Ziarul Ploiestii
,
„Unui poet, senator şi unui cizmar le este la fel de greu să admită că nu
ei sunt scopul ultim al Universului şi înţelesul tuturor lucrurilor.”
Anatole France (1844 - 1924) poet francez
- Culese de Tata
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DEȘI NU-I ROAGĂ SAU OBLIGĂ NIMENI SĂ CANDIDEZE,

PRIMARII SE CONSIDERĂ O CATEGORIE
SPECIALĂ ȘI VOR DREPTURI SPECIALE!

ALEȘII LOCALI LE-AU CERUT PARLAMENTARILOR SĂ EMITĂ LEGI
PENTRU PENSII SPECIALE ȘI INDEMNIZAȚII (UN FEL DE ȘOMAJ)
DUPĂ PIERDEREA ALEGERILOR

D

eși nimeni nu-i obligă să candideze, aceasta fiind o alegere
strict personală, ba chiar se bat, în campania electorală, pe
viață și pe moarte, să ajungă în această poziție, primarii au ridicat
și ridică tot felul de pretenții de natură salarială. Ultima dată, cu
prilejul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România,
Filiala Județeană Prahova, aleșii locali au solicitat reducerea vârstei
de pensionare, pensii speciale și indemnizații timp de doi ani, după
pierderea mandatelor, dacă nu îndeplinesc condiții de pensionare.
Aceștia au adoptat și o rezoluție cu acest prilej, rugându-i pe toți
primarii să o susțină și, mai ales, au transmis un soi de amenințare
voalată către parlamentari, când le-au solicitat să le promoveze
interesele; se știe că primarii sunt cei care scot oamenii la vot, la
alegerile parlamentare...

D

eunăzi vreme, la Ploiești, a
avut loc Adunarea Generală
a filialei Prahova a Asociației
Comunelor din România, la
care au participat peste 50 de
primari. Pe fondul acesta general
al „cadourilor” de tot felul pentru
mai multe categorii profesionale
ori sociale din România- bugetari,
de regulă- aleșii locali nu s-au lăsat
mai prejos, pretinzând să le fie
constituite și lor drepturi speciale,
oarecum după modelul celor
acordate colegilor lor deputați

senatori. Nici primarii
primarii, cum
și senatori
nici parlamentarii-deși ei sunt
cei care ar trebui să manifeste
responsabilitate maximă față de

PENSIONARII CER CĂLĂTORII GRATUITE
ȘI PENTRU CEI CU VENITURI DE 2.300 LEI

REȚETA SĂPTĂMÂNII:

RAHAT CU MOȚ

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro

O

dată cu majorarea pensiei, mai
mulți vârstnici din Ploiești
șși-au pierdut dreptul de a călători gratuit
pe mijloacele de transport în comun
p
aale SC Transport Călători „Express”
SSA (TCE). Consiliul Local Ploiești a
sstabilit plafonul până la care pensionarii
beneficiază de gratuități la 2.100 lei. Ca
b
urmare, Consiliul Județean al Persoanelor
u
Vârstnice Prahova a solicitat majorarea
V
aacestui plafon până la 2.300 de lei, astfel
încât să poată beneficia de subvenție câți
în
mai mulți bătrâni. Președintele CJPV,
m
SSofia Cioc, a mai cerut ca pensionarii cu

I

ngrediente: rahat (cât cuprinde), fără
zahăr, fără piper, apă de ploaie, moţ de
curcan, două - trei confetii și răbdare multă.
Atenţie: este musai să nu aibă „ouă”!
Mod de preparare: se ia rahatul de
mână, se tăvălește prin toate cartierele
orașului, îl treci prin malaxorul partidului
până îi dispare mirosul de rahat, după care
se scoate la soare ca să prindă coajă în obraz.
Apoi îl uzi cu apă de ploaie, arunci pe el
confetiile, îl decorezi cu moţul de curcan și
în patru ani e numai bun de scos în alegeri
pe post de... RAHAT CU MOŢ!

Poftă bună!

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A RĂMAS IAR FĂRĂ SECRETAR

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

N

umit secretar al municipiului
Ploiești în septembrie 2017,
Laurențiu
Dițu și-a dat demisia după
L
aproape
șase luni de exercitare a funcției.
a
Acesta
nu va pleca de la Primăria Ploiești,
A
ci
c va ocupa postul de consilier în cadrul
Direcției
Juridice, Serviciul de Achiziții,
D
poziție
pe care a deținut-o și înainte de
p
a fi promovat în cea de-a patra funcție,
ca
c importanță, din cadrul administrației
locale.
În vârstă de 52 de ani, Dițu a
lo
fost
fo secretar al comunelor Ariceștii
Zeletin
(septembrie 1990-aprilie 2011)
Z

Actualitate

Vă plac
guguloaiele
din Ploiești?
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comunitate/țară-nu
comunitate/țară
nu ss-au
au întrebat
de unde să aibă România atâta
bănet, să satisfacă tot felul de
pretenții!
Citiţi în pagina 3

Interviu
Profesor:
Iuliana Ioana
Lixandru
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și Ariceștii Rahtivani (2011-2016),
în 2016 transferându-se la Prefectura
Prahova, pe postul de consilier juridic,
având ca atribuții verificarea legalității
hotărârilor de consiliu local. Fostul
secretar nu a explicat în vreun fel
decizia sa, dar un lucru este cert: deși
este un post extrem de bine plătit, nu
sunt prea multe persoane amatoare să-l
ocupe, poate și din cauza tensiunilor
permanente care domină Primăria
Ploiești din 2014 încoace.

Minte, trup, suflet
Dirijorul:
Ilarion
Ionescu-Galaţi
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vârsta peste 75 de ani să poată călători
gratuit, numai pe baza actului de identitate
și a unui cupon de pensie. În condițiile
în care bugetul TCE nu a fost nici măcar
aprobat, societatea are probleme financiare
grave, iar bugetul municipal, de unde se
plătesc aceste subvenții, este aproape la
avarie, este greu de presupus că solicitarea
va fi onorată. Anul acesta pesemne! La
anul, fiindcă avem alegeri prezidențiale,
iar pensionarii sunt o importantă masă de
manevră, consilierii locali nu-și vor mai
permite un asemenea refuz.

APIA LUCREAZĂ
PE 1 MAI!

P

entru că Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) Prahova
se află în plină desfășurare a campaniei de
primire a cererilor unice de plată aferente
anului 2018, conducerea instituției a hotărât
că instituția va fi deschisă pe 30 aprilie și
1 mai, în minivacanța prilejuită de Ziua
Internațională a Muncii. Programul de lucru
va fi așadar cel normal la centrul din Ploiești și
la cele din Câmpina, Vălenii de Munte, Mizil
și Urlați. Campania de depunere a cererilor
unice de plată se va încheia pe 15 mai.

Inedit
Misterul „marii
evadări” de la Alcatraz
ar putea fi dezlegat
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a
continuat în Prahova, iar
zece persoane au fost evacuate
după ce într-un apartament
dintr-un bloc din Ploiești a
izbucnit un incendiu.

Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
Minoră acroșată de un
autoturism pe trecerea de
pietoni
Accidentul rutier a avut loc
la Câmpina, în zona Colegiului
Național Nicolae Grigorescu. O
minoră, în vârstă de aproximativ
15 ani, a fost acroșată de un
autoturism. Potrivit primelor
cercetări, minora se afla pe trecerea
de pietoni. Victima accidentului a
fost transportată la spital. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Bărbat în stare gravă, din cauza
unui accident rutier
Accidentul rutier a avut loc
pe DN1B, pe raza localității
Valea Călugărească, după ce
un pieton a fost rănit de un
autoturism. Victima, un bărbat
în vârstă de 40 de ani, a suferit un
traumatism cranio-cerebral acut
și a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
accidentul rutier.
O elevă a lovit cu mașina cinci
colegi
Cinci elevi de la Colegiul Mihai
Cantacuzino din Sinaia au ajuns la
spital după ce au fost acroșați de
un autoturism condus de o colegă
de-a lor. Accidentul s-a produs cu
câteva minute înainte de începerea
orelor de curs, la intrare în curtea

unității școlare. Potrivit primelor
informații, o elevă aflată la volanul
unui autoturism a încercat să
evite două mașini care ieșeau de
pe aleea colegiului, moment în
care a pierdut controlul volanului
și a lovit cinci elevi care tocmai
coborâseră din autobuz. Două
dintre victime au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești, iar alți
trei elevi au fost trimiși la Spitalul
Orășenesc Sinaia. La scurt timp
după producerea accidentului, pe
pagina de Facebook a Colegiului,
a apărut și un punct de vedere
din partea conducerii unității de
învățământ cu privire la incident.

2

„Accidentul s-a întâmplat cu
15 minute înainte de începerea
programului. Un elev m-a
anunțat. Ne-am deplasat imediat
la locul accidentului. Am acordat
primul ajutor și am sunat la 112 și
la Inspectoratul Școlar Județean,
conform procedurii. După venirea
ambulanței, doi dintre copii au
fost trimiși la Ploiești, la Spitalul
Județean. I-am însoțit, deoarece
unul dintre ei era minor. Am
păstrat legătura în permanență
cu părinții victimelor, situația nu
este una gravă, dar este, desigur,
una neplăcută”, este declarația
directorului Colegiului Mihail
Cantacuzino, Aurora Arieșan,
care a precizat că a fost convocat
Consiliul Profesoral, dar și
Consiliul de Administrație, pentru
a stabili măsurile care se impun.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Un șofer era gata să intre cu
duba într-o bancă din Ploiești
Accidentul rutier s-a produs
în apropierea intersecției străzilor
C.D. Gherea și Bulevardul
Republicii, chiar lângă sediul unei
bănci. O dubă de transport a intrat

în coliziune cu un autoturism. În
urma impactului, duba a ajuns pe
trotuarul de lângă bancă, chiar
la intrarea în sediu. Mai multe
echipaje ale Poliției, Serviciului
de Ambulanță, dar și de la ISU
Prahova s-au deplasat la locul
accidentului. În autoturism se
afla conducătorul auto și un copil
în vârstă de 3 ani, în timp ce
în dubă era numai șoferul. Din
fericire, nimeni nu a fost grav
rănit. Accidentul s-a soldat cu
numeroase pagube materiale,
ambele mașini fiind avariate.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Un vehicul militar a blocat
circulația pe DN1B
Incidentul a avut loc pe DN1B,
pe raza localității Loloiasca, după
ce un obuzier autopropulsat,
de calibru 122 mm, aflat pe
o platformă de transport, s-a
desprins parțial din sistemul
de ancorare. „Vehiculul militar
era transportat către Centrul
102 Mentenanță Bucov, pentru
executarea unor lucrări de
întreținere și reparații. Din primele
cercetări incidentul s-a produs ca
urmare a desprinderii din sudură

a unui ochi de împerechere fixat
pe blindaj. Ca urmare a balansului
rezultat, blindatul a ieșit cu o șenilă
în afara platformei, rămânând
într-o poziție semi-suspendată”,
a anunțat printr-un comunicat
MApN. Accidentul rutier nu s-a
soldat, din fericire, cu victime.
Circulația în zonă a fost întreruptă
pentru a permite unei macarale
să repună blindatul pe platformă,
iar incidentul va fi analizat de o
comisie de anchetă.
10 persoane evacuate în urma
unui incendiu
Incidentul a avut loc la un
bloc situat pe strada Bahluiului,
din Ploiești. O persoană a sunat
și a anunțat că ar fi izbucnit un
incendiu într-un apartament.
10 persoane au fost evacuate ca
măsură de precauție, din cauza
fumului des. Pentru stingerea
focului, pompierii militari au
intervenit cu o autospecială și cu
o ambulanță Smurd. Potrivit ISU
Prahova, din cauza incendiului,
au ars izolația de polistiren,
tâmplăria PVC și mai multe
cabluri electrice. Incendiul a fost
stins rapid. Specialiștii din cadrul
ISU Prahova vor stabili ulterior și
care este cauza incendiului.
Un bărbat din comuna Tătaru
și-a înjunghiat nepotul
Poliția a fost sesizată, prin
112, despre faptul că un bărbat
în vârstă de 77 de ani l-ar fi
înțepat cu un cuțit în omoplat pe
nepotul său, în vârstă de 32 de
ani. Potrivit primelor cercetări,
se pare că tânărul venise în vizită
și, la un moment dat, i-ar fi cerut
bătrânului să-i restituie o sumă de
bani împrumutată acestuia cu mai
mult timp în urmă. Între cei doi
a urmat o discuție contradictorie,
iar la un moment dat se pare că
nepotul l-ar fi lovit pe bătrân,
moment în care acesta din urmă
ar fi pus mâna pe un cuțit și
l-ar fi înțepat pe nepot în zona
omoplatului. Tânărul în vârstă
de 32 de ani a fost transportat la
spital, în timp ce bătrânul a fost
condus la audieri. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
incidentul.
Razie în Obor și în Bereasca
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești
au organizat și desfășurat o
acțiune în oborul din municipiu
și în cartierul Bereasca, pentru
prevenirea
și
combaterea
activităților ilegale de comerț și a
cauzelor generatoare de accidente
rutiere. Polițiștii au aplicat 11
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.100 lei, au constatat
patru infracțiuni de comercializare
de produse purtând o marcă
identică sau similară cu o marcă
înregistrată și au confiscat bunuri
de 1.460 lei, potrivit IJP Prahova.
Pește confiscat la Vălenii de
Munte
Polițiști din cadrul Poliției
orașului Vălenii de Munte au
acționat pentru prevenirea și
combaterea braconajului piscicol,
a
transportului,
colectării
și comercializării ilegale a
produselor și subproduselor
rezultate din pescuit. „Au
fost verificate nouă societăți

comerciale, șapte persoane fizice
autorizate, 11 producători și șase
întreprinderi individuale, au fost
controlați 26 de conducători de
autovehicule și au fost aplicate 39
de sancțiuni contravenționale, în
valoare de 10.355 lei”, a anunțat
IJP Prahova. În urma controlului
efectuat, la o persoană fizică
autorizată cu obiect de activitate
comercializarea de pește și produse
de natură piscicolă, polițiștii au
constatat că aceasta oferea spre
vânzare, în Piața Agroalimentară,
somn procesat, fără documente
de proveniență, prezentând doar
documente de deținere pentru
somn întreg neviscerat. „Aceasta
a precizat că întrucât cumpărătorii
nu achiziționează pește întreg,
a fost nevoită să proceseze
întreaga cantitate de pește,
pentru a fi vândută mai ușor”, a
anunțat IJP Prahova. În cauză a
fost întocmit dosar penal și s-a
dispus confiscarea cantității de
17,975 kg pește, ce a fost predată
reprezentanților
D.S.V.S.A.
Prahova.
Peste 700 de kilograme de peturi
confiscate
Polițiștii locali ploieșteni au
desfășurat o nouă acțiune pentru
depistarea depozitelor ilegale de
deșeuri reciclabile pe domeniul
public. „Astfel, ca urmare a
activităților de monitorizare, în
cursul zilei de joi, 19.04.2018,
polițiștii locali din cadrul
Serviciului Ordine Publică au
depistat pe strada Crâșmărițelor
din cartierul Bereasca, aproximativ
400 kg de peturi, iar în apropierea
parcului de pe strada Libertății,
peste 300 kg de peturi”, a anunțat
Poliția Locală Ploiești.
Peste 160 de sancțiuni pentru
nerespectarea normelor de
apărare împotriva incendiilor
Inspecția de Prevenire din

cadrul Inspectoratului pentru
Situații de Urgență (ISU) Prahova
a desfășurat 18 acțiuni de control
la diverși operatori economici și
instituții. „Pe timpul verificărilor
au fost depistate 147 de încălcări
ale normelor de apărare împotriva
incendiilor și protecție civilă, din
care 62 au fost înlăturate pe timpul
desfășurării acestor acțiuni”, a
anunțat ISU Prahova. Pompierii
militari au aplicat 162 de sancțiuni,
dintre care 93 de avertismente
și 54 de amenzi, în cuantum de
223.000 lei.
66 de șoferi sancționați pentru
viteză excesivă
Polițiștii Biroului Drumuri
Naționale și Europene au acționat
pe raza județului Prahova pentru
prevenirea și combaterea cauzelor
generatoare de accidente, în
special
pentru
identificarea
conducătorilor auto care nu
respectă viteza legală, precum și
pentru verificarea stării tehnice a
autovehiculelor. Polițiștii au aplicat
100 de sancțiuni contravenționale

(66 pentru viteză excesivă)
excesivă), în
valoare de 30.290 lei. Totodată,
polițiștii au reținut șapte permise
de conducere și au retras un
certficat de înmatriculare.
Acțiune în campusul universitar
de la UPG
Polițiștii au desfășurat o acţiune
ce a avut ca scop efectuarea de
activităţi cu caracter preventiv pe
linia săvârşirii faptelor cu caracter
ilegal în campusul universitar din
Ploiești – prevenirea traficului
de persoane, şi încălcarea
normelor privind cazarea în
spaţiile destinate în acest sens în
căminele studenţesti, precum şi
pentru prevenirea şi combaterea
ilegalităţilor comise de către
agenţi economici care desfăşoară
activităţi de alimentaţie publică
în incinta şi în zona adiacentă
unităţii de învăţământ superior.
„Cu această ocazie, au fost
verificați cinci agenți economici,
au fost legitimate 87 de persoane
și au fost aplicate 10 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
17.730 lei”, a precizat IJP Prahova.
Polițiștii au distribuit 140 pliante
şi flayere pentru prevenirea
furturilor
din
buzunare,
prevenirea consumului de tutun şi
droguri și a traficului de persoane
(muncă la negru).
Percheziții la persoane
suspectate de înșelăciune, prin
metoda „Accidentul”
Polițiștii din Prahova au
efectuat 11 percheziții la persoane
bănuite de înșelăciuni prin
metoda
”accidentul”.
Astfel,
polițiștii Inspectoratului de Poliție
Județean Prahova și cei ai Direcției
Operațiuni Speciale din cadrul
Poliției Române au efectuat 11
percheziții în județele Prahova,
Brăila, Dâmbovița, Vrancea și
Iași, la activități participând și
jandarmi. „Din cercetări a rezultat
că, în perioada februarie-aprilie
2018, cei în cauză ar fi determinat
părțile vătămate să le remită sume
de bani, sub pretextul faptului că
persoane apropiate ar fi provocat
accidente rutiere grave, banii fiind
necesari pentru acoperirea unor
intervenții medicale de urgență
sau pentru unele servicii de
procedură judiciară”, a anunțat IJP
Prahova. Până la acest moment,
au fost identificate 13 persoane
vătămate, domiciliate în județele
Prahova, Arad, Hunedoara, Iași
și Timiș, care ar fi înmânat celor
implicați sume cuprinse între
5.000 și 50.000 de lei. „De la
locațiile unde au fost efectuate
percheziții, polițiștii au ridicat mai
multe telefoane mobile și cartele
SIM, bani, arme albe, arme neletale
tip airsoft și înscrisuri”, a mai
anunțat IJP Prahova. 10 mandate
de aducere au fost puse în aplicare,
persoanele depistate fiind conduse
la audieri. Prejudiciul este estimat
la aproximativ 200.000 de lei.
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DEȘI NU-I ROAGĂ SAU OBLIGĂ NIMENI SĂ CANDIDEZE,

PRIMARII SE CONSIDERĂ O CATEGORIE
SPECIALĂ ȘI VOR DREPTURI SPECIALE!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

continuare din pagina 1

PRIMARII PRETIND
PENSII SPECIALE
MAI MARI DECÂT ÎN
CAZUL PREȘEDINTELUI
REPUBLICII!
În fine, prima solicitare se
referă la acordarea pensiilor
speciale. De fapt, subiectul
este unul reluat, pentru că
Parlamentul le-a aprobat inițial
primarilor acest moft, dar Curtea
Constituțională a decis că o astfel
de pensie este neconstituțională.
N-am priceput de ce n-ar putea
fi la fel, adică neconstituțională,
pentru parlamentari! În cazul
primarilor,
această
pensie
specială ar urma să fie calculată
ca produs al numărului de
mandate întregi exercitate, cu
2,85 din salariul de bază minim
brut garantat în plată. Fiind
pesemne un calcul realizat la
repezeală, primarii n-au spus
dacă este vorba despre net
ori brut (salariul minim pe
economie) ori dacă se limitează
în vreun fel numărul de mandate,
la calculul pensiei. Pentru
că, altfel, indemnizațiile lor
speciale, care se adaugă pensiilor
pentru profesia de bază, le-ar
egala pe cele ale magistraților
sau parlamentarilor. În fine,
pensia ar fi mai mare decât a
președintelui Republicii! Iar
primarii mai doresc ceva: să se
reducă, în cazul lor, și vârsta de
pensionare, câte un an pentru

fi
ecare mandat întreg! N-ar
fiecare
N ar
beneficia de aceste drepturi cei
care au fost condamnați definitiv
pentru comiterea, în calitatea
oficială de primar, a unei
infracțiuni de corupție. Între
noi fie vorba, la câtă bătălie cu
Justiția se duce la nivel central,
sunt slabe șanse să mai vedem
vreun primar condamnat! Ar
mai fi de reținut că parlamentarii
PSD, PNL, PMP și UDMR au
depus un proiect pentru pensii
speciale, dar primarii nu au fost
mulțumiți cu suma propusă,
respectiv, 25% din salariul minim
brut pe economie (475 lei pentru
fiecare mandat, dar nu mai mult
de trei mandate, adică o pensie
maximă de 1.425 lei).

cinci sau mai multe mandate.
La o leafă de primar de comună
mijlocie,
indemnizația
de
inserție va fi de 6-700 lei/lună,
la un madat și de 3.000-3.500 lei,
la cinci sau mai multe mandate.
În cazul unui primar de comună
mare, ajutorul s-ar ridica la 1.000
lei/lună, la un mandat și la 5.000
lei/lună, la cinci sau mai multe
mandate. Șefii administrațiilor
locale au și explicat de ce ar
avea nevoie de indemnizația de
inserție: „la capătul a trei, patru,
cinci sau mai multor mandate,
în cazul pierderii alegerilor,
primarul ajunge într-o piață a
muncii cu care a rupt contactul
12 sau chiar peste 20 de ani,
reinserția lui profesională fiind
anevoioasă sau, de cele mai multe
ori, aproape imposibilă. Practic,
cu cât are mai multe mandate
un primar care pierde alegerile,
cu atât mai complicat este pentru
acesta să-și găsească locul pe
piața muncii”.
PRIVILEGII PENTRU
CĂ SUNT „MOAȘE
COMUNALE”
Primarii doresc și ei să
dețină un statut special între

ALEȘII LOCALI DORESC
ȘI UN SOI DE AJUTOR DE
ȘOMAJ SPECIAL
Primarii au mai cerut
Guvernului și Parlamentului și
un soi de ajutor de șomaj special,
în cazul în care nu mai sunt aleși
în funcție. Edilii au numit acest
sprijin financiar „indemnizație
lunară de reinserție profesională”.
Aceasta ar urma să fie acordată
pentru o perioadă de doi ani sau
până la găsirea unui loc de muncă
și s-ar calcula în funcție de
ultima indemnizație de primar,
câte 10% pentru un mandat, dar
nu mai mult de 50% din ultima
indemnizație de primar, pentru

PRAHOVA CERE ALȚI BANI
PENTRU REABILITAREA UNOR
DRUMURI DISTRUSE DE PLOI

C

români fiindcă, în exercitarea
mandatului, le este interzis
să desfășoare aproape orice
activitate lucrativă, într-un mod
identic cu cel al unui parlamentar
sau al unui judecător, dar fără să
beneficieze nici de indemnizații
și nici de pensiile speciale ale
acestora. Oficial așa ar trebui
să se întâmple. În realitate, noi
știm-primarii știu, parlamentarii
știu, toată lumea știe- că deputații
și senatorii, poate 50-60% dintre
primari, chiar și unii magistrați,
au afaceri înfloritoare, ba unii
sunt în Top 500 milionari! Ei
ar mai dori privilegii și pentru
că au impresia că sunt „moașe
comunale”: „primarul este acela
care nu are program de lucru
potrivit Codului Muncii decât în
teorie, în practică fiind permanent
conectat la problemele comunei,
24 de ore din 24 și 365 de zile pe
an. Primarul este sunat primul de
către prefect că s-a anunțat cod
roșu și tot primarul este cel sunat
la 3 dimineața de către cetățeni,
că apa le-a inundat gospodăria.
Primarul este cel privit, conform
unei sintagme uzate, dar care
descrie perfect situația, drept
moașă comunală, la care

omitetul Județean pentru
Situații de Urgență Prahova,
convocat de prefectul Mădălina
Lupea, a inițiat un nou proiect de
hotărâre pentru alocarea, din fondul
aflat la dispoziția Guvernului, a unei
noi sume de bani, pentru acoperirea
pagubelor cauzate de alunecările de
teren din luna martie. Este vorba
despre obiective de infrastructură
afectate din localitățile BoldeștiScăeni, Gornet Cricov, Gura Vitioarei,
Posești, Cerașu, Teișani, Bătrâni,
Măneciu, Bertea, Aluniș, Gornet,

Lapoș, Salcia, Sângeru, Chiojdeanca,
Ceptura, Gura Vadului, Vadu Săpat,
Plopu, Râfov, Telega, Secăria, Poiana
Câmpina, Șotrile, Comarnic, Cornu,
Telega, Adunați și Câmpina. Pagubele
au fost evaluate la 95.127.000 de lei.
Banii ar trebui să acopere reabilitarea
infrastructurii rutiere și daunele din
unele gospodării ale populației. În
urmă cu trei săptămâni, Prahova
a mai primit de la Guvern 11,948
milioane de lei pentru refacerea unor
drumuri distruse de inundații și
alunecări de teren.

cetățeanul vine cu încredere,
deseori chiar cu pretenția de a-i
fi rezolvată problema, indiferent
dacă primarul are sau nu are
pârghiile legale pentru a rezolva
solicitarea”. Să arătăm noi cealaltă
față a lucrurilor? Adică să-i
arătăm pe primarii cărora li s-a
suit funcția la cap încât se cred
mici Dumnezei? Să-i indicăm
pe primarii care nu răspund la
telefon, care au mofturi, care
primesc în birou pe cine doresc
ei, care se dau ocupați, iar în
realitate sunt cu treburi pe la
firmele lor, care condiționează
ajutoarele sociale în funcție de
vot?
ȘANTAJ EXPLICIT LA
PARLAMENTARI
Interesant este și modul în
care aleșii locali le sugerează
parlamentarilor
să-i
ajute
în a obține aceste drepturi.
Chestiunea seamănă cu un fel de
șantaj, dat fiind faptul că primarul
este cel care adună voturile
pentru partid și parlamentari:
„cerem colegilor primari din toate
filialele județene să ni se alăture în
demersul nostru și să solicite ferm
parlamentarilor pe care îi sprijină
în alegeri să se pronunțe clar și
repede
dacă susțin solicitarea
r
noastră.
Propunem ca fiecare
n
filială județeană să întocmească o
rezoluție
asemănătoare și să ceară
r
parlamentarilor
să o semneze”.
p
În
Î opinia primarilor prahoveni,
conducerea
centrală a Asociației
c
Comunelor
din România ar
C
trebui
să convoace o sesiune
t
extraordinară
a Consiliului
e
Director,
în cadrul căreia să se
D
adopte
strategia la nivel național,
a
prilej
cu care se va stabili și dacă
p
celelalte
structuri asociativec
Uniunea
Consiliilor Județene din
U
România,
Asociația Municipiilor
R
din
d România, Asociația Orașelor
din
d România-vor vota rezoluții
similare.
s

TRAIAN BĂSESCU NU MAI VREA CA
PRIMARII SĂ FIE ALEȘI ÎNTR-UN
SINGUR TUR DE SCRUTIN

Î

n mai 2011, când încă era
președinte și se afișa drept
liderul absolut al PDL, chiar
dacă se declara apolitic, Traian
Băsescu a susținut, împreună
cu PSD, modificarea legii
electorale în sensul alegerii
primarilor dintr-un singur
tur de scrutin. La vremea
respectivă, ambele partide erau
avantajate de această procedură.
Astăzi, aflat la cârma PMP, un
partid mic, ce abia depășește
pragul de 5%, Băsescu contestă

vehement legea și a declarat că
a început să strângă un milion
de semnături pentru a provoca
revenirea la alegerea primarilor
din două tururi de scrutin.
Fostul președinte afirmă că,
în prezent, democrația suferă
consistent,
primarii
fiind
aleși și cu 9,45% (Galați) și
13,4% (București) voturi din
lista totală de alegători, ceea
ce înseamnă o foarte slabă
reprezentativitate. PMP a depus
și în Parlament un proiect de

lege de revenire la două tururi;
acesta a trecut tacit de Senat, iar
acum se află pe ordinea de zi a
Camerei Deputaților.
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Ș

i tot la „Simfonia Lalelelor” a fost o
întrecere la pupat mâini. Care românaș
adus de spate, care în genunchi, toată lumea
a stat la coadă, ca la sfintele moaște, s-apuce
să le pupe pe ministrese, că doar o dată-n
viață i se poate întâmpla populimii să prindă
un asemenea prilej. Iar ministresele, mai
ceva ca reginele, să scuturau de zâmbete și

O

f, of, of! Atâta zarvă ca la
Experimentul Pitești 20.18 n-am
văzut! Foarte intoleranți românii ăștia cu
divele din Guvern, prezente la „Simfonia
Lalelelor”, asistând, unele exaltând chiar, la
parada copiilor de grădiniță, costumați în
flori de culoarea steagului României. Iar
vocea poporului a devenit isterică atunci
când o fetiță de trei anișori a fost pusă să
stea în cap, direct pe ciment și biata micuță
n-a reușit asta, căzând lată, pe spate, direct
pe beton. Ca la ușa cortului au înjurat unii
pe Facebook, iar deștepții zis-au că nici
Ceașcă n-a făcut așa ceva. Iar telectuala de
profă a fetiței s-a scandalizat: „Simfonia
Lalelelor este un eveniment marcant pentru
toată suflarea piteșteană la care copiii merg

Spitale de copii,
Canal și apă peste tot
Și grădinițe multe, noi,
De școli nu mai e rost,
N-avem gunoi,
Nici câini, nici șobolani...
Și cum la primărie
Există bani,
Ce le-a trecut prin scăfârlie?
Să-nșire guguloaie pe asfalt,
De parcă ieri ar fi plouat,
Cu dinozauri ce-au ouat.
Asta, primare, e Ploieștiul smart?

M

plăcere! De altfel ca și Boc, acum, hăt, mulți
ani sau, mai aproape de noi, ca nea Bănică al
nostru, când pupa mâna stăpânului Toader.
-Acolo unde-s guri pupând
Și nu mai știi care îs moaște,
Românii în genunchi, fac rând,
La mâini care se cer pupate.
Acolo unde stau bătrânii,
Ca nebărbații, la pupat,
Chiar să ajungi de râsul lumii?
Mai bine, frate, un scuipat!

edicii au acum salarii de salarii!
Nu că ar fi dus lipsă de bani până
acum, în fine, nu toți, că s-au descurcat
`mnealor ba cu un...plic, ba cu cabinetul
privat, ba cu pacienții din spital preluați
apoi la slujba de la privat etc. Nici asistentele
n-au a se mai plânge, de vreme ce leafa lor
e mai mare decât a unui profesor de liceu
emerit. În fine, treaba e alta! Bre, terminați
acum cu șpaga? Pe bune, terminați? Nu de
alta, dar ieri-alaltăieri îmi zicea cineva, un
cineva cu o pensioară de sub 1.000 de lei, că
a fost nevoit să împingă plicul, spre a căpăta
atenția doctorului. S-o zic pe-a dreaptă?

V

cu entuziazm și mândrie pentru dragostea
față de județul în care s-au născut și defilează
cu multă nerăbdare și plăcere în fața tuturor,
nu numai a autorităților. Dragii mei (...)
nu politizați copiii, au nevoie de moralitate
și integritate în societate; nu sabotați copiii,
lăsați viitorul nostru să aibă spațiu de
desfășurare...” Mda, soro, cum ar veni, să se
desfășoare în cap, neh? Asta e poziția ideală
pe care le-o predați voi, profii-antrenori?
Asta e moralitatea și integritatea cu care-i
trimiteți în viață, târâș-grăbiș în fața
partidului? Ce să-ți zic, dacă tăceai, filosof
rămâneai!
-Republică Dăncilă vatră,
Călită în Norici și Grațiele,
Cu Carmen și-alții laolaltă,
Măreață fii între lalele!
Refren:
Republică, să înflorești,
În piele de mândrie nu încap,
Când copilașii ce ți-i crești,
De pază țării stau în cap.
-Sub steagul nostru fluturând,
Purtat în slavă de partid,
Spre zări de Vasilici mergând,
Vom face din copii un zid!
Refren II:
Republică, să ne trăiești,
Cu ministrese și lalele,
Învață-i așadar pe țânci,
Să facă viitor din temenele!

ă plac OZN-urile astea din Ploiești?
Nu știți care? Bilele, bolarzii, bre,
cum le zic băieții ăștia, ăia puși să nu mai lase
mașinile să parcheze pe trotuare! Auzi, cică
sferele alea ar avea și rolul de a înfrumuseța
orașul. Să muriți voi? Vreți să spuneți că
atunci când va fi orașul plin de guguloaie o
să pară așa, niște lucrări de artă, iar noi o
să stăm în... fund, să le admirăm, cum i-am
admira pe Dobre, Ganea și Pană. Cum o fi
să ai un Ploiești plin de ouă n-avem idee...

P

loieștiul, ăla care se bâzâia, la
începutul anului, că are buget de
austeritate, că nu-s bani pentru investiții, că
vai de mama lor!, are gologani când e vorba
de distracție. Pentru zilele Ploieștiului s-au
pus deoparte 134.060 lei, sumă egală cu cea
tocată pe prostiile alea de bolarzi, aproape
jumătate fiind folosiți pentru hartiști.
Primăria a comandat, în caietul de sarcini,
o listă scurtă de interpreți: în prima zi, The
Motans, DJ Project, Alexandra Ungureanu,
Claudia Pavel și Metteo; în a doua ziFlorin Ristey, Oana Radu, Maximilian,
Cargo, Ana Lesko sau Mandinga. În afară
de Cargo, gusturi mari, ce să zicem, nu?
Dar noi, aidoma lui Florin Ciordache,
avem altă întrebare: teatrul și filarmonica
au rămas fără tra-la-la? Ne gâdeam într-o
doară că Ploieștiul are ceva mai mult decât
Mandinga, Lesko sau The Motans? Sperăm
totuși să vă culturalizați cu versurile din

C

dar știm că seamănă al naibii și cu niște
căpățâni chele!
-Avem di tăti...
Străzi negăurite,
Parcări cu zecile de mii,
Clădiri nejerpelite,
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Trebuie să fii mai rău ca un câine să iei
jumătate din pensia unui om, tu, care iei de
12-17 ori mai mult decât el, într-o lună! Sau
v-ați spurcat într-atât încât n-aveți lecuire?
-Doctorului i-am dat mită
Și n-am încă alinare.
La luat plicul mă imită...
Nici el n-are vindecare!

Constantin Noica sau Emil Racoviță? E ca-n
ca n
bancul ăla:
-Bulă, ai citit „Iarna pe uliță”?
-Cum, dom` profesor, eu nu citesc nici
vara, pe terasă, iar dvs. mă întrebați dacă
citesc iarna, pe uliță?

ică elevii de liceu sunt bâtă la
cultura antreprenoriatului. Cosmin
Alexandru, decan al The Entrepreneurship
Academy (Academia de Antreprenoriat,
ce-o mai fi și asta!), a declarat: „am avut
în față 200 de elevi. Niciunul nu știa niciun
antreprenor. N-au nici cea mai vagă idee.
Îl cunosc pe patronul de la colțul străzii,
iar la nivel internațional, au auzit de Mark
Zuckerberg și Steve Jobs. Nu e un gol, e un
hău”. Acesta a mai spus că „statul face o
concurență neloială firmelor”, oferind salarii
mari, iar tinerii de azi vor să lucreze pe bani
mulți și să nu facă nimic. Între noi fie vorba,
nici eu n-am habar cine ești tu și cu ce se
mănâncă The Entrepreneurship Academy
asta la care ești decan, de unde deduc că
e-n mine un hău, nu-i așa? Și reciproca e
valabilă...Cât despre elevi, greșești! Pun
prinsoare cu tine că 199 din 200 de liceeni
au auzit de Jiji Becali, dar nu știu cine a fost
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melodiile ăstora...Apropo, poate nu mai
călcați și voi pe bec!
-Pentru că mi-ai părut
un exemplar de blondă deșteaptă,
Superdotată,
Extrastilată,
Și pentru că mi-ai părut cu caracter
Și vezi lumea altfel,
N-am crezut cu tu incluzi fericirea în
CEC,
Iarăși am călcat pe bec...
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Ș

tiți ce scrie în Legea 215 a administrației publice locale,
la articolul 3? Că autoritățile administrației publice
locale, respectiv, consiliile locale și primarii, precum și
consiliile județene, au capacitatea efectivă de a soluționa și
de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale
pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Să
înțelegem deci că, de vreme ce ploieștenii au ales un primar
și un consiliu local, aceștia pot decide ce și cum să mai facă
prin oraș, iar nouă ar trebui să ne placă ori să acceptăm orice
decizie? Și-acum vă întrebăm: era oportună cheltuiala cu
proiectul pilot de înlocuire a bolarzilor cu sferele din beton
pe care le-ați văzut pe stradă și, mai ales, înfrumusețează ele
municipiul?

oraș etc. Inițial, prin caietul de
sarcini, s-a prevăzut suma de 150.000
pentru achiziționarea a 300 de bile
din beton, care să fie montate pe
străzile Emile Zola, Sublocotenent
Erou Călin Cătălin, Unirii, Romană,
Basarabilor, Constantin Dobrogeanu
Gherea, Mihail Kogălniceanu, Take
Ionescu etc. Licitația a fost câștigată
de o firmă din București, Urban
Market, la 130.000 lei, ceea ce
înseamnă cu fiecare sferă din beton,
care cântărește 80 kg, a costat 433
lei (450 lei, spun autoritățile). S-a
pus problema că sferele noi nu ar
îndeplini niște normative naționale,
adică nu au înălțimea de 70-90 cm
de la sol și nu dispun de elemente
reflectorizante, pentru a fi văzute de
șoferi pe timp de noapte. Autoritățile
afirmă că nu există specificații tehnice
statuate prin lege, acestea fiind
stabilite la nivel de municipalitate,
iar bolarzii din beton, atenție, ar
intra în categoria elementelor de
mobilier urban, care au caracter
de înfrumusețare a aspectului
urbanistic, și nu de mobilier stradal
(ex. stalpișori metalici). Și-acum
urmează întrebarea: dvs. vă plac
aceste ouă uriașe, înfrumusețează
ele orașul? Ar trebui montate în
continuare în tot Ploieștiul?

C

onform Dex, bolard înseamnă
„stâlp scurt de metal sau beton
fixat pe chei, de care se leagă parâmele
navelor”. Noi am extins folosința în
orașe și am dat bolarzilor rolul de
delimitatori stradali, mai precis, acela
de a împiedica parcarea mașinilor pe
trotuare sau în anumite zone publice.
Ei bine, Ploieștiul a avut până acum
niște stâlpișori care jucau acest rol.
Îi știți. Primăria Ploiești a decis însă
că este momentul ca bolarzii vechi,
unii deteriorați, să fie înlocuiți cu alții
noi, niște bile din beton, deocamdată
ca un soi de experiment, să se vadă
care ar fi impactul, dacă se va extinde
sau nu proiectul la nivelul întregului

Ziarul Ploiestii
PENTRU A FI
OCUPAT 100%,
CĂMINUL DE
BĂTRÂNI DE
LA FÂNTÂNELE
ÎȘI VA EXTINDE
SERVICIILE
ȘI CĂTRE
PERSOANELE CU
DIZABILITĂȚI

C

entrul rezidențial pentru persoane vârstnice
de la Fântânele își va schimba, din luna iunie,
statutul juridic și denumirea în complex de servicii
sociale, lucru care va garanta ocuparea sută la sută a
așezământului social. Directorul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecție a Copilului Prahova,
Viorel Călin, a spus că, în prezent, se fac demersuri
la București pentru a opera această modificare. De ce
este necesar acest artificiu? Pentru că, în clipa de față,
sunt ocupate doar 14 locuri din totalul de 50, număr
mai mic decât organigrama (19 posturi), iar noul
statut ar permite și cazarea persoanelor cu dizabilități,
existând deja cereri în acest sens. Consiliul Județean
a majorat, recent, și costul mediu lunar de întreținere
a asistaților, de la 2.344 de lei/lună, la 2.438 de lei
pe lună. Asta în condițiile în care nici până acum
pensionarii cazați la Fântânele nu și-au permis să
achite integral tariful. De fapt, din 14 beneficiari,
doar unul și-a putut permite să acopere costul mediu
lunar de întreţinere; celorlalte 13 persoane li se reține
procentul de maximum 60% din pensie, suma fiind
completată de la bugetul administrației județene. Ca
s-o spunem pe-a dreaptă, centrul a funcționat în mare
pierdere, dat fiind faptul că o perioadă îndelungată,
aici au fost cazate doar două persoane, iar numărul de
angajați s-a păstrat la 19. Reamintim că așezământul
a fost proiectat în 2007, banii au fost procurați
prin 2011, iar lucrările au întârziat din cauza unor
contestații la licitație. Inagurarea clădirii a avut loc
în 2014, iar centrul a început să funcționeze un an și
jumătate mai târziu.

DRUMARII ROMÂNI AR PUTEA FI SCOȘI DIN LENE DE
CENTURA MĂRII NEGRE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

V

ă mai amintiți de „Centura
Mării Negre”? Este un proiect
lansat cu mai mulți ani în urmă, care-și
propunea să înconjoare Marea Neagră
cu o autostradă lungă de 7.000 km,
legând câteva capitale și orașe din
această parte a Europei. Autostrada ar
urma să unească Belgradul de Baku:
ramura nordică ar traversa România,
R. Moldova, Ucraina, Rusia, Georgia,
Armenia și Azerbaidjan; ramura sudică
ar trece prin Serbia, Bulgaria, Albania,
Grecia, Turcia și din nou Azerbaidjan.
Publicația Asociației Mondiale a
Drumurilor „World Higwaz Magazine”

a anunțat, fără să citeze un anume
oficial, că lucrările ar trebui să înceapă
în 2019. Fiecare stat va plăti porțiunea
sa de autostradă din resurse proprii și
din fonduri europene. Centura Mării
Negre ar putea scoate Bucureștiul
din lenea de a construi magistrale de
mare viteză; pe teritoriul românesc,
traseul (420 km) este parțial același cu
mult promisa autostradă a Moldovei,
respectiv, Giurgiu- București-PloieștiB u z ă u - M ă r ă ș e ș t i - B â r l a d - Hu ș i .
Autostrada va fi a doua din lume ca
lungime, după cea inelară a Australiei,
care măsoara 14.500 de km.
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IULIANA IOANA LIXANDRU:

„NOI NU PUTEM SPUNE NICIODATĂ CĂ AVEM
TOT CE NE TREBUIE, MAI ALES ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE MATERIALELE DIDACTICE”

I

uliana Ioana Lixandru a dorit dintotdeauna să lucreze în
foarte sensibilul domeniu al învățământului special: „îmi
place tot ceea ce ține de psihologie, pasiunea își are rădăcina din
copilărie, de la acel memorabil personaj al lui Mihail Sadoveanu,
Domnul Trandafir, dascălul care promova educația și gândirea
pozitivă, valorizarea copilului. Acea lectură a fost o revelație
pentru mine și mi-am spus că asta îmi doresc să fac tot restul vieții”.
Și așa ceva a făcut până acum: a absolvit Psihopedagogia specială
din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației de la
Universitatea din București, are un master în Managementul
-Pentru
P t
ceii care nu știu,
ti
prezentați-ne, vă rog, Școala
Specială redenumită, de curând,
Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Vălenii de Munte, una
din cele șase care funcționează la
nivelul județului Prahova.
-Unitatea noastră a fost
înființată în anul 1975, sub
numele de Școala Ajutătoare, în
cadrul Casei de Copii. Atunci, ca
și acum, era destinată copiilor cu
cerințe speciale de educație (copii
cu diferite deficiențe). În 1998,
după reorganizarea instituțiilor
de protecție a copilului, școala
a fost separată de Centrul de
Servicii Comunitare „Sf. Maria”,
devenind entitate separată, cu
dublă subordonare și finanțare:
Ministerul Educației Naționale
asigură partea de salarizare a
profesorilor și curriculumul
național după care ne desfășurăm
activitatea; Consiliul Județean
Prahova răspunde de partea de
întreținere a clădirii, plată utilități,
cheltuieli de transport și masă,
materiale didactice etc. Tot în 1998
am primit o parte a clădirii internat
a Colegiului Național „Nicolae
Iorga”, în care funcționăm și astăzi.
-Cum ați transformat un
internat în școală? Câte spații
aveți, câți copii, cum sunt
organizate spațiile?
-Funcționăm cu 9 clase și o
grupă de preșcolari. În aceste 9
clase, din cauza numărului foarte
mare de copii, avem trei clase
la simultan, clasa pregătitoare
cu clasa I, clasa a IV-a cu a V-a
moderați și a IV-a cu a V-a severi.
Copiii au fost selectați după gradul
de deficiență. N-am avut ce face,
chiar dacă sunt, de fapt, încălcate
normele în vigoare; repet, avem

ă mare de copii, 127 în
număr
prezent, dar acesta este spațiul de
care dispunem! Soluția este una
provizorie, în lipsă de altceva. În
afară de săli de clasă dispunem
și de cabinete de logopedie, sală
de educație psihomotrică, săli cu
calculatoare etc. Sper să nu fim
puși în situația să desființăm din
ele, ca să câștigăm spații pentru
clase.
-De unde provin copiii?
-Din toate localitățile din această
jumătate de nord a județului.
Sunt copii care vin de la Ștefești,
de la Măneciu (transportați cu
microbuzul Primăriei), de la
Asociația „Provita” a părintelui
Tănase, de la Complexul de
Servicii Comunitare „Sf. Maria”.
Transportul elevilor de la
domiciliu la școală este plătit de
Consiliul Județean Prahova ori
fiecare părinte se descurcă așa
cum poate.
-După
ce
program
vă
desfășurați activitatea?
-Programul de școală este
cel prevăzut în curriculumul
național,
programa
pentru
învățământ special, cu alte
standarde, mai scăzute decât cele
pentru învățământul normal, dar
cu aceeași materie predată în școli.
Dimineața facem școală, iar dupăamiază avem program de terapii
(logopedie, stimulare cognitivă,
activități care completează de
fapt ceea ce fac profesorii de
dimineață).
-Câte cadre didactice sunteți,
în prezent?
-Suntem 35 de profesori, dar
pentru anul viitor avem scoase la
concurs patru posturi de profesori

itineranți și de sprijin
sprijin. Normativul
este altul în cazul învățământului
special; în funcție de gradul de
deficiență, un profesor poate lucra
cu 4, 8 sau 12 copii.
-Școala are în general tot ceea
ce îi trebuie?
-Noi nu putem spune niciodată
că avem tot ce ne trebuie, mai ales
în ceea ce privește materialele
didactice. Clasele sunt eterogene,
avem handicapuri specifice, e
nevoie de materiale personalizate
pentru astfel de copii. Din păcate,
pe piață, acestea sunt foarte
scumpe. Noi trebuie întotdeauna
să le confecționăm ca să ne putem
face apoi meseria cum trebuie. Pot
afirma că, din punctul de vedere
al materialelor didactice, suntem
deficitari.
-Și aveți, cum spuneați, unele
probleme și cu spațiul, altele
decât cele care sunt ori vor apărea
ca urmare a creșterii numărului
de copii.
-Da, totul pleacă de la faptul
că noi nu avem o curte. Spațiul
din fața clădirii școlii este de fapt
un drum de acces către Colegiul
„Nicolae Iorga” și aparține
Primăriei Vălenii de Munte.
Lucrurile sunt și mai complicate
acum, când acolo este un șantier
pentru construirea unui nou corp
de școală. Este extrem de riscant,
cu atâtea mașini care circulă, să îi
scoatem afară pe copiii noștri, ne
este teamă pur și simplu. Ei, să ții
iarna peste 100 de elevi pe un hol...
-Aveți vreo promisiune de
viitor pentru un alt sediu de
școală?
-Nu, nu avem.
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educațional la UPG Ploiești, iar acum urmează un al doilea
master la Psihopedagogia școlii incluzive, la Universitatea
București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. A
lucrat ca profesor psihopedagog la Școala specială nr. 2 Ploiești,
iar după titularizare a fost profesor itinerant (profesorul de
psihopedagogie specială care merge în școala de masă și aplică
o activitate psihoeducațională copiiilor cu nevoi speciale) timp
de 9 ani, în zona Boldești-Scăeni și 2 ani, în zona Văleni. De anul
trecut a devenit, prin concurs, director al Centrului Școlar de
Educație Incluzivă (fosta școală specială) din Vălenii de Munte.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

-Din câte știu, școala are
colaborări cu mai multe asociații
caritabile.

Avem o asociație din Buzău
-Avem
care vine la noi la sfârșitul fiecărui
an și aduce cadouri pe categorii de
vârstă, cadouri ambalate, sigilate.
Pe urmă am statuat un parteneriat
cu Asociația Masterclass, din
Vălenii de Munte. El a început
în momentul în care una dintre
colegele mele, doamna Claudia
Rusu, s-a înscris acolo ca voluntar
și de atunci am stabilit o colaborare
care sper să țină multă vreme de
aici înainte, să devină un model
de bune practici și pentru celelalte
școli din zonă.
-În ce constă colaborarea?
-De exemplu, de Ziua Educației,
au venit la noi în școală, am avut
acțiuni comune, unii dintre copiii
noștri sunt voluntari la diferite
cursuri și ateliere de lucru, au venit
la noi cu cadouri pentru elevi și
profesori etc.
-Ce nevoi și ce latură ar putea
suplini o asociație din cele pe
care statul nu le poate asigura,
pe formulele de finanțare știute,
parcă mereu deficitare?
-În primul rând ar fi nevoia
aceasta permanentă de specializare
în terapiile alternative; lucrurile se
schimbă mereu, se actualizează,
apar metode noi. Profesorii
nu au bani să plătească aceste
cursuri, sunt destul de scumpe.
De exemplu, eu acum 7 ani, pe un
curs pentru autism am plătit 12
mil. lei vechi. Nu orice profesor
își permite să dea din buzunar
asemenea sumă ori de câte ori are
nevoie de un curs anume. Banii
publici pe care-i avem sunt puțini.
Câteodată, când se mai taie din
buget, fix aici se umblă, la fondurile
pentru pregătirea suplimentară a
profesorilor. Apoi, cum spuneam
anterior, materialele didactice
sunt iarăși o problemă. La noi,
dacă profesorul nu se ocupă să-și

procure astfel de materiale
materiale, nu are
cum să-și desfășoare programul.
-Și ce faceți, fiecare profesor
plătește din buzunar?
-Asta-i problema, că dăm, da,
plătim din buzunarul nostru o
mulțime de lucruri. Nouă nu ni se
permite prin buget să achiziționăm
materiale scumpe fiindcă intră pe
obiecte de inventar, iar de acolo
apar alte probleme...
-Complicat cu felul acesta de
buget. Așa că mai bine ar suna o
donație de undeva.
-Să știți că da! De fapt, donațiile
sunt cele care ne salvează uneori
din încurcături.
-Mă gândesc că dvs., profesorii
care lucrați la astfel de școală,
sunteți foarte optimiști, văzând
cu ce se confruntă alții, în vreme
ce noi ceilalți ne plângem de toate
nimicurile.
-Nici nu s-ar putea fără o
doză mare de optimism. Dacă
interiorizezi toate situațiile care
apar pe parcursul unei zile -și vă
spun că apar o mulțime- viața
socială de acasă ori din afara școlii
s-ar putea să fie afectată. Așa că
noi trebuie să ne construim niște
bariere, să cernem între lucruri
și să le tratăm din punctul de
vedere al profesionistului în
psihopedagogie specială.
-Cei care lucrează aici
sunt persoane mai bune, mai
răbdătoare, au inima mai mare,
mai largă?
-Ce știu sigur este că au un grad
foarte mare de altruism și empatie.
Nu știu dacă au inima mai mare.
Dar au o anumită aplecare spre
acest gen de învățământ special și
satisfacția este una enormă când
rezultatele sunt pozitive.
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ROMÂNI ÎN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII:
ASTĂZI, VALEA TIMOCULUI ȘI VOIVODINA

Î

n Serbia, țară cu care România a statornicit, de-a lungul istoriei, relații
solide, trăiesc însemnate comunități de români, în teritorii care au
aparținut, acum mai bine de 2000 de ani, Daciei regelui Burebista. Vremea
din urmă dovedește însă că Belgradul nu ne este atât de frate de vreme ce
refuză să acorde vlahilor timoceni dreptul de a vorbi limba maternă! De
altfel, ca să fim corecți, nici Sofia, deși a ajuns în familia europeană, nu se dă
peste cap să respecte statutul minorităților românești din Timocul bulgăresc.
Singurii norocoși se pare că sunt, sub acest aspect, bănățenii din Sebia, care
pot utiliza oficial limba română.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

VALEA TIMOCULUI SAU LOCUL
UNDE LIMBA ROMÂNĂ ESTE
INTERZISĂ
Timocul, cunoscut și sub numele de
Valea Timocului sau Craina Timocului, este
o regiune a vechiului imperiu traco-dacic,
situată în lungul râului cu același nume
și în zonele montane riverane, împărțită,
astăzi, între Sebia și Bulgaria. Administrativ,
este alcătuită din județele sârbești
Branicevo, Morava de Est, Bor, Zaječar și
regiunea bulgară Vidin. Istoria acestui ținut
a fost scrisă așa cum au vrut imperiile de-a
lungul vremii, pentru a-și justifica fiecare
dominația asupra unor ținuturi cucerite
când de romani și turci, când de imperiul
austro-ungar ori sârbi. Cu 3.000 de ani în
urmă, zona Morava-Timoc era populată
de traci, cărora li s-au adăugat, ulterior,
celții scordisci. În perioada 60-44 î.Hr.,
teritoriul era inclus în statul dac al lui
Burebista. Romanii cuceresc regiunea în
anul 29 î.Hr., ocupația durând până în 271
d.Hr., răstimp în care are loc o profundă
romanizare a populației. După retragerea
aureliană, mare parte din zonă a fost înclusă
în noile provincii Dacia Ripensis și Dacia
Mediterranea. În sec. V-VII are loc invazia
slavilor, în sec. X se produce creștinarea
acestora, iar timp de 400 de ani, zona trece
sub stăpânirea țaratelor bulgar, vlaho-bulgar
și sârbesc. Până în 1817, anul reînființării
statului sârbesc, românii timoceni trăiau
într-o unitate administrativă comună, care

se numea „Provincia Morava-Lom” și care
era situată pe o mare parte a teritoriului
vechilor provincii Moesia Superior
și Dacia Aurelienă. Unii naționaliști
sârbi și bulgari pretind că, în antichitate,
în Peninsula Balcanică trăiau trei mari
popoare: celții, care ar fi dispărut fără
urmași; ilirii, din care au apărut albanezii;
traco-dacii, din romanizarea cărora s-a
format poporul român. Ei susțin că vlahii ar
fi nu traci, ci slavi romanizați. Alți istorici
cred că Serbia modernă ar fi apărut ca o
creație a politicii austriece de pătrundere
în Peninsula Balcanică. Cât despre Serbia,
printr-o intervenție militară din anul 1833,
aceasta stabilește granița statului la râul
Timoc, despărțindu-i pentru prima dată pe
românii din regiune, între Timocul sârbesc
și Timocul bulgar. De asemenea, pentru
prima dată în istoria sa, Serbia reușește să
se învecineze cu Țara Românească. Eroul
sârbilor, Obrenovici, inițiază un program

,
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agresiv de asimilare forțată a românilor din
Timoc. Dascălii vlahi sunt înlocuiți de alții
sârbi, locuitorii au fost forțați să-și modifice
numele adăugând terminația „ici, ovici sau
evici”. În toată această perioadă, populația
romanizată s-a menținut în zonele muntoase
(numite de slavi Vlasi, Vlaši, Vlašić, Vlašina,
Vlahina, Stari Vlah, Romanija planina ș.a.)
pe durate diferite, slavizându-se parțial
între secolele al XIV-lea și al XIX-lea, dar
dăinuind până în ziua de azi în bazinul
Timocului, în care se vorbește limba dacoromână. Timocul sârbesc are o populație
de 712.050 de locuitori. Majoritatea
populației este oficial de etnie sârbă, însă
există un grup reprezentativ de români
( oficial sunt împărțiți între vlahi și
români), care numără 35.330 de persoane
(5,9%) . Organizațiile românești din Estul
Serbiei ridică însă numărul la 250.000 de
locuitori. Populații semnificative de români
se regăsesc la Kucevo (28,3%), Boljevac
(26,7%),
Zagubica
(22,4%),
Bor
(18,2%), Majdanpek (12,2%), Petrovac
(10,9%), Golubac (9,9%), Negotin (7,5%) și
Zajecear (4,8%). Trist este că Belgradul le-a
suspendat românilor din Valea Timocului
aproape toate drepturile; statul nu le asigură
școală cu predare în limba maternă, nu le
permit să-și construiască biserici etc. În
unele zone locuite de români, după anul
2000, au fost instalați refugiați sârbi din
foste provincii iugoslave, intervenindu-se
asupra proporțiilor naționale, în defavoarea
românilor. Regiunea bulgară Vidin are o
populație de 130.074 locuitori, din care
câteva mii sunt români (satul Gâmzova,
populat aproape exclusiv de români, are
cateva mii de locuitori). Și aici, chiar
dacă Bulgaria a aderat la UE, drepturile
românilor nu sunt bine respectate, românii
neavând școli sau ziare în limba română.
ROMÂNII DIN VOIVODINA
Ca să înțelegem istoria Provinciei
Autonome Voivodina, trebuie să parcurgem
destinul, de-a lungul secolelelor, a
Banatului, pe care-l găsim încorporat în
Dacia lui Burebista. În evul mediu, cel mai
cunoscut voievod al locului a fost Glad, care
a luptat împotriva nomazilor maghiari, cu
armate formate din români, pecenegi și
bulgari. În perioada dominației Coroanei
Maghiare au fost numite „banaturi” toate
comitatele de graniță conduse de un ban:
Banul de Severin, Banul de Belgrad,
Banul de Sabăț. Denumirea s-a limitat
mai târziu la actuala provincie „Banat”
de Timișoara. Regiunea a fost parte
componentă a Regatului Ungariei, apoi, din
secolul al XVI-lea, a Imperiului Otoman,
după care a fost înglobată, spre sfârșitul
secolului al XVIII-lea, în Arhiducatul
Austriei, devenit Imperiul Austriac. După
1867, a făcut parte din Imperiul AustroUngar, iar în urma Primului Război
Mondial, Banatul a fost împărțit între
Iugoslavia, România și Ungaria. Banatul
istoric însuma, odinioară, o suprafață de
28. 526 kmp. La împărțirea provinciei,
României i-a fost atribuită o suprafață
de 18. 966 kmp,
Regatului Sârbilor,
Croaților și Slovenilor- 9.276 kmp,
iar Ungariei-284 kmp. Partea din Banat
trecută în fosta Iugoslavie este, astăzi,
încorporată în Provincia Autonomă

Voivodina, cu capitala la Novi Sad. Despre
această republică autonomă se știe că, la
sfârșitul secolului I î.Hr., a fost ocupată
de romani și repartizată provinciei
Panonia. După anul 395 d.Hr., când are loc
retragerea romană, teritoriul este populat
de slavi, care asimilează, în secolele V-VI,
populațiile autohtone de traco-daci, iliri
și celți. În secolul IX, maghiarii veniți în
Panonia ocupă regiunea și o controlează
până în secolul XVI, când teritoriul trece
sub dominația turcilor, după bătălia de la
Mohács (1526) și după căderea Banatului
(1552). Ocupația otomană este însoțită
de o depopulare masivă a zonei. Prin
tratatele de pace de la Karlowitz (1699)
și Passarowitz (1718), provincia este
atribuită Imperiului Habsburgic și,
ulterior, a Austro-Ungariei. În noiembrie
1918, Adunarea de la Novi Sad proclamă
unirea regiunilor Bačka, Banat (după
împărțirea acestuia între cele trei țări-vezi
mai sus), Srem și Baranja cu Regatul Serbiei.
Din 1918 și până în prezent, regiunea a
primit diferite grade de autonomie în cadrul
Serbiei. În Voivodina, locuiesc 34 576 de
români, concentrați în 42 de localități. Odată

cu garantarea autonomiei, limba română a
primit statut oficial împreună cu grafia
latină, după cum se precizează în Statutul
Provinciei Autonome Voivodina, Dispoziții
Fundamentale, articolul 6: „pe lângă limba
sârbă și grafia chirilică, în organele P.A.
Voivodina, în uz oficial, în mod egal, sunt și
limbile maghiară, slovacă, croată, română
și ruteană și grafiile lor, în conformitate cu
legea”.
Astfel, spre deosebire de Timoc, unde
românii nu au niciun drept, în Voivodina,
limba română este oficială în localitățile
Alibunar, Biserica Albă, Jitiște, Becicherecul
Mare, Kovăcița, Cuvin, Plandiște, Sărcia
Sečanj, Vârșeț, Voivodinț, Marcovăț, Straja,
Jamu Mic, Srediștea Mică, Mesici, Jablanka,
Sălcița, Râtișor, Oreșaț și Coștei.
Voivodina, cu partea bănățeană situată
la est de Tisa, este împărțită în: Districtul
Banatul de Nord, fără comunele Ada,
Senta și Kanjiza , situate la vest de
râul Tisa; Districtul Banatul Central;
Districtul Banatul de Sud; Serbia centrală
(o mică parte a Banatului, situată la vest
de Pančevo și de râul Timiș, a fost atașată
zonei metropolitane Belgrad).
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CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

SLĂNIC
PRAHOVA

LEGENDA
COMORII
DIN
NOAPTEA
SFÂNTULUI
GHEORGHE
Andreea VLĂSCEANU;
www.ziarulploiestii.ro

S

fântul Gheorghe este o
sărbătoare a primăverii, care
se serbează pe data de 23 aprilie. În
această zi, toţi cei care poartă numele
de Gheorghe, merg în pădure și taie
un pomișor tânăr înfrunzit de fag.
Apoi pomișorul este adus acasă și
pus într-o găleată cu apă, așezat
lângă ușa casei. Acest pomișor
care se mai numește și ,,frunzar”,

simbolizează renașterea naturii după
iarnă și se crede că îl protejează pe
cel care poartă numele de Gheorghe.
În Slănic, circulă o legendă care
spune că, în noaptea Sfântului
Gheorghe, căutătorii de comori
merg pe dealurile Slănicului şi se
uită să vadă unde licăresc flăcările
roşii-albăstrui. Ei cred că în acele
locuri ar exista comori sub pământ.
Legenda spune că ,,În noaptea
Sfântului Gheorghe în anul 1901,
mai mulţi slăniceni au plecat
după cum era obiceiul, pe dealul
Gorganului. Printre ei, Gheorghe
Spirea, Grigore Saulea și Constantin
Torcătoru. După ora douăsprezece
noaptea, cînd așteptau cu emoţie să
vadă dacă într-adevăr se iveşte vreo
flacără, în locul numit Vârful Ciorii,
au observat mai multe luminiţe
albastre, asemănătoare unor flăcări.
Bucuroşi, slănicenii noştri au plecat
în acel punct şi au început să sape
în cele cinci locuri în care văzuse
flăcările. Au făcut săpat în cele cinci
locuri, o jumătate de metru, dar nu
au găsit nimic. La scurt timp toţi
au acuzat dureri de cap și ameţeli
și au plecat către comuna Ștefești,
care se afla în apropiere. A doua zi
dimineaţă, s-au întors acasă, neștiind
ce s-a petrecut în acea noapte. Tot
satul a aflat de această întâmplare, iar
bătrânii satului au spus că, această
comoară este blestemată și nu poate
fi scoasă nicioadată. Încă se mai văd
și astăzi gropile şi de atunci nimeni
nu a mai încercat să se apropie sau
să sape locul respectiv.” (Subiect
investigat: Saulea Victor, 82 de ani,
loc. Slănic, 1 iunie 2017)
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ILARION IONESCU-GALAŢI
(N. 17 SEPTEMBRIE 1937, IAȘI)

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

E

minentul şef de orchestră
Ilarion
Ionescu-Galaţi
a văzut lumina zilei la 17
septembrie 1937, într-o familie
,,cu stare bună”, originară din Iaşi.
A dovedit, încă din anii
copilăriei, o reală chemare pentru
studiul marii şi adevăratei muzici.
Primele lecţii la miraculosul
instrument cu coarde şi arcuş
– vioara, datează din clasele
primare (în mod particular).
În anul 1949, se înscrie la
vestitul Liceu de Muzică ,,George
Enescu”, din Bucureşti, ale cărui
cursuri le absolvă, cu brio, în anul
1955. Tot în acel an devine, prin
concurs, student la primul institut
de învăţământ muzical universitar
din România, Conservatorul de
Muzică ,,Ciprian Porumbescu”,
din Bucureşti – în prezent,
Universitatea
Naţională
de
Muzică. Aici are prilejul de a se
bucura de îndrumarea unor mari
maeştri ai creaţiei şi pedagogiei
muzicale româneşti din acea
vreme: Ioan D. Chirescu, Myriam
Marbe, George Breazul, Zeno
Vancea, George Manoliu (vioară),
Constantin Silvestri şi Mircea
Basarab (dirijat orchestră) ş.a.
Încă din timpul studiilor
liceale debutează, în calitate
de artist-interpret (vioară), în
Orchestra Naţională Radio, iar
după absolvirea conservatorului
bucureştean (1960) este angajat
violonist în Orchestra Simfonică
a Filarmonicii ,,George Enescu”,
din Capitală.

(1966–1968),
Timp de doi ani (1966
1968)
aflându-se la studii în Capitala
Franţei, face parte din vestita
Orchestră ,,Colonne” şi Orchestra
de Cameră din Paris.
În paralel cu valoroasa sa
activitate în cadrul orchestrei,
violonistul Ilarion IonescuGalaţi se afirmă constant şi în
viaţa muzicală concertantă, în
calitate de solist-concertist, atât
pe scenele bucureştene din ţară,
dar şi de peste hotare, în ţări cu
bogate tradiţii muzicale: Franţa,
Rusia, Spania, China ş.a.
Atras, tot mai puternic, de
vraja baghetei, în anul 1968,
Ilarion Ionescu-Galaţi obţine,
din partea Ministerului Culturii,
o bursă de studii, la cursurile de
dirijat orchestră ale renumitei
Şcoli Normale Superioare de
Muzică din Paris. La absolvirea
acesteia a obţinut Premiul I
şi Liceance à l’unanimité de
jury. În 1970 se perfecţionează
în ştiinţa şi tehnica dirijorală
cu celebrii şefi de orchestră
americani Eugen Ormandy – la
prestigioasa Orchestră Simfonică
din Philadelphia, şi cu Leopold

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
Dacă vrei să slăbești într-un ritm sănătos,
aproximativ un kilogram pe săptămână, ce
trebuie să faci este să reduci numărul caloriilor
consumate. Iar cifra ideală pentru a slăbi fără
să-ţi privezi organismul de nutrienţii necesari
funcţionării optime este în jur de 1400 de
calorii pe zi.
Să numeri caloriile nu e ușor
În primul rând, trebuie să-ţi notezi absolut
tot ce mănânci. Se pune la socoteală și zahărul
din cafeaua de dimineaţă, și uleiul pe care l-ai
adăugat la salată sau bomboana cu care te-a
servit colega de birou. La început pare un
chin, dar vei vedea că nu-ţi ia mult să înveţi
conţinutul aproximativ al alimentelor care te
interesează: un cappucino la plic are cam 80
de calorii, un ou de găină fiert are în jur de
150 de calorii, o banană, 100-150 de calorii,
un măr, 50 de calorii, o felie de pâine cam 100
de calorii și așa mai departe.
Legumele la loc de cinste
Sunt alimentele pe care nu trebuie să le
numeri cu exactitate, pentru că oricum au un
conţinut caloric neglijabil. Cu cât mănânci
mai multe, cu atât mai bine. Masa principală
a zilei poate fi compusă dintr-o salată care să
conţină multe verdeţuri și legume. Cu ardei,
castraveţi, roșii, morcovi, salată verde în
compoziţie, porţia poate fi oricât de generoasă
și, după cum se spune, umple stomacul.

Stokowski – Filarmonica din
New York.
Începând cu anul 1968, Ilarion
Ionescu-Galaţi este angajat în
funcţia de dirijor al Filarmonicii
,,Gheorghe Dima”, din Braşov, iar
din 1972 devine prim-dirijor al
acesteia.
În perioada 1972–1986, a
îndeplinit şi funcţia de director
al acestei reprezentative instituţii
muzicale din ţara noastră.
Datorită
realului
său
talent, temeinicei pregătiri de
specialitate şi imensei capacităţi
de muncă, dirijorul Ilarion
Ionescu-Galaţi contribuie la
afirmarea activităţii muzicale din
municipiul Braşov – în context
naţional şi European – ocupând,
fără echivoc, unul din primele
locuri din galeria marilor şefi de
orchestră români, din perioada
actuală.
A
întreprins
numeroase
deplasări şi turnee, în diverse
ţări europene şi asiatice (Japonia,
China etc.).1
În repertoriul promovat la
pupitrul filarmonicii braşovene,
Ilarion
Ionescu-Galaţi
a
prezentat multe prime audiţii din
toate marile epoci, şcoli şi stiluri
muzicale. De numele său se leagă
primul Festival Internaţional
de
Muzică
Contemporană,
realizat la Braşov, excepţională
manifestare de acest gen, ce
a fost remarcată şi pe plan
internaţional. Sub autoritara
sa baghetă au cântat toţi marii
solişti ai ţării: Ion Voicu, Ştefan
Gheorghiu, Valentin Gheorghiu,
Ştefan Ruha, Radu Lupu, Gabriel
Croitoru etc., dar şi de peste
hotare, printre care: Viktor
Pakaizen, Magda Tragliaferro,
Ruggiero Ricci, Viktor Tretiakov,
Igor Bezrodnîi, Rudolf Kerer,
Corin Carr etc.
După 1990, timp de doi ani,

s-a aflat şi la cârma filarmonicii
din Izmir (Turcia), cu care a
repurtat însemnate succese.
În ultimele decenii, dirijorul
Ilarion Ionescu-Galaţi a realizat
şi numeroase înregistrări la
posturi de radio şi televiziune,
atât în ţară cât şi în străinătate:
Suedia, Spania, Grecia, Turcia,
inclusiv multe CD-uri.
În paralel cu activitatea
de solist şi şef de orchestră,
maestrul Ilarion Ionescu-Galaţi
s-a dedicat şi nobilei cariere
didactice, promovând întreaga
ierarhie universitară, inclusiv
cea de profesor, la catedrele de
specialitate, de la institutele
de învăţământ superior din
Bucureşti, Braşov, Istanbul,
Michigan (SUA).
Începând cu anul 2000,
reputatul şef de orchestră Ilarion
Ionescu-Galaţi ocupă şi funcţia
de director artistic şi dirijor la
Filarmonica Paul Constantinescu
din Ploieşti. Sub bagheta sa au
cântat în concerte publice, în ţară
şi peste hotare, nume sonore ale
artei interpretative româneşti şi
din numeroase ţări ale lumii.
Pentru
îndelungata
şi
excepţionala
sa
activitate
artistică, dedicată marii şi
adevăratei muzici, a fost răsplătit
cu importante diplome, de
onoare şi de excelenţă, acordate
de Uniunea Criticilor Muzicali
din România, cu medalii şi ordine
ale statului român, iar oraşele
Braşov, Tg. Mureş şi Ploieşti i-au
decernat importantul titlu de
Cetăţean de Onoare.
La mulţi ani, stimate maestre!
1
Filarmonica ,,Paul
Paul Constantinescu”
– Programele dirijate de maestrul Ilarion
Ionescu-Galaţi;
Nicolae
Dumitrescu,
Ploieşti – orizonturi culturale, Consiliul
Judeţean Prahova, Muzeul de Istorie şi
Arheologie, pp. 156-157; O.L. Cosma,
U.N.M.B. – 140 de ani, vol. 3, p. 697 (indice
de nume).

DIETA DE 1400
DE CALORII
În plus, stimulează digestia și te ajută să te
vitaminizezi.
Carnea și lactatele ţin de foame
Alimentele bogate în proteine sunt
importante în acest meniu pentru că sunt
hrănitoare, săţioase și nu au multe calorii. O
brânzică slabă de vaci de 200 de grame are
doar 200 de calorii, un iaurt de 150 de grame,
poate avea în jur de 100 de calorii, o porţie de
piept de pui dezosat sau carne slabă de porc
de 200 g nu depășesc 300 de calorii. Dacă le
gătești, nu folosi ulei, ci prepară-le la abur, cu
condimente.
Fructe la desert
Desertul și totodată’ gustarea ideală este
o porţie de fructe. Asta înseamnă o banană,
două fructe de kivi, o jumătate de grepfrut
sau de gutuie ori o felie de ananas. Astfel nu
depășești 150 de calorii la o gustare!
Atenţie, nu doar caloriile contează!
Dacă ai mânca într-o zi o pungă mare
de chipsuri și o cutie de îngheţată care să
însumeze 1400 de calorii, ar însemna că ai
respectat regula acestei diete. Nu uita, însă, că
este importantă și calitatea, nu doar cantitatea
alimentelor consumate. Cu cât sunt mai
sănătoase și ușor de digerat, cu atât mai mari
beneficiile și mai rapide rezultatele.
Chiar dacă faci mai multă mișcare pe
durata curei, nu crește numărul de calorii
din meniu! Nu trebuie să depășești 1400!

Variante de meniu
1.Mic dejun: fresh de portocale/grepfrut/
măr/morcov 250 ml (150 kcal) + un baton
mic de cereale (150 kcal).
Gustare: un fruct (100 kcal).
Prânz: salată de ton din salată verde, 200
g ton la conservă în suc propriu, 3 linguri
porumb dulce și o linguriţă de ulei de măsline,
suc de lămâie, condimente + 1 felie de pâine
(500 kcal).
Gustare: nuci/migdale/prune uscate cât
poţi cuprinde în pumn (150 kcal).
Cină: 200 g. brânză de vaci (200 kcal) + o
banană mare (150 kcal).
2. Mic dejun: 100 g mușchi file de pui/porc
(150 kcal) + o felie de pâine (100 kcal) + un
iaurt slab 150 g (100 kcal).
Gustare: o porţie de fructe (150 kcal).
Prânz: 200 g carne slabă pui/porc (300
kcal) + salată verde sau salată de varză (100
kcal).
Gustare: 100 g măsline negre/verzi (200
kcal).
Cină: o farfurie cu supă/ciorbă de legume
(200 kcal + o felie de pâine (100 kcal).

Ziarul Ploiestii

INEDIT

Cei mai mari seducători ai lumii
N

Sade vizitase toate bordelurile din Paris și
experimentase toate plăcerile, devenind cel
mai dorit și cunoscut amant din „Orașul
luminilor”.

u toţi bărbaţii sunt făcuţi pentru
a câștiga notorietatea pe câmpul
de bătălie sau în politică, dar mulţi
au rămas în istorie cu victoriile de pe
„câmpul de luptă” ai amorului. Bărbaţii
cunoscuţi drept „cei mai mari amanţi ai
lumii” sunt și astăzi invidiaţi.

10

Ludovic al XIV-lea de Bourbon
Regele Franţei și al Navarrei
a urcat pe tron la vârsta de patru ani și a
domnit 72 de ani, mai mult decât oricare
alt rege european din istorie. De-a lungul
timpului, Ludovic s-a înconjurat de zeci de
femei, dornice să-i satisfacă orice capriciu,
doar ca să rămână printre favorite, lângă el.

9

Petru I al Rusiei
Pasiunea
pentru
femei
a
împăratului rus era cunoscută și dincolo
de zidurile palatului său. Istoricii spun că
Alexandru Marghiloman

5

devenit sinonim cu „aventurierul
aventurierul amoros”.
amoros”
Mulţumită mătușii sale, Casanova a devenit
un bărbat galant și educat. Cu aceste calităţi
și-a cucerit toate femeile. Legenda spune că
ar fi avut peste 1.000. Pur și simplu, le lua
minţile, fiindcă se purta impecabil cu ele și
nu le făcea să sufere.

7

Napoleon Bonaparte
Împăratul francez nu a rămas în
istorie doar pentru victoriile sale militare, ci
și pentru cele de alcov. De mic. Napoleon a
curtat femeile și nu-i scăpa vreuna pe care
o dorea. Își cucerea iubitele cu daruri și
scrisori romantice.

Petru I avea un harem format exclusiv din
doamne din înalta societate. Deși era un rus
veritabil, Împăratul nu făcea discriminări
când era vorba de femei, preferând chiar și
doamnele sau domnișoarele din Europa.

8

Giacomo Casanova
Numele scriitorului

italian

a

Suleiman I
Suleiman Magnificul a fost cel
mai mare sultan otoman. Ca oricare
domnitor estic din acele vremuri, Suleiman
avea un harem impresionant, cu sute de

Honore de Balzac
Celebrul scriitor francez se
pricepea bine la femei. Poate de aceea
prefera doamnele trecute de prima tinereţe.
Nu și-a ascuns multiplele aventuri cu femei
căsătorite și se pare că, de cele mai multe
ori, ele îl căutau și îl copleșeau cu scrisori
de amor.

4

Pablo Picasso
Natura l-a înzestrat pe artistul
plastic spaniol nu doar cu talent la pictură,
ci și la seducţie. Nu știe nimeni precis câte

femei superbe, aduse din teritorii cucerite
ssau prietene. Fiecare concubină voia să
aajungă soţia sultanului și să-i dăruiască un
moștenitor sau măcar să petreacă mai multe
m
nopţi cu el.
n

1

Don Juan (Don Miguel de Manara)
Seducătorul absolut! Deși Don Juan
eeste un personaj literar fictiv, el are un model
rreal: bărbatul care practică sexul ca pe un
ssport. Numele adevărat al aventurierului
eeste Miguel de Manara. Pe „lista” lui Don

6

Marchizul de Sade
Aristocrat francez, scriitor și filozof,
a devenit celebru prin activitatea sa sexuală
libertină, perversă și violentă, cunoscută
sub numele de sadism. Multe curtezane au
căzut pradă pasiunii sale. La 23 de ani deja,

2

iubite a avut, dar un lucru e sigur: a avut
numeroase povești de dragoste, căpătând
faima de amant pasional.

3

Clark Gable
Actor american și sex-simbol al
anilor 1930-1940, a fost căsătorit de cinci
ori. Două dintre soţii au fost mai în vârstă
decât actorul cu 14, respectiv 17 ani. În
ciuda numeroaselor aventuri ale lui Gable,
a treia soţie a rămas singura sa mare iubire.

Miguel figurează 640 de italience, 100
franţuzoaice, 231 nemţoaice, 91 turcoaice și
1.003 iberice!

Misterul „marii evadări” de la Alcatraz ar putea fi dezlegat

E

ste unul dintre cele mai mari mistere ale Americii: ce s-a
întâmplat cu cei trei bărbaţi care au reușit să evadeze în 1962
de la Alcatraz?
Numai cei mai periculoși criminali erau închiși la Alcatraz. Iar,
timp de 29 de ani, era cea mai sigură închisoare federală din SUA
– înconjurată de cele mai reci și mai adânci ape ale Pacificului. Dar
fraţii John și Clarence Anglin, împreună cu Frank Morris au reușit
să dispară în noapte și nu au mai fost găsiţi niciodată, relatează CBS.

C

ei trei bărbaţi și evadarea lor
au devenit folclor, alimentat
de Hollywood și emisiuni cu mare
audienţă. Iar, în ultimii 55 de ani,
au tot apărut diverse teorii legate
de soarta lor, pe măsură ce ieșeau
la iveală noi dovezi.
„DA, CU TOŢII AM REUȘIT
ÎN ACEA NOAPTE”
O scrisoare despre care se crede
că a fost scrisă de unul dintre cei
trei evadaţi a ieșit la iveală recent,
iar corespondentul CBS din San

Francisco a reușit să o obţină abia
acum.
„Numele meu este John Anglin.
Am evadat din Alcatraz în iunie
1962 împreună cu fratele meu
Clarence și Frank Morris. Am
83 de ani și sunt într-o stare
foarte proastă. Am cancer. Da, cu
toţii am reușit în acea noapte”.
Reprezentanţii FBI spun că este
cea mai recentă dovadă care a
obligat agenţia să redeschidă
cazul. Scrisoarea din San
Francisco în 2013, dar de-abia

acum s-a aflat de ea.
„Este interesant, adică vreau
să
s spun că este evident că este un
caz celebru aici, în San Francisco”,
spune, pentru CBS, Jeff Harp,
analist în securitate. Harp a lucrat
21 de ani pentru FBI, dar nu a
avut legătură directă cu cazul.
„Ca o persoană care slujește legea,
aș vrea să cred că încercarea de
evadare nu le-a reușit. O spun
ppentru că știu ce înseamnă să înoţi
în astfel de condiţii”, spune el.
AU IEȘIT PRIN GURILE DE
VENTILAŢIE
În vara anului trecut, CBS
a obţinut aprobarea pentru a
face un tur al închisorii și a avut
acces în unele locuri care nu au
mai fost văzute niciodată. După
luni de planuri meticuloase – în
noaptea de 11 iunie 1962 – cei trei
spărgători de bănci s-au strecurat
prin gurile de aerisire aflate în
spatele celulelor lor. FBI spune
că au folosit un burghiu manual
făcut dintr-un motor stricat de
aspirator, pentru a lărgi gurile
de ventilaţie. Odată ce s-au târât
prin ele, au urcat pe o reţea de
ţevi aflate într-un spaţiu care în
mod obișnuit nu era păzit. Și-au
făcut un fel de atelier de lucru
în partea de sus a celulelor lor,
unde construiau și ascundeau tot
ce aveau nevoie pentru a evada,
povestesc ziariștii de la CBS. Au
reușit asta, trecând prin gura
de ventilaţie, ajungând apoi pe
acoperișul închisorii. Au coborât
pe coșul de fum, au ajuns jos și au

lansat la apă o plută improvizată,
făcută din 50 de impermeabile
de ploaie. De asemenea, și-au
făcut veste de salvare și vâsle
din lemn. Dimineaţă. Gărzile au
găsit în locul lor, în celule, niște
manechine făcute din ghips,
hârtie, vopsite și cu păr de om.
SĂ FI TRĂIT ÎN SEATTLE?
Potrivit scrisorii, Frank a murit
în 2008, iar fratele lui, John, trei
ani mai târziu. Cel care a scris
scrisoarea a încercat și o înţelegere:
„Dacă anunţaţi public, la TV,
că mi se promite că voi merge la
închisoare nu mai mult de un an
și voi primi asistenţă medicală, vă
voi scrie înapoi și vă voi spune unde
mă aflu. Asta nu este o glumă”.
Poliţiștii spun că laboratorul FBI
a examinat scrisoarea, căutând
amprente și urme de ADN, dar
au analizat și scrisul de mână.
Rezultatele nu au fost concludente.
„Asta înseamnă și da și nu, așa
încât totul rămâne în aer”, spune
Harp. Autorul scrisorii susţine că,
după ce a evadat de la Alcatraz,
a trăit mai mulţi ani în Seattle.
Menţionează, de asemenea, că a
trăit în Dakota de Nord timp de
opt ani, și că în prezent trăiește în
sudul Californiei.
Într-un comunicat transmis
CBS, US Marshals, cei care se
ocupă de caz, spun: „Nu este
absolut niciun motiv să credem
că vreunul din ei și-a schimbat
stilul de viaţă și a devenit cetăţean
model care respectă legea, după
această evadare. Asta în cazul în

care trăiesc”.
„Biroul Federal al Închisorii
spune că s-au înecat odată ce au
ieșit din Alcatraz, iar trupurile
lor au fost înghiţite de Oceanul
Pacific”, e de părere rangerul John
Cantwell, de la National Park
service.
„CINEVA AR ȘTI CĂ AR FI ÎN
VIAŢĂ”
Noi dovezi au fost prezentate în
2015 de History Channel, când se
presupunea că, într-o fotografie,
sunt cei doi fraţi Anglin, în
Brazilia, la 13 ani de la marea
evadare. Dacă cei trei ar fi astăzi
în viaţă, Frank Morris ar avea 90
de ani, iar John și Clarence Anglin
ar avea 86, respectiv 87 de ani.
„Eu nu cred că au reușit, dar asta
datorită celor spuse de poliţiști”,
e de părere scriitoarea Jolene
Babyak. Ea avea 15 ani și locuia
pe insulă împreună cu familia sa
atunci când a avut loc evadarea.
Tatăl său era gardian. „Am fost
trezită de sirenă, pe care nu o mai
auzisem niciodată, așa că nu prea
știam ce se întâmplă”, își amintește
Babyak. Ea a scris de atunci mai
multe cărţi despre Alcatraz, iar
echipa de ziariști de la CBS i-a
arătat o copie a scrisorii. „Nicio
dovadă, multe presupuneri, nu
e nicio dovadă clară, niciun fir
pe care să-l urmezi”, spune ea.
„Ar fi foarte în vârstă, cineva
i-ar cunoaște, pentru că, dacă au
reușit evadarea, ar fi comunicat cu
cineva, deci cineva undeva ar ști că
ei ar fi în viaţă”, a adăugat Harp.
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Săptămâna în care
UE i-a spus Moldovei
ce are de făcut
Președintele belarus Alexndr Lucașenco
și premierul moldovean Pavel Filip

Comisia Europeană a propus recent
statelor membre ale Uniunii Europene
deschiderea negocierilor de aderare a
Albaniei și Fostei Republici Iugoslave a
Macedoniei la blocul comunitar. Anunţul
a fost făcut de șefa diplomaţiei europene,
Federica Mogherini, într-o conferinţă de
presă la Strasbourg, unde Parlamentul
European s-a întrunit în plen.
Republica Molodva: mai departe de UE,
mai aproape de URSS
Fără preambuluri și intrări în materii
siropoase: noutatea care m-a făcut să sar
în sus de pe scaun săptămâna trecută a
fost că, iată, Comisia Europeană a propus
deschiderea negocierilor de aderare la UE
pentru Albania și Macedonia!
Mă bucur pentru aceste două țări... În rest,
mă umplu de suflet, vorba mămucă-mi. Am
zis-o și eu încă hăt, în 2011 (deși cine sunt
eu ca să fiu ascultat?!), o spune, mai recent,
Băsescu de la toate ecranele: Moldova nu
intră în calculele Uniunii Europene! Punct!
Unul singur, mare și gras! Fără suspensii de
niciun fel!
Și Moldova știe ce are de făcut, căci i
s-a spus, și nu o singură dată! Numai de ea
depinde. Când stai și te gândești, e chiar mai
simplu decât pentru Albania.
Moldova era considerată de mult timp un
fel de Albanie a Europei. Dar iată că Albania
e în cărți pentru membership. Moldova? A
rămas tot acolo unde a fost... Și unde-i și
este locul, la o adică... Albania, după cum
arată portalul statista.com, avea un PIB
per capita de 4.520 dolari în 2017. Moldova
– doar 2.240 dolari. Dar nici măcar acest
lucru nu este relevant...
Cum să primești în familia ta o țară
care-și apără în continuare dreptul de a
fi membru al CSI-ului, aderând acolo la
noi și noi programe? Cum să primești în
familia ta o țară care îi deschide larg brațele
lui Alexandr Lucașenco, președintele
Belarusului, care, referindu-se la dilemele
vectorului de dezvoltare a Republicii
Moldova, consideră aceată republică unul
dintre cele mai „sfinte locuri din spațiul
ex-sovietic, dar și din întreaga lume”, că a
venit „în propria mea republică, acesta este
colțul de rai al fostei Uniuni Sovietice”. Și
doar primirea lui nu a fost numai un moft
al „nesuferitului” Dodon, care i-a mulțumit
omologului belarus pentru susținerea
țării sale în obținerea statutului de
observator al Republicii Moldova în cadrul
Uniunii Euroasiatice! Căci și premierul
„proeuropean” Pavel Filip a anunțat de la
tribună că, pe lângă colaborarea privind
comerțul cu produse agricole și intenția
achiziționării unui complex belarus de
producere a laptelui, ce ar putea revigora
o fermă deschisă în perioada sovietică
(în localitatea Maximovca din preajma
Chișinăului), „un proiect model, ce va fi
dus până la capăt”, Moldova va cumpăra
autobuze din Belarus. Mai mult decât atât,
Filip a subliniat că autobuzele belaruse
asamblate la Chișinău ar putea fi ulterior
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vândute pe piața Uniunii Europene în baza
Acordului de Liber Schimb, beneficiind
astfel de scutirea taxelor vamale. Adică,
datorită acestui fapt, îi va permite lui
Lukashenko să-i fenteze pe „europeni” și
să-și vândă autobuzele pe piața Uniunii
Europene (dacă se vor găsi proști acolo ca
să le cumpere, desigur). În prealabil însă, un
act al justiției neprihănite și independente
din Republica Moldova a anulat rezultatele
unei licitații prin care Primăria Chișinăului
trebuia să cumpere autobuze produse în
România, țară UE și NATO, dacă poate a
uitat cineva...
Una strigăm, alta facem
Și poate striga Adrian Candu, spicherul
parlamentului de la Chișinău, multe și
mărunte de la tribune. Poate anunța că Rusia
a blocat o rezoluție la ONU care prevedea
să fie retrase trupele din Transnistria. Poate
să-l înjure pe Cristian Preda și pe Siegfried
Mureșan pentru „un proiect de rezoluție
tâmpit” de a bloca asistența macrofinanciară
pentru Republica Moldova, din cauza
schimbării sistemului electoral (și aici chiar
îi voi da dreptate lui Candu). Proiect, de
altfel, dur criticat și respins cu 170 de voturi
și pentru care a votat „pentru” doar 94 de
europarlamentari. Dar oricât s-ar indigna
spicherul Candu, tot degeaba. Această
dorință eurointegratoare nu depinde de ce
va scrie Partidul Democrat în Constituție,
ci de ceea ce faci, deciziile pe care le adopți,
felul în care îți orientezi și integrezi toate
sistemele: culturale, educaționale, politice și,
desigur, economice, cu toate infrastructurile
orientate și integrate într-acolo...
Ca să nu mai vorbim de spațiul
informațional, în care trolii și propagandiștii
lui Vladimir Putin se simt și în acest spațiu
al Republicii Moldova ca rechinii în apele
tropicale. Ba mai mult, indivizi autohtoni
și alolingvi care fabrică documentare
„istorice” ale „Moldovei” sunt invitați
de onoare la posturi „pro-europene” de
către persoane care, fără bani europeni și
americani, probabil că nici nu ar fi ajuns în
acele televiziuni...
Suntem o țară bolnavă în care și
ultimile minți lucide alunecă în abisul
absurdului... Plahotniuconită generalizată.
Plahotniuc pe ici, Plahotniuc pe dincolo.
De multe ori îmi zic că nu voi mai privi
nicio emisiune televizată din Republica
Moldova, dar mă simt obligat oarecum
să o fac de dragul celor pentru care scriu,
cărora mă adresez... Pe de o parte, Traian
Băsescu, fostul președinte al României,
președintele de onoare al Partidului Unității
Naționale (PUN) din Republica Moldova,
desființează într-o seară, la postul TV8,
„teoria moscovită” pe care o promovează
unele grupuri de experți în spațiul public
basarabean. Este vorba despre mitul că
intensificarea curentului unionist și venirea
lui Traian Băsescu în politica de la Chișinău
nu ar face altceva decât să consolideze și
mai mult flancul electoratului „pro-rus și
statalist”. Acest mit s-a regăsit în mai multe

analize semnate de unii experți și formatori
de opinie, care consideră că, chipurile, cu
cât mai intens este mesajul unionist, cu atât
mai puternice devin și forțele promotoare
ale moldovenismului. Asta pentru că
aceste forțe au posibilitatea să înainteze cu
mesaje puternice anti-unioniste, care le-ar
mobiliza activ susținătorii. Că, tot chipurile,
unioniștii vorbind despre Unire, îi fac
anume pe oponenții lor politici – socialiștii
– să vorbească mai tare și mai gălăgios
despre Unire ca despre o sperietoare. „Știu
această teorie moscovită. Niciodată, când
vrei să schimbi modul de a gândi al unei
populații, nu stai pitit într-o scorbură. Cum
credeți că ar trebui să le explicăm cetățenilor
Republicii Moldova că ar fi mai bine să
facem Unirea cu România: stând încuiați în
sedii de partid? Republica Moldova poate
deveni o vitrină pentru România, dacă
oamenii politici de aici vor înceta să mintă”.
Evident și fără perdea: Traian Băsescu
este hărțuit la mai toate televiziunile cu
Plahotniuc. Absurdistan total!
Pe de altă parte, și unioniștii se iau la
harță între ei, dar nu din cauza programelor
pentru reunificarea țării (al cui proiect o
fi mai eficient și mai rapid, de exemplu),
ci tot din cauza lui... Plahotniuc. După
ce negocierile dintre Partidul Unității
Naționale și Partidul Liberal privind un

Plahotniuconită sau Coreea de Nord?
...Mă întreabă un cititor atent dacă nu
cred că pute a „Coreea de Nord”. Nu, nu
pute! îi răspund. Dovadă este că-mi citiți
aceste rânduri. „Coreea de Nord” este în
capetele noastre! Suntem o adunătură de
sclavi și de ipocriți. Nu putem fără „hozeain”
(din rusă: stăpân – n. r.). Suntem incapabili
să analizăm sisteme și procese, grile valorice
și evenimente care țin de o fenomenologie
rudimentară. Căutăm răspuns la o singură
întrebare: „Cine?”. Și niciodată nu încercăm
să răspundem la „De ce?” sau „Cum?”.
Dați-mi un idol să mă închin! Dați-mi un
țap ispășitor, un „ogru de servici” să latru la
el! Iată singurele repere!
Între timp, viața merge înainte și trebuie
să ne descurcăm, nu-i așa? Un mișmaș
pe ici, unul pe dincolo, un proiectuț rupt
dintr-o parte, un grant din altă parte... Da’
nu cunoști pe nimeni să-mi aducă o mașină
ieftină din Germania? Da’ cum să fac să scot
o procură pe cineva? Da’ nu știi pe nimeni la
procuratură că am acte românești de făcut și
ăia mi-au făcut dosar penal? Da nu poți să
vorbești cu neamul ăla al tău că am nevoie
să-mi semneze o hârtie la Primărie?
Vai mie, e la pământ sistemul de
învățământ! Vai mie, e vai și-amar cu el!
E sărăcie lucie la sate, dar copilul meu
învață la „Orizont”, ori la „Columna”, ori la

candidat comun și eforturi conjugate în
alegerile pentru primăria capitalei (iar în
perspectivă și a celor parlamentare) au eșuat
lamentabil, liderii acestor două formațiuni
au pornit un adevărat război mediatic,
denigrându-se unii pe alții pe subiectul cine
e mai slugă lui Plahotniuc. Vicepreședintele
PL Valeriu Munteanu acuză PUN că „ar
fi creația lui Plahotniuc”, iar președintele
PUN Anatol Șalaru îl acuză, la rândul său,
pe Valeriu Munteanu că ar face jocul lui
Plahotniuc pentru a scăpa, el și frații lui,
de pușcărie. Frații Ruslan și Igor Munteanu
figurează fiecare în câte un dosar penal ce
„zac pline de praf în sertarele procuraturii.
Și nici Valeriu Munteanu nu este deranjat
de procuratura lui Vladimir Plahotniuc,
deși este cunoscut faptul că Fondul Ecologic
și Ministerul Mediului au constituit feuda
ministrului Munteanu”, acuză Anatol
Șalaru. Strigăm „UNIRE!” și ne împroșcăm
cu veninul dezbinării. Oare așa vom face
reîntregirea țării mai eficient și mai curând?

„Prometeu” (nu contează, ați înțeles că este
vorba de licee private), unde taxa ajunge la
2.000 de euro anul (adică 40.000 lei, ceea
ce-i egal cu 40 de luni de pensie!). Și vai,
ce copii tineri și frumoși are țara Moldovei,
care ocupă locuri de frune la olimpiade
europene la matematică! Ce minunați sunt
copiii de la liceul „Orizont”!...
Vai mie, ce ispravă!: la Curtea de Apel de
la Bălți se va testa un sistem de inregistrare
a ședințelor de judecată! (Mai bine unul de
integritate a judecătorilor.) Numai că eu,
de fiecare dată când văd acea clădire, îmi
aduc aminte că acolo a fost cândva un spital
oncologic, și asta nu pot uita... Cum să uiţi
cu un tată decedat de cancer la doar 57 de
ani?... Un spital specializat în oncologie
astăzi nu mai este în orașul Bălţi. Curtea de
Apel este renovată regulat...
Apoi cum, dragii mei? E „Coreea de
Nord” sau nu?
Vitalie VOVC, blogher
Chișinău
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Turcia vs. SUA în nordul Siriei

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
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uncte cheie:
- Operaţiunea militară
„Ramura de măslin”, desfășurată
de Turcia în nord-vestul Siriei
(regiunea Afrin) are ca obiective
oficiale eliminarea „teroriștilor
kurzi”,
„apărarea
integrităţii
teritoriale a Siriei” și crearea
unei zone de securitate pentru
Turcia”, cu o lăţime de 30 de km
(circa 10.000 km pătraţi, conform
comunicatului
guvernului
Turciei), pe teritoriul mult
încercatei ţări vecine de la sud;
- Dintre cele trei obiective
oficiale, unul se descalifică
automat, atâta vreme cât guvernul
de la Damasc nu numai că nu a
cerut ajutorul Turciei pentru a-i
apăra integritatea, dar a denunţat
cu vehemenţă agresiunea Ankarei;
și a anunţat că va doborî orice avion
turc care va intra pe teritoriul Siriei
(nu înseamnă că vor și putea face
acest lucru), al doilea este pus la
îndoială, de vreme ce Statele Unite
și aliaţii occidentali nu îi consideră
pe militanţii kurzi teroriști, ci
dimpotrivă, drept cei mai bravi
luptători anti-ISIS din nordul
Siriei, SUA ajutându-i militar și
încurajându-i politic, rămânând
astfel în picioare cel de-al treilea
obiectiv, zona de securitate, și
acesta discutabil, atâta vreme
cât această operaţiune în nici
un caz nu ajută la soluţionarea
conflictului kurdo-turc, ci ar putea
radicaliza împotriva Turciei unele
facţiuni kurde din regiune și chiar
de pe teritoriul Turciei.
- Spunem „obiective oficiale”,
căci cel neoficial și permanent
este, bineînţeles, eliminarea
posibilităţii
apariţiei
unui
stat kurd suveran în sudul
Turciei, coșmarul dintotdeauna
al Republicii Turce. Asta cu
atât mai mult cu cât Siria este
în prezent un stat vulnerabil,
aproape un stat eșuat, iar YPG
(Unităţile de Protecţie Populară)
ale militanţilor kurzi, împreună
cu partidul corespondent PYD
(Partidul Unităţii Democratice),
care
se
pronunţă
pentru
federalizarea Siriei, sunt văzute ca
o primă formă de autonomizare
a kurzilor în regiune. Nu trebuie
uitat nici de mișcarea separatistă
a kurzilor din Irakul învecinat,
care a organizat în septembrie
anul trecut un referendum al
autodeterminării, nerecunoscut
pe plan internaţional, însă cu un
vot de 92% pentru independenţă.
- Sprijinul politic și militar
al SUA pentru miliţia kurdă
YPG, oferit ca recompensă
pentru curajul și eficienţa cu care
kurzii au luptat împotriva Daesh,
spre deosebire de alţi actori din
regiune, care mai mult au mimat
războiul
împotriva
Statului

Islamic, a fost unul dintre factorii
Islamic
care au deteriorat în ultimii ani
relaţiile bilaterale Turcia-Statele
Unite, puteri aliate în cadrul
NATO, dar tot mai dezbinate în
ultima perioadă, cu atât mai mult
cu cât Turcia susţine cu tărie că, la
originea încercării de lovitură de
stat din iulie 2016, a fost clericul
miliardar Fethullah Gulen, care
trăiește în Pensylvenia;
- Rusia, prezentă militar în
Siria, s-a eschivat de la a formula
o poziţie clară și nu s-a angajat în
combaterea intervenţiei Turciei,
ceea ce a alimentat teza privind o
înţelegere tacită Ankara-Moscova,
de distrugere a miliţiile YPG, pe
care Rusia le vede ca pe un agent al
influenţei americane în Siria.;
- Principalele puteri militare
europene cu interese în Orientul
Mijlociu
- Marea Britanie și Franţa
– au avut poziţii diferite faţă
de „Ramura de măslin”, Marea
Britanie susţinând dreptul Turciei
de a-și crea și proteja o zonă de
securitate, iar Franţa solicitând o
reuniune de urgenţă a Consiliului
de Securitate al ONU, la care a
cerut reţinere din partea Turciei;
- Intervenţia Turciei în Siria
divide încă o dată Occidentul,
atât Uniunea Europeană cât și
NATO fiind în imposibilitatea de
a formula poziţii unitare pe tema
în cauză, în timp ce principalul
beneficiar este Rusia, care își vede
influenţa crescând în regiune și în
relaţiile cu Turcia.
***
onflictul
kurdo-turc
datează oficial din 1978,
când liderul istoric al kurzilor din
Turcia, Abdullah Ocalan a înfiinţat
PKK, Partidul Muncitorilor din
Kurdistan, considerat de Turcia și
de aliaţii occidentali organizaţie
teroristă, responsabilă în deceniile
din urmă de numeroase atacuri
sângeroase de pe teritoriul ţării.
Peste 37.000 de victime sunt
„atribuite” oficial de guvernul
turc formaţiunii PKK. Istoricii
Războiului Rece nu exclud că
Ocalan și PKK să fi primit în
anii de început sprijin din partea
Uniunii Sovietice, pentru a
destabiliza Turcia, aliat important
al SUA în Orientul Mijlociu. Între
1979 și 1998, Ocalan a trăit în exil
în Siria, după care a fost expulzat de
guvernul de la Damasc, încercând
fără succes să caute adăpost în mai
multe ţări europene (Rusia, Italia,
Grecia).
Ocalan,
un
naţionalist
neomarxist cu veleităţi de autor
și teoretician (a publicat, se
pare, peste 15 cărţi, o bună parte
dintre ele în detenţie), a fost
arestat în 1979 la Nairobi, cu

C

aajutorul SUA/CIA, și transportat
iimediat în Turcia, unde a fost
iiniţial condamnat la moarte,
dar, după desfiinţarea pedepsei
d
ccu moartea, în 2002, sentinţa i-a
ffost preschimbată în închisoare
pe viaţă, fiind singurul deţinut
p
îîntr-o închisoare specială de pe o
mică insulă din Marea Marmara.
m
ÎÎn 2005, Uniunea Europeană a
ccriticat Turcia, pentru că a refuzat
ssă-i ofere lui Ocalan dreptul la
rrecurs. Liderul istoric al kurzilor
ssusţine acum că vremea miliţiilor
ccombatante a trecut și se pronunţă
pentru o soluţionare politică a
conflictului.
Un semn al marilor schimbări
din Turcia și din politica
internaţională este chiar relaţia
Turciei cu Statele Unite și cu
Occidentul. Dacă, în urmă cu 1520 de ani, atât SUA cât și Uniunea
Europeană vedeau Turcia ca pe o
ţară apropiată strategic și prietenă
politic (vezi implicarea CIA în
arestarea lui Ocalan), Ankara
fiind abordată nu numai ca aliat
esenţial în NATO, dar și ca posibil
membru al UE (stat candidat la
integrare), deja de la sfârșitul
anilor 2000 situaţia începe să
se schimbe. Regimul Erdogan
încuviinţează
o
islamizare
treptată a statului și politicii turce,

odată cu revenirea lui Putin la
Kremlin, în 2012, găsește Rusia
în situaţia de a specula acum
răsucirea antioccidentală a
Turciei și de a o folosi ca „ciocan”
împotriva intereselor americane
din Orientul Mijlociu.
Pe termen scurt, deal-ul
Turciei cu Rusia pare reciproc
avantajos, dar pe termen lung
capcanele în care se poate trezi
Ankara sunt numeroase și dure.
Pe măsură ce iluziile europene
ale Turciei se risipesc și crește
preocuparea pentru consolidarea
statutului de putere regională,
interesele regimului Erdogan se
concentrează tot mai mult asupra
Orientului Mijlociu și tot mai
puţin în relaţia cu Occidentul.
Este un calcul oportunist și de
putere internă aici: Erdogan a
observat două lucruri: anume că
Occidentul oricum nu mai este
o forţă unită și dispusă să joace
activ în afara spaţiului cultural
tradiţional, iar Statele Unite bat
în retragere din Europa și din
lume, și în al doilea rând că „neootomanismul” cu care aproape că
se laudă regimul său îi aduce mai
multe voturi decât un eventual
discurs liberal pro-occidental,
menţinându-l la putere din 2003.
În Afrin sunt aproximativ 8.000,

considerată la început moderată,
apoi ambiţiile sale de putere cresc
și, odată cu autoritarismul său,
apare distanţarea de SUA și de
principalele democraţii liberale
occidentale.
Astăzi, situaţia este aproape
inversă. Rusia aprobă tacit
intervenţia militară a Turciei
împotriva kurzilor (cine ar fi
crezut așa ceva acum câţiva
ani?), iar Statele Unite sprijină
politic și militar militanţii kurzi,
lăudându-i pentru curajul și
meritele luptei lor contra Statului
Islamic.
Deruta și schismele adânci și
complicate ale Orientului Mijlociu
redesenează tabloul strategic din
regiune, în care Marile Puteri
glisează parcă pe „nisipurile
mișcătoare” ale deșerturilor din
zonă, schimbându-și alianţele
și rivalităţile într-un ritm care
pare (însă doar pare) să sfideze
logica obișnuită și teoria alegerii
raţionale. De fapt, Marile Puteri
își continuă logica urmăririi
intereselor strategice și de politică
externă proprii, dar în noile
condiţii ale secolului XXI.
Al Doilea Război Rece, început
oficial în martie 2014, odată cu
anexarea Crimeii, dar neoficial

maxim 10.000 militanţi kurzi.
YPG nu este și nu poate deveni
curând o armată funcţională,
nici măcar cu sprijinul (limitat)
al SUA, și în niciun caz nu poate
ameninţa Turcia cu o invazie.
Kurzii nici nu opun , de altfel, o
rezistenţă serioasă, preferând să se
retragă tactic spre interiorul ţării
și să-și protejeze puţinele resurse
militare de care dispun.
Bazându-ne cel puţin pe
acest considerent, înţelegem că
acţiunea Turciei este mai mult
politică și simbolică, în căutarea
prestigiului de putere regională,
peste a cărei voinţă nimeni nu
poate trece, nici măcar Statele
Unite. Rusiei îi convine, pentru
moment, această partitură de
cocoș pe care o interpretează
zgomotos Ankara, fiindcă este
citită pe plan internaţional în cheie
antiamericană.
Interesant este și jocul Marii
Britanii în situaţia dată. Pe picior
de plecare din Uniunea Europeană
și fără să beneficieze de o mare
apropiere politică și economică
de Statele Unite sub administraţia
Trump, așa cum sperase în
noiembrie 2016, Londra decide
să nu se pună de-a curmezișul
intereselor Turciei. Este și o

distanţare subtilă de Franţa, cu
care Londra a avut recent dispute
pe tema cheltuielilor de frontieră
din zona Canalului Mânecii. În
1916, Anglia și Franţa creaseră
precedenta ordine a Orientului
Mijlociu, prin Acordurile SykesPicot, de împărţire a sferelor de
dominaţie la apusul Imperiului
Otoman, cu Siria revenind Franţei
și Irakul britanicilor. Lumea s-a
schimbat, iar cele două capitale
europene sunt departe de a mai
avea influenţa de dinaintea intrării
Americii în Marele Război.
În
schimb,
Franţa
s-a
poziţionat alături de Statele
Unite, cerând Turciei reţinere în
acţiunile sale militare din Afrin,
care au provocat deja primele
victime. Ne putem aștepta ca
hiperactivul Macron să dorească
să joace, pe lângă multe altele, și
rolul de reglementator al acestui
nou conflict izbucnit în Siria, ceea
ce pentru Uniunea Europeană nu
ar fi un lucru rău. Rămâne de văzut
însă dacă Franţa are capacitatea de
soft power, de a se impune într-un
conflict în care pare că nimeni nu
se mai înţelege cu nimeni. Căci de
utilizarea capacităţii de hard power
nici nu se pune problema. Pe de
altă parte, Emmanuel Macron se
pregătește pentru prima vizită
de stat pe care Donald Trump o
va găzdui la Casa Albă (cele de
până acum au fost oficiale), la
sfârșitul lunii aprilie a.c., când este
foarte posibil ca cele două puteri
să găsească mai multe teme de
înţelegere și acţiune comună. Nu
este de neglijat nici faptul că, după
plecarea Marii Britanii, Franţa va
rămâne singura putere militară
a Uniunii Europene capabilă să
desfășoare operaţiuni de amploare
în afara teritoriului său.
Pe noi, de aici, de departe (dar
nu chiar atât de departe geografic
pe cât de mic este, în general,
interesul opiniei publice românești
pentru Orientul Mijlociu), ne
interesează și ne îngrijorează
tensiunea apărută între Statele
Unite și Turcia, state aliate în
cadrul NATO. Întâmplarea face
ca ambele puteri să fie parteneri
strategici ai României.
Afrinul și „Ramura de măslin”
pot părea o criză mică, dar nu
este deloc așa. Ca semnificaţii
ale
raporturilor
dinamice
dintre Marile Puteri, situaţia în
sistemul internaţional este tot
mai complicată. Am spus-o de
multe ori și o voi mai repeta,
reducerea capacităţii Statelor
Unite de a promova soluţii
de securitate la nivel global și
regional și diversele clivaje în
raport cu aliaţii din NATO nu ne
avantajează.
Intrăm într-o nouă ordine
globală, în care garanţiile de
securitate și interesele naţionale se
joacă în partituri tot mai complexe
și mai negociate, în care nimic nu
este sigur și este bine să vezi ce
se întâmplă cu adevărat în lume,
dincolo de ce spun Tratatele și
hârtiile de sertar (de parcă n-ar fi
fost așa tot timpul), în care totul
poate fi pus sub semnul întrebării
în orice moment, iar, pentru orice
interogaţie și provocare, trebuie
pregătite un răspuns și un mod de
acţiune realist.
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Tricolorul LMV, „aur”, Campioana României la volei

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Î

n premieră pentru cea mai
valoroasă echipă de jocuri
sportive a Prahovei, cea de volei, de
seniori, Tricolorul LMV Ploiești,
aceasta a reușit să-și adjudece
medaliile de aur și onorantul titlu de
Campioană a României, terminând
pe primul loc în disputele primului
eșalon al voleiului din România
– Divizia A 1. Prahova mai are în
onorantul palmares patru titluri
naționale cucerite de CS Petrom
Ploiești.
Drumul „aurului” a fost
dificil și pe parcursul sezonului
competiţional
2017-2018,
Tricolorul LMV Ploiești, a disputat
în Campionatul Diviziei A 1, în
cele două faze ale sale, 32 de jocuri,
obţinând 21 de victorii a câte 3
puncte, 6 victorii de câte 2 puncte
în câte cinci seturi, 2 înfrângeri
în cinci seturi, în care a acumulat
câte 1 punct și 3 înfrângeri, fără
puncte, setaveraj 87-31, cu un total
de 77 de puncte, care i-au asigurat
titlul de Campioană a României,
devansând pe podium puternicele
formaţii Ancora Galaţi (76p) și
Steaua București (69p).
În disputa și victoria decisivă
(marţi 24 aprilie 2018, seara, de

Tricolorul LMV Ploieşti, mândrie a sportului din Prahova.

Imagine: tricolorul lmv ploieşti.ro
la ora 20.00, în Sala Olimpia la
Ploiești), Tricolorul LMV Ploiești a
învins fosta Campioană a României
(2017…) Volei Club Municipal
Zalău cu 3-0, într-o ambianță de
mare sărbătoare sportivă.
În
admirabilul
succes
naţional,
Tricolorul
LMV
Ploiești (președinte ing. Dacian
Alecse, vicepreședinte prof. Iosif

Lisofschi, manager administrativ
Marian Anton, antrenori prof.
Sergiu Stancu, prof. Mădălin
Marinescu), a folosit jucătorii:
Laurenţiu Lică („cel mai bun al
României în 2017…). Bogdan
Olteanu, Cristian Bartha, Mădălin
Marinescu,
Ovidiu Darlaczi,
Tudor Magdaș – internaţionali
România, precum și valoroșii

profesioniști
străini
Lucian
Bissette – Saint Lucia-Caraibe,
Gijs Jorna – Olanda, Jose Carrasco
Angulo – Venezuela, Aleksandar
Milivojevic – Muntenegru, Pavel
Dushkov – Bulgaria, Alexander
Kullo – Rusia, Nikita Stulenkov –
Rusia, Philipp Kroiss – Austria.
* Calificată meritoriu și în Final
Four-ul Cupei României (Galaţi,

1-2 mai 2018), Tricolorul LMV
Ploiești va lupta și pentru marele
trofeu. În semifinale (1.V.2018),
sunt programate jocurile SCM U
Craiova – Tricolorul LMV Ploiești
(ora 16.30) și Volei Municipal
Zalău – Arcada Galaţi (ora 19.00),
învingătoarele celor două partide
urmând să dispute (2.V.2018, ora
19.00) marea finală…

Concordie, la flacăra galben-albastră…
Petrolul, victorie mare în derby, în Teleorman…
Imagini: Răzvan Păsărică / www. sportpictures.eu

P
PH),
a prilejuit echipei Fotbal Club
P
Petrolul Ploiești o excelentă prestaţie
fo
fotbalistică și o victorie mare…
Marcatori: Ichim (69 autogol) /
SSergiu Arnăutu (18, 22, 40), Saim
T
Tudor (34). FC Petrolul Ploiești
((antrenor principal Romulus Olteanu,
ssecund Ciprian Pura, antrenor cu
p
portarii Cătălin Grigore): Bolboașă –
A
Antoche, Ichim, Ţicu – Tudor Saim,
Chindriș (78 Prunescu), Andor (65
C
C
Cârjan), Velisar – N. Popescu, Arnăutu
((68 Lambru), Păun (46 Ciocâlteu).
În celelalte jocuri ale etapei: * AFC
A
Astra 2 Giurgiu – FC Aninoasa 2-0 (joc
disputat pe Stadionul Astra Ploiești)
d
* CS 2 Mioveni – CS Tunari 2-4 *
A
Atletic Bradu – Flacăra Moreni 2-5
* SC Popești Leordeni – Sporting
R
Roșiorii de Vede 2-0 * Voinţa Turnu
Măgurele – Concordia 2 Chiajna 1-0
M
* Viitorul Domnești a stat.
Cu cinci etape înainte de final, în
cclasamentul seriei, conduce cu un
aavans liniștitor, FC Petrolul Ploiești
cu 53 de puncte (17 victorii, 2 egaluri, o
înfrângere, golaveraj 47-9, din 19 jocuri),
urmată de AFCM Alexandria și Voinţa
Turnu Măgurele cu câte 46p (ambele

Petrolul la Alexandria, înaintea unei prime reprize de vis…
AFCM Alexandria – FC Petrolul
Ploiești 1-4 (0-4)
Jocul derby din eșalonul trei al fotbalului
românesc (Liga 3, Seria 3, Etapa 21), disputat

(20.IV.2018)
(20 IV2018) în Capitala Teleormanului
(Alexandria,

Municipal,

circa

3000 de spectatori, fair-play, în direct Digi
Sport TV și FC P TV prin Sport online

0372.032.313
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din câte 20 de jocuri…), singurele cu acces
teoretic, la primul loc… În continuare (cu 19
sau 20 de jocuri) se află celelalte competitoare
din serie: Astra 2 Giurgiu 32p, SC Popești
Leordeni 25p, Atletic Bradu 23p, CS Tunari
și Concordia 2 Chiajna cu câte 22p, Flacăra
Moreni 21p, Sporting Roșiorii de Vede, FC
Aninoasa, CS 2 Mioveni toate cu câte 17
puncte și Viitorul Domnești cu 15p.
În etapa viitoare (a 22-a), vineri 27 aprilie
2018, de la ora 18.00, pe stadionul „Ilie
Oană” din Ploiești este programat un alt joc
de „podium”: FC Petrolul – Voinţa Turnu
Măgurele.
HAI PETROLUL!

Sergiu Arnăutu, trei goluri în
derby, fericit…

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

