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 „Eroarea care conține și o parte de adevăr este cea mai 
periculoasă.”

- Culese de Tata  Adam Smith (1723 - 1790) fi lozof scoțian
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CJ Prahova CJ Prahova 
modernizează 5,54% modernizează 5,54% 
din drumurile județenedin drumurile județene

Gata! S-au închis granițele. A 
intrat și ultimul român în țară. 

Și acum ce facem? Ne pregătim de Paște. 
Înroșim ouă, facem cozonaci, tăiem 
miei, facem drob...

Și ce mai facem? Ne pregătim de 
alegeri. Cosmetizăm rahatul, mințim 
poporul, păcălim Occidentul, scuipăm 
în stânga, în centru și în dreapta...

Și ce mai facem? Ne rugăm la 
Dumnezeu să ne ferească virusul, batem 
mătănii și ne facem frecție cu aghiasmă 
ca să ne scadă temperatura, pupăm 
moaște ca să ne scadă tusea...

Și ce mai facem? Grătare, glume 
pe Facebook despre viruși, efuziuni 
emoționale de ziua bărbatului, emisiuni 
tv de tip zoo-reality despre toate 
specimenele cu trăsături umanoide...

Și ce mai facem? Cozi la magazine, 
cozi la bănci, cozi la farmacii, cozi de 
pește și găuri de covrigi...

Și mai facem ceva? Murim...încet și 
sigur.

Și cine scapă, ce va face? Așteptă să se 
redeschidă granițele ca să fugă unde o 
vedea cu ochii.

MURIM ÎNCET ȘI SIGURMURIM ÎNCET ȘI SIGUR

MĂSURI FĂRĂ PRECEDENT ÎN ROMÂNIA

Se r v i c i u l 
P u b l i c 

Finanțe Locale 
Ploiești anunță 
că a devenit 
funcțională și 

aplicația pe telefonul mobil IOS în baza 
căreia ploieștenii pot achita impozitele și 
taxele datorate bugetului local. În Apple 
Store, aplicația SPFL se numește „impozite 

și taxe locale Ploiești.” Userul și parola 
necesare se obțin prin apăsarea butonului 
„Vreau Cont”, care se găsește pe interfața 
aplicației. Solicitarea user-ului și a parolei va 
ajunge la salariații SPFL, care vor transmite 
în maximun 30 de minute un mesaj în care 
sunt inserate datele necesare conectarii. În 
vederea asigurării unor măsuri de siguranță 
suplimentare privind confi dențialitatea 
datelor personale, va fi  solicitată o copie 

scanată a cărții de identitate.
După autentifi care, benefi ciarul serviciului 

are posibilitatea să vizualizeze situația 
patrimonială (accesare buton „bunuri 
deținute”) și să achite efectiv obligațiile 
fi scale (accesare buton „plata obligații”). 
Pentru detalii, se accesează butonul „contact”. 
Comisionul aferent tranzacției este suportat 
de către Primăria Ploiești.

Comitetul Național pentru Situații 
Speciale de Urgență (CNSSU) a luat 

măsuri drastice de combatere a răspândirii 
noului coronavirus pe teritoriul României. 
Astfel, s-a dispus închiderea tuturor 

școlilor din învățământul 
preuniversitar, în intervalul 
11-22 martie, suspendarea 
tuturor zborurilor înspre 
și din Italia, suspendarea 
tuturor curselor regulate 
și ocazionale de autobuze 
pe relația România-Italia, 
sistarea activităților în 
instituțiile de cultură, 

interzicerea activităților care presupun 
strângerea laolaltă a mai mult de 1.000 
de persoane etc. În Italia, unde numărul 
deceselor urcase la 631, iar a celor 
diagnosticați, la peste 10.000 de persoane, 

premierul Giuseppe Conte, care vorbea 
despre „cea mai întunecată perioadă 
din istoria recentă”, a dispus închiderea 
granițelor, ceea ce înseamnă că toată țara 
a intrat în carantină. În România, cazurile 
diagnosticate cu coronavirus au urcat la 29, 
motiv pentru care s-a trecut la scenariul 2 al 
epidemiei. La domiciliu sunt în autoizolare 
11.500 de români. Poliția de Frontieră a 
declarat că, începând cu 23 februarie, în 
România au intrat peste 40.000 de persoane 
venite din Italia. Autoritățile sunt în alertă 
în relația cu Spania, unde trăiește a doua cea 
mai mare comunitate de români, după Italia: 
Madridul a intrat deja în carantină!

ITALIA A INTRAT ÎN CARANTINĂ, ITALIA A INTRAT ÎN CARANTINĂ, 
EUROPA-ÎN STARE DE MOBILIZAREEUROPA-ÎN STARE DE MOBILIZARE

7 DOSARE PENALE ÎN PRAHOVA, PENTRU 7 DOSARE PENALE ÎN PRAHOVA, PENTRU 
NERESPECTAREA AUTOIZOLĂRII LA DOMICILIUNERESPECTAREA AUTOIZOLĂRII LA DOMICILIU

Autoritățile române au întocmit 
dosare penale pentru 26 de români 

care nu au respectat regula autoizolării 
la domiciliu, pe fondul epidemiei de 
coronavirus. Cele mai multe cazuri-7 la 

număr- se regăsesc în Prahova. Urmează: 
Alba-4 dosare penale, Olt-3, Vâlcea-2, 
Vaslui, Sălaj și Neamț-câte unul fi ecare. 
Toate persoanele cercetare penal au 
părăsit voluntar domiciliul, deși ar fi  

trebuit sa rămână in izolare completă 
pentru 14 zile, deoarece se întorseseră 
din zone cu risc epidemiologic. Amenzile 
sunt în acest caz drastice, de la 10.000 lei, 
la 20.000 lei!
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Sub patronajul 
președintelui Klaus 

Iohannis, la nivel național, 
a fost declanșată ceea ce 
ministrul Mediului, Costel 
Alexe, a numit „cea mai mare 
campanie de împădurire din 
ultimul deceniu”. La fi nalul 
acțiunii „O pădure cât o 
țară”, vor fi  plantate 2.500 
de păduri de la zero și se 
completează cu puieți 7.000 
de păduri tinere cu precădere 
în județele Maramureș, 

Cluj, Suceava, Brașov, 
Sibiu, Harghita, Bistrița, 
Argeș și Vâlcea. În Prahova, 
„Luna Plantării Arborilor”, 
subsumată acțiunii naționale, 
debutează chiar astăzi, prin 
plantări de puiet la Gherghița 
și va continua apoi la Valea 
Doft anei și Sinaia. În această 
primăvară, Direcția Silvică 
Prahova are în plan să 
împădurească de la zero 11 ha 
și să completeze cu material 
săditor alte 10 ha de pădure.

O PĂDURE CÂT O ȚARĂO PĂDURE CÂT O ȚARĂ

Ce ar fi  trebuit să înveţe 
Trump din greşelile lui 
Hoover, Nixon şi Bush

Regulamentul Regulamentul 
pentru parcări pentru parcări 
este inaplicabileste inaplicabil
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Adrian  Mutu, de la Adrian  Mutu, de la 
bad boy, la băiatul bad boy, la băiatul 
mameimamei
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Un preot pensionar din 
Huedin, Cluj, pe numele 

său I. Tonca, a fost fi lmat în timp 
ce ținea un ritual special și plătit 
pentru trei tineri romi, soț și soție 

și un al treilea, probabil amant. 
Aceștia au fost întinși într-un 
sicriu așezat în fața altarului, cu 
lumânarea aprinsă, fi ind puși 
să jure că n-au întreținut relații 
sexuale: „Dacă mint să mă topesc 
ca lumânarea care arde în mâna 
mea.” Bineînțeles că părintele a 
fost oprit de la slujire, ÎPS Andrei 
caracterizând comportamentul 
drept „iresponsabil și smintitor”. Ei, 
porcărie, dar popa ăsta nu trebuia 
suspendat, bre, ci felicitat și decorat 
pentru metoda sa. Eu zic că soluția 
e mișto de tot și trebuie musai 
extinsă în cazul politicienilor, 
desigur, cu adăugiri. Na, să-i pui 
pe-ăștia în coșciug și să-i lași o 
noapte în capelă, cred c-ar spune 
și laptele pe care l-au supt de la 
mămicuțele lor, nu numai ce, cât, 
unde și de unde au furat sau au luat 
șpagă. N-am mai cheltui bani nici 
pe arest, nu s-ar mai ofusca nici 
ăștia că-s purtați cu cătușe...

100 de maramureșeni au 
ieșit în stradă, la Baia 

Mare, să protesteze împotriva 
tratamentului la care a fost supus 
fostul ministru al Sănătății, în 
scurta perioadă de arest preventiv. 
Acuzată de DNA că ar fi  luat mită 
repetat- 10.000 euro și 120.000 lei-
Sorina Pintea, care cică suferă de 
o boală autoimună, a sensibilizat 
o parte din opinia publică atunci 
când s-a plâns că a fost plimbată 

la spital în cătușe, deși ea mai are 
un pic și dă ortul popii. Bravo, mă, 
oșenilor, pui de daci adevărați, ăsta 
e patriotismul exprimat în toate 
felurile posibile: să-ți aperi râul, 
ramul, glia, prostia, hoțul, clopul 
și netotul! Ce-ați mai fi  voi dacă 
n-ați fi  salvat-o pe Pintea Șpăgara?  
Ați fi  intrat în rândul românilor 
emancipați și una ca asta nu se 
cade! Adicătelea: hoață-nehoață, 
e moroșanca voastră, așa-i? Păi 
stăpâniți-o sănătoși și cotizați și voi 
la viloanța de la Băița a madamei, 
n-o mai lăsați să se chinuie să ia 
șpagă, că vedeți că dă Autoimuna 
de necaz, ok?

A făcut furori pe internet un 
fi lmuleț care-l prezintă pe 

un oarecare Ariel Chiș, numărul 
doi pe lista de consilieri USR 
pentru Consiliul General al 
municipiului București, într-o 
ipostază care ține mai degrabă de 
o oarecare patologie. Omul a vrut 
să fi e spiritual și a realizat un clip 
în care își ironizează numele: „Eu 
sunt Ariel, coadă de purcel,/Sunt 
Mica Sirenă, cam oligofrenă,/Sunt 
cel mai USRist dintre USRiști,/
Eu sunt Ariel, coadă de purcel,/
Chiș, piș, lapte, griș, drăguț ca un 
caniș,/Sunt cel mai USRist dintre 

USRiști,/Ariel, Ariel.”Bine, Aiurel, 
coadă de purcel, eu îți zic, fugi, 
măi, Chiș, pe furiș, în lăstăriș, 
dacă-ți vine să te...Cu așa consilier, 
poate se va rezolva și problema 
toaletelor publice din Capitală, că 
și așa boscheții sunt insufi cienți, la 
câtă Chiș-ăreală e prin USR-ul ăsta 
în ultima vreme!

Marcel Ciolacu a anunțat că 
nu mai vrea baroni locali 

în conducerea centrală a partidului. 
Printre cei care ies din schemă 
sunt Radu Moldovan (Bistrița), 
Ionel Arsene (Iași), Dumitru 
Buzatu (Vaslui), Niculae Bădălău 
(Giurgiu) sau Marian Oprișan 
(Vrancea).   În schimb, jupânul a 
anunțat că din echipa sa va face 
parte Olguța Vasilescu. Aha, acum 
am priceput mișcarea: te-ai plictisit 
de baroni, dar vrei baronese, care 
va să zică. Păi în situația asta vezi 
că ai și prin Prahova niște fătuci și 

contese, că tot n-am mai avut noi 
de multă vreme reprezentare la 
vârf! Și mai ia și vreo două regine-
fi e ale vrăjitoriei, să vă descânte 
pentru a nu mai pierde alegerile, 
fi e ale lăutarilor, că tot vă plac vouă 
petrecerile- plus o împărăteasă din 
clanuri, să fi e haremul complet!

Călin Popescu Tăriceanu 
a ajuns la o vârstă când 

mai mult doarme, la propriu și la 
fi gurat. Trezit dintr-o somnolență 
îndelungată, omul și-a adus aminte 
că pe Planetă și în Românica aia 
care i-a permis lui o viață de huzur 
în Parlament se întâmplă o chestie: 
„Domnilor Iohannis-Orban-Cîțu, 
ori guvernați, ori plecați acasă! Șoc 
și groază, guvernanții noștri au fost 
luați prin surprindere de extinderea 
crizei de coronavirus. Văd palide 
mișcări în rândul guvernanților. 
Sper ca prin decizia de a interzice 
adunările cu mai mult de 1000 
persoane, Orban-Cîțu&Co au pus 
în cui obsesia pentru anticipate. 
Dacă nu au pus-o încă, e bine să 
o facă. Cel mai bine pentru toți 
ar fi  ca ei să înceteze mascarada 
cu anticipatele, să se mobilizeze 
și să nu își mai trântească în 
Parlament propriul lor guvern și 
mai ales să înceapă să guverneze!” 
Bună dimineața, Căcăline! Hello, 
suntem în 2020, dacă n-ai afl at, 
iar singura alianță care și-a trântit 

propriul guvern sunteți voi, ALDE 
și PSD. Liberalii ar fi  vrut și ei să 
vă imite, dar n-au apucat, că le-ați 
tăiat voi craca de sub picioare. Pe 
bune, în ceea ce te privește, n-ar fi  
mai bine să-ți continui moțăiala și 
să ne vedem cu tine prin 2030?

Liberalii și Iohannis l-au 
desemnat la mișto pe Cîțu 

premier, cu gândul că băiatul e atât 
de nesuferit încât sigur guvernul 
lui va fi  trântit în Parlament, 
netezind astfel drumul către 
anticipate. Ironia este că-i chiar 
posibil ca lucrurile să se întâmple 
fi x pe dos, iar Cabinetul Cîțu să 
primească învestitura la mustață. 
Atunci să-l văd pe Sică Mandolină 
cum își va jumuli părul din cap de 
ciudă c-a dat vrabia din mână pe 

cea de pe gard și, din premier pe 
cai mari, va rămâne Nimic. Posibil 
ca, în această variantă, Orban să 
devină varianta PNL a lui Dragnea, 
conducând guvernul de la partid, 
situație în care... aleluia voturi, 
aleluia câștigare alegeri, aleluia 
de... aleluia! 

Cică Victor Ponta i-ar fi  
avertizat  pe cei din PSD că, 

luptând pentru alegeri de primari 
și președinți de CJ dintr-un singur 
tur, cum a luptat PDL în 2011, riscă 
sa aiba soarta PDL din 2012, adică 
să piardă la scor alegerile: „Evident 
că nu m-au ascultat și evident că o 
să îi coste enorm! Miopia politică se 
plătește! Era clar că, pe modelul USL 
2012, dreapta va susține candidați 
unici în cele mai importante bătălii, 
indiferent de orgolii și interese de 
partid, iar sloganul unifi cator va 
fi  Să învingem PSD cu orice preț, 
cum in 2012 trebuia să îl învingem 
noi pe Băsescu și PDL cu orice preț! 
Principiul absolut al PSD încă din 
2001 a fost sa nu fi e niciodata izolat 
pe scena politică, cum se întâmplă 
acum. Un PSD izolat este inevitabil și 
intotdeauna un invins!” Victoraș, dar 
de ce nu dai tu exemplu despre cum 
ați fost bătuți în 2004? În fi ne, în ceea 
ce te privește, se vede că a meritat să 
te plătim 20 de ani: ai învățat și tu 
în sfârșit o singură lecție, anume că 
„nu-i pentru cine se pregătește, ci 
pentru cine se nimerește”. Apropo: 
partidul tău mai există sau trebuie 
să-l cauți la microscop?
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
ACUZATE DE FURT 

CALIFICAT
Polițiștii Secției de Poliție Rurală 

Blejoi au efectuat cinci percheziții 
pe raza localităților Blejoi și 
Boldești-Scăeni, la domiciliul unor 
persoane bănuite de comiterea 
unei infracțiuni de  furt califi cat. 
„Din cercetări a rezultat faptul 
că, în noaptea de 2/3 iulie 2019,  
persoanele bănuite ar fi  pătruns 
prin efracție într-un imobil situat 

în comuna Păulești, de unde ar fi  
sustras mai multe unelte folosite 
în construcții și articole pentru 
pescuit”, a anunțat IPJ Prahova. 
Prejudiciul în cauză se ridică 
la 14.000 de lei. De la locațiile 
vizate au fost ridicate mai multe 
bunuri susceptibile a proveni din 
activitatea infracțională, precum 
telefoane mobile și unelte folosite în 
construcții. Patru persoane au fost 
conduse la sediul poliției, pentru 
audieri. Acțiunea a benefi ciat de 

suportul de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale din I.G.P.R. 
În activități au fost integrați și 
jandarmi din cadrul Grupării 
Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.

SCANDAL LA UN CAZINOU 
DIN PLOIEȘTI

Incidentul a avut loc noaptea. 
Polițiștii au fost sesizați, în jurul 
orei 02.40, de către agentul de 

securitate al unui cazinou situat 
pe raza municipiului Ploiești, 
despre faptul că o persoană afl ată 
în incinta sălii de joc intenționează 
să îl agreseze. „Echipa operativă 
s-a deplasat la fața locului, unde a 
constatat că, pe fondul consumului 
de alcool, un bărbat ar fi  provocat 
scandal în incinta localului, 
distrugând mai multe bunuri 
și agresându-l fi zic pe agentul 
de securitate”, a precizat IPJ 
Prahova. La scurt timp, agresorul 
a fost identifi cat, fi ind vorba de un 
ploieștean în vârstă de 33 de ani, 
față de care a fost dispusă măsura 
reținerii pentru 24 de ore.

TAXIMETRIST PIRAT, DEPISTAT 
LA VĂLENII DE MUNTE

Polițiștii rutieri au identifi cat 
un conducător auto care efectua 
transport rutier de persoane, contra 
cost, în mod repetat, în autovehicule 
fi ind identifi cați trei pasageri. În 
cauză, polițiștii au întocmit un 
proces-verbal de contravenție, 
fi ind aplicată o sancțiune 
contravențională, în valoare de 
1.000 de lei. Totodată, potrivit IPJ 
Prahova, a fost reținut certifi catul 
de înmatriculare și plăcuțele cu 
numărul de înmatriculare. Polițiștii 
au dispus și  suspendarea dreptului 
de utilizare a auto.

și un al treilea probabil amant

USRiști /Ariel Ariel”Bine Aiurel

contese că tot n am mai avut noi

i l i i ALDE

d p d i di p i p
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ACTUALITATE

ELEVĂ ÎN STARE DE 
EBRIETATE, LA ȘCOALĂ

Polițiștii au fost sesizați cu 
privire la faptul că, la o instituție 
de învățământ din orașul Plopeni, 
o elevă se manifestă într-un mod 
agitat, tulburând orele de curs, 
existând posibilitatea ca aceasta 
să se afl e în stare de ebrietate. 
„La fața locului, polițiștii au 
identifi cat persoana în cauză, o 
tânăra în vârstă de 18 ani, elevă în 
clasa a 11-a, care fost preluată de 

cadrele medicale și transportată 
la spital, pentru acordarea de 
îngrijiri medicale”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză a fost aplicată 
o sancțiune contravențională 
pentru tulburarea liniștii și ordinii 
publice, în valoare de 500 lei.

DEPISTAȚI CU LEMNE ÎN 
PLUS

Polițiști din cadrul Secției 
Rurale nr. 10 Valea Călugărească 
au oprit pentru control, pe 
raza satului Corlătești, două 

autoutilitare care transportau 
material lemnos. „Conducătorii 
auto au prezentat avize de însoțire 
primară emise la data de 5 martie, 
pentru cantitățile de 4 m³ lemn foc 
salcâm. Verifi când încărcăturile, 
s-a constatat faptul că acestea nu 
corespund din punct de vedere 

cantitativ”, potrivit IPJ Prahova. 
Polițiștii au  solicitat sprijinul 
pădurarului din cadrul Ocolului 
Silvic Ploiești, care a procedat la 
măsurarea materialului lemnos 
afl at în cele două autoutilitare, 
rezultând în plus, cantitatea 
de 1 m³ lemn foc salcâm în 
fi ecare dintre acestea. „Având 
în vedere aspectele constatate, 
s-a luat măsura sancţionării 
contravenţionale a celor doi 
conducători auto cu amenzi de 
3.000 de lei fi ecare și confi scarea 
cantităţii de material lemnos, care 
a fost lăsată în custodia ocolului 
silvic”, a precizat IPJ Prahova. 

ACCIDENT PE DN1A, ÎN 
LOCALITATEA ZALHANAUA

Accidentul rutier a avut loc 
noaptea, pe DN1A, între Centura 
de Vest Ploiesti și Stăncești, pe raza 
localității Zalhanaua, la km 62. Un 
TIR care transporta bere a intrat în 
coliziune cu un auto. Din primele 
date se pare că autoturismul 
ar fi  efectuat o manevră de 
întoarcere fără să se asigure. În 
urma impactului două persoane, 
respectiv șoferul autoturismului, 
un tânăr în vârstă de 19 ani și 
pasagerul, au fost găsite încarcerate. 
Victimele au fost transportate la 
spital. Trafi cul în zonă a fost blocat 
pe ambele sensuri. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Primăria Ploiești a câșigat, anul 
trecut, proiectul european, fi nanțat 

prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020, în valoare 
de 3.681.796,93 lei,  „Soluții informatice 
integrate pentru optimizarea activităţii 
administrative, creșterea competențelor și 
a nivelului de calitate a serviciilor publice 
pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul 
municipiului Ploiești”. În cadrul acestuia, 
este prevăzută și o vizită de studiu în 
Portugalia a 10 angajați, cităm, „în vederea 
îmbunătățirii capacității personalului 
propriu de a implementa proiectul”, scop 
în care a fost organizată o achiziție publică 
pentru serviciile de organizare a deplasării. 
Valoarea achiziției, suportată din bugetul 
proiectului, este de 89.369,00 lei cu TVA, 

respectiv, 75.100, 00 lei fără TVA, astfel: 
transport Ploiești-Aeroport Otopeni, 10 
pers. x 30 lei = 300 lei fără TVA; transport 

Aeroport Otopeni-Ploiești,10 pers. x 30 lei 
= 300 lei fără TVA; bilete avion Otopeni-
Lisabona-Otopeni, 10 pers. x 1.600 lei = 
16.000 lei fără TVA; cazare Lisabona 4 
nopți, 10 pers. x 700 lei = 7.000 lei fără TVA, 
ghid și organizator grup 5 zile, cheltuieli 
incluzând transport și cazare = 9.500 lei fără 
TVA; organizare vizite de lucru (inclusiv 
cheltuieli logistice) 5 zile x 8.000 lei = 40.000 
lei fătă TVA; transport Lisabona-Aeroport 
Lisabona și retur, 10 pers. X 200 lei = 2.000 lei 
fără TVA. Prin proiectul de mai sus, despre 
care nu știm să vă spunem și dacă va avea 
rezultate concrete, se dorește „consolidarea 
capacității instituționale a Primăriei 
municipiului Ploiești, prin monitorizarea și 
evaluarea continuă a calității și performanței 
administrației locale, în vederea optimizării 

proceselor administrative ale primăriei 
și adoptarea unor măsuri de creștere 
a implicării cetățenilor, în procesul de 
dezvoltare urbană și a transparenței actului 
administrativ, îmbunătățirea mecanismelor 
de control, prin implementarea unui sistem 
informatic inovativ de tip portal. Acesta va 
permite colectarea și stocarea datelor, în 
format electronic, ale serviciilor publice și 
infrastructurii, o hartă a valorilor de confort/
calitate pentru diverse tipuri de servicii 
publice (salubritate, administrare spații verzi, 
locuri de joacă, ordine publică, mobilier 
urban, apă-canal, termofi care). Portalul va 
monitoriza gradul de satisfacție a cetățenilor 
și va asigura feedback din partea comunității 
locale privind modalitatea de soluționare a 
solicitărilor din domeniile amintite”.

Primăria Ploiești are în proprietate 6 ceasuri 
publice: unul electronic în fața Palatului 

Administrativ, patru în turnul Catedralei „Sf. Ioan 
Botezătorul” și altul la intersecția străzilor Basarabilor 
cu Ctin Dobrogeanu Gherea. Pentru activitatea de 
asistență tehnică și service ceasuri publice, autoritățile 
au prevăzut în buget suma de 34.000 lei, inclusiv TVA. 
Deunăzi vreme, Primăria a început procedurile de 
achiziție pentru „asistență tehnică și service pentru 
aparatura electronică și electromecanică a ceasurilor 
publice din municipiul Ploiești”. Contractul pentru 
anul 2020, probabil de la momentul semnării și până 
la 31 decembrie, este estimat la 19.787,79 lei fără TVA, 
respectiv, 23.547,48 lei, cu TVA. În eventualitatea 
prelungirii acestui contract prin act adițional, până la 
30 aprilie 2021, valoarea estimată pentru cele 4 (patru) 
luni din anul următor va fi  de aproximativ 10.452,52 
lei, cu TVA. La un calcul simplu rezultă că fi ecare ceas 
ne costă anual cam 5.666 lei/an, inclusiv TVA, pentru 
a funcționa cât de cât corect. O nimica toată dacă 
socotim că suma înseamnă jumătate din salariul lunar 
al unui viceprimar ori al secretarului municipiului!

34.000 LEI PENTRU 34.000 LEI PENTRU 
ÎNTREȚINEREA ÎNTREȚINEREA 
CEASURILOR CEASURILOR 
DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

Atenție, covoarele asfaltice nu 
vor fi  turnate pe toată lungimea 

drumurilor, ci numai pe anumite 
porțiuni alese, pesemne, în urma 
evaluării situației reale în teren (starea 
tehnică). Iată și care sunt căile rutiere 
județene care intră în programul de 
modernizare în acest an:

Lotul 1- DJ 100B Potigrafu-
Drăgănești-Fulga (2 kilometri, din 
totalul de 36,47 km), DJ 101A Poienarii 
Burchii-Mănești-Brătășanca (1 km, din 
26,87 km), DJ 101D Râfov-Buda-Olari-
Olarii Vechi (2 km, din 28,050 km), 
DJ 101E Poienarii Burchii-Gorgota-
Potigrafu (1,8 Km, din 11,45 km), DJ 
101F Valea Călugărească-Dârvari-
Drăgănești (1,8 Km, din 21,65 km), 
DJ 102N Țărculești-Colceag-Parepa-
Rușani (1,8 Km, din 26,2 km), DJ 129 

Ploiești-Strejnicu-Cocorăștii Colț (1,8 
Km, din 17,061 km), DJ 130A Poienarii 
Apostoli-Crivina-Tinosu (1,5 Km, 
din 6,73 km), DJ 139 Ploiești-Râfov-
Pietroșani (1,5 Km, din 24,091 km), 
DJ 140 Brazi-Strejnicu-Stoenești (1 
Km, din 24,25 km), DJ 146 Loloiasca-
Tomșani-Magula (2 Km, din 6,2 
km), DJ147 Drăgănești-Hătcărău-
Gherghița (1,5 km, din 10,128 km) 
și DJ 148 Ciorani-Gara Ciorani-
Unitatea Militară (1,5 Km, din 6,7 km);
Lotul 2-DJ 100G Poiana Vărbilău-Gura 
Vitioarei (pe  1,5 Km, din 5,24 km), 
DJ 100H Mizil-Jugureni-limita județ 
Buzău (pe 1,5 Km, din 19,84 km), DJ 
100L Mehedința-Valea Cucului-Jercălăi 
(1,5 Km, din 22,87 km), DJ 100M 
Podenii Noi-Șoimari-Târlești (1 Km, 
din 21,76 km), DJ 100N Slănic-Teișani-

Drajna (1,5 Km, din 13,10 km), DJ 102 
Păulești-Vărbilău-Slănic-Homorâciu 
(1,8 Km, din 51,64 km), DJ 102E Bucov-
Nisipoasa-Jercălăi-Urlați (1,8 Km, din 
21,4 km), DJ 104N limita județ Buzău-
Jugureni (1 Km, din 2,5 km), DJ 149 
Fântânele-Conduratu-Baba Ana (1,5 
Km, din 8 km), DJ 215 Liliești-Bordeni-
Scorțeni (1,5 Km, din 15 km), DJ 219 
Teișani-Vălenii de Munte-Predeal Sărari 
(1 Km, din 24,75 km), DJ 230 Drajna-
Cerașu (1,5 Km, din 11,53 km), DJ 231 
Măgurele-Păcureți-Bălțești (1,5 Km, 
din 17 km), DJ 232, din DN1A-Boldești 
Scăeni-Seciu-Plopu (1 Km, din 13,2 
km), DJ 234 Apostolache-Chiojdeanca-
Sângeru (1,6 km, din 14,47 km);
Lotul 3-DJ 100D Plopeni-Urleta-
Bănești (1,5 Km, din totalul de 20,67 
km), DJ 101I Buda-Nedelea-Filipeștii 
de Târg-Dițești (2,6 Km, din 23,68 
km), DJ 101P Brătășanca-Bobolia-
Podu Vadului (1 Km, din 28,33 km), DJ 
101S Comarnic-Secăria-Valea Doft anei 
(2 Km, din 14,89 km), DJ 101T Valea 
Doft anei-Bertea-Aluniș-Vărbilău (2 
Km, din 28,35 km), DJ 102I Câmpina-
Teșila-limita județ Brașov (3,6 Km, din 
49,91 km), DJ 144 Stoenești-Ariceștii 
Rahtivani-Florești (1 Km, din 12,77 
km), DJ 145 Novăcești-Măgureni (0,5 
Km, din 5,87 km), DJ 206 Breaza-
Plaiu-Talea (1,5 Km, din 9 km), DJ 207 
Nistorești-Vistieru-Șotrile-Câmpina (1 
Km, din 15,4 km), DJ 214 Telega-Brebu-
Pietriceaua-Aluniș (1,5 Km, din 20,2 
km), DJ 218 Dumbrăvești-Vâlcănești-
Cosminele (1,5 Km, din 17 km) și DJ 
710 limita județ Dâmbovița-Adunați-
Breaza (1,5 Km, din 10,9 km).

10 ANGAJAȚI AI PRIMĂRIEI PLOIEȘTI, TRIMIȘI LA PLIMBARE, ÎN PORTUGALIA10 ANGAJAȚI AI PRIMĂRIEI PLOIEȘTI, TRIMIȘI LA PLIMBARE, ÎN PORTUGALIA

Consiliul Județean Prahova a publicat lista drumurilor județene pe care 
se vor turna, în acest an, covoare asfaltice. Este vorba despre 41 de 

artere rutiere, care vor fi  reabilitate pe o lungime de 63,60 km (381.000 mp de 
carosabil), ceea ce reprezintă 5,54% din totalul drumurilor gestionate de CJ 
Prahova, în lungime de 1.147 km. Procedura de achiziție a fost deja lansată 
astfel încât lucrările să poată începe în luna mai. Drumurile au fost împărțite 
în trei loturi egale ca lungime (21,2 km și 127.000 mp) și valoare. Suma totală 
alocată se ridică la 13.019.916,00 lei, fără TVA.

CJ PRAHOVA MODERNIZEAZĂCJ PRAHOVA MODERNIZEAZĂ  
5,54% DIN DRUMURILE 5,54% DIN DRUMURILE 

JUDEȚENEJUDEȚENE
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ACCIDENT PE DN1 D, LA 
CIORANI

Două autoturisme au intrat 
în coliziune, pe DN1 D, Ciorani-
Urziceni, la km 18. Din primele 
verifi cări se pare că un tânăr, în 
vârstă de 22 de ani, care se deplasa 
la volanul unui autoturism nu ar 
fi  adaptat viteza la condițiile de 
drum în curbă și ploaie torențială, 
a pierdut controlul asupra direcției 
de deplasare, a pătruns pe sensul 
opus de mers, unde a intrat in 

coliziune cu alt autoturism, 
condus de un bărbat în vârstă de 
38 de ani. În urma impactului, 
conducătorul auto care se deplasa 
regulamentar a fost rănit. Trafi cul 

rutier în zonă s-a desfășurat dirijat. 
Polițiștii continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier. 

S-A ALES CU DOSAR PENAL 
DUPĂ CE S-A URCAT LA 

VOLANUL UNUI TRACTOR
Un polițist din cadrul 

Poliției Municipiului Ploiești 
a oprit pentru control, pe raza 
municipiului, un ansamblu de 
vehicule format dintr-un tractor 
și două remorci. „Din verifi cările 
efectuate a rezultat faptul că, 
permisul deținut de conducătorul 
auto, un bărbat de 50 de ani din 
localitatea Gornet-Cricov, este 

necorespunzător categoriei din 
care făcea parte ansamblu de 
vehicule condus”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză a fost deschis 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul fără permis, respectiv 
de o persoană al cărei permis de 
conducere este necorespunzător 
categoriei din care face parte 
vehiculul.

ACCIDENT PE STRADA 
DEMOCRAȚIEI DIN PLOIEȘTI

Trei autoturisme au fost 
implicate într-un accident care s-a 
produs pe strada Democrației, din 
Ploiești. Din primele date se pare că 

accidentul s-ar fi  produs pe fondul 
neasigurării la schimbarea direcției 
de mers. Două autoturisme care se 
deplasau pe sensul de mers centru 
către Sud au intrat în coliziune, iar 
cel de-al treilea auto era parcat. În 
momentul impactului, unul dintre 
vehicule a fost proiectat pe trotuar, 
unde a acroșat o femeie în vârstă 
de 44 de ani și doi minori, cu 
vârste de 3 ani, respectiv 6 ani. Cei 
trei pietoni au fost transportați la 
spital pentru investigații medicale. 
Conducătorii auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Trafi cul în zonă a 
fost dirijat.

Călin Popescu Tăriceanu a 
venit la Ploiești pentru a 

fi  prezent la lansarea candidaților 
ALDE pentru Primăria Ploiești și 
președinția Consiliului Județean 
Prahova. Trebuie să recunoaștem 
că liberal-democrații vin cu două 
nume puternice, dar nu se știe 
dacă notorietatea candidaților 
va ajuta în vreun fel micuțul 
partid să obțină rezultate peste 
media națională a ALDE. Asta 
dacă nu cumva vom asista la cea 

mai spectaculoasă mișcare de 
pe scena politică locală și PSD 
să decidă să-i susțină pe cei doi 
candidați ai prietenilor de la 
ALDE: fostul primar și membru 
marcant al PSD, Emil Calotă, 

cooptat de curând direct ca 
vicepreședinte al ALDE, pentru 
funcția de primar al Ploieștiului 
și fostul liberal, primar, deputat 
și europarlamentar Horia Toma, 
pentru poziția de președinte al CJ 
Prahova. Cei doi grei ai politicii 
de altădată au și venit cu un soi de 
promisiuni. 

Emil Calotă, singurul care 
a reușit să câștige, în Ploiești, 
două mandate consecutive de 
primar, a declarat: „Primul lucru 

pe care îl voi face la primărie va 
fi , cu specialiștii pe care îi avem, 
să punem la punct master planul 
pentru depoluare, care întâi va 
intra în dezbatere publică și care 
apoi, până la sfârșitul anului, va 

deveni program de acțiune. Este 
promisiunea mea pentru ploieșteni 
dacă îmi vor acorda din nou 
încrederea.” 

La rândul său, Horia Toma, 
primar în perioada 1996-2000, 
a spus: „Consider că pe mine 
mă pot descrie cel mai bine 
faptele, rezultatele activității mele 
profesionale și politice. Despre 
mine pot sta mărturie sutele de 
elevi afl ați pe toate meridianele 
lumii, de care România este 
mândră; locuitorii municipiului 
Ploiești care în timpul mandatului 
meu au benefi ciat de autobuze 
și tramvaie noi, locuri de joacă și 
locuințe pentru tineri; cetățenii 

județului Prahova și ai țării pe 
care i-am reprezentat cu demnitate 
în Parlamentul României și în 
Parlamentul European. Nu pot 

decât să-i asigur pe cei care îmi vor 
da votul că voi rămâne același om 
al faptelor, atașat ideilor liberale, 
același om drept de dreapta.” 

Apropo de „dreapta” clamată 
de prof. Horia Toma: este foarte 
puțin probabil ca alegătorii să 
mai meargă, scuzați expresia, 
„după fentă” ori să-și imagineze 
careva că voturile vor fi  luate din 
contul PNL, în condițiile în care 
ALDE a însoțit, la nivel național, 
toate politicile, inclusiv cele 
anti-justiție, ale PSD. Așadar, 
avându-se în vedere această 
asociere, mai degrabă ALDE va 
„fura” voturi de la electoratul de 
stânga!

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

EMIL CALOTĂ ȘI HORIA TOMA, CANDIDAȚII ALDE EMIL CALOTĂ ȘI HORIA TOMA, CANDIDAȚII ALDE 
LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI ȘI CJ PRAHOVA

deveni program de acțiune Este județului Prahova și ai țării pe

Prahova mai are încă tezaur uman viu, șapte veterani de război care au depășit 
un secol de viață: maior (rtr) Constantin Gheorghe Aurelian (102 ani), căpitan 

(rtr) Niculae Tudose Niculae (105 ani), căpitan (rtr) Dinu Gheorghe Ion (100 de 
ani), căpitan (rtr) Enescu Ion Gheorghe (101 ani), maior (rtr) Șchiopu Dumitru 
Ion (101 ani), căpitan (rtr) Vasile Gheorghe Nicolae și locotenent colonel (rtr) 
Baicu Gheorghe. Unul dintre aceștia, căpitanul în retragere Niculae Tudose Niculae, 
veteran și invalid de război, din Mănești, a fost sărbătorit, zilele trecute, alături de 
familie, și de reprezentanți ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război-Filiala 
Prahova, ai Organizației Județene a Cadrelor militare în rezervă și în retragere 
„Aurel Vlaicu” Prahova, ai Consiliului Județean Prahova și ai Primăriei Mănești.
În Al Doilea Război Mondial, veteranul a luptat la Cotul Donului, în Caucaz, și a fost 
rănit pe front, ajungând să fi e internat în trei spitale din Rusia, Polonia și Viena. Pentru 
faptele sale a fost decorat cu medaliile „Serviciul Credincios”, „Virtutea Militară” și 
„Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial”. După 77 de ani, încă 
ține minte versurile pe care le cânta pe frontul de Răsărit: „Donule, cu apă amară,/ 
Du-mă dar la mine-n țară,/ Să mai văd și eu o dată,/ Pe-a mea mamă și-al meu tată! 
Până mai acum o lună,/ Mă răniră la o mână,/ La o mână și-un picior,/ Credeam, 
Doamne, c-o să mor!”. În ianuarie, un alt veteran, de data aceasta din Posești, maior 
(rtr) Constantin Gheorghe Aurelian, a fost sărbătorit la împlinirea a 102 ani de viață. În 
acea zi memorabilă pentru domnia sa și pentru familie i-au fost alături reprezentanții 
Primăriei Posești, care i-au oferit un buchet de fl ori, un tort și suma de 1.000 lei.

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
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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INCENDIU LA O HALĂ 
DEZAFECTATĂ DIN PLEAȘA

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 

izbucnit la o hală dezafectată din 
satul Pleașa, comuna Bucov. La 
fața locului, potrivit ISU Prahova, 
s-a deplasat un echipaj cu o 
autospecială și un echipaj de prim 
ajutor. Incendiul s-a manifestat 
cu degajare mare de fum. Focul 
a cuprins mai multe deșeuri din 
plastic și cauciuc, pe o suprafață de 
aproximativ 30 mp.

ACCIDENT GRAV PE DN1A, 
LA BERCENI

Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1A (Centura de Est a 
Ploieștiului), la km 79, după ce 
două auto au intrat în coliziune. 
Potrivit primelor date, se pare că 
un conducător auto, care se deplasa 
la volanul unui autoturism pe 
sensul de mers Blejoi - Bărcănești, 
ar fi  pătruns pe sensul opus, unde 
ar fi  intrat în coliziune cu un 
autoturism (8+1 locuri). În  urma 

evenimentului rutier, șase adulți, 
cu vârste cuprinse între 27 și 52 de 
ani, au fost transportați la spital. 
Conducătorii auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Trafi cul rutier în 
zonă s-a desfășurat dirijat, pe un 
fi r alternativ pe DN1A Ploiești – 
București.

ACCIDENT MORTAL 
PE DN1D, ÎN AFARA 

LOCALITĂȚII CIORANI
Tragedia a avut loc pe DN1 

D Km 24+400 în afara localității 
Ciorani, pe directia de deplasare 
Urziceni către Albesti-Paleologu. 
Primele concluzii au fost că un 

tânăr, în vârstă de 24 de ani, afl at 
la volanul unui autoturism, posibil 
pe fondul efectuării unei depășiri 
neregulamentare, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de mers, 
părăsind partea carosabilă și 
intrând în coliziune cu indicatorul 
de intrare în județul Prahova. În 
urma producerii accidentului a 
rezultat vătămarea corporală a 
pasagerei din dreapta față, o tânără 
în vârstă de 17 ani. Din nefericire, 
din cauza traumatismelor grave 
suferite, adolescenta a decedat 
la spital. Conducătorul auto a 
fost testat, iar rezultatul a fost de 
0,00mg/l. Acesta a fost transportat 
la spital. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR VA FI AJUTAT DE 
ROBERTA ANASTASE, NUMITĂ ȘEF INTERIMAR LA PNL PLOIEȘTI 

Biroul Permanent Național al PNL a 
validat, luni, mai multe candidaturi 

pentru funcția de primar în marile municipii 
din România, precum și candidații pentru 
președinția unor consilii județene. Pentru 
Prahova au fost agreate numele înaintate 

de organizația județeană a PNL: Iulian 
Dumitrescu, liderul fi lialei, va fi  propunerea 
liberalilor pentru funcția de președinte al 
Consiliului Județean Prahova, iar Andrei   
Volosevici va candida pentru funcția de 
primar al municipiului Ploiești. Acest tandem 

pare-se că și-a asumat, cităm din comunicat, 
„un obiectiv ambițios: Prahova pe primul loc. 
PNL are drept ținte câștigarea CJ Prahova, 
a Primăriei Ploiești, a minimum jumătate 
din primării și coagularea unor majorități, 
alături de partenerii politici de pe zona de 
centru-dreapta, pentru a oferi județului 
șansa dezvoltării sub o administrație liberală 
performantă.” Iulian Dumitrescu (48 de ani), 
care are prea puține în comun cu Prahova, 
poate doar faptul că s-a născut la Vălenii 
de Munte, se recomandă printr-o biografi e 
din care nu lipsesc diplomele obținute în 
străinătate: este absolvent al Facultății de 
Contabilitate și Informatică de Gestiune din 
cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) 
din București; deține o licență din partea 
Facultății de Ingineria Materialelor din cadrul 
Universității Politehnice București (UPB); 
a absolvit cursul de „General Management 
Program” la Harvard Business School din 
cadrul Universității Harvard (Boston, SUA); 
are în CV programele „Senior Executives 
in National and International Security” 
și „Senior Managers in Government” la 
Harvard Kennedy School of Government 
din cadrul Universității Harvard (Boston, 
SUA). Este senator al României începând 
cu anul 2012, împărțind mandatele între 
Călărași și Prahova. În județul de la Dunăre, 

Dumitrescu a fost partener într-o societate 
comercială care, potrivit reporterilor 
emisiunii „România, te iubesc”, a postului Pro 
TV, a derulat contracte cu instituțiile statului. 
Dumitrescu a negat că s-ar fi  întâmplat 
acest lucru cel puțin din momentul în care 
a intrat în politică. Felul în care a reacționat 
însă a fost unul care a lăsat de dorit. Despre 
avocatul Andrei Volosevici se cunosc 
mult mai multe lucruri, mai ales sau cu 
precădere din timpul mandatului de primar 
al Ploieștiului (2008-2012), când a lăsat o 
impresie bună la nivelul locuitorilor, sub 
aspectul modului în care a derulat investiții 
de modernizare a străzilor și cartierelor. 
Volosevici va fi  ajutat puternic de Roberta 
Anastase, de curând numită președinte 
interimar al organizației din Ploiești a PNL, 
printr-o decizie a Biroul Județean al PNL 
Prahova, care a dizolvat vechea conducere, 
cu primarul Adrian Dobre în frunte. Potrivit 
unor surse din partid, măsura vine în logica 
de campanie electorală, mizându-se pe o 
mobilizare a PNL Ploiești pentru susținerea 
lui Volosevici. Se pare că mai mulți liberali, 
care dețin și mandate în Consiliul Local 
Ploiești, au nemulțumit conducerea PNL și 
s-ar putea să nu se mai regăsescă în echipa 
Volosevici.

LIBER DE LA BUCUREȘTI PENTRU ECHIPA LIBER DE LA BUCUREȘTI PENTRU ECHIPA 
VOLOSEVICI-DUMITRESCU VOLOSEVICI-DUMITRESCU 

UAP S-A DEȘTEPTAT:UAP S-A DEȘTEPTAT:  
REGULAMENTUL PENTRU PARCĂRI ESTE INAPLICABILREGULAMENTUL PENTRU PARCĂRI ESTE INAPLICABIL
Ceea ce era de așteptat s-a 

întâmplat: HCL 521/2019 
privind aprobarea Regulamentului 
de  în fi ințare, atribuire, folosire, 
organizare  și funcționare a 
locurilor de parcare,  în parcările 
de reședință  și de domiciliu din 
municipiul Ploiești, varianta 
consilierilor PSD-ALDE, este 
inoperabilă. Dovadă: Consiliul 
Director al Uniunii Asociațiilor de 
Proprietari Prahova a luat decizia 
depunerii unei plangeri prealabile 
la Primăria Ploiești care vizează 
revocarea HCL 521/2019. Într-o 
scrisoare publică a UAP se arată 
că „nemulțumirile președinților 
și administratorilor de la 
asociațiile afi liate UAP Prahova 
ne-au determinat să luăm această 
decizie, deși inițial am sprijinit 
ideea, dar după ce am văzut că 
nu există dorința de a inventaria 
terenurile decât la nivel declarativ 
și nimeni nu-și asumă să facă 

asta, că asociațiile prin președinții 
lor sunt responsabilizați să ducă 
documentele la SGU, că regula 
atribuirii locurilor de parcare 
aferente asociațiilor de proprietari 
este licitația și nu atribuirea 
directă, am decis împreună cu 
Consiliul Director să depunem 
plângerea prealabilă menționată.”  
UAP mai arată că, în cazul în 
care consiliul local nu va abroga 
HCL 521/2019 și HCL 65/2020 
(care completează regulamentul 
aprobat în decembrie 2019), se 
va adresa instanței pentru a cere 
revocarea lor. Consiliul Director 
al UAP își toarnă și un pic de 
cenușă în cap: „aceste hotărâri 
de consiliul local se dovedesc 
a fi  greșeli administrative care 
trebuie recunoscute, asumate si 
îndreptate. Plângerea noastră 
prealabilă este un gest care vine 
să arate că ne-am dat seama că 
nu este viabil acest regulament 

al parcărilor, în condițiile 
actuale, ne asumăm greșeala 
de a fi  sprijinit aceste proiecte 
și cerem remedierea situației 
prin revocarea lor și punerea în 
aplicare a unor măsuri care să facă 
regulamentul aplicabil.” UAP cere 
autorităților ca toate acțiunile 
instituite de HCL 521/2019 și 
HCL 65/2020 să se oprească. De 
asemenea, conducerea Uniunii 
aduce și alte justifi cări: „la nivelul 
Primăriei nu există în prezent o 
inventariere clară a locurilor de 
parcare. Din anumite estimări 
sunt aproximativ 40.000 locuri 
de parcare aferente asociațiilor 
de proprietari, iar în evidențele 
fi scale se arată că în oraș sunt 
înregistrate aproximativ 100.000 
de autoturisme. La un calcul 
elementar, spațiile de pe domeniul 
public aferente asociațiilor de 
proprietari asigură doar un 
procent de 40% din necesarul 

locurilor de parcare. La o eventuală 
licitație, ploieștenii vor ajunge 
să plătească tarife exorbitante și 
să ajungă la confl icte atât pentru 
obținerea locurilor de parcare, cât 
și la momentul folosirii lor”. Într-o 
discuție recentă cu fostul primar 
al Ploieștiului, Andrei Volosevici, 
acesta recunoștea că regulamentul 

este inoperabil și sugera, mai întâi 
de toate, să fi e realizată un fel 
de simulare în 2-3 asociații de 
proprietari și numai după aceea, 
în funcție de rezultat, se va vedea 
dacă este posibil să se aplice sau 
nu HCL 521. După experiența sa 
administrativă, Volosevici înclina 
să creadă că nu...

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Toate școlile din 
România, închise până 

pe 22 martie
Guvernul României, prin celula 

de criză, respectiv, Comitetul 
Național pentru Situații Speciale 
de Urgență, a luat decizia de 
suspendare a cursurilor din 
toate unitățile din învățământul 
preuniversitar de pe teritoriul 
național, de la data de 11 martie 
și până la data de 22 martie, cu 
posibilitatea de prelungire, în 
funcție de evoluția epidemiei de 
coronavirus. Raed Arafat ar fi  
sugerat o perioadă mai lungă de 
carantină în școli, dar Guvernul 
a luat deocamdată un termen 
mai scurt. Luni seară, au mai fost 
adoptate și alte restricții severe:

-suspendarea transportului 
rutier de persoane, pentru toate 
cursele efectuate de operatorii de 
transport spre Italia și din Italia, 
în perioada 10 martie -31 martie. 
Operatorii de transport rutier 
care efectuează servicii regulate 
au obligația de a comunica 
cetățenilor români faptul că vor 
intra în carantină sau autoizolare 
pe teritoriul României;

- suspendarea sau interzicerea 
de către operatorii feroviari de 
noi trenuri spre Italia și dinspre 
Italia spre România, începând 
din 12 martie până pe 31 martie. 
Operatorii feroviari vor avea 
obligația să afi șeze mesaje prin 
care românii din Italia vor fi  
informați că vor intra în carantină 
sau izolare pe teritoriul României;

- sistarea programelor de studii 
privind schimbul de experiență, 
cu unități de învățământ din Italia, 
până la data de 31 martie;

-suspendarea stagiilor în 
spitale pentru cursanții școlilor 
postliceale;

-se instituie obligația pentru 
unitățile de alimentație publică de 
a dezinfecta frecvent suprafețele 
expuse  (ex. cărucioare, coșuri 
de cumpărături, clanțe de la 
uși, butoane de la lift uri etc.), în 
special în zona caselor de marcat, 
cât și instituirea de măsuri pentru 
evitarea aglomerației, în special în 
zona caselor de marcat. Măsura se 
adoptă în 48 de ore;

-se transmit circulare către 
toate instituțiile publice și private 
în vederea analizării posibilității 
desfășurării muncii la domiciliu 
pentru o parte din personal, în 
temeiul dispozițiilor art. 108, 110 
din Legea 53/2003, Codul Muncii, 
coroborat cu art. 2 din Legea 
81/2018 privind reglementarea 
activității de telemuncă, acolo 
unde este posibil;

-la nivel național autoritățile 
intensifi că acțiunile preventive 
în spații publice - gări, autogări, 
piețe, pentru conștientizarea 
populației să respecte măsurile de 

sănătate publică
Cursele aeriene, sistate 

până pe 31 martie
Începând de pe data de 9 martie 

2020, ora 12:00, au fost sistate 
cursele aeriene către și dinspre 
Italia. De asemenea, operatorii 
aerieni au obligația de a comunica 
cetățenilor români care se vor 
îmbarca din Italia, China, Iran 
și Coreea de Sud către România, 
cu escală, faptul că vor intra 
în carantină sau autoizolare pe 
teritoriul țării noastre. Operatorii 
aerieni au obligația de a nu 
permite îmbarcarea persoanelor 
de altă cetățenie decât cea română 
care vin către România, cu escală, 
din Italia, China, Iran și Coreea de 
Sud. Cetățenii români care sosesc 

în țară prin punctele de frontieră 
terestre venind dinspre sau după ce 
au călătorit înainte în Italia, China, 
Iran și Coreea de Sud intră în 
carantină instituționalizată pe raza 
județului de graniță sau în izolare 
la domiciliu, în funcție de zona 
din care vin. Accesul cetățenilor 
străini care vin în România din 
Italia, China, Iran, Coreea de 
Sud, indiferent de mijlocul de 
transport folosit, este permis doar 
cu condiția obligatorie de a intra 
în carantină sau autoizolare, după 
caz. Transporturile de marfă de 
minim 3,5 tone sunt exceptate 
de la restricțiile de trafi c impuse 
prin hotărârea CNSSU din data 
de 8 martie a.c., privind accesul 
pe teritoriul României. Restricțiile 
menționate se aplică și pentru 
transportul maritim și fl uvial. 
Deciziile enumerate mai sus sunt 
valabile până la data de 31 martie 
a.c., cu posibilitate de prelungire.

Manifestările publice, 
interzise dacă adună 
mai mult de 1.000 de 

persoane
CNSSU a interzis, începând 

cu 8 martie, manifestările publice 
sau private, în spații deschise 
sau închise, cu un număr de 
participanți mai mare de 1000 
de persoane. Această măsură 
este obligatorie, la nivel național, 
pentru toți agenții publici și 
privați și nu este supusă negocierii, 
excepțiilor, neputând fi  amânată. 

Evenimentele la care este estimată 
participarea unui număr mai mic 
de persoane pot fi  organizate 
doar după obținerea aprobării de 
la Direcțiile de Sănătate Publică 
locale.

Acceptul sau refuzul organizării 
va fi  transmis în baza unei 
analize care ține cont de natura 
evenimentului, grupa de vârstă a 
participanților, modalitatea în care 
participanții ajung la eveniment și 
durata deplasării către eveniment, 
dacă există posibilitatea ca la 
eveniment să participe persoane 
pentru care există posibilitatea 
să fi  fost în zone de risc sau să 
fi  intrat în contact cu persoane 
contaminate. Această decizie este 
valabilă până la data de 31 martie 

2020 pe întreg teritoriul național 
al României și există posibilitatea 
prelungirii, în funcție de evoluția 
situației.

Spitalele, închise
Până la sfârșitul lunii martie, 

nu vor mai fi  organizate stagii de 
practică în spitale pentru studenții 
la medicină și farmacie, cu 
excepția situațiilor de voluntariat 
în sprijinul medicilor. Până la 
31 martie a.c., de asemenea, 
aparținătorii pacienților nu pot 
efectua vizite în spitale.

Măsuri în Ploiești 
Primarul municipiului Ploiești, 

Adrian Dobre, a convocat 
luni, 9 martie 2020, Comisia 
pentru Situații de Urgență, în 
vederea adoptării unor măsuri 
suplimentare care vor avea ca scop 
protejarea populației împotriva 
răspândirii coronavirusului, în 
afara acelora luate la nivel național.

Astfel, prin  Hotărârea nr. 2 a 
Comitetului pentru Situații de 
Urgență, s-a decis suspendarea 
activităților culturale, cu public, 
ale Teatrului „Toma Caragiu” 
Ploiești, Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”, Casei de Cultură 
„I.L.Caragiale”, precum și cele 
ale Clubului Sportiv Municipal 
Ploiești (Stadionul „Ilie Oană”, 
Hipodromul, Bazinul Vega și 
sălile de sport aferente Clubului 
Sportiv).

Sunt vizate atât activitățile 
publice cât și cele private, 

desfășurate atât în interior cât și în 
aer liber.

Măsura suspendării a intrat 
în vigoare începând de marți, 10 
martie și va fi  valabilă până în data 
de 31 martie 2020.

Fără precedent în 
istorie: Italia a închis 

granițele țării
Întreaga Italia a fost pusă în 

carantină începând de marți, 
toată țara devenind zonă protejată 
(roșie), a declarat premierul 
Giuseppe Conte: „Rămâi 
acasă. Acum este momentul 
responsabilității”, a  fost îndemnul 
premierul Conte, care a spus că 
„țara sa traversează cel mai negru 
moment”. Oamenii se vor putea 
mișca doar în condiții de strictă 

necesitate, școlile și universitățile 
vor fi  închise până în 3 aprilie 
(deocamdată), adunările publice 
sunt interzise, campionatul 
de fotbal va fi  suspendat, iar 
barurile și restaurantele vor fi  
închise la 6 seara: „Nu există 
timp, contagiunea este în creștere. 
Vom adopta reguli și mai stricte. 
Obiceiurile trebuie să se schimbe 
pentru binele Italiei: stai acasă. Nu 
va mai exista o zonă roșie; va exista 
Italia- o zonă protejată. Călătoria 
în întreaga peninsulă va fi  evitată 

dacă nu există motive dovedite 
pentru locul de muncă, cazuri de 
necesitate și motive de sănătate. 
Adăugăm interdicția adunărilor în 
aer liber și a jocurilor în aer liber. 
Înțelegem nevoia de socializare, 
dar nu ne mai putem permite 
aceste episoade de socializare care 
sunt de asemenea contagioase.”

Numărul total al cazurilor 
de  coronavirus în Italia  a crescut 
la 9.172, de la 7.375, câte erau 
duminică. De asemenea, bilanțul 
deceselor provocate de Covid-19 a 
crescut cu 97, de la 366 duminică, 
la 463 luni. Și autoritățile din 
Israel au luat măsuri draconice: 
Tel-Aviv-ul a dispus, luni, plasarea 
în carantină timp de 14 zile a 
tuturor persoanelor care ajung în 
Israel sau repatrierea străinilor 

care nu au spaţiu de carantină pe 
teritoriul israelian. „După o zi 
întreagă de discuţii complexe, am 
luat o decizie: orice persoană care 
ajunge în Israel din străinătate 
va intra în carantină timp de 14 
zile. Este o decizie difi cilă, dar 
este necesară pentru menţinerea 
sănătăţii publice, care este cel 
mai important lucru. Decizia va 
fi  în vigoare în următoarele două 
săptămâni”, a declarat luni seară 
premierul în exercițiu, Benjamin 
Netayahu.

MĂSURI FĂRĂ PRECEDENT ÎN ROMÂNIA, PE FONDUL EPIDEMIEI DE MĂSURI FĂRĂ PRECEDENT ÎN ROMÂNIA, PE FONDUL EPIDEMIEI DE 
CORONAVIRUS CARE A ÎNCHIS DEJA GRANIȚELE ITALIEI CORONAVIRUS CARE A ÎNCHIS DEJA GRANIȚELE ITALIEI 

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) 
a adoptat măsuri drastice pentru limitarea răspândirii 

coronavirusului în România. Pe întregul teritoriu național s-au 
suspendat cursurile în toate unitățile din învățământul preuniversitar 
și, de asemenea, au fost anulate toate zborurile, cursele de autobuze 
și trenurile pe relația România-Italia. Vă prezentăm, sintetic, toate 
deciziile de ultim moment luate de Guvernul României, prin Comitetul 
Național pentru Situații Speciale de Urgență.
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 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

După semnarea documentului, 
șeful CJ a scris: „Zilele acestea am 

semnat autorizația de construire aferentă 
primei investiții din Parcul Industrial 
Bărcănești - construire hală întreținere 
auto, care va genera zeci de locuri de 
muncă. Încurajez antreprenorii români și 
susțin din plin investițiile private în județul 
nostru, promovând pe această cale Parcul 
Industrial  Bărcănești, amplasamentul 
platformei industriale prezentând multiple 
avantaje: este situată la o distanță de 57 km 
față de Capitală, 38 km față de Aeroportul 
„Henri Coandă”, 4 km față de Ploiești, 2 Km 
față de A3 și există racordarea la utilități-
alimentare cu apă, energie electrică, gaze 
(...) Administrația județeană va continua 
să susțină mediul privat și asigurarea unui 
climat optim pentru realizarea investițiilor, 
concomitent cu modernizarea infrastructurii 
rutiere și creșterea calității serviciilor publice 
pentru o dezvoltare armonioasă și durabilă 
a județului.” Pe lângă această investiție, 
au mai fost semnate alte șase contracte de 
cesiune, însumând o suprafață de 7 hectare. 
Deși președintele CJ vorbește despre „prima 
investiție”, pe site-ul Parcului Industrial 
Ploiești, de care aparține PI Bărcănești, 
se pune că „la momentul actual există 2 
investitori care ocupă o suprafață de 3 ha.” 
Oricum stau lucrurile, important este că, în 
fi ne, s-a spart ghinionul în privința acestui 
teren din sudul Ploieștiului, care oferă reale 
oportunități de dezvoltare a orașului, a 
localității Bărcănești și, în fi nal, a județului. 
Deci cu atât mai de apreciat este efortul-dacă 
o fi  existat un efort- al conducerii Parcului 
Industrial Ploiești și al CJ Prahova, ca unic 
acționar, de a da undă verde investițiilor, 
asta după aproape 16 ani de inefi ciență. Sau 
de interese obscure. Rememorăm povestea 
fostelor sere de la Tătărani, dar nu pentru 
a imputa ceva cuiva-oricum a intervenit 
termenul de prescriere a faptelor, dacă s-ar 
mai gândi cineva la vreo acțiune a DNA-
ci pentru a ne aminti din ce motiv real 
lucrurile se petrec lent în România. Lent și/
sau cu interese de grup.

SC Serplo, înaintașa PI Bărcănești, 
o afacere cu cântec

Întins pe 89 ha, Parcul Industrial 
Bărcănești are o istorie tare zbuciumată. 
Lungă și zbuciumată. Fiindcă așa ne stă 
nouă, românilor, în fi re: să facem ca orice 
lucru să fi e realizat greu, cu mult prea multă 
trudă și încurcături. Să ne amintim așadar 
cum s-au întâmplat lucrurile în ultimii 16 
ani...

Înainte de 1989, în comuna Bărcănești 
existau două mari unități legumicole, cu 
sere întinse pe câteva sute de hectare. Una 
dintre acestea, amplasată în satul Tătărani, 

aproape în prelungirea sudică a Ploieștiului, 
rebotezată după privatizare SC Serplo SA, a 
fost preluată de Consiliul Județean Prahova 
(CJPh). Asta după ce serele au fost rase de 
pe fața pământului după un experiment al 
tranziției spre o economie de piață care a 
durat alți 14 ani (1990-2004). 

Să recapitulăm deci: 
-pe 19 aprilie 2004, prin Legea nr.104, 

a fost aprobată Ordonanța Guvernului nr. 
39/19 ianuarie 2004 (aplicabilă din data 
de 3 februarie 2004) privind transferul 
pachetului de acțiuni și al terenurilor 
deținute de stat la Societatea Comercială 
Serplo SA  în proprietatea privată a județului 
Prahova și în administrarea Consiliului 
Județean Prahova. Anexa OG menționează 
suprafața supusă transferului, respectiv, 206 
ha, din care 185 ha teren arabil și 21 ha-alte 
suprafețe. 

-în același an, prin HCJ nr.10, CJ Prahova 
(mandat Mircea Cosma) înfi ințează un parc 
industrial, denumit tot Serplo, structura 
acționariatului fi ind următoarea: CJ 
Prahova, o cotă de participare de 72,0947%, 
corespunzătoare unui număr de 1.729.818 
acțiuni; Autoritatea pentru Valorifi carea 
Activelor Statului -27,7508% (665.842 
acțiuni); alți acționari- 0,1545% (3.708 
acțiuni). 

-tot în 2004, Consiliul Județean face 
diligențe pentru a prelua, cu titlul de transfer 
gratuit, pachetul majoritar de la AVAS, 
lucru care se și întâmplă. În noiembrie 2004, 
județul vorbește despre desfășurarea, pe cele 
206 ha, a unui proiect care nu s-a aplicat 
niciodată, „decontaminarea pânzei de apă 
freatică în zona industrială Serplo Ploiești”.

Un prim proiect eșuat și o inginerie 
fi nanciară care „evaporă” 15,8 

+14,85 ha teren
Între anii 2005 și 2008, din dispoziția 

Consiliului Județean Prahova (mandat 
Florin Anghel), sunt derulate mai multe 
schimburi, alipiri de terenuri, contracte, 
proiecte imobiliare-toate sortite eșecului. 
Prima dată, în octombrie 2005, se efectuaeză 
un schimb de terenuri cu Serplo, iar potrivit 
matematicii simple, Consiliul Județean 
Prahova ar mai fi  rămas cu 202,7 ha. Dar 
în documente se vorbește în continuare tot 
despre 206 ha. În anul 2007, CJPh  încheie 
două contracte de asociere:

- 102,15 ha (contract nr.6334/03 mai 
2007) sunt incluse într-un proiect cu 
o fi rmă portugheză  pentru realizarea 
proiectului „ansamblul rezidențial în 
comuna Bărcănești, satul Tătărani”. 
Acesta ar fi  fost compus din 724 locuințe 
cu regim de înălţime de P+1, locuințe 
colective în imobile de P+2 - P+4 cu 1.688 
de apartamente, hotel cu S+P+5 nivele de 

300 de locuri, complex comercial de tip 
Mall, cu S+P+2 nivele etc. Între timp, se 
produc modifi cări ale contractului inițial 
astfel că județul concesionează către fi rma 
portugheză 67,86 ha, către care vinde, 
simultan, 15,8 ha, cu o sumă ridicolă, 
1,5 milioane de euro. Prin niște inginerii 
fi nanciare, respectivul teren este revândut, 
în 2008, cu 9,5 milioane de euro, unei fi rme 
în care se regăsesc grupați tot portughezii 
și câțiva apropiați ai conducerii de atunci a 
CJPh (un fel de băieți deștepți ai vremurilor 
respective);

-89 ha fac obiectul altui contract, câștigat 
de două fi rme, una din Câmpina și alta din 
Brazi, prin care acestea cumpără de la CJPh 
75 ha, cu condiția construirii unui stadion 
la standarde UEFA pe restul de 14 ha. 

Nici cartierul de locuințe și nici stadionul 
nu au fost realizate pesemne și pentru faptul 
că la alegerile din 2008 s-au schimbat și 
conducerea și prioritățile CJPh.  La sfârșitul 
acestei etape se cuvine să tragem o concluzie: 
din 206 ha preluate, mai găsim 102,15 ha + 
89 ha=191,15 ha. 14,85 ha „dispar”, scuzați, 
ca „măgarul în ceață”.

Patru ani de procese și de stagnare
În perioada 2008-2012, noua 

conducere a CJPh (Mircea Cosma), 
la sesizarea Curții de Conturi, care a 
înștiințat și DNA despre această situație, 
începe demersurile pentru recuperarea 
terenurilor și a pagubelor constatate în 
urma verifi cărilor. Rezultatul:

- în cazul terenului de 89 de ha preluat 
de fi rmele din Câmpina și Brazi, lucrurile 
au fost extrem de simple, prin rezilierea 
pe cale amiabilă a contractului (pentru 
neîndeplinirea clauzelor din contract) și 
cedarea integrală a terenului și bunurilor 
materiale preluate;

-în cazul fi rmei portugheze și a celor 

din încrengătura ploieșteană a urmat un 
proces fi nalizat în 2012, prin care lusitanii 
erau obligați să ramburseze către autoritatea 
județeană prejudicii de 8,55 milioane de 
euro. Dacă CJPh a primit sau nu vreun 
ban nu se știe; cert este că toate societățile 
implicate în contract au fost dizolvate și nu 
mai există vreo entitate la adresele indicate 
în documentele inițiale. Un lucru se 
cunoaște sigur: și acest contract de asociere 
a fost desfi ințat de instanță. În mod normal, 
având în vedere și latura penală a afacerii, 
CJPh trebuia să reintre în posesia întregii 
suprafețe, respectiv, 102,15 ha. Și acest lucru 
nu s-a întâmplat.

Al doilea proiect eșuat
În 2012, din nou are loc un episod 

de plan măreț, eșuat și acesta: CJ Prahova, 
primăriile Ploiești și Bărcănești și Uniunea 
Generală a Industriașilor din România 
au lansat un nou proiect de construire, pe 
175 ha, a unui centru sportiv și cultural 
ca-n povești. În 2013, Consiliul Județean 
înfi ințează „Parcul Industrial Tărărani”, pe 
suprafața de 89 ha. În hotărârea de consiliu 
nu se face nicio referire la diferența de teren, 
până la 206 ha. 

Unde au dispărut totuși cele 14,84 
ha?

Ce  s-a întâmplat totuși cu diferența 
de teren de la 89 ha, la 206 ha? În diferite 
documente găsim că județul deține în 
proprietate „un teren situat în județul 
Prahova, comuna Bărcănești, sat Tătărani, în 
suprafață de 86,36 ha, conform HCJ 96 și 103 
din 2007 și 100/2011”. Hotărârile din 2007 
fac referire la afacerile cu fi rma portugheză, 
iar cea din 2011 vorbește limpede că terenul 
vândut de către CJPh portughezilor și 
prahovenilor implicați în afacerea din 2007, 
cu 1,5 milioane de euro și apoi revândut, pe 
fi liera de fi rme, cu 9, 5 milioane de euro, e 
bun pierdut! Dar chiar și așa tot nu ieșim la 
liman! 89 ha-parcul industrial + 86,36 ha-
proprietatea privată a județului + 15,8 ha 
pierdute în inginerii fi nanciare=191,16 ha. 
Unde să fi e diferența până la 206 ha, adică 
14,84 ha? Dar de ce CJ nu discută nimic nici 
astăzi despre cele 86,36 ha necuprinse în 
parc, afl ate totuși în proprietatea județului?

upă semnarea documentului aproape în prelungirea sudică a Ploieștiului

300 de locuri complex comercial de tip

l ţiil d t ” d b 1% l 4 000 d li ţi/

DUPĂ 16 ANI APARE, ÎN SFÂRȘIT, PRIMUL DUPĂ 16 ANI APARE, ÎN SFÂRȘIT, PRIMUL 
INVESTITOR ÎN PARCUL INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI!INVESTITOR ÎN PARCUL INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI!

La aproape 16 ani de la preluarea terenului fostelor sere de la Tătărani, Consiliul 
Județean Prahova anunță prima investiție sigură din acest parc industrial, 

rebotezat „Bărcănești”. Președintele Bogdan Toader a semnat autorizația de construire, 
solicitată de un investitor, pentru o hală de întreținere auto, clădiri de birouri, spații de 
parcare, alei și platforme, precum și utilități. 
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Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

VIAȚA DE DINCOLO DE FARDURI A VIAȚA DE DINCOLO DE FARDURI A 
UNUI FOST PETROLIST!UNUI FOST PETROLIST!  

ADRIAN  MUTU, DE LA BAD 
BOY, LA BĂIATUL MAMEIBOY, LA BĂIATUL MAMEI

Bine, „Balon de Aur” poate că pare 
un pic hiperbolizat, poate că sunt 

subiectivă, dar ce e cert e că episodul de la 
Chelsea, când în urma unui test comandat 
de club a fost găsit dopat cu cocaină, i-a 
închis lui Adrian Mutu aripile în zbor. 
Fiul magnatului Roman Abramovich avea 
tricoul lui, tribuna îi învăţase loviturile, iar 
Londra îi ştia tabieturile. Iar alţii i-au afl at 
slăbiciunile unui puşti care a gustat din 
glorie arzând toate etapele metamorfozei, 
graţie unei glezne fi ne şi a unui geniu vecin 
cu nebunia.

„Dacă ar fi  să dau timpul înapoi, ce aş 
schimba? Aş vrea să nu mai fac acea greşeală 
care m-a urmărit toată cariera ca un blestem”, 
îmi spunea în urmă cu vreo doi ani, sincer, 
cu capul nu lăsat în jos a umilinţă, ci aşa, un 
pic cu amărăciune că nu i-a dat şi lui atunci 
mintea aia de pe urmă. Cine ştie? 

Poate că şi asta îl va ajuta, nu poate, ci sunt 
sigură că îi va fi  de folos în noua ipostază, 
cea de selecţioner... Vorba ceea, când chiar 
tu le-ai făcut pe toate, de la cocaină, la box 
cu ospătarii, la fuga din cantoment pentru o 
băută sau o buclă blondă, cam greu să te mai 
păcălească nişte începători, nu?

PĂRINŢII I-AU ATRAS ATENŢIA 
ÎNAINTE SĂ ACCEPTE POSTUL DE 

SELECŢIONER
Pentru că, zice chiar el, în biroul de 

la Casa Fotbalului, părintele se gândeşte 
întotdeauna la toate. Şi la rele, şi la bune. „Eu 
o să rămân toată viaţa copilul lor, iar ei au 
fost mereu cu un sfat acolo. Şi am trecut prin 
perioade bune, prin altele mai puţin bune, 
tata şi mama vor fi  tot timpul în spatele meu, 
sora mea, vor fi  aici indiferent de câţi ani voi 
avea eu....”, este discursul fotbalistului care 
chiar dacă a trecut ca un meteorit prin viaţa 
Petrolului a făcut parte din ea, fi e şi aşa, 
stelar ca o cometă.

Adrian Mutu, Briliantul. Mai bine zis, 
Fenomenul. Cred că i se potriveşte mai bine 
şi cred că el este un fenomen. A primit nota 
9 la naştere, după un travaliu de multe ore 
al mamei lui care s-a chinuit, încă de atunci, 
oh Doamne!, cu capriciile lui. Mutu a fost 
un nou-născut de nota 9, dar a devenit un 
fotbalist de 10. Cu 100 de goluri în serie A 
şi golgheterul all time al echipei naţionale, 

la loc de cinste alături de Gheorghe Hagi, 
primul lui naş din prima căsnicie , cea cu 
Alexandra.

ŞI MAI ALES UN FIU DE NOTA 10
Stau în faţa Fenomenului în federaţie, 

vorbim despre fotbal, dar e clar că aş vrea 
să îl întreb şi despre femei. Cum naiba să 
vorbeşti cu Mutu şi să nu-l întrebi despre 
cuceriri, neveste şi iubiri? E îmbrăcat 
într-un tricou Givenchy, e classy, cu acea 
neglijenţă studiată, puţin nebărbierit şi da, 

doamnelor, e atrăgător. Şi galant, pentru că 
Adi Mutu este printre puţinii bărbaţi care 
mi-a oferit un mărţişor. Aşa e el, dincolo de 
eticheta de bad boy, este un băiat sensibil... 
Băiatul mamei...

Profi t de săptămâna asta în care ni se 
acceptă orice şi îl intreb ce înseamnă mama 
pentru el. „Mama înseamnă totul, mi-a dat 
viaţă şi m-a format, mi-a format caracterul... 
Nu zic aşa, doar din vorbe, sau poate că sunt 
eu mai mămos....”, sunt vorbele lui Adi 

pentru doamna Rodica 
şi simt cum se pierde 
puţin, cum ochii capătă 
o strălucire aparte. Când 
i-a spus ultima dată că o 
iubeşte? Râde, îşi arată 
dantura perfectă şi se 
fâstâceşte: „De la o vârstă 
nu mai faci nişte lucruri, 
dar recunosc, i-am spus 
că o iubesc acum o lună”, 
încheie Mutu. Poate 
ultimul dintre „greii” 
pe care i-a dat România 
fotbalului adevărat. 

la loc de cinste alături de Gheorghe Hagi doamnelor e atrăgător Şi galant pentru că
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Mănânci o singură dată pe 
zi, seara, sau mai des? Nu 

poţi spune nu produselor fast-
food? Alimentaţia dezechilibrată 
îţi dă peste cap sistemul digestiv. 
Iată cum poţi readuce lucrurile la 
normal.

Micul dejun
La trezire, bea un 

pahar de apă cu o linguriţă de 
miere, la temperatura camerei. 
Aceasta va curăţa toxinele de pe 
tractul digestiv. Un iaurt cu cereale 
integrale ar fi  un început de zi 
ideal. Iaurtul calmează durerile 
de stomac, ajută la eliminarea 
toxinelor și previne constipaţia. 
Cerealele integrale sunt bogate 
în fi bre și au efect de pansament 
pentru un stomac iritat. În loc 
de cafea, alege un ceai verde cu 
ghimbir. Și ceaiul de ghimber este 
un excelent tonic pentru stomac.

Prânz
O salată verde, dreasă 

cu câteva linguri de oţet de mere 
și ulei de măsline, mănâncă cu un 
sfert de oră înainte de supă, ar fi  

cel mai indicat antreu. Salata verde 
are proprietatea de a accelera 
digestia. În plus, îţi drenează 
fi catul, curăţă de toxine vasele de 
sânge și atenuează stările de vomă.

Supa de chimen cu crutoane 
este un pansament gastric, 
natural. Ai nevoie de un morcov, 
o ţelină, o rădăcină de pătrunjel, 
două linguri de chimen, trei 
linguri de ulei de măsline. Faci o 
supă obișnuită, în care adaugi, la 
fi nal, crutoane uscate la cuptor, 
din pâine de secară. Chimenul 
favorizează eliminarea gazelor 
din stomac, calmează infl amaţiile 
tractului digestiv și reglează 
funcţiile digestive. Pâinea de 
secară este foarte bogată în fi bre 
și este numai bună pentru a-ţi 
calma stomacul. Supa-cremă 
de spanac este o altă propunere 
pentru prânzul tău. Spanacul 
îţi stimulează secreţiile gastrice 
pancreatice și biliare și îţi „adună” 
toxinele din organism. Ananasul 
și kiwi ar fi  cele mai bune și cele 
mai sănătoase deserturi, deoarece 
îţi calmează arsurile stomacului și 
au efect laxativ și antiinfl amator 
asupra tractului digestiv.

Gustarea
Prunele uscate sunt 

cele mai efi ciente laxative naturale, 
pentru că au multe fi bre, așa că 
ar fi  gustarea cea mai potrivită, 
dacă ai probleme cu tranzitul 
intestinal. În plus, normalizează 
activitatea fi catului și dau multă 
energie, deoarece conţin potasiu 
și vitamine de tip B.

Cina
Una dintre variante 

poate fi  compusă dintr-un piept 

de pui sau un păstrăv la grătar, 
cu o salată de sfeclă roșie coaptă. 
Pieptul de pui și păstrăvul au 
foarte puţine grăsimi, dar conţin 
proteine și minerale, de care 
organismul are nevoie. Sfecla 
roșie este bogată în fi bre și această 
proprietate o face să fi e un excelent 
ajutor pentru tractul digestiv. În 
plus, drenează foarte bine fi catul 
și elimină grăsimile din organism. 
Un ceai de mușeţel te va pregăti 
pentru un somn liniștit.

ALEGE INTELIGENT, FĂ-ȚI UN MENIU UȘORALEGE INTELIGENT, FĂ-ȚI UN MENIU UȘOR

Dacă ar fi  să o ia de la zero, ar şterge 
episodul „cocaina”, cel care i-a frânt 
practic aripile spre un Balon de Aur

Cantitatea de mâncare și combinaţiile dintre alimente, mai ales în perioada sărbătorilor, pot provoca tot felul de 
probleme digestive. Alege măcar pentru câteva zile meniuri mai ușoare, care să-i dea un binemeritat răgaz tubului 
tău digestiv.

Teodora Necula,  Tehnician nutriţionist și fi toterapeut,  Centrul 
AKT Medical, București

Începe-ţi ziua cu un terci de ovăz, bogat în fi bre, cu banane și 
scorţișoară. Gustarea poate fi  însoțită de fructul preferat împreună 
cu șase nuci. Mănâncă la prânz, cea mai consistentă masă, o friptură 
pe grătar cu brocoli sau o salată de varză. Fă din cină cea mai ușoară 
masă, fi indcă sucurile gastrice sunt mai leneșe. Recomand supe-
creme din legume sau salate cu pește. Pentru meniuri hrănitoare 
recomand legume fermentate, supă de oase, chefi r, seminţe de chia, 
castraveţi muraţi, ţelină, castraveţi proaspeţi, ghimber, sfeclă roșie, 
avocado, ovăz, morcovi, apă cu lămâie.
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PIAȚA SÂRBEASCĂ (GHEORGHE BOLDESCU)(VI)

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian 

Deși este cunoscut pentru picturile 
sale celebre precum Mona Lisa, 

Leonardo Da Vinci era un inovator în multe 
domenii, inclusiv în inginerie. Pornind de 
la o schiţă realizată de da Vinci în 1502, 
oamenii de știinţă de la MIT au realizat 
podul imaginat de vizionar, la o scară de 500 
de ori mai mică. Acesta este complet diferit 
de podurile acelor vremuri, având o singură 
boltă, pe sub care ar fi  trecut fără probleme 
ambarcaţiunile vremii.

Podurile din acea perioadă erau construite 
cu ajutorul mai multor arcade semicirculare, 
amintește Live Science. În testul de la MIT, 
podul, realizat cu ajutorul unei imprimante 
3 D, a rămas puternic și stabil fără ajutorul 
mortarului sau al vreunui element de 

fi xare, el fi ind construit din piatră. Mai mult, 
cercetătorii au descoperit că Da Vinci a gândit 
podul, astfel încât să minimalizeze mișcările 
laterale ale structurii. Experţii cred că podul ar 
fi  rezistat și în cazul cutremurelor – comune în 
acea zonă atunci.

Din păcate, podul gândit de da Vinci în 
urma unei solicitări a sultanului Baiazid al 
II-lea, care dorea să lege astfel Istanbulul de 
Galata, nu a fost selecţionat, preferându-se 
construcţia gândită de un alt inginer, așa că 
schiţa a rămas nefolosită.

Dacă ar fi  fost însă realizat după proiectul 
lui Da Vinci, podul, lung de 280 de metri și 
realizat din mii de blocuri de piatră, ar fi  fost cel 
mai mare din acele vremuri și ar fi  revoluţionat 
felul în care se construiau aceste structuri.
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CLUCERUL GHEORGHE
 BOLDESCU - FAMILIA

Se cunosc puține informații despre familia din care 
provine.  Știm că tatal său avea ceva moșii în partea de sud 
a localității Boldești. Acest fapt este dedus din ctitorirea în 
această parte a localității, a  bisericii Sf. Arhangheli Mihail 
și Gavriil (“Biserica robilor”) în 1812 , de către clucerul 
Gheorghe Boldescu, pe moșia sa moștenită. Din această 
biserică astazi se mai păstrează doar ruinele, fi ind dărâmată 
de cutremurul din 1977. În acea perioadă (sec XIX prima 
jumătate) localitatea Boldești aparținea de județul Saac (sau 
Secuieni), județ desfi ințat de domnitorul Gheorghe Bibescu 
în 1845 și împărțit între Județele Prahova și Buzău. 

Din cercetările făcute de C.N.Debie, familia lui Gheorghe 
Boldescu nu a avut legături cu boierii din Boldești din sec. 
XVI-XVII. Despre acesti boieri știm următoarele: 

Înfl oritori in sec XVI .In 1552 Udrea de la Boldești vine 
cu oaste să-l omoare pe Vodă Mircea Ciobanul. Este prins 
la Periș și omorât. Frații săi, Radu Stolnicu, Barbu și Crăcea 
au fost omorâți de Alexandru, fi ul lui Mircea Ciobanul. Ei 
erau fi ii lui Dragomir Postelnicul si ai Jupânesei Marga. Au 
fost înmormântați la mânăstirea Snagov.

 În sec XVII mai apare o jupâneasă Maria Boldescu care 
este împroprietărită cu terenuri în localitatea Boldești.

 Tatăl lui Gheorghe Boldescu și-ar fi  cumpărat titlul de 
clucer de arie (intendent de nutrețuri), titlu pe care avea să-l 
moștenească Gheorghe Boldescu  si cu care este atestat pe 
la 1800.

Gheorghe Boldescu s-a născut în 1775 fără să avem 
informații despre ziua și luna nașterii. Locul nașterii nu 
l-am găsit precizat . În unele însemnări am întâlnit orașul 
Ploiesti, unde tatăl său era proprietar al mai multor terenuri. 
Însă dacă ținem cont de situația din 1838 când cu ocazia 
alegerii “prezidentului Maghistratului” i s-a reproșat că nu 
este de pământ din Ploiești, putem să credem că s-a născut 
mai degrabă  în Boldești, unde de asemeni tatăl său avea 
moșie.

 Gheorghe Boldescu a  avut o soră, Maria (despre care 
nu s-au găsit informații) și un frate, Iancu despre care știm 
că a fost sluger (dregător însărcinat cu aprovizionarea curții 
domnești și a armatei) și care ar fi  murit înainte de 1844,fără 
urmași(?). Gheorghe Boldescu a rămas orfan foarte de tânăr.

Gheorghe Boldescu este în 1811 vameș de județ. Între 
1837 și 1843 a fost prezident al Maghistratului politiei (din 

limba greacă - orașului)  Ploiești. Iar în 1845 are rangul 
de sluger( boier cu diverse atribuții privind aprovizionarea 
armatei și a curții domnesti). În 1800 se căsătorește cu 
Zinca și cu care are doi copii: Smaranda (născută în 1801) 
si Gheorghe (născut în 1803). Se pare că Zinca se stinge din 
viață după nașterea celor doi copii. Oricum în 1809 sau 1810 
Gheorghe Boldescu  se căsătorește cu Maria (Marghioala) , 
fapt pe care-l deduc din actul de zestre al acesteia din 30.12. 
1809 .

Din această a doua căsătorie nu sunt găsiți alți urmași 
ai lui Gheorghe Boldescu. Despre Maria (Marghioala) 
Boldescu știm că s-a născut în 1790 și a murit în 1861. 
Părinții ei au fost: tatăl  Mihai Bărbătescu ceauș (curier, 
mic funcționar) în 1781, sluger 1804 şi vel-clucer, iar 
mama Păuna Neculescu călugarită sub numele de Monahia 
Pelaghia. Maria  Boldescu a avut 3 frați Iordache, Iancu, 
Nicolae morți fără urmași.

COPIII LUI GHEORGHE BOLDESCU
Despre fi ul său Gheorghe se crede că ar fi  murit înainte 

de 1844. Nu se știe dacă a avut urmași și nici funcțiile pe 
care le-ar fi  avut în timpul vieții. 

Smaranda (1801-1850) se căsătorește cu slugerul 
Costache Manolache Florescu (1795- 1853)  în 1820 
și are cu acesta șapte copii. Primul copil născut (1822) 
a fost o fată pe care a botezat-o Zoe (Zinca), probabil în 
amintirea mamei sale. Costache Florescu a fost  “om de 
legi” președintele Tribunalului Teleorman (1850) . Acesta 
era înrudit cu familiile Goleștilor și Crețuleștilor precum și 
cu familia Șuțu.

Familia Florescu / Boldescu se încuscrește cu familia 
Cantacuzinilor prin căsătoria Zincăi cu  Matei Cantacuzino 
în 1846. 

Smaranda Florescu, fi ica clucerului Gheorghe Boldescu, 
se înrudise prin alianță cu familii în care se cultivau artele: 
Cârlova, Facca, Ghika. Era mătușa de văr a lui Costache 
și Dumitru Florescu, acesta din urmă fi ind unul dintre 
fondatorii Conservatorului din București. 

În timpul cât a stat la București (1844-30.07.1845), 
Gheorghe Boldescu a locuit în casele lui Matei Cantacuzino. 
Știm că exista o mai veche relație de prietenie între  
Cantacuzini și Gheorghe Boldescu, aceștia încurajându-l 
pe clucer în actele sale de caritate (în special în ctitorirea 
spitalului din Ploiești) .

În a doua jumătate a sec XIX se găsește un Ullise Boldescu 
care se căsătorește cu o nepoată de frate a lui Th eodor Aman, 
Alexandrina Aman . Nu se cunoaste gradul de rudenie cu 
Gh. Boldescu. Cert este că pictorul Th . Aman îi picteaza 
(nu știu anul, oricum mult după moartea lui Gheorghe și 
a Marghioalei) pe soții  BOLDESCU. Ceva relaţie o fi  fost! 

Despre acest Ulisse Boldescu am afl at că s-a născut la 
Botoșani în 1850 și a murit la Paris în 1908.

A făcut studiile primare şi liceale la Iaşi. Licențiat în 
drept. Doctor în Ştiinte politice şi administrative, Bruxelles. 
S-a stabilit în Craiova  în urma căsătoriei cu Alexandrina 
Aman ( în 1884), prin care se înrudeşte cu pictorul Th eodor 
Aman. A fost membru al Baroului Dolj; deputat din partea 
Partidului Conservator, în două legislaturi. Ca primar 
al Craiovei (1890-1893, 1899-1901) a inițiat amenajarea 
Abatorului comunal, cel mai modern din sud-estul Europei 
la acea dată, construirea Morgii oraşului, fondarea Azilului 
de infi rmi şi bătrâni din Grădina Bibescu, pavarea întregului 
centru al oraşului, introducerea iluminatului electric şi 

alte îmbunătățiri. A fost un mare om de cultură, fi ind 
preşedintele Societății Dramatice şi directorul Teatrului 
din Craiova; a susținut Biblioteca şi Muzeul Alexandru şi 
Aristia Aman, fi ind unul din cei mai importanți donatori. A 
fost decorat cu ordinul Coroana României în grad de ofi țer. 
Este înmormântat la Craiova în Cimitirul Sineasca. 

 Soția sa, Alexandrina (fostă Aman)   s-a născut pe 30 
august 1859 la Craiova. S-a cãsãtorit pe 9 februarie 1884 cu 
Ulise Bodescu. Ea donează Fundației ,,Alexandru și Aristia 
Aman“ din Craiova, în 1932, mai multe  tablouri, portrete 
de familie, de Th eodor Aman. Probabil printre ele s-au afl at 
și portretele soților Boldescu.

În acest moment știu că tabloul Marghioalei Boldescu se 
afl ă expus la Muzeul de Artă din Cluj -Napoca din Palatul 
Banff y.

 Sunt încă multe întrebări despre famila lui Gheorghe 
Boldescu clucerul.

1. De ce apare acum Zinca Boldescu în tabloul votiv și 
nu Maria?

2. În tabloul votiv ( dacă a fost) dinaintea 
bombardamentului era Zinca sau Maria?

3. Ce legătură este cu Ulisse Boldescu?
4. În ce context a pictat Th eodor Aman portretele soților 

Boldescu? Datorită releției dintre Ulisse și Alexandrina 
Aman sau vreo comandă a urmașilor Boldescului pe linia 
Florescu- Cantacuzino?

5. Unde se afl ă portretul lui Gheorghe Boldescu pictat de 
Th eodor Aman?

Și încă mai am de spus câte ceva despre Gheorghe 
Boldescu Clucerul.

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!

alte îmbunătățiri A fost unn mare om de cultură fiindn

PODUL DA VINCI, O MINUNE A INGINERIEIPODUL DA VINCI, O MINUNE A INGINERIEI

 Tabloul Maghioalei Boldescu din Muzeul 
de Artă Din Cluj Napoca, Palatul Banff y.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

La 2 martie curent s-au împlinit 28 de ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității 
și independenței Republicii Moldova. Confl ictul armat din 1992 mai este numit „război moldo-rus” dat 
fi ind sprijinul militar acordat forțelor separatiste de la Tiraspol de fosta armată a 14-a rusă dislocată în 
regiune, cu participarea  mercenarilor cazaci și a unor detașamente de „voluntari” ruși, gen Rogozin. În 
plus, Acordul de încetare a focului a fost semnat de președinții Republicii Moldova și Federației Ruse. După 
atâția ani de la evenimentele sângeroase, diferendul transnistrean nu e soluționat până astăzi. Despre 
situația la zi, esența acelor evenimente și șansele reglementării diferendului discută Europa Liberă cu 
expertul Oazu Nantoi, deputat în legislativul de la Chișinău.  

Europa Liberă: Dl Oazu Nantoi, 
pe 2 martie 1992, președintele 
Mircea Snegur semna aderarea 
Republicii Moldova la ONU, iar 2 
martie a mai intrat în istorie și ca 
ziua declanșării confl ictului armat 
de la Nistru. Atunci erați funcționar 
în aparatul prezidențial. Există 
șanse să fi e apropiate cele două 
maluri, iar Republica Moldova să 
fi e un stat suveran, independent și 
integru?

Oazu Nantoi:  Da, până în 
25 mai 1992 am fost în aparatul 
prezidențial șeful Direcției analiză 
politică. Dar când vorbim de 
apropierea malurilor trebuie 
să ținem cont de niște lucruri 
evidente. În primul rând, la 31 
august 2019, Biroul de Reintegrare 
prezenta cifra de 382.861 persoane 
din stânga Nistrului cu acte de 
cetățeni moldoveni. Vorbind cu 
oamenii din stânga Nistrului, 
ei spun că în prezent acolo în 
genere locuiesc vreo 278 de mii de 
locuitori. Ultimul recensământ din 
1989 dădea cifra de 750 de mii de 
locuitori. E vorba de un dezastru 
mai grav decât la noi. Toți agenții 
economici din stânga Nistrului 
sunt înregistrați la Chișinău și 
realizează operațiuni de export 
ca agenți economici loiali ai 
Republicii Moldova. În plus, dacă 
mergeți pe străzile Chișinăului, 
vedeți autoturisme cu plăcuțe de 
înregistrare transnistrene la orice 
instituție medicală sau magazin. 
Oamenii vin la shopping, servicii 
medicale mai calitative și, în acest 
sens tabloul respectiv confi rmă 
un lucru evident: confl ictul nu 
este intern și pacifi catorii ruși 
de-a lungul Nistrului au menirea 
de a-l conserva artifi cial, de a nu 
admite soluționarea lui. În rândul 
al doilea, malurile demult au 
fost unite de lumea interlopă cu 
implicarea politicienilor corupți. 
S-a scris mult despre contrabandă 
în regiune, cu implicarea 
Transnistriei – a celor de la Kiev, de 
la Odessa și a celor de la Chișinău. 
E o rețea internațională de crimă 
organizată, unde Transnistria 
este un element foarte important, 
deoarece acest regim nerecunoscut 
este folosit în acest scop. Vă 
dau, de pildă, o situație absolut 
aberantă: la Tiraspol, pe adresa  
pereulok Truda 7 (stradela Muncii 
nr. 7 – N.M.) este înregistrată 
compania „Energocapital”, cu un 
singur angajat, iar la trei zile după, 
compania respectivă obține de 
la ANRE licența pentru livrarea 
energiei electrice la tarif nelimitat 
și începe a livra energie electrică 
pe malul drept. Noi, plătind pentru 
energie electrică, întreținem acest 
regim. Mai mult chiar, malul stâng 
nu achită pentru gazul consumat, 
pentru producerea energiei 
electrice și asta se transformă în 
datoriile Chișinăului. 

Europa Liberă: Iar Rusia 

deseori ne dă din deget și spune că 
Republica Moldova este datoare?

Oazu Nantoi:  În fi ecare an, 
Curtea de Arbitraj de la Moscova 
înaintează pretenții Moldovei 
cu datorii de 270 și mai multe 
milioane de dolari. E ca sabia lui 
Damocles, ce atârnă din cârdășia 
dintre maluri și cei corupți de 
la Moscova. Vreau să vă spun 
că în timpul confl ictului dintre 
Rusia și Georgia în presa rusă 
s-a scris că 40 la sută din sumele 
alocate de Kremlin pentru 
regiunea secesionistă Osetia de 
Sud rămâneau în buzunarele 
funcționarilor corupți de la 
Moscova. 40 la sută! Cu malul 
stâng situația e nițel mai civilizată 
– doar 20 la sută rămâne la 
Tiraspol din ceea ce se anunță, cu 
mare tam-tam, că Moscova susține 
regiunea. Prin urmare, nu este 
un confl ict intern, între oameni, 
este un confl ict artifi cial înghețat, 
malurile fi ind, repet, demult unite 
de lumea interlopă cu implicarea 
politicienilor corupți de la 
Chișinău.

Europa Liberă: Între timp a fost 
creat acest mecanism internațional, 
formatul de negocieri „5+2”. 
Credeți că nu se cunoaște adevărata 
situație, reală, încât să se pună 
punct disputelor?

Oazu Nantoi:  Recent s-au 
împlinit 18 ani de când, în 
februarie 2002, la Bratislava a fost 
creată Consfătuirea permanentă 
în problema reglementării 
confl ictului transnistrean. Este o 
capcană pentru Moldova, unde 
marionetele de la Tiraspol sunt, 
chipurile, parte în confl ict și 
vorbesc în numele populației 
din stânga Nistrului, iar Rusia și 
Ucraina sunt, chipurile, mediatori. 
Dar ce relații sincere sunt acum 
între Rusia și Ucraina? Și OSCE 
este mediator! Acest teatru al 
absurdului durează de 18 ani, 
această vacă stearpă a fi ve plus 
two n-a dat nimic Moldovei, 
dimpotrivă situația a degradat sub 
paravanul politicii „pașilor mici”, 
iar regimul din stânga Nistrului 
s-a ales cu tot ce-i trebuie pentru a 
funcționa nederanjat de Chișinău.

Europa Liberă: Vă referiți la 
cedările care se fac de autoritățile 
statului în favoarea regimului de la 
Tiraspol?

Oazu Nantoi:  Mai mult! Dacă 
consultăm Constituția Republicii 
Moldova (cine o mai consultă 
azi!), găsim un articol, conform 
căruia prioritățile politicii interne 
și externe ale Republicii Moldova 
sunt stabilite de parlament. 
Arătați-mi, vă rog, un document 
după 2005, adoptat în parlament 
și întitulat gen „Strategie de 
soluționare a confl ictului din 
raioanele de est”. În 2011 am fost 
selectat de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare ca și 
consultant al guvernului pentru 

elaborarea conceptului strategiei 
de soluționare a confl ictului. 
Fiind motivat de importanța 
problemei, am scris acest concept, 
prima versiune, și am mers la un 
viceprim-ministru. Știți care a fost 
reacția? „Oazu, ce-ai scris tu, ce 
o să spună rușii?” I-am răspuns: 
„Eu trebuia să scriu ceva pe placul 
rușilor sau pentru ca problema 
să fi e soluționată?”. L-am rescris 
de trei ori, dar au fost aruncate la 
coș toate variantele. Parlamentul, 
după 2005, niciodată n-a discutat, 
n-a adoptat nimic, nu a formulat 
problema reîntregirii țării. În 
opinia mea, ceea ce numim noi 
confl ictul transnistrean e un 
confl ict dintre proiectul de edifi care 
a statului Republica Moldova în 
limitele hotarelor recunoscute 
de comunitatea internațională și 
interesele geopolitice ale Rusiei, 
plus interesele rețelei de crimă 
organizată ce implică politicieni 
de la Chișinău. Dacă legislativul 
ignoră această problemă vitală, eu 
presupun că o bună parte dintre 
aleșii poporului sunt oameni care 
joacă rolul de agenți de infl uență ai 
Moscovei. Nu există o majoritate 
care ar fi  cu adevărat preocupată 
de soluționarea confl ictului 
transnistrean. Pe durata existenței 
problemei n-am avut niciun 
precedent de a discuta la Consiliul 
Securității Naționale condițiile cu 
respectarea cărora Federația Rusă 
ar accepta să-și evacueze pașnic 
potențialul militar din stânga 
Nistrului. 

Europa Liberă: Cum ați ajuns 
la o asemenea concluzie?

Oazu Nantoi:  Profi tând 
de tribuna parlamentară la 
18 decembrie 2019, când s-au 
împlinit trei ani de la Congresul 
al XIV-lea extraordinar al PSRM 
și a fost ridicat în slăvi Dodon, 
noi, Blocul ACUM, am făcut o 
declarație prin care am cerut clar 
și răspicat PSRM să renunțe ofi cial 
la angajamentul de a federaliza 
Moldova, care există în toate 
documentele lor programatice.

Europa Liberă: Dar ei resping 
acum că ar fi  promotorii ideii de 
federalizare a Moldovei…

Oazu Nantoi:  Tot 
comportamentul lui Igor Dodon 
de când a fost ales președinte se 
explică printr-o singură ipoteză: 
unicul argument care-i atribuie 
lui valoare în fața lui Putin este 
angajamentul de a federaliza 
Moldova, conform scenariului 
Kozak-2. Și mai este un moment 
perfi d: una era situația când 
Kozak a venit în 2003 la solicitarea 
lui Vladimir Voronin, și alta este 
în 2020, când există un război 
în Ucraina. Consultați site-ul lui 
Dodon și vă veți convinge ce a 
prezentat anul trecut la Conferința 
de Securitate de la München: 
precedentul Republicii Moldova 
poate fi  aplicat și în alte confl icte, 

inclusiv în Ucraina, când va fi  
istovită în războiul hibrid.

 Europa Liberă: Admiteți că 
totuși la nivelul forțelor politice 
poate fi  găsit un consens național 
referitor la felul cum trebuie 
să fi e soluționată problema 
transnistreană?

Oazu Nantoi:  Care consens 
național? La 2 aprilie 2016, Dodon, 
încă nefi ind nici candidat, merge 
la Comrat și declară că piciorul 
jandarmului român și tancurile 
americane nu vor călca pe pământ 
moldovenesc. După care obține 
acolo cu 98,89% din sufragii, ca în 
Coreea de Nord!  

Europa Liberă: El acum spune 
„frații români”, când se adresează 
Bucureștiului… 

Oazu Nantoi:   Da, „frații 
români”. Dar la recepția oferită 
de ambasada română vorbește de 
parteneriat strategic, cu o mică 
remarcă: „politică echilibrată”. Nu 
e clar? 

Europa Liberă: După 30 de ani, 
Oazu Nantoi poate spune foarte 
clar dacă într-un timp previzibil 
poate fi  propusă o soluție pentru 
problema transnistreană?

Oazu Nantoi:  Am propus în 
2003 „Strategia 3D”. Ulterior, cu 
Igor Munteanu, cu Vlad Socor am 
scris un nou document „Strategia 
3D”. Un lucru care este mai puțin 
cunoscut: în 2003 am fost invitat 
la o conferință internațională 
în Varșovia sub auspiciile lui 
Zbigniew Brzezinski. Eram atât de 
mândru și de motivat, am pregătit 
un raport despre metodologia 
soluționării confl ictelor înghețate, 
am fost aplaudat. Asta înseamnă 
demontarea dirijată univocă a 
structurilor anticonstituționale 
din stânga Nistrului cu asistență 
internațională în parteneriat 
cu Ucraina, cu garanții pentru 
populația din stânga Nistrului. 
Dar, vorba Bibliei: să nu stricăm 
orzul pe gâște. Gâștele noastre 
găgăiesc continuu în parlament, 
acoperind furturi și trădări. 

Europa Liberă: Dar chiar 
credeți la modul serios că Dodon și 
Putin au discutat acest subiect, că 
ar exista ceva pus la cale tacit, de 
care să nu cunoască opinia publică?

Oazu Nantoi:  Dacă analizăm 
migălos site-ul Kremlin.ru, tot ce 
este publicat pe site-ul ofi cial al 
lui Vladimir Putin despre prima 
vizită ofi cială a lui Igor Dodon, 
rezultă univoc că Dodon și-a 
asumat angajamente de a realiza 

„planul Kozak-2”, iar Putin n-a 
uitat să menționeze că Rusia este 
gata să fi e garant al înțelegerilor 
ce vor fi  atinse. Ce înseamnă 
garant? Ostașul rus pe teritoriul 
Republicii Moldova, iată garanțiile 
în versiunea rusească.

Europa Liberă: Deci Moscova 
prin Transnistria împiedică 
apropierea Moldovei de UE?

Oazu Nantoi: Este absolut clar 
că Moldova n-are nicio șansă să 
devină membră a UE, fi e și peste 
20 de ani, dacă nu soluționăm 
acest confl ict. Apropo, și Unirea 
nu știu cum o să o realizăm.

Europa Liberă: Dar liderii de 
la Tiraspol au vocea lor de sine 
stătătoare sau ideea că ei sunt 
ghidați mereu de Kremlin e cea mai 
plauzibilă?

Oazu Nantoi:  Știți care e 
situația? Când președintele 
Republicii Moldova îl felicită pe 
Vadim Krasnoselski cu alegerea 
sa în funcția de lider al regiunii 
separatiste – e un lucru strigător 
la cer. Se știe că în 1939 și Stalin 
îl felicita pe Hitler cu o anumită 
ocazie. Chiar dacă noi nu suntem 
de acel calibru, slavă Domnului, 
însă e o mizerie și o degradare. 
Atunci când în ziua de 3 noiembrie  
anul trecut Dodon, împreună cu 
Krasnoselski, comemora Ziua 
Unității Naționale a Federației 
Ruse, prin asta el a scuipat în 
mormintele celor care au luptat 
pentru integritatea țării. 

Europa Liberă: Dar Dodon 
zice că prin aceste gesturi vrea 
reconciliere între cele două maluri 
ale Nistrului…

Oazu Nantoi:  Igor Dodon 
poate să zică orice, suntem sătui de 
gesturi. Vadim Krasnoselski este o 
nulitate, o marionetă în anticamera 
lui Victor Gușan, oligarhul de la 
Seriff . Să ne fi e clar, lui i se permite 
să se plimbe în țarcul cetății de la 
Bender, dar este o nulitate. Și când 
Dodon se poziționează alături de 
această nulitate, coboară la nivelul 
lui. Și atunci despre ce „voce de 
sine stătătoare” poate fi  vorba? 
Despre care gesturi de conciliere, 
atâta timp cât pacifi catorii ruși au 
menirea să nu admită soluționarea 
confl ictului? Șopârla când se vede 
în pericol de a fi  prinsă, se leapădă 
de coadă și scapă. Noi când ne 
vom lepăda de această coadă 
separatistă, când vom scăpa de 
aceste șopârle „pacifi catoare”?

Valentina URSU, jur nalistă, Europa Liberă

inclusiv în Ucraina când va fi planul Kozak 2” iar Putin n a

PACIFICATORII RUȘI AU MENIREA SĂ NU PACIFICATORII RUȘI AU MENIREA SĂ NU 
ADMITĂ SOLUȚIONAREA CONFLICTULUIADMITĂ SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI
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Donald Trump nu este 
primul președinte 

american care deschide această 
cutie a Pandorei, așa că nu ar fi  
rău să ne uităm puţin în trecut, 
ca să înţelegem prezentul și să 
ne pregătim, poate, pentru o 
reconfi gurare a ceea ce astăzi 
numim schimburi comerciale.

CUM A REUȘIT HERBERT 
HOOVER SĂ FIE 

ARHITECTUL MARII 
DEPRESIUNI DIN 1929

Anii 1930-1945 au însemnat 
cea mai neagră perioadă a 
secolului XX. Totul a început cu 
o criză economică devastatoare, 
care a afectat întreg mapamondul 
– de la SUA până în  Germania și 
din Chile până în Australia. Erau 
anii în care se năștea nazismul, 
iar această criză a fost incubatorul 
pentru ascensiunea la putere a lui 
Hitler.

Marea Depresiune, așa cum 
este cunoscută, a fost o pandemie 
economică pornită din Statele 
Unite, în 1929. Aici a luat sfârșit, 
în 1933, dar alte state au avut de 
suferit din această cauză, până la 
sfârșitul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

La cârma SUA se afl a atunci 
președintele Herbert Hoover iar, 
în fruntea Trezoreriei, era Andres 
Mellon. Văzându-se în plină 
criză, Mellon consideră că panica 
pieţelor va curăţa sistemul de 
acele bănci și instituţii fi nanciare 
nefolositoare.

Anii 1920-1929 au însemnat 
pentru SUA o perioadă de 
bunăstare, dar nu și de creștere 
economică substanţială. Problema 
americanilor era că, pe piaţă, erau 
comercializate mult mai multe 
produse decât consumatorii și 
le-ar fi  putut permite sau ar fi  avut 
nevoie de ele. Hoover credea că 
inovaţiile tehnologice vor face ca 
economia să crească, numai că ea 
a crescut până a explodat.

În scenă a intrat Andrew 
Mellon, șeful Trezoreriei, care 
credea că nu este doar inevitabil, ci 
chiar benefi c ca bunăstarea anilor 
20 să se termine cât mai repede. 
„Lichidaţi forţa de muncă! Lichidaţi 
acţiunile, lichidaţi imobiliarele, 
lichidaţi-i pe fermieri! Costurile 
ridicate și traiul pe picior mare 
vor scădea! Oamenii vor munci 
mai mult și vor duce o viaţă mai 
morală”. Asta spunea Mellon, care 
reușise să-l convingă și pe Hoover 
cu această teorie. Dar, lovitura de 
graţie a fost dată de Actul Smoot 
Hawley, document adoptat în 
17 iunie 1930. Senatorii Reed 
Smoot și Willis Hawley, membri 

ai Camerei Reprezentanţilor, 
au impus adoptarea acestui act 
care, la peste 20.000 de produse 
de import, ridica tarifele vamale 
la recorduri inimaginabile. 
Hoover a semnat documentul, 
în speranţa că va remonta 
situaţia șomajului, interzicându-i 
totodată, pe imigranţi și mărind 
ritmul deportărilor. Documentul 
a fost adoptat în 17 iunie 1930, 
iar schimburile comerciale ale 
americanilor au scăzut la jumătate 
din valoarea ce o aveau înainte 
de începerea crizei. Scopul legii 
era însă unul nobil: cetăţenii SUA 
urmau să nu mai consume bunuri 
din import, ci numai produse 
americane și numai așa, economia 
SUA ar fi  luat avânt și ar fi  ieșit din 
criză.

Fals! Statelor Unite li s-a răspuns 
cu aceeași monedă. Aproape toate 
ţările au impus tarife vamale 
uriașe la toate produsele SUA, 
exporturile americanilor s-au 
prăbușit, iar șomajul crescuse de la 
3,2% la 25%! S-a produs un blocaj 
al comerţului exterior, iar multe 
dintre naţiunile europene și-au 
depreciat monedele, pentru a-și 
plăti datoriile. Mai mult, Germania 
a intrat în incapacitate de plată, 
fapt ce a dus la ascensiunea lui 
Hitler și la izbucnirea celui de-al 
Doilea Război Mondial.

POLITICA MONETARĂ 
IMPUSĂ DE NIXON I-A ADUS 
CEL DE-AL DOILEA MANDAT

La mijlocul lunii august 1971, 
Richard Nixon anunţa o nouă 
politică economică. Aceasta a 
condus la desfi inţarea sistemului 

Bretton Wood, care avea la 
bază principiul etalonului aur-
dolar, și la apariţia cursului de 
schimb valutar. Suspendarea 
convertibilităţii dolarului în aur 
și taxele impuse aveau ca scop să-i 
determine pe principalii parteneri 
de schimburi de bunuri ai SUA 
să-și ajusteze în sus valoarea 
valutelor, iar nivelul barierelor 
comerciale să scadă, pentru a 
permite o creștere a importurilor 
americane.

Concomitent, președintele SUA 
a declanșat o blocadă economică 
aplicând o serie de tarife bunurilor 
de import. La vremea aceea, 
SUA erau angrenate în războiul 
din Vietnam. Lui Nixon prea 
puţin i-a păsat că va da peste cap 
orânduirea economică mondială 
care își găsise un echilibru în 
sistemul Bretton Woods după 
cel de-al Doilea Război Mondial. 
Miza era mare, fi ind vorba despre 
alegerile din 1972, pe care, de 
altfel, le-a și câștigat. Dar măsurile 
economice luate de Nixon s-au 
dovedit a fi  catastrofale. Imediat, 
anul următor, politica monetară 
a fost relaxată la maximum, iar 
costurile statului cu asigurările 
sociale au crescut substanţial. 
Nixon a câștigat al doilea mandat, 
dar a fost nevoit să demisioneze 
apoi după scandalul Watergate 

din 1974 și a împins SUA într-un 
deceniu de stagnare economică.

ȘI GEORGE BUSH A IMPUS 
TARIFE PE IMPORTURILE DE 

OŢEL. CU CE S-A ALES?
În anul 2002, George Bush 

impunea tarife pe importurile de 
oţel, dar proiectul a fost abandonat 
după 20 de luni. Ce s-a întâmplat 
atunci? Industriile care produceau 
bunuri din oţel au pierdut 200.000 
de locuri de muncă, mai mult 
decât numărul total de angajaţi 
care lucrau în sectorul  oţelului. 
Mai mult decât atât SUA s-au 
confruntat cu lipsuri de materie 
primă, cu întârzieri în producţie și 
costuri crescute.

Nici Uniunea Europeană nu 
a stat degeaba, așa că a impus 
bariere comerciale pe importurile 
de whiskey și de portocale, pentru 
a-i lovi pe producătorii din statul 
Florida, unul dintre fi efurile 
republicanilor.

În anul 2003, Comisia de 
Schimburi Internaţionale a SUA 
a publicat un raport în care se 
menţiona că 49% din fi rmele 
care consumau oţel în producţie 
s-au confruntat cu blocaje în 
a achiziţiona acest bun, 32% 
din fabricile producătoare de 
automobile și conserve au raportat 
întârzieri în producţie, iar 19% 
din companii au pasat creșterea 
costurilor în preţurile suportate de 
consumatori.

Privind în urmă, dacă 
războaiele comerciale nu au avut 
niciodată un câștigător, în mod 
sigur s-au găsit destui pierzători, 
cei mai mari fi ind consumatorii, 
oamenii obișnuiţi.

onald Trump nu este
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REGRETELE ISRAELULUI
Anexele tratatului de pace iordano-

israelian din 1994 autorizau „punerea 
la dispoziţie gratuită” a terenurilor din 
regiunile Baqoura/Naharayim și Ghoumar/
Tzofar proprietarilor privaţi israelieni pe 
o perioadă iniţială de 25 de ani. Ele nu au 
fost reînnoite. „Proclam sfârșitul valabilităţii 
anexelor Acordului de pace referitor 
la Baqoura și Ghoumar, și restabilirea 
suveranităţii noastre totale asupra acestor 
teritorii”, a declarat regele Abdallah II al 
Iordaniei în faţa Parlamentului, la Amman. 
În Israel, Ministerul Afacerilor Externe a 
spus că „regretă decizia Iordaniei”. Baqoura, 
în arabă sau în ebraică, este o zonă de 6 
km2 situată la confl uenţa râurilor Iordan 
și Yarmouk pe partea de nord a frontierei 
israelo-iordaniene. Ghoumar, Tzofar - în 
ebraică, este o zonă de circa 4 km2, pe linia 
care separă cele două ţări în sud.

În acea duminică din noiembrie anul 
trecut, la Naharayim, două portaluri galbene 

care duc la un fost baraj și mai departe la 
un punct de control erau închise cu lanţuri, 
împiedicând astfel accesul la locaţii afl ate 
deja sub control iordanian, potrivit unei 
echipe a AFP afl ate la faţa locului.

UN SALT UNIC
Potrivit unor ofi ciali locali, soldaţi 

israelieni veniseră în ajun, spre seară, să 
închidă accesul la sit, pe partea israeliană. Pe 
un deal, de cealaltă parte, circulau vehicule 
militare și fl utura un drapel iordanian 
între două corturi mari, unde trebuia să 
aibă loc o ceremonie, în prezenţa șefului 
diplomaţiei iordaniene, Ayman Safadi. 
„E o mare pierdere”a deplâns, de partea 
israeliană, Adva Algarisi, administratoarea 
unei campanii locale de turism, care aducea 
regulat vizitatori în acest loc cu ocazia 
tururilor ghidate.

„E lângă lac (Tiberiada), lângă situri 
creștine, lângă locuri sfi nte (…), noi vorbeam 
aici despre relaţia cu Iordania, procesul de 

pace, coexistenţa cu vecinii noștri, e un loc 
unic”, a adăugat femeia de 46 de ani, care 
a crescut în această regiune din nord-estul 
Israelului.

SESAM-UL VIZEI
Agricultorii din două kibutzuri vecine 

cultivau cereale, fructe, printre care pepeni 
frumoși și legume pe aceste terenuri de pe 
valea însorită a Iordanului. „Acum două 
săptămâni și săptămâna trecută le-am 
cerut iordanienilor să pot semăna și lucra 
pământul, dar mi-au interzis”, a subliniat 
Shay Hadar, de 47 de ani.

Reluarea de către Iordania a acestor 
terenuri nu este o surpriză. În octombrie 
2018, regele Abdallah II notifi case Israelul 

în legătură cu voinţa sa de a recupera aceste 
sectoare de graniţă. Prim-ministrul israelian 
Benjamin Netanyahu răspunsese atunci că 
vrea să înceapă negocieri pentru menţinerea 
statu-quo-ului, dar nu a intervenit nicio 
înţelegere pentru prelungirea acordului, 
ceea ce irită mulţi israelieni din acel loc.

Puţin balsam? Autorităţile iordaniene au 
precizat faptul că vor permite agricultorilor 
israelieni să-și cultive câmpurile de cealaltă 
parte a graniţei, dar după ce vor obţine viză 
de la ambasada Iordaniei din Tel Aviv.

Or, Iordania și-a rechemat, la sfârșitul 
lunii octombrie 2019, ambasadorul de la Tel 
Aviv, pentru a protesta contra detenţiei fără 
inculpare, în Israel, a doi tineri iordanieni 
care au fost totuși eliberaţi în ultimele zile.

pace coexistenţa cu vecinii noștri e un loc în legătură cu voinţa sa de a recupera aceste

IORDANIA RECUPEREAZĂ TERENURI IORDANIA RECUPEREAZĂ TERENURI 
ÎMPRUMUTATE ISRAELULUI ÎN 1994ÎMPRUMUTATE ISRAELULUI ÎN 1994
Regele Iordaniei, Abdallah II, a ofi cializat recent restabilirea suveranităţii regatului 

asupra terenurilor de la Baqoura și Ghoumar, împrumutate Israelului în timpul 
ultimilor 25 ani, în virtutea Acordului de pace dintre cele două ţări.

Israelienii nu mai au acces de duminică, 10 noiembrie 2019, la terenurile agricole 
împrumutate de Iordania în ultimul sfert de secol în cadrul unui acord ajuns la fi nal, 
relatează France 24, consemnat de radio.ro.

CE AR FI TREBUIT SĂ ÎNVEŢE TRUMP DIN CE AR FI TREBUIT SĂ ÎNVEŢE TRUMP DIN 
GREŞELILE LUI HOOVER, NIXON ŞI BUSHGREŞELILE LUI HOOVER, NIXON ŞI BUSH

Războiul comercial declanșat de președintele Donald Trump este alimentat de sloganul „America 
fi rst”. Considerând că defi citele  comerciale apar din cauza competiţiei străine care transferă joburile 

americane peste graniţă, președintele SUA a început să-și onoreze, din mers, una dintre promisiunile 
făcute în campanie, comentează Vlad Epurescu pe Iarics.ro

Anii 1920 1929 au însemnat

Bretton Wood care avea la
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SPORT

ONOARE PRAHOVEI, PRIN STRĂLUCITORII SĂI SPORTIVI…

ATLETISM
Rareș Toader – CSM Ploiești, spre visul 

olimpic…
Unul dintre cei mai valoroși atleţi 

români ai momentului, Andrei Rareș 
Toader (22 de ani, născut la 26.V.1997 la 
Râmnicu Vâlcea), evoluând sub culorile 
Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a reușit 
recent (29.II.2020 / Sala de Atletism „Ioan 
Soter”, din Complexul Sportiv Naţional 
„Lia Manoliu” București / Campionatul 
de Atletism al României / Seniori), o 
excelentă performanţă în proba de aruncare 
a greutăţii. Cu o aruncare de 20,79 m, ce 
reprezintă un valoros record personal, 
Rareș Toader și-a adjudecat medalia de aur 
și onorantul titlu pentru CSM Ploiești și 
Prahova, de Campion al României. Având 
în palmares o preţioasă medalie de argint 
la Jocurile Olimpice pentru Tineret (2014, 
Nanjing – China), în proba sa favorită, 
Rareș Toader, în bună formă sportivă, speră 
să realizeze „baremul” și să-și îndeplinească 

„visul” participării la Jocurile Olimpice de la 
Tokio 2020…

În aceeași mare competiţie – Campionatul 
României („Tineret”), CSM Ploiești 
(antrenor coordonator – prof. Augustin 
Iancu, antrenor – prof. Robert Munteanu) 
și-a adjudecat și două medalii de argint prin 
atletul Alexandru Geamănu (la 400 m) și 
prin echipa de ștafetă (la 4x2 ture), având 
în componenţă atleţii Alexandru Geamănu, 
Ovidiu Andrei Burcea, Florin Nica, David 
Iustin Năstase.

Ștafeta de Juniori / CSȘ Ploiești, „aur” și 
la „Tineret”…

Campioană a României la Juniori 1, 
în proba de 4x400 m, Ștafeta CSȘ Ploiești 
– Nicolae Olteanu, David Gudi, Eduard 
Chivi, Andrei Niculiţă (antrenori profesorii 
Maria Andrei și Florin Andrei), a reușit o 
mare performanţă remarcabilă (București, 
29.II.2020) devenind Campioană a 
României și la „Tineret”, cucerind și 
„bronzul” Seniorilor…

Atletism * CSȘ Ploiești, „aur” și la 
„Juniori 2”

Campionatul României (Juniori 2 / 
București / 6, 7.III.2020), a prilejuit atleţilor 
de la CSȘ Ploiești (profesori antrenori Maria 
Andrei și Florin Andrei) noi performanţe 

strălucitoare: medalie de aur prin Andrei 
Niculiţă (400 m) și tot „aur” prin Ștafeta 
4x400 m, în componenţa Blănaru, David 
Gudi, Andrei Toma, Andrei Niculiţă și tot la 
„Juniori 2”, de două ori, „bronz” prin David 
Gudi (400 m) și Andrei Patrichi (60 m).

BOX
Pugilistele Prahovei, aur și argint în 

Cupa României
Graţie marilor antrenori ploieșteni ce 

activează în „nobila artă”, făuritori și de 
campioni mondiali, recent, marile noastre 
cluburi CSM și Petrolul Ploiești au cucerit 
patru preţioase medalii (trei de aur, una 
argint), la Buzău, în Cupa României a 

boxului feminin…
Clubul Sportiv Municipal Ploiești 

(antrenor emerit coordonator Titi Tudor, 
antrenor Adrian Pârlogea) și-a adjudecat 
două medalii de aur prin junioarele Isabela 
Pârvu (63 kg) și Lidia Botică (80 kg) și una 
de argint prin cadeta Geanina Bănică (59 
kg), iar Clubul Sportiv Petrolul Ploiești 
(antrenor emerit coordonator Ion Moroiţă, 
antrenor Leontin Sandu), a cucerit o 
medalie de aur prin cadeta Luciana Petrache 
(41,5 kg).

Fotbal / Liga 2 (Etapa 24 / Stadion Municipal 
Miercurea Ciuc  (8.III.2020): * FK Csikszereda 
Miercurea Ciuc – FC Petrolul Ploiești 1-2 (1-0).

Petrolul: (antrenor Constantin Enache): Avram – 
Bărboianu, Răuţă, Manolache, Ţicu – Pierce (72 Arnăutu) 
– Deac (55 Marinescu), Meza Colli, Saim Tudor, Roige – 
Blănaru (55 Younes).

 După înfrângerea din Cupa României în faţa unei 
formaţii, de prim eșalon naţional din Covasna (4 III.2020, 
Stadion „Ilie Oană”, FC Petrolul Ploiești – Sepsi Sfântu 
Gheorghe 0-1), FC Petrolul Ploiești s-a deplasat în 
Transilvania, în Harghita la Miercurea Ciuc, însoţită și 
susţinută cu devotament de un înfl ăcărat grup de „Lupi 
Galbeni”, obţinând o difi cilă dar preţioasă victorie, care, 
în conjunctura celorlalte rezultate aduce echipa noastră 
la doar un punct de locul doi (promovabil) și de locul 
trei (promovabil prin baraj…). În prim planul jocului, 
Petrolul a avut iniţiativa, dar a fost condusă și-ntr-un fi nal 
cu „șansă” (care i-a lipsit în multe alte jocuri…) a egalat 
și apoi a obţinut „autogolul victoriei”, după o centrare 
norocoasă a lui Younes Hamza… 

 În celelalte jocuri ale etapei: * CS Mioveni – Gloria 

Buzău 0-0 * Concordia Chiajna – Politehnica Timișoara 
2-1 * Viitorul Pandurii Târgu Jiu a stat * Sportul Snagov – 
UTA Arad 0-3 * Ripensia Timișoara – Dunărea Călărași 
1-1 * Farul Constanţa – Turris Oltul Turnu Măgurele 0-1 * 
Universitatea Cluj Napoca – Metaloglobus București 1-2 * 
Pandurii Lignitul Târgu Jiu – FC Argeș Pitești 0-4 * Rapid 

București – Clubul Sportiv Muncitoresc Reșiţa 0-1 (!!!)
 În clasament conduc: UTA Arad 50p, CS Mioveni 39p, 

Turris 39p (un joc mai puţin…), FC Argeș 38p, FC Petrolul 
38p, apoi, Rapid 37p, Metaloglobus 37p, Gloria Buzău 
33p, Farul 33p, Viitorul Pandurii 33p (un joc mai puţin), 
Politehnica 33 (un joc mai puţin), Dunărea 31p, Ripensia 

28p, U Cluj 27p, CSM Reșiţa 24p 
(un joc mai puţin…) și apoi, în zona 
fi erbinte a retrogradării Concordia 
Chiajna 24p, FK Csikszereda 22p, 
Sportul Snagov 9p (exclusă în retur, 
jocurile acesteia din etapele următoare 
urmând să fi e omologate în favoarea 
celorlalte competitoare), Pandurii 
Lignitul Târgu Jiu 8p, Daco Getica 
București (exclusă în tur, cu rezultate 
anulate…).

 În etapa viitoare (a 25…), 
duminică 15.III.2020, de la ora 
11.00, pe Stadionul „Ilie Oană” este 
programat jocul: Petrolul – Ripensia 
Timișoara.

HAI PETROLUL!
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strălucitoare: medalie de aur prin Andrei

ATLETISM

boxului feminin

PETROLUL, VICTORIE ÎN HARGHITA, PREŢIOASĂ…

Rareș Toader, Rareș Toader, 
CSM Ploiești, de aur…CSM Ploiești, de aur…

CSM Ploiești și cu „argint”...CSM Ploiești și cu „argint”...

Ștafeta de aur (J I, T) – CSȘ PloieștiȘtafeta de aur (J I, T) – CSȘ Ploiești

CSM Ploiești, aur și argint la boxCSM Ploiești, aur și argint la box

Luciana Petrache – Luciana Petrache – 
Petrolul, aur…Petrolul, aur…

Bucuria fi nală a „Lupilor Galbeni”…Bucuria fi nală a „Lupilor Galbeni”…

Imagini: csm, csș, cs petrolul, fc petrolul și Imagini: csm, csș, cs petrolul, fc petrolul și 
Bogdan Balș - BrașovBogdan Balș - Brașov

CSȘ Ploiești, aur la Juniori 2CSȘ Ploiești, aur la Juniori 2
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