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CICĂ VOM ADUCE, ÎN PRAHOVA,
MUNCITORI DIN VIETNAM

RÂSU’ PLÂNSU’
Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro

D

e când mă știu nu mi-au venit în cap
mai multe vorbe de duh la adresa
ROMÂNII NOȘTRI POT STA CU BURTA LA „iubiților” de politicieni ca în ultimele zile. Nu
SOARE SAU... DUCĂ-SE-N PUSTII, DUPĂ BANI! pentru că iar au făcut vreo mizerie, alta decât
cele cu care ne-au obișnuit, ci pur și simplu
am aceasta a fost concluzia întâlnirii de săptămâna pentru că nu îi mai duc. Motiv pentru care eu
trecută, de la Camera de Comerț și Industrie Prahova,
dintre oamenii de afaceri, conducerea Prefecturii Prahova, a
d
IInspectoratului Școlar Județean și alți invitați, printre care
aambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București,
îîn cadrul seminarului cu tema deficitului forței de muncă:
aaducem muncitori din afară, fiindcă ai noștri fie nu sunt
ccalificați în diverse meserii, fie sunt abonați ai venitului minim
ggarantat. „Din afară” însemnând, de data aceasta, Republica
Socialistă Vietnam!
S
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

D

e altfel, țara asiatică
are disponibil de mână
de lucru specializată. Anul
trecut, Vietnamul a exportat
140.000 de muncitori în
Japonia,
Qatar,
Emiratele

Arabe Unite sau Algeria.
Delegația oficială condusă de
ambasadorul extraordinar și
plenipotențiar Tran Thanh
Cong, din care au făcut parte și
câțiva reprezentanți ai firmelor

de recrutare, speră să încheie
un acord guvernamental în
acest sens cu Bucureștiul, în
urma căruia să se poată aduce
mai multe loturi de muncitori
calificați în România. O parte

dintre aceștia s-ar putea să
sosească în Prahova; depinde și
dacă sunt agenți economici care
să dorească acest lucru.
Citiţi în pagina 6

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA FINANȚA CENTRUL
JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ

Î

nființat
nfi
ințat de mai mulți ani cu misiunea de
a promova și sprijini dezvoltarea elevilor
capabili de performanță și de a forma un
nucleu educațional orientat către dezvoltarea
capacităților individuale la nivel maximal,

Centrul Județean de Excelență Prahova a
rămas, din luna aprilie, fără finanțare. Cel
puțin așa a afirmat primarul Adrian Dobre,
care a anunțat că va propune Consiliului
Local Ploiești să voteze preluarea de către
municipalitate a cheltuielilor de funcționare.
Dobre a declarat mass-media locală: „Centrul
este un proiect pilot realizat la inițiativa celor
de la PSD. Este unul benefic, având în vedere
că rolul său este de a pregăti copiii pentru
anumite competiții, la un standard ridicat.
Numai că acum constat că acest proiect a fost
doar o chestiune de imagine, având în vedere
că, din punct de vedere financiar, activitatea

o să înșiruiesc ce politician îmi vine la gură
iar dumneavoastră o să le aruncați proverbul
potrivit, fix în frunte, ca să văd dacă gândim
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
la fel. Start! Iohannis, Tăriceanu, Dragnea,
este lăsată pe umerii autorității locale. Nu ne Orban, Ponta, Viorica, Cioloș, Băsescu...și
descurajăm însă. Având în vedere faptul că mă opresc aici, că deja mă ia capul. Iar acum
la mijloc sunt copiii, iar educația este unul să le potrivim proverbele: „prostul nu e prost
dintre cele mai importante domenii, vom face destul până nu e și fudul”, „înalt ca bradul și
toate eforturile să susținem învățământul prost ca gardul”, „gura bate fundul”, “râde ca
de excelență la Ploiești (...) Din câte știu, proasta în târg”, „prost să fii, noroc să ai”, „ce
profesorii care pregătesc elevii nu au mai fost se naște din pisică, șoareci mănâncă”, „dacă
plătiți din luna aprilie (...) Voi iniția un proiect tăceai, filosof rămâneai”, „la barza chioară
de hotărâre care va viza ca fondurile necesare îi face Dumnezeu cuib”, “râde ciob de oală
pentru desfășurarea activității acestui centru, spartă”...și, cu voia dumneavoastă, o să arunc
în valoare de 500.000 de lei pe an, să fie și eu cu două vorbe din popor care să pună
asigurate de la bugetul local”. Până acum, capac peste mâncarea de porci de pe foc: „la
finanțarea era asigurată de la bugetul de stat, noi chiar s-a răsturnat carul cu proști” și „un
din cotele defalcate din TVA.
popor de oi merită un guvern de lupi”.

ALEGERI PARȚIALE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA: APROAPE
JUMĂTATE DIN BANII DE INVESTIȚII AU
ÎN NOIEMBRIE

G

uvernul intenționează să organizeze, la sfârșitul
anului, noi alegeri parțiale pentru alegerea
primarilor în localitățile unde posturile au rămas, din
diverse motive, vacante. În Prahova, în această situație se
regăsesc două comune, respectiv, Gura Vitioarei și Olari.
În primul caz, primarul ales în 2016 a încetat din viață, iar
la Olari, edilul șef a pierdut procesul cu Agenția Națională
de Integritate, printr-o decizie definitivă a instanței, fiind
astfel declarat incompatibil cu funcția deținută. Prefectura
Prahova a solicitat de trei ori referat din partea secretarului
comunei prin care să se precizeze clar dacă primarul este
sau nu incompatibil în urma deciziei definitive a instanței,
dar raportul nu a sosit, motivându-se calea extraordinară
de atac la care a recurs primarul, procesul fiind pe rol.
pagina 3
Actualitate
Fără bani
pentru biserici,
în 2018

Actualitate
Stânga politică este votată
de „burghezia de stat”, nu
de săracii cu 8 clase

RĂMAS NECHELTUIȚI, ÎN 2017

C

onsiliul Județean Prahova și instituțiile din
subordinea sa nu au cheltuit, anul trecut,
45,74 % din banii pentru investiții (secțiunea de
dezvoltare), se arată în execuția bugetară supusă aprobării,
marți, legislativului județean. Astfel, dintr-un program
definitiv de 133, 367 milioane de lei, au fost cheltuite, la
secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al CJ Prahova,
fonduri în cuantum de 72,358 milioane de lei (54,26%).
Nicăieri nu sunt explicate cauzele care au condus la
n
neutilizarea fondurilor alocate. Să vedem însă cum stau
lu
lucrurile la cele mai importante capitole bugetare:
Citiţi în pagina 7
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Inedit
Prima secţie
de poliţie fără
poliţişti umani
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Ocolul Pământului
Statul Islamic, o
creaţie a politicii
externe americane
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor a continuat
în Prahova, zeci de persoane,
printre care și copii, fiind
transportați la spital.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro

Accident rutier mortal pe DN1
Accidentul rutier a avut loc pe
DN1, în zona localității Băicoi, în
apropiere de Biserica Călătorului,
după ce o persoană a fost acroșată
de un autoturism. Victima
accidentului, potrivit primelor
cercetări, ar fi încercat să traverseze
drumul neregulamentar, moment
în care s-a produs accidentul.
Medicii de la Ambulanță care au
ajuns la fața locului au constatat că
victima, un bărbat, în vârstă de 63
de ani, era în stop cardio-respirator.
În ciuda eforturilor medicilor,
bărbatul a decedat. Cadavrul a
fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală Ploiești, pentru
efectuarea necropsiei și stabilirea
cauzei morții. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
Trei autoturisme implicate
într-un accident în Ploiești
Accidentul rutier a avut loc pe
strada Veronica Miclea, din zona
Gării de Sud. Trei autoturisme au
intrat în coliziune. La fața locului
s-au deplasat echipaje ale Poliției
și ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Medicii ajunși la fața
locului au constatat că o persoană
a fost rănită și necesită asistență
medicală.
Poliția
continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident rutier la Vălenii de
Munte
Accidentul rutier s-a produs
după ce un tir a acroșat un pieton
care se angajase în traversarea
regulamentară a străzii. Victima
este o femeie în vârstă de 74
de ani, care a suferit mai multe
traumatisme, dar și fracturi
deschise la femur și la gambă.
Victima accidentului a fost
transportată cu o ambulanță la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Traficul rutier s-a desfășurat
îngreunat în zonă.
Accident la Sinaia
Accidentul rutier a avut loc
pe DN1, în zona gării din orașul
Sinaia, după ce trei autoturisme
au intrat în coliziune. Cel mai
probabil, evenimentul rutier s-a
produs ca urmare a nepăstrării
distanței regulamentare între
autoturisme. Trei persoane au fost
rănite ușor și au fost transportate
la spital.
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Pieton accidentat de mașină pe
DN1
Accidentul rutier s-a produs
pe raza localității Bușteni, după
ce un motociclist a acroșat un
bărbat în vârstă de 68 de ani. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Potrivit
medicilor ajunși la fața locului,
bărbatul a suferit un traumatism
toracic și un traumatism la bazin.
Bărbatul a fost transportat la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești, pentru
acordarea de asistență medicală de
specialitate.
Accident grav la Măneciu
Pământeni
Trei copii și o femeie au avut
nevoie de asistență medicală de
specialitate în urma unui accident
rutier care a avut loc pe raza
localității Măneciu Pământeni.
Pentru că starea unui copil, în
vârstă de un an era extrem de
gravă, medicii ajunși la fața
locului au solicitat intervenția
unui elicopter. Copilul a fost
transportat, în stare comatoasă,
la Spitalul Bagdasar-Arseni din
București. Un alt copil, un băiat în
vârstă de 9 ani, a fost transportat
la Unitatea de Urgență a Spitalului
Județean Ploiești. Acesta prezenta
un traumatism cranio-cerebral,
motiv pentru care a fost transferat
tot la Spitalul Bagdasar-Arseni.
Alte două persoane, un băiat în
vârstă de 6 ani, și o femeie în vârstă
de 31 de ani au ajuns la Spitalul
Județean Ploiești.
Tânăr acuzat de tentativă de
omor, după ce și-a lovit cu
mașina fosta iubită
Accidentul a avut loc la Dițești.

După efectuarea
cercetărilor,
f
l
polițiștii au ajuns la concluzia că
la mijloc ar fi fost altceva, nu doar
un simplu accident. Astfel, se pare
că tânăra, în vârstă de 21 de ani,
ar fi fost accidentată intenționat
cu mașina de tânărul în vârstă tot
de 21 de ani, din Florești. Acesta
i-a fost prieten și se pare că era în
continuare supărat pe fată. După
o discuție între cei doi, tânărul a
lovit-o cu mașina. Acesta a susținut
însă că accidentul nu a fost unul
intenționat. Conform concluziilor
preliminare ale medicului legist,
leziunile provocate în urma
accidentului i-au pus tinerei viața
în pericol. Tânărul a fost reținut
pentru tentativă de omor, iar
ulterior, pe numele acestuia a fost
emis un mandat de arestare pentru
30 de zile.
Operațiune de salvare pe un
traseu montan
Mai multe grupuri de turiști,
printre care și un minor, au avut
nevoie de ajutor după ce au fost
surprinși de o ploaie torențială pe
un traseu montan, între Azuga și
Comarnic, la aproximativ șapte
kilometri de Secăria. Echipaje
de pompieri militari, jandarmi
și salvamontiști au fost în alertă.

Într-un final, însă, toate persoanele
au fost recuperate. Este vorba
despre nouă adulți și un minor.
Una dintre persoanele recuperate
de pe munte a fost transportată
la Centrul de Primiri Urgențe al
Spitalului Orășenesc Sinaia, pentru
că prezenta o formă de hipotermie
ușoară. Celelalte persoane au fost
conduse la Primăria Secăria.
Tânăr arestat după ce a
schimbat prețurile unor produse
comerciale
În vârstă de 38 de ani, tânărul
a comis, spun polițiștii, trei
înșelăciuni în dauna unui centru
comercial,
prin
schimbarea

etichetelor de pe produsele
scumpe, precum și un furt tot
într-un centru comercial. Polițiști
ai Secției Rurale nr. 3 Blejoi
au efectuat două percheziții la
domiciliile unor persoane bănuite
de comiterea de înșelăciuni și furt
din centre comerciale. „Două
persoane au fost conduse la sediul
poliției pentru audieri, una dintre
acestea fiind reținută și, ulterior,
prezentată Judecătoriei Ploiești,
care a dispus arestarea preventivă
pentru 30 de zile (sub aspectul
săvârșirii
infracțiunilor
de
înșelăciune și furt)”, a anunțat IJP
Prahova. Tânărul în vârstă de 38 de
ani, de fel din Ploiești, este cercetat
pentru comiterea a trei înşelăciuni
în dauna unui centru comercial,
fapte comise prin schimbarea
etichetelor de pe produse scumpe
pe altele asemănătoare, dar mult
mai ieftine, și un furt în dauna
altui centru comercial, a mai
precizat IJP Prahova.
Bărbat acuzat că a contrafăcut
pompe hidraulice
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalităţii
Economice
au
definitivat
cercetările într-un dosar penal
privind un bărbat de 53 de ani
din comuna Drajna, bănuit
de contrafacere a unei mărci,
concurență neloială și punere în
circulaţie a unui produs purtând
o marcă identică sau similară cu o
marcă înregistrată pentru produse
identice sau similare. „Din actele
de urmărire penală efectuate, a
rezultat că bărbatul ar fi produs,
comercializat și exportat, fără
drept, pompe hidraulice realizate
după un
model industrial
înregistrat la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, folosind
totodată şi ambalaje identice cu
cele ale titularului drepturilor
de proprietate industrială. Mai
mult, produsele ar fi fost însoţite
cu ocazia comercializării de
certificate de calitate şi garanţie
ce le imită pe cele folosite de către
producătorul de drept. Totodată,
s-a stabilit că bărbatul ar fi produs,
comercializat și exportat şi alte
mărfuri, reprezentând piese de
schimb pentru tractoare şi alte
utilaje agricole sau industriale,

inscripţionate cu însemnele și
denumirea mărcii înregistrate la
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci de o societate comercială
din Plopeni, majoritatea acestora
fiind ambalate în ambalaje
aproape identice cu cele folosite în
activitatea titularului mărcii, fără
a deține în acest sens acordul sau
consimțământul deținătorului de
drepturi de proprietate industrial”,
a precizat IJP Prahova. Polițiștii
au mai stabilit că bărbatul ar fi
practicat preţuri net inferioare
celor stabilite de producătorul
de drept şi ar fi înaintat oferte de
vânzare către majoritatea clienţilor
în scopul de a-i prelua clientela.
În plus, „pentru aprovizionarea
cu materii prime, ar fi apelat
tot la furnizorii anteriori sau
curenţi ai proprietarului mărcii
și ar fi folosit desene tehnice şi
înscrisuri conţinând informaţii de
specialitate, practici ce contravin
uzanţelor cinstite şi principiului
general al bunei-credinţe pe piaţă”,
a mai precizat IJP Prahova. Ca
urmare, spun polițiștii, societatea
titulară şi-a diminuat vânzările,
atât pe piaţa internă, cât şi
externă, activitatea infracțională
a bărbatului cauzându-i prejudicii
atât de natură patrimonială, cât
și morală, cu atât mai mult cu cât
bunurile produse de bărbat au fost
inferioare calitativ și au creat o
percepție negativă asupra calității
mărfurilor produse și furnizate
de către producătorul de drept.
„În cauză, persoana vătămată a
reclamat un prejudiciu în cuatum
de 3.040.000 lei, din care 100.000
lei prejudiciu moral. Bunurile
suspecte a fi contrafăcute, produs
al infracțiunilor ce au făcut
obiectul cercetărilor, au fost
indisponibilizate, urmând ca
instanța să se pronunțe în privința
lor”, a mai precizat IJP Prahova.
Polițiștii ploieșteni, în control la
societăți comerciale
La nivelul Poliției municipiului
Ploiești (secții urbane și rurale)
au fost organizate și desfășurate
acțiuni pentru prevenirea și
combaterea faptelor antisociale din
segmentul stradal care afectează
climatul de ordine și siguranță
publică, la care au participat 70
de polițiști (de ordine publică, de
investigații criminale, sisteme de
securitate), precum și lucrători
jandarmi, a anunțat IJP Prahova.
Polițiștii au verificat 48 de societăți
comerciale și nouă producători
agricoli, au fost controlate 121 de
autovehicule, legitimate 231 de
persoane, iar pentru neregulile
constatate au fost aplicate 119
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 46.900 lei. Totodată,
polițiștii au ridicat, în vederea
confiscării, bunuri de 4.149 lei.
Razie pentru comerțul
neautorizat
Polițiști din cadrul Secției nr. 1
Ploiești au desfășurat o razie având
ca scop prevenirea și combaterea
infracţionalităţii stradale și a
comerţului neautorizat. Oamenii
legii
au
aplicat
sancțiuni
contravenționale, în valoare de
10.000 lei și au confiscat bunuri de
10.465 lei.
Acțiune în Văleni soldată cu 41
de amenzi
Polițiști din Vălenii de Munte

au desfășurat o acțiune pentru
prevenirea și combaterea faptelor
antisociale din segmentul stradal
care afectează climatul de ordine
și siguranță publică, a precizat
IJP Prahova. Cu această ocazie,
polițiștii au verificat cinci agenți
economici, au controlat 34 de
autovehicule și au aplicat 41 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 7.200 de lei.
Razii pe șosele
Polițiști din cadrul Serviciului
Rutier au acționat pe raza
municipiului Ploiești și pe DN1B,
în localitățile Bucov, Chițorani,
Valea Călugărească și AlbeștiPaleologu, pentru combaterea
principalelor cauze generatoare de
accidente rutiere, respectiv viteză,
neacordare prioritate pietoni
și abateri pietoni. În timpul
controalelor, polițiștii au aplicat 77

de sancțiuni contravenționale, în
valoare de 26.575 lei, iar ca măsuri
complementare au reținut trei
permise de conducere. Separat,
polițiștii
Biroului
Drumuri
Naționale și Europene au acționat
pentru
combaterea
vitezei
excesive, nerespectarea normelor
privind
depășirea,
abaterile
comise de pietoni și bicicliști.
Cu această ocazie, polițiștii
au controlat 104 autovehicule
(18 conducători auto testați cu
aparatul etilotest), iar pentru
neregulile constatate au aplicat
73 de sancțiuni contravenționale,
în valoare de 35.520 lei, fiind 19
permise reținute.
Doi bărbați condamnați la
închisoare, depistați de polițiști
Polițiști de investigații criminale
din cadrul Poliției orașului Urlați
au depistat doi bărbați, unul din
comuna Gornet-Cricov, cel de-al
doilea din comuna Sângeru, față
de care Judecătoria Ploiești a emis
mandate de executare a pedepsei
cu închisoarea, a anunțat IJP
Prahova. Ambii au fost încarcerați
în Penitenciarul Mărgineni.
Zeci de percheziții la persoane
bănuite de furturi din tiruri
Polițiști din Prahova și cei ai
Direcției Operațiuni Speciale din
cadrul Poliției Române au efectuat
23 de percheziții, pe raza județului
Prahova, la persoane bănuite de
furturi din tiruri. „Din cercetări,
au rezultat indicii că, în perioada
februarie – mai a.c., cei în cauză
ar fi sustras bunuri din tiruri, care
transportau marfa de la depozitele
unor centre comerciale. Ulterior,
vindeau bunurile către diverse
magazine din județul Prahova sau
către diverse persoane”, a precizat
IJP Prahova. 29 de persoane au
fost conduse la sediul poliției,
pentru audieri. Până în prezent,
prejudiciul cauzat a fost estimat
la aproximativ 200.000 de lei, a
anunțat Poliția.
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Pensionarii trec la proteste dacă pierd dreptul de a
călători gratuit cu mijloacele de transport în comun

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

onsiliului
Județean
al
Persoanelor
Vârstnice
Prahova a trimis, recent, o
scrisoare Primăriei și Consiliului
Local
Ploiești,
precum
și
conducerii SC „Transport Călători
Express” SA, prin care își exprimă
consternarea față de faptul că
35.000 de pensionari din Ploiești
ar putea rămâne fără gratuități pe
mijloacele de transport în comun,
din cauză că aleșii locali nu au
aprobat bugetul TCE. Președintele
asociației, Sofia Cioc, a semnat o
depeșă în care se spune, printre
altele, că pensionarii ar putea
recurge la acțiuni de protest: „am
luat la cunoștință cu stupoare că,
începând cu data de 1 iulie 2018,
pensionarii nu vor mai beneficia

de transportul local gratuit. Cu ce
ne facem noi, pensionarii, vinovați
că nu s-a aprobat bugetul și că nu
se vor mai putea asigura fondurile
necesare și pentru gratuități?
(…) De ce Consiliul Local nu s-a
sesizat din oficiu având în vedere
aceste probleme? De ce nu s-au
făcut anchete și nu s-au stabilit
măsuri? Mai ușor este să ne luați
nouă gratuitățile! Întotdeauna
pensionarii sunt vinovați de
orice! Având în vedere faptul că
de noi, pensionarii, vă ocupați
doar când aveți nevoie, domnilor,
vă avertizăm că dacă ne luați
această facilitate, care este un drept
câștigat, o să răspundem și noi cu
mijloacele noastre pe care le avem
la îndemână. Chiar dacă suntem

bătrâni, nu vă mai admitem să vă
bateți joc de noi și să ne amenințați
tot timpul. Domnilor consilieri,
pensionarii sunt primii care își
plătesc taxele și impozitele locale.
V-am votat și v-am trimis și ca
reprezentanți ai noștri în Consiliul
Local Ploiești. Lăsați orgoliile
politice și nu ne mai faceți victime
colaterale. Gândiți-vă că peste
câțiva ani veți fi și dumneavoastră
pensionari”. Reamintim că, în
recenta ședință a Consiliului Local
Ploiești, unde majoritatea politică
este deținută de PSD-ALDE,
bugetul TCE nu a fost votat din
considerente care ne scapă. Pe data
de 17 mai, primarul Ploieștiului,
Adrian Dobre, și directorul TCE,
Alexandri Nicolae, ambii de la

PNL, au anunțat că
că, din cauză că
PNL
TCE nu are buget, nu există bani
nici pentru acoperirea sumelor
necesare acordării de abonamente

pensionarilor și elevilor,
elevilor pentru a
putea călători gratuit cu mijloacele
de transport în comun.

Hop-și-așa! Două colegii din Prahova au primit
Fără bani certificatul „Școala Europeană-2018”
pentru
biserici,
în 2018

programul curent al școlii;

C

onsiliul Județean Prahova închide, în
2018, punguța cu bani pentru biserici.
Zice că nu mai are fonduri și pentru așa
ceva. Oricum anul, fie el și Centenar, e fără
miză; să vedem însă dacă în 2019 (alegeri
europarlamentare și prezidențiale) și 2020
(alegeri locale și parlamentare) își mai permite
cineva să ignore magnetul electoral care se
numește preot, parohie, enoriași! În fine,
anunțul stopării finanțării unităților de cult vine
printr-o hotărâre (proiect, la ora la care scriem)
de consiliu, iar problema este pusă întâi delicat
și apoi abrupt. HCJ vorbește despre revocarea
„Hotărârii nr. 124/25.07.2017 referitoare la
Regulamentul de stabilire a unor forme de
sprijin financiar de la bugetul județului Prahova
pentru unitățile de cult recunoscute în România,
constituirea comisiei de selecție a solicitărilor
de sprijin financiar, precum și a comisiei de
soluționarea contestațiilor, cu modificările și
completările ulterioare”. Acea hotărâre vorbea
fix despre banii alocați anul trecut, în volum
de 700.000 lei. La sfârșit, se spune, abrupt, dar
oarecum amestecat: „având în vedere faptul că
bugetul județului pentru anul 2018 nu poate
susține un program de o asemenea anvergură, am

M

inisterul
Educației
Naționale a premiat
61 de unități de învățământ
preuniversitar în cadrul celei
de-a XV-a ediții a Competiției
Naționale „Școală Europeană”,
printre acestea regăsindu-se
și două unități de elită din
Prahova, Colegiul Naţional

Alexandru Ioan Cuza”
„Alexandru
Cuza”, din
Ploiești și Colegiul Național
Militar „Dimitrie Cantemir”,
din Breaza. Anul acesta s-au
înscris în competiție 112 școli,
dar numai jumătate dintre
acestea au primit certificatul
„Școală Europeană-2018” și
un premiu de 5.000 lei fiecare.

Evaluarea
candidaturilor
s-a realizat după mai multe
criterii: coerența activităților
derulate în cadrul proiectelor/
programelor europene cu
politica generală a instituției
școlare; integrarea activităților
derulate în cadrul proiectelor/
programelor europene în

performanțele
școlare
reflectate în rezultatele elevilor
la
examenele
naționale,
olimpiade
și
concursuri
școlare;
continuitate
și
constanță în derularea de
activități/proiecte/programe
europene etc. Competiția a fost
lansată în 2004 și a devenit,
între timp, recunoscută de
instituțiile europene ca un
bun exemplu de susținere și
valorizare a parteneriatelor
școlare dezvoltate în cadrul
programelor europene din
domeniul educației și formării
profesionale.
Certificarea
cu titlul „Școală Europeană”
le conferă unităților de
învățământ
recunoștere
și
prestigiu
în
cadrul
comunităților educaționale.

Acord de parteneriat, semnat între două
unități școlare din România și Ucraina
Î

n cadrul festivităților de încheiere
a anului școlar 2017/2018, Colegiul
Național ”I.L Caragiale” din Ploiești
a semnat un acord de parteneriat cu
Gimnaziul ”Alexandru cel Bun” din
Cernăuți în vederea implementării
unui proiect bilateral, în perioada 20182020 - Proiectul Internațional ”Educație
interculturală – respect pentru cultura și
tradițiile popoarelor”.
Înțelegerea între cele două instituții de
învățământ a fost agreată de Inspectoratul
Școlar Județean Prahova și Direcția de
Învățământ din cadrul Primăriei Cernăuți.
Domnul Serhii Martiniuc, director al
Direcției Orășenești de Învăţământ
Cernăuți, a fost prezent la evenimentul de
semnare a actului bilateral.
elaborat și supun spre aprobare prezentul proiect
Delegația Colegiului Național ”I.L.Luca
de hotărâre”. Cu alte cuvinte, pa!, nu mai sunt Caragiale” din Ploiești, formată din cadre
bani, deci preoții pot spune la revedere banilor didactice, elevi și părinți, a fost condusă de
publici gestionați de CJ Prahova!
prof. Eugen Niță.

În baza acordului semnat între Colegiul
Național ”I.L.Caragiale” din Ploiești
și Gimnaziul ”Alexandru cel Bun” din

Cernăuți vor fi organizate acțiuni și
proiecte educaționale, în România și
Ucraina, în perioada 2018-2020.
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F

iți atenți la acest titlu publicat
de-adevăratelea într-un ziar care
zice că se respectă: „Gândacii au invadat
centrul Ploieștiului, iar căpușele atacă tot
mai des oamenii și animalele”. Deci să ne
imaginăm o cavalerie de gândaci... cum
vine ea, strategic, pe străzi, pitulându-se de
adversari și dintr-o dată ocupă, prin invazie,
parcul din fața Palatului Administrativ,
cu bulevard cu tot. Și-apoi ei, înfometați,
mănâncă oameni! Dacă e vorba despre
gândaci din ăștia, muicăăă, ajutor!, suntem
în „Infestation”, cu cărăbuși gigantici și
lighioane extraterestre, care vin să populeze
Ploieștiul. Bre, nu te impacienta: dacă
vorbești despre centrul orașului, las` că e

pentru Adevăr și Reconciliere
Reconciliere, controlată de
Parlament. Tu și Adevărul, Tăricene! Dar
reconciliere între cine și cine? Între mine și
între tine, între Fane Spoitorul și Parlament,
între tâlhar și victimă? Dar o comisie pentru
Minciună n-ai vrea, că se potrivește mai
bine cu ce faceți voi la Senat și la Camera
Deputaților! Apropo, Căline, ții minte
epigrama seniorului liberal Mircea IonescuQuintus, cel pe care într-un fel l-ai trădat
nasol, urât, josnic, când te-ai făcut frate cu
Dragnea ca să treci peste dosărelelele alea
penale?
-De când stelele și luna,
De când valul spart de stâncă,
Adevărul e minciuna
Nedescoperită încă.

banală, fiind pus să salute niște oameni
care n-au nicio funcție în stat și mai ales pe
regele... Cică ministrul Carmen Dan le-ar fi
dat următorul răspuns simandicoșilor de la
PNL:
-Ca ministru de Interne
Prin vreo trei guverne,
Zău, îmi cereți socoteală
Chiar și pentru Cioabă?
Așadar... eu, Carmen Dan,
Vă zic ca prin Teleorman:
Am făcut așa...de chichi maro,
Să iau proștii la mișto!

L

iderul PSD, Liviu Nicolae Dragnea,
a vorbit despre plecările recente din
partid ale mai multor membri, care s-au
alăturat partidului fostului premier Victor
Ponta și a declarat că este vorba despre „o
atitudine de șobolan a doi foști premieri”:
„Nu vor reuși să ia oameni din PSD. Este
vorba de o atitudine de șobolan a doi foști
premieri ai partidului. Dar, ca orice șobolan,

R

ocupat de o altă gândăcărime de mulți ani,
hăt, nu le mai știu eu numărul și v-au/ne-au
mâncat fără să băgați/băgăm de seamă! Și
nu-i lasă ăștia pe ăilalți să le ia locul, pricepi
cum vine chestia? Dar altceva nu înțeleg:
cum atacă (haoleu, se face cacofonie, adică e
de caca, aidoma titlului) capușele oamenii?
Sar pe ei, îi aleargă, îi latră, rânjesc din dinți
sau cum?
-Foaie verde matostat,
Căpușa m-a atacat.
Fugi de-aci, să nu mai minți,
Că... căpușele n-au dinți,
N-au nici gheare, nici canini,
Că... căpușele nu-s câini.

P

reședintele Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu, a comentat pe Facebook
decizia Comisiei Europene de a declanșa
procedura de infringement împotriva
României pentru că Bucureștiul nu a
adoptat Directiva privind prezumția de
nevinovăție. El spune că hotărârea CE vine
după ani în care lupta împotriva corupției
a fost deturnată prin protocolul SRI-DNA
și el este de părere că, pentru prevenirea
abuzurilor din Justiție, e nevoie de o Comisie

egimentul de Gardă al Jandarmeriei
Române a fost dus la Alba Iulia,
la o manifestare de tra-la-la, fiind pus să
dea onorul militar unor parlamentari și
unor reprezentanți ai cultelor recunoscute
de statul român, printre care și regele
Cioabă, prezent acolo în chip de pastor.
La ceremonialul militar au mai participat
Cavaleria jandarmeriei, efective din cadrul
Batalionul 136 Geniu „Apulum”, fanfara
reprezentativă a Jandarmeriei Române
și corul de elevi al Școlii de Subofițeri ai
Jandarmeriei Române Fălticeni. De fapt,
ca să stăm strâmb și să judecăm drept,
onorul i-a fost dat unui oarecare deputat
Dorel Căprar, președinte al Comisiei pentru
apărare, siguranță națională și ordine
publică, iar în acel timp, lângă el se aflau
și alte persoane, deputați și senatori, dar
și autointitulatul rege al rromilor, Cioabă,
cercetat, de anul trecut, într-un dosar penal
pentru o evaziune de vreo 5 milioane.
Liberalii au sărit ca arși, neînțelegând de ce
un regiment de elită a fost dus la o acțiune
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roade puțin, până la urmă nu se dărâmă
casa de la un șobolan sau doi șobolani.
Majoritatea este stabilă, avem suficiente
voturi”. Pe de altă parte, PSD a anunțat că
mai mulți parlamentari PMP, foști uneperiști
ai lui Gabi Oprea, au semnat adeziunile de
înscriere în partidul lui Dragnea, tocmai
pentru a compensa plecările și a nu risca
să se piardă majoritatea PSD-ALDE din
Camera Deputaților. Care va să zică, ăia
care pleacă sunt șobolani, iar ăia care vin
sunt eroi, neh? Dar tu, Nicule, când ai plecat
de la PD la PSD, ce-ai fost, nu tot șobolan?
-Dumnealui, un om cu fițe
Și dosarele morman,
S-a desprins dintre maimuțe
Să devină... șobolan...

are m-au
m au făcut mută,
mută he-he!”
he he!”
care
-Siderant e ca sideful,
Competent incompetentul,
Licurici când strălucește...
Viorica se numește!

A

lina Mungiu Pippidi, educată, se
știe, la școala lui George Soros,
i-a catalogat pe cei care critică gafele
premierului Viorica Dăncilă drept
mizerabili: „Mie nu-mi place cum este
înjurată doamna Dăncilă. Cei care o fac sunt
în realitate niște mizerabili, ăsta-i adevărul.
Nu i-am auzit vorbind cu curaj în timpul lui
Năstase! Nu auzeai pe niciunul piuind pe
aici. Acuma, astăzi, sunt toți extraordinar
de bravi, toți știu limba română mai mult
ca ea. Dacă m-aș pune eu pe ei cu limba lor
română, ar fi toți în aceeași poziție față de
mine cum sunt ei față de ea. Atunci când
se creează haită contra cuiva să nu facem
parte din haita asta”. Corect, de-aia nici eu
nu vreau să fac parte din haita ta și să fiu
cu fundul în două luntre, cum te împarți
tu, din motive lesne de înțeles (chestiune
de gabarit), în ultima vreme, pupând acolo

Î

ntr-un articol în care creionează un
portret al liderului PSD Liviu Dragnea,
care a început, marți, o vizită în Elveția,
cotidianul „Tribune de Geneve” o prezintă
în cuvinte puțin măgulitoare pe cuconeasa
premiereasă: „Viorica Dăncilă, care este
și prima femeie premier a țării, strălucește
prin supunerea deplină față de șeful său, dar
și printr-o incompetență siderantă la acest
nivel”. Când a auzit acest cuvânt, Viorica
s-a îmbujorat: „vai, sunt ca un sidef! Și
strălucesc...ce amabili sunt elvețienii ăștia,
se vede de ce n-au intrat la urâții ăia din UE,
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unde ieri ai scuipat. Alinuțo, dar tu când
râdeai de cacademiciana Elena Ceușescu ce
erai, mizerabilă? Dar nu pricep altceva: dacă
tu, ca sorosistă, te-ai dat cu PSD, înseamnă
că... ptiu!
-Cin` se-aseamănă se-adună
Înțeleg și nu insist.
Dacă tu ai fost cu Soros,
PSD îi sorosist?
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S

ociologul Barbu Mateescu, absolvent al University of Pennsylvania, a coordonat un
studiu care spulberă în parte mitul potrivit căruia doar oamenii săraci și cu studii
gimnaziale sau profesionale ar vota PSD. El spune că, de fapt, în ultimii aproape 10 ani,
social-democrații sunt susținuți de „mica burghezie de stat”.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

G

rupul care a realizat
cercetarea
sociologică
a utilizat mai multe date de
la alegerile prezidențiale și
parlamentare din intervalul 19902014, barometre de opinie din
diverși ani, precum și cifre din
statisticile INS privind populația
și nivelul de educație. Trecem
peste relativitatea teoriei reluate
în studiu și de Mateescu potrivit
căreia sărăcia ar fi legată de lipsa
de educație și spunem doar că, din
1990 și până la ultimele alegeri,

procentul de votanți ai PSD cu
8 clase sau școală profesională
a scăzut continuu, cu o singură
excepție (iar aceasta întărește
regula, nu?), semnalată în 2000.
Graficul
alăturat
analizează
comportamentul celor aproape
8 milioane de români aflați în
această categorie, iar el arată că,
în 1992, FSN (PSD-ul de astăzi)
avea voturile a 44% din românii
cu studii primare (dintre toți
românii, nu doar din cei care
s-au prezentat la urne). După

UTI DĂ ASIGURĂRI
CĂ SISTEMUL DE
ACHIZIȚII PUBLICE
FUNCȚIONEAZĂ PERFECT

L

a aproape două luni de
la lansarea noului sistem
de achiziții publice (SICAP),
societatea care a câștigat licitația,
UTI Group, aparținând omului
de afaceri Tiberiu Urdăreanu, a
anunțat că au fost inițiate deja
400.000 de cumpărări directe,
iar pe platforma de achiziții
online s-au conectat și au lucrat
aproximativ 600.000 de utilizatori
publici și privați. De asemenea,
în noul sistem au fost lansate
aproape 3.000 de proceduri noi
de achiziții publice. Trebuie să
spunem că aplicația SICAP, care
va înlocui, în 2-3 luni, SEAP
(e-licitație.ro), a costat statul
român 22 milioane de lei (27 mil.
lei, cu TVA), respectiv, 4,78 mil.
euro (5,86 mil. euro, cu TVA),
ea fiind realizată de UTI, alături
de subcontractorul Total Soft,
ultima firmă fiind controlată de
offshore-ul cipriot Ferabosco
Investments Limited (Cipru).
Licitată în 2014, cu o durată de 16

luni, lucrarea n-a putut fi terminată
în 2014, din cauza unor probleme
cu furnizorul de echipamente.
Sistemul informatic colaborativ
pentru mediu performant de
desfășurare al achizițiilor publice
a fost dat în funcțiune doi ani mai
târziu, pe 2 aprilie 2018. Vechiul
sistem SEAP a fost dezvoltat și
instalat tot de UTI, în chip de
lider al unui consorțiu format din
UTI Systems, Hewlett-Packard
România, Microsoft România și
Total Soft și a costat 4,5 milioane
de euro. Acesta funcționează din
2006, timp în care s-au efectuat
următoarele operațiuni: autorități
contractante: 19.703; ofertanți
înregistrați în sistem: 127.242;
repere publicate în catalogul
electronic: 1.489.373; cereri de
ofertă/proceduri
simplificate:
125.398;
cumpărări
directe
publicate în sistem: 16.123.237;
valoare achiziții atribuite prin
sistem: 30.871.905.571.969 lei.

scindarea FSN (în actualul PSD
și fostul PD, transformat în PDL
și înghițit de PNL ori regăsit prin
PMP), cota a scăzut la 27%, pe
fondul involuțiilor economice,
dar revine la 42%, în 2000, după
reformele catastrofice aplicate de
guvernele de dreapta Ciorbea și
Radu Vasile. După încă 4 ani cu
PSD și cuplul Adrian Năstase/
Ion Iliescu, electoratul cu 8 clase
este atras de Băsescu: în 2008, la
alegerile parlamentare, 13% dintre
românii cu studii gimnaziale au

votat cu PSD, 28% votează cu
altceva, restul nu se prezintă la
scrutin; în 2009, la prezidențiale,
în primul tur, 18% votează cu
Geoană, 30% votează pe altcineva,
restul absentează. Se remarcă
așadar că bazinul anti-PSD în
rândul românilor săraci rămâne
oarecum stabil sau crește, dar
forța PSD vine din altceva, din
absenteismul în rândul acestui
grup socio-economic. Mateescu
a realizat și o statistică privind
lipsa de la vot a celor 8 milioane
de români: 1992-11%, 1996-25%,
2000-30%, 2004-42%, 2008-59%,
(2009 o excepție de la regulă-52%),
2014-66%. El pune abseteismul pe
seama migrației și a schimbării
de priorități în PSD. Despre acest
din urmă aspect, sociologul are
o interpretare originală: „Nu știu
dacă se poate afirma că partidul
mai reprezintă oamenii cu studii
primare în contextul în care, de
cinsprezece ani, nu poate obține
nici măcar susținerea a un sfert
din ei. Acest lucru este de înțeles
dacă mai privim spre ceva. PSD
și-a schimbat prioritățile față de
deceniul când, oficial sau nu, Ion
Iliescu era la vârful partidului.
În fața discursului modernizareanticorupție din epoca Băsescu
sau de acum, partidul s-a repliat
spre mica burghezie de stat, aliat
natural al marilor boși județeni
în fața valurilor de schimbări
și provocări. Iar la stat nu mai
există aproape deloc angajați cu
studii primare (epoca fabricilor

și uzinelor a apus). Angajații
statului sau administrațiilor locale
care votează PSD sunt oameni
în vârstă care vor să fie lăsați în
pace înainte de pensie, cetățeni
pentru care tăierile de salarii din
2010 au fost un șoc, români pentru
care modificarea status quo-ului
a devenit tracasantă, persoane
pentru care o șpagă micuță (sau
măricică) e naturală și binevenită,
rude/amici/soți/soții/amanți/
amante ai membrilor PSD care
și-au găsit un loc de muncă călduț
care ar fi periclitat de inițiative
meritocratice precum și multe,
multe alte categorii. Dar nu
vorbim de oameni săraci sau, ca să
nuanțez, nu de cei mai săraci dintre
români. Acest lucru explică și de ce
Dragnea, în absolut toate sondajele
posibile și imposibile, e mai puțin
credibil în ochii votanților PSD
decât Ponta. În anii 90, Dragnea
ar fi fost un mare lider. Dar
electoratul social-democrat nu mai
este acum constituit din unchieși cu
cămeșuță albă, care se sprijină pe
toiag în timp ce oile pasc molcom
pe glie. Votantul PSD tipic are
birou, are calculator cu Windows
XP (nu versiuni mai noi, întrucât
depinde de bugetul de achiziții al
ministerului sau primăriei), știe pe
dinafară rata leu-euro, posedă un
vocabular solid și accesează siteurile cu conspirații prin Facebook.
Ponta reprezintă mai bine PSDul de acum decât Dragnea, e mai
apropiat de profilul lor educațional
și mental”.

DEZBATEREA „ADAPTAREA
CURRICULEI DIN DOMENIUL
ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE LA
CERINȚELE SECTORULUI PUBLIC”

U

niversitatea Petrol-Gaze din Ploiești a
gazduit joi, 24 mai 2018, dezbaterea cu
tema „Adaptarea curriculei din domeniul Științe
Administrative la cerințele sectorului public”,
eveniment organizat de Centrul de Studii și Cercetări
Juridice și Socio-Administrative din cadrul Facultății
de Litere și Științe a Universității Petrol-Gaze din
Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Prefectura
Prahova, Asociația Comunelor din Romania- Filiala
Prahova.
La dezbaterea inițiată și moderată de Domnul
Conferențiar univ. dr. Mihai Cristian Apostolache au
participat Președintele Consiliului Județean Prahova,
domnul Bogdan Toader, subprefectul Județului

Prahova, domnul Emil Drăgănescu, decanul
Facultății de Litere și Științe, doamna profesor univ.
dr. Mihaela Suditu, membrii Centrului de Studii și
Cercetări Juridice și Socio-Administrative, primari,
funcționari publici, reprezentanți ai serviciilor
deconcentrate, studenți și masteranzi.
În cadrul întâlnirii a fost prezentată activitatea
Centrului din cei 5 ani de existență, au fost
prezentate planurile de învățământ la specializările
« Administrație Publică « și «Asistență Managerială
și Administrativă» și de la programul de masterat
«Administrație Publică și Integrare Europeană» și au
avut loc dezbateri pentru îmbunătățirea planurilor de
învățământ și pentru înființarea de noi specializări.
În urma dezbaterii s-a stabilit să
se initieze un program de internship
la Consiliul Județean Prahova,
Prefectura Prahova și alte servicii
deconcentrate pentru studenții de
la Administrație Publică.
În plus, s-a insistat pe scoaterea
la concurs a cât mai multor posturi
de debutanți astfel încât să poată
participa și absolvenții de științe
administrative.
Totodată s-a discutat despre
înființarea unui master pe achiziții
publice si proiecte cu finanțare
europeană.
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DE CE A AJUNS ROMÂNIA ÎN
ACEASTĂ SITUAȚIE?
Să vedem însă de ce nu avem noi,
românii, în general și Prahova în special,
forță de muncă specializată? Sau de ce am
ajuns în această situație? Încercăm, azi, o
analiză sumară, cu precizarea că lucrurile
sunt mult mai complexe decât vom reuși noi
să le explicăm aici și acum. Ne permitem
să spunem că totul pleacă de la lipsa unei
strategii naționale privind dezvoltarea țării
și lipsa de viziune a celor care au condus
sau conduc destinele României. Analiza ar
trebui să plece de la o constatare elementară:
în 27 de ani, populația României a scăzut
cu 3,36 milioane de locuitori (de la 23 de
milioane de locuitori, în 1990, la 19, 6 mil.,
în 2016). Neoficial se spune că ar fi chiar
mai mulți români care lucrează în Europa și
în lume (cel puțin 4 milioane). Anul trecut,
de exemplu, România era a doua țară din
lume, după Siria, ca număr de emigranți.
Și ar mai fi încă o constatare la îndemâna
oricui: în 1990, România avea 8,1 milioane
de angajați, iar în 2016, numărul acestora a
scăzut aproape la jumătate (4,5 milioane de
persoane, din care peste un milion numai în
sectorul public). Este clar că, în reformele
noastre repetate, realizate cum știți deja,
s-au pierdut cam tot atâtea locuri de muncă.
Este așadar limpede de ce românii au ales
să plece unde au văzut cu ochii. Și mai
pleacă chiar și astăzi, deși statisticile spun că
lucrurile s-au schimbat, că trăim mai bine,
că avem locuri de muncă, ba chiar n-avem
noi mână de lucru câte locuri de muncă s-au
creat!
Pornim chiar de la această constatare,
inclusiv a reuniunii de la CCI Prahova, că
există locuri de muncă, dar nu avem noi
oameni care să le ocupe. Institutul Național
de Statistică arată că, în primul trimestru
al anului 2018, într-adevăr, 58.400 locuri
de muncă au rămas neocupate, ceea ce
înseamnă o rată a locurilor de muncă
vacante de 1,20%. Cele mai multe au fost în
activități de servicii, administrația publică,
sănătate și asitență socială și industria
prelucrătoare. Interesant este că 29% din

locurile de muncă specilizate s-au regăsit
în sectorul bugetar: primării, spitale și
învățământ. Ciudat, având în vedere că
lefurile au crescut substanțial... Poate în
acest segment se întâmplă altceva: posturile
sunt păstrate spre a fi livrate cu dedicație
(așa stau lucrurile, să nu ne ascundem după
degete)... Pe de altă parte, INS spune că
în agricultură și silvicultură ar fi cele mai
multe locuri de muncă refuzate. Credem
și noi de vreme ce aici aproape nimeni nu
încasează o leafă mai mare decât salariul
mediu pe economie!
UNDE SE AFLĂ PRAHOVA?
Vorbind strict despre Prahova, datele
oficiale sunt următoarele:
-populația la 1 ianuarie 2018-799.019
locuitori (în scădere cu 95.753 de persoane
față de 1992);
-resursa de muncă din Prahova, în 2016464.000 de persoane;
-populația civilă ocupată în 2016-286.400
persoane;
-numărul mediu de angajați în 2016165.300 persoane (80.700 femei);
-personalul local al unităților active, în
2016-155.461 de persoane;
-număr de angajatori în 2016-17.210 de
entități economice sau instituții publice;
-rata de ocupare-61,3% (ținta națională
pentru 2018 este de 70%);
-rata șomajului a fost, în luna februarie
2018, de 3%, cu 0,9% mai mică decât cea
înregistrată la nivel național (3,9%);
-numărul șomerilor în martie 2018 a fost
de de 8.617 persoane (3.843 femei), din care
5.892 neindemnizați;
-în luna aprilie 2018, venitul minim
garantat s-a acordat unui număr de 4.774
persoane, în valoare de 1,245 mil. lei. Cei
mai mulți beneficiari provin din Ploiești
(299), Filipeștii de Pădure (264), Mizil
(264), Sângeru (138), Șotrile (134), Ciorani
(116), Bucov (105),Vâlcănești (102) și
Vărbilău (101);
-câștigul mediu net salarial în luna
februarie-2.275 lei.
Cine știe să interpreteze aceste date
observă anumite neconcordanțe în sensul
în care se vede clar că piața noastră nu este

deloc bine așezată. Pe de altă parte, nu știm
dacă oferta de locuri de muncă este mai
mare decât piața forței de muncă; datele
acestea nu sunt publice și pesemne statul nu
știe tot ceea ce se întâmplă în mediul privat.
CE SPUN AGENȚII ECONOMICI
Ce spunea, la întâlnirea cu vietnamezii,
Ioan Simion, un important om de afaceri
din Câmpina? Cităm:
„Dacă acum vreo trei ani era coadă
la poarta fabricii, pentru angajări, acum
coada s-a mutat la șomaj, pentru că e mai
simplu să primești ajutor de la stat, decât
să muncești (...) Cei care s-au tot perindat
pe la guvernare au uitat că industria nu
se poate descurca fără forță de muncă. Au
uitat că este nevoie de școli profesionale,
că este nevoie de strungari sau sudori. La
Câmpina, de exemplu, nu există învățământ
profesional. Dacă vin în practică elevii, o fac
doar de complezență, ca să-și murdărească
salopeta, pentru că în niciun caz nu se văd
ei muncind la strung ! Pentru că nu am găsit
sudori și alți muncitori care îmi trebuie mie,
am recurs la varianta de a-i califica eu, cu
propriile mele forțe, pentru că, la angajare,
la poarta fabricii, nu vine nimeni. Am nevoie
de 50 de lăcătuși și de tot atâția sudori. De
unde să-i iau?” Simion s-a arătat așadar
interesat de importul de forță de muncă
asiatică. Pe de altă parte, nefăcând referire
la omul de afaceri câmpinean, ar fi curios
de aflat cam ce salariu acordă angajatorul
român unui sudor sau strungar, ca să luăm
și noi exemplul dat. Dacă oferta nu ajunge
la 800 de euro, de ce ar vrea un tânăr să
rămână aici și să nu plece la un câștig dublu
în Anglia, să zicem? În general patronii din
România susțin că statul acordă prea multe
ajutoare sociale, încurajând nemunca.
DE CE NU MAI AVEM MESERIAȘI?
Pe de altă parte, reformele repetate din
educație au desființat, la un moment dat,
învățământul profesional din școlile de
stat, ocazie cu care a dispărut și pepiniera

de meseriași din România (cei mai în
vârstă au plecat de mult în Italia, Spania,
Anglia, Belgia, Germania, Austria). Acesta
a fost reintrodus abia în urmă cu doi ani,
respectiv, în anul școlar 2016-2017. Prima
generație va ieși pe piața muncii abia în
2019. În anul școlar 2016-2017, în Prahova,
au fost aprobate 52 de clase, cu 1.456 de
locuri, dar au rămas neocupate 422 de
locuri. Cei mai mulți elevi urmau să fie
pregătiți în domeniul mecanică, electronică
automatizări, chimie industrială, electric,
construcții instalații și lucrări publice,
agricultură, comerț, turism și alimentație,
industrie alimentară, fabricarea produselor
din lemn, industrie textilă și pielărie,
estetica și igiena corpului omenesc. Pentru
anul școlar 2017-2018, au fost aprobate 46
de clase cu 1.288 de locuri în învățământul
profesional de trei ani, dar au fost ocupate
508 locuri, din care 481 în învățământul
de stat și 81 în școlile private. Se cunoaște
însă că învățământul profesional de stat și/
sau învățământul dual se organizează cu
participarea agenților economici. Dacă ei
nu se oferă să fie parteneri, cu implicații
mai mici (înv. profesional) sau mai mari
(înv. dual), școlile nici nu au unde să asigure
partea practică a elevilor. Sau, într-o altă
interpretare, poate la atât s-a redus nevoia
Prahovei în specialiști, la 2.744 de muncitori,
în doi ani. Că în final s-au școlarizat numai
1.504 copii, aceasta este o altă discuție! Cert
este că până se trezește România, e nevoie
de muncitori (plătiți slab, ai noștri deja s-au
învățat la bani mulți și refuză, în majoritate,
minimul pe economie) din afară, din zone
mai puțin prospere, cum ar fi India, Turcia,
Republica Moldova, Ucraina, China,
Pakistan, Tunisia, Bangladesh, Vietnam.
În 2017, Guvernul României a stabilit că
numărul de lucrători străini nou-admiși pe
piața autohtonă nu poate depăși, anual,
7.000 de persoane. În prezent, în țară
lucrează în jur de 45.000 de străini, dintre
care circa 30.000 de muncitori.

ȚUȚUIANU: „FUNCȚIONARII PUBLICI NU
SUNT PREGĂTIȚI CORESPUNZĂTOR”
L

a redeschiderea Institutului
Național de Administrație
(INA), singurul lucru onest,
dintre toate discursurile susținute
de oficialii Guvernului prezenți
la eveniment (vicepremierul
Paul Stănescu, de exemplu), a
fost enunțat de fostul ministru
al
Apărării,
vicepreședintele
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Senatului, Adrian Țuțuianu, care
a făcut referire la slaba pregătire a
funcționarilor publici: „Tot timpul,
ani de zile, s-a spus că funcționarii
publici nu sunt performanți pentru
că nu sunt plătiți corespunzător. Eu
cred că nu sunt performanți pentru
că nu sunt pregătiți corespunzător.
Salariul era doar o chestiune,

care sigur că trebuia rezolvată-și
s-a rezolvat-dar cred că de acum
trebuie să le cerem foarte mult.
Aud apoi foarte des că funcționarii
publici nu semnează pentru că le
este frică. Sigur că sunt unii cărora
le este frică, dar de multe ori frica
aceasta ascunde nepregătirea
profesională (...) Nivelul de pregătire
este foarte jos.” Lipsa aceasta de
profesionalism speră guvernanții
să o rezolve Institutul Național de
Administrație, prin cursurile de
pregătire și de perfecționare pe
care le va organiza de aici înainte.
Și sperăm ca înșiși INA să-și ia
treaba în serios; dacă funcționarii
sunt nepregătiți, această chestiune
este parțial și vina institutului,
care pesemne nu și-a făcut cum
se cuvine temele, cât timp a
funcționat inclusiv ca structură în
subordinea Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici. Reamintim

că INA a luat ființă în 2002, cu
scopul de a asigura gestionarea
unitară, la nivelul întregii țări, a
activității de formare continuă a
personalului din administrația
publică. Timp de șapte ani a
funcționat sub patronajul primministrului și în subordinea
Ministerului
Administraţiei
Publice. La acea vreme, INA avea
și 8 centre regionale la București,
Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Călărași,
Craiova, Constanța și Timișoara.
În anul 2006, odată cu modificarea
Statutului funcționarilor publici,
INA a devenit un furnizor de
programe
de
perfecționare
pentru administrație egal cu
ceilalți furnizori, dar a păstrat
exclusivitatea pentru organizarea
programelor
de
formare
specializată destinate înalților
funcționari publici, funcționarilor
publici de conducere sau a celor

destinate viitorilor manageri
publici. În 2009, în contextul
măsurilor
de
reorganizare
instituțională a administrației
publice, INA a fost preluat în
cadrul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici (ANFP), ca
o direcție de specialitate. Centrele
regionale s-au transformat din
structuri coordonate metodologic,
structuri
cu
personalitate
juridică, subordonate ANFP. În
2016, Guvernul Cioloș a decis
să reînființeze INA, ca structură
aflată în subordinea Ministerului
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației Publice, dar acest
lucru se întâmplă, iată, cu doi ani
întârziere. INA va avea atribuții
sporite în formarea funcționarilor
publici, a prefecților și aleșilor
locali, având și șase centre
teritoriale în Timișoara, Sibiu,
Cluj, Iași, Craiova și Constanța.
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-Autorități publice și acțiuni externe:
fonduri pentru dezvoltare- 4,747 milioane
de lei, din care s-au cheltuit 0, 626.31 mil. lei,
în procent de 13,19 %. Cele mai importante
investiții țineau de consolidarea Palatului
Culturii-115.000 lei alocați, zero investiți,
iluminat dinamic arhitectural pentru
Palatul Administrativ-750.000 lei alocațizero cheltuiți, realizare hărți de risc- 550.000
lei alocați, 9.370 lei cheltuiți, actualizare
P.A.T.J. Prahova și transpunere pe suport
GIS-595.000 alocați, zero cheltuiți, înlocuire
tâmplarie din lemn cu PVC/aluminiu cu
geam termopan și sistem de control acces
centralizat la Palatul Administrativ-780.000
lei alocați, zero cheltuiți etc.;
-Învățământ: fonduri de dezvoltare
în sumă de 5,531 mil. lei, din care s-au
cheltuit 0, 244 mil. lei, în procent de 4,41%.
Investițiile de anvergură vizau: construire
clădire Școala Gimnazială Specială Nr. 1
Ploiești-4,534 mil lei alocați, zero cheltuiți;
construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru centrele școlare de
educație incluzivă de la Filipeștii de Târg
și Breaza (proiectare, taxe, avize, întocmire
cerere de finanțare etc.)- 400.000 lei alocați,
zero cheltuiți; lucrări la actuala clădire
în care funcționeză Școala Gimnazială
Specială Nr. 1 Ploiești-430.000 lei alocați,
117.000 lei cheltuiți;
-Cultură, recreere și religie: instituțiilor
de cultură din subordinea CJ Prahova,
care realizează venituri proprii, li s-au
alocat transferuri în completare, pentru
programele de dezvoltare, în sumă de 2,920
mil. lei, cheltuindu-se 1,152 mil. lei, în
procent de 39,45 % (vezi tabelul 1).
Alți 730.000 de lei au fost alocați pentru:
restaurarea, consolidarea, reamenajarea
și dotarea casei compozitorului Paul
Constantinescu,
Ploiești,
inclusiv
proiectare-370.000 lei repartizați, 125.400 lei
cheltuiți; reparație capitală acoperiș, fațadă
și tâmplărie exterioară la clădirea Muzeului
Județean de Artă-300.000 lei alocați, zero
cheltuiți; documentație cadastrală și raport
de evaluare teren în scopul exproprierii la
Castrul și băile romane Dumbrăvești-30.000
lei alocați, zero cheltuiți;
-Sănătate: pentru finanțarea obiectivelor
de investiții ale spitalelor aflate în
subordinea Consiliului Județean s-au alocat
fonduri în sumă de 15, 333 mil. lei, realizându-se lucrări în cuantum de 10,066 mil.
lei, în procent de 65,65%. Spitalul Județean
de Urgență Ploiești a avut la dispoziție
fonduri în valoare de 11 mil. lei, cheltuind
8,9 mil. lei (81,11%), iar Spitalul Obstetrică
Ginecologie a avut o alocare de 2,89 mil. lei,
cheltuind doar 1,142 mil. lei (39,4%). În afară
de aceste sume, Consiliul Județean și-a mai
asumat investiții, la ambele unități sanitare,
în valoare de 1, 44 mil. lei, cheltuind ridicola
sumă de 2.180 lei (0,15%). Dintre investițiile
nerealizate la acest ultim subcapitol
bugetar enumerăm: reabilitarea termică și

creșterea eficienței energetice a Spitalului
de Obstetrică Ginecologie (proiectare și
execuție)- 610.000 lei alocați, zero cheltuiți;
extindere, reabilitare, modernizare și
recompartimentarea infrastructurii de
primiri urgente a Spitalului Județean de
Urgență Ploiești (proiectare și asistență
tehnică)-260.000 lei alocați,1.790 lei
cheltuiți;
extinderea
infrastructurii
spitalicești a Spitalului Județean de
Urgență Ploiești, prin construirea unui
corp de clădire nou în vederea relocării
secțiilor medicale, mărirea capacității și
modernizarea secțiilor anestezie și terapie
intensivă (ATI), a ambulatoriului integrat,
extinderea, reconfigurarea și modernizarea
blocului operator (proiectare, taxe, avize
etc.)-500.000 lei alocați, zero cheltuiți;
-Asigurări și asistență socială: în 2017,
pentru activitatea desfășurată în cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova s-au alocat
transferuri de capital în sumă de 3,446 mil.
lei, din care s-au realizat 2,128 mil. lei, în
procent 61,74 %;
-Locuințe, servicii și dezvoltare
publică: în cadrul acestui capitol bugetar se
regăsesc fondurile alocate pentru refacerea
infrastructurii, respectiv lucrări de reabilitare
a rețelelor de alimentare cu apă, în sumă de
32, 038 milioane de lei, din care s-au cheltuit
14, 883 lei, în procent de 46,46%. Dacă la
lucrări în continuare lucrurile stau cât de
cât rezonabil, la cele planificate să înceapă
în 2017 nu s-a făcut mai nimic: închidere

rampa ecologică Bănești-100.000 lei alocați,
zero cheltuiți; reabilitare sistem microzonal
alimentare cu apă (sursa Crasna)-înlocuire
conductă de transport apă potabilă de la
stația de tratare Schiulești, la rezervorul de
înmagazinare Gogon-Slănic și reabilitare
construcții hidrotehnice aferente- 1 milion
de lei alocați, 19.890 lei cheltuiți; punerea
în siguranță a Gospodăriei de apă Drajna
de Jos aferentă sistemului microzonal de
alimentare cu apă a comunelor Cerașu,
Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești
(proiectare ți execuție)-500.000 lei alocați,
zero cheltuiți; înlocuire arzătoare cu Nox
redus la cazanul nr.5 CET Brazi-260.000 lei

Unitatea de cultură

Program definitiv
an 2017 (mii lei)
Transferuri de capital -total, din care: 2.920,00
Muzeul Județean de Artă
195,00
Muzeul Județean de Istorie și
430,00
Arheologie
Muzeul Județean de Științele Naturii 2.284,00
Centrul Județean de Cultură
11,00

Realizat (mii lei)
31. dec. 2017
1.151,99
183,10
427,89

%
39,45
93,90
99,51

531,64
9,36

23,28
85,09

Tabel 1
Nr.
crt.
I.
B.
1.
2.
C.
1.
2.
3.
4.

II.
III.

Denumire lucrare

alocați, zero cheltuiți. Pentru programele
comunitare a fost transferată suma de 29
milioane de lei, din care s-au cheltuit 14,65
mil. lei.
-Protecția mediului: la acest capitol
s-au alocat fonduri pentru secțiunea de
dezvoltare în sumă de 36, 978 mil. lei, din
care s-au realizat 35,441 mil. lei, în procent
95,84%. Să spunem că salavarea a venit de la
proiectele cu finanțare europeană, așa cum
se observă și-n tabelul alăturat. Cât despre
investițiile realizate din bugetul județului,
observăm că nu s-a mișcat mare lucru (vezi
tabel 2).
-Transporturi: lăsând la o parte banii
pentru secțiunea de dezvoltare rulați
prin Direcția Județeană pentru Protecția
Plantelor și de Întreținere a Drumurilor
Județene, unde suma pentru lucrări este
minoră, Consiliul Județean Prahova a
alocat, pentru drumurile județene, fonduri
în valoare de 30,83 milioane de lei, cheltuind
doar 7,2 mil. lei (23,37%). Despre această
categorie de lucrări vom vorbi, separat, în
numărul viitor al ziarului nostru.

Program definitiv
2017(mii lei)
CHELTUIELI DE CAPITAL-TOTAL, din care:
2.561,00
LUCRĂRI NOI:
1.995,00
Amenajare acces la stația de tratare mecano-biologică Ploiești
442,00
Sistem de management integrat al deșeurilor
1.553,00
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII:
566,00
Amenajare acces comun la stația de tratare mecano-biologica Ploiești (proiectare) 133,00
Amenajare acces comun la Statia de tratare mecano-biologica Ploiești
133,00
(exproprieri)
Studii pentru elaborarea Planului pentru menținerea calității aerului pentru
100,00
perioada 2016 -2020 în jud. Prahova
Actualizarea Master Planului/Plan de investiții pentru termen lung privind
200,00
managementul integrat al deșeurilor și pregătirea unei aplicații de finanțare în
completarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Prahova”
Proiecte cu finanațare FEN aferente cadrului financiar 2014 – 2020
34.500,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-82,45
TOTAL
36.978,55

,

EDITURA

Realizat 31 dec.
2017 (mii lei)
1.552,95
1.552,95
0,00
1.552,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34.045,09
-156,69
35.441,35

Tabel 2

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))

0244.546.501
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
SFATURI PENTRU A-ȚI
MENȚINE RINICHII SĂNĂTOȘI
Când vine vorba de sănătate, să previi
e întotdeauna mai bine decât să tratezi.
Ţine afecţiunile rinichilor la distanţă
urmând câţiva pași simpli, care necesită
doar un minim de efort.
Adoptă o dietă echilibrată
Nu doar ce bei, și ceea ce mănânci
influenţează sănătatea rinichilor. Include
în mesele tale mai mult fructe și legume
proaspete, dar și alimente bogate în
acizi grași Omega-3, precum peștele și
nucile. Totodată, ceapa și usturoiul reduc
inflamaţiile din organism și îmbunătăţesc
funcţiile rinichilor. Evită excesul de proteine
animale și de alimente procesate. Dacă
reduci numărul aditivilor nocivi din dieta
ta, rinichii vor fi supuși unui efort mai mic.
Hidratează-te
Pe parcursul unei zile solicitante, e foarte
posibil să uiţi să te hidratezi. 8 pahare de apă
pe zi sunt ideale pentru a menţine un nivel
optim de hidratare a organismului adult.
Apa ajută rinichii să elimine toxinele din
sânge, având un rol esenţial în a-i menţine
sănătoși. Pietrele la rinichi se formează mai
greu dacă te hidratezi corespunzător. Urina
închisă la culoare este un semn prin care
poţi recunoaște deshidratarea.
Bine de știut!
Evită excesul de cafea, alcool și băuturi
carbogazoase, pentru că au efect diuretic,
ducând la deshidratare.

Ai grijă la consumul de sare!
Excesul de sare duce la apariţia
hipertensiunii, factor de risc pentru bolile
renale. Specialiștii recomandă un consum
maximum de 5-6 grame de sare pe zi, însă
această cantitate este deseori depășită,
în special dacă ai o alimentaţie bogată în
produse procesate. O dietă săracă în sodiu
previne afecţiunile cronice ale rinichilor și
reglează tensiunea arterială.
Rinichii au roluri importante în
organism: curăţă sângele de substanţele
toxice sau nefolositoare și de surplusul de
apă. De asemenea, reglează tensiunea și
menţine echilibrul mineralelor din corp.
Tratează bolile cronice
Dacă ai probleme cu tensiunea arterială,
și rinichii pot avea de suferit. Medicul
îţi va recomanda un tratament adecvat,
care să prevină eventualele complicaţii.
Totodată, dacă ești diagnosticat cu boli
precum diabetul sau afecţiunile cardiace,
tratează-le pentru a preveni complicaţiile la
nivelul rinichilor. Menţine nivelul normal
al colesterolului și al trigliceridelor.
Nu lua medicamente la întâmplare
Ai grijă la efectele adverse pe care le
presupune un tratament, pentru a nu
trata o problemă și a dezvolta alta. Unele
combinaţii de medicamente pot afecta
rinichii, de aceea este strict interzis să le iei
la întâmplare.
Nu lua suplimentele alimentare dacă
urmezi deja un tratament medicamentos,
fără acordul medicului.
Renunţă la fumat
Un important factor de risc în apariţia
bolilor renale este fumatul. Metalele
grele din ţigări se acumulează la nivelul
rinichilor, ceea ce duce la apariţia unor
leziuni la nivelul acestui organ. Studiile au
arătat că riscul de a suferi de insuficienţă
renală este de 4 ori mai mare la fumători.

8

Două prestigioase manifestări muzicale
realizate recent de către Muzeul Memorial
„Paul Constantinescu” Ploieşti
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

C

ele două importante și
prestigioase evenimente
înscrise anual în Calendarul
Internaţional al Muzeelor de pe
întreaga planetă – primul în ziua
de 18 mai a.c., în baza Hotărârii
Adunării Generale a Consiliului
Internaţional
al
Muzeelor,
organizaţie neguvernamentală
înfiinţată în anul 1945 de
către ONU „Pentru a grupa
profesioniștii care lucrează în
muzeele lumii”, adunare generală
care a hotărât ca ziua de 18 mai
să fie declarată Zi Internaţională
a Muzeelor de pretutindeni.
Cea de a doua manifestare
„Noaptea Muzeelor”, este o
lăudabilă iniţiativă a marilor
muzee pariziene – sprijinită de
către Ministerul Culturii francez,
care, de peste un deceniu și
jumătate, a fost preluată în
primul rând de celelalte instituţii
muzeale franceze și, treptat și
de celelalte ţări ale Europei,
sub egida Uniunii Europene și
UNESCO.
La această frumoasă iniţiativă
a aderat și România încă din
primii ani, astfel încât cea de
a treia sâmbătă din luna mai
– până după miezul nopţii,
este rezervată vizitării, în mod
gratuit, a muzeelor de toate
gradele și pentru toate categoriile
socio-profesionale de vizitatori.
Continuând, cu deosebit
succes, o frumoasă tradiţie, Ziua
Internaţională a Muzeelor dar
și Noaptea Muzeelor, au fost
marcate prin două manifestări
de prestigiu realizate la Muzeul
„Paul
Constantinescu”,
cu
participarea unui grup de soliști
de la catedra de canto clasic a
Universităţii Naţionale de Muzică

București,
graţie
B
soprane
ccelebrei
SSilvia Voinea – prof.
univ. dr. la această
u
instituţie superioară
in
de învăţământ, care
d
încă de la prima
în
eediţie ne-a onorat
ccu un grup dintre
cei mai valoroși studenţi, viitori
soliști ai scenei lirice românești
în ţară și în străinătate.
Pentru
edificare,
iată
programul integral susţinut
de tinerii soliști, care au dat
glas unor arii și lieduri de
largă popularitate din celebre
opere ale repertoriului clasic și
contemporan, universal.
I. Ziua Internațională a
Muzeelor
Alocuțiune: prof. dr. Al. I.
Bădulescu, muzicolog, membru
UCMR
II.Recital
vocalinstrumental
1.G.Verdi – Aria Questa
o quella din Opera Rigoleto;
Solist:DUMITRU FILIP-tenor
2.W.A.MozartAria
Se
vuol ballare din Opera Nunta
lui Figaro; Solist: TEODOR
VĂDANA –bariton
3.J.Massenet
–
Aria
Adieu,notre petite table din
Opera Manon; Solistă: ANA
STĂNESCU –soprană
4.W.A.Mozart – Aria Nou
piu andrai din Opera Nunta lui
Figaro; Solist: MIHAI RAICEAbariton
5.C Gounod–Aria Ah,leve
toi soleil! Din Opera Romeo și
Julieta; Solist: DUMITRU FILIP
–tenor
6.L.van
Beethoven-LiedIn questa tomba oscura; Solist:
TEODOR VĂDANA –bariton
7.A.Eliade – Lied –Revedere;
Solist: MIHAI RAICEA- bariton
8.Șerban Nichifor – La
Centaine;
Solistă:
ANA
STĂNESCU –soprană; La pian:
ȘERBAN NICHIFOR
9.S.Cardillo – Core’ngrato;

Solist:DUMITRU FILIP-tenor
10.J.Padilla- La violetera;
Solistă:
ANA
STĂNESCU
–soprană; La pian: LIDIA
BUTNARU pianist la Opera
Națională București
Prezentarea
programului:
CRISTINA LASCU - regizor
TVR
În cuvântul introductiv, prof.
dr. Al. I. Bădulescu a adus în
prim plan principalele date și
momente din activitatea bogatei
reţele de muzee prahovene și un
binemeritat omagiu ctitorilor
acestora care au trecut în
eternitate: prof. emerit Nicolae
Simache – directorul Muzeului
Regional (Judeţean) de Istorie în
perioada 1953-1972, fondator al
unei adevărate salbe de muzee,
arheologului Victor Teodorescu,
care
a
continuat
opera
profesorului emerit Nicolae
Simache, prof. emerit Margareta
Moșneaga
–
fondatoarea
Muzeului de Știinţele Naturii
(în anul 1956), Maria Creiţaru,
Maria Rădulescu și Ruxandra
Ionescu – directori ai Muzeului
de Artă, prof. Popa Dan director al Muzeului Naţional
Peleș, Sinaia, Ștefan Dumitrescu
– directorul Muzeului „Nicolae
Grigorescu” din Câmpina, prof.
Eugen Nouraș – director al
Muzeului Bellu – Urlaţi ș.a.
Numeroasa asistenţă ce a
participat în seara zilei de 18
mai la concertul dedicat Zilei
Internaţionale a Muzeelor,
a răsplătit prin repetate și
îndelungi aplauze, talentul și
pregătirea superioară a soliștilor,
capacitatea lor artistică de a pune
în valoare un repertoriu divers
și dificil din punct de vedere
componistic, la cote artistice
performante. De bun augur,
a fost și prezenţa eminentului
compozitor,
muzicolog
și
prof. univ. dr. Șerban Nichifor
–
personalitate
artistică
binecunoscută și apreciată pe
plan naţional și european, care în

calitate și de pianist a acompaniat
pe tânăra soprană Stănescu, în
interpretarea superbă a propriei
sale creaţii lirice.
Cea de a doua manifestare –
la aceleași dimensiuni artistice
ce a avut loc în ziua următoare
– sâmbătă 19 mai a.c., cu ocazia
Nopţii Muzeelor, a fost rezervată
pianistului Nicolae Constantin
– student la Secţia pian din
cadrul Universităţii Naţionale de
Muzică București, clasa prof. dr.
Delia Popovici.
Programul a cuprins cinci
opusuri de referinţă din literatura
internaţională pentru pian
solo, semnate de nume dintre
cele mai sonore: W.A. Mozard,
George Enescu, Cl. Debussy și
Fr. Chopin.
Iată
aceste
opusuri
nominalizate:
1.W.A.Mozart – Sonata K311
în Re major
2.G.Enescu – Suită op.10
pentru pian
3.Cl.Debussy – Pagodes din
„Estampes”
4.Cl.Debussy – Etude pour
notes repete
5.Fr.Chopin – Polonaise op.53
„Heroic”
A fost un recital eveniment,
în
care
tânărul
pianist
Nicolae Constantin, laureat la
numeroase concursuri naţionale
și olimpiade școlare, începând
din anul 2005, sperăm să ducă
mai departe în ţară și în lume,
tradiţiile excepţionale ale școlii
pianistice românești – strălucit
reprezentate în lume de Dinu
Lipati - un geniu incontestabil
al muzicii românești de la
mijlocul veacului 20. Cele
două prestigioase manifestări
amintite fac parte din Cartea de
Aur a muzeului memorial Paul
Constantinescu ce merită a fi
aplaudate în viaţa spirituală a
judeţului și a ţării.
Sincere felicitări
organizatorilor și
realizatorilor!

OAMENII
Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă examenul lor ceresc că pe,
pământ e examenul lor ceresc adică
faptele: bune, rele și credinţa dau
mântuire sau colosală ne mântuire
Merg hulitorii (înjură), oamenii
trec nepăsători și reci și nu-i aud
Dacă nu-i atenţionează au păcat,
Hula Duhului Sfânt e de neiertat
„Vinovat de osânda veșnică”
(Marc 3:29)
Ucigașe multe nu-și mărturisesc
păcatul lor cel mare la duhovnic
Dar cu părere de rău și păcatul să
nu se mai facă „Mai ales uciderea
de prunci din pântece”
(V.Sf.3.376.95).
Ucigași mulţi nu-și mărturisesc
uciderea și avortul la duhovnic.
Bărbaţii au păcat la avort, femeia nu
face singură. „Se va uni cu femeia sa și
vor fi amândoi un trup” (Fac. 2:24)
Merg adulterii (de femei), oamenii
trec nepăsători și reci și nu-i vadă
Adevărat că nu pot să-i vadă.

Dar mai e câte un înainte văzător
care îi atenţionează dar e puţin.
Gonașii după bogăţia pământească
se străduiesc mult. „Mai lesne este
să treacă cămila prin urechile
acului decât să intre un bogat în
împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19:24)
Oamenii trec nepăsători și reci
Beţivanii, „Se încâlcesc unii într-alţii
ca mărăcinii când se îmbată la
ospeţele lor pentru aceasta mistuiţi
vor fi ca paiele uscate” (Naum 1:10)
Hoţi, leneși, cerșetori etc.
Sunt împotriva lui Dumnezeu,
Hoţii îs mai mulţi și mai periculoși
„Dacă cineva nu vrea să lucreze
aceia nici să nu mânânce” (Tes. II 3:10).
Oamenii trec nepăsători și reci.
Lăudăroșii îl laudă pe cel rău
Adică: firia-l, dă-te, dăuo, să fie etc.
Oamenii au urechi dar nu aud și nu
le zic nimic, rămânând cu păcat mic.
Măreţii, șmecherii, necredincioșii,
aceștia au faptele vrășmașului.

„Că Tu pe poporul cel smerit îl
vei mântui, și ochii mândrilor
îi vei smerii” (Psalmul 17:30).
Mâncăcioșii, pofticioșii etc.
au burţile mari, de mâncat prea mult.
Acest păcat se transmite de la
părinţi la fel ca celelalte păcate
Urmașii măresc păcatul prin mâncat.
Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă faptele lor cele rele.
Puţini: le mărturisesc, le pare rău,
le sting. Rămân cu ele pentru iad.
Vai de noi! De ce se face astfel?
Deci cam, 30% hulitori, 10% ucigași,
30% adulteri, 10% gonași bogăţie,
10% beţivani, 5% hoţi, măreţi etc.
Ce mai rămâne din noi? Ca Sodoma?
Nu e chiar așa Românii îs de 2000 ani.
Dacă alţi oameni compun mai bine,
să facă pentru că au avantaj ceresc .
Mă bucur foarte mult pentru aceștia.
Mai mulţi măresc avantajul ceresc .
Succes la cerești. Doamne Miluiește.
Ioan B. ; Tg. Jiu, 2018
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ZECE DIRECȚII DE ATAC ASUPRA BĂRBĂȚIEI (II)
3. Degradarea modelelor masculine cu
adevărat importante
„Cum vrei să crești un leu puternic
dintr-un pui de leu pe care-l ţii însă în ţarcul
oilor”, spune un proverb african cât se poate
de adevărat. Și la oameni – de fapt, mai ales
la oameni – se aplică această zicală. Cu vârf
și îndesat, chiar.
Serios acum, cum poate să-și închipuie
cineva că băieţii de azi, care cresc expuși
la pseudo-modele masculine precum
cântăreţi, actori, fotbaliști, ba chiar și
manechine masculine, se vor transforma
la maturitate în niște adulţi redutabili, cum
au fost bunicii și taţii lor care au crescut pe
vremea lor cu modele precum John Wayne,
Rambo, Ivanhoe, Cid-ul etc, sau, dacă sunt
români, cu eroi precum Iancu Jianu, Pintea,
Ștefan cel Mare, Pavel Cneazul etc?
Responsabilă în mare măsură de această
oribilă schimbare a paradigmei de valori este
mașinăria de vise mincinoase, manipulări
și lansări de direcţii de gândire și modele
comportamentale ale Hollywood-ului și
MTV-ului. Pe lângă aceste două uriașe
entităţi media, un rol deosebit de important
în schimbarea ofertei de idoli pentru băieţi și
adolescenţi îl au televiziunile și posturile de
radio. De fapt, în prezent, întreaga industrie
a „show biz-ului internaţional se întrece pe
sine de la an la an în a portretiza bărbaţii
drept făpturi nătânge, comode, leneșe, obeze
și atrase de fotbal, poze și filme porno, plus
nelipsita bere. Aduceţi-vă aminte doar de
seriale și personaje precum Homer Simpson,
Familia Bundy, Seinfeld, Everybody loves
Raymond, Friends și tot așa.
O altă direcţie dată de mass-media de
consum este aceea de a portretiza bărbaţii ca
pe cei mai răi prădători sexuali imaginabili,
cu alte cuvinte, femeile trebuie să rămână
cu părerea că până și un bărbat bun și
normal se poate transforma oricând într-un
violator sau chiar un asasin sadic. Totul ar
fi doar o chestiune de timp până iese bestia
din el, chipurile. Iar lumea reclamelor nu
a rămas nici ea pe dinafară. Cum ceea ce
se numește astăzi „advertising” ţintește în
primul rând femeile, căci ele sunt cele mai
mari cheltuitoare și cumpărătoare, bărbaţii
din spoturile publicitare au început tot mai
des să fie prezentaţi fie rataţi emasculaţi, fie
prostovani stupefiaţi de tot ce li se întâmplă.
Băieţii adolescenţi expuși la astfel de imagini
– de la filme și muzică, la reclame – ajung
foarte ușor să creadă că acesta e modelul
de bărbat căutat, acceptat și ajung în cele
din urmă să se identifice cu el și să devină
la fel. Comportându-se mimetic astfel ,
tinerii de azi ajung în cele din urmă niște
emasculaţi în toată puterea cuvântului. Iar
cireașa de pe tort o vor pune fetele și femeile
care vor fi dezgustate de astfel de specimene
masculine doar în buletin, dar fără pic de
masculinitate în ei.
Adăugaţi aici și interzicerea serviciului
militar obligatoriu în mai toate ţările
occidentale sau mai bine zis „occidentaloide”
și veţi avea o imagine și mai clară a bărbatului
viitorului: un fătălău confuz, cu apucături
bizare, depresat și incapabil măcar să-și mai
satisfacă instinctele naturale de pază, grijă
și luptă.
4. Tăvălugul metrosexualilor
Al doilea val al feminismului militant
a fost o creaţie a „statului din umbră”,
iar scopul său nu are nicio legătură cu
drepturile femeilor. Feminismul radical
acţionează deliberat pentru crearea de

confuzie la nivelul societăţii umane în
privinţa genurilor sexuale. Astfel s-a
constatat în ultimele decenii, apariţia așanumitelor hipsteri, metrosexuali, tineri din
generaţia X, Fulgi de Zăpadă, adolescenţi și
tineri confuzi și nesiguri, bărboși, îmbrăcaţi
cu haine lălâi de tip „unisex”, cu pantaloni
strânși pe picior, cu eșarfe la gât, încălţaţi
cel mai adesea cu „bascheţi converși”, cu
tunsori ridicole și priviri palid-lăcrimoase,
de vită rumegătoare. Aceștia au fost educaţi
și constrânși să-și reprime pornirile și
comportamentul tipic masculin, pentru a
nu fi priviţi și mai ales etichetaţi la nivel de
grup drept „masculi cu potenţial agresiv la
adresa femeilor”. Or, ei, sărmanii, nu mai au
deja potenţial de nici un fel, darmite din cel
agresiv…
La apariţia lor și-a dat largul concurs
și o întreagă generaţie de metrosexuali
promiscui, incapabili să împlinească
dorinţele unei femei normale, bărbaţi
moderni, dar mai ales moderniști, care nu
doresc familie și copii în adevăratul sens al
cuvântului.
5. Marxismul cultural
Sigur că acest concept, care nu are
nicio legătură directă cu marea cultură,
este probabil cel mai puternic factor care
conlucrează la erodarea masculinităţii și
a bărbăţiei peste tot în „lumea civilizată”.
Doctrina, relativ modernă, a marxismului
sexual stipulează printre altele că toate
inegalităţile sociale și opresiunile din
lumea de azi își au rădăcina în societatea
patriarhală, nu în abuzurile statului și ale
marilor corporaţii. Guvernele de stânga
iubesc la propriu marxismul cultural,
deoarece această doctrină nu numai că le
absolvă de vină în subconștientul colectiv
popular, dar și deviază atenţia maselor de
la adevăratele probleme. În plus, este deja o
modă să se dea vina pe bărbaţi și pe cultura
vestică (să nu uităm totuși că civilizaţia
umană, așa cum este era, a fost creată de
bărbaţi), în timp ce statele și guvernele nuși mai asumă nicio responsabilitate serioasă.
6. Mitul cu „bărbaţii sunt plătiţi mai
bine”
Asta este printre cele mai incendiare
atacuri la adresa bărbaţilor. „Establishmentele” din Occidentul actual nu au nicio jenă
în a propaga chiar și acum mitul conform
căruia bărbaţii sunt plătiţi la aceeași muncă
mai bine decât femeile, deoarece această
discriminare
închipuită
alimentează,
ca nimic altceva, doctrinele feministe
despre sistemul patriarhal care de secole
asuprește femeile la locul lor de muncă.
În realitate, diferenţa de aproximativ 19%
dintre salariaţii de ambele sexe din SUA,
spre exemplu, se poate explica printr-o
serie de argumente care nu au legătură cu
discriminarea pe criterii sexuale, incluzând
aici faptul că bărbaţii sunt capabili să
lucreze în medie mai multe ore pe zi decât
femeile și tot bărbaţii sunt predispuși să
caute și să accepte slujbe mai puţin dorite,
dar mai bine plătite decât altele. Drept
rezultat, bărbaţii înregistrează peste 93%
din rândul deceselor petrecute la locul de
muncă, comparativ cu femeile, deși tot ei
ocupă doar 54% din totalul forţei de muncă
active. Conform datelor oficiale, nu mai
puţin de 94% din numărul persoanelor care
se sinucid la locul de muncă este alcătuit
din bărbaţi. Guvernele și statele nu fac mare
publicitate în jurul acestor cifre și procente
reale, deoarece acestea intră în contradicţie

totală cu mitul conform căruia piaţa
locurilor de muncă discriminează femeile.
7. Capcana „privilegiilor”
Statisticienii, analiștii, „trend setterii”
și toate trompetele lor din mass-media de
sistem susţin sus și tare că omul european
și cel american (mai ales dacă este bărbat de
rasă albă) nu pot avea opinii valide în nicio
dezbatere despre minorităţi (fie ele rasiale,
culturale, feminism, imigranţi), deoarece au
„privilegiul” de a se fi născut într-o societate
bogată, ordonată și civilizată. De parcă
acesta ar fi vreun lucru rău sau rușinos.
Subiectul acestor privilegii incriminate
de neoliberali și sexo-marxiști nu este
nimic altceva decât o capcană ieftină și
comodă, prin care aceștia atenuează de fapt
la libertatea de opinie și dreptul la replică
al celor care li se opun. În esenţă, aceștia
susţin, nici mai mult, nici mai puţin, că
punctul de vedere și valorile unui om sunt
alterate profund de culoarea pielii sale,
sexul său, cultura din care provine și ţara
de origine. Însă – și aici este un mare însă
– numai dacă acel om este de rasă albă!
Iar dacă este și bărbat pe deasupra, cu atât
mai rău pentru el! Iată cum o metodă cât se
poate de rasistă, dar la adresa albilor, cum
este de decenii rasismul actual, este folosită
cu mândrie de exponenţii stângii, pentru a
închide gura și a refuza dreptul la replică al
adversarilor lor ideologici.
8. Sistemele legale care discriminează în
mod clar bărbaţii
Nu poţi pune botniţă și lanţuri mai
eficiente bărbaţilor dacă nu o faci cu
acoperirea și sprijinul legii. Iată și motivul
pentru care sistemele legale actuale sunt
modificate, pentru a servi acestui scop.
Spre exemplu, în ambele proceduri, de
divorţ și de custodie a copilului, este mai
mult decât evident că întregul complex de
judecată favorizează femeile în detrimentul
bărbaţilor. De parcă copiii în cauză au fost
zămisliţi de una singură de femeie, fără nici
un aport din partea bărbatului. Nici măcar
esenţialul aport biologic nu pare a fi un
argument suficient la faţa noii orânduiri a
legilor. Bărbatul este întotdeauna cel bun de
plată în cazul unui divorţ al oricărui cuplu
care are urmași. Asta chiar dacă femeia
este capabilă de muncă și câștigă suficient
de mult, astfel încât atât ea cât și copilul să
trăiască fără griji de natură financiară. Cât
privește câștigarea dreptului de custodie
de către taţi, cel puţin în Statele Unite –
partener strategic de la care luăm lumină
momentan -, procentul bărbaţilor care au
câștigat acest drept este de doar 10%.
Iar partea ironică a acestui sistem legal,
răspândit astăzi larg pe mapamond este că,
la începuturile sale, a fost gândit și aplicat
tot de niște bărbaţi, care nu-și imaginau pe
atunci că se va ajunge la aţâţarea unui război
între bărbaţi și femei, ci credeau că astfel

vor pune copilul la adăpost de eventualele
abuzuri venite din partea statului, nu a
tatălui său.
9. Masculinitatea: ce cuvânt urât și
rușinos!
Cel puţin asta vrea mass-media și „trend
setterii” direcţiilor de gândire din prezent să
le facă să creadă pe tinerele generaţii, ai căror
băieţi trebuie să creadă că să fii bărbat este
ceva, în esenţă, rău și de nedorit. Disidenta
Camille Paglia scria nu demult, în Wall
Street Journal, un articol în care avertiza:
„Ce vedeţi acum este modul în care civilizaţia
se sinucide”.Paglia, puncta și felurile în care
emanciparea virtuţilor masculine de către
establishment-ul american ameninţă însuși
masculinitatea în sine, ca și concept, prin
crearea unei alternative bizare la nivelul
societăţii. Alternativa fiind reprezentată de
viitorii bărbaţi de mâine, adică de actualii
adolescenţi și puberi incapabili să ocupe
rolurile și slujbele în mod tradiţional
masculine de pe piaţa locurilor de muncă.
Paglia se referea și la efortul absolut al
grădiniţelor, școlile, liceelor și facultăţilor
din ţările occidentale, în programele
cărora deja se refuză distincţiile biologice,
comportamentale, sociale și culturale dintre
bărbaţi și femei.
Iată cum, sub campanii abil îndrumate,
masculinitatea tinde să devină rapid doar
un concept oarecare, cel mai adesea imitat
din filme. Situaţie care face ca tinerii băieţi
de astăzi să găsească tot mai greu modele
masculine demne de urmat în lumea reală.
10. Abuzurile conjugale asupra
bărbaţilor
Ei bine, da, într-o lume în care bărbăţia
dispare programat, era doar o chestiune
de timp până la momentele în care și
bărbaţii să sufere de abuzuri domestice.
În timp ce, de-a lungul timpului, ne-am
obișnuit să le vedem doar pe femei în rolul
de victime ale violenţei domestice și prin
urmare, societatea le-a creat acestora multe
subterfugii și modalităţi de protecţie, iată
că, în Occident cel puţin, apar tot mai des
cazuri în care bărbaţii au de suferit în urma
abuzurilor făcute de soţiile lor. Și nu mă
refer aici doar la presiunile psihice puse de
femei așa cum doar ele se pricep la asta, ci
chiar și la cazuri de atacuri violente cărora
le cad victime soţii acestora. Tendinţa
este pe cai mari. În Marea Britanie, spre
exemplu, rapoartele poliţiei confirmă
un fapt de neimaginat în urmă cu câteva
decenii, anume că, în aproximativ 44%
dintre cazurile de violenţă conjugală,
victimele se dovedesc a fi bărbaţi. Și, cum
cazurile de violenţă conjugală cărora le cad
victime femeile sunt febril căutate și expuse
de mass-media, cele în care bărbaţii au de
suferit nu par a prezenta interes decât cel
mult pentru presa tabloidă și de scandal.

PRIMA SECȚIE DE POLIȚIE FĂRĂ POLIȚIȘTI UMANI
a anunţat că va și șoferi. Această mișcare de recunoaștere facială șapte, spre deosebire de timp ce aceste secţii
China
construi o secţie de este în concordanţă cu de ultimă oră, dezvoltată secţiile cu poliţiști umani, tehnologizate par a avea
obiectivul Chinei de a de Tencent, va identifica care obosesc, au nevoie unele avantaje, ele deschid
p
poliţie
fără oameni, bazată
p inteligenţă artificială
pe
(A
(A1)
în Wuhan, unul
d
dintre
cele mai populate
o
orașe
ale sale. Secţia de
p
poliţie
se va concentra, cel
m probabil, pe vehicule
mai

deveni lider mondial în A1
până în 2030.
Secţia futuristă va
oferi examene simulate
pentru șoferi și servicii de
înregistrare. Tehnologia

cetăţenii. A1 va avea acces
la toate informaţiile, de
îndată ce va vedea faţa
persoanei. Noua secţie
va fi deschisă 24 de ore
din 24, șapte zile din

de pauză, mâncare sau
somn. Totodată, ar putea fi
eliminate mita sau erorile
de procedură la care mai
sunt predispuși oamenii.
Cu toate acestea, în

o discuţie mai largă cu
privire la modul în care
progresele din robotică
și sistemele automate
vor afecta societatea în
general, în special în ceea
ce privește munca.
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legerile locale anticipate din cele două capitale – oficiale și „de Nord” – ale Republicii Moldova,
precum și în 5 primării rurale, s-au lăsat cu surprize. Și surprizele nu se referă atât la cine au
ieșit învingători sau în față, cât ce „palmă” au dat rezultatele reale previziunilor „vrăjitorilor” sociologici,
care au tot vehiculat și „planificat” eventuale rezultate, fără a ține cont de un șir de realități caracteristice
alegătorului de pe malul stâng al Prutului. Acum tot ei califică evenimentele ca „singularități și evoluții
unice”. Dar clasa politică și cei rămași în cursă pentru turul doi au învățat ceva din aceste „lecții”?
Duminica
deturnării
sondajelor la Chișinău
Așa am putea numi rezultatele
scrutinului de la 20 mai curent
din Republica Moldova. Or, dacă
victoria lui Nicolai Grigorișin,
candidatul „Partidului Nostru”,
din primul tur la Bălți, cu 61,74%
poate fi considerată mai puțin
surprinzătoare (în 2015 bălțenii
au dat prioritate lui Renato Usatîi,
liderul aceluiași partid, cu peste
72%, tot din primul tur), ca și
a candidaților PD în cel 4 din 5
primării rurale, apoi necalificarea
Silviei Radu în turul doi și
victoria neașteptată în comuna
Jora de Mijloc, raionul Orhei, a
Marinei Tauber, vicepreședinte a
„Partidului ȘOR”, din primul tur,
au constituit o surpriză absolută
a acestui scrutin. Atât pentru
democrații lui Plahotniuc, cât și
în mare măsură pentru electoratul
din capitală. Nu mai puțin
surprinzător este și scorul repurtat
de Andrei Năstase, liderul comun
al PPDA și PAS, cvadruplu față
previziunile ultimelor sondaje de
la Chișinău.
Și Marina Tauber a devansat
oponenta sa, candidat PD, cu un
scor aproape dublu. Democrații
nu s-au așteptat ca electoratul
din Jora de Mijloc să prefere o
figurantă în raportul Kroll (ca
una dintre beneficiarii banilor
dispăruți din cele trei bănci la
sfârșitul lui 2014, acționar al băncii
comerciale „Unibank”, lichidate în
urma furtului miliardului) după
ce candidatul pentru Chișinău din
partea partidului ȘOR, Reghina
Apostolova, a fost exclusă din
cursa electorală cu învinuirea
de a fi folosit în campanie surse
financiare dintr-o țară străină
(Federația Rusă). Alegătorii din
această localitate însă nu s-au
prins la semnalul guvernării
și au preferat să dea crezare
promisiunilor lui Ilan Șor, care i-a
asigurat că partidul său va face din
„Jora de Mijloc o comună de vis”.
S-ar putea, la banii lui Șor. Doar că
vicepreședinta „partidului ȘOR”
nu s-a „consacrat” din primele zile
problemelor din comuna în care a
fost aleasă ca primar, ci conduce în
continuare scundele și gălăgioasele
cete de apărători ale lui Ilan Șor
pe la instanțele de judecată din
Chișinău sau Cahul, fie la ședințele
în care este inculpat liderul său,
fie, mai nou, la cele de contestare
a mandatului său de primar de
către liderul PAS, Maia Sandu. Așa
că locuitorii din Jora de Mijloc
s-ar putea să aștepte „comuna
de vis” fie până la condamnarea
definitivă a lui Ilan Șor, fie …
până la paștele calului. De, așa este
înțeleasă democrația la Orhei. Ca
și la Chișinău, când vine vorba de
principalul suspect în jaful celor
trei bănci din Republica Moldova.
Cât despre primarul de Bălți
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Nicolai
Grigorișin,
acesta,
confruntat din prima zi cu
problema evacuării deșeurilor,
s-ar putea să se dezică de „Partidul
Nostru” și de patronul său fugar, în
cazul în care „Salubrity Solutions”,
care se ocupă de evacuarea
deșeurilor din Bălți, va continua
să-i țină ostatici pe locuitorii
capitalei de nord. Orașul este
impus să îndeplinească mofturile
„regelui deșeurilor” Dumitru
Rusnac și să plătească pentru
evacuarea deșeurilor de trei ori mai
mult, iar noul primar a fost nevoit
să se ploconească premierului
Pavel Filip, aflat la Bălți după
alegeri într-o vizită fulger,
cerându-i implicare la nivel de
guvern. Or, dacă suspiciunile unor
analiști, precum că acest conflict
a fost inspirat chiar de democrați,
sunt adevărate, determinându-i
pe mulți funcționari ai primăriei
să părăsească în ultima jumătate
de an fie partidul, fie funcția
deținută în primărie, nu ar fi de
mirare ca noul primar de Bălți să
migreze spre PDM sau în alegerile
parlamentare să fie mai loial
guvernării.
Chișinăul: ultima redută sau
monedă de schimb în culisele
PDM?
Ultima și singura redută
necucerită din primul tur a rămas
Chișinăul. Va fi ea în următorul
an socialistă sau democrată, va
rămâne pro-europeană sau se va
preda rușilor și cozilor de topor?
CEC a anunțat confecționarea
din 29 mai a matrițelor pentru
tipărirea buletinelor de vot. Pentru
turul II din 3 iunie vor fi tipărite
în total 634.547 de buletine de
vot, dintre ele 408.080 în limba
română și 226.467 în limba rusă.
În primul tur socialistul Ion Ceban
a acumulat 40,97% din voturi,
iar Andrei Năstase 32,12% din
sufragii. Pentru fostul deja primar
interimar Silvia Radu și candidat
independent și-au dat voturile
17,65%
dintre
chișinăuieni,
următoarele rezultate fiind de
4,55% (Constantin Codreanu,
candidatul PUN) și 3,61%
(liberalul Valeriu Munteanu);
ceilalți șase candidați au acumulat
între 0,15% și 0,23% din voturi.
La două-trei zile după scrutin
trei partide de dreapta – PUN,
PPEM, PLR – și liberalul Valeriu
Munteanu și-au anunțat sprijinul
necondiționat pentru Andrei
Năstase. Silvia Radu, după ce
și-a anunțat demisia chiar în

dimineața celei de-a doua zi după
scrutin și s-a retras să-și gestioneze
afacerile proprii, nu și-a îndemnat
simpatizanții spre niciunul din cei
doi pretendenți la fostul ei fotoliu.
A specificat doar că turul doi
va fi „sută la sută politic” și le-a
dorit succes ambilor candidați în
egală măsură, dar și o dorință a
chișinăuienilor: „să se ocupe mai
mult de problemele capitalei decât
de cele ale partidului pe care îl
reprezintă fiecare dintre ei!”
Mai mulți analiști politici salută
coagularea forțelor partidelor
de dreapta în al doisprezecelea
ceas pentru susținerea lui Andrei
Năstase la funcția de primar al
Chișinăului. Opiniile lor însă nu
scutesc neapărat scrutinul de noi
surprize. Dacă prezența la vot a
celor care vor alege buletinele în
limba română va fi mai mare decât
a celor ce le vor prefera în rusă,
am putea spera la un Chișinău cel
puțin geopolitic pro-european.
Dar calculele procentelor celor
care și-au anunțat susținerea
candidatului PPDA-PAS-PDLM
ne pun pe gânduri. Ca și tăcerea
Silviei Radu coroborată cu
declarația PDM că nu susține nici
un candidat în turul doi, chiar dacă
în primul tur agrea ideea înaintării
unui candidat unic al forțelor proeuropene. Vor proceda democrații
ca și în cazul prezidențialelor, când
și-au anunțat pe față susținerea
candidatului pro-european, iar pe
de la spate a socialistului Dodon?
Oricum,
șansa
cuceririi
Chișinăului nu poate avea succes
decât prin fuziunea forțelor dreptei
pro-europene,
pro-românești
și unioniste. Nu e simplu –
mobilizarea a peste 50 la sută dintre
simpatizanții acestor trei segmente
e greu de prognozat. Foarte mulți
dintre chișinăuieni nu-l prea
agreează pe Andrei Năstase,
neputându-i ierta colaborarea
cu socialistul Dodon și agentul
Kremlinului Usatîi în timpul
protestelor celor două „orășele de
corturi”. Dar și bănuindu-l că este
exponentul altui grup oligarhic,
cel al fraților Țopa. Toți aceștia –
mulți pro-europeni, pro-români
sau unioniști – au preferat votul
pentru Silvia Radu numai ca să nu
treacă din primul tur Ivan Ceban.
Cum va putea Andrei Năstase să
preia electoratul Silviei Radu, în ce
proporție? Își va tempera atacurile
asupra PDM și oligarhului
Plahotniuc, cel puțin până se va
vedea
în fotoliul de primar, ori va
v
prefera
să continue cu discursul de
p
baricadă
a străzii? O negociere cu
b
Silvia
Radu și și un proiect socialS
politic
cu relevanță strategică este
p
eminamente
necesar pentru a-l
e
devansa
pe adversarul socialist.
d
Scrutinul local: un seism al
cărui
replică încă se așteaptă
c
Unii experți de la Chișinău

s-au
ce victoria lui
s au grăbit să califi
califice
Nicolai Grigorișin la Bălți și lipsa
Silviei Radu în turul doi în capitală
ca un „seism care a creat o fisură
în edificiul guvernării”, iar replica
acestui seism ar putea fi resimțită
deja în turul doi al alegerilor, în
cazul victoriei lui Andrei Năstase.
Dar meciul însă e abia la prima
repriză și nu toate zarurile au fost
aruncate.
Pentru oricine nu e un secret că
actualul scrutin a fost „aranjat” ca
o repetiție pentru parlamentarele
de la sfârșitul anului. Actuala
guvernare și-a testat șansele.
Și a conștientizat (probabil) că
surprizele pot veni din cele două
capitale. Cu foarte mici excepții,
spațiul rural poate fi ușor convins
sau capturat. Acum nu contează
prea mult cine dintre cei doi va
obține victorie în capitală. Zic
victorie, pentru că niciunul dintre
candidați nu o va cuceri – în nici un
an de mandat ce poți face pentru
un Chișinău prea intrat în declin?
Pentru Partidul Democrat
victoria lui Ceban nu este un
pericol de moarte, după cum
amenința Marian Lupu înainte de
arestarea lui Vlad Filat. Unii experți
înclină să creadă chiar că Ceban ar
mai fi membrul „tainic” al PDM și
ar putea fi parte al unui scenariu
mai strategic al democraților:
trecerea pe linie moartă, fără prea
mari cheltuieli, a liderului PSRM
și prezidențiabilului Igor Dodon.
E greu de ghicit substraturile
negocierilor
de
culise,
constrângerilor,
amenințărilor
credibile și descurajărilor din
spațiul politic de la Chișinău. Dar
pot fi percepute adesea din reacțiile
actorilor sau lipsa lor de reacție,
din ceea ce spun, dar mai ales ce
nu spun. Am putea presupune că
perspectiva alegerii lui Ion Ceban
ca primar de Chișinău creează o
situație ce i-ar aduce o surpriză
neplăcută lui Igor Dodon.
Potrivit legii, acesta trebuia să
părăsească, după ce a fost ales
președinte, PSRM. A adus-o de
acasă pe Zenaida Greceanîi, spre
nemulțumirea tăcută a membrilor
de partid, rămânând el, de facto,
unic lider. Dar toate acțiunile ce
au urmat în aproape doi ani l-au
arătat ca pe un lider ce și-a pierdut
din tracțiune. Și pe care nici
Kremlinul nu mai mizează prea
mult. Iar Zinaida Greceanîi nu are
nici aplombul, nici dorința și nici
nivelul de ambiție de a juca un rol
în politica de pe Bâc sau măcar
din PSRM. Un lider nou, proaspăt,
natural și mai votat decât Dodon
(care așa și nu a câștigat nici
capitala, nici țara, cum trâmbițează
panourile publicitare la tot pasul
în Chișinău), mai și vicepreședinte
pe deasupra, riscă să preia, direct
sau indirect, pe față sau informal,
conducerea PSRM. Sau măcar să
reprezinte o zonă de coagulare a

unei părți a PSRM nemulțumită
de Igor Dodon. Și cine ar putea fi
aceștia, decât socialiștii naționali,
exasperați de pressing-ul DodonPutin, ostentativ și exagerat în
afirmarea deplinei îmbrățișări a
cauzei ruse în Republica Moldova?
Sau acea parte a socialiștilor, mai
mare sau mai mică, care își doresc
relația cu UE, piața UE, care profită
din Acordul de Liber schimb și
din libera circulație și care nu-și
văd viitorul ca gubernie rusească
sau colonie a Moscovei la frontiera
UE și NATO, între România și
Ucraina, care le închid granițele și
nu le vorbesc niciodată cât conduc
statul ca păpuși ale lui Putin?
Cât privește Andrei Năstase e
și mai simplu. În cazul în care nu
va accepta dialogul și va continua
cu mesajul, adesea copilăresc,
anti-oligarhic, mașina de șantaj
a PDM-ului e construită pe
cele mai „perfecte și moderne”
mecanisme de șantajare, dar mai
ales de manipulare. Problema cea
mai sensibilă pentru PDM este
votul mixt în parlamentare. Să fi
fost alegeri pentru Parlament, Ion
Ceban devenea deputat cu doar
40% din voturi, pentru că nu există
turul II nici pe circumscripțiile
uninominale, croite la repezeală.
Or, lăsând sistemul mixt fără
schimbări până la alegerile
generale, după parlamentare PD
va trebui să rupă deputați nu de
la Dodon, ci deja de la Putin.
Ceea ce va fi mult mai complicat.
Exemplul Silviei Radu ar trebui să-i
determine să modifice sistemul
mixt pentru circumscripțiile
uninominale. Ca să nu ne trezim
în majoritatea circumscripțiilor
cu câte un candidat al socialiștilor
(așa cum s-a întâmplat la Chișinău
în primul tur) și cu întreaga
republică cedată, din prostie sau
din calcul premeditat, socialiștilor.
Mai drept, Kremlinului.
Până atunci însă Andrei
Năstase continuă cu un mesaj
geopolitic anti-oligarhic, mai
puțin convingător pentru un
electorat sătul de discursuri
politico-partinice. Iar Ion Ceban
ba face închinăciuni, ca în fața
unor răstigniri, locuitorilor din
periferii, grăbiți dis-de-dimineață
la serviciu în capitală, ba adună
sub Arcul de Triumf din inima
capitalei simpatizanți (în mare
parte socialiști și poate câțiva gurăcască) la un soi de „conferințe de
presă” (neapărat cu jurnaliști de la
mijloace media afiliate PSRM), la
care să le spună brașoave electorale
despre cât va face în funcția de
primar. Și, tot neapărat, el la umbră,
audiența în soarele dogorâtor
din ultimele zile de mai. Câte un
chișinăuian grăbit abia dacă apucă
să se întrebe: după 3 iunie va
rămâne pe Arcul de Triumf arborat
și drapelul UE, sau numai cel al
republicii, ca și la președinție?
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Statul Islamic, o creaţie a politicii externe americane

S

trategia anti-Assad a Casei Albe și sprijinul oferit de monarhiile din
Golf și Turcia au dus la întărirea facţiunilor al-Qaeda împotriva cărora
SUA au luptat în Irak. Prin urmare, facţiunile moderate ale opoziţiei din
Siria au fost eclipsate și măcelărite de extremiștii sprijiniţi de aliaţii SUA.
Consecinţa este intensificarea disensiunilor sectare din Orientul Mijlociu și
posibila izbucnire a unui război regional.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
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n volum publicat de un fost înalt
oficial din Departamentul de
Stat al SUA oferă detalii uluitoare despre
cum sprijinul acordat de SUA jihadiștilor
lui Osama bin Laden a dus la apariţia
organizaţiei Statul Islamic. Informaţiile din
acest volum al lui Michael Springmann,
diplomat de carieră care a lucrat în Biroul de
Informaţii al Departamentului de Stat, oferă
un context excelent pentru dezvăluirile
făcute recent de un fost oficial al Agenţiei de
Informaţii a Pentagonului (DIA), Michael
T. Flynn. Acesta din urmă a afirmat că
oficialii de la Casa Albă au continuat să
sprijine jihadiștii afiliaţi al-Qaeda din Siria,
în ciuda avertismentelor DIA că acest fapt
va duce implacabil la apariţia unei grupări
de tipul Statului Islamic.
Volumul lui Springmann arată cum
SUA au sprijinit mișcarea mujahedinilor
din Afganistan în anul 1980, cu scopul de
a zădărnici intervenţia militară a URSS.
Springmann arată că operaţiuni similare
sub acoperire au fost întreprinse de SUA
și după sfârșitul Războiului Rece, în fosta
Iugoslavie, în Libia și în alte state. Apariţia
organizaţiei Stat Islamic a fost rezultatul
acestei politici contraproductive, susţine
fostul diplomat american, citat într-un
amplu material publicat de jurnalistul
de investigaţie Nafeez Ahmed, pe care îl
reproducem în cele ce urmează.
SERVICIILE AMERICANE,
CONȘTIENTE ÎNCĂ DIN 2008 DE
ACTUALUL DEZASTRU DIN IRAK
Presa scrie până la acest moment,
consemnează jurnalistul Nafeez Ahmed,
cum jihadiștii din Statul Islamic au adoptat
o politică și o teologie a atrocităţilor
înfiorătoare împotriva celor de alte religii sau
confesiuni. Ce nu se spune este însă că una
dintre cauzele majore ale acestui nou tip de
terorism, care reclamă crearea unui stat cu
o administraţie funcţională și chiar servicii
sociale, este consecinţa sprijinului american
acordat insurgenţilor din Siria, majoritatea
foști luptători al-Qaeda din Irak.
Un document intern al DIA arată,
încă din august 2012, că grupările care au
început să lupte împotriva regimului sirian
al lui Bashar al-Assad sunt dominate de
„salafiști, Fraţii Musulmani și al-Qaeda din
Irak”. Michael Flyn, general-locotenent în
DIA, acum în retragere, a confirmat acest
fapt într-o emisiune recentă a postului
Al-Jazeera. Flynn arată că DIA a încercat
să convingă Casa Albă să întrerupă
sprijinul oferit acestor grupări anti-Assad.
Informaţiile că această politică va duce la
consecinţe periculoase erau valabile înainte
de retragerea trupelor SUA din Irak.

„Slujba mea era să mă asigur de acurateţea
informaţiilor noastre și acest lucru era
valabil dinainte de 2012.Când eram în Irak
și trebuia să luăm deciziile pentru retragere
era foarte clar deja cu ce ne vom confrunta”,
spune Flynn.
Cu alte cuvinte, scrie Nafeez Ahmed
în articolul său, încă din 2008 (când fosta
administraţie Bush a luat decizia retragerii
trupelor din Irak), serviciile americane
erau perfect conștiente de ameninţarea
reprezentată de al-Qaeda și alte grupări
militante.
CONFLICTUL DIN SIRIA
PLANIFICAT LA LONDRA ȘI
WASHINGTON ÎNCĂ DIN 2008
Decizia SUA de a sprijini grupările
jihadiste și de a le folosi împotriva regimului
Assad, în ciuda avertismentelor DIA, a fost
luată perfect conștient.„A fost o decizie
asumată de Casa Albă. Chiar ar trebui să-l
întrebaţi pe președinte ce face de fapt acum
cu politica în regiune, pentru că lucrurile
sunt foarte confuze”, spune generalul Flynn
la Al-Jazeera.
Flynn este ofiţerul cu cel mai înalt grad
care a confirmat până acum informaţiile
dintr-un document al DIA din august
2012 care s-a „scurs” către presă. El arată
că sprijinul american pentru jihadiști este
anterior izbucnirii războiului civil din Siria.
Informaţia este confirmată și de o declaraţie
făcută în 2013, la televiziunea publică
din Franţa, de fostul ministru de externe
Roland Dumas. Acesta a declarat că Marea
Britanie a planificat o operaţiune secretă
în Siria încă din 2009, când se știa deja de
riscurile majore pe care le implică acest fapt
și sprijinirea grupărilor jihadiste.
„Cu doi ani înainte de izbucnirea
violenţelor din Siria, m-am întâlnit în Anglia
cu oficiali britanici care mi-au spus că
pregătesc ceva în Siria. Era vorba de Marea
Britanie, nu de America. Marea Britanie
pregătea trupe sub acoperire care să invadeze
Siria”, spune generalul Flynn.
UITE AL-QAEDA NU E AL-QAEDA
Ce s-a petrecut cu al-Qaeda din Irak după
intervenţia americană? În perioada 20082011, în urma operaţiunilor antiteroriste
ale guvernului irakian și ale armatei SUA,

gruparea a intrat într-o perioadă de declin
și a pierdut mult teritoriu. Până în 2011,
2000 de luptători fuseseră lichidaţi, iar alţi
9000 erau deţinuţi. Pe acest fond, presa de
orientare conservatoare scria că retragerea
trupelor SUA din Irak a fost cea care a dus
la resuscitarea al-Qaeda și apariţia Statului
Islamic. Însă generalul Flynn susţine altceva:
apariţia Statului Islamic se datorează
sprijinului secret oferit de SUA după 2011
și sprijinul oferit de Turcia (stat NATO),
care a sifonat fonduri ale jihadiștilor,
pentru a lupta împotriva regimului Assad.
Cum au ajutat SUA și al-Qaeda în
Irak, în același timp luptând împotriva
organizaţiei? În 2008, un raport realizat de
RAND, la solicitarea armatei SUA, arăta că
Washingtonul încerca să „producă diviziuni
în tabăra jihadistă. În Irak se folosește în
prezent această strategie la nivel tactic”.
Aceasta presupunea „alianţe temporare” cu
„grupuri naţionaliste insurgente afiliate la
al-Qaeda” care luptaseră iniţial împotriva
SUA, dar care acum erau ajutate de
americani cu „arme și cash”. Ideea era de a
momi aceste grupări pentru a se dezice de
al-Qaeda și a lupta alături de SUA. În același
an 2008, un specialist în contraterorism al
CIA avertiza că SUA au ajuns să sprijine
toate grupările din Irak și că „se va prăbuși
în curând castelul de cărţi de joc, când una
dintre grupări va ajunge să le depășească
ca forţă pe celelalte”.
Flyn mai adaugă la cele de mai sus că
sprijinul SUA pentru jihadiștii sunniţi
urma să ducă în mod sigur la resuscitarea
al-Qaeda, având în vedere că guvernul șiit
de la Bagdad, susţinut tot de SUA, continua
să discrimineze populaţia sunnită.
ÎNDEPĂRTAREA REGIMULUI
AL-ASSAD CU ORICE PREŢ
În perioada 2006-2008 au oferit sprijin
diverselor grupări războinice sunnite din
Irak, pentru a le îndepărta de al-Qaeda și a
slăbi organizaţia. Însă, în același timp, după
cum spunea fostul ministru de externe
Roland Dumas, SUA și Marea Britanie
au început o operaţiune secretă în Siria
bazându-se tocmai pe al-Qaeda, care
primea finanţare și din partea monarhiilor
din Golf. Acest sprijin a devenit evident
începând din 2011. S-a ajuns până acolo
încât generalul american John Kelly,
responsabil cu securitatea în regiunea Anbar
(controlată de Statul Islamic) se plângea în
2008 că jihadiștii încep să-și creeze fiefuri
și un adevărat stat în stat la graniţa cu Siria.
Lucrurile au alunecat pe o pantă
periculoasă, în momentul în care s-a
încheiat retragerea trupelor americane
din Irak, în decembrie 2011. Serviciile
americane au avertizat că sprijinul acordat
al-Qaeda în Siria va face ca gruparea să se
extindă în vidul lăsat în urmă de americani
în Irak. Documentul DIA din 2012 vorbea
deja despre crearea unui stat salafist în
estul Siriei, sub conducerea al-Qaeda și
care ulterior se va extinde spre Mosul (oraș
ocupat acum de Statul Islamic). Casa Albă
s-a făcut că nu aude și a continuat strategia
periculoasă de a sprijini gruparea teroristă,
pentru a îndepărta regimul al-Assad.
Consecinţa: Al-Qaeda din Irak s-a
autoproclamat, în aprilie 2013, drept Statul
Islamic și a început șirul cuceririlor și al
atrocităţilor. În aceeași lună, UE decide să
relaxeze embargoul impus Siriei, pentru
a permite rebelilor sirieni să exporte
petrol și să obţină bani pentru finanţarea
operaţiunilor anti-Assad. Numai că totul s-a
îndreptat împotriva Irakului, unde Statul
Islamic a reușit să ocupe Mosul.
SERVICIILE ARMATEI SUA SE SPALĂ
PE MÂINI
Serviciile secrete ale armatei SUA au
fost perfect acoperite în faţa Congresului
atunci când s-a pus problema expansiunii
organizaţiei Statul Islamic: militarii au
demonstrat că au avertizat liderii politici

de la Casa Albă. Mai mult, spune generalul
Flynn, serviciile au informat liderii politici
că armata irakiană nu va putea respinge
un atac al jihadiștilor, fiind vulnerabilizată
de animozităţile dintre liderii de la Bagdad
și triburile sunnite de corupţie și slaba
protecţie contrainformativă.
Serviciile americane și chiar și cele
irakiene au anticipat perfect atacul Statului
Islamic asupra orașului Mosul încă din
august 2013. La fel, serviciile americane
știau bine că anumite state din regiune sunt
complice cu organizaţia teroristă în special
Turcia, Qatar și Arabia Saudită. „Emiratele
Arabe Unite au jucat un rol mai important
decât celelalte state în susţinerea financiară,
un fapt care nu este atât de cunoscut”, mai
spune generalul Flynn.
Întrebat de ce armata americană nu și-a
coordonat acţiunile cu armata irakiană
pentru a combate din start extinderea
organizaţiei Statul Islamic, Flynn a spus:
„Americanii au permis Statului Islamic să

evolueze, pentru că doreau îndepărtarea
lui Assad din Siria. Însă nu au anticipat că
rezultatele acestei strategii le vor scăpa de sub
control”.
Nu a fost o eroare a serviciilor secrete,
ci o decizie asumată de liderii politici din
SUA, care au dorit îndepărtarea lui Assad
cu orice preţ, scrie Nafeez Ahmed.
VIZA PENTRU AL-QAEDA , PRIN
GENEROZITATEA CIA
Nu este pentru prima dată când strategia
adoptată de politicienii americani a pus
serviciile secrete în ipostaze dificile. Potrivit
volumului „Visas for al-Qaeda”, al fostului
diplomat Michael Springmann, aflat la post
în perioada 1987-1991 la Consulatul SUA
din Jeddah, în Arabia Saudită, serviciul de
vize al acestui consulat era populat de o
mulţime de agenţi CIA sub acoperire.
Acești agenţi au oferit vize americane
organizatorilor atentatului de la 11
septembrie 2001. 13 dintre cei 15 saudiţi
care au deturnat avioanele pe 11 septembrie
au primit vize SUA. Dintre aceștia, zece
au primit viza la Consulatul de la Jeddah.
Niciunul nu îndeplinea condiţiile de intrare
pe teritoriul american.
INSTALAREA, CU ȘTIINŢA
SERVICIILOR SECRETE, A
CELULELOR TERORISTE ÎN EUROPA
Și organizatorul atentatului de la World
Trade Center din 1993 a primit viză SUA
de la agenţi CIA sub acoperire, de data
aceasta din Sudan. Individul, Omar Abdel
Rahman, primește șase vize americane, sub
supravegherea CIA, între 1986 și 1990. Ce
făcea el în SUA? A ajuns să conducă un
centru de refugiaţi afgani, în fapt un paravan
pentru recrutarea mujahedinilor (patronaţi
de Osama bin Laden) ce erau trimiși să lupte
în Afganistan în insurgenţa antisovietică.
Apoi, în 1992, a ajuns să recruteze luptători
pentru războiul din Bosnia.
Nafeez Ahmed scrie că în mediile de
informaţii din Europa și SUA circulă date
despre cum folosirea mujahedinilor în
războiul din Bosnia a dus la instalarea
celulelor al-Qaeda în Europa. Ulterior, aceste
celule au jucat un rol esenţial în planificarea
atacului de pe 11 septembrie 2001, în SUA.
În ciuda acestor informaţii, administraţiile
Bush și Obama au continuat strategia de a
colabora cu Arabia Saudită, pentru a întări
forţele organizaţiilor jihadiste sunnite, cu
scopul de a bloca extinderea influenţei șiite
(Iran, Siria și Irak).
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Petrolul, la „Sărbătoarea Lupilor Galbeni”
Paşi spre elită, cu fascinaţie în tribune şi eşec pe gazon
Prof. Octavian BĂLTEANU;; www.ziarulploiestii.ro
p

SPECTACOL DE
POVESTE ȘI MESAJE
DE AUR…
Mereu aproape de echipa
lor de suflet, atât la bine, cât
și la greu, „Lupii Galbeni”
circa zece mii sâmbătă
(26 mai 2018) în tribunele
„bijuteriei”
noastre
de
stadion („Ilie Oană”), au
sărbătorit cu entuziasmul
recunoscut
promovarea
echipei „fanion” a Prahovei,
Fotbal Club Petrolul Ploiești,
în eșalonul doi al fotbalului
românesc.
Fanii echipei noastre, din
toate structurile de suporteri,
au realizat în tribune
spectacol de poveste, cu
scenografii impresionante,
cu atmosferă senzaţională,
cu aplauze și cântece, cu
făclii, cu fumigene galbenalbastre și nu numai, cu torţe,
cu joc temporar întrerupt,
cu costuri care încă pot
spori, cu mesaje care „spun
multe”…, precum: „Încă o
redută cucerită, încă un hop
trecut, pentru a redobândi,
tot ce am pierdut”; „Privim
înainte indiferent de ce
urmează, ultrașii, singura
baricadă care nu cedează”;
„În steag este nădejdea,

ani), dintre
vârstnic (86 ani)
gloriile noastre ploieștene
–
Dumitru
Munteanu
(fratele geamăn și petrolist,
magician și el – Anton
Munteanu se afla la Petrolul
din ceruri…), a fost premiat
de bravii suporteri și a dat
lovitura de începere, iar
după joc, căpitanul echipei
noastre Claudiu Tudor (33
ani), debutant cu Petrolul
în A, la 16 ani, apoi cu o
carieră impresionantă, și-a
anunţat, pe motive medicale,
retragerea, el urmând să
rămână în stafful tehnic sau
administrativ al marelui
nostru club.
Octavian Grigore, Cezar
BILANŢ ȘI
Seciu, Ion Cojocaru,
PREMIERE
Dumitru Munteanu, Silviu
Falimentată
Crîngaşu, „petrolişti de aur”, și
retrogradată

suntem de neclintit,
neclintit avânt
ne este cerul, albastru
nemărginit”…
„ADIO, SERIE C”, CU
EȘEC…
În ultimul joc, din Liga
3, „amar” pe gazon, cu
un nescontat eșec: * FC
Petrolul Ploiești – SC
Popești Leordeni 0-2 (01). Cu goluri incontestabile
ale oaspeţilor (Anghelini
și Luca în minutele 22 și
74…), pe fondul dominării,
ineficiente, a petroliștilor.
Alarmant…
Înainte de joc, legendarul
petrolist de aur, cel mai

în onoare…

din elita naţională (Liga
1) și apoi reînfiinţată sub
denumirea Petrolul 52
Ploiești (structura gloriilor
petroliste, cu Mircea Didrea
în frunte), din vara lui
2016, cu sprijinul decisiv al
suporterilor, al AJF Prahova
(președinte prof. Silviu
Crîngașu,
vicepreședinte
Teodor Negoiță) și în prezent
cel hotărâtor al societăţii de
prim nivel mondial Veolia România (manager general
- ing. Mădălin Mihailovici),
echipa noastră a reușit, după
promovarea (neînvinsă) în
Liga 3, să facă acum și pașii
spre Liga 2.
În
sezonul
recent
încheiat, FC Petrolul Ploiești
a înregistrat 19 victorii, 3
egaluri, 2 înfrângeri (ambele
„acasă”, în retur), golaveraj
57-18, 60 de puncte
acumulate,
devansând
celelalte 12 competitoare:
AFCM Alexandria 56p,
Voinţa Turnu Măgurele
56p, Astra 2 Giurgiu 42p,
SC Popești Leordeni 35p,
Flacăra Moreni 33p, CS
Tunari 32p, Atletic Bradu
26p, Concordia 2 Chiajna
25p, FC Aninoasa 20p,
Sporting Roșiorii de Vede
20p, CS 2 Mioveni 20p,

„Artă” şi dragoste, la peluză

Pe scurt, din sporturile Prahovei
ATLETISM
• Reprezentat, ca de obicei
onorant, de valoroșii săi atleţi,
Clubul Sportiv Municipal Ploiești
(antrenori – prof. Augustin
Iancu și prof. Robert Munteanu),
a cucerit recent (Stadion
„Nicolae Dobrin” Pitești, Etapa I,
Campionatul Naţional, Seniori /
Tineret / Juniori și Campionatul
Naţional
Universitar,
19-20
V.2018), 10 medalii (2 aur, 5
argint, 3 bronz).
„Aurul” l-a cucerit Costin
Homiuc la 200 m („T”) și
Alexandru Geamănu la 400 m
(J). Celelalte medalii (la diferite
categorii de vârstă și probe)
le-au obţinut Costin Homiuc,

Mădălin Popescu, Cristian Radu.
Reprezentând
Universitatea
Craiova sau Universitatea de
Educaţie Fizică și Sport București,
atleţii CSM Ploiești – Costin
Homiuc,
Mădălin
Popescu,
sau Bogdan Oprina, respectiv
Cristina Pricopie, Miruna Ioniţă,
Miruna Trifan au cucerit „aur”
sau „bronz”, la Campionatul
Naţional
Universitar.
• În Grecia, la Atena, la Concursul
Internaţional „Dromia Cup”,
atletul Costin Homiuc de la CSM
Ploiești (antrenor – prof. Robert
Munteanu), a cucerit medalia de
argint cu Ștafeta României, în
proba de 4x100 m.
• Structura sportivă de valoare –

0372.032.313
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Clubul Sportiv Școlar „Constantin
Istrati” Câmpina (antrenori –
profesorii Nicolae Pavel, Mihaela
Marin, Jenica Bran) și-a adjudecat
(Campionatul Naţional Copii 1, 2,
3 / Stadion „Iolanda Balaș Soter”
București / 19-20.V.2018), 13
medalii (7 aur, 1 argint, 5 bronz).
„Aurul” a revenit atleţilor–Denisa
Lepuș /C 1) la aruncarea suliţei,
Alexia Tudorache la greutate
și disc, Ana Banu la triatlon,
Eduard Unguroaica la lungime,
David Marin, la suliţă, Leonard
Văcărescu la triatlon (toţi la C
II), la diferite probe sau „vârste”
obţinând medalii și Ștefan Gagiu,
respectiv Denisa Lepuș, Paula
Corcodel, Eduard Unguroaica,

„Lupii Galbeni”, pe gazon, cu bucurie

18p.
Viitorul Domnești 18p
În final, cu suporterii
lângă ei pe gazon, fotbaliștii,
antrenorii și stafful tehnic și
administrativ al FC Petrolul
Ploiești au primit din partea
Federaţiei
Române
de
Fotbal, prin oficialii de vârf
ai acesteia, cupa cu medaliile
de campioni ai Seriei a 3-a,
din Liga 3.
PE DRUMUL SPRE
ELITĂ, LUMINAT DE
SPERANŢĂ…
Din 4 august 2018,
Fotbal Club Petrolul Ploiești
(denumire oficială sub care
va evolua), cu o echipă
cât mai bine conturată și
pregătită va evolua în Liga
2 și în care se va confrunta
într-o serie unică de 20 de
echipe, printre care unele
de tradiţie precum FC Argeș

Fumigene

David Marin și Maria Solomon.
• CSȘ „C. Istrati” Câmpina s-a
remarcat și în Concursul Naţional
de la Pitești, 19-20.V.2018), prin
atleta Ioana Plăvan, la suliţă
(argint) cu o aruncare de 50,37
m, record personal, la 54 de
cm de primul loc, dar și prin
Marius Vasile (aur, disc, J 1), cât
și Sebastian Oprea (J 1, disc) și
Andrei Richea (J 1, suliţă), dar și
în Campionatul Naţional Școlar
(26, 27.V.2018, București), în
care Marius Vasile (J 1), a cucerit
„aur” la greutate, Andreea Lungu
(J 1), la disc și Roberto Crăciun
(J II) la suliţă – argint, iar Andrei
Richea (J 1) la suliţă – bronz.
GIMNASTICĂ RITMICĂ
Clubul Sportiv Municipal
Ploiești (coordonatoare Liliana

Pitești, UTA Arad
Arad, Ripensia
Pitești
Timișoara, Dacia Brăila sau
Pandurii Târgu Jiu, Farul
Constanţa, U Cluj Napoca,
cu unele din apropierea
Capitalei, de la Adunaţi,
Clinceni, Balotești, Snagov,
dar și cu altele, pentru unul
din cele două locuri ce duc
în Liga 1, elita naţională.

Căpitanul Claudiu
Tudor şi fiul (şi
urmaşul…) său,
Lucas Tudor…
Imagini: Răzvan
Păsărică / Sport Pictures

Petrolul, Campioana 2018, Liga 3, Seria 3…

Băescu) a reprezentat România
la o prestigioasă competiţie
internaţională de gimnastică
ritmică, „Cupa Irina Deleanu”
(București, 18-20.V.2018, la
care au luat parte sportive din
Azerbaidjan, Cehia, Germania,
Italia, Moldova, Rusia, România)
prin tinerele performere –
Alexandra Denisa Stoian, Miruna
Ioana Ciocîrlan, Rebecca Gabriela
Constantin – la junioare și Sabina
Ioana Enache și Anisia Drăgan
la prejunioare. Printre medaliate
și prahovencele noastre Denisa
Stoian (argint cu România și bronz
la cerc) și Sabina Enache (argint la
individual, aur la cerc, bronz la
minge și măciuci). Printre arbitre
s-a aflat și Evgenia Kanaeva –
Rusia, dubla campioană olimpică.

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!”

