statul român, 
de fapt noi, cetățenii, suntem buni 
de plată. Ministrul Interimar al 
Justiției, Cătălin Predoiu, a spus 
în Parlament: „Estimările noastre, 
pe baza datelor pe care le avem din 
instituțiile pentru care Ministerul 
Justiției este ordonator principal 
de credite sunt în sensul că pentru 
perioada 2020-2024 se vor plăti 
aproximativ 390,2 milioane de euro 
pentru drepturi salariale stabilite 
prin hotărâri judecătorești.”

Mihai Apostolache nu va candida pentru funcția de primar
al orașului Ploiești, 

iar la Consiliul Județean 
Prahova va fi  prezent pe 
listă numai dacă partidul i-o 
va cere. Singura demnitate 
care l-ar ispiti ar fi  cea de 
parlamentar:„Sincer vă spun 
aș vrea mai degrabă să revin 
în Parlament, pentru că este 
o zonă unde am activat timp
de 8 ani. Cred că în mandatul
2020-2024 se va produce o
revizuire a Constituției și
mi-aș dori să fi u în Parlament
în această perioadă; una este
să-ți prezinți ideile în anumite
articole de specialitate și alta e
să fi i acolo și să-ți poți impune
punctul de vedere.” Continuare în pagina 7

INTERVIU CU CONF. UNIV. INTERVIU CU CONF. UNIV. 
DR. MIHAI APOSTOLACHE, DR. MIHAI APOSTOLACHE, 

PREȘEDINTELE PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI PARTIDULUI 

PRAHOVA ÎN ACȚIUNEPRAHOVA ÎN ACȚIUNE

1.000.000 LEI ARUNCAȚI PE APA SÂMBETEI
Viceprimarul Ploieștiului, 

Cristian Ganea, a anunțat că 
va susține introducerea în bugetul 
local 2020 a  sumei de un milion 
de lei pentru achiziționarea unei 
microstații de monitorizare a calității 
aerului, cu senzori amplasați în 
mai multe zone din oraș și a unui 
laborator mobil, care să poată 
fi  trimis la diverse intervenții 
punctuale, în funcție de reclamațiile 
primite la dispeceratul Primăriei. 

Toate bune și frumoase, numai că 
Ploieștiul nu duce lipsă de aparate 
de monitorizare a calității aerului, ci 
de măsuri concrete pentru limitarea 
poluării. Hotărât lucru, cheltuiala 
propusă de ofi cialii ploieșteni nu 
ne va scuti de noxe, atâta timp cât 
circulația din oraș rămâne sufocantă 
și marii poluatori industriali nu vor fi  
obligați să investească în tehnologia 
care să reducă poluarea.
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Adrian Năstase, fost 
premier și jupân de partid, 

pușcăriaș de drept comun cu dublă 
condamnare, îi îndeamnă pe cei 
de la PSD să înceapă procedurile 
de suspendare din funcție a 
președintelui Klaus Iohannis. 
Bravo, Bombonele! Asta e cea 
mai sigură cale să vă ștergeți ca 
partid din analele istoriei. Păi, 
o suspendare azi și acum, când 
Iohannis are cea mai ridicată cotă 
de popularitate, echivalează cu 
scăderea voastră în sondaje la 
10% , asta dacă vă mai votează și 
alea 1-2 babe sau ăia 1-2 moși cu 
nostalgii comuniste. 

Eu cred că PSD Prahova a 
scăpat defi nitiv de grija 

campaniei electorale. Niște ziare, 
umbra a ceea ce erau ele altădată, 
când presa românească era pe cai 
mari, îi face serviciul ăsta gratis. 
Dacă nu cumva e un deserviciu; 
știți și voi, reclama prin repetiție 
poate să aibă efect contrar, duce 
la respingere involuntară prin 
saturație. Deci sunt niște fătuci 
care se țin ca scaiul de oaie de 
instituțiile conduse de PSD; 
numără cred că și aerul care nu 
încape în inimile partidului. Mă 
uitam pe o investiție, aia cu școala 
specială: apare câte un articolaș ori 
de câte ori mai pune constructorul 
un centimetru de cărămidă, un 
fi er beton, un cui, o cupă de beton 
sau când strănută vreun ofi cial 
de la CJ Prahova. Ai senzația că 
administratorii nu s-au câcâit cinci 
ani la o clădire banală, ci că ar fi  
ridicat Zidul Chinezesc dimpreună 
cu piramidele egiptene, bașca 
Machu Picchu!

Auzi la Orban vrăjeală: 
„Tot calendarul și toate 

procedurile aferente declanșării 

alegerilor anticipate urmăresc doar 
acest obiectiv și anume acela de a 
oferi românilor puterea.” Serios, 
Sică Mandolină? Adică dacă tu o 
să fi i premier îmi dai mie puterea? 
Dacă Iulică-Adormică o să fi e 
senator împarte cu mine vacanțele 
afară, banii, pensia specială, 
mașina de parlamentar și suma 
forfetară? Hai, las-o pe-asta, că e 
fumată de mult: de 30 de ani voi, 
partidele, împărțiți puterea cu 
românii: voi-viloanțe, ei- afară din 
țară; voi-imunitate, ei- pușcărie 
dacă fură o surcea; voi-decizia, ei- 
pielea ursului din pădure.

Gabriela Firea zice că este 
favorită pentru a obține un 

nou mandat. Fato, acuma depinde 
la ce mandat te referi: de aducere, 
de arestare, de percheziție... Da, 
la astea este posibil să fi i prima! 
Cât despre Primăria București... 
Locuitorii ar intra în Guinness 
Book ca fi ind cei mai proști oameni 
de pe glob dacă mai pun ștampila 
pe tine ca să fi i primăriță generală 

a Capitalei. Ei, generală ai fost tu...
Se și vede la ce jaf e la voi!

Viceprimarul Cristian 
Ganea scrie că susține 

„orice proiect menit să ajute la 
îmbunătățirea calității aerului în 
Ploiești” drept pentru care a propus 
ca, „în bugetul pentru anul 2020, 
să fi e alocată suma de un milion 
de lei, necesară achiziționării unei 
microstații de monitorizare și a 
unui laborator mobil. Microstația 
va vărsa informațiile într-un sistem 
informatic, iar laboratorul mobil va 

putea fi  trimis la orice oră, în orice 
zonă din oraș, unde sunt reclamate 
depășiri ale noxelor.” Nene, în 
opinia ta, dacă ai stație și laborator, 
se îmbunătățește calitatea aerului 
în oraș? Noxele nu dispar, fi indcă 
ai matale aparatură de un milion 
de parai și se sperie otrăvurile 
numai când se uită la microstație; 
alea se împuținează dacă obligi 
matale industria să facă investiții 
antipoluare și dacă reduci trafi cul 
rutier în oraș!

Băieții ăștia de la USR 
sunt veșnic nemulțumiți. 

Acuma, acuză un blat între PSD și 

PNL, ieri erau isterizați că liberalii 
au propriul candidat în Capitală, 
alaltăieri, că nu se aleg primarii în 
două tururi, răs-alaltăieri făceau 
mișto că liberalii își trântesc 
propriul guvern, ca să se ajungă 
la anticipatele dorite chiar de 
USR. Acuma, copilași, domol, că 
doar nu sunteți voi noul buric al 
României și toată țara trebuie să 
se învârtească așa cum vreți voi! Se 
mai întâmplă și accidente de-astea, 
să plouă când Barna are chef de 
plajă, să fi e luna acoperită de nori, 
să bată vântul anume să vă strice 
freza... Măi, dragă, mai e până 
la alinierea planetelor, ok? Până 
atunci luați-o și voi muncitorește 
la nițică trudă, fi indcă nu vă 
vor mai pica voturile din cer, ca 
până acum. Și oricum Universul 
nu va dansa după sârba voastră, 
priceput?

Cei de la PSD Prahova se 
plâng că peneliștii din 

Măneciu ar fi  organizat o chestie 
la care au participat inspectorul 
școlar general și niște directori de 
școli. Ei, da, uite cine vorbește! 
Păi să vă amintesc eu când v-ați 
trezit să faceți politica PSD-ALDE 
în biserica de la Bănești? Să vă 
amintesc eu cum, în ritmurile 
fanfarei militare, ocupați politic 
Târgul „Sf. Maria” de la Văleni? 
Acuma, urât al naibii ce fac ăia 
de la PNL! Dar nu faceți voi pe 
lupii moraliști. Adică pesedizarea 
era mișto, iar penelizarea nu mai 
e? Cât despre noi, vulgul, să vă ia 
naiba pe toți, cu năravurile voastre 
cu tot!

Desemnarea cântăreței 
Irina Rimes drept 

ambasadorul Zilei Brâncuși 2020 
a stârnit un adevărat scandal în 
România.  Ministrul Culturii  și-a 
argumentat alegerea făcută prin 
aceea că a dorit să aducă tinerii 
mai aproape de cultură, în timp 
ce foarte mulți comentatori s-au 
declarat de-a dreptul ultragiați de 
asocierea dintre cel mai important 
artist din România și o cântăreață 
de 28 de ani. Dar ce are, cumetrilor, 
o solistă, râie pe ea fi indcă e tânără? 
Asta înseamnă că n-are voie să-i 
placă Brâncuși sau să citească în 
fugă 2-3 lucruri despre marele 
artist? Bre, ipocriților, voi n-ați fost 

în stare să cumpărați „Cumințenia 
pământului” și-acum vă supără 
asocierea dintre o cântăreață și 
un sculptor? Ciuda voastră e alta: 
de voi, așa genii ascunse cum 
sunteți, n-a auzit nici naiba; pe 
Irinuca o cunosc cel puțin 60-70% 
dintre tinerii din țară.  Apropo: ia 
ghiciți pe cine ar alege Brâncuși, 
dacă ar trăi, pe Rimes sau pe voi, 
murăturile astea ofuscate?

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

ACCIDENT PE DN1B, LA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Două autoturisme au intrat 

în coliziune, pe DN1B, la km 
17+200, pe raza localității 
Valea Călugărească. În urma 

impactului, unul dintre autoturisme 
a fost proiectat în gardul unei 
locuințe. Cel mai probabil,  
accidentul rutier s-a produs pe 
fondul neacordării de prioritate. 
În cele două autoturisme se afl au 
opt adulți și un bebeluș în vârstă de 
două luni. Patru dintre persoane au 
fost rănite și au necesitat transportul 
la spital. Tot aici a ajuns și fetița în 
vârstă de două luni. Trafi cul rutier 
a fost restricționat pe banda nr 1 a 
sensului către Ploiesti.

ACCIDENT PE PODUL DE LA 
TELEAJEN

Accidentul a avut loc pe DN1 B, 
la ieșirea din Ploiești spre Bucov, 
pe podul peste Teleajen. O tânără 
în vârstă de 26 de ani, afl ată la 
volanul unui autoturism, ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 
de mers și a intrat cu mașina în 
balustrada de pe margine. Victima 
a fost preluată de o ambulanță și 
transportată la spital. Pentru că 
la fața locului s-a constatat ulei 
și carburant pe carosabil a fost 
solicitată intervenția echipajelor 
de la drumuri pentru curățarea 
zonei. 

POLIȚISTUL GHEORGHE 
MARIUS STOICA, SALVATOR 

LA DATORIE
Un polițist din cadrul Postului 

de Poliție Vărbilau, care se 
deplasa către locul de muncă, cu 
autoturismul personal,  a intervenit 

și a acordat primul ajutor în cazul 
unui accident rutier produs pe 
raza localității Coţofenești. Din 
primele date se pare că un bărbat în 
vârstă de 63 de ani, care conducea 
un autoturism pe direcția Slănic-
Ploiesti, ar fi  pierdut controlul 
asupra directiei, a pătruns pe 
celălalt sens de mers, și a intrat 
în gardul unui imobil. O femeie 
de 61 de ani, pasager pe locul din 
dreapta față, a suferit vătămări 
corporale și a fost transportată la 
spital. În autoturism se mai afl au 
un minor de 10 ani și o femeie 
de 53 de ani, care  nu au necesitat 
transportul la spital.
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Duminică, la Sala „Europa”, a avut 
loc festivitatea de premiere a 

laureaților Concursului Național cu 
participare Internațională de Informatică 
„InfO (1) Cup”, organizat de Centrul 
Județean de Excelență Prahova și Colegiul 
Național „I.L. Caragiale” Ploiești. La 
această a IV-a ediție rezervată juniorilor 
au participat 73 de concurenți de la 
centrele de excelență din Prahova, Brașov, 
Sălaj, Olt, Vaslui, Timiș, Iași, Neamț și 
Bistrița-Năsăud, precum și echipe ale 
lotului olimpic național de informatică și 
ale International Computer High School 
of Bucharest. Lor li s-au alăturat elevi 
din Ucraina și Israel. Comisia științifi că, 

alcătuită din 
foști absolvenți 
și olimpici 
internaționali, 
astăzi, studenți 
la universități 
de prestigiu din 
lume, a conferit 
cinci medalii 
de aur: două 
au plecat în 
Ucraina și trei 

au rămas în țară, la Mihnea Andreescu și 
Alexandru Luchianov, de la lotul olimpic 
național și Alexandru Ardelean, de la 
International Computer High School of 
Bucharest. Elevii de la Centrul Județean 
de Excelență Prahova au câștigat 12 
medalii: 4 de argint, prin Sebastian Ion 
Predescu și George Iulian Arsenoiu, de 
la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” 
și Alexandru Dobleagă-CNILC și Ștafan 
Țaga-CNMV, ambii componenți ai lotului 
olimpic național la informatică; 8 medalii 
de bronz, prin Tudor Andrei Crețu-
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, 
Mircea Eduard Brăguța - Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale”, Daria 

Maria Savu-CNMV, Andrei Cristian 
Tabără-CNMV, Alexandru Mihăilescu-
CNMV, Filip Ștefan Tudose-CNILC și 
Ștefan Cătălin Savu-CNILC.

Festivitatea de premiere a fost prefațată 
de un moment artistic susținut de elevii 
prof. Adela Dumitrache-Dumitru, prilej 
cu care micii artiști au primit vestea că, de 
la anul, Centrul Județean de Excelență va 
organiza și o clasă destinată artei.

Despre importanța competiției 
găzduite de Prahova ne-a vorbit, foarte 
pe scurt, prof. Daniela Lica, directorul 
Centrului de Excelență Prahova și, dacă 
vreți, inima evenimentului: „ pentru noi, 
ca instituție, concursul tocmai încheiat este 
foarte important, fi ind unicul din România 
adresat centrelor de excelență și, pe de 
altă parte, este singurul concurs național 
cu participare internațională adresat 
juniorilor. Este, apoi, extrem de important 
și din alt motiv: lumea în jurul nostru se 
mișcă foarte repede, iar copiii, în cazul 
nostru juniorii sub 16 ani, au nevoie să fi e 
stimulați să dezvolte competitivități care 
să-i ajute să facă față provocărilor lumii 
contemporane. Bine, ei sunt înzestrați cu 
așa ceva, dar nimic nu este în plus pentru a 
le stimula înalta performanță”.

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE

ȘOFERI BEȚI, PRINȘI LA 
VOLAN, PE ȘOSELELE DIN 

PRAHOVA
Raziile polițiștilor de la Rutieră 

pe șoselele din Prahova nu au rămas 
fără efect. Mai mulți conducători 
auto au fost depistați în stare de 
ebrietate. Așa s-a întâmplat și în 
timpul acțiunii efectuate de polițiștii 
Biroului Rutier Ploiești pe raza 
comunelor Șirna și Mănești. În timpul 
controlului, polițiștii au verifi cat 
96 de autovehicule, au aplicat 37 de 

sancțiuni contravenționale în valoare 
de 19.645 de lei și a fost reținut un 
permis de conducere. Totodată 
a fost constatată și o infracțiune 
(conducere sub infl uența alcoolului 
0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat). 
Recordul îl deține însă un bărbat 
în vârstă de 38 de ani, care a fost 
depistat pe DJ 720 D, în localitatea 
Filipeștii de Târg, circulând 
la volanul unei autoutilitare.
„În urma verifi cărilor s-a stabilit 
că acesta nu posedă permis de 
conducere pentru nicio categorie 

de vehicule, și mai mult, are o 
alcoolemie de 1,44 mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, a precizat IPJ 
Prahova. Bărbatul a declarat în 
fața polițiștilor faptul că lucrează 
ca zilier pe raza localității, și a luat 
autovehiculul șefului său, fără știrea 
acestuia, cu scopul de a ajunge la 
un magazin să-și cumpere țigări. 
În cauză, a fost deschis un dosar 
penal pentru conducere fără permis, 
conducere sub infl uența alcoolului și 
furt în scop de folosință. Totodată, 
pe raza localităților Ploiești, Mănești 
și Șotrile, polițiștii au depistat trei 
bărbați, care conduceau autoturisme 
pe drumurile publice, deși se afl au 
sub infl uența băuturilor alcoolice. 

Aparatul etilotest a indicat valori 
de 0,61 mg/l, 0,72 mg/l și respectiv 
0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Polițiștii au întocmit dosare penale 
pentru conducere sub infl uența 
băuturilor alcoolice. Un alt incident 
a fost înregistrat în comuna Berceni, 
pe DJ 101F. Aici, polițiștii au 
observat în afara părții carosabile 
un autoturism care se izbise de o 
movilă de pământ. În apropiere, 
a fost identifi cat și conducătorul 
acestuia, un bărbat în vârstă de 27 
de ani, din comuna Rîfov, iar în 
urma testării cu aparatul etilotest, 
s-a dovedit că se afl a sub infl uența 
alcoolului, înregistrând o valoare de 
0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Bărbatului i s-a adus la cunoștință 
că fapta sa constituie infracțiune 
și nu mai are dreptul de a conduce 
vehicule pe drumurile publice, până 
la soluționarea cauzei. Un alt caz 
a fost înregistrat pe raza comunei 
Păulești, pe DJ 102. De data aceasta a 
fost vorba despre un accident rutier 
soldat cu pagube materiale. Un 
bărbat în vârstă de 31 de ani, afl at sub 
infl uența băuturilor alcoolice, a fost 
depistat cu o alcoolemie de 0,74 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, după ce a 
intrat în coliziune cu un motociclu, 
căruia nu i-a acordat prioritate de 
trecere. Bărbatul s-a ales acum cu 
dosar penal pentru conducere sub 
infl uența alcoolului.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro continuare din pagina 1
EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ, LA PLOIEȘTI

Primarul municipiului Ploiești, Adrian 
Dobre, a convocat, miercuri, în ședință 

extraordinară, Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență Ploiești, ca urmare a semnalelor primite 
privind starea de sănătate a elevilor din unitățile 
de învățământ din oraș, în contextul cazurilor 
de gripă înregistrate în unitățile spitalicești. Cu 
acest prilej a fost analizat gradul de implementare 
a măsurilor stabilite în întrunirea anterioară a 
CLSU și au fost adoptate acțiuni suplimentare 
pentru prevenirea, limitarea, respectiv apariția 
cazurilor de gripă în școli. De exemplu, referitor 
la activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare 
(DDD), realizate de către operatorul de servicii și 
în unitățile de învățământ, s-a stabilit ca respectiva 
activitate să se desfășoare și în zilele lucrătoare, 
nu numai în perioada de week-end a săptămânii, 
cu respectarea procedurilor de lucru și instruirea 
reprezentanților unităților de învățământ privind 
activitățile ce se impun a se desfășura ulterior 
acestor acțiuni, respectiv aerisirea corespunzătoare 
a spațiilor de învățământ. Și ca să nu existe dubii, 
apropo de evenimentele neplăcute din alte școli, 
Primăria Ploiești a ținut să reamintească faptul că 
„substanțele folosite de operatorul de servicii DDD 
au avizele necesare pentru a fi  folosite în siguranță.”

MĂSURI MĂSURI 
SUPLIMENTARE SUPLIMENTARE 

ÎN ȘCOLI

rimarul municipiului Ploiești Adrian

Propunerea legislativă românească a venit în contextul 
unui curent de opinie la nivelul Uniunii Europene pentru 
stabilirea unui salariu minim european, menit să ridice 
nivelul veniturilor din țările sărace ale UE, inclusiv din 
România. Inițiatorii proiectului de lege spun că noul act 
normativ va echilibra cumva situația între sectorul bugetar 
(salariul mediu -4.800 lei net) și sectorul privat (salariul 
mediu-3.300 lei net), uitând că dezechilibrul a fost creat tot 
de ei, prin dublarea sau triplarea veniturilor din sectorul 
public, în perioada 1 ianuarie-2017-31 decembrie 2019. Nici 
pe departe însă artifi ciul ierarhizării salariului minim brut 
pe economie nu va acoperi decalajul dintre sectorul public 
și cel privat.

CE LEAFĂ MINIMĂ AR PRIMI UN 
ABSOLVENT DE FACULTATE

Senatul României a votat proiectul de lege în formula 
inițiatorilor, cu coefi cienți de ierarhizare, raportați la nivelul 
salariului minim brut obligatoriu pe țară, care se opresc la 
2,8. Iată și câteva exemple: muncitor necalifi cat-1; muncitor 
califi cat, absolvent de școală profesională sau liceu-1,2; 
absolvent de școală postliceală sau liceu+califi care-1,25; 
maiștri-1,30; studii superioare de scurtă durată-1,35; 
studii superioare de lungă durată-2,20; studii superioare + 

master-2,50; studii superioare + doctorat-2,80. 
La Camera Deputaților, coefi cienții au fost modifi cați 

pentru ultimele trei segmente de angajați, astfel: studii 
superioare de lungă durată-1,70; studii superioare + 
master-1,80; studii superioare + doctorat-2,00. 

În propunerea de lege adoptată de Senat, la un coefi cient 
de 2,2 raportat la salariul minim pe economie din 2020, 
angajații cu licență ar fi  primit, la angajare, un salariu minim 
net (în mână) de aproape 3.000 de lei; costul salarial total 
suportat de angajator ar fi  fost peste 5.000 de lei.

În formula ajustată în Camera Deputaților, angajații cu 
facultate (de lungă durată) vor pleca de la un salariu minim 
brut de 3.791 de lei, ceea ce corespunde unui salariu minim 
net de 2.280 lei și un cost al fi rmei de 3.876 de lei pe lună.
PATRONII, NEMULȚUMIȚI DE INIȚIATIVA 

PARLAMENTULUI
Patronii reuniți în Consiliul Național al Întreprinderilor 

Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) au 
cerut ofi cial Camerei Deputaților să respingă proiectul de 
lege: „prin acest act normativ se introduc 11 salarii minime, 
respectiv câte unul pentru fi ecare categorie de studii. Pe de 
altă parte,  propunerea de lege este neconstituțională fi indcă  
Parlamentul ar intra peste prerogativa Guvernului de a stabili 
salariul minim”.
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PARLAMENTARII VOR SĂ CREASCĂ SALARIUL 
MINIM PÂNĂ LA 3.000 LEI NET/LUNĂMINIM PÂNĂ LA 3.000 LEI NET/LUNĂ

Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de fostul 
ministru al Muncii, Marius Budăi și alți 36 de 

parlamentari de la PSD, UDMR, ALDE și Minorități, prin 
care salariul minim pe economie va crește potrivit unor 
coefi cienți de ierarhizare în funcție de studii și vechime. 
Actul nomativ se afl ă la votul fi nal în Camera Deputaților. 
Patronii reuniți în Consiliul Național al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) au 
cerut ofi cial Camerei Deputaților să respingă proiectul de 
lege, considerând că acesta încalcă anumite dispoziții din 
Constituție și pentru faptul de a nu se fi  realizat în prealabil 
un studiu de impact asupra IMM-urilor.
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HOȚII AU FURAT 
MÂNCAREA PENTRU 

ORFANII AFLAȚI ÎN GRIJA 
PĂRINTELUI TĂNASE, DE LA 

VALEA SCREZII
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Poliției 
Orașului Vălenii de Munte și 
Secției de Poliție Rurală Drajna 
au efectuat trei percheziții pe raza 
localităților Posești și Starchiojd, 
la domiciliul unor persoane 

bănuite de comiterea unor  
infracțiuni de  furt. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, în perioada 
ianuarie 2020 și până în prezent, 
persoanele bănuite ar fi  sustras 
mai multe bunuri alimentare și 
nealimentare, precum și aparatură 
electrocasnică, din incinta unei 
asociații non-guvernamentale 
de întrajutorare, situată pe raza 
județului”, a precizat IPJ Prahova. 
Mai exact ar fi  vorba de bunuri ale 
Pro Vita, asociație care militează 

pentru ajutorarea copiilor afl ați 
în grija părintelui Tănase, de la 
Valea Screzii, dar și a celor afl ați în 
grija familiilor din Valea Plopului 
și Valea Screzii. Prejudiciul cauzat 
prin activitatea infracțională se 
ridică la 237.000 de lei. „De la 
locațiile vizate, polițiștii au ridicat 
mai multe bunuri alimentare și 
nealimentare, ce par a proveni 
din activitatea infracțională. Trei 
persoane au fost conduse la sediul 
poliției pentru audieri”, a precizat 
IPJ Prahova. La acțiune au 
participat și jandarmi din cadrul 
Grupării Mobile ,,Matei Basarab” 
Ploiești.

UN POȘTAȘ A ÎNCERCAT SĂ 
FURE 40.000 DE LEI, DAR A 

FOST PRINS
Polițiștii au fost sesizați cu 

privire la faptul că, pe raza localității 
Aricestii-Rahtivani, sat Nedelea, 
două persoane necunoscute ar fi  
deposedat prin violență un factor 
poștal, de o geantă ce conținea bani 

și documente poștale. Surpriză, 
însă! „Din cercetările efectuate de 
polițiști până la acest moment, a 
reieșit faptul că deși factorul poștal 
a susținut că a fost victima unei 
infracțiuni de tâlhărie, aspectele 
relatate nu sunt reale, iar acesta 
și-ar fi  înscenat furtul și actele de 
violență, cu scopul de a acoperi 
o datorie”, potrivit IPJ Prahova. 
În urma investigațiilor a fost 
recuperată geanta cu documente 
și suma de aproximativ 40.000 de 
lei. Potrivit IPJ Prahova, cercetările 
continuă în vederea stabilirii cu 
exactitate a situației de fapt și a 
tuturor împrejurărilor în care s-a 
petrecut evenimentul.

ROMÂNIA NU ROMÂNIA NU 
E CAPABILĂ E CAPABILĂ 

SĂ-ȘI SĂ-ȘI 
REȚINĂ REȚINĂ 

RESURSA RESURSA 
UMANĂ UMANĂ 

TALENTATĂ TALENTATĂ 
ÎN ȚARĂ

INACO, o comunitate non-profi t de 
manageri, consultanți, analiști, experți 

în domeniul economic, conectată la rețeaua 
de specialiști în economia de stat și privată 
din România, a tras concluzia că România 
se afl ă pe locul 132 în lume, din 137 de țări 
analizate, din perspectiva capacității de a-și 
reține resursa umană talentată în țară. În 
anul 2018, de exemplu, peste 10.000 de tineri, 
cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani, au 
plecat defi nitiv din țară, în căutarea unui loc 
de muncă atractiv. Studiul INACO nu a luat 
în calcul deplasările sezoniere pentru studii, 
muncă etc., ci doar emigranții defi nitivi.  Cei 
mai mulți tineri au plecat din București, 
Iași, Timiș, Bacău, Galați, Vaslui, Brașov și 
Contanța, iar cei mai puțini, din Mehedinți, 
Gorj, Sălaj, Covasna și Harghita, județe  care 
au de altfel și cea mai redusă populație din 
țară. Raportul Băncii Mondiale, „Markets 
and People: Romania Country Economic 
Memorandul”, relevă că un copil născut în 
România își atinge doar 60% din potențialul 
său de productivitate odată ajuns adult. 
Perspectiva celor din București-Ilfov este mai 
pozitivă, cu un indice al capitalului uman de 
68%, urmată îndeaproape de județul Cluj 
cu 65%. Județele care oferă cele mai mici 
oportunități de educație, sănătate și speranță 
de viaţă sunt Satu Mare (53%), Călărași 
(52%), Ialomița (52%) și Giurgiu (51%).   

NACO o comunitate non profit de

Consiliul Concurenței a realizat, 
deunăzi vreme, o investigație 

pe piața serviciilor de colectare și de 
transport a deșeurilor de ambalaje 
din municipiul Ploiești. Inspectorii au 
constatat, cu acest prilej, că autoritățile 
administrației publice locale „au 
restricționat concurența, prin excluderea 
unor operatori economici autorizați 
de pe piața serviciilor de colectare și de 
transport a deșeurilor de ambalaje”. 

Consiliul Local și Primăria 
Ploiești ar fi  emis o serie de „acte 

administrative ce conțin prevederi care au 
condus la împiedicarea libertății de acțiune 
a companiilor autorizate de către autoritatea 
de mediu și la asigurarea exclusivității 
prestării acestor servicii de către operatorul 
de salubrizare căruia i-a fost delegată 
gestiunea serviciilor de salubrizare din aria 
sa de competență teritorială. De asemenea, 
suspendarea activității de autorizare în 
anul 2017, precum și refuzul de a înregistra 
operatorii economici colectori în perioada 
februarie -mai 2019 reprezintă măsuri prin 
care autoritățile administrației publice din 
Ploiești au eliminat concurența pe piața 
serviciilor de colectare și de transport a 
deșeurilor de ambalaje.” Opinia CC este 

că activitatea de colectare a deșeurilor 
de ambalaje de la populație poate fi  
derulată de mai mulți operatori economici 
autorizați, nu doar de operatorii de 
salubritate, pentru a îmbunătăți concurența 
pe această piață. În consecință, autoritatea 
de concurență recomandă Ministerului 
Mediului completarea atât a procedurii, cât 
și criteriilor de înregistrare a operatorilor 
economici colectori autorizați, care preiau, 
prin achiziție, deșeuri de ambalaje de la 
populație de la locul de generare a acestora. 
Cu alte cuvinte, se sparge monopolul 
pe piața deșeurilor în sensul că nu doar 
Rosal, în cazul nostru, poate colecta hârtie 
sau plastic, ca să dăm două exemple, ci și 
alte fi rme. Ceea ce nu spune CC este că 
operatorul de salubritate, pe segmentul 

colectării deșeurilor de la populație, nu 
a fost selectat de Primăria Ploiești, ci de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI) Deșeuri, asociație condusă de 
Consiliul Județean Prahova.

Despre această decizie a Consiliului 
Concurenței, primarul Adrian Dobre 
spune: „Mă bucur că solicitarea mea, făcută 
încă de anul trecut, are un răspuns pozitiv, 
deși mi-aș fi  dorit să fi  venit mai repede. 
Prin decizia Consiliului Concurenței, 
Ploieștiul nu va mai sta la cheremul 
operatorului de salubritate și de colectare 
selectivă acceptat de către Consiliul 
Județean, prin ADI Deșeuri Prahova.
Câștigul este al Ploieștiului, care își 
va îmbunătăți considerabil situația 
salubrității.”

că activitatea de colectare a deșeurilor colectării deșeurilor de la populație nu

SE SPARGE MONOPOLUL SE SPARGE MONOPOLUL 
PE PIAȚA DEȘEURILORPE PIAȚA DEȘEURILOR

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PROCEDURĂ DE INFRINGEMENT ÎMPOTRIVA PROCEDURĂ DE INFRINGEMENT ÎMPOTRIVA 
ROMÂNIEI PENTRU TĂIERILE ILEGALE DE PĂDURIROMÂNIEI PENTRU TĂIERILE ILEGALE DE PĂDURI

Ofi cialii europeni au constatat că autoritățile din România nu 
au fost în măsură să verifi ce efectiv operatorii și să aplice sancțiuni 
corespunzătoare, iar inconsecvențele din legislația națională nu 
permit autorităților române să verifi ce cantități mari de lemn recoltat 
ilegal.  CE a enumerat o serie de alte abateri: autoritățile române 
gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, 
fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după 
cum se prevede în Directiva Habitate și în Directiva privind evaluarea 
strategică de mediu; există defi ciențe în ceea ce privește accesul 
publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare 
a pădurilor; unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul 
siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei 
Habitate și a Directivei privind păsările; încălcarea regulamentului   
EUTR pentru trasabilitatea lemnului și prevenirea plasării  pe piață  
a lemnului ilegal. 

Ca un prim pas, Comisia Europeană a trimis României o 
scrisoare de punere în întârziere, acordându-i un termen de o lună 
pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii defi ciențelor 
identifi cate. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz 
motivat. Anul trecut, Agent Green, Client Earth și EuroNatur au 
sesizat CE în legătură cu distrugerile a zeci de mii de hectare 
de păduri seculare și primare. ONG-urile acuză că autoritățile 
din România aprobă tăieri în ariile protejate Natura 2000 fără 
analiza impactului asupra acestor zone unice. Lipsa unei evaluări 
adecvate și strategice înainte de a aproba tăieri în arii protejate 
și privarea dreptului de acces la informația de mediu încalcă 
legislația comunitară, au mai acuzat ONG-urile.

Comisia Euroepană a anunțat, săptămâna trecută, decizia 
de a demara procedura de infringement pentru  mai 

multe eșecuri sistemice ale autorităților din România cu privire 
la protecția pădurilor.  CE îndeamnă România să pună în aplicare 
în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), 
document care interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să 
producă și să introducă pe piața UE produse obținute din bușteni 
recoltați în mod ilegal.
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TÂNĂR GĂSIT DECEDAT 
ÎNTR-O SCARĂ DE BLOC DIN 

PLOIEȘTI
Polițiștii au fost sesizați 

cu privire la faptul că, într-o 
scară de bloc din zona de sud a 
municipiului Ploiești, se afl ă o 
persoană decedată. Ajunși la fața 
locului, oamenii legii au constatat 
că, în zona destinată tubului 
pentru evacuarea deșeurilor 
menajere, se afl ă cadavrul unui 
tânăr. Din păcate, medicii de la 

Serviciul de Ambulanță nu au mai 
putut face nimic pentru salvarea 
victimei. Leziunile suferite de 
acesta au fost incompatibile cu 
viața și s-ar fi  putut produce prin 
precipitare. Ulterior, tânărul a fost 
identifi cat ca fi ind un ploieștean, 
în vârstă de 27 de ani. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cauzei decesului. În cauză a fost 
întocmit un dosar penal pentru 
ucidere din culpă.

INCENDIU VIOLENT LA 
O CASĂ DIN SĂLCIILE. O 
FEMEIE A FOST GĂSITĂ 

DECEDATĂ
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce un incendiu a 
izbucnit la o casă din Sălciile. 
„La sosirea echipajelor la locul 

intervenției, incendiul se manifesta 
generalizat, la întreaga locuință pe 
o suprafață de aproximativ 100 mp. 
După executarea recunoașterii, 
pompierii au găsit în locuință o 
femeie, în vârstă de 87 de ani, 
decedată”, a precizat ISU Prahova. 
Potrivit pompierilor, intervenția 
a fost îngreunată din cauza 
drumului îngust, care nu a permis 
accesul autospecialelor. Pompierii 
au acționat prin realizarea unui 
dispozitiv pe o lungime de 70 
m. Incendiul a izbucnit, cel mai 
probabil, din cauza unui coș de 
fum neprotejat termic față de 
materiale combustibile.

A ÎNCERCAT SĂ FURE PRODUSE 
DINTR-UN MAGAZIN, DAR A 

FOST PRINSĂ 
O femeie în vârstă de 59 de ani 
a ajuns în atenția Poliției, după 
ce ar fi  încercat să fure, dintr-un 
supermarket din Băicoi, mai multe 
produse alimentare și nealimentare. 
Ajunși la fața locului, polițiștii au 
identifi cat o femeie în vârstă de 59 
de ani și au stabilit că aceasta a pus 
în coșul de cumpărături mai multe 
produse pe care le-a achitat, iar 
în geanta personală a ascuns alte 
bunuri, cu intenția de a le sustrage. 
Acum, femeia este cercetată penal 
pentru furt. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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CONDUCEREA PLUS PRAHOVA, DECAPITATĂ ÎN BLOC

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Liberalii l-au numit în funcția 
de director regional al Poștei 

Române pe fostul primar al orașului 
Băicoi, Ciprian Stătescu. PNL a găsit de 
cuviință că nu este nimic în neregulă 
dacă noul director are la activ o 
condamnare penală. Reamintim că, 
în 2016, Stătescu a fost condamnat 
defi nitiv la șase luni de închisoare 
cu suspendare pentru confl ict de 
interese. În rechizitoriul procurorilor 
de trimitere în judecată se arată că, 
în calitate de primar, a încheiat un 
contract prin care i-a închiriat surorii 
sale un teren aparținând domeniului 
privat al orașului. De asemenea, în 
perioada 2011-2013, ar fi  semnat 45 de 
acte materiale (contracte de achiziții 
și note comandă) cu o fi rmă cu care 

anterior a fost în raporturi comerciale. 
Având la bază acest antecedent și 
știind foarte clar poziția președintelui 
Iohannis față de integritate și lupta 
anticorupție e posibil ca Stătescu să nu 
facă mulți purici în noua sa funcție. 
De altfel, ca un blestem, într-o singură 
lună, Regionala Poșta Română a mai 
schimbat doi directori.

PNL l-a demis din funcție și pe 
„eternul” director de la OPC Prahova 
și regionala Protecției Consumatorului, 
Corneliu Buzu, susținut de PSD. Locul 
i-a fost luat de un oarecare Cristian Emil 
Grozavu, fost inspector de control la 
ITM Prahova și fost director adjunct al 
SC Hale și Piețe SA Ploiești în perioada 
2009-2017.

Nemulțumirea a plecat de la 
negocierile pe care PLUS le-a purtat 

cu USL în vederea stabilirii candidaților 
pentru principalele primării din județ. 
Săptămâna trecută, Partidul Libertate, 
Unitate și Solidaritate Prahova vedea ca 
un mare succes faptul că PLUS a obținut 
candidaturile pentru primăria celor două 
municipii de județ. Ulterior a observat că 
USR și-a adjudecat întâietatea la Consiliul 
Județean Prahova, dar și primele locuri 
teoretic eligibile pe listele de consilieri locali, 
județeni și pentru alegerile parlamentare. 
Din această cauză PLUS central și membrii 
PLUS Prahova s-au arătat nemulțumiți și 

și-au debarcat de la conducere echipa abia 
aleasă anul trecut.

PLUS A OBȚINUT 
CANDIDATURILE PENTRU 

PLOIEȘTI ȘI CÂMPINA, 
USR-PENTRU RESTUL

Pe 16 februarie, Alianța USR-PLUS a 
decis competitorii pentru funcția de primar 
în cele două municipii din Prahova. Ambii 
provin din partidul condus de Dacian 
Cioloș, respectiv, arhitectul Răzvan Enescu, 
care va fi  candidatul pentru Primăria Ploiești 
și Cătălin Florescu, care va încerca să obțină 
Primăria Câmpina. La vremea respectivă, 

apăruse stupoarea legată de faptul că 
Mihai Polițanu, de la USR, a cedat în fața 
candidatului PLUS, dar se pare că acesta din 
urmă ar fi  fost mai bine plasat în sondajele 
de opinie realizate în rândul alegătorilor 
din oraș. Dar și stupoarea USR, și aparenta 
victorie a PLUS, au dispărut brusc, atunci 
când au apărut alte informații, că negocierile 
ar fi  avantajat în totalitate USR. De exemplu, 
cam toate locurile eligibile de pe listele de 
deputați, senatori, consilieri județeni și 
locali au revenit Uniunii Salvați România. 
De asemenea, un oarecare Cristian Apostol, 
liderul USR Păulești, care a învins la 
alegerile de anul trecut, pe plan local, și 
PNL, și PSD, va candida pentru funcția de 
președinte al Consiliului Județean Prahova. 
Se zvonește, de asemenea, că Mihai Polițanu 
și-a negociat prima poziție pentru alegerile 
parlamentare, asta ca să cedeze sau să fi e 
răsplătit pentru că a renunțat la candidatura 
pentru Primăria Ploiești.

PLUS ȘI-A DECAPITAT 
CONDUCEREA JUDEȚEANĂ
Toate aceste negocieri și adjudecări/

promisiuni de funcții, care seamănă 

afurisit de tare cu ale oricărui alt partid, 
au nemulțumit PLUS București, iar această 
supărare s-a soldat cu inițierea moțiunii 
de neîncredere, soldată cu demiterea 
conducerii PLUS Prahova. Despre această 
măsură, președintele Marius Fenichiu (fost 
liberal) a apreciat, pentru presa locală, că 
vina este a celor care au negociat poziții 
personale: „Sunt mâhnit de ce s-a întâmplat, 
această moțiune fi ind de fapt un paravan 
pentru negocierile cu USR din care PLUS a 
ieșit în pierdere. Practic, deși Biroul Județean 
nu era supus niciunei sancțiuni, Biroul 
Național a decis ca pe perioada votului 
moțiunii, de vineri până astăzi, negocierile cu 
USR să fi e purtate de coordonatori regionali, 
care i-au introdus în echipă de negociere și pe 
Răzvan Enescu, candidatul PLUS la primărie 
și pe Răzvan Ștefanoiu, membru al biroului 
județean, pe care el, în calitate de semnatar 
al moțiunii, îl voia dizolvat. Răzvan Enescu 
și-a negociat practic candidatura la Primăria 
Ploiești în detrimentul unor locuri eligibile la 
consiliile locale  sau cel județean. Ca să fi e clar: 
niciunul dintre cei doi colegi, Răzvan Enescu 
și Răzvan Stefanoiu, nu avea legitimitate să 
negocieze în numele fi lialei județene”.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

emulțumirea a plecat de la și au debarcat de la conducere echipa abia

Conducerea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) Prahova, împreună 
cu președintele fi lialei, Marius Fenichiu, a fost demisă în bloc, după votarea unei 

moțiuni de neîncredere la adresa liderului PLUS Prahova și a întregului birou politic 
județean. Votul electronic ar fi  avut loc în week-end, când 60% dintre participanți au fost 
de acord cu adoptarea moțiunii de neîncredere. Ca urmare, vor avea lor alegeri pentru 
o nouă conducere județeană și pentru un nou președinte care să conducă destinele 
micuțului partid.

PNL A TRIMIS ÎN FUNCȚIA 
DE DIRECTOR UN FOST 

CONDAMNAT PENAL

anterior a fost în raporturi comerciale

NUMIRI NUMIRI 
POLITICE LA POLITICE LA 

REGIONALELE REGIONALELE 
POȘTA ROMÂNĂ POȘTA ROMÂNĂ 

ȘI OPCȘI OPC
Prin proiectul derulat prin intermediul 

GAL „Plaiurile Ramidavei” se vor monta, 
pe tot ceea ce înseamnă drumuri județene (102 
B și 102 L), 236 de lămpi cu led, cu putere de 54 
W. La acestea se adaudă alte 110 lămpi stradale, 
în interiorul aceluiași proiect, subsecvență 
declarată eligibilă și fi nanțabilă din bugetul local. 
Cererea de fi nanțare a fost semnată la unitatea 
regională a AFIR de la Târgoviște. Urmează, 
după ce vor fi  epuizate toate procedurile, licitația 
publică pentru desemnarea antreprenorului 
care va executa lucrarea. Investiția va fi  dată în 
folosință în prima parte a anului 2020.

Un al doilea proiect, în completarea primului, 
bugetat din fondurile Administrației Fondului 
pentru Mediu (AFM), prevede montarea, 
conform studiului și proiectului, de lămpi 
cu led cu putere de 36 W, pe toate drumurile 
comunale din cele nouă sate ale Poseștiului. 
După încheierea ambelor proiecte, comuna va 
avea 1.200 de lămpi stradale cu led, față de 600 
bucăți, în prezent.

Care sunt aventajele acestei investiții? Lămpile 
cu led se aprind și se sting automat, la orele 

programate de furnizor în prealabil, conform 
unui program adaptat fi ecărui anotimp. Ele 
sunt, de asemenea, economice, în sensul în care, 
deși furnizează iluminat la o anumită putere-și 
luăm exemplul lămpilor de 54W- consumul este 
redus la echivalentul a 10W.  Mai clar: cu 1.200 
de lămpi pe led, consumul de energie electrică 
va fi  la jumătate față de cel înregistrat în prezent, 
când iluminatul stradal este deservit de 600 de 
becuri clasice, de 75 W. Câștigul se cuantifi că în: 
facturi, emisii reduse de CO 2 și în economisirea 
de resurse.

ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC, LA POSEȘTIILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC, LA POSEȘTI
Autoritățile locale din comuna Posești pregătesc, pentru 2020, un amplu proiect de 

modernizare a iluminatului public stradal. În acest scop, au obținut două fi nanțări 
extrem de importante: una din fonduri europene, prin Grupul de Acțiune Locală (GAL)
„Plaiurile Ramidavei” și alta prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația 
Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului „Iluminatul ecologic public stradal”.
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ANUNȚURI • ANUNȚURI

UN PROIECT ERASMUS+ PENTRU A UN PROIECT ERASMUS+ PENTRU A 
CREA CETĂȚENIA EUROPEANĂCREA CETĂȚENIA EUROPEANĂ

CLUBUL SPORTIV PETROLUL PLOIEŞTI, cu 
sediul în Ploieşti, strada Stadionului, nr. 26, judeţul 
Prahova, cod fi scal 2844898, telefon 0244526003, 

e-mail: clubulsportivpetrolul@yahoo.com, 
ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 11.03.2020 

CONCURS pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor posturi contractuale 

vacante: 
1. Antrenor, secţia gimnastica - Compartiment 

Sport (1 post) ; 
2. Antrenor maestru - secţia atletism - 

Compartiment Sport (1 post) ; 
3. Contabil şef - Compartiment fi nanciar, 

contabilitate, resurse umane, achiziţii publice şi 
logistică (1 post). 

Detalii privind condiţiile specifi ce și bibliografi a de 
concurs sunt disponibile la secretariatul instituţiei 
de la sediul Clubului Sportiv Petrolul din Ploieşti, 

strada Stadionului, nr. 26, judeţul Prahova, 
telefon 0244526003.

0244.546.501

EDITURĂ 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!

Delegaţiile din Franţa, 
Spania, Lituania şi Cehia, 

au participat la activităţile propuse 
şi organizate de partenerii români 
care au inclus vizitarea fabricii de 
pâine «  Lido Gârbea  » şi a fabricii 
Phoenixy care produce pufuleţii 
Gusto, dar şi vizita laboratorului de 
cofetărie « Ana State ».

UN PROIECT DESPRE 
ALIMENTAŢIE ŞI PARTAJAREA 

RESURSELOR
Alimentaţia este o provocare 

din ce în ce mai importantă în 
dezvoltarea durabilă a Europei, 
iar reorientarea cantitativului spre 
calitativ este o necesitate pentru 
sănătatea tinerilor.

Proiectul, fi nanţat de Comisia 
Europeană își propune, în primul 
an, să sensibilizeze participanţii cu 
tematica alimentaţiei în literatură 
și cinema de-a lungul anilor și să 

abordeze teme cum ar fi  tranziţia 
alimentară și partajarea resurselor. 
Cel de-al doilea an va fi  consacrat 
alimentaţiei din secolul XXI, 
sănătăţii tinerilor, consumului, 
solidarităţii și a consecinţelor asupra 
biodiversităţii. 

O SEARĂ ERASMUS LA 
PLOIEŞTI 

Într-o atmosferă festivă 
delegaţiile ţărilor partenere au 
etalat mâncărurile tradiţionale și 
au discutat cu publicul prezent la 
eveniment. Invitaţii au degustat 
preparate  din toate ţările 
participante pe ritmuri tradiţionale 
românești și internaţionale. 
Atmosfera relaxantă, entuziasmul 
debordant și hora în care toată 
lumea s-a prins arată că, indiferent 
de ţara căreia îi aparţin, oamenii 
sunt cetăţeni europeni.

Mihaela Moisescu

l iil di F b d fi i i

La sfârșitul săptămânii trecute, la Sinaia, a avut 
loc ședința Colegiului Național al Partidului 

Mișcarea Populară. La terminarea întrevederii, 
PMP a ieșit cu un mesaj războinic, dar nerealist: 
„în alegerile locale, vom concura cu partidele mari 
de la egal  la egal, pregătind candidați și oferte bune 
pentru toate localitățile și județele țării.”  Obiectivul 
partidului este de a obține mai mult de 10 la sută 
din voturile românilor. Asta în condițiile în care, în 
sondajele de opinie, PMP se situează sub pragul de 
intrare în Parlament. Președintele Eugen Tomac a 
afi rmat că numai o alianță de dreapta poate învinge 
PSD: „atât la  alegerile locale, cât și la eventualele 
anticipate, PSD nu poate fi  învins decât de o alianță 
de partide ale dreptei (preferabil, a tuturor). Suntem, 
așadar, dispuși la negocieri pentru o asemenea alianță, 
dar ne pregătim să facem o surpriză frumoasă chiar 
și în caz de alegeri anticipate.” PMP Prahova se laudă 
cu o „garnitură completă de candidați la primării”. 
Cei mai mulți, a afi rmat deputatul Cătălina Bozianu, 
sunt „oameni ai locului, care nu au mai făcut politică 
și care vor să se implice în dezvoltarea comunităților în 
care trăiesc.” Vorbind despre valoarea competitorilor, 
dintre cei stabiliți până acum, evident, de departe 
frapează CV-ul candidatului din Chiojdeanca, 
Victoria Simion. Aceasta deține un master de 
administrarea afacerilor (MBA) la Universitatea din 
Liverpool și o vastă experiență în managementul 
resurselor umane. Competența a califi cat-o să lucreze 
în acest domeniu la mari companii din Emiratele 
Arabe Unite. PMP a stabilit deocamdată o listă 
scurtă de candidați: George Țica (Mizil), Victoria 
Simion (Chiojdeanca), Mirela Coman (Apostolache), 
Daniel Moise  (Baba Ana), Eugen Vișan  (Lipănești), 
Cristina Zamfi rescu  (Drajna), Laurențiu Mare 
(Slănic) și Mihaela Vlăsceanu (Măneciu). 

De fapt, Avocatul 
Poporului, Renate 

Weber, nu a schițat 
niciun gest de a împiedica 
pensiile speciale. Ea nu a 
atacat conținutul Codului 
Administrativ, ci procedura 
de adoptare, susținând că nu 
se justifi că urgența pentru ca 
documentul să fi e legiferat 

prin ordonanță de urgență. 
Curtea Constituțională a 
României tocmai acest aspect 
l-a judecat și a decis că a fost 
în ordine totul. Nicio secundă 
judecătorii CCR nu s-au 
aplecat asupra conținutului 
actului normativ. Acest lucru 
înseamnă că toate prevederile 
din Codul Administrativ 

devin aplicabile. Inclusiv 
pensiile speciale rămân 
valabile. Reamintim ce 
scrie la art. 248, referitor la 
pensiile speciale ale aleșilor 
locali: „Persoanele alese 
începând cu anul 1992 de către 
cetățeni, prin vot universal, 
egal, direct, secret, respectiv 
prin vot secret indirect și liber 
exprimat, respectiv primarii, 
viceprimarii, președinții și 
vicepreședinții consiliilor 
județene, care îndeplinesc 
condițiile vârstei standard de 
pensionare, ale vârstei standard 
de pensionare redusă așa cum 
sunt prevăzute în Legea nr 
263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu 
modifi cările și completările 
ulterioare, sau cele prevăzute 
de alte legi speciale au dreptul, 

la încetarea mandatului, la o 
indemnizație pentru limită de 
vârstă de la data la care li se 
acordă drepturile de pensie 
pentru limită de vârstă, dar nu 
mai devreme de data încetării 
mandatului afl at în derulare.” 
Pensia se calculează în felul 
următor: 0,4% din salariul 
lunar brut (aproape dublu 
decât netul) înmulțit cu 
numărul de luni petrecute 
în funcție. Limita maximă 
pentru acest calcul este de 
3 mandate, adică 12 ani în 
funcția aleasă. Impactul 
bugetar anual al pensiilor 
speciale pentru această 
categorie de privilegiați este 
cuprins între 150 și 170 de 
milioane de lei.  Pensiile vor 
fi  plătite de primării și de 
consiliile județene.

Ă

MESAJ RĂZBOINIC MESAJ RĂZBOINIC 
AL PMP: AL PMP: 

„VOM CONCURA „VOM CONCURA 
CU PARTIDELE CU PARTIDELE 

MARI DE LA MARI DE LA 
EGAL LA EGAL”EGAL LA EGAL”

PRIMARII VOR AVEA PENSII SPECIALEPRIMARII VOR AVEA PENSII SPECIALE
Judecătorii Curții Constituționale au respins sesizarea Avocatului Poporului cu privire la Codul Administrativ, 

adoptat prin Ordonanță de Urgență de Guvernul Dăncilă. Documentul prevede, printre altele, și acordarea pensiilor 
speciale pentru aleșii locali. Guvernul Orban a amânat plata acestor privilegii pentru 2021 printr-o ordonanță de 
urgență, dar OUG a fost respinsă în Senat; dacă va avea aceeași soartă și în Camera Deputaților, primarii, viceprimarii, 
președinții și vicepreședinții consiliilor județene vor primi pensii speciale din acest an.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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MIHAI APOSTOLACHE ȘI-AR DORI SĂ REVINĂ ÎN PARLAMENT, MIHAI APOSTOLACHE ȘI-AR DORI SĂ REVINĂ ÎN PARLAMENT, 
PENTRU A PARTICIPA ACTIV LA REVIZUIREA CONSTITUȚIEI

-Domnule Mihai Cristian Apostolache, 
mai credeți în politică?

-Păi, după câte ați văzut, am revenit în 
politică, după o perioadă în care m-am 
ocupat doar de activitatea didactică și de 
cercetare, precum și de acțiuni civice. În 
2018 am pus bazele Asociației „Prahova 
în Acțiune”, iar în 2019, la fi nalul anului, 
văzând și interacționând cu oameni care 
chiar își doreau și își doresc să candideze 
la alegerile locale și aveau nevoie de cineva 
care să-i îndrume, am reintrat în politică 
(n.n. odată cu alegerea ca președinte al 
Partidului Prahova în Acțiune). Pentru că, 
indiferent ce se spune, în politică ai nevoie 
de cineva care să cunoască acest domeniu și 
care să-ți ghideze la început pașii.

-Dar în politicieni credeți?
-În oameni politici da, în politicieni, 

nu, nu am crezut niciodată. Îmi doresc să 
vedem în România cât mai mulți oameni 
politici și cât mai puțini politicieni.

-E o nuanță aici pe care pesemne n-o 
sesizează toată lumea. Să defi nim cumva 
sintagma.

-Ne uităm în primul rând la ceea ce face 
un ales local sau un înalt demnitar public. 
Dacă analizăm activitatea politică a unui 
om și vedem că are rezultate bune, că este 
dedicat comunității și proiectelor cu care a 
pornit la drum, evident că îl putem cataloga 
drept om politic. Restul înseamnă oameni 
care vin în această zonă pentru a-și satisface 
un interes personal, pentru un orgoliu, 
pentru cu totul alte lucruri care nu țin de 
interesele comunității; pe aceștia îi numesc 
politicieni.

-Am avut oameni politici?
-Da, am avut oameni politici și îmi doresc 

în continuare să avem mai mulți; tocmai din 
acest motiv am și pornit acest proiect local, 
„Prahova în Acțiune.”

-Cam care este raportul  între cele două 
categorii?

-Știu și eu? 30 % oameni politici și 70% 
politicieni...

-Sunteți generos! Eu aș face un raport de 

10-90.
-Având în vedere că s-a încheiat un ciclu 

de 30 de ani, cu un anumit fel de politică-
și știm cu toții la ce mă refer-îmi doresc ca 
acest raport să se inverseze.

-Credeți în resetarea politicii fi indcă am 
trecut de cifra aceasta rotundă de 30 de ani?

-Păi nu poți face o resetare peste noapte.
-Dar ceva s-a schimbat, se observă...
-Da, sigur, acesta este, cum spuneam, și 

motivul pentru care am pornit acest proiect 
politic. Îi încurajez în special pe oamenii 
care nu au făcut politică să facă acum 
acest pas fi indcă este un context favorabil, 
determinat și de ultimele exerciții electorale, 
când oamenii au înțeles că chiar au puterea 
la vot. Într-un fi nal și-au dat seama că nu e 
totul să stai în spatele paginii de Facebook și 
să comentezi, să stai în afara scenei și să-ți 
dai cu părerea; au mers la vot și au văzut în 
ce fel categoric pot infl uența la urne soarta 
țării sau a comunității. Și cred că toți doresc 
să rămână în continuare activi, o forță, 
fi indcă alegătorii sunt o mare forță, ceea ce 
este foarte bine, e o schimbare majoră de 
atitudine.

-Ba chiar alegătorii au prins gustul puterii 
de la urne, când votul lor a răsturnat orice 
calcul politic și orice partid care s-a crezut 
veșnic. Valul acesta de putere este fascinant 
și dă speranțe.

-Este un câștig imens pentru societate. 
Până acum oamenii aveau reacții vehemente, 
dar nu mergeau la vot. Nu, ai o problemă 
cu un ales, vezi că activitatea lui nu este 
satisfăcătoare, mergi la vot și sancționează-l! 
Este foarte bine că se întâmplă așa și vreau 
ca acest entuziasm să se mențină. Și se va 
menține dacă oamenii vor vedea pe scena 
politică din ce în ce mai multe fi guri noi. 
Bun, asta nu înseamnă că toți oamenii 
politici care au activat de-a lungul timpului 
sunt răi. Și eu sunt o persoană care a făcut 
politică la nivel înalt, am învățat foarte 
multe, am încercat să-mi duc la bun sfârșit 
proiectele. Cred că astfel de oameni trebuie 
să se mențină și să-i ajute și pe alții care n-au 

mai avut tangență cu politica.
-Care-i diferența dintre Partidul Prahova 

în Acțiune și celelalte formațiuni politice care 
au activat în ultimii 30 de ani?

-Chiar modul în care s-a născut partidul, 
la inițiativa a șapte membri ai proiectului 
civic „Prahova în Acțiune” (n.n.-fără Mihai 
Apostolache). Sunt oameni care au înțeles că 
implicarea lor în comunitate este necesară, 
sunt oameni care au derulat diverse proiecte 
în zona civică, cu rezultate bune și impact 
major. Ei bine, ei și-au dat seama că, dacă 
vrei să treci la un alt nivel, să faci proiecte 
de anvergură pentru comunitate, ai nevoie 
de sprijinul administrației. Ori, dacă stai 
în afara administrației, acel sprijin de 
care ai nevoie poate să vină prea târziu 
sau deloc. Fiind în interiorul sistemului, 
parte în decizie, poți prin prezența ta 
acolo să infl uențezi într-un fel sau altul 
bunul mers al lucrurilor în comunitate. Pe 
urmă, Partidul „Prahova în Acțiune” este 
o inițiativă locală-e adevărat, mai sunt și 
altele în țară, dar nu atât de pronunțate ca 
inițiativa noastră - și mă bucur că proiectul 
nostru are succes și oamenii ne vin alături. 
Pe de altă parte, noi am pornit de la ideea 
că România se poate schimba în mai bine 
de jos în sus. Este limpede că administrația 
statului este închistată în acest moment și o 
transformare la bază poate duce în timp la 
o îmbunătățire la nivel național. În același 
timp, toți oamenii care activează în partid 
și care vor candida au urmat sau vor urma 
un curs de administrație publică locală. 
Este o condiție obligatorie fi indcă nu mai 
putem să ne jucăm și să experimentăm; 
comunitățile nu mai au răbdare, au nevoie 
de inși care să cunoască domeniul acesta și 
care, din momentul intrării în mandat, deja 
să înceapă să propună diverse proiecte, să 
construiască pentru comunitate. Mai putem 
face diferența și prin oameni. Sigur că 
fi ecare partid își laudă membrii, dar vă spun 
că chiar avem candidați foarte valoroși, de 
care sunt sigur că vor face performanță în 
administrație. Alții deja și-au obținut votul 
cetățenilor; noi avem atât oameni care nu 
au mai făcut politică niciodată, cât și din cei 
care au făcut și s-au legitimat în ultimii ani 
la vot și sunt apreciați de comunitate.

-Cam câte localități din Prahova ați 
acoperit cu fi liale locale?

-35 din 104, cifră foarte bună, având 
în vedere că am avut Convenția în 20 
decembrie 2019. Colegii mei lucrează 
susținut la dezvoltarea organizațională și ne 
dorim să acoperim cât mai multe localități.

-Cam ce țintă v-ați propus pentru alegerile 
locale din acest an?

-În funcție de cum evoluează constituirea 
organizațiilor ne vom da seama de șansele 
pe care le avem.

-Ce șansă are un partid nou într-o 
competiție cu coloși de genul PSD și PNL, 
partide care au urcat, ca procente de vot, 
rând pe rând, nejustifi cat, din punctul meu 
de vedere.

-PSD și PNL par partide mari, dar sunt 
anchilozate. Pentru noi acesta este un 
avantaj; chiar dacă suntem la început de 
drum, benefi ciem totuși de experiența unor 
oameni care au activat în zona politică, dar 
și de entuziasmul și energia celor care vin 
acum în politică. Am ținut să îmbinăm cele 
două aspecte și eu cred că aceasta este rețeta 
de succes. Avem candidați buni în localități 
și aceștia vor aduce multe voturi partidului. 
Partidul în sine nu-i ajută, dar partidul va fi  
ajutat de toți acești oameni. Iar la alegerile 
locale știm foarte bine că în mod decisiv 
contează omul, alegătorii se uită mai mult la 
candidat, indiferent că vine de la un partid 
mare sau mic. Cei care au o zestre electorală 
pleacă deja cu un avantaj.

-Cam ce ați numi reușită a partidului în 
această conjunctură?

-Avem în vedere trecerea pragului 
electoral. Eu cred că vom câștiga și câteva 
primării din județ; îi văd pe colegii mei 
cum își construiesc organizațiile, cum 
relaționează cu electoratul și văd și reacția 
favorabilă a oamenilor, iar aceste lucruri îmi 
dau speranță, totul este să ne menținem la 
acest nivel. Și, indiscutabil, mizăm și pe un 
număr însemnat de consilieri locali.

-Dvs. candidați pentru Primăria Ploiești?
-Nu.
-Nici pentru Consiliul Județean (n.m.-

funcția de președinte)?
-La Ploiești organizația municipală își 

va desemna cât de curând candidatul. Cât 
despre mine, este posibil să candidez la 
Consiliul Județean Prahova, dar voi lua o 
decizie după consultarea colegilor. Dacă cei 
din teritoriu simt nevoia unei candidaturi 
a mea pe listă, dacă îi ajută acest lucru, voi 
face acest pas. Sincer vă spun mi-aș dori 
mai degrabă să revin în Parlament, pentru 
că este o zonă unde am activat timp de 8 
ani. Urmează o perioadă în care se impun 
anumite modifi cări legislative în domeniul 
administrației și de reformă a statului. Cred 
că în mandatul 2020-2024 se va produce o 
revizuire a Constituției și mi-aș dori să fi u 
în Parlament în această perioadă; una este 
să-ți prezinți ideile în anumite articole de 
specialitate și alta e să fi i acolo, în mijlocul 
lucrurilor, să-ți poți impune punctul de 
vedere.                                                   Va urma

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

mai avut tangență cu politica În funcție de cum evoluează constituirea

Mihai Cristian Apostolache este conferențiar universitar la Facultatea de Litere și 
Științe de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești și director al Centrului de Studii 

și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG. Este dublu licențiat în 
științe administrative și drept, doctor în drept și fost deputat în Parlamentul României 
în perioada 2004-2008 și 2008-2012. În 2018 a pus bazele proiectului civic „Prahova în 
Acțiune”, în cadrul căruia a derulat  un program de succes, „Pregătit pentru a realiza ceva 
măreț”. La sfârșitul anului 2019, șapte membri ai asociației au fondat Partidul Prahova în 
Acțiune, al cărui președinte a fost ales.
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Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

PIAȚA SÂRBEASCĂ (GHEORGHE BOLDESCU)(III)

CELE MAI BUNE PLANTE CELE MAI BUNE PLANTE 
PENTRU SĂNĂTATEA PENTRU SĂNĂTATEA 

COLONULUICOLONULUI

Colonul sau intestinul gros este legat de stomac 
prin intestinul subţire. Aici se produc ultimele 

procese ale digestiei, practic, funcţia lui fi ind de a 
extrage ultimele nutrimente din alimente. Însă, pentru 
ca acest proces să fi e îndeplinit, avem nevoie de un 
colon sănătos.

Ai simptome precum diaree, constipaţie, 
balonare și te confrunţi cu crampe și cu dureri 

abdominale? Ei bine, aceste simptome ar putea anunţa 
defi cienţe în funcţionarea colonului. Pentru combaterea 
acestor neplăceri, te poţi baza pe leacurile din natură.

Lămâia și aloe vera curăţă intestinul gros
Pentru eliminarea toxinelor din colon, este indicată 

lămâia, care are proprietăţi antioxidante. Stoarce sucul 
de la o lămâie de mărime potrivită, apoi amestecă-l 
cu o lingură de miere. Toarnă 260 ml de apă călduţă, 
amestecă din nou și bea conţinutul cu înghiţituri mici. 
Consumă remediul de trei ori pe zi, trei-patru zile, de 
preferat pe stomacul gol sau între mese. Și aloe vera este 
cunoscută pentru proprietăţile detoxifi ante și laxative, 
fi ind utilă în curăţarea efi cientă a colonului.

Mușeţelul calmează crampele „nervoase”
Sindromul colonului iritabil este cauzat, cel mai 

adesea de stres. În acest caz, este efi cient mușeţelul, 
plantă care are proprietăţi antispasmodice, fi ind de 
ajutor în calmarea crampelor. Îl poţi folosi în combinaţie 
cu menta, care are proprietăţi antidiareice. Prepară un 
ceai din două linguriţe de fl ori de mușeţel uscat și din 
câteva frunze uscate de mentă, peste care toarnă 250 ml 
de apă clocotită. Lasă la infuzat zece minute și bea două-
trei căni pe zi.

Tărâţele de grâu reglează tranzitul
În sindromul colonului iritabil, tărâţele de grâu 

sunt de mare ajutor, căci protejează colonul de factorii 
iritanţi și reglează tranzitul intestinal. Pune două linguri 
de tărâţe de grâu în 250 ml de apă și lasă până când se 
înmoaie. Strecoară lichidul și bea o dată pe zi, dimineaţa 
sau seara.

Anghinarea tratează colita
În caz de colită (infl amaţia colonului), efi ciente sunt 

remediile cu anghinare, plantă cu un conţinut ridicat de 
antioxidanţi (fl avonoizi și polifenoli). Peste o linguriţă 
de plantă mărunţită toarnă 200 ml de apă fi erbinte. Bea 
o cană dimineaţa și una seara, cu 20 de minute înainte 
de masă, până la dispariţia simptomelor.

PRIMA ZIDIRE.
Gheorghe Boldescu rămâne în 

istoria Ploieștilor,  ca primul și cel mai 
important fi lantrop local. Și-a început 
vasta operă destul de târziu astfel încât 
nu a mai putut-o vedea înfaptuită în 
întregime. Ultima sa realizare a fost 
biserica. Inițial o concepuse ca un locaș 
special pentru spitalul pe care îl dăruise 
orașului, de aceea o și amplasase în 
spatele acestuia. Mai târziu, după 
ce înfi ințase o nouă mahala pe 
pământurile sale, prin împroprietărirea 
a 62 de familii nevoiașe, s-a hotărât să 
facă biserica parohială și să-i stabilească 
hramul după numele patronului său.

Biserica era mare și frumoasă pentru 
un locaș marginaș si se deosebea 
de edifi ciile ridicate cam în aceeași 
vreme. Brâul care îi străbătea pereții 
semăna mai mult cu cel de la Biserica 
Domnească (ridicată de Matei Basarab 
în 1639 dupa victoria obținută în 1637 
împotriva lui Vasile Lupu la Teleajen și 
care se afl ă pe str. Matei Basarab nr.63 de 
astăzi)  iar turla principală era scundă, 
cu un diametru foarte mare: o cupolă 
peste un tambur octogonal. Interesant 
este faptul că la constructie au participat 
și meșteri dintre proaspeții coloniști 
aduși de el în noua mahala. Este vorba 
despre bulgarii care s-au strămutat din 
Bereasca în anul 1838 (subiect pentru 
care voi face o abordare mai detaliată 
într-un număr viitor).

Din păcate ctitorul nu a mai trăit să 
vadă lucrarea terminată. În noiembrie 
1844, el a căzut din nou bolnav și grija 
isprăvirii bisericii a căzut în sarcina  
ginerelui său Costache Florescu. 
Doctorul Lucaci l-a găsit slab la inimă și 
i-a recomandat să meargă la București, 
unde, stând la ginerele său, s-a căutat 
cu cei mai mari doctori. A încetat din 
viață (așa cum am spus într-un număr 
anterior) la București, în 30 iulie 
1845, dar lăsând cu limbă de moarte 
să fi e înmormântat la Ploiești. Ioniță 
Meșteru și Lisandru Pietraru, amândoi 
locuitori ai mahalalei lui, care lucrau 
la terminarea bisericii, au zidit grabnic 
gropnița în pridvorul acesteia, sub turla 
frontală.

Rezistând tuturor calamităților si 
dramelor istoriei,  de mai multe ori 
renovată, biserica este și astăzi frumoasă 
și impunătoare.

Până la bombardarea ei în 4 aprilie 
1944 de către anglo-americani, 
inscripția de deasupra ușii (în slavonă) 
ne dă următoarele informații:

“Această sfântă biserică numită cu 
hramul ‘Schimbarea la față a Domnului 
nostru Iisus Christos și sfi nților 40 de 

mucenici’ s’au început 
din întaia oară din 
temelie de răposatul 
mare clucer Gh. 
Boldescu în anul 1844 în 
zilele prea luminatului 
nostru Domn Gheorghe 
Dim. Bibescu Voevod și cu blagoslovenia 
Prea O. sfi nțitului Mitropolit D.D. Neofi t 
și s’a săvârșit la anul 1846 Oct. 20 și s-a 
sfi nțit la 21 Noiembrie același an prin 
osteneala răposatului paharnic Costache 
Florescu și cu ajutorul mahalagiilor care 
au contribuit spre a lor vecinică pomenire 
din neam în neam la această sfântă 
biserică care i se zice Sf. Gheorghe Nou”. 

M. Sevastos ne informează că sunt de 
remarcat câteva icoane (și avem datoria 
ca noi să le identifi căm pe fi ecare ) :

- Sfi nții Antonie, Haralambie și 
Stelian;

- Schimbarea la față;
- Sf. Nicolae (dăruită de Hagi Anton);
- Sf. Treime (dăruită de Ivan Popa );
- Sf- ții 40 de mucenici (dăruită de 

Hagi Canciu);
- Duminica tuturor sfi nților  (dăruită 

de Stan Olintiru );
precum și odoare :
- doua cununii de argint (oferite de 

dr. Panaete);
-o candelă și un ceasornic de perete 

(din timpul epitropului Lixandru 
Ghenadovici);

Turnul bisericii care servește și de 
clopotniță este din 1893 ( după Petru 
Pavlov  “Lacașuri sfi nte “).

La sfi nțirea bisericii, în 21 noiembrie 
1846, a fost Mitropolitul Ungrovlahiei 
Neofi t, însoțit de aproape toți 
stareții mânăstirilor de călugări din 
arhiepiscopie, printre care s-a afl at și Sf. 
Ierarh Calinic, pe atunci arhimandrit, 
stareț al mânăstirii Cernica. Biserica, 
la prima zidire, avea formă de cruce, 
cu navele laterale dreptunghiulare iar 
absida semicirculară, formă pe care a 
păstrat-o și la a doua zidire, din sec. XX, 
dar cu lungimea de 4 metri mai mică. 

Pictura bisericii s-a realizat între 
1862-1870, în tehnica a fresco  și stil 
neobizantin. O dovadă a acestei prime 
picturi o avem în turnul clopotniței 
unde se afl ă icoana “Schimbarea la 
fata”, o icoană a hramului bisericii. 
Aceasta se afl ă pe peretele de apus și  
se mai vede doar în podul clopotniței.  
Autorii acestei prime picturi au fost, 
probabil, doi zugravi cunoscuți în acea 
vreme, N. Manole și Tănase Anghel, 
care semnează și câteva icoane pe lemn 
foarte valoroase și afl ate în patrimoniul 
bisericii. Astfel :

- T.Anghel a pictat Sf. Gheorghe 
o m o r â n d 
b a l a u r u l 
(1846), Sfi ntii 
40 de mucenici, 
Sf. Mucenic 
T o a d e r , 

Sf.Trifon, Sf. Dimitrie;
- N.Manole a pictat Schimbarea la 

față, Sf Ierarh Nicolae (1846);
Interiorul bisericii, la prima zidire, 

avea două rânduri de stâlpi, care îi 
dădeau un aspect de bazilică romană cu 
trei nave.

În 1893, așa cum am mai spus, 
a fost construit turnul clopotniței, 
peste pridvorul inițial (unde se afl ă 
și mormintele ctitorilor), în timpul 
preotului paroh Teodosie Ionescu. 
Clopotnița a fost construită din 
cărămidă, cu înălțimea de aproximativ 
10 metri de la cornișa de apus, formând 
fațada bisericii. Are două clopote: unul 
mic datând de la prima zidire și al doilea 
mai mare (500 Kg) din 1930.   

Preotul Ioanițescu Gheorghe 
are inițiativa repictării bisericii în 
1932 întrucât pictura inițială se 
degradase. Pictura s-a făcut în ulei și 
în stil neoclasic iar autor a fost pictorul 
ploieștean Stelian D.Iliescu. Din această 
pictură n-au mai rămas decât trei scene 
destul de degradate, pe peretele de apus 
al clopotniței: Sf. Gheorghe (medalion) 
si Sfi nții Apostoli Petru si Pavel.        

Hramul Schimbarea la față a fost 
până în anul 1893. 

De-a lungul anilor, biserica a trecut 
prin multe încercări (odata a ars 
întreg acoperișul) , dar cea mai grea 
a fost aceea din aprilie 1944, când 
bombardamentele au distrus-o în 
întregime, rămânând în picioare doar 
peretele de apus cu pisania originară. 
Pe temelia bisericii distruse, in anul 
1957, s-a început construcţia unui nou 
lăcaş (in timpul preotului paroh Simion 
Țugui), dar lucrările au fost sistate, în 
anul 1958.

Până în 1973 când au fost reluate 
lucrările, timp de mai bine de 30 
ani, serviciul divin s-a făcut într-o 
capelă, amplasată peste drum de 
biserica bombardată, amenajată în 
casa preotului I. Dumitrescu, donată 
de urmașii acestuia în folosul bisericii. 
Capela nu a avut pictură, pereții albi 
fi ind împodobiți cu icoane salvate 
din ruinele  bombardate ale bisericii.  
Icoanele împărătești, precum și alte 
icoane de mari dimensiuni din prima 
jumătate a sec. XIX, au fost salvate de 
preotul Vasile Nicolescu și evacuate la 
Valea Călugărească. Au fost readuse 
patrimoniului bisericii și fac mândria 
acesteia în acest moment.  Despre a 
doua zidire în numărul viitor. Închei cu 
acest leit motiv: Iar acest om NU are 
întru amintirea sa o amărâtă de placă 
comemorativă, nu mai vorbesc de un 
bust sau o statuie!

Sfatul specialistului
Dr. Ruxandra Constantina, medic specialist 

medicină de familie, competenţă apifi toterapie
Folosește condimente care conţin uleiuri eterice: 

mărar, cimbru, coriandru, mentă, salvie, rozmarin, 
dafi n, leuștean, busuioc, ghimber. Acestea au 
proprietăţi tonice, digestive, antiseptice, carminative 
(favorizează evacuarea gazelor intestinale). Sunt 
indicate și plantele cu acţiune antiseptică, ce reglează 
tranzitul intestinal: chimen, fenicul, anason, mentă, 
mușeţel, coada-șoricelului, sunătoare, obligeană. Pot 
fi  administrate sub formă de infuzie (trei căni pe zi), 
de tinctură (o linguriţă de trei ori pe zi, în 200 ml de 
apă sau în ceai), capsule, de obicei la sfârșitul mesei.
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Asemănare între brâul bisericii Sf. Gheorghe Nou și cel al 
Bisericii Domnești din Ploiești (Matei Basarab)
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O fotografi e în care Adolf Hitler îmbrăţișează cu 
afecţiune o fetiţă de 7 ani ascunde o realitate 

întunecată, comentează Daily Mail.
Rosa Bernile Nienau, o fetiţă de origine evreiască, 

se afl a cu mama sa în mulţimea care celebra ziua de 
naștere a lui Hitler, la Berghof, în 1933. Când acesta a 
fl at că și copila este născută în aceeași zi cu el, a invitat-o 
în casă, unde au făcut împreună câteva fotografi i.

Momentul a fost surprins de Heinrich Hoff man în 
1933, la Berghof, cu doar șase ani înainte de izbucnirea 
celui de-al Doilea Război Mondial. Aceasta a fost scoasă 
la licitaţie în Maryland și s-ar putea vinde cu 10.000 de 
dolari, scrie BBC News.

„Versiunea semnată de Hitler n-a mai fost făcută 
publică până acum. Hitler se poza frecvent cu copii, în 
scopuri propagandistice. Ceea ce este șocant la această 
poză este că pare să o îndrăgească cu adevărat pe această 
fetiţă. Am fost pur și simplu șocat. A dezvoltat o prietenie 
faţă de „unchiul Hitler”, care a durat până în 1938”, a 
declarat Bil Pangoupulos, cel care a scos-o la licitaţie. 

Ceea ce a pus bazele prieteniei dintre Hitler și micuţa 
Rosa a fost ziua de naștere comună. Nici măcar atunci 
când a afl at că micuţa este de origine evreiască nu și-a 
schimbat atitudinea faţă de ea, scrie Daily Mail. Astfel, 
el i-a trimis copilei o copie a fotografi ei făcute cu ocazia 
întâlnirii lor din 1933.

Între 1935 și 1938 fata i-a trimis lui Hitler și 
consilierului său Wihelm Bruckner cel puţin 17 scrisori, 
până când secretarul liderului nazist, Martin Bormann, 
le-a transmis Rosei și mamei sale să nu îl mai contacteze. 
Cu toate acestea, Hitler a fost deranjat de acest ordin al 
secretarului lui, care invoca „lipsa de puritate”.

„Sunt oameni care au un adevărat talent în a-mi 
distruge orice sursă de fericire”, i-ar fi  zis Adolf Hitler lui 
Heinrich Hoff man, care ulterior a scris o carte intitulată 
„Hitler a fost prietenul meu”.

„Rosa și Hitler deveniseră foarte apropiaţi atât de 
apropiaţi încât dictatorul a refuzat toate apelurile de a rupe 

legătura cu ea. În cele din urmă, cele două au fost obligate 
să se ţină departe de el”, a mai explicat Pangoupulos.

În această carte publicată în 1955, fotograful a 
mai inclus o altă poză cu cei doi pe care a denumit-o 
„Drăguţa lui Hitler”. Din imagini se vede cum cei doi se 
îmbrăţișează, în timp ce fetiţa i s-ar fi  adresat liderului 
nazist cu „unchiul Hitler”.

Potrivit Daily Mail, când Hitler s-a împrietenit cu 
Rosa, era deja în vigoare legea care le permitea naziștilor 
să persecute evrei. La un an după ce Rosa și mama sa au 
fost obligate să rupă legătura cu liderul nazist, a început al 
Doilea Război Mondial. Până la fi nalul lui, șase milioane 
de evrei și-au pierdut viaţa. Rosa a murit într-un spital 
din Munchen, în 1943, la 10 ani de la prima discuţie cu 
Hitler. Fata era doar pe sfert de origine evreiască.

legătura cu ea În cele din urmă cele două au fost obligate

„Uncle Sam” este una 
dintre cele mai 

populare expresii  pe care 
cercetătorii au studiat-o. 
Vechimea ei depășește 200 de 
ani.

Enciclopedia Larousse 
explică formarea lui „Uncle 
Sam” prin împreunarea 
iniţialelor US Am (United of 
America). „Denumirea aceasta 
ar proveni de la Samuel Willson 
din New York, care datorită 
felului său de a fi  blajin și 
îndatoritor a fost poreclit de toţi 
Unchiul Sam. În timpul celui 
de-al doilea război dintre 
englezi și americani (1812-
1814), a fost numit inspector 
al serviciului de aprovizionare 
a armatei, fi indcă se făcuse 
remarcat prin spiritul său 
organizatoric. Pachetele de 
alimente semnate de el cu 
iniţialele US erau 
considerate ca fi ind 
transmise de Unchiul 
Sam. Dar, de fapt 
și de drept, Unchiul 
Sam, expeditorul, 
era însuși statul 
american”, potrivit 
lui I. Berg, autorul 
dicţionarului de 
cuvinte, expresii, 
citate celebre.

Mai târziu, prima 

reprezentare a Unchiului Sam 
a fost publicată în 1830, însă 
a devenit populară abia în 
anii 1870, când caricaturistul 
Th omas Nast a început 
să-și realizeze portrete 
asociindu-și imaginea cu cea 
a celebrului personaj. În 1875, 
dramaturgul Victorien Sardou 
a scris o comedie intitulată 
„Unchiul Sam”, care s-a jucat 
ani în șir în Franţa și America. 
În 1916, odată cu apariţia 
autoportretului artistului 
James Montgomery Flasgg, 
fi gura lui Uncle Sam a devenit 
simbol naţional. Acesta a creat 
imaginea clasică a Unchiului 
Sam, apărută pe afi șele de 
recrutare, care se adresa 
privitorilor cu următorul 
îndemn: 

„Am nevoie de tine pentru 
armata Statelor Unite”.

CUM A AJUNS CUM A AJUNS 
„UNCHIUL SAM” „UNCHIUL SAM” 

SINONIM CU SUA?SINONIM CU SUA?

Problema mult dezbătută 
și întoarsă pe toate feţele 

a fost (și încă este) muzica rock, 
satanismul și sataniștii. O bună 
parte din cetăţenii patriei noastre a 
căpătat deja o certitudine: izvorul 
satanismului este muzica rock. Iar 
sataniști sunt cei care produc, care 
cântă și cei ce ascultă, mai ales la 
spectacole de acest gen, uneori 
agitându-se, răcnind și făcând tot 
felul de gesturi, de parcă ar fi  în 
transă. Odată identifi cate sursa 
și vectorii satanismului, putem 
dormi liniștiţi. Noi nu suntem 
dintre aceștia.

Dar dacă aceasta este numai o 
manevră diabolică de distragere 
a atenţiei? Dacă Satana se 
mulţumește numai cu muzică 
rock (uneori metalică, grea 
ca plumbul), cu sânge de ţapi, 
gesturi, răcnete, tremurături, cruci 

dărâmate și răsturnate, înseamnă 
că a obosit cu mintea. Satana 
urmărește ceva mai profund, nu 
efectele de suprafaţă, trecătoare și 
nesigure.

Cu vreo douăzeci de ani în 
urmă, o adolescentă româncă, 
intrată într-un grup teribilist de 
tineri sataniști, relata unui ziar 
că, afl ată în cimitir la un ritual de 
satanism, a simţit la un moment 
dat în spatele ei o prezenţă 
puternică și rece ca gheaţa. Era 
sigură că, dacă se întoarce, îl vede 
pe Lucifer în persoană. Nu s-a 
întors. A fugit, a intrat în prima 
biserică și s-a spovedit unui preot. 
După terminarea liceului, a făcut 
teologia. Mai spunea ea în interviu 
că a păcătuit împotriva Duhului 
Sfânt și nădăjduia ca Dumnezeu 
să o ierte pentru acest mare păcat.

Ce n-a obţinut Satana de la fată? 

Lepădarea de Hristos!
Pe Satana îl doare teribil 

fi ecare botez. Vorbim de botezul 
în Biserică, cea una, sfântă, 
sobornicească și apostolică. La 
botez, nașul său cel botezat este 
întrebat de trei ori: „Te lepezi 
de Satana?”. Și tot de trei ori 
urmează răspunsurile: „Mă lepăd 
de Satana!”; „M-am lepădat de 
Satana”. Apoi preotul întreabă, tot 
de trei ori: „Te unești cu Hristos?”. 
Și tot întreit urmează răspunsurile: 
„Mă unesc cu Hristos!”, „M-am 
unit cu Hristos!”

Satana își dorește, lucrând 
fără pauză, o ordine inversată 
a lucrurilor. Vrea să audă din 
sufl etul creștinului: „Mă lepăd, 
m-am lepădat de Hristos!”

Botezul creștin nu este un 
obicei, o tradiţie, ci nașterea 
omului întru Hristos. Botezul 
cuprinde întreita afundare în 
apă sfi nţită (simbolizează apele 
primordiale care acopereau 
pământul), mirungerea 
(pecetluirea) cu Marele Mir 
(primirea darurilor Duhului 
Sfânt. Duhul lui Dumnezeu care 
se purta pe deasupra apelor) și 

împărtășirea cu Trupul și Sângele 
lui Hristos. Unirea cu Hristos este 
o unire profundă, organică, trup 
și sufl et. Este altoirea persoanei 
pe trupul mistic al lui Hristos. 
Biserica, Izvorul credinţei se afl ă în 
Biserică. Credinţa își afl ă temelia 
și sensul doar în Biserica în care 
se intră prin Botez. Credinţa 
fără Biserică, adesea clamată de 
creștini ortodocși afl aţi în starea 
de fi i risipitori, este o aberaţie.

Sunt atâţia creștini ortodocși cu 
mai puţină sau mai multă carte, 
cu diplome de la universităţile 
românești și cele străine, de 
toate profesiile, unii asumându-
și rolul de înţelepţi ai naţiunii, 
alţii cu funcţii importante în stat, 
atei, agnostici, liber-cugetători, 
credincioși fără preoţi și Biserică. 
Autocaracterizându-se chiar 
ca persoane onorabile, cinstite, 
morale, bune la sufl et, modeste, 
darnice, open minded, tolerante, 
care nu merg la concerte rock și nu 
se dau în spectacol, nu participă la 
ritualuri satanice (doar dacă nu 
sunt masoni). Conform noilor 
standarde ale corectitudinii 
politice, tolerante, mai ales cu 

amorul în toate sensurile și pe 
toate părţile. Au uitat, însă, cu 
ce mână se face cruce. În forul 
lor intim, Îl urăsc pe Hristos 
și, deși n-o spun deschis, se 
leapădă sau s-au lepădat de El, 
agăţându-se, ancorându-se, 
conștient sau inconștient, de 
Satana. Cu ocazia ultimei vizite 
în România, în ședinţa de 
minidfullnessm, Jasmuheen, așa-
zisa „persoană de lumină”, repetă 
întreit cu asistenţa venită pentru 
spălarea creierului „Ancorează, 
ancorează, ancorează”. Unirea cu 
Satana nu se poate, pentru că nu 
se jertfește pentru om, cu trup și 
sufl et, ci îl vrea pe om jertfă pentru 
sine.

Așadar, satanist este creștinul 
ortodox care, sub forme 

civilizate sau zgomotoase, fără să 
declare sus și tare, se leapădă sau  
s-a lepădat de Hristos, prin gândul 
ascuns, prin cuvânt, prin faptă. 
Chiar nefi ind rockeri și negustând 
muzica rock, ar trebui să ne cercetăm 
cu atenţie cugetul, să nu fi m cumva 
sataniști prin tabere civilizate și 
pașnice, aparent civilizate și pașnice.

CINE ȘI UNDE SUNT SATANIȘTII?

roblema mult dezbătută dărâmate și răsturnate înseamnă

După evenimentul tragic de la clubul Colectiv, a curs (și încă se mai scurge) un fl uviu de opinii, 
acuzaţii, luări de poziţii ofi ciale și neofi ciale, în cunoștinţă sau în necunoștinţă de cauză, 

autorizate sau neautorizate. Mânia a fost dirijată asupra sistemului și asupra Bisericii Ortodoxe 
Române. Sistemul „s-a reformat” la acel moment, încropind un alt guvern, zice-se de tehnocraţi. Cei 
care ard de nerăbdare să îmbrace pământul într-o nouă ordine a lucrurilor fac tot ce le stă în putinţă, 
folosind orice prilej pentru ca și Biserica să se reformeze, probabil printr-o schimbare mai deasă de 
Patriarh și construcţia unui Sinod de teologi… tehnocraţi! Vom vedea ce ne rezervă viitorul.

POVESTEA DIN SPATELE POVESTEA DIN SPATELE 
FOTOGRAFIEI CU HITLER FOTOGRAFIEI CU HITLER 

ÎMBRĂȚIȘÂND O FETIȚĂ EVREICĂÎMBRĂȚIȘÂND O FETIȚĂ EVREICĂ
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Opoziția nu se regăsește
PAS și PPDA se pare că nu se 

regăsesc după pierderea puterii. S-au apucat 
să împartă pielea ursului din pădure, chit că 
sezonul de vânătoare electorală nu a început 
deocamdată. Mai e mult până departe. PAS 
lasă să se întrevadă că va sprijini în viitoarele 
alegeri prezidențiale candidatul dreptei cel 
mai bine cotat în intențiile de vot. Poziția sa 
poate fi  înțeleasă. Potrivit tuturor sondajelor 
de opinie din ultimul timp, Maia Sandu 
are cei mai mulți susținători în mijlocul 
electoratului pro-european.

De cealaltă parte, PPDA dorește un 
candidat neutru. Și punctul său de vedere 
este explicabil. Partidul este ieșit din formă, 
pierzându-și pe zi ce trece alegătorii. Dacă 
merge în scrutinul prezidențial pe mâna 
Maiei Sandu, riscă să se aleagă praful din 
PPDA. Campania pentru alegerile din 
circumscripția Hâncești întărește senzația 
generală de confuzie, dezbinare și derută, 
amestecată cu faze comice, din sânul 
opoziției parlamentare. PPDA și câteva 
partide unioniste îl sprijină pe un membru 
PAS, exclus din partid pentru că a insistat 
să candideze  împotriva reprezentantului 
ofi cial impus de centrala formațiunii sale 
politice. Și de parcă asta nu era destul, recent 
PAS a propus PPDA un pact de neagresiune 
în viitoarele alegeri. Poate că Maia Sandu 
și oamenii săi au fost bine intenționați, nu 
știu. Numai că Andrei Năstase și colegii săi 
de partid s-au supărat. Alexandru Slusari, 
vicepreședintele PPDA, nu și-a putut ascunde 
stupefacția, dând de înțeles că el și camarazii 
săi așteptau vreo inițiativă menită să permită 

celor două partide să meargă totuși cu un 
candidat comun în prezidențiale. Or, pactul 
de neagresiune seamănă mai curând cu un 
divorț civilizat decât cu o recăsătorie politică.

Unii ca și dispăruți din joc, alții cu 
carul înaintea boilor

Despre cel de-al treilea partid al opoziției 
parlamentare nu-i mult de spus, PDM e ca 
și inexistent, dispărut din jocul politic. S-a 
retras și își linge rănile în deplină tăcere. 
Ce-i drept în ultimele zile, democrații par să 
se fi  trezit. Pavel Filip a declarat că votarea 
guvernului Chicu e un capitol încheiat, 
sugerând că partidul este pregătit să revină la 
guvernare într-o formulă nouă.

În opoziția extraparlamentară s-a 
înregistrat un fi rav progres. Câteva 
formațiuni  politice mici au creat Blocul 
„Unirea”.  Deși salutar, pasul făcut nu-i 
sufi cient. Slab cotate în sondaje, aceste 
partide nu au cum să se constituie într-o 
forță electorală redutabilă, capabilă să atragă 
majoritatea alegătorilor unioniști. E nevoie 
de o resetare. De oameni și idei noi. Partidul 
Unității Naționale învață să stea în picioare 
singur, fără proptelele lui Traian Băsescu. Se 
mișcă bine până una-alta, are un nou lider 
plin de vervă, care a lăsat să se înțeleagă 
că ceilalți actori de pe segmentul unionist 
al eșichierului politic nu îi sunt adversari. 
Totuși, PUN pare pentru moment solitar 
pe scena politică și rămâne de văzut dacă va 
reuși să iasă din turnul său de fi ldeș.

Problema întregii opoziții de dreapta, 
de la un capăt la altul, e că nu face ceea ce 
trebuie. Deși e mare forfotă în mijlocul 
ei, se creează impresia că stă pe loc. Și nici 

nu-i de mirare în condițiile în care dreapta 
a pus carul înaintea boilor. Și partidele 
parlamentare, și cele extraparlamentare 
parcă să afl ă într-un cantonament fără sfârșit. 
Se antrenează, elaborează strategii de joc, fac 
declarații răsunătoare pentru a-și copleși 
adversarii politici. Și atât. Lipsesc acțiunile 
și evenimentele politice. Orice s-ar spune, 
politicienii sunt niște jucători. Trebuie să 
intre în teren ca să dribleze, să se apare, să 
atace și să marcheze goluri. Nimic din toate 
acestea.  Deocamdată jocul opoziției îl fac 
alții.

Valul de critici la adresa Guvernului 
și președintelui Dodon în legătură cu 
declarațiile scandaloase ale  ministrului 
de externe este produs în aceste zile nu de 
opoziție, ci de părinții fondatori ai statului 
Republica Moldova, de veteranii războiului 
de la Nistru, de elita intelectuală și de mass-
media. Nu e zi de la Dumnezeu ca oamenii 
să nu se arate revoltați de elucubrațiile lui 
Aureliu Ciocoi. Liderii opoziției ori nu au 
avut nicio reacție, ori au intervenit tardiv. Cu 
toate că situația economică se înrăutățește, 
iar Dodon a demarat un proces grabnic de 
re-sovietizare a Republicii Moldova, PAS și 
PPDA dau senzația că urmăresc jocul puterii 
de pe tușă, mai aruncând din joi în paști niște 
replici acide. Unde a dispărut elanul anti-
oligarhic de odinioară? Dar patosul pentru 
eliberarea statului capturat? Or, de la refugiul 
lui Plahotniuc încoace nimic nu s-a schimbat 
în bine. Dimpotrivă, în locul „oligarhului cel 
rău” a venit Dodon, care a întărit corupția, a 
extins frauda la nivel înalt și vinde pe rupte și 

pe bucăți rușilor patrimoniul național.

Guvernul se clatină, dar cine să-l dea 
jos? Pare suspectat de coronavirus

Și asta în condițiile în care Guvernul 
Chicu se clatină. Atâta doar că nu are cine 
să-l dea jos. Are dreptate Alexandru Tănase, 
fostul președinte al CC, când spune că acest 
guvern n-a mers bine din start. Nu a izbutit 
să se afi rme și s-a pomenit izolat pe plan 
extern și lipsit de credibilitate pe plan intern. 
Tactica jocului la două capete, și cu Estul și 
cu Vestul, cum era de așteptat, s-a dovedit a 
fi  falimentară. Până la urmă, poți să fructifi ci 
niște oportunități în relația cu Moscova, 
dar fără să uiți de prioritățile europene și 
interesul național. Însă Chicu și compania 
au încercat să-l facă pe vițelul blând ce suge 
de la două vaci în formatul, limbajul și pe 
gustul rusesc. Nu e de mirare că occidentalii 
și-au dat seama repede de prefăcătoria lor 
vicleană și le-au dat papucii. Ca rezultat, 
Republicii Moldova  i s-au închis porțile 
UE, iar drumul spre Moscova nu mai duce 
nicăieri. Statul parcă e băgat în carantină ca 
un bolnav suspectat de coronavirus. Mulți 
îl compătimesc, dar  toți evită să se atingă 
de el. Dodon e cel mai stupid ratangiu al 
ultimului deceniu politic. Guvernarea lui 
agonizantă devine insuportabilă. Lumea 
așteaptă o schimbare. O revenire la cursul 
fi resc pro-european. Dacă nu intră în 
joc pentru a îndepărta puterea putredă, 
opoziția pur și simplu nu-și va face datoria, 
alegătorii acuzând-o de non-combat cu toate 
consecințele de rigoare în viitoarele alegeri 
prezidențiale.

Șapte candidați pentru funcția de deputat în 
legislativul de la Chișinău s-au lansat, începând 

cu 14 februarie curent, în alegerile parlamentare noi pe 
circumscripția nr. 38 Hâncești. Unde în februarie 2019 
a învins reprezentantul PDM Alexandru Botnari, care 
ulterior a renunțat la mandatul de deputat în favoarea 
funcției de primar al municipiului Hâncești. Pe 15 martie, 
în această circumscripție uninominală se vor confrunta 
reprezentanții a 6 formațiuni politice – PDM, PSRM, PAS, 
Partidul Politic ȘOR, Blocul Electoral „UNIREA”, PLDM și 
candidatul independent Grigore Cobzac. De fapt, ultimul 
poate fi  considerat reprezentant a două formațiuni politice. 
Fost președinte al raionului Hâncești, Cobzac a mai fost 
deputat în legislativul de la Chișinău în două rânduri – un 
timp scurt, între 2010-2011, când a renunțat la mandatul de 
deputat din moment ce a fost ales președinte al raionului, și 
în 2015-2018, de astă dată renunțând la cea de  președinte al 
raionului. În ambele mandate a candidat pe listele Partidului 
Liberal Democrat, în ultima legislatură fi ind unul din 
puținii deputați care a rămas fi del formațiunii sale politice. 
În alegerile din 24 februarie 2019 a candidat pe aceeași 
circumscripție din partea Blocului ACUM, clasându-se pe 
locul doi după democratul Alexandru Botnari.

În calitatea sa de candidat independent, Grigore 
Cobzac se va confrunta de data aceasta dintr-odată cu 
doi foști colegi – Alexandru Postolachi, acum candidat de 
la PLDM, și Olesea Stamati, candidata PAS. Și tot dânsul 
a fost protagonistul primului scandal public în interiorul 
PAS. La doar două zile după ce conducerea PAS făcuse 

publică știrea că o înaintează drept 
candidat pe Olesea Stamati, fost 
ministru al justiției în Guvernul 
Sandu, organizația teritorială 
Hâncești insistă pe candidatura lui 
Cobzac. Disensiunile dintre centru 
și organizația raională se rezumau 
la învinuiri din partea liderei PAS 
că anterior acesta ar fi  declarat că 

nu intenționează să candideze. Animozitățile degenerează 
într-un scandal, în urma căruia Grigore Cobzac și Marcel 
Petrușan, președintele organizației teritoriale Hâncești, 
au fost excluși din PAS „pentru nerespectarea deciziei 
Consiliului Național Politic PAS, care a aprobat candidatura 
Olesei Stamati. Cei de la Hâncești nu s-au lăsat bătuți – au 
depus cerere de înregistrare a grupului de inițiativă și l-au 
susținut în continuare pe Cobzac în calitate de candidat 
independent. Ruptura nu a picat deloc bine în primul rând 
electoratului. În condițiile când la ușă bat prezidențialele, 
scandalul a scos la suprafață și disensiunile, până atunci mai 
latente, dintre cele două componente ale Blocului ACUM, 
adică dintre PAS și PPDA. Un impuls la aprofundarea 
lor a fost și gestul lui Vlad Țurcanu, candidat din partea 
PUN, care și-a retras candidatura în favoarea candidatului 
independent. La puțină vreme și PPDA și-a anunțat 
susținerea pentru Grigore Cobzac. Colac peste pupăză, și 
PDM și-a înaintat drept candidat de asemenea un băștinaș 
din Hâncești, Ion Mereuță, iar Blocul Electoral UNIREA – pe 
Dorin Chirtoacă. Așa că alegătorii hânceșteni, în rândurile 
cărora, tradițional, partida pro-europeană se bucură de o 
mare încredere, sunt puși acum la grele încercări.

Primele zile de campanie electorală s-a lăsat asupra 
electoratului din circumscripția dată cu  furtuni de 
promisiuni. Din gura lui Dorin Chirtoacă curg gârlă 
priorități din programul său electoral: descentralizarea 
fi nanciară și administrativă, transport ecologic și de calitate 
europeană,  scoaterea transportului în afara orașului, 
șosea de centură pentru orașul Hâncești (numai bune 
mai degrabă pentru Chișinău decât pentru un municipiu, 

reședință de raion), legătură pe cale ferată „de la Chișinău, 
respectiv Ungheni, până spre Leova, Cantemir”, declararea 
Luncii Prutului drept zonă defavorizată ș.a. Olesea Stamate 
la rândul ei pedalează pe lupta împotriva corupției, pensii 
mai mari, locuri de muncă și justiție corectă. „Sunt mulți 
oameni care cred că își pot construi un castel cu garduri 
înalte între care totul să fi e bine, dar e o iluzie. Ce folos din 
garduri, dacă aerul e poluat? Ce folos de castel și bogăție, 
dacă societatea suferă de nedreptate și oricine poate fi  
acuzat și condamnat pe nedrept?”, încearcă să cucerească 
Olesea Stamati inimile și cugetul hânceștenilor. Cât despre 
candidul PDM, Ion Mustață, mai puține șanse cu: „A fi  
băștinaș înseamnă a te naște, a locui și a munci în Hâncești. 
Cunosc bine problemele locuitorilor și voi face tot ce îmi 
stă în puteri pentru a le rezolva, a-i reprezenta cu demnitate 
în parlament”. Nici Chirtoacă nu se vede printre preferații 
hânceștenilor și mai degrabă se va retrage și el în favoarea 
… cui? A lui Grigore Cobzac sau a Olesei Stamati? 

Cât despre ceilalți candidați nu cred că merită a strica 
orzul pe gâște. Deși mulți se gândesc la zicala „când doi se 
bat, al treilea câștigă”. Or, miza cea mare pare a fi  nu atât 
repetiția generală înainte de prezidențiale – un mandat de 
deputat nu schimbă acum raportul de forțe în parlament, 
chiar dacă din punct de vedere moral, psihologic are o 
careva importanță. Adevărata miză ascunde o competiție 
de control între cele două foste componente ale Blocului 
ACUM: dacă va câștiga reprezentanta susținută de PAS 
va fi  una, dacă cel susținut de PPDA și PUN va fi  altceva. 
Adevărat, e și o cu totul mică combustie pentru campania 
prezidențială. E un fel de ecuație: PAS și PPDA vor merge 
împreună sau pe drumuri separate? Partidele dreptei 
democratice, proeuropene și unioniste, vor găsi în sfârșit 
drumul cel drept sau vor merge pe cel obișnuit în ultimii 
peste 20 de ani? Va rămâne din nou Maia Sandu să lupte 
singură, piept la piept cu Dodon, sau dreapta va face un 
singur front și va identifi ca un candidat comun, capabil să 
anihileze principalul pericol c are s-a lăsat peste Republica 
Moldova – Dodon și hoardele roșii din PSRM?

REPUBLICA MOLDOVA, UN STAT SUSPECT DE „CORONAVIRUS”REPUBLICA MOLDOVA, UN STAT SUSPECT DE „CORONAVIRUS”
Petru BOGATU, editorialist și 

comentator politic, Chișinău
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Un factor politic de importanță locală pare să capete semnifi cații de preelectorală cu mize 
„epocale”. Cel puțin așa cred unii formatori de opinie, dar mai ales lideri de partide din 

opoziție. Este vorba de alegerile din circumscripția nr. 38 Hâncești, despre care toți aceștia spun că ar 
fi  o repetiție generală pentru prezidențialele din toamnă. Naivități?

NIMIC NU MERGE LA EST DE PRUT. LUCRURILE STAU LA FEL DE PROST LA AMBII POLI AI SPECTRULUI POLITIC. 
ȘI ÎN VÂRFUL PIRAMIDEI POLITICE, ȘI LA POALELE EI. NIMIC NU MERGE NICI ÎN GUVERN, NICI ÎN OPOZIȚIE.
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NIMIC DESPRE CRIZĂ, TOTUL DESPRE RECESIUNE

Suntem în februarie 2021. La 
câteva luni de la realegerea 

sa în funcţia de președinte al SUA, 
Donald Trump declară NATO 
drept învechit și anunţă retragerea 
Americii din Alianţă. Toate 
forţele americane – personalul 
militar, echipamentele, inclusiv 
armamentul nuclear și sistemele 
antirachetă vor fi  retrase cât mai 
rapid din Europa.

De când New York Times a 
relatat pentru prima oară în 
ianuarie 2019 despre faptul că 
în cursul anului 2018 Trump a 
discutat de mai multe ori despre 
o posibilă retragere din Alianţă, 
politicienii și specialiștii sunt 
preocupaţi de acest scenariu de 
coșmar. Congresul SUA a acţionat 
și a adoptat „NATO Support Act” 
care interzice folosirea bugetului 
pentru retragerea Statelor Unite 
din NATO. Cu toate acestea 
posibilitatea unui asemenea pas 
nu poate fi  exclusă în totalitate, 
ca atare un asemenea scenariu 
rămâne plauzibil.

Revenirea președintelui Trump 
asupra unei retrageri din NATO 
a fost un apel de trezire pentru 
Europa, însemnând că aceasta 
trebuie să-și asume o mai mare 
responsabilitate pentru propria sa 

siguranţă. Dar sunt oare europenii 
în stare să se apere singuri și oare 
cum își vor putea construi politica 
de apărare fără SUA?

În cadrul unei acţiuni 
organizate de Fundaţia Korber 
și IISS din Londra, care a avut 
loc într-un cadru restrâns la 
Berlin, scenariul a fost simulat cu 
participarea Franţei, Germaniei, 
Poloniei, Regatului Unit și SUA. 
În decursul unei zile, echipele au 
„interpretat” retragerea Americii 
din NATO, urmată de criză într-un 
stat membru din Balcanii de Vest 
și în Europa de Est. Rezultatele au 
avut un rol de trezire.

La început, cele mai multe 
echipe au ales o poziţie de 
expectativă și s-au concentrat 
asupra convingerii SAU de a 
reveni în NATO, în schimbul 
unor concesii. S-a văzut că o 
strategie americană de ameninţare 
cu ieșirea din NATO ar putea da 
roade.

Europenii au devenit activi 
abia în momentul în care situaţia 
securităţii s-a deteriorat puternic. 
În cadrul unei crize dintr-o ţară 
din Balcanii de Vest (în cazul 
de faţă – un puci pro-rus), cei 
mai mulţi au pornit de la ideea 
că statele rămase nu ar putea 

Proclama – conform Articolului 
5 – destrămarea Alianţei într-o 
zonă gri. Se pare că, în lipsa unor 
garanţii de securitate din partea 
americană, vor avea de suferit atât 
credibilitatea Articolului 5 cât și 
problema unei apărări colective.

În cazul unei escaladări în Est 
(staţionarea în vestul Rusiei a 
unor rachete sol-sol având o rază 
de acţiune de peste 4.500 km), 
defi citul din Europa în privinţa 
apărării aeriene și împotriva 
rachetelor ar constitui un pericol 
direct pentru statele membre 
europene – mai ales pentru 
cele fără echipament nuclear. 
Depășirea acestor lacune ar cere 
investiţii pentru mai mulţi ani, iar 
în acest timp Europa va rămâne 
vulnerabilă.

O retragere a SUA ar însemna 
o ameninţare de securitate mai 
ales pentru Germania. Echipa 
germană a propus o verifi care a 
potenţialului Acordului franco-
german din 2019, de la Aachen și 
să ceară Franţei și Marii Britanii 
să-și extindă umbrela nucleară 
asupra mai multor ţări europene. 
Acest lucru ar însemna costuri 
mai mari și ar duce la noi discuţii 
privind repartizarea echitabilă 
a difi cultăţilor în Europa. 
Ameninţarea nucleară rămâne 
problema principală a Europei: 
în cazul în care extinderea 
menţionată ar eșua; unele grupuri 
propun continuarea extinderii 
armamentului nuclear în Europa.

Din perspectiva franceză, fără 

SUA, NATO ar fi  anihilată. Partea 
franceză a propus înfi inţarea unei 
structuri colective de apărare, 
dar aceasta a fost primită cu 
scepticism mai ales de către 
britanici și polonezi. Germania, 
Franţa și Marea Britanie insistau 
ca structura de comandă a 
NATO să fi e menţinută și după o 
retragere a SUA, respectiv să existe 
posibilitatea ca America să adere 
ulterior la o viitoare structură de 
securitate.

După Brexit, Regatul Unit se va 
considera drept un actor principal 
în securitatea europeană. Marea 
Britanie consideră că echipa sa 
asigură ţării o puternică poziţie 
de negocieri. Liniile roșii britanice 
erau: fără armată UE, fără alianţă 
UE. „Marea Britanie va participa  
la menţinerea securităţii europene 
nu doar prin a semna pur și simplu 
un acord”.

Mai ales Polonia, reprezentativă 
pentru statele membre est-
europene care se simt vulnerabile, 
a manifestat puţină încredere 
faţă de capacitatea Europei de a 
organiza o apărare colectivă și se 
gândea la încheierea unor acorduri 
bilaterale cu America: „În cazul 
unei retrageri a SUA, acest lucru 
trebuie să se întâmple în ultimul 
rând pe fl ancul estic!” Efectul 
ar consta într-o bilateralizare a 
securităţii și apărării. În mod 
interesant, toate echipele au respins 
ofertele ruse, ceea ce înseamnă că 
Rusia nu este preocupată drept 
un garant credibil al securităţii în 

Europa, chiar dacă unii credeau că 
Germania ar fi  dispusă la a purta 
un dialog cu Rusia.

Pentru echipa americană, 
o subvenţionare a securităţii 
europene nu mai constituie o 
opţiune. În schimbul unor garanţii 
de securitate, europenii vor trebui 
să pună totul pe masă: „Ţări care 
cred că este important vor găsi căi 
pentru a ne convinge să rămânem”.

Gestionarea crizei de pe 
continent va trebui preluată de 
Europa. O situaţie fi rească între 
SUA și Europa ar fi  o relaţie 
tranzacţională – o mare deziluzie 
pentru europenii care sperau că 
partenerul lor va manifesta în 
continuare un interes strategic faţă 
de Europa și un parteneriat bazat 
pe valori.

În ansamblu, europenii ar 
fi  în principiu de acord să-și 
organizeze propria lor defensivă. 
Însă defi citele privind capacităţile 
militare au împiedicat o acţiune 
efectivă și au făcut să devină vizibile 
rupturile între statele membre. 
Fără garanţiile de securitate din 
partea SUA, principiile unităţii 
europene și solidaritatea reciprocă 
vor fi  puse rapid sub semnul 
întrebării. Acest lucru poate 
avea loc în cazul în care SUA nu 
s-ar retrage în totalitate, ci doar 
și-ar reduce prezenţa militară și 
disponibilitatea de a interveni.

Fără SUA, se afl ă în joc 
securitatea Europei. Dar SUA sunt 
interesate înainte de toate de un 
„fair deal” în apărare și comerţ.

Nouriel Roubini 
crede că vor putea 

exista trei șocuri de ofertă 
negativă, care riscă să 
alimenteze o recesiune pe 
plan mondial până în anul 
2020. Factorii care pot 
declanșa recesiunea sunt cu 
preponderenţă politici.

Primul șoc provine 
de la divergenţele 

dintre SUA și China. Cele 
două economii se afl ă 
într-un război comercial și 
monetar. 

Al doilea motiv de 
incertitudini constă 

în „războiul rece” dintre 
China și SUA, pe tema 

tehnologiei. Cele două 
state își doresc să domine 
tehnologiile viitorului: 
inteligenţa artifi cială, 
robotică și tehnologia 5G. 
Se știe deja că Statele Unite 
au plasat compania chineză 
Huawei pe o „listă neagră” 
a fi rmelor care reprezintă 
o ameninţare pentru 
securitatea naţională 
americană.

Al treilea risc 
este legat de 

aprovizionarea cu ţiţei. O 
recesiune venită din cauza 
unui război comercial, 
monetar și tehnologic 
este de natură să creeze o 

scădere a cererii de energie 
și, în același timp, o scădere 
a preţului. Confruntarea 
dintre Statele Unite și Iran 
poate duce, însă, la un efect 
invers. Dacă tensiunile 
dintre cele două state vor 
degenera într-un confl ict 
armat, preţul va crește 
până la a da naștere unei 
recesiuni economice. Așa 
s-a întâmplat în 1973, 1979 
sau în 1990.

Cele trei șocuri 
potenţiale pot genera 
o creștere a preţurilor 
produselor importate, 
a componentelor de 
tehnologie, dar și a energiei. 
Totul va duce la scăderea 
producţiei, în funcţie 
de cât de afectate vor fi  
canalele de distribuţie și de 
aprovizionare mondiale.

Mai mult, a început 
deja un proces de 
demondializare, astfel că 
statele și companiile nu mai 
pot conta prea mult timp 
pe stabilitatea pe termen 
lung a lanţurilor de valoare 

integrate. Schimburile de 
bunuri, capitaluri, forţă de 
muncă sau informaţii vor 
deveni din ce în ce mai 
fracturate, iar costurile de 
producţie vor crește în toate 
sectoarele.

Războiul comercial și 
monetar, pe de o parte, și 
competiţia tehnologică, 
pe de altă parte, se vor 
amplifi ca unele pe celelalte. 
Nouriel Roubini se 
întreabă dacă decidenţii 
din domeniul bugetar și 
monetar sunt pregătiţi să 
facă faţă unui șoc de ofertă 
negativă pe termen lung 
sau care poate deveni chiar 
permanent.

Șocul stagfl aţiei din 
anii 1970 a fost combătut 
cu înăsprirea politicii 
monetare. Astăzi, 
principalele bănci centrale, 
Rezerva Federală americană 
și Banca Centrală 
Europeană relaxează 
politica monetară, iar 
progresele privind infl aţia 
rămân la un nivel scăzut.

De-a lungul timpului, 
defi citul de ofertă s-a 
transformat în defi cit de 
cerere din cauza efectului 
de scădere a consumului 
și a cheltuielilor de capital. 
În condiţiile actuale, 
cheltuielile cu investiţiile 
sunt în scădere. Companiile 
americane, europene sau 
cele globale au scăzut deja 
alocările pentru investiţii. 
Singurul lucru care a salvat 
până acum economia să 
nu intre în recesiune a fost 
consumul privat.

Aceste șocuri nu pot 
fi  inversate cu mijloacele 
politice monetare sau 
bugetare. Există o diferenţă 
între criza din 2008 și 

posibilele șocuri de ofertă. 
În primul caz, ne-am lovit 
de un șoc al cererii. Acum, 
economia mondială se va 
confrunta cu un defi cit de 
ofertă, ceea ce va solicita un 
alt tip de răspuns din partea 
autorităţilor. Încercarea 
de a repara daunele cu 
stimulente fi scale și 
monetare derulate la 
nesfârșit nu este o opţiune 
înţeleaptă, concluzionează 
Roubini.

Fără să mai facă profeţii 
legate de o nouă criză, 
Nouriel Roubini aduce 
ceva în plus. O analiză care 
este cu atât mai reală, cu 
cât ea se întâmplă deja în 
economia mondială.

untem în februarie 2021 La siguranţă Dar sunt oare europenii
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OARE UE AR PUTEA SĂ SE APERE SINGURĂ?OARE UE AR PUTEA SĂ SE APERE SINGURĂ?
Frankfurter Allgemeine Zeitung a propus recent un scenariu care ne pune pe gânduri. Plecând de la 

constatarea că securitatea Europei trece printr-o criză, jurnaliștii germani au încercat în articolul 
de mai jos să răspundă la întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă Statele Unite și-ar lua rămas bun de la NATO?

De a lungul timpului posibilele șocuri de ofertă

Recent, Nouriel Roubini și Project Syndicate 2019 au publicat un nou articol în cotidianul francez Les Echos. 
De data aceasta, Roubini nu mai vorbește despre iminenta venire a unei crize, ci despre semnele care anunţă o 
recesiune la nivel global, menţionează Constantin Rudniţchi de la Radio France International.



Ziarul   Ploiestii
20 - 26 februarie 2020

PAGINA 12

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploieştii.ro

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!”

0372.032.313

TRIUMF LA INZELL – 
GERMANIA, ÎN CAMPIONATUL 

ROMÂNIEI
Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, cu multă 

difi cultate și cu mult ajutor (club, sponsori, 
părinţi), a reușit să participe la Campionatul 
României de Patinaj Viteză (Probe și 
Poliatlon) desfășurat în condiţii optime pe 
pista acoperită „Max Arena” din Inzell (8-9.
II.2020), cei 21 de tineri patinatori petroliști 
benefi ciind și de o scurtă perioadă de 
pregătire și acomodare (1-7.II.2020).

Fără pistă regulamentară în ţara noastră 
(ca și-n alte sporturi olimpice, bob, sanie, 
ciclism), competiţiile majore de patinaj 
viteză, se desfășoară cu eforturi deosebite, 
peste hotare… La Inzell au fost prezente 
11 cluburi cu secţii de patinaj viteză: CSM 
Dunărea Galaţi, Coruna Brașov, CSM 
Brașov, CSU Brașov, Societatea de Patinaj 
Sibiu, CSȘ Sibiu, CSM Mureșul Târgu 
Mureș, Viitorul Cluj Napoca, CSU Cluj 
Napoca, CSM Ploiești și CS Petrolul Ploiești.

Admirabili, patinatorii viteză ai Clubului 
Sportiv Petrolul Ploiești (antrenori Ioan 
Opincariu și Dorin Zărnescu), au cucerit 
la Inzell, la Campionatul României 38 de 
medalii (14 de aur, 14 argint, 10 de bronz), 
reușind prin sportiva Irina Felea, la Copii II, 
în proba de 300 m (30,84 secunde) un nou 
record naţional.

Medaliile de aur (14) și onorantele titluri 
de Campioni ai României: David Mereuţă 
(Copii III, 100 m, 300 m, clasament 
general), Irina Felea (Copii II, 300 m cu 
record naţional, cea mai tehnică patinatoare 
a categoriei sale, o căzătură în proba de 500 
m împiedicând-o să cucerească „aurul”, 

inclusiv în Clasamentul general). Alexandra 
Mereuţă (C II, 300 m, 500 m, clas.gen.), 
Darius Bodor (C I, 500 m, 1000 m, clas.
gen.), Sebastian Mihalache (Juniori III, 
500 m, 1000 m, 1500 m, clas.gen.); cele 
de argint (14): Mihail Enescu (2), Eufi mia 
Felea, Alessia Avramescu, Ioana Ţompi la 
Copii III, Andrei Harabagiu (3) la Copii II, 
Teodora Pârvu la Copii I, Damian Panait (5) 
la Juniori I și cele de bronz (10) prin Maria 
Arsene, Ioana Ţompi, Alessia Avramescu, 
Mihail Enescu – la Copii III, Teodora Pârvu 
(2) la Copii I și Rareș Iacov (4) la Juniori III.

Cu un real potenţial pentru competiţiile 
ce vor urma s-au remarcat și alţi talentaţi 
patinatori petroliști precum Bianca 
Badea, Mara Păun, Maia Morărescu, Ana 
Vălinescu, Luca Șerban, Carmen Mănescu, 
Bianca Moise.

LA ZAKOPANE – POLONIA, AUR 
ÎN CUPA ROMÂNIEI, CÂT ȘI ÎN 

CUPA TATRA
CS Petrolul Ploiești și-a adjudecat Cupa 

României, competiţie pe echipe desfășurată 
la Zakopane (20-22.XII.2019), urmată în 
clasament de echipele CSȘ Sibiu, Coruna 
Brașov, CSM Brașov, CSM Ploiești și 
CSȘ Cluj Napoca. La triumful din Cupa 
României, pentru Petrolul (antrenori 
Ioan Opincariu și Dorin Zărnescu) au 
cucerit medalii de aur, Mihail Enescu (C 
III), Luca Serban (C II), Darius Bodor 
(C I), medalii obţinute și în Competiţia 
Internaţională „Cupa Tatra”, desfășurată 
în același concurs și care a avut la start 
concurenţi din Polonia, Slovacia, Cehia, 
Estonia, Lituania, Spania, Ucraina, Belarus, 
Ungaria și România. Pentru Petrolul au mai 
punctat cu argint – David Mereuţă, Maria 
Arsene (C III), Andrei Harabagiu, Irina 
Felea (C II), Teodora Pârvu (C I), Sebastian  
Mihalache (J III), Damian Panait (J II), cu 
bronz Alexandru Mereuţă (C II), Alexandru 
Oblu, Bianca Moise (C I), și alţi 11 din 
afara podiumurilor – Bianca Badea, Ioana 
Ţompi, Eufi mia Felea, Teodora Manta, 
Alessia Avramescu, Maia Morărescu, Ana 
Vălinescu, Bruno Ilie, Carmen Mănescu, 
Andrei Mitică, Rareș Iacov.

CHEIA SUCCESELOR, 
„SUPORTERII DE AUR”…

Excelentele rezultate ale patinatorilor și 
antrenorilor au fost posibile prin sprijinul 
conducerii Clubului Sportiv Petrolul Ploiești 
(director – prof. Eduard Crîngașu, expert 
sportiv – prof. Liviu Panait), a colegelor 
de la „contabilitate” (Rodica Leontescu, 
Gabriela Dobrogeanu, Steliana Mihai) și 
în mod special al statornicilor sponsori 
care au asigurat transportul și o mare 
parte din cheltuieli (cazare, masă, chirie 
patinoare, taxe competiţii): Mobel Auto 
Dealer Skoda Ploiești (manageri Mircea 
Cioată și Jana Cioată), SC Pecef Tehnica 
SRL (Florin Purghel și colaboratorii), SC 

Otter – Distribution SRL (Filip Schwartz), 
SC Pearil K & D (Huseyn Karaman), SC 
Avalon (Emil Șelaru, Eugenia Șelaru), 
SC Amalind SRL (Cristian Vișoiu), SC 
Modpack Sistem (Valentin Mălăescu), Kauf 
Electromeneister (Cristian Mărgăritaru), SC 
Romconsult Tech (Dragoș Păun), Asociaţia 
Prahova în Acţiune (Răzvan Stănciulescu și 
colaboratorii), SC Tihe Serv (Romeo Staicu), 
Mihaela Magdalena Godeanu – Păulești, SC 
Mi Star (Mihai Radea), Adianced Transport 
Solutions (Andra Stoica), Heidi Chocolat 
(Adina Lazăr), Radio Zu (Doru Buzea), SC 
Gruppo Marmi Import-Export (Gabriel 
Purcăroiu), Rad Pro Auto Ploiești (Florin 
Radu), cât și Frăţia Ortodoxă „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” – purtătorul de 
biruinţă” (Fratele Dan Ciprian Grăjdeanu), 
preţuire și recunoștinţă meritând din plin, 
părinţii și bunicii tinerilor sportivi pentru 
implicarea benefi că, zi de zi…

Mulţumiri tuturor! Dumnezeu 
să-i răsplătească!

PATINATORII VITEZĂ AI C.S. PETROLUL PLOIEŞTI, AUR,
LA INZELL – GERMANIA ÎN CAMPIONATUL ROMÂNIEI, 

DAR ŞI LA ZAKOPANE- POLONIA ÎN CUPA ROMÂNIEI ȘI ÎN CUPA TATRA

În ultimul joc din Antalya (Side, 13.II.2020): * FC 
Petrolul Ploiești – Metaloglobus București 1-0 

(Marcator – Sîrghi – min. 4). Bilanţul jocurilor test 
(6 victorii, 3 egaluri, fără înfrângere, golaveraj 17-5), 
încurajator pentru „Lupii Galbeni”, însă mult doritul 

obiectiv al promovării, extrem de difi cil, se realizează  prin 
jocuri ofi ciale… Startul în Liga 2 (Etapa 22) programează 
sâmbătă 22.II.2020, de la ora 12.00 pe Stadionul Ilie Oană, 
jocul: FC Petrolul Ploiești – Dunărea Călărași.

După 21 de etape (din cele 38) Petrolul cu 31 puncte este 

devansată de UTA 41p, CS Mioveni 37p, Rapid 35p, Turris 
Turnu Măgurele 33p, FC Argeș 32p, Politehnica Timișoara 
31p, Metaloglobus 31p… Ascensiunea Petrolului, grea…

Hai PETROLUL!

TRIUMF LA INZELL

Fotbal PETROLUL, START PE DRUMUL SPERANŢELOR…

Prin multă muncă, înfl ăcărată pasiune și admirabil efort, patinatorii 
viteză ai Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, graţie bravilor lor antrenori 

Ioan Opincariu și Dorin Zărnescu și a susţinătorilor de aur, se menţin, de ani 
buni, în elita sportivă a Prahovei și a României.

Petrolul la Inzell, în triumfPetrolul la Inzell, în triumf

Petrolul „aur” la Zakopane…Petrolul „aur” la Zakopane… „Speranţe” petroliste, la Ploiești, pe „Olimpia”„Speranţe” petroliste, la Ploiești, pe „Olimpia”

inclusiv în Clasamentul general) Alexandra

Irina Felea, Irina Felea, 
„artă” „artă” 

pe „Max pe „Max 
Arena”Arena”

Irina FeleaIrina Felea
Sebastian Sebastian 
MihalacheMihalache
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