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 „Duritatea adevărului amar îmi este mai scumpă decât 
minciuna dulce.”

- Culese de Tata  Aleksandr Pușkin (1799-1837) dramaturg rus
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Războiul de la Nistru nu Războiul de la Nistru nu 
s-a sfârșit. Nici ticăloșii s-a sfârșit. Nici ticăloșii 
politici nu s-au isprăvitpolitici nu s-au isprăvit
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Piața Sârbească Piața Sârbească 
(Gheorghe (Gheorghe 
Boldescu)Boldescu)

PSD Prahova și-a 
anunțat candidații 
la alegerile locale

Trebuie să recunosc un lucru, după 
emisiunea „România, te iubesc” de 

la ProTV, și (cu riscul de a vă oripila, o să 
o fac), anume faptul că singurul personaj 
care a avut vorbele la el și sigur găsea 
și explicații pentru problema poluării 
din județ, a fost autointitulatul „conte”. 
Cum-necum, nea Mircea a răspuns 
cu tupeu și fără clipiri feciorelnice 
provocărilor lansate de reporter. Iar dacă 
era ațâțat mai mult, sigur dădea și soluții. 
Nu mai contează ce interese ar fi  ascuns 
algoritmii de la baza rezolvărilor, cert este 
că sigur sălta pe șine problema deraiată, 
măcar cât fi lma cameramanul. Punea 
mâna pe telefon și de față cu reporterul 
trântea de pâmânt cu Semcu, cu tanti 
și nenea de la mediu, cu Ganea, Raul și 
cu toți primăreii de pe Valea Prahovei, 
de le plângeai de milă. Ce mai, mână de 
voievod! Aaa, că după plecarea Pro-ului 
totul reintra în starea inițială, asta-i altă 
treabă.

Cert este că mi-a fost o rușine de noi, 
uitându-mă la emisiune, de mai că nu 
m-am uitat în ochii vecinilor și i-am 
văzut și pe ei cum își fereau privirea când 
am plecat la muncă. Ba chiar am refuzat 
să dau o fugă la București de teamă să 
nu râdă de mine șmecherii de la capitală 
când mi-or vedea numărul de Prahova la 
mașină.

Atâta neputință, șmecherie și tupeu 
n-am văzut de mult, adunate la un loc. 
Atât de mult încât m-a apucat greața 
dar și teama că nu ne vom mai face bine 
niciodată. Tupeul fostului ministru al 
mediului, amestecat cu neputința sinceră 
a președintelui CJ, pus peste capul în 
pământ al primarului Ploieștiului, m-au 
lăsat fără grai.

Cert este că emisiunea cu pricina a dat 
o lecție presei locale, atât de măcinate de 
nevoi, împlinite mai mult sau mai puțin 
pe căi oneste, despre cum se poate face 
jurnalism cu întrebări simple, dar țintite 
cui trebuie. Și tot cu ocazia asta lumea 
a putut să vadă clar încrengătura de 
personaje care ne bântuie viețile de 15-20 
de ani, indiferent de coloratura politică și 
pe banii noștri. Iar pentru asta nu-mi e 
numai greață ci și o mare rușine. Pentru 
că adevărata poluare care ne-a umplut 
de „rahat” în fața întregii țări, mai mult 
decât toate fecalele aruncate în râul 
Prahova, este poluarea județului cu astfel 
de personaje, pe care le-am tot girat prin 
neprezentarea repetată la vot.

ADEVĂRATA POLUAREADEVĂRATA POLUARE
Mai clar de-atât nici că se putea! Aleșii județeni (majoritate PSD-

ALDE) au repartizat și-n acest an fondul afl at la dispoziția 
Consiliului Județean Prahova, în sumă de 27, 316 milioane de lei, 
reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2020, strict pe criterii politice! Strident pe criterii 
politice! Revoltător de evident pe criterii politice. Și nepermis, dacă mai 
vrem vreodată să trăim într-o societate normală.
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 AL 12-LEA PROIECT EUROPEAN  AL 12-LEA PROIECT EUROPEAN 
SEMNAT DE PRIMĂRIA PLOIEȘTISEMNAT DE PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Asociația Prahova în Acțiune 
a fi nalizat prima etapă 

a proiectului privind reţeaua 
independentă de monitorizare a 
calității aerului  (www.aerploiesti.
ro) din Ploiești. Cele 10 aparate 
Uradmonitor (A3 și Smoggie) au fost 
montate în mai multe zone, după cum 
urmează: centru (Judecătorie), Bariera 
București, Piața Mihai Viteazul, 

cartier Mărășești (Cioceanu), Lupeni, 
Bariera Bucov, Mitică Apostol, cartier 
Nord-MRS Residence și Mihai Bravu 
(Colonia Teleajen). Proiectul va 
continua cu analizarea înregistrărilor, 
calculul mediilor lunare pentru 
fi ecare aparat în parte și publicarea 
concluziilor, programată pentru luna 
mai 2020.

Primarul Adrian Dobre a semnat 
contractul de fi nanțare pentru 

proiectul „Efi cientizare consumuri energetice 
în municipiul Ploiești-sistem iluminat public 
traseu tramvai 101 (4,217 km), Bd. Republicii-
str. Gheorghe Doja- George Coșbuc- Ștefan 
Greceanu- Nicolae Bălcescu-Ștefan cel Mare- 
Democrației - Gara de Sud” . Proiectul este 

fi nanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, valoarea acestuia ridicându-se 
la 11,478 milioane lei. Investiția presupune 
modernizarea iluminatului public aferent 
căilor de circulație ale liniei de tramvai 
101, prin înlocuirea celor 608 echipamente 
existente, cu 604 aparate de iluminat cu led.

CONSILIERII JUDEȚENI CONSILIERII JUDEȚENI 
AU ÎMPĂRȚIT BANII AU ÎMPĂRȚIT BANII 

STATULUI 100% POLITICSTATULUI 100% POLITIC

OFICIALII NU OFICIALII NU 
PAR ÎNGRIJORAȚI PAR ÎNGRIJORAȚI 
DE DEVERSAREA DE DEVERSAREA 

CANALIZĂRII CANALIZĂRII 
ÎN PRAHOVA ȘI ÎN PRAHOVA ȘI 

DÂMBUDÂMBU
Emisiunea „România, te iubesc”, cu episodul său  

„Județe la stăpân” rezervat Prahovei, a rămas fără 
urmări la nivelul instituțiilor locale. Faptul că sistemul de 
canalizare din orașele de pe Valea Prahovei se deversează, 
fără epurarea apelor uzate, direct în râul Prahova, ar fi  
trebuit, în mod normal, să se lase cu demiteri în serie. 
Și cu o acțiune fulger a autorităților (Hidro Prahova, 
Consiliul Județean) pentru a remedia situația. În fi ne, 
măcar să schițeze un gest că ar intenționa să întreprindă 
ceva, fi indcă intervenția este de lungă durată, nu e 
ceva ce poți rezolva cât ai bate din palme. Dar niciun 
șef de instituție n-a părut impresionat sau deranjat de 
gravitatea lucrurilor. Ba chiar au luat în derâdere -uneori 
cu intervenții de-ale lor stupefi ante- emisiunea. Nici la 
Ploiești nu s-a obosit careva să se îngrijoreze că stația 
mecanică are capacitatea de epurare de 18%, apele din 
canalizare infestând masiv Dâmbu. Primăria Ploiești și 
RASP continuă „să ronțăie” salarii bune și cam atât!
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ASOCIAȚIA PRAHOVA ÎN ACȚIUNE ASOCIAȚIA PRAHOVA ÎN ACȚIUNE 
MONITORIZEAZĂ CALITATEA MONITORIZEAZĂ CALITATEA 

AERULUI DIN PLOIEȘTIAERULUI DIN PLOIEȘTI

Ieri s-au împlinit 43 de ani de la 
devastatorul cutremur din 1977, 
soldat cu 1.570 de morți, 11.300 de 
răniți și 35.000 de locuințe distruse. 
Vrancea poate oricând să producă o 
mișcare de scoarță cu magnitudine 
similară, de 7,4 grade pe scara Richter. 
În România se vorbește de 30 de ani 

despre consolidarea blocurilor cu risc 
seismic ridicat. Și tot de 30 de ani nu 
s-a făcut aproape nimic în acest sens. 
În Prahova, au fost expertizate 60 de 
clădiri încadrate la clasa de risc I și II, 
dar s-au consolidat efectiv două blocuri 
mari și late, unul în Ploiești, pe strada 
Cibinului și altul în Câmpina.

30 DE ANI DE „NIMIC” PENTRU A LIMITA 30 DE ANI DE „NIMIC” PENTRU A LIMITA 
EFECTELE UNUI CUTREMUR MAJOREFECTELE UNUI CUTREMUR MAJOR
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Primarul PSD din Păulești a 
trecut la PNL, iar primarul 

PNL din Mizil a zbughit-o la PSD. 
O deontoloagă din Ploiești scrie 
așa, cu referire la acest episod de 
traseism politic: „O surpriză a fost 
prezentarea drept viitor candidat 
social-democrat pentru fotoliul de 
primar al orașului Mizil a actualului 
edil al localității, transferat de la 
PNL la PSD. Având în vedere că 

o mișcare similară a fost făcută 
în sens invers în comuna Păulești, 
unde actualul primar a plecat de la 
PSD către PNL, se poate spune că 
social-democrații au până acum un 
avantaj-de imagine, cel puțin-față 
de liberalii prahoveni.” Da` de ce, 
fato, sunt în avantaj unii față de 
ceilalți, dacă schimbul e 1-1? Aaa, 
poate fi indcă e mai înalt și mai gras 
jupânul de la Mizil, comparativ cu 
logofătul Păuleștilor! Că altfel nu 
le-a pus nimeni ăstora pe cântar 
competențele! Iar dacă vorbim 
despre localități...mda, una e de 
fi țe, iar alta...de căruță!

-Calu-i bun că are dinți,
Plăcintele că-s fi erbinți,
Dar pe omul bunicel,
Caută-l la cerebel.

Când vine vorba despre 
funcții la stat, eșalon 2,3,4 

etc., dr. Bogdan Nica, fost liberal, 
actual ALDE-ist și viitor NU MAI 
ȘTIM CE, cade mereu ca pisica în 
picioare. Până la 1 februarie, omul 
a fost secretar general adjunct la 
Ministerul Mediului, post în care a 
fost plasat de colega Grațioasa, pe 
moșia statului ei român. În urmă 
cu câteva zile, Bogdănel a fost 
numit director la APM Prahova. 
Anul trecut, când a plecat de la 
liberali la ALDE, omul zicea că din 
„PNL a mai rămas doar o siglă”. Ei, 
boierule, cum e acum, nu pute că 
ai primit o funcție de la o siglă?

Ce mi-e drag mie când niște 
parlamentari din Prahova 

scriu așa, dar cu referire la alți 
colegi din opoziție: „Fără impostori 
în funcții publice!” Primul refl ex 
e să comentezi așa: dar bine te-ai 
defi nit, bre! Nici eu nu puteam zice 
mai bine de voi, ăștia, care n-ați 
făcut nimic în viața voastră, în 
afară de a trăi pe spinarea statului 
și a noastră!

-E un sport sau e o artă,
Râde hârb de oală spartă!
Vorba ta e fără rost:
Zi tu rima...
Că eu, nene, mi-s în post!

Hopa, ALDE a desemnat 
o conducere interimară 

în Prahova. Președinte este 
„Animalelor, mi-e scârbă de voi.” 
Atât de scârbă încât, azi, v-ar 
cere voturile. Omul, nu-i spunem 
numele, că-l afl ați voi de unii 
singuri, îi făcea pe cei care au ieșit 
în 2017 în stradă, împotriva OUG 
13, cretini și naziști: „Ieri, a avut 
loc prima  manifestație nazistă din 
ultimii 70 de ani, în Romania. Au 
ieșit niște cretini care vor tortura în 
locul privării de libertate și lagăre 
de exterminare în locul închisorii 
(...) Animalelor, mi-e scârbă de voi. 
De toți ăia care ați fost pe stradă, 
aseară (...) Fac spume când văd 
naziști. Multe spume. Jos Kovesi, 
Iohannis (...) jos cretinii și naziștii!” 
Bravo, ALDE, zic că v-ați scos: 
drumul spre coșul istoriei n-a 
fost niciodată mai sigur decât 
acum, când v-ați ales drept șef pe 
„Animalelor, mi-e scârbă de voi.” Să 
vezi ce scârbă o să aibă electoratul 
la vot!

Cică echipa PSD seamănă cu 
Real Madrid: „Noi suntem 

Real Madrid. Noi întotdeauna 
mergem să câștigăm. Noi nu intrăm 
să ieșim pe locul doi. Noi mergem 
într-o competiție cu gândul de a 
câștiga acea competiție și tocmai 
de aceea ne dorim să oferim 
ploieștenilor un candidat pe care 
să-l aprecieze și căruia să-i acorde 

încrederea.” Succes, băieți, mai ales 
ca-n meciul cu Mancester City, 
când madrilenii au pierdut cu 2-1 
acasă!

-Suntem ca Real Madrid,
Un partid rapid, solid!
Eu v-anunț timid, candid,
Sunteți la maxim...stupid!

Primarul Capitalei, Gabriela 
Firea, a spus duminică, 

referitor la acuzațiile de luare de 
mită aduse fostului ministru al 
Sănătății, Sorina Pintea, că nu 
știe „în ce bază s-a făcut această 
arestare și oricine își poate pune 
întrebarea dacă nu se plătesc 
anumite polițe”. Da, măi, duamnă, 
de exemplu, dacă tu ești ipocrită, 
fără bun-simț, înseamnă că-ți 
plătesc ție alții niște polițe, nu că 
așa ești în realitate, neh? Mă rog, 
poți extinde chestia la bustul ăla 
dizgrațios pe care-l reverși peste 
masă sau la televizor: ți-l expun 
alții, pe motiv de polițe plătite, nu 
că n-ai tu pic de decență...

Etern iritata Grațilela 
Gavrilescu, ministrul perfect 

pentru care toate lucrurile rele 
de mediu (poluarea din Ploiești) 
se întâmplă de când au preluat 
liberalii guvernarea, a scos pe gură 
cea mai chestie dintre chestiile 
falfabeților funcționali: „toate sunt 
din cauza lipsei de indolență a celor 
din Primăria Ploiești”. Madam, 
hai la DEX: indolență=delăsare, 
imobilism, impasibilitate, 

inactivitate, inacțiune, indiferență, 
insensibilitate, lene, lenevie, 
lentoare, moliciune, nepăsare, 
nesimțire, pasivitate, puturoșenie, 
trândăvie etc. Când tu zici „lipsă 
de indolență” înseamnă că toate 
astea înșirate mai sus nu se găsesc 
la Primărie, bine? Deci tu cu gurița 
ta afi rmi că pe dușmanul tău Dobre 
nu nesimțirea îl doare, ci lipsa ei...

-Pe dinafară e ok,
Pare un fel de boieroaică.
Dar ce iese din gura ei...
E chiar prostie omenească!

Cred că Triunghiul 
Bermudelor s-a mutat 

în Parcul Vest. Primarul Dobre, 

viceprimarul Ganea și niște 
ONG-uri se laudă că au plantat 
în stepa din Vest mii de copaci. 
Când zici „mii” asta înseamnă, iar 
cunoscătorii știu, câteva hectare, 
poate zeci, de pădure. Numai că, 
ce să vezi, dai cu pușca și nu vezi 
vreun codru- nici măcar uscat- în 
parcul ăla. Deci unde să fi e miile de 
copăcei din „Ploieștiul mai verde”? 
Și-am afl at noi: programul nu se 
chema „mai verde”, ci „invizibil”. 
Deci așa s-au petrecut lucrurile, 
oamenii ăștia au plantat niște 
soiuri absolut senzaționale, ca de 
exemplu salcâmul Fantomă. Sau 
plopul Stafi e. Chiparosul Arătare. 
Platanul Strigoi. Teiul Nălucă. 
Speciile astea apar și dispar. 
Depinde de privitor. Primarul 
le vede, omul nu. Vicele le vede, 
ploieștenii-nu. Zic să chemați și 
voi un sobor de preoți, c-aici precis 
e mâna lui Aghiuță!

Prefectul județului Prahova, 
Cristian Ioniță, numit 

în această funcție de Guvernul 
Orban, n-a vrut să stea de vorbă 
cu echipa „România, te iubesc”, 
pe tema deversării canalizării 
direct în râul Prahova. Când 
Alex Dima a intrat la secretariat, 
ușa cabinetului prefectului era 
deschisă, iar el „locuia” la masă. 
Când a văzut despre ce e vorba, 
a închis capitonata și și-a trimis 
duloaica de pază, alias purtătorul 
de minciuni, să spună că nu e 
disponibil. Da, bre, Cristi, am 
uitat, tu ești plătit să taci sau pe 
post de mobilă! Ia du-te, nene, de 
unde ai venit, dacă nu ești în stare 
nici măcar să scoți două parole, 
ok? Sau cumva tu îți imaginezi că 
ai fost trimis de liberali în vacanță 
prelungită la Prefectură? Cine știe, 
poate că da, caz în care îți sugerăm 
de-acum înainte să încerci prin 
Congo, poate ți se potrivește...

-Toată viața mi-am dorit
Și vreau asta în fi nal:
Dacă sunt un nesimțit
Devin cert baron local...
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ACTUALITATE

PE MOPED FĂRĂ PERMIS
Un tânăr în vârstă de 24 de 

ani, din comuna Gorgota, a fost 
depistat în timp ce se deplasa 
pe un moped, pe DJ 130A, pe 
raza localității, deși nu deținea 
permis de conducere. Polițiștii au 
constatat că mijlocul de transport 
nu era înregistrat sau înmatriculat. 
„În cauză a fost deschis dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere și punerea 

în circulație sau conducerea unui 
vehicul neînmatriculat”, a anunțat 
IPJ Prahova.

ACCIDENT GRAV PE DJ 230
Un tânăr, în vârstă de 21 de 

ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism pe DJ 230, pe 
raza localității Drajna de Sus, ar 
fi  efectuat manevra de depășire a 
două mașini, într-o curbă ușoară 
spre stânga. Ghinionul a fost 
că, din sens opus, a venit un alt 

autovehicul, moment în care, la 
revenirea pe bandă, autoturismul 
a intrat în coliziune laterală cu a 
doua mașină depășită, care s-ar fi  
răsturnat pe plafon, în afara părții 
carosabile. În urma impactului,  
tânărul în vârstă de 21 de ani ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 
de deplasare, lovindu-se de un 
copac de pe marginea drumului. 
Acesta a fost transportat cu un 
elicopter SMURD la o unitate 
spitalicească din București. 
Victima a fost rănită grav. Din 
evenimentul rutier au mai rezultat 
trei victime, respectiv doi minori, 
în vârstă de 3 ani și de 5 ani, precum 

și un pasager  din autoturismul 
care a efectuat depășirea.

ACCIDENT PE DN1A, LA 
LIPĂNEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN 1 A, în zona  intersecției 
cu strada Florilor. Din primele 
date, un autoturism, care circula 
pe direcția Vălenii de Munte către 
Ploiești, ar fi  accidentat un biciclist  
în vârstă de 83 ani, care nu s-ar 
fi  asigurat la plecarea de pe loc. 
Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Trafi cul rutier în zonă 
s-a desfășurat dirijat pe sensul 
Ploiești- Brașov.

o mișcare similară a fost făcută

î

A

î

viceprimarul Ganea și niște
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SUTE DE AMENZI PE ȘOSELE
Polițiști ai Serviciului Rutier 

– Biroul Drumuri Naționale și 
Europene au acționat pe raza 
județului pentru prevenirea și 
combaterea cauzelor generatoare 
de accidente, în special pentru 
identifi carea și sancționarea 
conducătorilor de autovehicule 
care încalcă regimul legal de viteză, 
a celor care au consumat băuturi 
alcoolice, precum și a bicicliștilor 
care nu respectă normele rutiere. 

Polițiștii au aplicat 347 sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 120.575 lei, iar ca măsuri 
complementare au reținut 19 de 
permise de conducere și au retras 

două certifi cate de înmatriculare 
auto. 292 de conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest. 

ACCIDENT MORTAL PE 
DN1A, LA TEIȘANI

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1A, km 117+396, în localitatea 
Teișani. Potrivit primelor verifi cări 
se pare că,  un bărbat în vârstă 
de 39 de  ani, care se deplasa la 
volanul unui autoturism pe sensul 
de mers Ploiești-Brașov, pe un 
sector de drum în curbă deosebit 
de periculoasă spre dreapta,  
posibil pe fondul altor preocupări 
de natură a-i distrage atenția, ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 

de deplasare, ar fi  părăsit partea 
carosabilă, după care a lovit auto 
de o glisieră metalică și ar fi  ajuns 
pe câmp. În urma impactului, 
persoana a fost transportată, în 
stare gravă, la spital. Din păcate, ca 
urmare a leziunilor grave suferite, 
victima a decedat. Polițiștii 
continuă cercetările.  

TINERI ȘOFERI, 
SANCȚIONAȚI ÎN PARCAREA 

UNUI SUPERMARKET DIN 
PLOIEȘTI

Polițiști din cadrul Biroului 
Rutier Ploiești au fost sesizați cu 
privire la faptul că, în parcarea 
unui supermarket din zona de vest 

a municipiului, sunt mai multe 
autovehicule ai căror conducători 
perturbă trafi cul și liniștea 
cetățenilor. „La fața locului, au fost 
identifi cate șase autovehicule, iar 
față de patru dintre conducătorii 
auto s-a dispus sancționarea 
contravențională cu amendă de 
1.000 de lei, fi ecare,  întrucât, din 
verifi cările efectuate, s-a constatat 
că s-au deplasat în cerc, ostentativ, 
iar prin viteza de deplasare și 
organizare în grup au perturbat 
ordinea interioară a parcării, atât 
pentru trafi cul de autovehicule cât 
și pentru cel pietonal”, a precizat 
IPJ Prahova.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

FELICITĂRI, PRIMĂRIA PLOIEȘTI!

Comitetul Național 
pentru Situații 

Speciale de Urgență a 
decis ca regiunea Emilia-
Romagna, din Italia, Coreea 
de Sud și Iran să fi e introduse 
în lista zonelor pentru 
care se instituie măsura 

autoizolării la domiciliu, 
pentru o perioadă de 14 
zile, față de cetățenii care 
revin în România din aceste 
regiuni. Lista „neagră” este 
compusă, astăzi, din: China 
continentală (Provincia 
Hubei, inclusiv orașul 

Wuhan, orașele Wenzhou, 
Hangzhou, Ningbo,Taizhou 
din Provincia Zhejiang), 
regiunea Lombardia (orașele 
Codogno, Castiglione 
d’Adda, Casarpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, 
Bertonico, Terranova dei 
Passerini, Castelgerundo, 
San Fiorano) și regiunea 
Veneto (localitatea Vo 
Euganeo) din Italia, 
respectiv Coreea de Sud 
(regiunea Cheongdo, orașul 
Daegu). În acest moment, 
în România, 42 de persoane 
se afl ă în carantină, iar 
9012 persoane sunt 
monitorizate la domiciliu. 
Conform datelor furnizate 
de Ministerul Sănătății, 
în cele 5 centre de boli 

infecțioase din București, 
Timișoara, Cluj Napoca, 
Constanța și Iași au fost 
lucrate 473 de teste pentru 
COVID-19. Dintre acestea, 
doar 3 au avut rezultat 
pozitiv (boală confi rmată). 
La nivel global, numărul 
de cazuri de coronavirus a 
ajuns la 89.000, iar numărul 
de decese, la 3.050. În afara 
Chinei, coronavirusul s-a 
răspândit în cel puțin 53 de 
țări. Comisia Europeană a 
anunțat că s-au înregistrat 
2.100 de infecții cu 
coronavirus în 18 țări 
membre ale UE și 38 de 
decese. Comisia a ridicat 
riscul de contractare a bolii 
de la „scăzut către moderat” 
la „moderat către ridicat”. 

Ultimul barometru 
de opinie realizat de 

IMAS, la comanda Europa 
FM, arată că  Partidul 
Național Liberal a pierdut 
aproape 7 procente, față 
de luna ianuarie a acestui 
an, când înregistra un scor 
record de peste 47%. Dacă 
duminica viitoare ar avea 
loc alegeri parlamentare, din 
totalul celor care ar merge la 
vot, 40,7% spun că ar vota 
cu PNL. Interesant este că 

PSD se reface și crește 5 
procente, ajungând la 25,8% 
în preferințele votanților, cel 
mai bun nivel de la alegerile 
europarlamentare din mai 
2019 încoace.  USR este 
creditat  cu doar 10 la sută 
din opțiuni. Restul partidelor 
înregistrează scoruri sub 
pragul electoral de 5% pentru 
accederea în Parlament: 
Pro România - 4,6%, UDMR 
- 4,4%, ALDE - 4,3 %, PMP - 
3,6 %, PLUS 3,5.

Zice o vorbă așa: 
„Spune-mi cu cine te 

insoțești, ca să-ți spun cine ești”. 
Hotărâți dvs. cum sunt consilierii 
municipali și Primăria Ploiești de 
vreme ce s-au însoțit cu, cităm din 
HCL 61, „cafenele-restaurante”, 
în loc de cărți. Zarurile sunt, cum 
s-ar zice, aruncate. Consiliul Local 
Ploiești a aprobat schimbarea 
destinației unei zone din Piața 
Victoriei, respectiv, pietonalul 
„Nichita Stănescu”, din anticariat,  
într-un spațiu de agrement, 
denumit generic „cafenea/
restaurante/grupuri sanitare”. 
Modulele alipite, în suprafață de 
28 mp fi ecare, unde până deunăzi 

vreme se comercializau fl ori, 
cărți vechi și noi, vor fi  pesemne 
demolate, iar în locul lor vor apărea 
spații modernizate, cu destinația 
de terase de vară tip restaurant. Nu 
ne dăm seama care va fi  impactul 
sau amprenta asupra zonei zero 
a orașului a unei asemenea idei, 
dar trebuie să spunem că, dacă în 
Ploiești mai exista un parfum de 
cultură, acela dispare pe jumătate 
odată cu eliminarea anticariatului 
în aer liber! Bun, dacă tot e 
Ploieștiul oraș necultural, ci 
puternic industrial, îi mai dăm 
și nou un brânci spre aerul 
muncitoresc, prin aceste crâșme 
în plus, de parcă urbea ar fi  dus 

lipsă de așa ceva. Și mai fac și cei 
de la Primărie un gheșeft , având 
în vedere că prețul de pornire 
la licitație este de 874 lei/luna/
ansamblul de 28 m.p. O persoană 
juridică nu-și poate adjudeca 
mai mult de două ansambluri. 
Durata închirierii este de 5 (cinci) 
ani, cu drept de prelungire, cu 
acordul ambelor părți. Chiria se 
va actualiza anual, cu indicele 
de infl ație. Dacă vreți alte 
amănunte: referatul de aprobare 
nr. 68/21.02.2020 a fost semnat de 
consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu 
Marilena, Vîscan Robert Ionuț, 
Dragulea Sanda, Mateescu Marius 
Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog 

Bogdan; raportul de specialitate 
este opera comună a Direcției 
Gestiune Patrimoniu, Direcției 
Administrație Publică, Juridic-
Contencios, Achiziții Publice, 
Contracte și Direcției Economice; 
avizul favorabil aparține Comisiei 
de specialitate nr. 2 a Consiliului 
Local al Municipiului Ploiești-

Valorifi care Patrimoniu, Servicii 
către Populație, Comerț, 
Turism, Agricultură, Promovare 
Operațiuni Comerciale; HCL a 
fost semnată de președintele de 
ședință, George Sorin Niculae 
Botez și de secretarul general 
Ioana Geanina Serbinov.

CAFENELE ȘI RACHIU, ÎN LOC DE CARTE, LA „NICHITA STĂNESCU”

Bogdan; raportul de specialitate Valorificare Patrimoniu Servicii

DR. BOGDAN NICA DR. BOGDAN NICA 
A PRELUAT ȘEFIA A PRELUAT ȘEFIA 

APM PRAHOVAAPM PRAHOVA
Deși, în februarie 2019, la plecarea din PNL și 

înscrierea la ALDE, a spus despre fostul său partid 
că mai este doar „o siglă”, dr. Bogdan Nica a preluat bucuros 
funcția de director al Agenției de Protecție a Mediului 
Prahova, la propunerea ministrului interimar, liberalul 
Costel Alexe. De fapt, nici nu prea știm cum să evaluăm 
această numire, dacă este o promovare sau un soi de cădere 
în rang, având în vedere că, în vremea ministeriatului 
Grațielei Gavrilescu și până la 1 februarie, acesta a 
deținut poziția de secretar general adjunct la Ministerul 
Mediului. De altfel, având în vedere că ALDE nu mai 
susține PNL, așa cum a făcut-o la învestirea Guvernului 
Orban, deci nu vedem de ce liberalii prahoveni ar da șefi a 
unei deconcentrate pe mâna altui partid, e posibil să fi e 
vorba și despre o revenire a dr. Nica la PNL. Din 2008 
și până în prezent, Nica a mai ocupat, repetat, poziții de 
conducere în structurile statului, toate fi ind numiri strict 
politice: director al DSP Prahova, inspector și secretar 
general la Ministerul Sănătății, președinte-secretar de stat 
la Autoritatea Național pentru Protecția Consumatorilor, 
consilier al primarului Adrian Dobre, secretar general 
adjunct la Ministerul Mediului și acum, iată, director al 
APM Prahova.
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PNL, ÎN PIERDERE DE POPULARITATE

COVID 19: COVID 19: LISTA ȚĂRILOR/LOCALITĂȚILOR LISTA ȚĂRILOR/LOCALITĂȚILOR 
PENTRU CARE SE IMPUNE AUTOIZOLAREA

omitetul Național autoizolării la domiciliu

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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MĂRȚIȘOARE ȘI FLORI FĂRĂ 
DOCUMENTE, CONFISCATE 

DE POLIȚIȘTI
Începutul lunii martie nu a fost 

de bun augur pentru mai mulți 
prahoveni. Polițiști de la Secția 
urbană nr. 1 și Secția Rurală nr. 
10 Valea Călugărească au executat 
acțiuni pe linie de ordine publică, 
cu scopul combaterii comerțului 
ilicit, identifi cării și sancționării 
persoanelor care tulbură ordinea 

și liniștea publică și pe linie de 
sisteme de securitate. Polițiștii 
au legitimat 31 de persoane, au 
verifi cat 13 de agenți economici 

și 12 obiective asigurate cu pază 
fi zică și au aplicat 27 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
8.800 lei. Totodată, polițiștii au 
ridicat, în vederea confi scării, 
mărțișoare și fl ori, oferite spre 
vânzare fără documente de 
proveniență, în valoare de 13.883 
de lei. 

FEMEIE ACUZATĂ DE FURT, 
DEPISTATĂ ÎN PLOIEȘTI

Agenți din cadrul Secției nr. 
1 Ploiești au depistat o femeie, 
în vârstă de 29 de ani, din 
municipiu, care era acuzată de 
furt califi cat. Pe numele acesteia, 

Judecătoria Ploiești a emis un 
mandat de executare a pedepsei 
cu închisoarea de 2 ani pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt 
califi cat. Tânăra a fost încarcerată 
în Penitenciarul Târgșor.

ELEV AL ȘCOLII DE AGENȚI 
DE POLIȚIE „VASILE LASCĂR” 

DIN CÂMPINA, ACUZAT DE 
FURT

Polițiștii au fost sesizați de 

reprezentanții unei societăți de 
pază despre faptul că au reținut 
un bărbat suspectat că ar fi  
sustras dintr-un centru comercial 
mai multe bunuri. Din primele 
verifi cări s-a stabilit că acesta ar 
fi  un tânăr de 19 ani, elev al Școlii 
de agenți de poliție „Vasile Lascăr” 
Câmpina, potrivit IPJ Prahova. 
Cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt. 
Separat, la nivelul Școlii de Agenți 
de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina 
a fost demarată  procedura de 
cercetare disciplinară, urmând a fi  
dispuse măsuri în consecință.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Judecătoria Ploiești a emis un

Se va avea în vedere și 
înlocuirea corpurilor 

de iluminat în cele 10 stații de 
așteptare pentru călători prin 
soluții bazate pe led. Proiectul 
include și implementarea 
unui sistem de telegestiune a 
iluminatului, bazat pe Open 
Source Data, cu furnizare de 
API și facilități de optimizare 
a consumului energetic, prin 
care să se monitorizeze și să 
se controleze individual și pe 
grupuri funcționarea a 604 de 
puncte luminoase precum și a 
cutiilor electrice ce deservesc 
instalația. De asemenea, se 
va realiza și montarea de 
panouri fotovoltaice, care vor 
deservi corpurile de iluminat 
din stațiile de așteptare 
pentru călători, precum și 
reîntregirea și extinderea 
sistemului de iluminat cu 
166 puncte luminoase cu 
tehnologie led și 64 stâlpi noi, 
metalici, pentru acoperirea 
zonelor fără iluminat public, 
în special a căilor de circulație 
pietonală. Reamintim că, până 
în prezent, Primăria Ploiești a 

semnat contracte de fi nanțare 
prin POR pentru 12 proiecte 
europene, în valoare de 74,054 
mil. lei. În afară de investiția 
prezentată, autoritățile locale 
mai desfășoară următoarele 
proiecte: construire grădiniță 
cu program prelungit -6,2 mil. 
lei, efi cientizare energetică 
blocuri lot I- 2,59 mil. lei, 
lot 2-9,42 mil. lei, lot 3-3,89 
mil. lei și lot 4- 4,74 mil. 
lei, efi cientizare energetică 
Liceul Tehnologic „1 Mai”, 
sala de sport-1,95 mil. lei, 
Școala Gimnazială „G. 
Coșbuc”-1,77 mil. lei, Liceul 
Tehnologic de Servicii „Sf. 
Apostol Andrei”-1,28 mil. lei, 

Grădiniță „Sf. Mucenic Mina”-
4,29 mil. lei, Grădinița nr.23-
4,14 mil. lei, Colegiul Național 
„Al. I. Cuza”-4,52 mil. lei; 
efi cientizare consumuri 
energetice în municipiul 
Ploiești-sistem de iluminat 
public pe traseu tramvai 
102, Strada Găgeni-Șoseaua 
Nordului-Șoseaua Vestului-
strada Libertății-Gara de 
Vest”- 17,786 milioane de lei.

COSTURI URIAȘE LA 
AZILUL DE BĂTRÂNI DE PE AZILUL DE BĂTRÂNI DE PE 

STRADA COSMINELESTRADA COSMINELE

Mai țineți minte de Căminul de 
bătrâni realizat de Primăria 

Ploiești într-unul din corpurile fostei 
cazarme militare din strada Cosminele? 
Ei bine, afl ăm că, pentru 2020, costul 
mediu lunar de întreținere pentru 
persoanele vârstnice se ridică la 6.670 
lei, cu mult peste media practicată 
în căminele private din România! 
Contribuția lunară de întreținere este de 
2.200 lei/benefi ciar-pentru persoanele 
independente, 2.300 lei/benefi ciar-pentru 
persoanele semidependente și 2.500 lei/
benefi ciar pentru persoanele dependente. 
Diferența de tarif, până la 6.670 lei/

persoană, va fi  suportată din bugetul 
local. Dacă vă întrebați cum a fost calculat 
tariful acesta de hotel, la un cămin cu 24 
de locuri de cazare, vă lămurim imediat: 
salariile personalului înseamnă 1,461 mil. 
lei! Adică: 1.152 mil. lei salarii de bază, 
122.718 lei sporuri pentru condiții de 
muncă, 31.957 lei-alte sporuri, 88.481 lei-
indemnizație de hrană, 34.300 vouchere 
de vacanță și 31.415 lei-contribuții la 
fondul de garantare a creanțelor salariale. 
Cheltuielile de bunuri și servicii (hrană, 
întreținere, medicamente, materiale 
sanitare, dezinfectanți, furnituri) se ridică 
la 0,456 mil. lei, adică de trei ori mai puțin 
decât costurile cu forța de muncă.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești contează, în 2020, 
pe un buget de venituri în sumă de 292,671 milioane 

lei și pe un buget de cheltuieli de 295,738 mil. lei. Defi citul va 
fi  fi nanțat din excedentul rezultat în 2019, în sumă de 3,066 
mil. lei. Ca surse de venituri majore sunt citate: contractele 
încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate-116 mil. 
lei; contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la 
bugetul de stat-50 mil. lei; subvenții din bugetul Fondului 
Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea 
creșterilor salariale-108 mil. lei; subvenții din bugetele 
locale ( n.n. -Consiliul Județean Prahova) pentru fi nanțarea 
cheltuielilor curente din domeniul sănătății-7 mil. lei; 
subvenții din bugetele locale pentru fi nanțarea cheltuielilor 
de capital -3 mil. lei. Dacă este să vorbim despre cheltuieli, 
75,93% din buget (224,111 mil. lei) se duce pe salariile uriașe 
din spital și numai 66,869 mil. lei înseamnă bunuri și servicii 
(medicamente, materiale sanitare și de curățenie, cheltuieli 
de întreținere etc.)

E

pitalul Județean de Urgență Ploiești contează în 2020

75,93% DIN BUGETUL SJU, 75,93% DIN BUGETUL SJU, 
ÎNGROPAT ÎN SALARIIÎNGROPAT ÎN SALARII

 AL 12-LEA PROIECT EUROPEAN 
SEMNAT DE PRIMĂRIA PLOIEȘTISEMNAT DE PRIMĂRIA PLOIEȘTI

PREMIUL EUROPEAN „COUDENHOVE-PREMIUL EUROPEAN „COUDENHOVE-
KALERGI” PENTRU KLAUS IOHANNISKALERGI” PENTRU KLAUS IOHANNIS

Președintele Klaus Iohannis a 
primit, la Cotroceni, Premiul 

European „Coudenhove-Kalergi” 
înmânat chiar de președintele 
societății europene cu același 
nume, Alteța Sa Serenisimă, Prințul 
Nikolaus von Liechtenstein. La 
eveniment a participat, printre alții, 
Donald Tusk, președintele Partidului 
Popular European și fost președinte 

al Consiliului European. Decizia 
de acordare a Premiului European 
„Coudenhove-Kalergi” pentru anul 
2020 președintelui României a fost 
adoptată de membrii Societății 
Europene Coudenhove-Kalergi 
pentru „meritele sale deosebite de 
politician care, prin dedicarea față de 
valorile europene, contribuie decisiv 
la consolidarea integrării României în 

comunitatea statelor europene, acțiunea 
sa politică având  un rol exemplar într-o 
Europă care a fost divizată în trecut”.
Premiul European „Coudenhove-
Kalergi” se numără printre cele mai 
prestigioase distincții decernate la 
fi ecare doi ani unor personalități care 
și-au adus contribuția la proiectul 
unei Europe unite și pașnice și este 
decernat în memoria „marelui vizionar 
european” Richard von Coudenhove-
Kalergi, cel care a dezvoltat ideea 
unei Europe unite la scurt timp 
după Primul Război Mondial, ca o 
contrapondere la ideile totalitare ale 
fascismului, național-socialismului 
și comunismului.  Printre laureații 
Premiului European Coudenhove-
Kalergi se regăsesc personalități 
europene și internaționale precum: 
Jean-Claude Juncker, președinte al 
Comisiei Europene (2014), Angela 
Merkel, cancelar al Germaniei (2010), 
Vaira Vike-Freiberga, președintele 
Letoniei (2006), violonistul Yehudi 
Menuhin (1999), Ronald Reagan, 
președintele SUA (1992), Juan Carlos I, 
regele Spaniei (1986). 
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ȘOFER ACUZAT DE 
TRANSPORT NEAUTORIZAT 

DE PERSOANE
Polițiștii au depistat un 

conducător auto despre care 
existau indicii că efectuează, în 
mod repetat, transport rutier de 
persoane, contra cost, fără a deține 
autorizație taxi. În auto au fost 
identifi cați doi pasageri. „Șoferul 
a fost sancționat contravențional 
cu o amendă de 1.000 de lei, 
polițiștii dispunând măsura 

suspendării dreptului de utilizare 
a autovehiculului pe o perioadă de 
6 luni, prin reţinerea certifi catului 
de înmatriculare şi retragerea 
plăcuţelor de înmatriculare”, a 
precizat IPJ Prahova. 
PERCHEZIȚII LA PERSOANE 

BĂNUITE DE FURT PRIN 
METODA „POMANA”

Polițiști din cadrul Secției de 
Poliție nr. 2 Ploiești și Secției de 
Poliție Rurală Cocorăștii Colț 

au efectuat șase percheziții pe 
raza municipiului Ploiești, la 
domiciliul unor persoane bănuite 
de comiterea unor infracțiuni 
de  furt din locuință, comise 
prin metoda ,,pomana”. „Din 

cercetări a rezultat faptul că, în 
perioada 2019 până în prezent, 
persoanele în cauză, sub pretextul 
că intenționează să ofere bunuri în 
memoria unei persoane decedate, 
ar fi  solicitat accesul în mai multe 
locuințe. După ce pătrundeau, în 
același context, persoanele bănuite 
înmânau victimelor o bancnotă cu 
valoare mare, solicitând un rest de 
bani, în scopul de a identifi ca locul 
unde sunt ținuți banii în locuințe.
Ulterior, reușeau să distragă 
atenția persoanelor vătămate 
și sustrăgeau restul de bani”, a 
precizat IPJ Prahova. Prejudiciul 
creat prin activitatea infracțională 

se ridică la valoarea de 60.000 
de lei. Cinci persoane au fost 
conduse la sediul poliției pentru 
audieri. Activitatea a benefi ciat 
de suportul de specialitate al 
Direcției Operațiuni Speciale din 
IGPR, iar la activități au participat 
polițiști din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Prahova 
și jandarmi din cadrul Grupării 
Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești. 
În urma perchezițiilor, față de doi 
ploieșteni, în vârstă de 22 ani și de 
28 de ani, a fost dispusă măsura 
reținerii pentru 24 de ore, aceștia 
fi ind prezentați unității de parchet 
cu propunere legală.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Datele Institutului Național 
de Statistică arată că, în 

perioada 1 ianuarie-31 decembrie 
2019, la punctele de frontieră 
au fost înregistrate 12.815.400 
de sosiri ale vizitatorilor străini 
în România. INS nu ne spune 
însă și câți români din diaspora 
sunt cuprinși în categoria „sosiri 
vizitatori străini” sau câți străini 
au venit realmente în scop turistic. 

Am dedus noi că ar fi  vorba 
despre 2.653.200 de persoane 
ajunse în vacanță, corespunzător 
numărului de sosiri înregistrate 
în structurile de cazare turistică. 
Dar e posibil ca numărul să fi e 
ceva mai mare, având în vedere 
că o parte dintre străini s-ar 
putea caza la prieteni. Plecările 
vizitatorilor români în străinătate-
și ele înregistrate tot la punctele de 
frontieră- s-au cifrat la 23.065.800 
de persoane. Exagerând un pic, e 
ca și cum ar fi  părăsit România, cel 

puțin odată pe an, toată populația 
țării! 

34,2% GRADUL 
DE UTILIZARE A 
STRUCTURILOR 

TURISTICE
Vorbind despre turismul în sine, 

măsurat în cazarea în hoteluri, 
pensiuni, bungalouri etc., sosirile 
înregistrate în 2019 în structurile 
de primire turistică au însumat 
13.268.800, în creștere cu 3,6% 
față de 2018. Din numărul total de 
sosiri, 79,9% (10,62 mil. persoane) 
au reprezentat turiști români și 
20,1 (2,65 mil. persoane) turiști 
străini. Dintre străini, cea mai 
mare pondere au deținut-o turiștii 
din Europa (74,2%), iar din aceștia, 
84,2% au fost din țările Uniunii 
Europene. Înnoptările înregistrate 
în structurile de primire turistică 
au însumat 29.870.400, în creștere 
cu 5,0% față de 2018. Înnoptările 
turiștilor români au reprezentat 

82,4%, iar cele ale turiștilor străini 
-17,6%. Durata medie a șederii 
a fost de 2,3 zile pentru turiștii 
români și de 2,0 zile la turiștii 
străini. Indicele de utilizare netă 
a locurilor de cazare a fost de 
34,2% pe total structuri de cazare 
turistică, în creștere cu 1,8 puncte 
procentuale față de 2018. Indici 
mai mari de utilizare a locurilor de 
cazare s-au înregistrat la hoteluri 
(42,8%), bungalouri (31,4%), vile 
turistice (27,8%), spații de cazare 
pe nave (27,3%), hosteluri (25,2%), 
campinguri (23,1%) și pensiuni 
turistice (22,4%). Cei mai mulți 
turiști au vizitat Capitala (2,038 
mil. de sosiri în structuri turistice), 
Brașov (1,4 mil.), Constanța (1,38 
mil.), Cluj (0,667 mil.), Mureș (0, 
596 mil) și Prahova (0,581 mil.). 
Înnoptările turiștilor au înregistrat 
valori mari în Constanța (5,196 
mil. de înnoptări ), București 
(3.549 mil.), Brașov (2,763 mil.), 
Bihor (1,546 mil.), Vâlcea (1,518 
mil.), Prahova (1,294 mil.), Cluj 
(1,248 mil.) și Mureș (1,158 mil.). 
Dacă vă surprinde prezența în 
acest top a județelor Vâlcea, Bihor 
și Mureș, ei bine, explicația este 
una singură: turismul balnear. 
ROMÂNII AU PREFERAT 

VACANȚELE ÎN 
STRĂINĂTATE

Să revenim un pic la numărul 
românilor care au plecat în 
străinătate. Cum spuneam, 
plecările vizitatorilor români 
înregistrate tot la punctele de 
frontieră s-au cifrat la 23.065.800 
de persoane. Nu se știe cât din 
acest număr reprezintă plecările 
diaspora românească, situată și 
ea la 4-5 milioane de persoane și 
câte plecări în interes de serviciu 
sau de afaceri. Dar raportăm 
plecările românilor la numărul 
sosirilor în structurile de cazare 
turistică, respectiv, 10,62 mil. 
de turiști români. Altfel spus, de 

2,16 ori mai mulți compatrioți 
au preferat vacanțele afară decât 
concediile în țară, aspect cu 
adevărat trist. Acum se cunosc și 
motivele pentru care există această 
preferință: drumurile proaste din 
țară, cazare scumpă, servicii nu 
tocmai de calitate, mizeria din 
stațiuni, insufi cienta dezvoltare 
a structurilor de agrement și de 
petrecere a timpului liber etc. 

CONTRIBUȚIA 
VOUCHERELOR 
DE VACANȚĂ 

ÎN INDUSTRIA 
TURISMULUI

Haideți să facem însă un calcul, 
dar nu după indicatori științifi ci, 
a contribuției voucherelor de 
vacanță acordate de guvernul 
României bugetarilor în industria 
turismului. În 2017, ultimul an 
fără tichete de vacanță, numărul 
de sosiri în structurile de cazare 
a turiștilor români a fost de 9,3 
milioane. În 2019, numărul 
sosirilor turiștilor români a fost de 
10,62 mil., o creștere de 14,9%. E 
posibil așadar ca măcar jumătate 
din acest procent să vină din zona 
voucherelor de vacanță. Având 
în vedere efortul bugetar anual 
al statului, de 1,74 miliarde de 

lei, rezultatul ar fi  trebuit să fi e, 
bănuim, mult mai convingător.

MAI PUȚINI TURIȘTI 
STRĂINI ÎN PRAHOVA

În Prahova, în 2019, numărul 
turiștilor sosiți în structurile de 
primire turistică a fost de 581.855 
persoane, din care 505.692 turiști 
români  și 76.163 turiști străini. 
Comparativ cu perioada anul 2018 
numărul turiștilor români a crescut 
cu 5,2%, iar al turiștilor străini 
a scăzut cu 8,2%. Cel mai mare 
număr de turiști a fost înregistrat 
în hoteluri, respectiv, 424.758 de 
persoane, reprezentând 73,0% din 
numărul total de turiști. Numărul 
de înnoptări a fost de 1.294.098 
înnoptări, din care 1.121.690 
au fost înnoptări ale turiștilor 
români  și 172.408    înnoptări ale 
turiștilor străini. Comparativ 
cu anul 2018 înnoptările în 
structurile de primire turistică ale 
turiștilor români    au crescut cu 
6,6%, iar ale turiștilor străini au 
scăzut cu 22,9%. Durata medie a   
șederii a fost a fost de 2,2 zile la 
turiștii români  și de 2,3 zile la cei 
străini. Indicele de utilizare netă a 
locurilor de cazare aferent anului 
2019 a fost de 30,0%.

atele Institutului Național puțin odată pe an toată populația

2 16 ori mai mulți compatrioți lei rezultatul ar fi trebuit să fie

ROMÂNII AU PREFERAT ROMÂNII AU PREFERAT 
VACANȚELE ÎN STRĂINĂTATEVACANȚELE ÎN STRĂINĂTATE

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 PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

ÎN 2019, AU PLECAT AFARĂ APROAPE DE DOUĂ ORI MAI MULȚI 
COMPATRIOȚI COMPARATIV CU STRĂINII CARE NE-AU CĂLCAT 

PĂMÂNTUL SAU CU ROMÂNII CARE ȘI-AU FĂCUT CONCEDIUL ÎN ȚARĂ!
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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!

Președinte a fost numit fostul 
secretar de stat pentru IMM-

uri, omul de afaceri Cătălin Beciu, 
președintele Partidului Neoliberal, 
care a fuzionat cu ALDE. Ex-
vicepreședinte al Alianței Liberalilor 
Democrați, Beciu s-a autosuspendat 
din funcție și după aceea a fost exclus 
din partid în urma unei postări în 
care i-a făcut „naziști” pe cei care au 
protestat, în 2017, împotriva OUG 
13: „Ieri a avut loc prima manifestație 
nazistă din ultimii 70 de ani, în 
România. Au ieșit niște cretini 
care vor tortură în locul privării de 
libertate și lagăre de exterminare în 
locul închisorii (...) Animalelor, mi-e 

scârbă de voi. De toți ăia care ați fost 
pe stradă, aseară. Atât de scârbă încât 
aș ieși împotriva voastră, tot acolo, în 
strada. Fac spume când văd naziști. 
Multe spume. Jos Kovesi, Iohannis (...) 
jos cretinii și naziștii !” Cum au trecut 
peste acest episod cei de la ALDE? 
La excludere, conducerea îl acuza pe 
Beciu de „declarații politice grave, care 
au afectat imaginea partidului și care 
se îndepărtează de principiile liberale, 
democratice și de respect a drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor.” Să 
înțelegem că acum este perfect chiar 
pentru a conduce fi liala din Prahova și 
nu mai șifonează imaginea partidului? 
În fi ne, curioasă este și alăturarea 

unor nume noi, „aterizate” chiar în 
conducerea ALDE: fostul primar al 
Ploieștiului vreme de două mandate, 
Emil Calotă și fostul șef al IJP Prahova, 
Viorel Dosaru, împreună cu soția sa, 
Iulia Dosaru. Se pare că Emil Calotă, 
care din 2008 și până anii trecuți s-a 
„învârtit” în niște posturi călduțe și 
extrem de bine plătite la Curtea de 
Conturi și Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei, ar 
putea fi  candidatul micuței formațiuni 
politice pentru Primăria Ploiești. Foști 
membri vechi ai partidului, precum 
Victor Horia Toma și George Pană, 
abia se regăsesc între membrii Biroului 
Teritorial Interimar al ALDE. 

Staff -ul PSD Prahova a anunțat mai întâi 
noua achiziție, primarul în exercițiu 

de la Mizil, Silviu Călin Negraru, transferat 
de la PNL la PSD, care va candida la alegerile 
locale din luna iunie 2020 pe listele PSD 
Prahova. A fost un soi de schimb între cele 
două partide, având în vedere că primarul 
comunei Păulești, Sandu Tudor,  tocmai a 
plecat de la PSD la PNL! Social-democrații 
s-ar putea să mai piardă un primar, Marin 
Voicu, de la Ciorani, care încă nu s-a hotărât 
pe listele cărui partid să candideze, PSD, 
unde activează din anul 2000 sau PNL! Însă 
l-au racolat pe primarul din Șoimari, Bădica 
Laurențiu (PPU), prezentat drept candidat 
al social-democraților. De asemenea, deși 
nu s-a sufl at niciun cuvânt, pe listele PSD 
îl găsim și pe primarul PNL de la Sângeru, 
Gheorghe Radu! 

Apropo de migrația politică prealegeri: 
este un fel de a spune că primarii au 
demisionat dintr-o formațiune politică 
și s-au încris la alta; teoretic, în acest caz, 
ar trebui să plece din fruntea primăriei, 
deoarece Codul administrativ spune, la 
art. 160, litera „h”, că mandatul de primar 
încetează de drept prin „pierderea, prin 
demisie, a calității de membru al partidului 
politic sau al organizației minorității 
naționale pe a cărei listă a fost ales”.

În patru localități- Cerașu (Duca 

Dumitru), Telega (Ilie Gheorghe), Ceptura 
(Constantin Chioveanu) și Vadu Săpat 
(Constantin Iliescu)- primarii în funcție au 
anunțat fi e că nu mai doresc să candideze, 
fi e partidul nu i-a mai agreat. Bogdan 
Toader chiar a precizat că a respectat în 
acest fel „dorința de schimbare” exprimată 
de „cetățenii din mai multe localități.” Este 
posibil ca nici primarul com. Ariceștii 
Rahtivani (Alexandru Cristea) să nu mai 
dorească un nou mandat, dar deocamdată 
decizia a fost exprimată cu rezerve.

CANDIDATURILE PSD PRAHOVA
Iată care este lista candidaților PSD 

pentru cele 84 de localități:
-primari PSD în exercițiu: Irinel 

Ghiță-Bușteni, Sorin Nicolae Popa-
Comarnic, Gheorghe Richea-Breaza, Florin 
Constantin-Vălenii de Munte, Constantin 
Bucuroiu-Boldești Scăeni, Octavian 
Negotei-Adunați, Cristian Bîgiu-Aluniș, 
Cristinel Matei-Balta Doamnei, Gheorghe 
Stoica-Bănești, Adrian Dumitru-Blejoi, 
Ion Enache-Călugăreni, Gheorghe Baba-
Iana-Chiojdeanca, Marin Enache-Colceag, 
Cornel Nanu-Cornu, Corneliu Anton-
Cosminele, Valentin State-Dumbrăvești, 
Constantin Nițu-Fântânele, Constantin 
Badea-Fulga, Mihail Nichita-Gherghița, 
Nicolae Negoițescu-Gornet, Constantin 
Lungu-Gura Vadului, Paul Ioan Grigore-

Izvoarele, Constantin Marcoceanu-
Jugureni, Milică Voinescu-Olari, Grigore 
Andreescu-Păcureți, Valentin Spătărelu-
Posești, Eugen Toader-Predeal Sărari, 
Ovidiu Movileanu- Provița de Sus, Costin 
Paul Cazanciuc-Râfov, Dan Boștină-Salcia, 
Aurelian Bălan-Secăria, Ahmed Gîrbea-
Starchiojd, Vasile Tăbăraș-Ștefești, Cristian 
Neagoe-Talea, Florin Pelin-Tomșani, 
Vasilică Neacșu-Valea Călugărească, Ion 
Ioniță-Vărbilău;

-primari în exercițiu preluați de la 
alte partide: Silviu Călin Negraru-Mizil, 
Gheorghe Radu-Sângeru, Laurențiu Bădică-
Șoimari;

-viceprimari în funcție: Cătălin Ion 
Ilioiu-Brebu, George Stanciu-Ceptura, 
Alin Stan-Lipănești, Viorel Barbu-Lapoș 
(declarat, în 2018, incompatibil de ANI), 
Adrian Tăbârcă-Vadu Săpat;

-foști primari ai PSD sau preluați de 
la alte partide: Daneluș Costea-Slănic, 
Gheorghe Dima-Bărcănești, Alexandru 
Andrei-Berceni, Ion Petcu-Bertea;

-foști candidați preluați de la alte 
partide: Mihail Giorgini Pavel-Sinaia;

-candidaturi noi: Nicolae Pascu- Azuga, 
Costin Bolgiu-Urlați, Stelian Edițoiu-
Apostolache, Ion Stan- Ariceștii Zeletin, 
Dan Samsonovici-Baba Ana, Nicolae 
Florin Stoica-Bătrâni, Viorel Vasile-

Boldești Grădiștea, Radu Mircea-Brazi, 
Florin Ciobanu-Bucov, Marian Cănăilă-
Cărbunești, Florin Tudorache-Cerașu, 
Marian Stanciu-Cocorăștii Colț, Nicolae 
Coman-Cocorăștii Mislii, Ionuț Toma-
Drăgănești, Ion Stama-Drajna, Ion Greeruș-
Dumbrava, Paul Tretiacenco-Florești, 
Costin-Evelin Ion-Gornet Cricov, Adrian 
Moise-Gura Vitioarei, Aurel Constantin-
Iordăcheanu, Luminița Romelia Ene- 
Măgurele, Spiridon Ghiță-Măneciu,  
Răzvan Dumitrescu-Plopu, Cristian Burci-
Poiana Câmpina, Ion Gheorghe-Poienarii 
Burchii, Daniel Crețu-Provița de Jos, Sorin 
Constantin-Puchenii Mari, Dan Alexandru 
Răduță-Sălciile, Daniel Păscuțoiu-Scorțeni, 
Ionuț Popa-Tătaru, Petre Oprescu-Teișani, 
Costel Brezeanu-Telega, Marius Păun-
Tinosu, Nicolae Constantin-Vâlcănești.

PLOIEȘTI: GANEA SAU OPREA?
Pentru Ploiești, decizia unei candidaturi 

va fi  luată după ce se va fi naliza un sondaj 
de opinie realizat de CURS, la comanda 
PSD. Se pare că „bătălia” se va duce între 
viceprimarul Cristian Mihai Ganea și 
senatorul Radu Ștefan Oprea. Ultimul nu 
ar fi  foarte fericit să intre într-o competiție 
pentru Primăria Ploiești. Dovadă și ceea ce 
a spus la conferința de presă: „mi-aș dori 
foarte mult ca prietenul meu Cristi (n.n. 
Ganea) să iasă foarte bine în sondaje.”

I l C i M B ld i G ădi R d Mi B i

PSD PRAHOVA ȘI-A ANUNȚATPSD PRAHOVA ȘI-A ANUNȚAT  
CANDIDAȚII LA ALEGERILE LOCALE CANDIDAȚII LA ALEGERILE LOCALE 
PENTRU 84 DE LOCALITĂȚIPENTRU 84 DE LOCALITĂȚI
SOCIAL-DEMOCRAȚII AU „ȘTERPELIT” TREI SOCIAL-DEMOCRAȚII AU „ȘTERPELIT” TREI 

PRIMARI DE LA ALTE PARTIDEPRIMARI DE LA ALTE PARTIDE

PSD Prahova a validat candidaturile pentru funcția de primar în 84 din cele 104 
localități din Prahova. Într-o conferință de prezentare a candidaților, președintele 

PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat: „PSD Prahova are o echipă solidă, avem foarte 
mulți candidați noi (...) Noi suntem pregătiți, avem ce să le spunem cetățenilor, cunoaștem 
și problemele, dar și rezolvarea acestor probleme. Cetățenii trebuie să cunoască deopotrivă 
și ceea ce am făcut pentru Prahova și, desigur, pentru fi ecare dintre localitățile județului. 
Trebuie, de asemenea, să le pezentăm prahovenilor și prioritățile noastre pentru anii 
care vin, pentru că doar prin comunicarea directă cu cetățenii putem să vorbim despre 
dezvoltarea reală în benefi ciul locuitorilor”

u
p
c
v
D
d
d
c
p
1
n
R
c
li
lo

EMIL CALOTĂ ȘI EX-CHESTORUL VIOREL EMIL CALOTĂ ȘI EX-CHESTORUL VIOREL 
DOSARU, LA CONDUCEREA ALDE PRAHOVA!DOSARU, LA CONDUCEREA ALDE PRAHOVA!

După plecarea din ALDE Prahova a greilor Teodor Meleșcanu și Grațiela Leocadia Gavrilescu, care au rupt, 
la despărțire, o parte însemnată din ceea ce însemna organizația județeană a democrat-liberalilor, Biroul 

Național a numit o structură interimară de conducere, între lideri apărând și fostul primar al Ploieștiului, Emil 
Calotă sau fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție și subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, 
Viorel Dosaru! Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Din această sumă, comunele 
au primit 20,451 milioane lei, 

orașele-5,515 mil. lei, iar municipiile-1,350 
mil. lei. În documentele care au stat la baza 
adoptării HCJ 14/20.02. 2020 este invocată 
prevederea art. 6, alin. 6, din Legea nr. 5 a 
bugetului de stat pe anul 2020, care spune 
așa: „fondul constituit (...) se repartizează 
integral comunelor, orașelor și municipiilor, 
pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală, a programelor de infrastructură care 
necesită cofi nanțare locală, precum și pentru 
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile 
administrativ teritoriale din județ, în mod 
justifi cat, nu le pot fi nanța din veniturile 
proprii, inclusiv din impozitul pe venit 
repartizat și din sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale.” Inițiatorii susțin că CJ 
ar fi  solicitat în scris tuturor unităților 
administrativ- teritoriale să depună cereri 
pentru fi nanțarea obiectivelor despre care 
s-a făcut vorbire anterior și că solicitările 
au fost analizate în cadrul comisiilor de 
specialitate, iar aleșii județeni au hotărât 
ca banii să fi e repartizați pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală și a 
proiectelor de infrastructură care necesită 
cofi nanțare locală.
Primăriile PSD, favorizate de 

aleșii județeni cu 112. 547,937 
lei/localitate

În cazul comunelor, două dintre acestea, 
cele mai bogate, de altfel-Brazi (primar 
al PNL) și Ariceștii Rahtivani (primar al 
PSD)- au fost excluse de la fi nanțare. În rest, 
cu câteva excepții, s-a brodit ca nevoile cele 
mai mari să fi e exact în localitățile conduse 
de primari social-democrați sau racolați de 
PSD! Nu s-a ținut cont de populație, nu sunt 
enumerate alte criterii care ar fi  stat la baza 
alocărilor, nu s-a spus ce fel de proiecte sunt 
susținute. Nu avem nimic din ceea ce ar 
însemna transparență administrativă. Dar 
este limpede ca bună-ziua că argumentul 
forte a ținut, în acest an electoral, parcă 
mai mult decât în exercițiile fi nanciare 
precedente, de factorul politic. Și trecem la 
exemple. În cazul comunelor, 39 de UAT-
uri conduse de primari PSD au primit 
fonduri în valoare de 11, 3 mil. lei (41,36% 
din totalul sumei), rezultând o medie de 
289.743, 589 lei/localitate. În schimb, 46 de 
comune conduse de primari PNL au avut 
alocări de 8,151 mil. lei (29,83% din suma 
totală), rezultând o medie de 177.195,652 
lei/localitate, cu 112. 547,937 lei mai puțin 
decât primăriile PSD! Cel mai în câștig au 
ieșit comunele conduse de primari ai ALDE 
sau care vor candida în iunie pentru PSD, cu 
alocări medii de 300.000 lei/localitate.
Discrepanțe revoltătoare între 

comunele din Prahova
Și-acum să discutăm, deși nu mai 

era nevoie, cu argumente. Susțin ipocrit 
consilierii județeni că au ajutat comunele 
care derulează proiecte de infrastructură ce 
necesită cofi nanțare locală. Nimic mai fals! 
Drajna (PNL), care derulează 7 proiecte 

europene, s-a ales cu 180.000 lei, în timp ce 
comuna Bănești (PSD), care a câștigat două 
fi nanțări europene, din care una minoră, 
prin GAL, a primit 420.000 lei! În fi ne, sunt 
localități cu zero proiecte europene prin 
POR sau PNDR, care au benefi ciat de ajutor 
mult mai însemnat: Izvoarele (PSD)-350.000 
lei, Aluniș (PSD)-340.000 lei, Cerașu 
(PSD)-310.000 lei. Comuna Gorgota (PNL), 
care gestionează și ea 5 proiecte europene, 
a primit 170.000 lei, cu mult sub Gherghița 
(PSD)-350.000 lei sau Râfov (PSD)-340.000 
lei. Consultând lista așezărilor cu primari 
PNL, vom remarca aici câteva primării 
favorizate: Sângeru-330.000 lei, Podenii 
Noi-300.000 lei. Numai că generozitatea ține 
de cu totul alt resort: afl ăm că primarul din 
Sângeru va candida în iunie pe listele PSD, 
iar cel de la Podenii Noi și-a declarat de mult 
timp afi nitatea față de ALDE. Presupunând 
că aleșii ar fi  vrut să sprijine comunele mici, 
care n-au bani nici măcar de funcționare, 
și aici avem reale discriminări: Jugureni 
(PSD), cu o populație de 555 de locuitori, 
a primit 230.000 lei, în timp ce Tătaru 
(PNL), comună cu 900 de locuitori, s-a 
ales cu 100.000 lei! Continuând comparația 
în funcție de numărul de locuitori, 

avem o oglindă clară a favoritismelor 
politice: Chiojdeanca (PSD), 1.600 de 
locuitori-280.000 lei, Sălciile (PNL), 1.870 
de locuitori- 135.000 lei; Adunați (PSD), 
2.100 de locuitori-230.000 lei, Apostolache 
(PNL), 2.130 de locuitori-180.000 lei; Șotrile 
(PSD), 3.360 de locuitori-280.000 lei, Bertea 
(PNL), 3.200 de locuitori-140.000 lei; 
Tomșani (PSD), 4.400 de locuitori-380.000 
lei, Baba Ana 
(PNL), 4.200 de 
locuitori-145.000 
lei. Și exemplele 
pot continua. 
Interesant este că în 
Consiliul Județean 
Prahova e un soi 
de blat, înțelegere, 
r e s e m n a r e ; 
de exemplu, 
singura ripostă a 
consilierilor PNL 
a fost să ceară bani 
pentru comuna 
Păulești, al cărui 
primar va candida 
în iunie din partea 
liberalilor, dar nu 
s-a produs nici 
măcar o revoltă 
de formă față de 
felul discreționar 
de alocare a 
fondurilor. Nici 
măcar primarii 
PNL nu ridică 
pretenții! Nu i-am 
auzit vreodată 
spunând, pe șleau, 

cum sunt vitregiți de județ!
În privința orașelor, Ploieștiul a primit, 

e adevărat, cea mai mare sumă (1.000.000 
lei), dar să nu uităm că are și cea mai mare 
contribuție la constituirea bugetului! În rest 
se poate remarca aceeași dărnicie față de 
centrele urbane conduse de primari ai PSD 
și ALDE, în detrimentul orașelor cu primari 
liberali.

Sume alocate localităților conduse de primari PSD 
Nr. crt. Localitate Populație Suma alocată 

(lei)
1 Adunați 2.100 230.000
2 Aluniș 3.430 340.000
3 Balta Doamnei 2.400 290.000
4 Bănești 5.640 420.000
5 Blejoi 8.800 130.000
6 Călugăreni 1.200 280.000
7 Ceptura 4.700 250.000
8 Cerașu 4.700 310.000
9 Chiojdeanca 1.600 280.000
10 Ciorani 6.800 250.000
11 Colceag 4.870 330.000
12 Cornu 4.300 400.000
13 Cosminele 1.040 200.000
14 Dumbrăvești 3.700 300.000
15 Fântânele 2.060 240.000
16 Fulga 3.330 280.000
17 Gherghița 2.000 350.000
18 Gornet 2.920 330.000
19 Gura Vadului 2.260 230.000
20 Izvoarele 6.700 350.000
21 Jugureni 555 230.000
22 Olari 1.940 310.000
23 Păulești 5.600 240.000
24 Păcureți 2.100 280.000
25 Posești 3.960 350.000
26 Predeal Sărari 2.340 280.000
27 Provița de Sus 2.080 290.000
28 Râfov 5.400 340.000
29 Salcia 1.070 220.000
30 Secăria 1.230 240.000
31 Starchiojd 3.860 320.000
32 Șotrile 3.360 280.000
33 Ștefești 2.400 280.000
34 Talea 1.060 230.000
35 Telega 5.600 230.000
36 Tomșani 4.400 380.000
37 Vadu Săpat 1.750 270.000
38 Valea Călugărească 10.900 500.000
39 Vărbilău 6.900 340.000
TOTAL 11.300.000
Suma medie/localitate 289.743, 589

Sume alocate localităților conduse de primari PNL
Nr. crt. Localitate Populație Suma alocată

1 Albești Paleologu 5.630 175.000
2 Apostolache 2.130 180.000
3 Ariceștii Zeletin 1.250 100.000
4 Baba Ana 4.200 145.000
5 Bălțești 3.800 165.000
6 Bărcănești 9.700 245.000
7 Bătrâni 2.100 130.000
8 Bertea 3.200 140.000
9 Berceni 6.350 205.000
10 Boldești Grădiștea 1.800 130.000
11 Brebu 7.200 220.000
12 Bucov 11.170 280.000
13 Cărbunești 1.740 125.000
14 Cocorăștii Colț 3.000 120.000
15 Cocorăștii Mislii 3.400 150.000
16 Drajna 5.430 180.000
17 Drăgănești 4.940 305.000
18 Dumbrava 4.470 170.000
19 Filipeștii de Pădure 10.500 255.000
20 Filipeștii de Târg 8.300 235.000
21 Florești 7.900 230.000
22 Gorgota 5.200 175.000
23 Gornet Cricov 2.300 140.000
24 Gura Vitioarei 6.100 150.000
25 Iordăcheanu 5.400 150.000
26 Lapoș 1.220 105.000
27 Lipănești 5.250 175.000
28 Măgurele 4.750 171.000
29 Mănești 4.000 170.000
30 Plopu 2.360 140.000
31 Podenii Noi 4.850 300.000
32 Poienarii Burchii 4.900 165.000
33 Poiana Câmpina 5.100 190.000
34 Provița de Jos 2.300 130.000
35 Puchenii Mari 8.450 240.000
36 Sălciile 1.870 135.000
37 Scorțeni 5.760 150.000
38 Sângeru 5.500 330.000
39 Surani 1.860 140.000
40 Șirna 4.940 175.000
41 Târgșoru Vechi 10.100 280.000
42 Tătaru 900 100.000
43 Teișani 3.700 150.000
44 Tinosu 2.440 140.000
45 Valea Doft anei 6.700 220.000
46 Vâlcănești 3.870 145.000
TOTAL 8.151.000
Media alocată/localitate 177.195,652

         Sume alocate localităților conduse de primari ALDE și PPU
Nr. crt. Localitate Populație Suma alocată

1 Măneciu 10.760 300.000
3 Măgureni 6.500 300.000
4 Șoimari 3.140 300.000
TOTAL 900.000
Media alocată/localitate 300.000

                                            Sume alocate orașelor din județ
Denumire oraș Partid 

primar
Populație (cifre 
rotunjite)

Sumă alocată

Ploiești PNL 235.000 1.000.000
Câmpina PNL 37.800 350.000
Azuga PNL 4.890 170.000
Băicoi ALDE 19.200 700.000
Boldești Scăeni PSD 11.600 650.000
Breaza PSD 16.800 500.000
Bușteni PSD 10.000 500.000
Comarnic PSD 12.550 500.000
Mizil PNL 16.600 550.000
Plopeni PNL 9.150 230.000
Sinaia PNL 11.700 290.000
Slănic PNL 6.020 175.000
Urlați PNL 11.650 450.000
Vălenii de Munte PSD 13.600 700.000
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Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

CELEBRUL DIRIJOR, COMPOZITOR ȘI PROF. CELEBRUL DIRIJOR, COMPOZITOR ȘI PROF. 
UNIV.DR. MARIN CONSTANTIN, AMBASADOR DE UNIV.DR. MARIN CONSTANTIN, AMBASADOR DE 
ONOARE AL UNESCO – 95 DE ANI DE LA NAȘTERE

UN IMPORTANT JUBILEU:UN IMPORTANT JUBILEU:

Joi, 26 februarie a.c., sau împlinit 95 de 
ani de când a văzut lumina zilei și razele 

binefăcătoare ale soarelui, în satul Urleta 
din comuna Bănești, judeţul Prahova, cel 
care a devenit celebrul dirijor, compozitor 
și prof. univ. dr. MARIN CONSTANTIN 
- Artist Emerit, Ambasador de onoare 
al UNESCO, Doctor Honoris Causa al 
Universităţii de Muzică „Gh. Dima” din 
Cluj Napoca, personalitate de excepţie 
a știinţei și artei muzicale românești și 
universale din veacul XX.

După terminarea, cu brio, a școlii 
primare din satul natal, viitorul mare 
muzician se înscrie, în anul 1936, la Școala 
Normală de Băieţi din Ploiești, dar după 
primele două clase, această instituţie de 
învăţământ desfi inţându-se, își continuă cu 
succes studiile la vestita Școală  Normală de 
Băieţi „Spiru Haret” din Buzău, obţinând 
în anul 1944, titlul de învăţător.

Remarcat în timpul școlii normale 
buzoiene, pentru excepţionalul său talent în 
domeniul artei sonore de către eminentul 
profesor de muzică, dirijor și autor de 
manuale didactice Ioan D. Vicol, tânărul 
învăţător Marin Constantin urmează, în 
perioada 1944-1949 cursurile Academiei 
de Muzică din București și, în paralel, ale 
Facultăţii de Psihologie și Filozofi e din 
cadrul Universităţii din Capitală.

În perioada studiilor muzicale 
universitare, studentul Marin Constantin 
a benefi ciat de îndrumarea de specialitate 
din partea unor eminenţi maeștri ai 
muzicii și pedagogiei muzicale românești, 
printre care: acad. Mihail Jora, prof. 
univ. Ioan D. Chirescu, Marţian Negrea, 
Dimitrie Cuclin, George Breazul, Dumitru 
D. Botez, Zeno Vancea, Vasile Popovici 
și Florin Eft imescu, iar la Facultatea de 
Psihologie, Filozofi e – printre profesorii 
săi s-au afl at G. Antonescu, Mircea Florian, 
acad. Dimitrie Gusti, Mihail Ralea, Tudor 
Vianu ș.a.

Încă din timpul studiilor muzicale 
universitare, profesorul Marin Constantin 
se afi rmă ca dirijor la diferite formaţii 
corale studenţești și de amatori din 
Capitală. În 1951, remarcând capacitatea 
profesională și performanţele sale artistice, 
forurile centrale de specialitate l-au investit 
în funcţia de director general și dirijor al 
Ansamblului Tineretului din România, 
cu care a participat la numeroase turnee 
artistice și festivaluri internaţionale ale 
tineretului și studenţilor, obţinând pentru 
incontestabilele performanţe artistice 
Premiul I și Medalii de aur, iar în 1956, și 
titlul de Artist Emerit.

Urmând exemplul iluștrilor săi 
înaintași, dirijorul și compozitorul Marin 
Constantin, începând din 1960 se dedică 
și nobilei activităţi didactice universitare 
ocupând, prin concurs, întreaga ierarhie 
universitară, cea de profesor la catedra de 
Ansamblu și dirijat coral din Universitatea 
Naţională de Muzică București, între 
anii 1970-1993. În perioada 1960-1964, 
maestrul Marin Constantin este numit și 
directorul general al Direcţiei Muzicii din 
Ministerul Culturii, iar între anii 1966-
1970 s-a afl at la cârma primei scene lirice a 
ţării, Opera Naţională din București.

Continuând cu succes importantele 
tradiţii ale muzicii corale românești, în 
1958, distinsul muzician Marin Constantin 
pune bazele Capelei corale „Gheorghe 
Cucu” pe care în 1963 o transformă în 
Corul de Cameră Madrigal, iar în 1996, 
prin Hotărâre Guvernamentală, devine 

CORUL NAŢIONAL DE CAMERĂ 
MADRIGAL.

Această excelentă instituţie muzicală a 
constituit pentru compozitorii consacraţi 
sau mai tineri, dar și pentru studenţii secţiei 
de compoziţie nu numai un interpret unic 
ci și un original laborator de creaţie în 
cadrul căruia înfl orea triada: compozitor 
- dirijor – madrigalist. Sunt evidente în 
acest sens lucrările corale dedicate în primă 
audiţie absolută corului Madrigal de către 
renumiţii compozitori: Ștefan Niculescu, 
Anatol Vieru, Myriam Marbe, Tiberiu 
Olah, Irina Odăgescu – Ţuţuianu, Dan 
Buciu, Mihai Moldovan etc.

Sub autoritara baghetă a dirijorului 
magician Marin Constantin, Corul 
Naţional de Cameră Madrigal a susţinut 
peste 3500 de concerte,  din care: 2300 în 
străinătate, în majoritatea ţărilor europene, 
în cele două Americi, Canada și în spaţiul 
asiatic. În acest context, se înscrie prezenţa 
Corului Naţional de Cameră Madrigal la 
toate ediţiile Festivalului și Concursului 
Internaţional George Enescu (începând 
cu ediţia a III-a din 1964), dar și la alte 
manifestări similare din Franţa, Austria, 
Germania, Polonia, Italia, Olanda, Cehia 
ș.a., pretutindeni bucurându-se de cele 
mai mari succese și deosebite aprecieri din 
partea unor înalte personalităţi ale artei 
muzicale mondiale, presei de specialitate și 
numerosului public.

Inegalabilul dirijor și profesor Marin 
Constantin, între anii 1976-1994 a 
condus cursuri internaţionale de dirijat 
și interpretare corală în Italia, Elveţia, 
Columbia, Mexic, Ecuador, Venezuela, 
SUA etc. Grandiosul opus discografi c 
Arta construcţiei și interpretării corale, 
editat în zece CD-uri, este rodul știinţei 
și experienţei profesionale a maestrului 
Marin Constantin, care, de-a lungul vieţii 
a parcurs cu repertoriul coral deosebit 
de vast, ce cuprinde în cele patru direcţii 
repertoriale: capodopere ale Renașterii 
europene, muzicii bizantine, muzicii clasice 
și contemporane românești și universale, 
sute de opusuri.

Ilustrul muzician Marin Constantin 
a fost un eminent compozitor. Începând 
din 1954, opera sa componistică cuprinde 
numeroase creaţii de referinţă inspirate, 
în primul rând, din comoara nestematelor 
noastre creații populare, din viaţa școlii și 
a tinerii generaţii, precum și din tradiţiile 
tezaurului muzical prahovean. În acest 
sens, se remarcă Suita prahoveană scrisă 
pe versuri populare în 1986, sau piesa Pe 
plaiul României (1989), versuri de Viorel 
G. Cozma.

Excepţionala activitate artistică 
desfășurată timp de aproape șase decenii 
de celebrul dirijor, compozitor și profesor 
univ. dr. Marin Constantin, a fost răsplătită 
cu numeroase și importante ordine și 
medalii ale statului român, UNICEF, 
cu diplome de onoare ale Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor, Uniunii 
Criticilor Muzicali, ATM etc. În anul 1984, 
maestrul Marin Constantin obţine titlul de 
Doctor în fi lozofi a muzicii (în SUA), iar 
în 1985, titlul de Doctor în Muzicologie al 
Academiei „Gh. Dima” din Cluj Napoca. 
În 1994, această instituţie de învăţământ 
i-a decernat și cel mai înalt titlu academic: 
Doctor Honoris Causa. În anii 1990, 1992, 
1994, a fost declarat Omul Internaţional 
al Anului, iar din 1992 a fost investit și cu 
titlul de Ambasador de onoare UNESCO.

Începând din anul 1999, prin ordin 

al Ministrului Educaţiei și Cercetării, 
dirijorul Marin Constantin a fost numit 
fondatorul și director onorifi c pe viaţă al 
Corului Naţional de Cameră Madrigal. 
Numele său este menţionat în aproape zece 
ediţii ale unor importante lexicoane din 
America, Anglia etc.

Legat profund de judeţul natal și judeţul 
Buzău, eminentul muzician împreună cu 
Corul de Cameră Madrigal, a concertat 
în orașele Ploiești, Câmpina, Sinaia, satul 
Urleta, Buzău și la ediţiile din 1994, 1995, 
1996, ale Festivalului Internaţional de 
Poezie „Nichita Stănescu”, ce a avut loc în 
Ploiești la sala de concerte „Ion Baciu” a 
Filarmonicii „Paul Constantinescu”.

Ulterior, a fost sărbătorit într-un concert 
excepţional în Sala Auditoriu a Muzeului 
Judeţean de Istorie și Arheologie Ploiești 
– unde în anii 1936-1937, s-a afl at ca 
elev al Școlii Normale de Băieţi Ploiești. 
Au susţinut atunci alocuţiuni prof. univ. 
dr. Mihai Cosma, muzicologul Petre 
Codreanu, compozitorul și muzicologul 
Vasile Donose, ing. Mircea Labă – care 
a fi nanţat integral și toate cheltuielile 
de organizare a manifestării omagiale 
la Ploiești și Păulești și prof.  dr. Al. I., 
Bădulescu.

Simbol al culturii și artei muzicale 
românești și contemporane, maestrul 
Marin Constantin, care a trecut în eternitate 
la cumpăna dintre anii 2010-2011, merită 
întreaga noastră stimă, admiraţie și 
preţuire, așa cum a consemnat-o, la vremea 
respectivă și un alt mare fi u de onoare al 
acestui judeţ și al culturii române:

Astăzi, Marin Constantin este nu 
numai creatorul corului „Madrigal”, dar 
a devenit un fel de monument natural 
al glasului uman în cântec și, fără nicio 
îndoială, unul dintre cei mai desăvârșiţi 
dirijori de voci umane cântătoare 
din lume… om de mare tandreţe, de 
o eleganţă viguroasă, produs natural 
al cerului, ca și Ion Creangă, decretat 
de George Călinescu monument al 
naturii și, de ce nu, la rândul nostru, 
nu l-am decreta pe Marin Constantin 
un monument al naturii, deci produs 
natural. Marin Constantin însănătoșește 
melosul, aducând cântecul lumii la noi 
acasă și producând o rază de lumină., 
exact atunci când ai nevoie de ea… Ce se 
cuvine Madrigalului? O reverenţă. Ce se 
cuvine lui Marin Constantin? Un omagiu.
(Nichita Stănescu).

al Ministrului Educaţiei și Cercetării

Știi cu siguranţă, că stomacul produce 
sucuri gastrice, pentru a favoriza digestia 
alimentelor. Problema este că peretele 
esofagului nu a fost conceput pentru a 
rezista acidităţii mari. Așa că, dacă o parte 
din conţinutul stomacului „urcă” accidental, 
esofagul se irită.

Când sucurile gastrice ajung în esofag, 
resimţi un disconfort major. Iar în situaţiile 
în care acesta apare frecvent, de cel puţin 
două ori pe săptămână, poate fi  vorba 
de refl ux gastroesofagian. Din fericire, 
ai la îndemână câteva remedii naturale 
pentru diminuarea simptomelor și pentru 
prevenirea complicaţiilor.

Cum apare?
La majoritatea persoanelor, refl uxul 

are drept cauză o proastă funcţionare a 
sfi ncterului esofagian inferior. Acesta este 
un inel muscular situat la joncţiunea dintre 
esofag și stomac, ce are, în mod normal, 
rolul de a împiedica pârdalnicul refl ux. El 
se deschide doar pentru a permite trecerea 
mâncării din gură în stomac. Există însă 
alimente – cafea, ceapă – care pot provoca 
relaxarea acestui sfi ncter într-un moment 
nepotrivit. „Defecţiunea” lui poate avea cauze 
variate, printre care și obezitatea, dar și un 
orar incorect al meselor (mâncatul înainte de 
culcare, spre exemplu). Iar preparatele prăjite 
în exces, dar și cafeaua, alcoolul, tutunul pot 
declanșa sau înrăutăţi simptomele de arsură.

Alimente de preferat
O soluţie împotriva refl uxului gastro-

esofagian la îndemâna oricui este consumul 
frecvent de fructe și de legume crude. Motivul 
este simplu: acestea sunt o sursă bogată de 
enzime digestive, ce favorizează procesele 
digestive de la nivelul stomacului. Alege și 
produsele din carne albă – pește, pui - gătite 
fără prăjire. Lactatele de tipul iaurturilor, 
laptelui acru, kefi rului, dar și varza murată 
sunt o sursă excelentă de bacterii probiotice, 
esenţiale pentru buna funcţionare a tractului 
digestiv.

Nu ignora semnalele de alarmă!
Persoanele care suferă de arsuri gastrice au 

deseori regurgitări acide imediat după ce au 
mâncat sau pe timp de noapte. Simptomele 
refl uxului sunt cronice, dispar și reapar în 
mod recurent. După ce se „instalează” însă, 
afecţiunea poate provoca leziuni la nivelul 
esofagului, și chiar degenera în cancer. Prin 
urmare, nu trebuie ignorată, mai ales că există 
o multitudine de tratamente naturale, efi cace 
pe termen lung.

Trusa verde
Coada-șoricelului – sub formă de infuzie 

(excelent remediu și pentru gastrite). 
Rostopască – sub formă de infuzie (scade 
aciditatea gastrică). Gălbenele, mușeţel – sub 
formă de infuzie după mese. Lemnul dulce 
– comprimate, pulbere. Roiniţă – infuzie, 
tinctură.

DE CE APARE REFLUXULDE CE APARE REFLUXUL  
GASTROESOFAGIANGASTROESOFAGIAN
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Despre pictorul Stelian D. Iliescu 
am afl at că își modelase stilul după 

cel al pictorului Gh. Tattarescu (care avea 
un stil personal infl uențat de academismul 
italian și parțial de iconografi a tradițională 
bizantină). O altă lucrare a pictorului Stelian 
Iliescu de care am cunoștință este biserica 
Sf. Cuvioasă  Parascheva din localitatea 
Cornu Jud. Prahova. Așa cum am spus în 
numărul trecut, azi nu mai putem vedea 
nimic (cu certitudine) din lucrarea acestui 
pictor la biserica Boldescului. În biserica Sf. 
Gheorghe Nou cred personal că mai sunt 
executate câteva lucrări de acest pictor. Mă 
refer la pictura din pridvor (clopotniță), 
parte a bisericii care de altfel a rămas 
întreagă dupa bombardament precum și 
o parte din picturile din catapeteasmă (în 
special în partea superioară a acesteia)  

Pictura actuală este a artistei Dona Nuni 
(1916 – 2009) executată în perioada 1976 
- 1981. Pictorița Nuni (Niculina) Dona 
este fi ica lui Achil Raul Alexandru Dona 
și a Niculinei Henrieta Delavrancea, deci,  
nepoată dupa mamă a lui Barbu Ștefănescu 
Delavrancea. S-a născut în 1916 și a murit în 
2009 într-un mare anonimat. Nu mai puțin 
cunoscută este și familia tatălui său, Dona. 
Fără a intra în detalii, strămoși ai  pictoriței 
Nuni Dona au ctitorit biserica “Cuibul cu 
barza” (1830), au fost colecționari de artă  
(colecția Dona pierzându-și individualitatea 
prin contopirea mai multor colecții în ceea 
ce s-a numit Muzeul colecțiilor (1978)). 
Îndrumată de mama sa, și ea o artistă 
cunoscută și apreciată în epocă, a studiat 
artele în Bucureşti (l-a avut profesor pe 
Francisc Sirato - 1933) și plecând de la 
pictura de şevalet îşi descoperă chemarea 
pentru pictura monumentală cu tematică 
diferită, de la cea profană la cea sacră,  
pictând şi cateva biserici în ţară şi în 
străinătate. În tablourile sale descoperi 
o simplitate a formei şi o mare dragoste 
pentru culoare. Există un echilibru între 
desen şi materia picturală, desenul nu 
numai de contur ci şi acela decorativ, care 
se transformă într-o grafi e. Lucrările sale au 
o ritmicitate dată de modul de aşternere al 
petelor, dar şi de spontaneitatea desenului, o 
adevărată reprezentantă a stilului neoclasic. 
A fost un artist care spunea că nu a cunoscut 
succesul însă a fost apreciată. În 1937 o 
cunoaște pe regina Maria prin intermediul 
mătușii sale Cella Delavrancea. În perioada 
aceea era studentă la arte și spunea într-un 
articol memorialistic: “Nici nu mi-a trecut 
prin minte să-i ofer reginei o pictură de-a 
mea. Ar fi  insemnat să cred despre mine prea 
mult!”. 

Despre pictura a fresco Nuni 
Dona mărturisea:

„Am lucrat portrete, multe 
peisaje, naturi moarte... Însă 
după întâlnirea cu Ghiţă 
Popescu m-am apropiat de 

frescă. De la el am invăţat. E o meserie 
diferită. Trebuie să pictezi intr-un timp 
foarte scurt, pe tencuială, care să fi e puţin 
umedă, dar nu udă. Dacă se usucă, nu mai 
prinde culoarea, dacă e prea udă, culoarea 
se amestecă cu varul şi se decolorează... 
Am făcut şi pictură bisericească. Patriarhia 
l-a trimis pe Ghiţă Popescu la Ierusalim, 
să picteze capela ortodoxă. Acolo fusese 
un război şi rămăsese nepictată. După ce 
am terminat-o noi de pictat, a izbucnit din 
nou războiul, cel de 7 zile. N-a mai revăzut 
fresca de la Ierusalim, dar cea de la Primăria 
Municipiului Bucureşti e deja... vedetă 
la tv. Apare în fundal ori de câte ori se fac 
fi lmări acolo. „Nu doar că am pictat-o, tot cu 
Ghiţă Popescu, dar am şi restaurat-o, după 
cutremurul din 1977.”

Din 1950 se ocupă de frescă, și amintesc 
câteva din lucrări: Din trecutul capitalei, 
pentru sala de consiliu a Primăriei din 
Bucureşti, Din istoria Dobrogei, în sala 
de consiliu a Primăriei din Constanţa şi 
fresca de la Casa de cultură din Baia Mare. 
Împreună cu Gheorghe [Ghiţă] Popescu a 
pictat biserici în Piteşti şi Ploieşti (deci la 
biserica Boldescului este posibil să fi  lucrat 
si artistul Ghiță Popescu), precum şi Capela 
românească din Ierusalim şi a realizat 
decoraţii şi mozaic la faţadele unor blocuri, 
şcoli şi la Casa Scânteii (azi Casa Presei), 
unde a lucrat cu un colectiv format din mai 
mulţi artişti.

Renumitul meşter sculptor Dumitru 
Gaft on din Târgu Neamţ a sculptat în 
lemn de tei catapeteasma, stranele, tronul 
patriarhal. În 1990 realiza cea de a 42- a 
lucrare la biserica “Schimbarea la față” din 
localitatea Băile  Herculane. Multe dintre 
operele sale au ajuns la diferite biserici din 
SUA, Canada, Australia, Germania, Franţa, 
etc. Amintesc din realizările sculptorului : 
Parohia Popesti (Iași), Parohia Schimbarea 
la față Baile Heruculane, parohia Adormirea 
Maicii Domnului Tg. Neamt, Parohia Sf 
Mare Mucenic Gheorghe Brasov.

Ploiestii au stiut sa modeleze caractere 
si să le apropie identitatii sale. Este și cazul  
sculptorului Nicolae Otto Kruch  un 
reprezentant de seamă al artiștilor bănățeni 
care și-a găsit în urbea noastră muza creației 
timp de aproape  de 30 de ani. Din 1965 s-a 
stabilit la Ploiești până la sfarșitul vieții în 
1995.  

Aici, a fost președinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici  din Ploiești în perioada 1981 până 
în 1991. Dintre creațiile sale enumăr câteva:

- efi gia lui Nichita Stănescu  de pe casa 

memorială;
- Eufrosin Potecă (cărturar, teolog, 

iluminist), bust din piatră de calcar amplasat 
în satul Nucșoara Jud. Prahova (1971);

- Grigore Ion (fost un soldat al 
Batalionului al II-lea de Vânători din cadrul 
Diviziei a IV-a a Armatei Române, erou al 
Razboiului de Independență care, la 30 aug. 
1877 , a capturat drapelul turcesc în timpul 
asaltului asupra redutei Grivița 1), bust din 
piatră afl at în localitatea satul Dumbrăvești, 
Jud. Prahova (1971);

- Mihai Viteazul în piatră de calcar la 
Școala generală nr. 21 din Ploiești;

- Constantin Dobrogeanu Gherea  bust 
din marmură de Rușchița amplasat în fața 
„Halelor Centrale” din Ploiești (1981);

- Pictot Ion Negulici , bust din piatră de 
calcar, Ploiești;

Este inițiator și coautor al statuii ecvestre 
Mihai Viteazul din Ploiești alături de un 
grup de sculptori, pe care nu a reușit să o 
fi nalizeze din cauza decesului survenit 
prematur.

Este autor a numeroase portrete ale 
contemporanilor săi și busturi de copii, 
executate în piatră, bronz sau teracotă. 
Desenele sale în cărbune sau creion sunt 
de o mare virtuozitate artistică. Sculptorul 
Nicolae Otto Kruch este unul dintre marii 
portretiști pe care i-au dat șvabii bănățeni 
României și a  avut atelierul în apropierea 
bisericii .

Să nu uităm pe cei care cu devotament 
și abnegație au slujit biserica Boldescului. 
Numele celor care au slujit până în 1944 
era înscris pe o placă de piatră, care a fost 
distrusă în timpul bombardamentului. 
Despre această piatră afl ăm dintr-un înscris 
din altar (azi nu mai există): “Așezată la 
Sfânta Proscomidie și această piatră sfântă 
piatră era dăruită sfi ntei biserici de Dlui 

Tănase Bucureșteanu la anul 1870, dar 
în anul 1944 biserica a fost distrusă de 
bombardament în ziua de 5 mai  și s-a 
spart și această piatra”.  Înscrisul aparține 
cântărețului Ioan D. Crăciun și are data de 
11 aprilie, Marți, după Paști 1950 .  Nu ar fi  
rău dacă am relua această tradiție! Și acest 
pomelnic ar fi : ctitorii întâi apoi Teodorit 
arhireul, Timotei arhimandritul, Ștefan 
monahul, Petre preotul, Porfi rie monahul, 
și preoții Ioan, Stemate, Sava, Ruse, Călin, 
Mihail, Zaharia, Vasile, Ioniță, Teodosie, 
Ioan, Ioan la care s-au adăugat preoții 
care au slujit între 1950 și 1967 Ghorghe, 
Simion, Vasile, si Ilie.   Preotul Arion Leon 
a venit să păstorească în această parohie 
în 1967 (2 iulie)  unde a și fost hirotonisit. 
Anul acesta împlinește 80 de ani (născut la 
15 decembrie 1940 în comuna Fulga, Jud. 
Prahova). Dintre evenimentele din ultimii 
ani aș aminti aducerea pentru prima dată la 
Ploiești a moaştelor Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, în 2013, 
de la Mânăstirea „Duminica Sfi nţilor 
Români” din Bucureşti. Cu aceeași ocazie 
a avut loc sfi nţirea Centrului educaţional–
social ,,Sfântul Gheorghe Nou’’, ridicat 
în curtea bisericii.  În 2014 au fost aduse 
moaștele Sf. Teodosie de la Brazi iar în 2015  
moaștele Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur.

Închei cu acest leit motiv: Iar Gheorghe 
Boldescu  NU are întru amintirea sa o 
amărâtă de placă comemorativă, nu mai 
vorbesc de un bust sau o statuie!

Notă și erată pentru Piața Sârbească 
(3):  În perioada 4 aprilie – 31 iulie 1944 
au avut loc mai multe raiduri ale aliaților 
asupra unor obiective economice și orașe 
din România. Ploieștii au fost loviti în cele 
mai multe rânduri fi ind cel mai afectat 
oraș de bombardamentele anglo- americane 
(distrus în proporție de aproximativ 65%). 
În 5 mai 1944 a fost bombardată partea de 
nord a orașului vizată fi ind, în primul rând, 
Rafi năria Vega . În urma acestui raid a 
fost lovită și Biserica Sf. Gheorghe Nou. Iar 
Ploiestii NU sunt oraș martir al celui de-al 
doilea război mondial!

INEDIT

PIAȚA SÂRBEASCĂ (GHEORGHE BOLDESCU)PIAȚA SÂRBEASCĂ (GHEORGHE BOLDESCU)(V)(V)

Salajan Bogdan-Lucian SSSSSSalajan Bogdan-Lucian 

SE CUVIN CÂTEVA CUVINTE DESPRE ARTIȘTII CARE AU ÎNFRUMUSEȚAT CU LUCRĂRILE LOR BISERICA BOLDESCULUI.

Pictorița Nuni Dona (1916-2009)

D.Gaft on – Catapeteasma Bisericii Sf. Gheorghe Nou

Niculina Dona- Cina din Mamvri

N. Otto Kruch – Sf. Gheorghe (bronz)

D G ft C t p t Bi i ii Sf Gh h N

N Otto Kruch Sf Gheorghe (bronz)
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C(U)HICU ÎȘI CÂNTĂ NUMELE? 
Protestele participanților la războiul de la Nistru în 

această zi de 2 martie 2020 sunt pe deplin îndreptățite. Căci 
acțiunile actualei guvernări de „comemorare” a memoriei 
celor căzuți pentru apărarea independenței și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova s-au dovedit a fi  profund 
duplicitare și preponderent de PR politic. Or, când în aceeași 
zi, liderii de la  Tiraspol declară că la 2 martie 1992 „Moldova 
a declanșat o agresiune de amploare împotriva Transnistriei”, 
că formațiuni armate ale Moldovei au atacat o companie de 
apărare civilă a Armatei a 14-a a fostei URSS, dislocată la 
Cocieri, că vărsările de sânge au fost oprite de Rusia etc., etc., 
este de înțeles. Morile propagandistice ale Moscovei sunt de 
neîntrecut în lume prin formele și turațiile de intoxicare și 
fabricare de minciuni, iar exponenții locali ai Kremlinului 
pe un teritoriu ocupat nu pot avea o altă logică decât cea 
a unui agresor deghizat în victimă. Dar când liderii politici 
de la Chișinău se erijează în agenți de infl uență ai Federației 
Ruse, asta e deja catastrofal. 

Venit la depunere de fl ori dis de dimineață, ca să fi e mai 
departe de ochii veteranilor și a celor care l-au huiduit de 
draga dimineață, președintele Igor Dodon a făcut declarații 

în totală disonanță cu spiritul acțiunilor de comemorare. 
Întrebat de jurnaliști când vor pleca trupele militare rusești 
de pe teritoriul țării noastre, Dodon a declarat că nu e vorba 
de trupe sau bază militară rusă. „Sunt depozite din timpul 
sovietic și sunt peste 1.000 de soldați ai Federației Ruse 
care păzesc aceste depozite”. Și că imediat ce va fi  soluționat 
procesul de reutilare a acestor obuze, soldații trebuie să se 
retragă. Dar cu pacifi catorii mai vedem ce facem după ce 
se va găsi o soluție a diferendului transnistrean. Una de 
federalizare, trebuie să înțelegem.  

Nici reacția la protestul din centrul capitalei nu a fost 
una mai puțin sfi dătoare. „Cu regret, există și forțe politice 
care au dorit să transforme data de 2 Martie într-o nouă zi 
de sânge, ură și dezbinare. Sunt multe semnale ce indică 
foarte clar că în spatele manifestării violente de astăzi se 
afl ă unele grupări politice”, a califi cat președintele protestele 
veteranilor. Și a dat de înțeles, că  potrivit informațiilor de 
care dispune, în spatele „protestului” stau Plahotniuc și 
Shor, împreună cu noua lor echipă reunită în proiectul „Pro 
Moldova”. Nu mai puțin „patriotic” a fost și discursul prim-
ministrului Ion Chicu la a doua sa depunere de fl ori, deja în 
cadrul mitingului organizat chipurile pentru comemorarea 
veteranilor și a celor căzuți în războiul de la Nistru. Premierul 

a chemat „moldovenii” la unire și „să nu se lase manipulați 
ușor de ticăloși politici”. Pentru că „orice haimana politică 
își face la noi capital prin subiecte ce scindează oamenii”, iar 
„vărsările de sânge au fost admise de politicieni”. Doar că nu a 
spus că Rusia a „stopat vărsările de sânge” cu Armata a 14-a. 

Dar cine sunt „ticăloșii politici”? „Pe de o parte niște 
ticăloși care nu se puteau împăca cu gândul că Uniunea 
Sovietică dispărea și moldovenii doreau să fi e liberi. Pe de 
altă parte, o clasă politică infantilă, cu trecut leninist, naivi în 
politică și incapabili să confrunte diplomatic separatismul”. 
Nici mai mult nici mai puțin! Între „ticăloșii” separatiști 
și cei care au fondat statul Republica Moldova („ticăloși 
politici”?) premierul pune semnul egalității. Nu e de mirare. 
Când întregul său  discurs de comemorare a fost tocmai 
că „o pledoarie” în spirit profund leninist, prin care Chicu 
a dat de înțeles că tocmai el mai degrabă regretă perioada 
sovietică, decât o condamnă. Și nici un cuvânt despre 
retragerea trupelor rusești de pe teritoriul statului pe care și-l 
dorește (oare sincer?) integrat. „Noi avem război în țară și eu 
vă rog să facem front comun pentru a opri această scindare”, 
a mai chemat Chicu în discursul său. Întrebarea este: un 
front socialist, fără ticăloși politici?

Nicolae MISAIL; Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

RĂZBOIUL DE LA NISTRU NU S-A SFÂRȘIT. RĂZBOIUL DE LA NISTRU NU S-A SFÂRȘIT. 
NICI TICĂLOȘII POLITICI NU S-AU ISPRĂVITNICI TICĂLOȘII POLITICI NU S-AU ISPRĂVIT
Ziua de 2 martie 1992 este considerată data declanșării războiului de pe Nistru. 

Zi în care Republica Moldova devenea membru al Organizației Națiunilor Unite, 
ceea ce conduce la recunoașterea caracterului ilegal al auto-proclamatelor „republici” 
nistreană și găgăuză. În 2010, guvernul Filat, iar ulterior și legislativul de la Chișinău 
desemna 2 martie Ziua națională de comemorare a celor căzuți pentru independența 
și integritatea teritorială a Republicii Moldova, prescurtat Ziua Memoriei. Pe 2 martie 
2020 războiul a izbucnit din nou – de astă dată între veteranii confl ictului armat de la 
Nistru și actuala guvernare de la Chișinău. 

UNDE-I „PACE” NU-I CORUPȚIE? 
Ca și în anii ‘90 (acțiuni armate separate 

izbucniseră cu doi ani mai înainte de 2 
martie 1992), și anul acesta confl ictul pe 
marginea războiului de la Nistru, inclusiv 
a celui dintre veteranii lui și actuala 
guvernare, a început cam cu o săptămână 
mai înainte. Pe 27 februarie legislativul de 
la Chișinău a respins, cu voturile PSRM și 
ale PDM, propunerea Platformei PAS și 
DA de a include pe ordinea de zi adoptarea 
„Declarației cu privire la comemorarea 
evenimentelor din 2 martie 1992”. Proiectul 
acestui document cerea „retragerea 
necondiționată a tuturor trupelor 
militare străine de pe teritoriul Republicii 
Moldova și înlocuirea actualei misiuni de 
pacifi care cu o misiune civilă sub egida 
unei organizații internaționale, extinderea 

plenară a legilor statului, aplicarea 
convențiilor internaționale la care face 
parte Republica Moldova ca stat recunoscut 
asupra populației și teritoriului din stânga 
Nistrului”, toate acestea reprezentând în 
viziunea autorilor Declarației „singura 
opțiune realistă în vederea încheierii acestui 
confl ict înghețat”. 

Votul împotrivă al socialiștilor era de 
așteptat, pe nimeni nu a surprins. Dar 
iată democrații, care prin vocea lui Pavel 
Filip cereau pe 29 septembrie 2018 practic 
aceleași lucruri de la tribuna ONU, este 
greu de explicat. În cadrul unui briefi ng, 
la capătul ședinței legislativului, Pavel 
Filip, acum lider al PDM, se disculpa prin 
explicații trase la indigo ca și în cazul 
declarației privind ireversibilitatea cursului 
european al Chișinăului, eșuată exact în 
aceeași manieră. Că declarația propusă ar fi  

„scrisă stângaci și pe alocuri fără logică, fără 
să fi e clar care este scopul acesteia”, că autorii 
ei nu au acceptat să fi e redactată „puțin și cu 
colegii din PDM” și că în genere „deputații 
din blocul ACUM sunt interesați doar de 
PR și show”. Explicații ce nu prea țin. Căci 
dacă inițiativa celor de la ACUM se referea 
aproape sută la sută la aceleași revendicări 
care se conțineau și în apelul aceluiași Pavel 
Filip de la tribuna ONU, discursul său 
de la înalta tribună să fi  fost tot doar un 
element de „PR și show” pentru PDM-ul lui 
Plahotniuc? 

Dacă Declarația ar fi  fost adoptată, 
actualul legislativ ar fi  demonstrat o 
poziție tranșantă că Tiraspolul, cu 
susținerea Rusiei, încalcă Acordul semnat 

la 21 iulie 1992, în special art. 5 referitor 
la libera circulație a cetățenilor în zona 
de securitate, și că Moscova nu admite 
reintegrarea fi rească și pașnică a Republicii 
Moldova. Ca să nu mai zicem că „aleșii 
poporului” și-ar fi  reconfi rmat atașamentul 
la valorile democratice și consecvența în 
acțiuni menite să soluționeze diferendul 
transnistrean cât mai curând posibil anume 
prin demilitarizarea regimului din stânga 
Nistrului. Or, pacea de pe ambele maluri, în 
formula actuală, se datorează nu prezenței 
așa-zișilor pacifi catori, ci mai degrabă 
faptului că acest confl ict este consumat și 
menținut doar de interesele unor oligarhi 
corupți și militari nedoriți pe teritoriul unui 
stat străin. 

MAI TOT CE VOR VETERANII, DAR NICI O 
DEMISIE 

Deși respinsă de pe ordinea de zi, inițiatorilor le-a 
fost permis să dea citire textului Declarației în plenul 
Parlamentului. Probabil de teamă ca opoziția să nu blocheze 
tribuna centrală, cum a mai făcut când li s-a refuzat cererea 
de a fi  audiat ministrul de externe Aurel Ciocoi. Ar fi  să 
credem că anume conținutul Declarației (sau refuzul de a-i 
da curs?) a servit drept semnal pentru veteranii confl ictului 
armat de la Nistru de a declanșa o amplă acțiune de protest 
anume în Ziua Memoriei. În timp ce președintele Igor 
Dodon, spicherul Zinaida Greceanîi și premierul Ion Chicu, 
depuneau fl ori la monumentul „Maica Îndurerată” (cimitirul 
militar din Chișinău – N.M.), spre centrul capitalei au prins 
a se aduna sute de participanți la războiul de la Nistru, 
chemați de Consiliul Național al Veteranilor de Război. În 
scurt timp peste o mie de manifestanți au asediat clădirea 
guvernului, cerând întrevedere cu ministrul de interne 
Voicu și premierul Chicu. 

Revendicările veteranilor au curs pe două făgașe. În timp 
ce de la tribuna improvizată în Piața Marii Adunări Naționale 
(PMAN) vorbitorii cereau crearea unei subdiviziuni pe lângă 
Guvern ce ar soluționa problemele veteranilor, respectarea 
legii cu privire la statutul de veteran, indemnizații de 500 
de lei, cum primesc și veteranii celorlalte războaie, demisia 
ministrului Aureliu Ciocoi, o bună parte dintre veterani 
au trecut la revendicări mai radicale: „Jos guvernul”, „Jos 
trădătorii”, „Jos bandiții”, „Dodon la pușcărie”. După care și 
cuvântările de le tribună au devenit mai radicale: „Dodon e 
trădător de țară, a depus fl ori la cazacii ruși în Transnistria. Să 
se ducă la Penitenciarul 13”; „Cerem respect, onoare și grijă 

de veterani. În această perioadă când autoritățile sunt străine 
intereselor naționale și grijilor veteranilor, să ne mobilizăm 
să facem ordine din țară”. Plus demisia Guvernului Chicu, a 
lui Igor Dodon și a actualului Parlament. La propunerea de 
a dialoga cu consilierii, dar fără presă, mai mulți participanți 
la protest au încercat să forțeze intrarea principală a 
executivului, iar unul mai avan a spart cu buzduganul una din 
ușile glisante. Ministrul apărării, Victor Gaiciuc, a încercat, 
stângaci, să tempereze furia veteranilor, dar a fost huiduit. 
Abia la amiază, după ce premierul Ion Chicu a acceptat un 
dialog cu reprezentanți ai veteranilor, dar și cu un număr 
redus de camere de luat vederi, manifestanții au deblocat 
circulația transportului pe principalele artere ale capitalei. 
Dialogul a decurs într-o atmosferă strâmb prietenoasă. 
În special din partea premierului, care mai era vădit sub 
asediul declarațiilor sale cu doar o oră înainte, prin care 
califi ca protestul din PMAN „o acțiunea plină de istericale, 
organizată de forțe politice tăinuite”. Veteranii i s-au plâns 
că de fapt Consiliul  Național pentru problemele veteranilor 
și alte organizații instituite de președinte și guvern nu-i 
reprezintă. Că mimarea unor acțiuni în favoarea veteranilor 
stârnesc mai multă indignare decât atenție, că premierul nu 
a avut nici o reacție la revendicările depuse în 10 februarie la 
Cancelaria guvernului și că nici măcar nu a luat cunoștință 
de ele. Și că cei racolați de guvernare să le reprezinte chipurile 
interesele au amenințat veteranii din teritorii să nu participe 
la comemorarea zilei de 2 martie, cu atât mai mult să nu 
participe la protest, fi ind măsluiți cu niște insigne și medalii 
dubioase, mese de pomenire copioase din nu se știe ce surse. 

Premierul a acceptat propunerea de a institui un 
departament special pentru problemele veteranilor în cadrul 

unui minister sau direct subordonat Guvernului și a mai 
propus organizarea Adunării Generale a Veteranilor, care 
să decidă nume concrete ce-i vor reprezenta ofi cial și vor fi  
încadrați în structura creată. Și tot în cadrul adunării să fi e 
instituită ofi cial data de 2 martie Ziua Recunoștinței. Dar a 
respins cererile de demitere a ministrului de externe Aurel 
Ciocoi și cel al apărării Victor Gaiciuc. Demisia acestora a fost 
cerută și de combatanții din Bălți – un marș de comemorare 
a eroilor căzuți în luptele de la Nistru au organizat în capitala 
nordului angajații Inspectoratului de Poliție Bălți și militarii 
Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova”. Cel puțin în 
privința lui Aureliu Ciocoi premierul crede că explicațiile 
ministrului au fost sufi ciente și că nu va lua o decizie în 
privința acestuia. „Ați schimbat Guvernul, da doi miniștri 
nu pot fi  schimbați? Că și-a cerut scuză în fața Guvernului 
și a PD-ului nu este sufi cient. Să vină în fața noastră”, a 
fost replica grupului de veterani adresată premierului. 
Dialogul dintre veterani și executiv a continuat a doua zi 
dis de dimineață. Dar fără presă, premierul motivând că e 
o discuție mai mult de ordin tehnic și prezența jurnaliștilor 
nu e necesară. Lucru ce l-a revoltat pe unul dintre liderii 
veteranilor, care a părăsit sala în semn de protest. „Nu-i 
vorba că suntem mulțumiți, dar s-a făcut primul pas. Noi 
am mișcat carul din loc”, ne-a mărturisit la ieșire veteranul 
Nicolae Gârbu.  Iar premierul a precizat, printre scuze mai 
puțin sincere față de jurnaliști, că va fi  creat un grup de lucru 
din reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai veteranilor care 
să elaboreze în două săptămâni conceptul de funcționare a 
subdiviziunii revendicate de veterani. Demisia ministrului 
Ciocoi și majorarea indemnizațiilor au fost lăsate însă pe un 
plan secund.
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AMERICA A PUS O BOMBĂ CARE TICĂIE ÎN INTERIORUL NATO

AMERICA LUI TRUMP E O ALTĂ 
AMERICĂ

„Confuzia din mass-media provine din  
faptul că nu dorim să înţelegem că tot ceea 
ce se întâmplă în timpul administraţiei 
Trump este altceva decât s-a întâmplat în 
timpul administraţiei Clinton sau s-ar fi  
putut întâmpla în timpul unei administraţii 
Hillary Clinton. Premisa de la care trebuie să 
plecăm este că (vrem-nu vrem, ne place nu 
ne place) Trump nu este Obama și nici vreun 
alt președinte din câţi au existat înainte în 
SUA. Până în prezent, președinţii americani, 
unii explicit și alţii implicit, au plecat de la 
ipoteza că America are o misiune în lume, că 
ea face lumea mai bună prin democratizare 
și prin transformarea ei într-o economie de 
piaţă unică, în care orice stat care devine 
economie liberală și o democraţie devine 
un stat mai predictibil, mai pacifi st și care va 
contribui la securitatea și securizarea lumii 
întregi, inclusiv a Americii.

Mesianismul american, amestecat cu 
pragmatismul, dădea ecuaţia doctrinei 
americane, indiferent cum se numea 
președintele. Așa se gândea atunci. Pentru 
asta, americanii s-au dus peste tot în lume 
să rezolve și să pună ordine în Orientul 
Mijlociu, în Afganistanul care trebuia 
reparat și construit ca stat, așa s-a întâmplat 
cu Irakul în 2003, așa s-a întâmplat cu 
Primăvara Arabă.

Ei bine, Donald Trump nu gândește așa. 
El crede că nu se pot schimba nici obiceiurile 
și nici modurile de viaţă ale celorlalţi, că nu 
merită să faci așa, că America nu are bani să 
facă asta și, deci, el nu are de gând să facă 
așa ceva. Pe cale de consecinţă, America nu 
a intrat într-o confruntare mare cu Turcia 
pentru destinul kurzilor. Pentru că, în 
momentul în care America, pe vremea lui 
Obama, s-a aliat cu kurzii, ea a pus o bombă 
care ticăie în interiorul NATO.

Noi spunem acum că America are un 
aliat kurd pe care trebuie să-l protejeze. Este 
incorect. America are în acea zonă doi aliaţi: 
unul este Turcia, care este aliatul natural din 
NATO, și al doilea este aliatul kurd, un aliat 
de conjunctură, care s-a dus cu americanii 
nu pentru că îi iubea neţărmurit, ci pentru 
că spera ca, în fi nalul confruntării cu ISIS, 
să fi e mai norocoasă cauza kurdă decât a 
fost până acum în istorie și că, pentru prima 
dată, în mod viabil, se va pune pe masă o 
agendă de constituire a unui stat kurd. 
Acesta a fost interesul kurzilor în lupta cu 
ISIS.

Și să nu uităm nici că, pe lista americanilor, 
PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, 
e considerat organizaţie teroristă, pentru 
că lupta împotriva Turciei, care este aliat 
NATO și aliat strategic al SUA. La fel, să 
nu uităm nici că, în nordul Siriei, există 
omologul PKK, Partidul așa-numit pentru 
Apărarea Poporului, care vrea și el să facă o 
unitate kurdă autonomă.

CU TURCIA, INTRĂM ÎN ZONA 
GEOPOLITICII EXISTENŢIALE

Pentru Turcia, cauza kurdă înseamnă 
pierderea potenţială de teritorii: 20% din 
populaţia Turciei este kurdă. Prin urmare, 

aici nu se negociază. Este așa cum se uită 
rușii la Ucraina – din perspectiva unei 
geopolitici existenţiale: nu se poate concepe 
ca Ucraina să fi e în NATO și în UE, pentru 
că, din perspectiva lor (gândire strict 
militară și strategică), nu se poate concepe 
ca NATO să fi e la câteva sute de kilometri 
de Moscova.

Trump spune: „Care este ideea, care e 
scopul, să fac eu o confruntare cu Turcia (o 
chestie foarte complicată, foarte costisitoare) 
pentru kurzi?”. Asta este gândirea pe care 
Trump o proiectează în acest moment și 
care e atât de simplă, încât ne vine greu 
s-o digerăm sau s-o acceptăm ca fi ind cea 
reală. Dar pentru el, lucrurile sunt foarte 
clare: „Trebuie să decid, să aleg între turci și 
kurzi. Indiferent cum aleg, apar probleme, 
dar cele mai mici probleme sunt dacă aleg 
cauza turcă. De ce mă lupt cu un partener 
NATO, în relaţie cu care baza Incirlik este 
fundamentală, strategică pentru americani, 
când aș putea să evit asta, desigur cu riscul 
unei abandonări a populaţiei kurde?”

Este o altă Americă și, dacă vreţi, o altă 
lume. Pentru că doctrina Trump, chiar dacă 
nu e foarte bine închegată, constituie, poate, 
zorii unei Noi Ordini Mondiale, în care nici 
America nu mai gândește și nu mai mișcă la 
fel, iar ideea de mesianism și ideea că avem 
o soluţie care funcţionează pentru toţi devin 
desuete, neutilizabile.

Asta va însemna o nouă ordine mondială 
cu actori importanţi – China și ea pe acolo. 
Dacă gândim în termeni vechi, Orientul 
Mijlociu devine necomprehensibil. Dacă 
gândim în termeni noi, ne întrebăm: ce mare 
interes are America în Orientul Mijlociu? 
Aproape nici un interes fundamental.

CUM A REACŢIONAT EUROPA
Reacţia Europei este reacţia unei 

neputinţe îngrijorate, iar marea provocare 
pentru ea este să arate că își poate purta 
singură de grijă. Ce ar putea să spună 
Trump, dacă ar fi  mai cinic decât este (și 
este sufi cient de cinic!)? Ar putea spune 
că, pentru americani, crizele din Orientul 
Mijlociu nu sunt o mare problemă. (…) 
Orientul Mijlociu nu e o ameninţare directă 
pentru America, este o ameninţare directă 

de securitate pentru Europa. Retragerea lui 
Trump din această poveste este o invitaţie 
tacită adresată europenilor, care se văd cu o 
problemă mare cât casa, pentru ei migraţia, 
criza Orientului Mijlociu, îi duc pe cei 
care trăiesc, acolo nu neapărat în America 
(americanii se vor proteja, vor face și ziduri 
pentru asta), îi duc în Europa

Europa are acum posibilitatea să arate 
că-și poate purta singură de grijă și poate 
gestiona probleme care o vizează direct. Asta 
e marea provocare a europenilor: pleacă 
americanii, ce facem noi acum? Europenii 
au rămas la mâna lui Erdogan, pe care îl 
ceartă, moralizând chestiunea, iar Erdogan 
poate să deschidă robinetul oricând. El vrea 
să cureţe o fâșie de 40 de km și să mute 
acolo 3,6 milioane de refugiaţi, din Turcia 
în Siria. Vă daţi seama ce va fi  acolo? O 
criză profundă a regimului de la Damasc, 
o mare provocare pentru europeni, pentru 
că această permanentă criză din Siria va 
secreta migraţii în continuare.

O mare provocare este pentru Federaţia 
Rusă, care, șmecherind un confl ict în care 
ea nu era parte a încercat să pară actor 
principal acolo (și a reușit de câteva ori), 
ceea ce i-a garantat lui Assad menţinerea și 
stabilitatea regimului.

Rămasă singură, fără americani, ce 
va face Rusia acolo? Va trebui să fi e în 
continuare implicată în Orientul Mijlociu 
și în Siria, ceea ce nu vrea sub nicio formă. 
Implicată ca actor, pe scenă, gestionând 
un proces complicat, nu în spatele scenei, 
cum a făcut până acum. Pentru Rusia este o 
enormă bătaie de cap.

Dar principala provocare este pentru 
europeni, care nu știu cum să reacţioneze și 
se tem de ceea ce s-ar putea să se întâmple 
și de potenţialul eșec pe care îl întrezăresc 
în acest moment. Iar consecinţele le vom 
vedea peste ceva vreme.

CINE PIERDE ȘI CINE CÂȘTIGĂ?
În principiu, kurzii sunt principalii 

perdanţi. (…) Sigur că și Siria este pe lista 

perdanţilor, pentru că-și vede perspectiva 
unui stat închegat extrem de îndepărtat. 
Și sigur că și imaginea Americii (pentru 
unii) va avea de suferit, însă nu Trump a 
făcut aranjamentul acesta cu kurzii. Era 
clar de atunci că trebuie să se ia o decizie. 
Trump a luat-o și, sigur, imaginea lui va 
avea de suferit, dar el nu are problema asta, 
fi indcă așa s-a întâmplat cu el de când a fost 
președinte al SUA. (…)

Problema mare este pentru europeni. 
Un  confl ict în Orientul Mijlociu va genera 
o stare de instabilitate, de incertitudine. 
Și nu cred că, în acest moment, europenii 
sunt sufi cient de pregătiţi. Ei vor să fi e și cu 
slănina-n pod, și cu sufl etul în Rai, vor să 
fi e și pragmatici ca Trump, dar în același 
timp menţionând niște principii morale, 
maiestoase, care să nu fi e în niciun caz 
alterate.

Turcia câștigă, în sensul că-și asigură 
securitatea și evită o confruntare cu 
America, de care nu avea nevoie. Costisitor, 
complicat, dar câștigă.

Turcii nu-i iubesc pe kurzi și se tem de 
ei, iar Turcia intră într-o logică mai degrabă 
a lui Kemal Ataturk. (…) Când a venit la 
putere, Erdogan îi vedea mult mai aproape 
pe kurzi, care sunt și ei musulmani. Astăzi, 
Erdogan a ajuns să se comporte ca și Ataturk, 
extrem de agresiv faţă de kurzi. Asta s-ar 
putea să îi aducă dividende electorale sau să 
întoarcă privirea turcilor de la problemele 
grave și să o mute spre o zonă de succes – în 
politica externă.

În ceea ce privește Rusia, cred că pe ruși îi 
doare capul pe termen scurt, pentru că vor 
trebui să spună ceva în legătură cu Damascul, 
iar asta e greu, costă. O intervenţie care să 
pună în ordine toată povestea asta e foarte 
complicată, iar lor nu le place să rezolve 
probleme, lor le place să încurce problemele 
și să capete dividende din mici părţi ale unei 
probleme pe care ei o controlează. În niciun 
caz nu au proiecte, pentru nimic și pentru 
nimeni. Iar, din acest punct de vedere, au 
o problemă de responsabilitate. Ei și-au 
asumat menţinerea lui Assad la putere, 
menţinerea regimului și stabilitatea Siriei, 
iar, din punctul acesta de vedere, au în faţă o 
perspectivă de instabilitate bubuitoare.

În al doilea rând, rușii nu au reușit să 
vadă un confl ict care lor le-ar fi  convenit 
foarte mult, între Ankara și Washington. 
Rușilor nu le place o astfel de apropiere.

Iată că pragmaticul Trump, trecând peste 
problemele de moralitate și de sacrifi care a 
kurzilor, reușește să se apropie de Erdogan 
într-un mod care, evident, nu e convenabil 
pentru ruși. Unul dintre motivele pentru 
care Turcia s-a dus spre Rusia a fost inclusiv 
apăsarea prea puternică pe pedala kurdă din 
partea administraţiei Obama. Acum, Trump 
vrea să evite asta și rușilor nu le convine.

Rușilor le-ar fi  convenit o pană în 
interiorul NATO, le-ar fi  convenit o Turcie 
confruntată cu America, lucruri care, iată 
nu le-au ieșit așa cum ar fi  vrut ei”.

de securitate pentru Europa Retragerea lui perdanţilor pentru că și vede perspectiva

America lui Donald Trump este o altă Americă, o altă lume faţă de cea a 
predecesorilor săi, iar doctrina Trump constituie, poate, zorii unei noi ordini 

mondiale, în care ideea de mesianism american devine desuetă, este de  părere Dan 
Dungaciu, directorul Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale Ion I.C. 
Brătianu al Academiei Române (ISPRI).

Invitat de ziare.com să decripteze ofensiva Turciei în Siria, Dan Dungaciu explică, în 
interviul dat Cameliei Badea, de ce a ales președintele american cauza turcilor, aliaţi 
strategici, în detrimentul cauzei kurzilor, prezentând provocările cu care se confruntă 
acum, din acest motiv, Europa, dar și Rusia.

Iată câteva din declaraţiile analistului politic. Interviul în întregime poate fi  citit pe 
ziare.com.
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Una din cele mai prestigioase 
structuri sportive școlare 

din România, Clubul Sportiv Școlar 
Ploiești, continuă să descopere și să 
lanseze preţuite talente în diferite 
discipline sportive. 

Ca deseori, în ultimii ani 
și recent, atleţii performeri ai 
Clubului Sportiv Școlar Ploiești, 
pregătiţi cu pasiune și competenţă 
de către profesorii antrenori Maria 
Andrei și Florin Andrei strălucesc 
în competiţii juvenile de prim nivel.

Sala de Atletism „Ioan Soter” 
din cadrul Complexului Sportiv 
„Lia Manoliu” din București, 
care a găzduit recent (21-22.
II.2020), Campionatul României 
de Atletism (Juniori I, cu peste 

300 de competitori, reprezentând 
cele mai mari cluburi din toată 
ţara), a prilejuit reprezentanţilor 
CSȘ Ploiești (cinci din opt tineri 
performeri, încă „Juniori II”…) 
cucerirea a trei preţioase medalii, 
de aur, argint și bronz…

Medalia de aur (și înaltul titlu 
de Campioană a României) a fost 
cucerită de CSȘ Ploiești în proba 
de Ștafeta 4x400 m, antrenorii 
profesori Maria Andrei și Florin 
Andrei având în componenţă 
atleţii performeri Nicolae Olteanu, 
David Gudi, Eduard Chivi, Andrei 
Niculiţă, care cu timpul de 3:07.06 
min. a devansat cu 4 secunde 
medaliata cu argint - CSM Pitești.  
În această probă (nouă ștafete 

fi naliste), fără îndoială onorant, 
medalia de bronz a revenit Ștafetei 
B a CSȘ Ploiești (3:14.61 min.), 
pregătită de aceiași bravi  profesori 
antrenori – soţii Florin și Maria 
Andrei, având în componenţă 
atleţii: Robert Ioniţă, Ruben Chivi, 
Alexandru Blănaru, Andrei Toma. 
Junior II încă, atletul Andrei 
Niculiţă, pregătit de profesoara 
Maria Andrei, a reușit o cursă 
excelentă în proba de 400m (50.49 
sec), o dispută cu 51 concurenţi, 
în care a cucerit medalia de 
argint, la 24 sutimi de secundă de 
câștigătorul „aurului” - Antonio 
Cuturean de la CSO Voluntari.

Remarcabil, Andrei Niculiţă și 
Antonio Cuturean au făcut parte 

recent, din ștafeta 4x400 m a 
României, medaliată cu bronz la 
Campionatul Balcanic (Juniori 1, 
Istanbul – Turcia).

La București, în lupta pentru 
medalii s-a afl at și Ștafeta 4x400 
m fete a CSȘ Ploiești, având 
în componenţă atletele Adina 
Moldoveanu, Andreea Grosu, 
Lorena Gherman, Rossana 
Ristulescu. Frumoasă recompensă 
morală pentru tinerii atleţi 
performeri și profesorii lor a 
constituit-o primirea acestora, 
onorantă (28.II.2020), la 
Inspectoratul Școlar Judeţean 
Prahova.

În fotografi a de album, în rândul 
din faţă, de la dreapta spre stânga: 

prof. Constantin Pisău – Inspector 
Școlar General Prahova, apoi 
Campionii României – Eduard 
Chivi, Nicolae Olteanu, David 
Gudi, Andrei Niculiţă, prof. Maria 
Andrei, apoi în rândul de sus, tot de 
la dreapta: prof. Silviu Stănescu – 
Director CSȘ Ploiești, prof. Nicolae 
Băcan – Inspector Școlar pentru 
Educaţie Fizică și Sport, apoi atleţii 
medaliaţi cu bronz: Robert Ioniţă, 
Alexandru Blănaru, Ruben Chivi, 
Andrei Toma, prof. Florin Andrei.

Cuvinte de preţuire, pentru 
sprijinul acordat tinerilor sportivi 
se cuvin unităţilor de învăţământ 
unde aceștia sunt elevi, Colegiul 
Naţional „Ion Luca Caragiale” 
și Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul” – Ploiești, precum și 
Liceelor Tehnologic „Elie Radu”, 
„Lazăr Edeleanu”, Administrativ 
și de Servicii „Victor Slăvescu”, 
Transporturi – Ploiești, conducerii 
Inspectoratului Școlar Judeţean 
Prahova (Inspector Școlar General 
– prof. Constantin Pisău, Inspectori 
Școlari Generali Adjuncți – prof. 
Horia Victor Toma și prof. Liliana 
Otilia Ţenescu), dar și ofi cialilor 
Clubului Sportiv Școlar Ploiești 
(prof. Silviu Stănescu – director, 
prof. Doru Munteanu – director 
adjunct, Lilica Traiciu – contabil 
șef, Geanina Budeanu Burlacu, 
Cristiana Dumitrescu, Ramona 
Slăveanu) și nu în ultimul rând 
familiilor tinerilor sportivi. 

P.S. Ștafeta 4x400 m a CSȘ 
Ploiești (Nicolae Olteanu, David 
Gudi, Eduard Chivi, Andrei 
Niculiţă, profesori antrenori 
Maria Andrei și Florin Andrei) 
– Campioană a României 
la Juniori 1 a reușit o nouă 
performanţă (3:05.50 min, 
București, 29.II.2020), devenind 
Campioana României la Tineret 
și adjudecându-și „bronzul” 
seniorilor… Felicitări!
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SPORT

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

0372.032.313

ATLEŢII PERFORMERI AI CLUBULUI SPORTIV ŞCOLAR PLOIEŞTI, 
PREŢUIŢI ŞI ONORAŢI LA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

PETROLUL, EGAL INJUST, CA UN EŞEC… PE SCURT
FOTBAL / LIGA 2 

(ETAPA 23 /STADION „ILIE OANĂ” / 29.II.2020):
  FC Petrolul Ploiești – Farul Constanţa 0-0. 

Petrolul (antrenor Constantin Enache): Avram – Olaru, Răuţă, 
Manolache, Ţicu – Pierce – Deac (81 Saim  Tudor), Meza Colli, 
Marinescu, Roige – Blănaru (59 Younes). 

 Dominarea totală a „lupilor”, cu permanente acţiuni 
constructiv ofensive și numeroase oportunităţi (inclusiv un raport 
15-0 la „cornere”…), dar cu rezultat fi nal „injust” și două puncte 
grele pierdute. 

 În celelalte jocuri ale etapei:  * Dunărea Călărași – FK 
Csiksezereda Miercurea Ciuc 2-1 * UTA Arad – Ripensia 
Timișoara 3-0 * Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu 4-0 * Turris Oltul Turnu Măgurele – Concordia Chiajna 
2-1 * Metaloglobus București – Sportul Snagov 3-0 (neprezentare, 
a doua, a echipei oaspete din Ilfov, care, regulamentar va fi  exclusă 
din campionat) * CSM Reșiţa a stat * Politehnica Timișoara – 
Rapid București 0-0 * FC Argeș Pitești – CS Mioveni 1-1 * Gloria 
Buzău – Universitatea Cluj Napoca 2-2.

În clasament conduc: UTA 47p, CS Mioveni 38p, Rapid 37p 
(toate din 22 jocuri), Turris 36p (din 21 j), FC Argeș Pitești 35p și 
FC Petrolul Ploiești 35p (ambele din 22 j).

În Cupa României, ieri (4.III.2020, după închiderea ediţiei 
săptămânalului Ploieștii) s-a disputat jocul Petrolul – Sepsi Sfântu 
Gheorghe, cu tentativa „lupilor” de pătrundere în „Careul de ași” 
al competiţiei…

În etapa viitoare (a 24-a) este programat (duminică 8.III.2020, 
de la ora 15.00), jocul FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul 
Ploiești. Hai PETROLUL!”

C tă l ţiil d t ” d b

na din cele mai prestigioase 300 de competitori reprezentând finaliste) fără îndoială onorant recent din ștafeta 4x400 m a

În compensaţie pentru egalul nedrept și 
amar al fotbaliștilor de la Petrolul, la fi nalul 
săptămânii trecute alţi sportivi prahoveni au 
fost strălucitori… 

  La box, în Cupa României, la Buzău, 
medalii de aur au cucerit junioarele Isabela 
Pârvu (63 kg) și Lidia Botică (80 kg) pentru 
CSM Ploiești (antrenor emerit coordonator Titi 
Tudor, antrenor Adrian Pârlogea) cât și cadeta 
Luciana Petrache (41,5 kg) pentru CS Petrolul 
Ploiești (antrenor Leontin Sandu, antrenor 
emerit coordonator Ion Moroiţă).

  „Aur și la atletism, la Campionatul 
României (București, Seniori) prin atletul 
Rareș Toader (20,79 m la aruncarea greutăţii), 
pentru CSM Ploiești (profesori antrenori 
Augustin Iancu și Robert Munteanu).

Performanţe asupra cărora vom reveni.
  Succes preţios și-n handbal (Divizia A, 

Senioare, CSM Tg. Jiu – CS Activ Prahova 
Ploiești 18-29, care asigură echipei noastre 
locul de baraj în Liga Florilor…

Te iubim Te iubim 
Petrolule!Petrolule!

Foto: Răzvan Păsărică / Cristi Stavri/ fcpetrolul.roFoto: Răzvan Păsărică / Cristi Stavri/ fcpetrolul.ro

Atleţii CSȘ Ploiești, în bucurie, Atleţii CSȘ Ploiești, în bucurie, 
mândrie, onoare…mândrie, onoare…

Imagine: CSȘ PloieștiImagine: CSȘ Ploiești
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