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„Omul poate fi distrus, dar nu învins.”

- Culese de Tata

Ernest Hemingway (1899-1961) Scriitor amertican

CINE UITĂ...
NU MERITĂ!
Marius MARINESCU
lo, familia Geambașu? Da! Doamna
Geambașu? Da! Doamnă, de la
spital vă sun...în legătură cu... Cu ce domnule,
a pățit mama ceva? Nu, doamnă, îmi pare
rău...aveți o fiică? DA...Ioana!? Doamnă, fiica
dumneavoastră se numește Ioana Victoria?......
Doamnă...doamnă! Da....vă ascult!...Doamnă,
în această seară, a avut loc un incendiu groaznic
într-un club din București. Da, știu, am văzut la
televizor...O, DOAMNE, a pățit suflețelul meu
ceva? Doamnă...fiica dumneavoastră, Ioana
Victoria, de optsprezece ani, absolventă cu 9.51
la bacalaureat, olimpică la matematică, cu vise de
arhitect și chip de înger...TRĂIEȘTE! DOAMNE,

„A

DUMNEZEULE MARE, de trei ani...de 1095 de
nopți nedormite, aștept telefonul ăsta. Credeam
că o să mor și nu o să mai primesc vestea asta...
îți mulțumesc din tot sufletul meu, domnule...îți
mulțumesc!...Te rog să îmi spui cum te cheamă?
Nu contează, doamnă, sunt tatăl unuia dintre
prietenii Ioanei, care și el TRĂIEȘTE...ca toți
ceilalți 63 de prieteni ai lor, care și ei TRĂIESC!
Și am ales să vă sun prima pe dumneavoastră,
doamnă Geambașu, dar o să îi iau pe rând, să
le dau vestea asta tuturor celor care ne-au iubit
copiii, pe iubiții lor, pe iubitele lor, pe colegii lor,
dar și pe cei care i-au plimbat prin spitale, pe cei
care n-au făcut ce trebuia, pe cei care s-au folosit
de îngerii noștri, care ne-au mințit că o să fie
bine, care au vrut să-i uite...pe toți, doamnă, pe
toți! Să simtă ce simțim noi acum! La revedere,
doamnă! La revedere, domnule!”

EXPROPRIERI DE 1,3 MILIOANE
DE EURO, LA PLOIEȘTI
1,3

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

milioane de euro (6,6 mil. lei)
vor costa imobilele-terenuri
și clădiri-pe care Primăria Ploiești
le expropriază în vederea construirii
legăturii rutiere dintre Gara de Vest
și Gara de Sud și reabilitarea piețelor
celor două noduri feroviare. Pe fondul
unui buget municipal în criză, Consiliul
Local Ploiești a decis ca despăgubirile să
fie asigurate printr-un credit contractat
în perioada următoare. Suprafața care
ar urma să fie expropriată se ridică
la 23.695,27 de metri pătrați teren și
2.326,01 mp construcții. Cele mai multe
imobile aparțin Companiei Naționale
de Căi Ferate CFR SA și SC Uzuc SA,
dar cea mai mare suprafață de teren,
15.514 metri pătrați, aparține societății

New Century Development SRL
SRL,
despăgubirea situându-se la 473.826
euro. Printre cei care vor primi bani de

la municipalitate se afl
aflăă și SC Hale și
Piețe SA care va încasa, în schimbul a
două construcții, suma de 36.800 euro.

SALARIUL MINIM BRUT
CREȘTE DE LA 1 NOIEMBRIE
D

eși Guvernul Dăncilă, prin
ministrul
Finanțelor,
Eugen
Teodorovici, a anunțat la Bruxelles
înghețarea salariilor bugetarilor în

2019, șefa Ministerului Muncii, Olguța
Vasilescu, a promis că salariul minim
brut pe economie se va majora de la 1
noiembrie 2018, introducându-se și o grilă
diferențiată în funcție de studii și
vvechimea în muncă. Astfel, salariul
de bază minim brut pe țară garantat
d
în plată va crește de la 1.900 lei, la
22.080 lei, respectiv, la 2.350 lei/
lună pentru angajații pe posturi
lu
pentru care sunt necesare studii
p
ssuperioare conform Clasificării
Ocupaţiilor din România (COR)
O
șși pentru cei care au o vechime în
ccâmpul muncii mai mare de 15 ani.
În Codul Muncii va fi introdus și un
prag minim de 45% al raportului
p
dintre salariul minim și salariul
d
mediu brut. Printre motivele
m
invocate la luarea acestei decizii se
in

află în principal cel care se referă la faptul
că numeroși lucrători cu normă întreagă
câștigă venituri sub nivelul minim de
subzistență sau nivelul minim de trai
decent calculat la nivelul gospodăriilor
de salariați. România are cea mai ridicată
rată de sărăcie în rândul lucrătorilor cu
normă întreagă (full time) din UE -13,3%
din total. Situația este și mai gravă în
rândul lucrătorilor cu timp parțial de
lucru (part time), unde România, cu 61%
rată de sărăcie, are de aproape 4 ori mai
mult decât media UE28. S-a mai spus că
majorarea salariului minim are un impact
pozitiv asupra creșterii economice în
sensul în care influența în PIB este 0,8
puncte procentuale și că ar conduce la
reducerea inegalităţilor de venituri, în
contextul în care România ocupă locul 7
în UE, după acest criteriu.

SUCCES GARANTAT LA FESTIVALUL DE TEATRU „TOMA CARAGIU”
D

irectorul Mihaela Rus a dat
asigurări că a VIII-a ediție a
Festivalului de Teatru „Toma Caragiu”
Ploiești va fi un succes total, anunțând
că, în perioada 6-11 noiembrie, vor
fi puse în scenă 21 de spectacole, în
șapte locuri diferite. La festival au
fost selectate spectacole ale unor
trupe din Ploiești, București, Spania,
Franța și Macedonia. În program
figurează piesa „Zaraza” a teatrului

Actualitate
Economic,
Prahova nu se
simte bine

ploieștean, „Stage dogs”, semnată de
Florin Piersic Jr., „Shylock” , în regia
lui Horațiu Mălăele, „EmojiPlay”
(Gigi Căciuleanu), „Titanic Vals”,
„Svjek în concert”, spectacol-concert
de Ada Milea, „Arta conviețuirii”,
„Totul e relativ”, „Angajare de clovn”,
„Dumnezeul de a doua zi”, „The
Forest of My Tree”, de Sasho Dimoski,
pusă în scenă de trupa „North of
Impact Theatre Company” din
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Actualitate
Au devenit
românii
eurosceptici?

Republica Macedonia etc. Trupele
din Franța și Spania vor avea celebrele
lor reprezentații astradale, lucru care
nu va face altceva decât să contribuie
la succesul aproape garantat de către
organizatori. Bugetul festivalului,
asigurat de către Primăria Ploiești,
este 700.000 de lei, suma fiind
completată prin contribuții ale
sponsorilor. Prețul unui bilet variază
între 30 și 50 lei.
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Ţara de dincolo de ţară
Integrare
europeană cu
PSRM
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Ocolul Pământului
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Cine va
câştiga noul
Mare Joc?

“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 rutiere
a continuat în Prahova.
Pompierii militari au fost și ei în
alertă după ce pe raza județului
s-au produs mai multe incendii
de vegetație uscată.

Roxana
Tănase;
R
Tă
www.ziarulploiestii.ro
Accident rutier pe DN 1A, la
Măneciu
Accidentul rutier a avut loc,
potrivit primelor cercetări, după
ce șoferul unui autoturism a
derapat, iar mașina a acroșat
semiremorca unui tir. La fața
locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. Traficul în zonă nu
a fost afectat. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident la intersecția Malu
Roșu - Podul Înalt din Ploiești
O femeie în vârstă de 67 de ani
a trecut prin clipe cumplite după
ce a fost lovită de un autoturism.
Potrivit primelor informații,
în momentul în care a avut loc
accidentul rutier femeia încerca să
traverseze strada chiar pe trecere.
La fața locului au ajuns echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Victima,
care prezenta un traumatism la
genunchi, a fost transportată la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
Accident rutier la Drajna de Jos
Accidentul rutier s-a produs
pe DJ 102 B, în satul Drajna de
Jos, din comuna Drajna, după
ce, spun martorii, șoferul unui

camion a pierdut
controlul
d
l l
direcției și a lovit un autoturism
care era oprit. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Din
fericire, accidentul rutier nu s-a
soldat cu victime. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier în Ploiești, pe
strada Mihai Bravu
Accidentul rutier s-a produs
în apropiere de liceul Teleajen.
Un tânăr în vârstă de 18 ani a
fost acroșat de un autoturism. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Potrivit
primelor informații, victima
prezenta un traumatism craniocerebral și un traumatism la
gleznă, motiv pentru care a

2

fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs accidentul rutier.
Autoturism în flăcări în
Câmpina
O persoană a sunat la 112 și a
alertat autoritățile. Autoturismul
a fost cuprins de flăcări în zona
Casei de Cutură, pe Bulevardul
Carol I, în timp ce se afla în trafic.
Conducătorul auto a fost, din
fericire, inspirat. A oprit imediat
mașina pe marginea drumului. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției, ale Inspectoratului
pentru Situații de Urgență, dar
și ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Din fericire, nimeni nu
a fost rănit. Cele două persoane
care se aflau în autoturism au
reușit să iasă din mașină înainte
de a se întâmpla vreo nenorocire.
Potrivit ISU Prahova, incendiul
s-a manifestat la compartimentul
motor.
Incendii de vegetație uscată în
Prahova, pe suprafețe de mii de
hectare
Pompierii militari au fost
în alertă după ce în mai multe
localități au izbucnit incendii
de vegetație uscată. Zeci de
pompieri militari au intervenit

pentru stingerea focului. Astfel
de intervenții au avut loc în
comuna Brazi, sat Negoiești,
unde a fost afectată o suprafață
de 8.000 mp, dar și în comuna
Ariceștii Rahtivani, unde a fost
afectată suprafața de 2.000 mp.
Pompierii militari au intervenit
și pentru stingerea unui incendiu
de vegetație uscată în comuna
Podenii Vechi. Astfel de incendii
au mai avut loc, din păcate, în
Ploiești, pe strada Plutelor din
Cartierul Mitică Apostol, în
Lipănești, în comuna Ariceștii
Rahtivani, în apropiere de DN 72,
dar și în localitățile Teișani și în
Râfov.
Casă mistuită de flăcări în
comuna Șirna
Focul a cuprins o casă din
satul Tăriceni, comuna Șirna.
Pompierii militari au fost solicitați
să intervină, însă, din păcate,
locuința a fost mistuită de flăcări.
Incendiul s-a manifestat violent,
la întreaga locuință, fiind afectată
o suprafață de 100 mp. Pompierii
militari au reușit să localizeze și să
stingă focul. Proprietarii locuinței
au acum nevoie de ajutor, având
în vedere că au rămas fără un
acoperiș deasupra capului. Primii
care au sărit în ajutorul familiei a
cărei casă a fost mistuită de flăcări
au fost vecinii, care au pus mână
de la mână să repare locuința.
Două persoane atacate de urs la
Măneciu
Incidentul a avut loc în satul

Plăiețu, din comuna Măneciu.
Două persoane, soț și soție, au
fost atacate de un urs. Cele două
victime s-au luptat, la propriu,
să se salveze și au reușit să-l
lovească pe animal cu un topor.
O persoană a sunat la 112 și a
solicitat ajutorul medicilor de la
Serviciul de Ambulanță Prahova.
Salvatorii, alături de personalul
de la ISU Prahova, au fost nevoiți
să traverseze cu o barcă lacul de
acumulare de la Măneciu pentru
a ajunge la persoanele rănite.
Ajunși la fața locului, medicii au
constatat că sesizarea se confirmă.
Două persoane, o femeie în
vârstă de 58 de ani și un bărbat
în vârstă de 52 de ani, prezentau
plăgi și escoriații. Femeia a fost
transportată la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești, în timp ce bărbatului i-a
fost acordată asistență medicală
la fața locului. Autoritățile au
anunțat că ursul a fost găsit mort.
Acesta nu este singurul incident
provocat de urși în Prahova. În
urmă cu două săptămâni un alt
bărbat a ajuns la spital după ce
a fost atacat de un urs pe raza
localității Brebu. Victima, în vârstă
de 60 de ani, a fost transportată la
Centrul de Primiri Urgențe de la
Spitalul Municipal Câmpina.
Tânăr dat dispărut la Filipeștii
de Pădure
Politistii din Filipestii de Pădure
au fost sesizati despre faptul că
Bădoi Alexandru Florin, în vârstă
de 18 ani, din localitate, a plecat
voluntar de la domiciliu si nu a
mai revenit, potrivit IPJ Prahova.
Tânărul are înălțimea de 1, 60 1, 65, greutate de aproximativ
60 de kg, constituție atletică, ten
măsliniu, fața ovală, ochii verzi
și părul negru. „La momentul
plecării era îmbrăcat cu pulover
în carouri de culoare cenușie,
pantaloni de trening de culoare
neagră
cu dungi de culoare
albă pe lateral, tricou de culoare
portocalie, adidași de culoare

neagră cu șireturi de culoare
verde. Persoanele care pot oferi
informații despre tânărul în cauză
sunt rugate să sune la 112 sau să
anunțe cea mai apropiată unitate
de poliție”, este apelul lansat de IPJ
Prahova.
Furturi de sezon
Jandarmii
din
cadrul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Prahova au acționat
pentru combaterea delictelor
silvice pe raza localitaţiilor Mizil,
Chiojdeanca și Apostolache,
ocazie cu care au fost depistate
trei persoane care transportau
material lemnos (lemn de focsalcâm, carpen și mojdrean) fără

a avea avize de însoțire, a anunțat
IJJ Prahova. Persoanele au fost
sancționate
contravențional.
Totodată, întreaga cantitate de
lemn
descoperită,
respectiv
2,47 metri cubi lemn de foc, a
fost confiscată și a fost lăsată în
custodia lucrătorilor din cadrul
Ocolului Silvic Verbila. Valoarea
sancţiunilor aplicate s-a cifrat la
5.000 de lei.
Razie pe șosele
Aproximativ 50 de sancțiuni
date pentru depășirea vitezei
regulamentare
și
94
de
autoturisme controlate de polițiști.
IPJ Prahova a prezentat bilanțul
unei acțiuni rutiere care a avut

loc pe DN 1,
Comarnic,
1 în zonele Comarnic
Nistorești, Bănești și Florești. Pe
durata verificărilor, polițiștii au
folosit inclusiv un aparat radar
TruCam, dar si alte tipuri de
aparate de măsurare a vitezei de
deplasare a autovehiculelor. În
timpul acțiunii, polițiștii au aplicat
61 de sancțiuni, 48 fiind pentru
depășirea vitezei regulamentare, a
precizat IPJ Prahova. De exemplu,
pe raza localității Bănești, polițiștii
au depistat un autoturism care
avea 107 km/h, cu 37 km/h mai
mult față de prevederile legale.
Totodată, un conducător auto a
fost depistat în trafic în timp ce
vorbea la telefon, iar trei șoferi
au fost sancționați pentru că nu
au folosit centura de singuranță.
În urma controlului, polițiștii au
acordat amenzi în cuantum de
18.927 de lei.
Dosar penal pentru artificii
Polițiști din cadrul Secției 1
Ploiești au depistat într-un parc
un bărbat care avea expuse spre
vânzare 28 cutii cu produse pe
bază de amestec pirotehnic. „În
cauză a fost întocmit un dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de orice operațiuni cu
articole pirotehnice fără drept”, a
anunțat IPJ Prahova.
Controale la deținătorii de arme
din Florești, Păulești și Ploiești
Polițiști din cadrul Serviciului
Arme,
Explozivi,
Substanțe
Periculoase au efectuat cinci
controale în localitățile Florești,
Păulești și Ploiești. „Astfel, au
fost constatate încălcări ale
prevederilor legale cu privire la
modul de deținere și păstrare a
armelor și munițiilor, deținere

de muniție interzisă și materiale
pirotehnice, precum și deținerea
armelor și munițiilor la altă adresă
decât cea înscrisă în permisul de
armă. În această situație au fost
identificați trei prahoveni, care au
fost sancționați contravențional”,
a precizat IPJ Prahova. Pe numele
unuia dintre ei, polițiștii au
întocmit un dosar penal, fiind
dispusă și măsura complementară
a anulării dreptului de deținere port
și folosire arme și muniții letale,
precum și a ridicării permisului de
vânătoare permanent.
Mandate puse în aplicare
Polițiști
din
municipiul
Câmpina au pus în executare un
mandat de arestare preventivă
emis de Curtea de Apel Brașov,
pe numele unui tânăr în vârstă
de 26 de ani, domiciliat în
comuna Măgureni. Tânărul a
fost condamnat pentru săvârșirea
infracțiunilor de introducere în
țară, fără drept, de droguri de
risc. Prin mandatul de arestare
preventivă s-a dispus reținerea și
predarea inculpatului către I.J.P.
Covasna. Acesta nu este singurul
caz în care a fost pusă în executare
o decizie a instanței. La nivelul
Poliției Orașului Vălenii de Munte
a fost constituită o echipă, care
s-a deplasat pe raza comunei
Drajna, unde a fost depistat și
arestat un bărbat de 47 de ani, în

b
d t emis
i d
ăt
baza unuii mandat
de către
Judecătoria Vălenii de Munte.
Bărbatul, potrivit IPJ Prahova, a
fost încarcerat în Penitenciarul
Mărgineni, fiind condamnat la
executarea unei pedepse privative
de libertate de 2 ani și 4 luni
închisoare.
Un bucureștean a distrus nunta
mai multor prahoveni
Polițiștii din Prahova au
efectuat două percheziții la un
bărbat care este bănuit că ar fi
înșelat mai multe persoane cărora
le-ar fi promis organizarea de
evenimente. Perchezițiile au fost
efectuate în București, în cadrul
unui dosar penal care vizează
un bărbat, în vârstă de 35 de
ani, bănuit de înșelăciuni. „Din
cercetări au rezultat indicii că,
în perioada 2014 - 2018, cel în
cauză ar fi determinat părțile
vătămate să-i remită diverse sume
de bani promițându-le în schimb
organizarea unor evenimente
(nunți și botezuri). După încasarea
banilor, acesta nu mai îndeplinea
serviciile promise”, a anunțat IPJ
Prahova. Potrivit polițiștilor, prin
activitatea infracțională, bărbatul
ar fi cauzat un prejudiciu de
aproximativ 400.000 de lei. Cel
în cauză a fost condus la sediul
I.P.J. Prahova, pentru audieri și
dispunerea măsurilor legale.
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CONSILIUL JUDEȚEAN N-A CHELTUIT
BANII PENTRU INVESTIȚII

S

ăptămâna trecută, spuneam că autoritățile județene n-au reușit în primele
nouă luni să utilizeze integral fondurile rezervate pentru modernizarea
drumurilor județene. La 30 septembrie, de exemplu, se utilizaseră doar 5,16% din
totalul sumelor alocate pentru dezvoltare la capitolul „transporturi” (3,329 mil. lei,
dintr-un program de 64,55 mil. lei)! Nici spitalele din subordinea CJ Prahova n-au
utilizat banii la maximum, deși e mare nevoie de modernizare la Maternitate sau la
clădirile Spitalului Județean de Urgență Ploiești.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

N

ici anul trecut autoritățile nu au stat
mai bine la acest capitol: dintr-un
program definitiv de 133, 367 milioane de
lei, Consiliul Județean Prahova și instituțiile
din subordinea sa au cheltuit, la secțiunea
de dezvoltare, fonduri în cuantum de 72,358
milioane de lei (54,26%). La capitolul
„transporturi”, în afară de banii rulați
prin Direcția Județeană pentru Protecția
Plantelor și de Întreținere a Drumurilor
Județene, CJ a cheltuit doar 23,37% din
fondurile alocate la secțiunea dezoltare
și 61,35% din cele rezervate secțiunii de
funcționare.

I

NVESTIȚII
MINORE
LA
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Înteresant este că, în acest an, n-au fost
epuizate sumele la capitolul „transporturi”
nici măcar la secțiunea de funcționare,

care presupune, printre altele, lucrări de
întreținere a drumurilor județene din
fonduri proprii. Pe primele nouă luni, era
vorba despre lucrări/achiziții programate
în valoare de 35,89 mil. lei, acestea fiind
realizate în proporție de 39,46%, respectiv,
14,165 milioane de lei. La secțiunea de
dezvoltare, situația poate fi definită drept
catastrofală având în vedere că s-au efectuat
lucrări în proporție de 5,16% din totalul
programat (3,329 milioane de lei, față de
o planificare de 64,558 mil. lei). Drept este
că instituțiile din subordinea CJ sau chiar
CJ Prahova n-au avut nici toți banii la
dispoziție. De exemplu, Guvernul României
n-a trimis în Prahova cei 14,093 mil. lei
pentru investițiile aprobate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală, deci chiar
dacă ar fi vrut să cheltuie, CJ nu prea avea ce!
Dar curios este altceva: autoritățile județene

CINCI PROIECTE
EUROPENE PENTRU
SPITALELE DIN
PLOIEȘTI

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei)
Denumire indicatori
Programat Programat Realizat 30 Procent
2018
30 sept.
sept.
Centrul Școlar de Educatie Incluzivă nr. 1 768,00
579,00
333,36
57,58%
Ploiești
Centrul Școlar de Educație Incluzivă
425,00
336,50
179,78
53,43%
Filipeștii de Târg
Centrul Scolar de Educație Incluzivă
637,20
471,00
258,40
54,86%
Vălenii de Munte
Școala Profesională Specială Plopeni
358,60
272,00
154,03
56,63%
Centrul Județean de Resurse și Asistență 205,80
163,55
47,03
28,76%
Educațională
Programul „Lapte-corn, mere și miere de 18.437,00 16.487,00 9.036,57 54,81%
albine”
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
2.807,00 8.304,00
87,52
1,05%
Colectarea, tratarea și distrugerea
3.788,00 2.841,00
681,69
23,99%
deșeurilor
Transporturi (bunuri și servicii)
51.106,41 35.897,41 14.165,03 39,46%
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Denumire indicatori
Programat Programat Realizat
2018
30 sept.
30 sept.
Învățământ
5.849,66
5.849,66 343,38
Spitalul Județean de Urgență Ploiești
11.300,00 11.300,00 2.833,37
Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești 3.000,00
3.000,00 1.875,07
Muzeul Județean de Artă Prahova
2.005,00
2.005,00 7,85
Muzeul Județean Științele Naturii Prahova 2.030,00
2.030,00 240,32
Direcția Generală de Asistență Socială și 6.142,46
6.142,46 579,33
Protecția Copilului
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
22.955,29 22.955,29 7.399,26
Transporturi (cheltuieli de capital)
64.558,35 64.558,35 3.329,00
n-au efectuat investițiile nici din banii
proveniți din excedentul rezultat din 2017
(n.n. -de fapt, excedentul se rostogolește de
câțiva ani încoace), deși se presupune că
ar fi avut la dispoziție fondurile respective.
Dar nu doar la „transporturi” nu s-au
cheltuit sumele programate: același lucru
s-a întâmplat la spitalele Județean și de
Obstetrică-Ginecologie, la centrele sociale

Procent
5,82%
25,07%
62,50%
0,39
11,84%
9,43%
33,69%
5,16%

din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecție a Copilului,
la instituțiile de cultură etc. Ar mai fi de
spus că nici veniturile n-au fost asigurate.
De pildă, la capitolul subvenții, pentru
finanțarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap au fost asigurați doar 132, 856
mil. lei, dintr-un programat de 156,516 mil.
lei!

ECONOMIC, PRAHOVA NU SE SIMTE BINE
E

conomia prahoveană nu se simte
foarte bine, cel puțin teoretic.
Unul dintre indicatorii care oferă date
în acest sens îl reprezintă numărul de
onsiliul Județean Prahova a depus la Agenția firme dizolvate. Pe fondul unui mesaj
de Dezvoltare Regională cinci proiecte care ar guvernamental foarte optimist, de genul
„economiei care duduie”, în Prahova,
774 de antreprenori au luat decizia
de a închide afacerile. Numărul este
în creștere față de anul trecut cu 10%,
când, în primele opt luni ale anului, își
radiaseră firmele 674 de patroni. Ca o
consolare, județul se situează sub media

C

națională de 32% creștere față de anul
precedent a firmelor radiate de la Oficiul
Național al Registrului Comerțului
(ONRC). În România, în perioada
1 ianuarie-31 august a.c., numărul
firmelor supuse procedurii dizolvării a
fost de 23.958, comparativ cu 18.185- în
primele opt luni ale anului 2016.
Cele mai multe afaceri închise sunt
din Giurgiu (procent de creștere a
societăților comerciale dizolvate de
117%), iar cele mai puține provin din
Harghita, Mehedinți și Brașov.

10.000 LEI COSTĂ
ANTICORUPȚIA DIN PRAHOVA

f d i europene destinate
d i
urma săă fie finanțate di
din fonduri
îmbunătățirii calității condițiilor din Spitalul
Județean de Urgență Ploiești și Spitalul de ObstetricăGinecologie Ploiești. Toate se află deocamdată în
procedura de evaluare. Autoritățile județene au
înaintat documentații pentru 11 proiecte însă pentru
niciunul nu s-a semnat contractul de finanțare. Pentru
cele două spitale, proiectele vizează modernizarea
și dotarea ambulatoriilor integrate, extindere și
modernizare a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean, asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova
și anveloparea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie
Ploiești. Președintele CJ, Bogdan Toader, a afirmat,
egea nr. 215/2001 privind
pentru presă: „dorința și prioritatea mea cea mai
administrația publică locală
mare, în acest mandat, este de a îmbunătăți calitatea
infrastructurii medicale”. Separat, din fonduri alocate oferă consiliilor județene dreptul de
din bugetul județului, la cele două unități spitalicești se a se asocia sau coopera cu persoane
află în desfășurare un amplu program de modernizare. juridice române ori străine, inclusiv

L

cu parteneri din societatea civilă, în
vederea finanțării și realizării în comun
a unor acțiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public județean. În
virtutea acestei prevederi, Consiliul

Județean Prahova a încheiat, anul trecut,
cu Direcția Generală Anticorupție a
Ministerului Afacerilor Interne, un
protocol de colaborare în domeniul
anticorupției. Asocierea are ca scop
stabilirea modalităților de promovare
în fața opiniei publice a activităților
de prevenire și combatere a corupției,
precum și de informare a personalului
structurilor subordonate Consiliului
Județean Prahova în vederea prevenirii
săvârșirii faptelor de corupție. Protocolul
a fost prelungit de drept și pentru 2018,
astfel că DGA a cerut și a primit de la
CJ Prahova 10.000 lei pentru derularea
activității specifice contractului de
colaborare.
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C

S

enatorul PSD Șerban Nicolae a
avut o ieșire absolut siderantă, luni
seara, la Antena 3. El s-a arătat indignat
că Gheorghe Mencinicopschi a fost
condamnat la închisoare în dosarul ICA,
doar pentru că „a furat un apartament
de trei camere la bloc”. În cadrul unei
emisiuni despre modificările Codurilor
penale, dur sancționate de Comisia de la
Veneția, Nicolae a vorbit despre „abuzurile”
DNA, ținând să spună că, în acel dosar,
condamnările au fost excesive doar pentru
că ar fi fost vânat Dan Voiculescu. Bre, nea
Șoferule, ce să-ți spun, te-ai ajuns și tu de
vreme ce ți se pare ca a șparli un apartament
înseamnă o nimica toată de gumă Ciunga!
Hai să facem o încercare, vrei? Uite, lasă-mă
să te prăjesc eu de casa aia a ta din Voluntari,
s-o fur de la tine adică și vezi dacă e bine să
nu ți-o înapoiez, să nu-ți dau banii pe ea și
nici să nu-mi facă legea nimic. Ce zici, te
bagi?

U

n brașovean și-a dus bolidul în
vârful muntelui, la câțiva metri de
Sfinx, într-o arie naturală protejată de lege.
Când un turist i-a făcut obsevație, fiindcă
jandarmeria se pare că n-are treabă cu ăștia,
Șmecherul, un oarecare A. Vișninescu, s-a
ofuscat rău de tot: „Ești invidios că trebuie
să urci pe jos? Cine își permite și are cu ce...
face ce vrea! Așa că ciocu` mic, bă!” Bine,
dragă, zic eu, dacă ai ambiții de-astea, data
viitoare încearcă Delta Dunării...

Ș

tiți că e o lege anti-lene, nu? Asta însă
nu i-a făcut pe abonații de la venitul
minim garantat să le treacă grețurile când
aud de muncă. Iată un dialog sugestiv cu un
zdrahon de om, înregistrat pe undeva, prin
Ploiești:
-Tu nu poți să muncești?
-Nu pot!
-Dar ce ai?
-Mă doare capul, mă ia cu amețeală.
-Nasol deci cu munca, nu?
-Nasol, da, de-o lună și ceva mă doare
capul... Pentru ce să muncim?
Mamăăă, câtă dreptate are omul. Păi, la
o adică, de ce să mai muncim dacă într-o zi
tot o să murim, nu? Faci casă, crești copii,
plătești rate la mașină și când o mierlești,
na, nu iei cu tine nimic, se lăfăie alții în
truda ta. Mai bine stai pe cracă și aștepți să
treacă viața...
-Ba nu, se aude o voce, domnul e bun la
noi, în Parlament. Tot ce trebuie e să-l apuce
amețeala când votează.

M

inistreasa de Interne l-a propus
pe colonelul Paraschiv, Fantoma
din 10 august, să fie promovat la gradul de
general cu o stea, răsplătindu-l, astfel, zice
Carmencitta, pentru „înalt profesionalism,
responsabilitate
și
devotament
în
exercitarea atribuțiilor de serviciu”. Bravo,
fătucă, uite cum era să te autodenunți cu
gurița ta proprie și personală. Care va să
zică astea atribuții le-a avut „Stafia albă”,
să le tragă românilor bastoane pe spinare
și să-i gazeze, nu? Iar lucrul acesta l-a făcut
bine de tot și cu devotament față de tine,
neh? Uite cum facem, duamnă: îi găsești tu
Fantomei un loc în București, îi faci statuie,
că merită, la cât de erou a fost, și măcar
așa va servi și el patria cu ceva: pe post de
sperietoare, vor fugi de el hoții, maidanezii,
chiar și șobolanii. Mă rog, dacă ai gusturi
masochiste, poți să-l iei la tine acasă, să te
bată cum i-a ciomăgit el pe românii din
Piața Victoriei.
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ălin Popescu Tăriceanu a declarat că
ALDE nu-l mai susține pe Tudorel
Toader. Acesta din urmă chiar s-a exprimat
către grefieri că nu va mai fi multă vreme
la cârma ministerului. Totuși, înainte de a
fi pus pe făraș, Tudorică vrea la rându-i să-l
dea afară și pe procurorul general Augustin
Lazăr, ca pe Laura Codruța, măcar să se
știe în țara asta cine-i... mămucul (tătucul
nu se poate, fiindcă ăla-i Dragnea) Justiției.
Între mămucul și tătuca zice c-are fi avut loc
următoare discuție:
-De ce mă dai afară, de parcă nu-s de
soi?
Ce s-a-ntâmplat cu tine, ce s-a-ntâmplat
cu noi?
Te scap acum de Lazăr, îl rad ca pe
Codruța,
Te scot din pușcărie și tu-mi arăți
crăcuța?
La care Liviu:
-Tudorele, să-ți spun drept,
Ți-am făcut o rană-n piept,
Nu e rană de cuțit...
Tudorele, te-am prostit!

le-a bifat în Chile, dar a omis să spună că
delegaţia română, în frunte cu ministrul, a
petrecut două zile și în Insula Paștelui, una
dintre cele mai râvnite destinații turistice
din lume, aflată sub jurisdicția statului sudamerican, însă la o distanţă de 3.600 de km
de țărm, în mijlocul Pacificului. Ei, oameni
răi și voi, femeia a fost acolo în interes
de serviciu! A trimis-o șefa sa, Veorica
Dănciloza, care a vrut să afle de la fața
locului informații legate de locul de unde
vine și la noi Sf. Paște...

D

A

flat într-o vizită la Vaslui, unde a fost
primit cu pâine, sare, flori și un porc
la proțap, vicepremierul Paul Stănescu a dat
vina pe mass-media locale și centrale pentru
că transmite o imagine greșită despre „un
județ care a crescut foarte mult în ultima
perioadă”. Wow...și în ce-a crescut, bre, în
vin, țuică sau spirt? Stănescule, lasă astea,
spune-ne, te-au întrebat moldovenii cum
a fost cu căruța aia cu proști, la Caracal?
Apropo, e un banc cu bomba. Cică e făcută
din moldoveni și din olteni. Când bomba
explodează, oltenii bubuie, iar moldovenii
se împrăștie...

C

ică Leocadia noastră, Grațiela
Gavrilescu adică, s-a aflat în perioada
16-21 octombrie într-o delegație oficială în
statul sud-american Chile, aflat pe coasta
Oceanului Pacific. Ministerul Mediului a
emis un comunicat în care a detaliat toate
momentele importante pe care Gavrilescu
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ragnea și Tăriceanu au căzut de
acord asupra formulei de remaniere
a Guvernului Dăncilă. Toată lumea se
aștepta să-l vadă plecat pe ministrul
Economiei, Dănuț Andrușcă, dar ce să
vedeți, amețitul Îngî-îngî rămâne pe poziție.
E ca în povestea aia când un cetățean, numit
Chiloți Gheorghe, s-a dus să-și schimbe
numele. Și cum te cheamă acum? La care el:
Chiloți Constantin... Așa și ăștia!

L

iberalii n-au avut ce face și au depus o
moțiune simplă împotriva ministrului
Apelor, Ioan Daneș. Acesta și-a luat la mișto
colegii care au compus o moțiune proastăproastă: „Moțiunea dvs. este ca o pizza cu
de toate. Îmi exprim mirarea că în text ați
omis să ma faceți vinovat și de ce plouă
sau de ce pică frunza toamna, de ce lupul a
mâncat-o pe bunicuța Scufiței roșii... Asta
să nu-mi cereți socoteală vreodată, pentru
că lupul este pe lista animalelor sălbatice
protejate și ține de ministerul Mediului”.
Bravo, Daneș, bine le-ai făcut visătorilor
ăștia, dar te rog și eu ceva: dacă acum pică
frunza singură, ca proasta, la primăvară
să nu te lauzi că o lipești înapoi în copac,
da? Lasă treaba asta în grija lui Daea, tu
ocupă-te cu apa de ploaie, că ai văzut ce se
întâmplă când se adună mai multe picături
la un loc!
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AU DEVENIT ROMÂNII EUROSCEPTICI?
C

Î

n vreme ce 4 sau 5 milioane de români și-au salvat
cumva destinul plecând să muncească în Europa sau
în alte colțuri ale lumii, cei care au rămas acasă s-au trezit
dintr-o dată să creadă, încurajați pesemne și de mesajul
politic subordonat interesului de a rearanja într-un anumit
fel justiția, că nu mai e atât de bine în Uniunea Europeană.
Pe scurt, la întrebarea dacă apartenența la UE e bună sau rea
pentru România, potrivit Eurobarometrului din septembrie,
românii au răspuns așa: 49% cred că e bine să fii în UE, 21%
că e rău, 27 % că nu e nici bine și nici rău, iar 3% nu știu să se
pronunțe. Procentul celor care cred hotărât în UE a scăzut cu
cel puțin 10% față de august 2017!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

el mai recent Eurobarometru
dat
publicității
de
P
Parlamentul European, pe baza
d
datelor culese în septembrie,
aarată că numărul românilor care
ccred că este bine să fii în Uniunea
E
Europeană a scăzut de la 57%,
îîn august 2017, la 49%, în 2018!
L
Locuitorii din cinci regiuni cred
m
majoritar că de fapt n-ar mai fi
cchiar atât de grozav în UE. Cea
m
mai șocantă situație se întâlnește
îîn regiunea Nord-Est (Botoșani,
SSuceava, Iași, Neamț, Vaslui și
B
Bacău) unde doar 20 la sută dintre
ssubiecții chestionați mai cred că e
b
bine ca țara să fie în UE. Jumătate
cred că nu e bine și o treime că nu
e nici bine nici rău. Apropiat se
situează regiunea Sud-Muntenia,
din care face parte și Prahova,
unde 44% dintre români mai cred
că e bine în UE, urmată de Centru,
Vest și Sud-Est-cu 46%. În vestul
țării și București, cetățenii au cu
totul o altă perspectivă, procentele
celor care cred în UE fiind între
61% (Sud-Vest Oltenia) și 78%
(Nord-Vest). Uniunea Europeană
este susținută în marile orașe,
unde 62% dintre cei care locuiesc
aici spun că e bine să fii în UE și

3,4 MILIARDE DE OAMENI DE
PE PLANETĂ TRĂIESC DIFICIL
ROMÂNIA, A DOUA ÎN UE CA RISC DE
SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ

U

ltimul studiu al Băncii
Mondiale arată că,
deși în prezent numărul
persoanelor care trăiesc în
condiții de sărăcie extremă
este mai mic, aproape
jumătate din populația lumii,
respectiv 3,4 miliarde de
persoane, se străduiește încă
să-și asigure nevoile de bază.
Raportul Bianual al Băncii
Mondiale privind Sărăcia
și Prosperitatea Comună,
intitulat
„Asamblarea
pieselor
din
puzzle-ul
sărăciei” („Piecing Together
the Poverty Puzzle”), spune
că „3,20 dolari, suma
disponibilă pentru traiul
zilnic, reflectă nivelul sărăciei
în țările cu venituri scăzute
și medii, iar suma de 5,50
dolari/zi reflectă nivelul
sărăciei din țările cu venituri
superioare și medii”. Sărăcia
extremă este definită drept
traiul cu mai puțin de 1,90
dolari/zi, până în anul 2030.

Cota populației lumii care
trăiește la limita sărăciei
extreme a scăzut de la 36%,
în 1990, la 10%, în 2015,
însă ritmul de reducere a
încetinit. Peste 1,9 miliarde
de persoane, respectiv, 26,2%
din populația lumii, trăiau cu
mai puțin de 3,20 dolari în
2015, iar 46% - cu mai puțin
de 5,50 dolari/zi.
În Uniunea Europeană,
oficiul de statistică al UE,
Eurostat, arată că România
s-a aflat, în 2017, pe locul doi
în categoria statelor cu cel
mai mare grad al riscului de
sărăcie și excluziune socială.
Cifrele spun că mai mult
de o treime din populație
era expusă riscului sărăciei
sau excluziunii sociale în
trei state membre- Bulgaria
(38,9%), România (35,7%) și
Grecia (34,8%), iar la polul
opus al scalei, țările cu cele
mai scăzute rate de sărăcie au
fost Cehia (12,2%), Finlanda

(15,7%), Slovacia (16,3%),
Țările de Jos (17,0%),
Slovenia și Franța (ambele
17,1%)
și
Danemarca
(17,2%). În perioada 20082017, România a înregistrat
o scădere cu 8,5 puncte
procentuale a ratei riscului de
sărăcie și excluziune socială,
urmată de Letonia (6 pp) și
Bulgaria (5,9 pp). La polul
opus, în perioada analizată,
rata riscului sărăciei și
excluziunii sociale a crescut
în zece state membre, cele
mai semnificative majorări
înregistrându-se în Grecia
(de la 28,1%, în 2008, la
34,8% în 2017 sau o creștere
de 6,7 puncte procentuale),
Italia (o creștere cu 3,4 puncte
procentuale față de 2008),
Spania (2,8), Țările de Jos
(2,1), Cipru (1,9) și Estonia
(1,6). În statele membre
ale Uniunii Europene, mai
mult de o persoană din
cinci a fost expusă riscului
veniturilor insuficiente în
România (23,6%), Bulgaria
(23,4%), Lituania (22,9%),
Letonia (22,1%), Spania
(21,6%), Estonia (21%), Italia
(20,3%) și Grecia (20,2%).
Cele mai scăzute rate au
fost înregistrate în Cehia
(9,1%), Finlanda (11,5%),
Danemarca
și
Slovacia
(ambele 12,4%), Țările de Jos
(13,2%), Franța și Slovenia
(ambele 13,3%), Ungaria
(13,4%).

doar 12 % spun că ar fi rău. La sate,
procentul celor care se uită urât la
UE se dublează, ajungând la 26 %,
în timp ce numai 42% cred că este
bine în Uniune. Ce spun românii
despre un Romexit și cum răspund
ei la întrebări despre UE?
-Romexit: ar vota pentru ieșirea
României din UE 43% dintre cei
care cred că e rău să fii în UE,
urmați de cei care nu știu dacă
e bine sau rău să fii în UE- 37%.
Chiar și 18% din cei care spun că
e bine în UE ar vota ieșirea. Un
procent foarte mare (49 %) dintre
cei care nu știu dacă e bine sau rău
să fii în UE, nu știu dacă ar merge
la vot. Românii care ar vota pentru
a rămâne în Uniune (68%) sunt cei
care cred că e bine în UE, urmați
de 16% dintre cei care nu știu dacă
e bine sau rău în UE și alți 15%
dintre cei care cred că e rău în UE.
-Categorii de vârstă: tinerii
cu vârste între 15-24 ani cred, în
procent de 25%, că e rău să fii în
Uniunea Europeană, iar mai mult
de jumătate (53%) dintre românii
cu vârste între 25-39 spun că este
bine în UE. Procentul cel mai mare
de români care cred că e rău să fii
în UE- 26%- e în categoria celor de

peste 75 de ani.
-Nivelul de educație: 24% cei
care au sub 15 ani de studii cred
că e rău să fii în UE, în vreme ce
românii cu peste 20 de ani de
studii cred asta în cea mai mică
măsură-17% și au cel mai puternic
sentiment pozitiv de apartenență
la UE-61%. Casnicii și șomerii
sunt în topul sentimentelor antieuropene, managerii asigură un
suport pro-european de 67%, iar
studenții, surprinzător, susțin că e
rău în proporție de 21%.
-Apartenență la clase sociale:
Clasa muncitoare livrează cei mai
puțini care cred că e rău în UE-6 %
și tot această categorie asigură cel
mai mare suport de aparteneță la
Uniune-60%. Din clasa superioară,
42% susțin că UE e un lucru rău,
iar clasa mijlocie- 49% cred că e
bine, iar 20%, că e rău în UE.
-Interes față de politică: Cei cu
interes scăzut față de politică au cel
mai mare procent de neapreciere a
apartenenței la UE-37%. Că e bine
că suntem în UE cred majoritatea
celor cu interes puternic față de
politică-70 % și 62 % dintre cei
cu interes mediu.

PROFESORII AR VREA
DICTATURA ȘI...
PEDEAPSA CU MOARTEA!
Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

EU N-AU ÎNCREDERE NICI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE....

U

n sondaj realizat de un grup de
cercetători ai Universității BabesBolyai din Cluj- Napoca în perioada 1024 noiembrie 2017 și dat publicității zilele
trecute, realizat pe un eșantion format
din 1.427 de profesori din învățământul
preuniversitar, din 140 de școli, scoate
la iveală o percepție șocantă a acestora
despre dictatură, pedeapsa cu moartea,
homosexualitate, xenofobie etc. Dar cel
mai rău este că profesorii, în calitatea lor
de formatori, nu și-au clarificat pentru
ei înșiși anumite aspecte. De exemplu,
45% dintre cadrele didactice ar dori un
regim dictatorial, în care România să fie
guvernată de un lider puternic, deși la
întrebarea cu privire la democrație, care
presupune separația puterilor în stat și
alegeri libere, 87% apreciază sistemul
politic actual din țară. Pe urmă, 42,5%
dintre profesorii intervievați nu ar dori
să fie vecini cu persoane de etnie rromă,
38,3% - cu homosexuali, 33,7% - cu
familii care vorbesc o altă limbă, iar 33,1%
nu vor să locuiască în apropierea unor
cupluri necăsătorite oficial. Foarte grav
este că 40% dintre dascăli consideră că

justificată, iar
pedeapsa cu moartea este justificată
11% sunt de părere că un sistem guvernat
de legea religioasă (care ar presupune
lipsa partidelor politice și absența
mecanismelor electorale) ar fi bun pentru
România. Peste 60% dintre intervievați nu
cred în organizațiile non-guvernamentale,
deși 74,1% dintre ei sunt membri de
sindicat, iar 48,5% au participat la greve.
De reținut că 14% dintre profesori nu
agreează UE, dar se pare că pe placul lor
nu este nici propriul sistem educațional
de vreme ce, pe primele trei locuri între
instituțiile în care au încredere, se situează
Armata (79%), Biserica (62%) și Poliția
(59%).

PROTEST SPONTAN LA SGU PLOIEȘTI
A

proximativ 50 de angajați de
la Serviciul de Pază din cadrul
Servicii Gospodărire Urbană Ploiești au
declanșat un protest spontan, în curtea
societății.
Principala
nemulțumire
pleacă de la decizia conducerii societății
de externalizare a serviciilor de pază,
pe motiv că astfel, vor fi diminuate
cheltuielile. Angajații de la pază susțin însă
cu totul altceva. „Cheltuielile anunțate cu
serviciul de pază actual nu sunt reale. Noi
nici măcar nu am fost plătiți la zi. În plus,
calculele vehiculate nu sunt adevărate. Au
spus că există cheltuieli cu echipamentul.

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
De ani de zile nu am mai primit niciun
fel de echipament. Avem o singură vestă
primită. Au fost anunțate cheltuieli cu
tot felul de dotări. Noi nu am avut nici
telefoane ca să avem posibilitatea de a
anunța un incident. Sunt numai minciuni”,
au declarat pe durata protestului mai mulți
angajați de la SGU Ploiești. În replică
însă, conducerea SGU Ploiești susține că
externalizarea serviciului de pază a fost
deja bugetată și că angajații SGU de la
Serviciul de Pază nu-și vor pierde locurile
de muncă dacă vor fi de acord cu planul de
redistribuire și reconversie propus.
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3000 DE ELEVI CU TERMOFICAREA
DIN PRAHOVA NU-I DE GLUMIT!
BANI PENTRU STRATEGII
ȘI BANI PENTRU
AU PRIMIT
STUDIUL CARE SĂ
ALEAGĂ VARIANTA
RECHIZITE ȘI OPTIMĂ
DIN STRATEGIE!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ÎMBRĂCĂMINTE
acă vă imaginați că, la Ploiești,
încălzirea locuințelor în sistem
D
DE LA
centralizat este o chestiune simplă, vă
înșelați. De fapt, lucrurile sunt chiar
complicate, dacă e să ne luăm după
BISERICĂ
toate procedurile (pe bani) care sunt

PLOIEȘTIULUI

tocmai
acum în derulare. Să începem
t
cu...
începutul! Pe data de 30 aprilie el modernizat,
c
n-aa indicat varianta
modernizat Primăria Ploiești și autorul studiului n
2019
se întâmplă să înceteze Contractul Consiliul Județean Prahova au realizat optimă, iar consilierii locali și județeni
2
nr.
n 2776/5246/29.04.2004 de delegare și aprobat „Strategia locală de alimentare se arată depășiți de situație, Primăria
prin
concesiune a gestiunii serviciului cu energie termică produsă în mod Ploiești și Consiliul Județean Prahova
p
public
de alimentare cu energie centralizat în sistem producție-transport- vor mai plăti separat „Studiul privind
p
termică
incheiat între județul Prahova distribuție la nivelul județului Prahova stabilirea modalității optime de gestiune
t
și
ș municipiul Ploiești, în calitate de pentru municipiul Ploiești”. Aceasta a a serviciului public de alimentare
„concedent”
și Veolia Energie Prahova, costat în jur de 300.000 lei. Documentul, cu energie termică produsă în mod
„
în
î calitate de „concesionar”. Fiindcă nu realizat de firma SC RomCapital Invest centralizat în sistem producție-transportse
s poate ca înțelegerea să fie prelungită SA, în baza Contractului de prestări distribuție la nivelul judetului Prahova
de
d la sine și pentru că există și alți posibili servicii nr.3653/20.02.2018, propune pentru Municipiul Ploiești”. Acesta va
furnizori,
pentru că e bine să fie mediu patru soluții pentru cele două termene costa 135.000 lei, bani suportați egal de
f
concurențial
cel puțin în teorie, care să de lucru, 2019-2023 și 2024-2043, CJ Prahova și Primăria Ploiești, instituții
c
ncepând
â d cu anull 2010,
2010 Biserica
Bi i Ortodoxă
O t d ă Română,
R â ă „amenințe” tentația comportamentului fiecare presupunând investiții de ordinul care dețin împreună 12,80% (câte 6,4%
în parteneriat cu World Vision Romania, derulează de monopol privat, apoi pentru că milioanelor de lei, în modernizarea fiecare) din capitalul Veolia Energie
programul social „Alege școala”, destinat elevilor care sistemul de termoficare trebuie și sistemului de termoficare. Ei bine, cum Prahova S.R.L.
provin din familii cu probleme materiale, tocmai pentru
a încuraja prezența acestora la cursuri. Proiectul constă
în acordarea, la începutul lunii septembrie, de rechizite
și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte
și încălțăminte acelor copii care provin din medii
defavorizate, care se confruntă cu riscul abandonului
școlar. În acest an, parohiile din Arhiepiscopia
Bucureștilor, 432 la număr, au oferit în total daruri în
partenerul privat. Interesantă Brașov, precum și operarea
valoare de 486.682 de lei, de care s-au bucurat în jur de
este și o altă prevedere al autostrăzii
București8.000 de elevi din București, Ilfov și Prahova. La noi în
cărei efect este greu de Ploiești. Contractul va fi
județ, potrivit site-ului de știri al Patriarhiei Române,
anticipat: dacă partenerul structurat pe mai multe
Basilica.ro, s-au acordat beneficii pentru aproape
privat ar finaliza proiectarea etape: 48 de luni, de la
3.000 de elevi, după cum urmează: Protoieria Vălenii
contractului,
și
execuția
autostrăzii semnarea
de Munte-35.915 lei, 704 de beneficiari, 54 de parohii
pentru
proiectare
și execuție;
mai devreme, ar urma să
implicate; Protoieria Ploiești Nord-21.260 de lei,
20 de ani, de la finalizarea
primească de la stat o primă
982 de beneficiari, 34 de parohii implicate în proiect;
lucrării, pentru întreținerea
de succes de 100 de milioane
Protoieria Ploiești Sud-13.955 de lei, 510 de beneficiari,
și operarea autostrăzii. Taxa
de euro pe an. În caz contrar, de utilizare a autostrăzii va fi
42 de parohii implicate; Protoieria Urlați-26.671 de lei,
dacă nu va termina proiectul de 6,3 euro fără TVA, aceasta
525 de beneficiari, 68 de parohii implicate; Protoieria
la termen, partenerul privat crescând gradual, în funcție
Câmpina-32.790 de lei, 573 de beneficiari, 75 parohii
ar trebui să achite statului
implicate.
39/2018. În român o amendă anuală în de mijlocul de transport care
omisia Națională de cu OUG nr.
nr 39/2018
Rata abandonului școlar din România a fost, în
tranzitează autostrada, până
Strategie și Prognoză termen de o lună vom
2017, de 18,3%, în scădere cu 0,2 procente față de 2016 a preluat de la Compania afla dacă există vreun același cuantum, respectiv la valoarea de 12,6 euro/100
(18,5%), arată datele publicate de biroul de statistică Națională de Administrare contractor pentru acest prim 100 de milioane de euro. km pentru un autobuz sau
al Uniunii Europene Eurostat. La nivelul celor 28 de a Infrastructurii Rutiere parteneriat
public-privat Viitorul partener privat va autocar, pentru fiecare 100
state membre ale UE, rata abandonului școlar a ajuns toate atribuțiile referitoare lansat de Guvernul Dăncilă avea obligația ca, în termen km parcurși. Reamintim că,
autostrada
Ploiești- pentru infrastructura rutieră de 15 zile de la încheierea pe sectorul Ploiești-Brașov,
la 10,6%, în 2017, în scădere față de 2016, când era de la
din România. Studiul de contractului, să înființeze magistrala cuprinde mai
Brașov.
Aceasta
a
publicat,
10,7%. România ocupă din acest punct de vedere locul
fundamentare
arată
că o
pe
19
octombrie,
în
Sistemul
societate
comercială multe lucrări complexe, cum
al treilea din UE, după Malta (19,6%) și Spania (19%).
fi
nanțarea
va
fi
asigurată
Electronic
de
Achiziții
pe
acțiuni
care
să
aibă ca ar fi 14 viaducte, 33 poduri
La polul opus, cu o rată a abandonului școlar mică, se
Publice, licitația pentru în proporție de maximum obiect exclusiv de activitate cu o lungime totală de
situează Croația (2,8%), Lituania (4,8%) și Slovenia
lucrările de construire a 25% de către statul român și realizarea, întreținerea și aproximativ 3 km și 2,6 km
(4,9%).
magistralei, în conformitate de minimum 75% de către operarea autostrăzii Ploiești- de tuneluri cu galerie dublă.

Î

ÎN 30 DE ZILE VOM AFLA DACĂ
AVEM CONSTRUCTOR PENTRU
AUTOSTRADA PLOIEȘTI-BRAȘOV

C

CAMPANIE ÎMPOTRIVA
FRAUDELOR DIN MEDIUL ONLINE

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

P

oliția Română, împreună cu Europol și Federația
Europeană a Băncilor, a lansat o campanie de prevenire
a celor mai întâlnite șapte tipuri de fraude în mediul online.
Campania s-a desfășurat în cadrul European Cyber Security
Month – Luna Europeană a Securității Cibernetice, serie
de manifestări care se derulează anual în luna octombrie,
având la bază o campanie de comunicare derulată pe
rețelele sociale. Totul a plecat de la faptul că „internetul
a devenit foarte atractiv pentru infractorii cibernetici.
Autorii folosesc metode ingenioase și promisiuni, cu scopul
de a obține bani sau informații financiare valoroase de la
potențialele victime. „Scrisorile nigeriene” nu mai sunt
de mult timp singurele tipuri de fraude în mediul online.
Tacticile folosite de infractorii informatici sunt din ce în

6

ce mai inovative și greu de detectat. Începând cu însușirea
nelegală a calității de manager al unei companii, până la
punerea în scenă a unor false relații de dragoste, autorii de
astăzi fac tot ce pot să obțină ceea ce vor – banii și/sau datele
dumneavoastră”, spun organizatorii campaniei. Una dintre
cele mai noi practici este „Frauda Mesaj de la șef - CEO
fraud”, care vizează angajații autorizați să efectueze plăți,
a precizat IGPR. Procedura este simplă. „Autorul sună sau
trimite un e-mail, pretinzând că este unul dintre managerii
companiei și îi determină să plătească o factură falsă ori să
efectueze un transfer din contul firmei”, a explicat poliția.
Pentru astfel de situații, a fost lansat un set de recomandări
pentru angajatori. „Fiți conștienți de riscuri și asigurați-vă
că angajații sunt informați și conștienți” și „încurajați-vă

angajații să proceseze cererile de plată cu prudență”,
prudență” sunt
primele două sfaturi. Totodată, pentru prevenirea unor
astfel de fraude, angajatorii sunt sfătuiți să implementeze
protocoale interne privind plățile, dar și să actualizeze
securitatea tehnică.

Ziarul Ploiestii
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A INTRAT ÎN VIGOARE LEGEA STATUL SE
ÎMPRUMUTĂ
ÎMPOTRIVA LENEVIEI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

DE BANI DE
LA COPII

persoanelor apte de muncă în familiile
beneficiare de ajutor social de a efectua
activitățile sezoniere, conduce la încetarea
dreptului bănesc. Pierd această facilitate și
ub aparența unui ajutor acordat
cei care refuză să efectueze muncă în folosul
românilor, Guvernul pregătește un nou
comunității gen salubrizare sau întreținere
a spațiilor verzi, sprijinire a serviciilor instrument prin care autoritățile centrale
voluntare pentru situațiile de urgență, pe se împrumută de bani de la populație. De
baza recomandărilor acestora, precum și alte
activități specifice stabilite prin hotărârea
consiliului local. Legiuitorul spune că, în
România, peste 25.000 de persoane primesc
venitul minim garantat de 10 ani. În luna
septembrie, la nivel național, statul a plătit
50,655 milioane de lei pentru 188.964 de
beneficiari ai venitului minim garantat,
însemnând o medie de 268,067 lei/lună/
persoană. Cei mai mulți asistați provin din
județele Dolj (12.038 de persoane), Bacău
(9.859), Buzău (9.736), Teleorman (8.781),
Galați (8.659) și Vaslui (8.352). La plopul
opus se află București (240 de beneficiari),
Timiș (1.551) și Ilfov (1.222).

S

L

loc de muncă sau nu vrea să participe la
cursurile pentru stimularea ocupării forței
de muncă și de formare profesională oferite
de agențiile teritoriale pentru ocuparea
forței de muncă va pierde ajutorul social.
De asemenea, refuzul de două ori al

egea anti
anti-lene,
lene așa cum a fost
supranumit actul normativ 192/2018
pentru modificarea L 416 a venitului minim
garantat, a intrat în vigoare de luni, 22
octombrie. Potrivit prevederilor adoptate
de Parlament, persoana care refuză un

STAȚII DE AUTOBUZ CU PLASMĂ, LA BRAZI
E

clar că localitatea Brazi depășește
oricare oraș din județ sub aspectul
infrastructurii, fie ea educațională, de
sănătate, de servicii sau rutieră. După ce
Primăria a construit și dotat mai multe
școli, săli de sport, cămine culturale și
grădinițe- iar imobile similare nu sunt nici
în Ploiești- după ce a finalizat alimentarea
cu apă și gaze, canalizarea, asfaltarea etc.,
autoritățile au cheltuit 82.000 euro pe 11
stații de autobuz închise, cu căldură iarna
și răcoare vara, cu monitoare TV etc.
Localnicii spun că așa ceva nu au văzut
nici la București și sunt foarte încântați
că nu vor mai aștepta autobuzul în frig
sau ploaie. Anterior, Primăria a cheltuit
niscai bani și pe rețeaua de supraveghere
video, alcătuită din 200 de camere de luat
vederi. Bugetul local, care depășește suma
anuală de 20 de milioane de lei, permite
investiții generoase. Printre proiectele

din portofoliul primarului Radu Leonaș
amintim: restaurare Conacul Nicolau și
amenajare zonă de agrement și de sport în
perimetrul acestuia, pe o suprafață de 12,5
ha; realizarea unui centru social pentru

bătrâni, cu sală de mese,
bătrâni
mese cantină și centrul
medical; reamenajare cămin nefamiliști cu
destinația de locuințe sociale și amenajare
zonă verde și locuri de joacă în colonia
Brazi etc.

RMN LA SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ PLOIEȘTI

C

ea mai mare unitate spitalicească din
județ are în dotare, începând cu această
lună, echipamente de imagistică prin rezonanță
magnetică (RMN) și sisteme de arhivare a imaginilor

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
medicale.
Aparatul, primul de acest
m
fel
fe din județ într-o unitate publică,
va
v deservi deocamdată bolnavii
internați,
iar de la anul va fi utilizat
in
și
ș în regim ambulatoriu (cu bilet de
trimitere).
Investiția s-a derulat în
tr
cadrul
c
Proiectului privind Reforma
S
Sectorului
Sanitar -Îmbunătățirea
C
Calităţii
și Eficienței Sistemului
Sanitar,
proiect derulat de Ministerul
S
Sănătății
și finanțat prin Banca
S
Internațională
pentru Reconstrucție
In
și
ș Dezvoltare (BIRD). Prezent, marți,
la SJU, la punerea în funcțiune
a
echipamentului,
președintele
Consiliului
Județean Prahova, Bogdan
C
Toader,
a amintit că instituția pe care
T
o conduce a alocat, începând cu 2017,
suma de 11 milioane de lei pentru modernizarea
spitalului, lucrările programate urmând să fie
încheiate anul viitor.

EDITURĂ

data aceasta, programul atinge un punct la
care cam toată lumea este sensibilă, copilul,
chestiunea care ar putea garanta succesul
demersului guvernamental. Proiectul se
numește „gROwth”- Contul individual de
economii Junior și constă în deschiderea
unor conturi la Trezoreria Statului pe numele
copiilor, unde părinții vor putea depune bani
anual, dobânda practicată fiind de 3%. Suma,
cu dobândă cu tot, va putea fi retrasă doar
după ce copilul a împlinit 18 ani. Contul se
deschide pe numele copilului automat, fără
a fi necesară o cerere din partea unuia dintre
părinți, a altui reprezentant legal al copilului
sau împuternicitului acestora. Statul vine și
cu un stimulent prin aceea că, dacă familia
depune pe numele minorului minimum
1.200 lei/an, va acorda o bonficație (tot în
cont) de 600 lei. Sumele depuse anual în
cont nu vor putea depăși un plafon maxim
reprezentând echivalentul în lei a valorii de
100.000 euro, calculat la cursul de schimb
din ultima zi a anului precedent. În acest
caz, prima acordată de stat va fi tot de 600
lei/an.

PRIMĂRIA VREA SĂ
EXTINDĂ CĂMINUL
DE BĂTRÂNI DE PE
COSMINELE

D

at în folosință
de
doi
ani, căminul de
bătrână de pe strada
Cosminele,
din
Ploiești, rezultat în
urma unui proiect de
modernizare/dotare
a unei foste cazarme
militare, s-a dovedit
a fi neîncăpător.
Cele 24 de locuri
(12 camere) au fost ocupate rapid, iar cum solicitările curg, administrația
ploieșteană a luat hotărârea să extindă centrul cu încă 20 de camere a câte
două locuri fiecare. Noul imobil va fi prevăzut cu băi individuale, spații
de odihnă și recreere, cabinete medicale, patru magazii pentru depozitare
lenjerie și materiale sanitare și o sală de mese cu capacitate de cel puțin 40
de locuri.

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

0244.546.501
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TÂRG DE
MEȘTEȘUGURI
POPULARE, LA
PLOIEȘTI

A

doua ediție a Târgului Meșteșugurilor
Tradiționale, manifestare organizată de Centrul
Județean de Cultură Prahova, s-a încheiat, duminică,
după trei zile în care au avut loc demonstrații de
meșteșug, spectacole folclorice de dans și muzică,
expunerea și prezentarea unor obiecte tradiționale
precum țesături, ceramică, obiecte din piele, picturi etc.
În acest an, la târg au fost prezenți 30 de meșteri veniți
din mai multe județe: Vâlcea (Horezu), Galați, Buzău,
Brașov, Dâmbovița, Suceava și Republica Moldova. Din
Prahova, vizitatorii au putut admira obiectele expuse
de artiști populari din Gorgota, Starchiojd, Vălenii de
Munte, Breaza, Izvoarele, Adunați, Bătrâni și Ploiești.
Cele mai căutate dintre obiectele lucrate și expuse de
prahoveni au fost costumele populare din Breaza și
covoarele din Izvoarele.

BIJUTERII MUZICALE

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

D

eschiderea
noii
stagiuni
muzicale 2018-2019 la Muzeul
Memorial „Paul Constantinescu” din
Ploiești – Secţia Muzeului Judeţean de
Istorie și Arheologie Prahova, duminică,
21 octombrie a.c, cu un concert cameral
de excepţie susţinut de membrii
Fundaţiei Culturale Remember Enescu
din Capitală.
În cuvântul introductiv, prof.
dr. Al. I. Bădulescu a adus în prim
plan principalele date și momente
din activitatea acestei prestigioase
instituţii – care la 20 decembrie a.c., va
aniversa 25 de ani de la înfiinţare (20
decembrie 1993), instituţie care are o
activitate cultural-artistică
continuă, fără niciun fel
de vacanţă, inclusiv în
perioada estivală (iulie –
septembrie), perioadă în
care, ca și în anii precedenţi,
muzeul a organizat patru
reprezentative manifestări
dedicate
sărbătoririi
Imnului
Naţional
al
României
(29
iulie),
Zilei Limbii Române (31
august), Zilei Patrimoniului
European (14 septembrie),
Octoberfest (22 septembrie)
etc.
Anul acesta, deschiderea
actualei stagiuni a fost
onorată
de
renumita
Fundaţie
Culturală
Remember
Enescu
–
aflată
sub
conducerea
eminentei profesoare de
vioară Mihaela Tomescu,
mama celebrului violonist
Alexandru Tomescu, solist
concertist al formaţiilor muzicale radio,
personalitate unanim cunoscută și
apreciată în ţară și străinătate.
Programul general al concertului
de deschidere a noii stagiuni a
cuprins opusuri de referinţă din
bogata literatură concertantă clasică
și contemporană ce se studiază
în învăţământul preuniversitar și
universitar din România.
Pentru o bună informare a cititorilor
și cunoaștere a repertoriului abordat de
către cei zece protagoniști din cadrul
Colegiului Naţional de Muzică „George
Enescu” din București și Colegiului
de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești,
laureaţi ai unor exigente concursuri și
olimpiade de specialitate din ţară și de
peste hotare, redăm mai jos programul

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
Când ţii o dietă pentru slăbit
sau o cură de detoxifiere, mai ai
un aliat la îndemână: ceaiurile
asiatice. Află care le sunt secretele
și convinge-te că au efectele
promise.
Ce poate fi mai plăcut decât
să sorbi câte o cană de ceai, fie
el alb, verde sau negru, mai ales
când te gândești că te va ajuta să
slăbești? Asiaticii o fac de milenii
pentru eliminarea toxinelor din
organism, menţinerea sănătăţii și
tinereţii.
Efecte binefăcătoare
Într-adevăr, s-au dovedit a fi
foarte eficiente în dietele de slăbit,
fapt pus pe seama capacităţii de
a regla tranzitul intestinal, de a
accelera metabolismul, de a scădea
absorbţia grăsimilor și arderea
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celor existente în exces, mai ales
a celor din regiunea abdominală.
În plus, induc senzaţia de saţietate,
motiv pentru care e bine să-l
bei după masă, pentru a nu
lăsa senzaţia de foame să-ţi dea
târcoale cât mai mult timp. Pentru
ca efectul să fie optim, se beau cât
mai calde, cu înghiţituri mici.
Cu măsură!
Și ceaiul alb, și cel verde, și
cel negru se beau neîndulcite,
eventual doar cu puţină miere.
Dar nu oricât. Nutriţioniștii te
sfătuiesc să nu bei mai mult de 2-3
căni de ceai verde pe zi, altfel s-ar
putea ajunge la iritarea mucoasei
stomacului și la diferite carenţe.
Apoi, dacă ești hipotensiv, evită să
consumi cantităţi foarte mari de
ceai verde, iar dacă ai probleme cu

general al concertului, cuprinzând
numele și prenumele tinerilor muzicieni
și lucrările muzicale cântate cu deosebit
succes.
ANASTASIA GHEORGHE
– cls a II-a, pian
C.Czerny – Sonatina, p.I
M.Negrea – Dans romanesc
M.M.Vlad – Suita „In padure”
SABINA ITCUS – cls a III-a, flaut
A.Goedicke – Dans
IOANA ANDREESCU
– cls a IV-a, pian
B.Godard – Vals
TEONA ZAHARIA – cls a IV-a, vioara
B.Dubosarski – Batuta

VLAD PICIORUS – cls a X-a, vioara
EGIZIA SOARE – cls a X-a, pian
L.van Beethoven – Sonata a V-a, in Fa
major, „Sonata primaverii”
DARIA PETRE – cls a X-a, flaut
B.Godard – Suita de trei piese
VALENTIN SIMION
– cls a XI-a, violoncel
P.I.Ceaikovski – Variatiuni pe o tema
roccoco, op.33
BEATRICE DRĂGOI
– cls.a XII-a,vioară
H.Wieniawski – Concert în re minor
nr.2, p.II
ANA RAICU – cls a VI-a, vioară
J.M.Leclair – Sonata in Re major,
p.I si II
D.Bughici – Hora
F.Fiorillo – Capriciul nr.28

La pian prof. ANDREEA CSIBI, OANA
MALITZA, DOINA BOBOACA,
ANCA BORCEA
Profesori indrumatori MIRCEA
ITCUS, TERESA SANDU, MARILENA
COCHINESCU, CRISTINA CRISTEA,
MIHAELA CIUPLEA, GABRIELA
BOKOR
Participă tineri interpreţi de la –
Colegiul Naţional de Arte “Carmen
Sylva” și Colegiul Naţional de Muzica
“George Enescu”
Prezinta – Prof. Dr. ALEXANDRU
BADULESCU si Prof. MIHAELA
TOMESCU
Tinerii interpreţi sunt îndrumaţi cu
deosebite eforturi, dăruire și
incontestabil profesionalism
de către profesorii: Mircea
Itcuș, Teresa Sandu, Marilena
Cochinescu, Cristina Cristea,
Mihaela Ciuplea, Gabriela
Bokor.
În parcurgerea ireproșabilă
a partiturilor din programul
anunţat, tinerii interpreţi au
beneficiat de acompaniamentul
la pian susţinut de reputaţii
profesori: Andreea Csibi, Oana
Malitza, Doina Boboacă, Anca
Borcea.
Întreaga asistenţă a urmărit
cu deosebit interes programul
general al concertului de
deschidere a stagiunii 20182019, aplaudând îndelung
talentul, interpretarea – cât
mai performantă a lucrărilor
din
complexul
program,
capacitatea tinerilor interpreţi
de a parcurge cu precizie
inclusiv
dificilele
pasaje
de virtuozitate ritmică și melodică,
preocuparea lor constantă cu care bat
zilnic la porţile dificile ale măiestriei
artistice.
Sperăm ca și în viitor, în baza
parteneriatului încheiat între Muzeul
Memorial „Paul Constantinescu” și
Fundaţia Culturală Remember Enescu
din București, publicul ploieștean,
iubitor al marei și adevăratei muzici,
să se bucure de astfel de manifestări
muzicale – eveniment, menite a
înnobila și înfrumuseţa viaţa noastră
cotidiană.
Tuturor – organizatori, coordonatori
și realizatori, cele mai sincere și
călduroase felicitări, împlinirea deplină
a dorinţelor și aspiraţiilor cu care au
pășit în noul an școlar 2018-2019.

CEAIURILE ASIATICE PENTRU SLĂBIT
somnul, nu-l bea după orele 17.00.
În ceea ce privește ceaiul negru,
consumul trebuie limitat la cel
mult două căni pe zi. Consumul în
exces, poate avea serioase urmări

negative. Hipertensivii se pot
răsfăţa cu o asemenea licoare doar
după consultarea medicului.
Ceaiul Oolong
Cu o ușoară aromă de fructe,

ceaiul Oolong, de tărie medie,
combină proprietăţile ceaiului
verde cu cele ale ceaiului negru,
fiind inclus și el în multe diete de
slăbit. În acest scop se beau câte
patru căni pe zi, după mese.
Știai?
* Și ceaiul alb, și cel verde, și cel
negru sunt extrase din mugurii și
frunzele aceluiași arbust. Felul în
care sunt procesate acestea face
diferenţa.
* În ţările asiatice, unde
infuzia de ceai alb, verde, negru
sau Oolong se bea zilnic, media
greutăţii corporale este mult mai
scăzută decât în alte părţi ale
lumii.
* O cană de ceai alb conţine 15
mg cafeină, una de ceai verde, 25
g, iar o cană de ceai negru, cam 40
g, acesta din urmă putând înlocui
cu succes cafeaua.
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HOMOSEXUALII, ÎN ARMATA SUA
C

ercurile care susţin și sponsorizează homosexualitatea în Occident și, de
acolo, în întreaga lume au avut în vedere și încurajarea acestei deviaţii
sexuale, alături de lesbianism, chiar și în sânul celei mai puternice armate din lume.
Așa că primul pas pentru acest deziderat a avut loc încă din 1993, când Bill Clinton,
președintele SUA pe atunci, a promulgat un set de măsuri legislative intitulate
„Don’t ask don’t tell”, adică „Nu întreba, nu răspunde, într-o traducere mot a mot
românească. Numele acestei legi trimite direct la politica pumnului în gură la adresa
celor care ar fi putut chestiona opţiunile sexuale ale membrilor armatei americane,
precum și alegerea acestora de a nu răspunde unor astfel de întrebări. Legea cu
pricina a reprezentat un compromis între cei care doreau ridicarea interdicţiilor
homosexualilor și lesbienelor de a servi în armata americană și cei care susţineau
că acceptarea deschisă a acestor categorii de oameni în armată va duce la slăbirea
moralului și apariţia de conflicte în ierarhia militară. Sub noua politică și lege dată
de Clinton, homosexualii, lesbienele și bisexualii americani puteau servi în armată
atâta timp cât își ţineau ascunse orientările sexuale.
17.000 DE HOMOSEXUALI ȘI
LESBIENE DAŢI AFARĂ DIN ARMATA
AMERICANĂ
Cu toate că susţinătorii acestei legi au
primit noul set de măsuri ca pe o politică
liberală în favoarea drepturilor omului,
activiștii homosexuali s-au plâns că legea
în sine i-ar obliga pe homosexualii cu chef
de a-l servi pe Unchiul Sam în teatrele de
operaţiuni ale acestuia, să-și ascundă cu
rușine orientările și nici să nu mai lupte cu
„prejudecăţile majorităţii” la adresa lor. Între
timp, Armata SUA nu se jena deloc pe atunci
să dea afară pe capete sute de homosexuali
și lesbiene, căci probabil mai rămăseseră
la conducerea acestuia o serie de generali
cărora le era rușine cu asemenea cadre
militare. Pachetul de legi „Don’t ask, don’t
tell” și-a făcut însă efectul, așa că, după 17
ani de la adoptarea sa, mai precis în 2011, expreședintele Barack Obama anunţa mândru
că de acum încolo „se terminase cu cei 17
ani de rușine și oprimare pentru lesbienele,
homosexualii și bisexualii din US Army”.
Deși oficialii militari americani nu
au exclus în mod oficial homosexualii
din ierarhia gradelor militare, actele
homosexuale dovedite ale soldaţilor sau
ofiţerilor erau pedepsite cu excluderea
din rândurile armatei încă din vremea
Războiului de Independenţă, în care
coloniștii americani luptaseră cu Imperiul
Britanic. Imediat după Primul Război
Mondial, sodomia era o faptă pentru care
vinovaţii erau pedepsiţi cu Curtea Marţială.
În momentul în care naţiunea americană
se pregătea pentru al Doilea Război
Mondial, psihiatrii de atunci clasificaseră
homosexualitatea drept o afecţiune mentală
și comportamentală, iar cei dovediţi cu
astfel de tendinţe erau excluși din start de la
înrolare. În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, precum și în războaiele din
Coreea și Vietnam, șefii armatei americane
defineau homosexualitatea drept o boală
mentală și interzicea homosexualilor
să se înroleze pe baza acestui criteriu
medical. Cu toate acestea, pe timp de
război, nevoia de personal sporit ajunge

adesea să prevaleze așa că, în acele situaţii,
criteriile americanilor deveneau laxe.
Destui homosexuali și lesbiene ajunseseră
așadar să-și satisfacă stagiul militar, cu tot
ce rezultă de aici, în perioada conflictelor
amintite. Însă, imediat după încheierea
ostilităţilor, autorităţile militare de atunci
au scăpat rapid de ei, ca de o pagină de care
le era, pe bună dreptate, rușine. Rușinea
la gândul că cea mai galonată armată din
lume permitea înrolarea homosexualilor
în rândul cadrelor sale militare nu le-a dat
deloc pace autorităţilor din acele vremuri.
Așa că, în anul 1982, însuși Departamentul
Apărării a ordonat în scris, sub formă de
lege că homosexualitatea este incompatibilă
cu serviciul militar”, când a publicat o
directivă oficială în acel sens. Conform
unui raport desecretizat în 1992, de către
Government Acting Office, aproape 17.000
de homosexuali și lesbiene au fost daţi afară
din armată imediat după ce acea directivă
intrase în vigoare. Un număr imens, care
spune multe.
CÂND CLINTON RĂSPLĂTEA
VOTURILE HOMOSEXUALILOR
Spre finalul anilor 80, situaţia părea
să se schimbe. Cercurile care promovau
homosexualitatea prinseseră glas, alimentate
cu sume consistente de bani. Schimbarea
valorilor și opticii armatei americane era
deja o prioritate pentru avocaţii și activiștii
mișcărilor cu curcubeul pe steaguri. Sub
masca și motivaţia drepturilor și libertăţilor
omului, mai mulţi homosexuali și lesbiene
din armată fuseseră încurajaţi să iasă din
anonimat și să-și susţină zgomotos viciile
și stilul de viaţă în faţa mass-media, cerând
în primul rând ca legea să se schimbe în
favoarea lor. Așa că, aproape pe nesimţite și
cu sprijinul clar al Partidului Democrat din
SUA, restricţiile cu privire la homosexualii
cu cască și mitralieră urmau să fie ridicate.
Bill Clinton avusese grijă să promită chiar
în campania sa electorală că va elimina
discriminarea pe criterii sexuale din armată.
Activiștii gay anunţaseră că-i vor ruga pe
toţi homosexualii, lesbienele, travestiţii și
bisexualii din ţară să voteze cu Clinton, dacă

acesta le va susţine cererile și pretenţiile.
Așa că, în data de 19 iulie 1993, Clinton
anunţa că măsura „Don’t ask, don’t tell” avea
să fie implementată. Conform paragrafelor
acestei măsuri, personalul militar nu avea
voie să hărţuiască sau să-i discrimineze pe
cei bănuiţi că aveau preferinţe pidosnice.
În același timp, homosexualii și lesbienele
puteau alege să nu-și divulge preferinţele sau
opiniile sexuale. Dacă însă încălcau aceste
prevederi sau se angajau în „comportament
homosexual făţiș”, „erau pasibili să fie
excluși din armată. Doar că Congresului
American de atunci, dominat și controlat
de republicani, nu i-a picat bine isprava
viitorului amant al Monicăi Lewinski.
Liderii din Congres au anunţat iniţial că vor
bloca iniţiativa de lege, însă, după o lungă
dezbatere publică și audieri în Congres, Sam
Nunn, președintele Comitetului Serviciului
Militar de pe lângă Senatul SUA, a reușit să
redacteze noua lege, cu unele modificări
minore, lege care în timp urma să ajungă
politica oficială a Departamentului Apărării.
În acele vremuri, majoritatea generalilor
de armată, precum și recruţii care trăiau
în cazarme laolaltă cu camarazii lor aveau
păreri conservatoare cu privire la apariţia
unor eventuali colegi homosexuali alături
de care să se antreneze și să lupte. Însă,
după cum poate sesiza oricine, activismul
constant al mișcărilor pro-homosexualitate
din ultimele două decenii a funcţionat
extrem de eficient, pe principiul picăturii
chinezești, așa că, la nivelul anului
2010 deja, majoritatea tinerilor înrolaţi
credeau că nu este nimic greșit în privinţa
homosexualităţii și nu ar fi deranjaţi să-și
servească ţara alături de homosexuali.
SĂ VEDEM CE VA FACE TRUMP
Și iată cum în luna decembrie a anului
2010, președintele Obama vota voios
pentru schimbarea legii „Don’t ask,
don’t tell” – lege care, sub clica libertinneo-marxistă care conducea pe atunci
SUA, era văzută drept prea represivă la
libertatea și sensibilităţile „panseluţelor cu
barbă”. Așa că naţiunea americană avea să
voteze în data de 20 septembrie 2011, că

homosexualii nu se vor mai teme că vor fi
zburaţi din armată dacă-și declară deschis și
repetat preferinţele sexuale. Așa intra SUA
în epoca în care homosexualii și lesbienele
ajungeau să servească și să apere patria în
cadrul forţelor armate ale acesteia. Până
atunci în baza legii „Don’t ask, don’t tell”,
activiștii și propagandiștii homosexualităţii
insistau că aproximativ 13.000 de persoane
fuseseră date afară din armată pe motiv că
preferau persoane de același sex. Cercurile
și organizaţiile care susţineau aceste
practici sexuale deveneau atât de puternice,
încât organizaseră numeroase conferinţe
și dezbateri publice în care-i obligau să
participe chiar și pe reprezentanţii armatei.
Lecţia și semnalul, dar mai ales direcţia
socială trebuiau date cu orice preţ, după
cum ușor se poate constata.
Terenul fiind astfel pregătit, nimeni nu
avea să se mai mire când, în 2013, Curtea
Supremă a SUA decreta că cuplurile
homosexuale vor beneficia de asemenea
măsuri precum cele acordate familiilor
tradiţionale. Iar nebunia a ajuns la un nou
apogeu în ziua de 1 iulie 2016, când Obama a
aprobat legea conform căreia transgenderii,
adică persoanele care și-au făcut operaţie
de schimbare de sex, pot ajunge în rândul
personalului militar american. Singura
speranţă de revenire la normalitate a venit
din partea actualului președinte american,
Donald Trump, care, siderat și el de starea
de fapt la care s-a ajuns în societatea
americană, a anunţat într-un memorandum
lansat în august 2017 că va face tot ce-i stă în
putere pentru stoparea lunecării imoralităţii
în armata americană.
Însă, după cum poate constata oricine,
președinte Trump se confruntă în prezent
cu provocări și dificultăţi mai mari
chiar decât aceasta, iar situaţia rămâne
în continuare neschimbată. Interesant
de remarcat este metodologia prin care
apologeţii homosexualităţii au reușit prin
tehnica pașilor mărunţi, dar insistenţi și
consistenţi să-și ducă politica la bun sfârșit
începând cu celebra „Don’t ask, don’t tell”, o
măsură legislativă care pe atunci nu dădea
atâtea de bănuit la prima vedere.

BLESTEMUL GIGANTICELOR SUBMARINE
BRITANICE DE CLASĂ „K”

Î

n Primul Război Mondial,
industria britanică a executat 9
ssubmarine gigantice de peste o sută de
metri lungime. Un fel de submarinem
nave de linie, numite seria „K” care
n
aaveau turele de tunuri de calibru mare
șși o mulţime de torpile. Proiectul
părea foarte bun, modelele încercate
p
în laboratoare au dat satisfacţie, s-a
trecut la producţia de serie. K-1 s-a
tr
sscufundat la ceremonia de lansare,
sspre dezamăgirea amiralilor și a
Prinţului de Walles, mai târziu regele
P
George al VI-lea. K-2 s-a lansat bine,
G

a ieșit în larg și nimeni nu a mai auzit
de el sau de echipaj. K-3 părea că este
o reușită, dar la întoarcerea din prima
patrulă ia foc în mod inexplicabil și
face explozie. Echipajul abia a avut
timp să se salveze. K-4 eșuează pe
o stâncă și nu mai poate fi reparat.
K-5 se ciocnește cu K-6 în timpul
unui „exerciţiu de salvare” amândouă
submarinele sunt avariate grav. K-7
este spintecat de un distrugător, tot
britanic, în Marea Nordului pe când
se pregătea să-i atace pe nemţi. K-8
primește în mod inexplicabil o torpilă

rătăcită, sau o mină smulsă din
ancoraj și se scufundă în zece minute.
Din fericire, echipajul se salvează,
fără pierderi, doar fluierând a pagubă.
K-9 se răstoarnă, nu se știe cum, pe
o mare în furtună când a încercat să
se scufunde. După această serie de
dezastre, britanicii nu au mai folosit
niciodată denumirea „K” pentru
submarine. Dar rușii nu știau de acest
lucru, submarinele lor de clasa „K”,
Kursk, au avut toate incidente sau
accidente majore, catastrofe…
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FACEȚI PLINUL ÎN ALTĂ PARTE, DOUĂ ZILE
AVEM OASPETE PREȘEDINTELE TURC
P

ână la urmă, vizita președintelui turc în Republica Moldova s-a dovedit a fi una penibilă. Și nu
din motivul că s-a produs pe fundalul extrădării celor șapte profesori turci, acuzați de Ankara că
ar face parte din rețeaua clericului Fethullah Gülen, susțin unii experți, ci din cauza măsurilor exagerate
de securitate și mai ales a gesturilor de vădită vasalitate ale președintelui Dodon și ale liderului de la
Comrat Irina Vlah.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
ȘI DACĂ MOARE ERDOGAN,
CU NOI CE-A FI?
Este întrebarea pe care i-o
adresează colegei sale un băiat
de vreo doisprezece anișori,
plictisit de îndelungata așteptare
pe bordura bulevardului Lenin,
principala arteră a Comratului,
a celui „mai înalt oaspete din
istoria Găgăuziei, președintele
Turciei Recep Tayp Erdogan. „Nu
ne va mai trimite nimeni bani”,
i-a răspuns colega, sătulă și ea de
atâta așteptare. Câteva săptămâni
înainte de vizita „înaltului”
oaspete turc, la școală li s-a vorbit
ca despre un izbăvitor mai mare
decât Lenin în perioada sovietică.
„Să fim gata în orice clipă să
întâmpinăm oaspetele scump!”,
ordonă deja a treia oară mulțimii
unul din responsabilii pentru
peisajul evenimentului, după ce
difuzoarele din care răsună imnul
personal al lui Erdogan amuțesc a
doua oară. Pe fațada executivului,
a Căminului cultural, pe prima
pagină a publicației de limbă
găgăuză „Ana Sözü”, precum și
în mâinile unor tineri mai năltuți
– placate și pancarte enorme
cu chipul președintelui turc pe
fundalul unui soare, care ar fi
făcut Găgăuzia „mai fericită decât
restul Moldovei”, cum va afirma
mai târziu bașcanul Irina Vlah
în discursul său. Pe un panou
electronic ceasul arată deja ora
amiezii și o temperatură de 34
grade plus.
În sfârșit, de după monumentul
„marelui” Lenin (unul din puținele
rămase „în picioare”) apare
cortegiul limuzinelor delegației
oficiale. „Bine ați venit!” strigă
mulțimea, dar exclamațiile se
sting îndată ce lumea dezamăgită
descoperă că de fapt este cortegiul
lui Dodon și Vlah. Când peste un
sfert de ceas și mai bine a apărut cu
adevărat impunătorul cortegiu al
președintelui turc, numărul celor
din cordonul de securitate într-o
clipită s-a dublat, iar cei adunați
au fost înghesuiți cât mai departe
posibil de bordură, așa încât, în
spatele acestora și a numeroaselor

camere de luat vederi, a devenit
cam complicat să-l vadă cineva pe
„înaltul oaspete”. Oficialii au intrat
grăbiți în edificiul executivului,
unde a avut loc un briefing pentru
presă, dar numai pentru „cea
personală”. Abia după asta, la a
treia cântare a imnului personal
al președintelui turc, oficialii „s-au
ivit” în fața lumii ținute departe de
cortegiul oficial și s-au îndreptat
să taie panglica albastră – și la
Comrat o inaugurare, a Casei de
Cultură, reparată tot cu sprijinul…
președintelui Erdogan. Celălalt
președinte, Igor Dodon o ia
înaintea tuturor și proclamă vizita
omologului său drept una istorică
– nu chiar în fiece zi președintele
Turciei vine la Comrat! „Cu mine
v-ați obișnuit deja, că ne vedem mai
în fiece săptămână, dar azi au venit
tocmai doi președinți! Vă felicit!”
După
inaugurare,
mulțimea
a dat buzna în piața centrală
a Comratului, să apuce ceva
de-ale gurii, apă, cafea și ceai,
dar au prins doar ceai. Toate
magazinele din perimetrul rutei
cortegiilor oficiale închise, nimeni
nu are de unde cumpăra măcar un
strop de apă…
Oficialii s-au arătat din nou
mulțimii după ce au inaugurat
secția de chirurgie a spitalului
din localitate, ca bașcanul,
într-un costum de culoarea
drapelului Turciei, să spună
găgăuzilor că îi iubește (poate o
votează și în alegerile din 2019) și că
nu-i ajung cuvinte și ani să descrie
acel ajutor pe care îl primește de
la președinții Moldovei și Turciei.
Și că în prezent, în Găgăuzia
se construiește un impunător
complex educativ, ce va purta
numele lui Recep Tayp Erdogan.
Iar în încheiere, președintele
Erdogan a rostit câteva cuvinte în
turcă, fără traducere. Dar s-a găsit
un creștin în preajma jurnaliștilor
negăgăuzi care să ne traducă
fragmentar: „Acum o salutat
Găgăuzia”… „Dar acum a transmis
salutări tuturor găgăuzilor din
Turcia”… „Și o promis că deschide
un consulat turc la Comrat”.

LA CHIȘINĂU ÎNSĂ,
POST-FACTUM, CRITICI,
BLESTEME, ÎNJURĂTURI
Dacă experți și comentatori
s-au referit mai mult la faptul cât de
bine prinde această vizită ambilor
președinți (amândoi sunt într-o
evidentă izolare internațională),
au comparat ce oficiali din
Occident ne-au vizitat acum
4-5 ani (vicepreședintele SUA,
cancelarul german, președintele
UE ș. a.), iar în prezent „guvernării
i s-au cam închis ușile spațiului
european”, că vizita președintelui
Turciei în Republica Moldova
marchează începutul unei epoci
„neeuropene” și, în sfârșit, în ce
situații umilitoare s-a produs
șeful statului în numai două zile
și câtă „simpatie” și-a câștigat
guvernarea prin felul cum a fost
organizată această vizită „istorică”,
chișinăuienii de rând nu au avut
decât cuvinte de blestem și chiar
înjurături. În dimineața zilei de
17 octombrie președintele Dodon
a stârcit la aeroport mai bine de
o oră, timp cu cât a „întârziat”
avionul de la Ankara (ora exactă a
sosirii nu a fost anunțată prealabil
din motive de securitate). Dar nu-i
bai, la Putin a așteptat și patru ore
până să-l primească.
În liceele și instituțiile de
învățământ din câteva cartiere
adiacente centrului, elevii au fost
avertizați să nu se apropie de
geamuri, unii profesori chiar i-au
ținut în clase până și la repausuri;
studenții au fost sfătuiți să nu prea
iasă la cafea și să rămână mai bine
în aulele studențești, iar locatarii
clădirilor aferente traseelor pe care
se va deplasa cortegiul oficial să nu
privească prin geam și să nu iasă
la balcoane. Bulevardul central al
capitalei și câte două-trei străzi
adiacente pe dreapta și stânga
închise pe tot parcursul zilei,
mai multe magazine din centrul
capitalei la fel. Dar cele mai multe
înjurături au fost trimise în spațiul
cosmic de părinții care își aduc
în fiecare dimineață odraslele
pe la școli și de participanții la
traficul din capitală. Cei care s-au

trezit dimineața cu rezervorul pe
terminate, s-au văzut nevoiți să
ajungă care cum poate pe la stațiile
de alimentare din periferii.
În mare secret au înjurat și
oamenii ordinii publice. Nu numai
că au stat ore în șir, fără schimb
și în soare, de-a lungul traseului
parcurs de cortegiul oficial, dar și
pentru că multora li s-a ordonat
de cu seară să ocupe posturi prin
etajele tehnice ale clădirilor cu
multe etaje, ca nu cumva vreun
lunetist să se strecoare și să se
ascundă într-acolo. Au stat între
12 și 18 ore în picioare la ușile de
la etajul tehnic sau în pirostrii ori
chiar pe burtă în spațiile tehnice
înguste, raportând telefonic la fiece
oră situația. Fără a avea dreptul să
coboare baremi cât să îmbuce ceva
la repezeală. Unii comisari, mai cu
simț pentru subalterni, au trimis
prin alți colegi câte o franzelă, doitrei crenvurști și apă…
Pasă-mite, dacă a venit tocmai
peste trei ani după atâtea invitații,
serviciile secrete ale președintelui
turc au studiat topografia capitalei,
clădire cu clădire, stradă cu stradă,
pentru a negocia un regim de
securitate atât de groaznic.
DODON RĂMAS CU MÂNA
GOALĂ, PLAHOTNIUC CU
AUTOSPECIALE
Recep Erdogan a plecat din
Republica Moldova cu cele
mai înalte distincții – Ordinul
Republicii, cu care l-a decorat
Igor Dodon și ordinul „Găgăuz
Yeri” primit de la bașcanul Irina
Vlah. Dodon s-a milojit să-i ceară
în schimb pentru președinție
originalul sabiei lui Ștefan
cel Mare. Erdogan a ordonat
ministrului Culturii și Turismului
ca să facă o copie: „Voi trimite o
replică identică a sabiei lui Ștefan
cel Mare, care este unică în lume

și nu poate părăsi muzeul în care
se află”. (Sabia, păstrată acum la
Istanbul, i-a fost dăruită lui Ștefan
cel Mare de Papa Sixt al VI-lea în
semn de prețuire și recunoștință
pentru apărarea creștinătății; a
fost confiscată în 1538 de armata
turcă în timpul unei invazii în
Țara Moldovei). Cu aceste copii
Erdogan pare să fi cumpărat pe
mulți, dacă nu în vasalitate, cel
puțin în prietenie – copii ale sabiei
domnitorului Moldovei au primit
la rândul lor premierii Andrei
Năstase, Vlad Filat, spicherul
Andrian Candu. De ce nu ar
avea-o și Dodon?
Și vișina de pe tort – în noaptea
dinaintea plecării, Erdogan s-a
văzut la o „cină de lucru” cu
liderul PD Vlad Plahotniuc (se
putea să plece fără a se întâlni
și cu coordonatorul coaliției de
guvernare?) și i-a oferit în dar
acestuia două autospeciale de
combatere a manifestațiilor în
masă. Cele două autovehicule
„TOMA” sosiseră în Moldova
chiar în timpul „cinei de lucru”
(mai degrabă „de taină”). Produse
în Turcia și destinate suprimării
revoltelor de stradă, autospecialele
de intervenție „TOMA” sunt
dotate cu furtunuri cu jeturi de
apă dispersată sub presiune în
manifestanți și rezervoare de
substanțe lacrimogene. Au fost
folosite „cu succes” atât în Turcia,
cât și în Azerbaidjan, Libia,
Zimbabwe, Georgia, Kazahstan.
Acum și în Moldova?
…La numai o zi după plecarea
președintelui turc, Igor Dodon
a declarat că „își ia din nou
zborul”. De astă dată spre Turcia,
într-o vizită de răspuns (sau după
sabie?), apoi spre Moscova. Mulți
angajați ai SIS-ului de la Chișinău
acum sunt debusolați: vor spiona
pe turci în favoarea Kremlinului
sau pe ruși pentru Ankara?

INTEGRARE EUROPEANĂ CU PSRM

I

ntroducerea sintagmei „integrare europeană”
în Constituție a picat la a doua lectură în
Parlamentul de la Chișinău. Liderul Partidului
Liberal, Mihai Ghimpu, după votarea în prima
lectură, a cerut o pauză de jumătate de oră.
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După pauză, în dulcele stil moldovenesc, PL-ul și
PLDM-ul s-au răzgândit și au părăsit ședința legislativului. Ce
s-a schimbat în jumătate de oră? Și cât de mult e legată această
răzgândire cu alta, celebră deja, a lui Marian Lupu, referitoare la
limba română, când Constantin Tănase i-a dedicat proverbialul
editorial: „M-am răzgândit! Științific sunt un bou!”.
PDM-ul se joacă de ceva timp cu introducerea în Constituție
a sintagmei „integrare europeană”. Democrații vor să fie și cei
mai europeni, și cei mai pro-Moldova. Cu alte cuvinte, vor să
fie la putere cu orice preț. Dar când primesc recomandări de
la Uniunea Europeană sau de la Comisia de la Veneția, se fac
că plouă și votează doar legile care le convin mai mult, care le
asigură viitorul gras și în funcții. Republica Moldova nu ar fi
avut nevoie de introducerea sintagmei „integrare europeană”
în Constituție, dacă guvernanții ar fi fost cu adevărat proeuropeni. Problema e că ei nu prea sunt. Dar „kapustă” (bani
grași în jargonul interlopilor și pușcăriașilor – n. n.) de la UE
vor. De fapt vor finanțări de oriunde, nu doar de la UE.
Mihai Ghimpu a declarat cu mult timp înainte că va

vota proiectul PDM-ului doar cu asigurarea din partea lui
Vlad Plahotniuc că în Parlament va fi votată și schimbarea
rușinosului articol 13 din Constituție – să se spună clar și
științific în sfârșit că limba oficială în Republica Moldova este
limba română. Dar Plahotniuc se pare că nu i-a răspuns. Ori a
crezut prea mult în puterea sa, ori nu prea l-a interesat. Oricum
ai întoarce-o, situația nu e roz.
Într-o țară normală, civilizat ar fi fost ca articolul 13 să fie
demult modificat, înainte de-a introduce în Constituție decizii
politice. Dar Republica Moldova nu e un stat normal, de-abia
poți spune dacă e un stat. Desigur că vom fi pierdut azi din
siguranța viitorului european, dar, pe de altă parte, nici cu
sintagma introdusă în Constituție nu am fi fost în totalitate
siguri, liniștiți, când la putere ar putea veni socialiștii.
Observând însă armonia din ultima vreme dintre PDM și
PSRM, putem crede că socialiștii ajunși la putere ar putea să le facă
pe plac democraților. Nu ar fi prima oară și (scuze de rimă) prea
tare par din aceeași oală. Circul „european” la Chișinău continuă.
Alexandru VAKULOVSKI, editorialist

Ziarul Ploiestii

OCOLUL PĂMÂNTULUI

CINE VA CÂŞTIGA NOUL MARE JOC?

A

firmaţia că trecem în prezent printr-un nou război rece este
atât o subestimare a situaţiei, cât și o clasificare eronată a ei.
Înfruntarea de secol 20 dintre Estul comunist și Vestul capitalist a
fost, lăsând ideologia deoparte, încercarea a două superputeri de a
se îngrădi reciproc. Conflictul global al zilelor noastre este mult mai
puţin static.
Asistăm, în schimb, la un nou Mare Joc, o coliziune a marilor
puteri care încearcă să-i reducă una alteia sferele de influenţă.
Spre deosebire de Marele Joc din secolul al XIX-lea dintre Imperiul
Britanic și Imperiul Rus care a culminat cu lupta pentru dominaţie
în Afganistan, Marele Joc de astăzi este global, mai complex și mult
mai periculos, potrivit The New York Times. O analiză de Jochen
Bittner, redactor politic al cotidianului german Die Zeit.
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S

ă-i spunem Jocul Triadelor.
El implică trei jucători
principali: Rusia, China și
Occidentul, care concurează în
trei moduri: geografic, intelectual
și economic. Și există trei locuri
în care diversele revendicări de
putere ajung să se ciocnească: Siria,
Ucraina și Pacificul. Multe dintre
aceste conflicte importante pentru
vremurile noastre pot fi definite
printr-o combinaţie anume între
aceste trei seturi.
În proporţii diferite, guvernele
și cetăţenii de la Cairo și până la
Copenhaga au devenit sceptici
cu privire la faptul că democraţia
liberală și internaţionalismul
postbelic au fost sau vor fi
alegerea corectă pentru ei.
Pentru toţi acești sceptici, China
și Rusia stau deja pregătite în
calitate de modele alternative
și puteri protectoare, oferind
noi aranjamente de poziţionare
bilaterală ori multilaterală. Nu vrei
să urmezi legislaţia internaţională,
integrarea europeană și politicile
anticorupţie? Urmează-ne pe noi!
Ce se va dovedi mai atrăgător
pentru guvernul egiptean, de pildă,
în cazul foarte probabil al unei noi
revolte în ţară: o aliniere cu Europa,
care e enervant de sensibilă la
respectarea drepturilor omului, sau
o aliniere cu Rusia, care a dovedit
că va trece cu vederea opresiunea
internă – chiar și atunci când
un aliat folosește arme chimice
împotriva propriului popor?
Dacă Rusia oferă neîndurare
militară, China oferă o variantă
mercantilă. Spre deosebire de Vest,
China nu permite drepturilor
omului și statului de drept să
se pună în calea investiţiilor. La
sfârșitul anului 2017, China și-a
mărit investiţiile în Ucraina,
anunţând că aceasta este o piesă
importantă în noul ei Drum al
Mătăsii către Europa. Guvernul
din Kievul copleșit de corupţie a
proclamat deja fericit anul 2019 ca
fiind „Anul Chinei” în Ucraina.
Sau să privim la Balcani. Ai
putea, ca premier balcanic, să
aștepţi o veșnicie ca UE să te lase să
aderi la club, prin adoptarea unor

norme stricte și prin implementarea
celor 80.000 de pagini de legislaţie
necesară. Sau poţi apela la
investitorii chinezi, care nu-ţi vor
cere asemenea mofturi. În 2016,
președintele chinez Xi Jinping și-a
cheltuit trei zile din viaţă pe o vizită
de stat în Serbia. Cu un an înainte,
cancelarul german Angela Merkel
nu se oprise acolo decât pentru
câteva ore.
De atunci, companii chinezești
controlate de stat au cumpărat cel
mai mare producător de oţel din
Serbia. Aeroportul Internaţional
Tirana din Albania și o importantă
centrală electrică pe cărbune din
România, concesionând totodată
o parte din portul grecesc Piure,
pentru a numi doar câteva dintre
achiziţiile strategice ale Chinei în
Europa.
Deși China nu pare atât de
mânată de sentimente agresive
antioccidentale precum Rusia,
Beijingul și Moscova împărtășesc
același obiectiv strategic: să
diminueze influenţa occidentală la
nivel global. China vine cu banii
necesari pentru constituirea unor
noi alianţe, în vreme ce Rusia
administrează otrava politică
necesară pentru slăbirea celor
vechi. E o potrivire perfectă.
Exact ca în Marele Joc din secolul
al XIX-lea, Kremlinul are avantajul
că nu trebuie să-și facă griji în
privinţa criticilor publice interne,
în timp ce promovează agenda
liberală în străinătate. Din contră,
dacă utilizarea forţei militare în
exterior tinde să destabilizeze
guvernele occidentale, în Rusia
ea pare să întărească și mai mult
regimul președintelui Vladimir
Putin.
Mai mult chiar, populaţia Rusiei
exultă la atrocităţile comise de
foștii ei conducători, precum și
la ale celui actual. Conform unui
sondaj din 2017 realizat de Centrul
Levada, 38% dintre ruși îl consideră
pe criminalul în masă Iosif Stalin
drept „cea mai remarcabilă
persoană” din istoria universală, el
fiind urmat de Vladimir Putin, cu
34%.
Aici se activează dimensiunea

intelectuală a Marelui Joc:
autocritica societală, străină unei
mari părţi a societăţii rusești, este
o trăsătură definitorie a multor ţări
occidentale. Tensiunile exprimate
și dezbătute public dintre stat și
popor și dintre diverse facţiuni
ale publicului sunt lucrul care
motivează o societate liberală. Însă
puterea acestui scepticism se poate
dovedi a fi o slăbiciune, dacă este
exploatată de o forţă ce urmărește să
distrugă însuși conceptul de adevăr.
În calitate de forţă intelectuală,
Rusia este pentru Europa ce era
Mefisto pentru Faust. „Eu sunt
Spiritul care neagă!”. Pentru a-l
parafraza pe Johann Wolfgang von
Goethe, autorul celei mai faimoase
variante a poveștii lor: cu tot ce
Vestul a clădit, de bună seamă spre
pieire ar trebui să fugă.
Acesta este motivul pentru care
dezinformarea Rusiei și grotesca ei
denaturare a adevărului sunt atât de
eficiente. Dl Putin știe că europenii
au o profundă neîncredere în
guvernele lor în chestiuni legate
de război și pace, mai cu seamă
după ce câteva dintre ele s-au bazat
pe informaţii falsificate pentru a
justifica războiul din Irak. Otrava
folosită în Anglia împotriva
fostului spion rus Serghei Skripal și
a fiicei lui și armele chimice lansate
cu impunitate asupra copiilor din
Siria nu omoară numai oameni, ci
și încrederea în reprezentanţii aleși
de la Londra, Paris și Berlin.
Nu există nicio îndoială că, în
anumite momente, comunitatea
internaţională și-a violat propriile
norme, acţionând îndoielnic din
punct de vedere juridic sau chiar
de-a dreptul ilegal, în Kosovo, Irak
și Siria.
Rusia și China fac exact opusul:
își folosesc puterea de membri
permanenţi ai Consiliului de
Securitate ONU, pentru a bloca
justiţia și a submina Occidentul.
Cine va câștiga, pe termen lung?
Este încă prea devreme pentru a ști
dacă Vestul este dispus să răspundă
colectiv la provocare. Vestea bună
totuși era aceea că e posibil ca Rusia
și China să piardă la noul Mare Joc.
E costisitor să joci, iar acaparările
de putere globală nestingherite de
o viziune mai generală cu privire
la o ordine globală tind să dea greș,
întrucât resursele și vieţile cheltuite
în străinătate nu vor aduce pace și
progres pe plan intern.
Poetul german Theodor Fontane
a descris în mod faimos catastrofa
din munţii Hinduku din 1842
care a pus capăt tentativei armatei
britanice de a obţine hegemonia în
detrimentul Rusiei. „Cu 13.000 a
început călătoria – unul s-a întors
acasă din Afganistan”. Într-un fel
sau altul, Rusia și China ar putea
culege curând roade similare.
UN RAŢIONAMENT
INACCEPTABIL
Sesizând că se pierde teren pe
frontul convingerii publicului cu
privire la justeţea atacului armat
americano-britanico-francez
împotriva
Siriei
specialiștii
în
manipularea
conștiinţei
publice au creat o nouă teorie
menită a conserva susţinerea
populară pentru politicile neoconservatoare. Faptul că presupusa
utilizare a armamentului chimic
de către guvernul sirian nu poate

fi explicat logic este minimizat
ca importanţă, spre a fi împins în
prim-plan argumentul succesului
militar al aliaţilor occidentali. Căci,
vorba președintelui Reagan, „cu
succesul nu te iei de piept”.
Implicit se admite că folosirea
armei
chimice
împotriva
populaţiei civile de către forţele
guvernamentale siriene nu este
certă și cu atât mai puţin dovedită,
dar se subliniază că atacul american
a probat superioritatea militară a
Americii… nu raportat la Siria,
căci aceasta era deja cunoscută, ci
la Rusia și, în subsidiar, la China.
Acestea i-au lăsat pe sirieni singuri
în faţa agresorului, incapabili de
vreo opoziţie armată. (O posibilă
înţelegere tainică între puterile
globale și regionale pentru evitarea
unei confruntări directe, ca și în
cazul Crizei rachetelor cubaneze
din 1961, este intenţionat ignorată).
Concluzia? Cine se aliază cu rușii
așa va păţi; cine acceptă dominaţia
americană este în siguranţă. Mai
bine vasal decât mort!
„Comunitatea internaţională”
suntem
noi.
Legitimitatea
judecăţii noastre și legalitatea
sancţiunilor impuse de noi
își are temelia în puterea
noastră. Dreptul nostru este
dreptul puterii noastre. Puterea
este valoarea noastră. Tot
ceea ce puterea ne permite
să facem este legal și moral.
Ce contează că Bashar al Assad
nu mai dispunea de arme
chimice? El este un om rău.
Nici Saddam Hussein nu mai
dispunea de armele nucleare
pentru neutralizarea cărora a fost
atacat și ocupat militar Irakul.
Nu are importanţă! El era rău și
schimbarea regimului său este
un bine. Că este așa o probează
victoria noastră armată. Criteriul
adevărului este victoria.
Din acest discurs derivă și o
concluzie pentru români: câtă
vreme vom fi fideli alianţei euroatlantice suntem siguri că vom
supravieţui pe pământ. Desigur,
în acest context, libertatea și
demnitatea se disociază de
securitate. Am auzit rostindu-se
în aceste zile că apartenenţa la
NATO și UE este garanţia evitării
unor tragedii similare celei siriene.
De aceea trebuie să fim solidari
cu intervenţia militară a celor
trei membri NATO în Siria, iar
nicidecum să o criticăm sau să-i
punem la îndoială legitimitatea. Cu
atât mai puţin să ne gândim la o
apropiere de Rusia. Rusia nu vrea,
nu știe și nu poate să ne apere.
Să fim bine înţeleși. Nu sunt un
susţinător al regimului lui Bashar
al Assad. Ba mai mult, cred că,
spre binele lor, sirienii vor trebui
să găsească o soluţie politică
pentru trecerea la un alt regim,
adecvat adevăratelor lor interese
fundamentale. Nu susţin că actualul
guvern sirian nu ar fi folosit arma
chimică. Ceea ce spun este că
am dubii rezonabile cu privire
la folosirea ei de către guvernul
Assad și aceste dubii, ca și respectul
pentru normele răposatului drept
internaţional, mă fac a contesta
legitimitatea oricărei sancţiuni
aplicate de o așa-zisă „comunitate
internaţională” din care și ţara
mea dragă ar face parte. Aceasta
cu atât mai mult cu cât o asemenea

intervenţie este susceptibilă să
schimbe raportul de forţe pe teren
în favoarea unora care nu ne sunt
sau nu ne vor rămâne „prieteni”.
Sunt conștient de superioritatea
militară actuală a Occidentului
euro-atlantic, în raport cu Rusia,
deși mai știu că raporturile de
putere sunt schimbătoare și că
puterea militară cu precădere
pe termen lung, este relativă.
Tocmai de aceea am luptat pentru
ca România să-și consolideze
securitatea intrând în NATO și în
UE. Nu regret că am făcut-o. Nu
am gândit însă niciodată aderarea
la NATO și la UE ca pe o „taxă
de protecţie” plătibilă în unităţi de
suveranitate naţională, de libertate
individuală și de demnitate umană.
Prefer modul de viaţă vesteuropean și admir organizarea
socială
bazată
pe
valorile
proclamate de acel Occident care
a permis un progres tehnologic
fără seamăn și ne-a dat speranţa
libertăţii, solidarităţii și respectului
diversităţii. În lumina acestor
valori și a adeziunii nedezminţite
la ele, respect, fără a dori neapărat
să le și adopt, valorile Occidentului
și mă simt solidar cu dorinţa
lui de prosperitate, demnitate și
securitate. Și tot în lumina unor
atari valori, precum și ca expresie
a adevăratei mele iubiri și fidelităţi
faţă de aliaţii doriţi și deocamdată
oficiali (nu mai știu dacă și reali)
ai României, denunţ și deplâng
abandonarea lor, trădarea lor și
răsturnarea lor de către chiar cei
care le-au proclamat, împinși de
egoisme naţionale sau șovinism de
mare putere. Așa am ajuns ca, în
lumea libertăţii, să fim mai nesiguri
– de ziua de mâine și chiar de
libertatea noastră – decât în lumea
dictaturii. A critica derapajele
partenerilor nu înseamnă a-i
lăuda pe adversari. În schimb, a
încuraja nebuniile partenerilor
înseamnă
a
face
servicii
adversarilor.
Cu
aceste
precizări,
pare-se necesare, se poate spune
că raţionamentul potrivit căruia
România sau oricare altă naţiune își
găsește siguranţa în tabăra celui mai
puternic sub aspectul forţei, chiar
dacă asta înseamnă renunţarea la
lege și la morală, este intolerabil,
căci el ne trimite la legea junglei.
Aparţinem unui popor nici
mic, dar nici mare, care și-a păstrat
fiinţa în istorie strecurându-se
printre dușmani nemiloși și
prieteni nesinceri, ieșind întărit
din războaiele pe care le-a pierdut
și făcând compromisuri care nu
i-au compromis existenţa, tocmai
pentru că a folosit forţa dreptului
împotriva dreptului forţei și a știut,
în momentele esenţiale, să asocieze
sabia sa, chiar dacă nu prea
ascuţită, cu morala, într-o unitate
imbatabilă. Morala împotriva forţei
va pierde întotdeauna. Morala
unită cu forţa – niciodată. De aceea
aliaţii noștri câștigă războaiele, dar
nu mai câștigă păcile.
Or, păcile sunt singurele care
contează. Ce importanţă are că
am câștigat războiul dacă nu am
câștigat pacea?! Ce importanţă are
că ne-am câștigat securitatea, dacă
ne-am pierdut sufletul?!
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PETROLUL, PE DEFICILUL DRUM SPRE „ELITĂ”,
LUMINAT, ÎNCĂ, DE SPERANŢE…
Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
Liga 2, Etapa 12 (17.X.2018, Stadion „Ilie Sergiu Arnăutu (8,74). Petrolul (Octavian
Oană”):
Grigore): Bolboașă – Olaru, Antoche,
* FC Petrolul Ploiești – CS Mioveni 0-0. Cazan, Velisar – Chindriș, Marinescu (cpt.)
Petrolul (antrenor Leo Grozavu): Tordai – – Lumu (46 N. Popescu), Herea (60 Danci),
Olaru, Ghinga, Cazan, Ţigănașu (32 Velisar) Saim Tudor – Arnăutu (90+2 Plămadă).
- Chindriș, Cruceru -Lumu (46 N. Popescu),
Cu trei jucători valoroși reprimiţi
Marinescu (cpt.) Ștefănescu - Saim Tudor (Arnăutu, Bolboașă și Antoche) și
(61 Tamuz). Joc slab, al îndrăgitei noastre titularizaţi, echipa Petrolul, permanent
echipe, cu rezultat dezamăgitor (ca și cel de ofensivă, dornică de victorie și admirabil
„acasă”, cu Snagovul, sau cele „rușinoase” de susţinută de „Lupii Galbeni”, numeroși și
la Tunari în „Cupă” sau de la Pitești, Cluj…, devotaţi, a obţinut succesul, care ne dă, încă,
din „Campionat”), contraperformante ce-au speranţe…
distanţat Petrolul, la zece puncte la „adevăr”,
În celelalte jocuri ale etapei:
de primele două locuri „promovabile”
* Ripensia Timișoara – U. Cluj 1-1 * CS
și care i-au determinat pe suporterii cei Mioveni – Luceafărul Oradea 2-1 * ACS Poli
mulţi să ceară întreruperea colaborării cu –Timișoara – ASU Politehnica Timișoara
antrenorul principal, responsabil… Cei în 1-2 * UTA Arad – Energeticianul Petroșani
drept, au făcut-o „interimatul” revenind 1-1 * Sportul Snagov – Metaloglobus
unui devotat petrolist – Octavian Grigore.
București 3-0 * CS Balotești – Pandurii
Etapa 13 (21.X.2018, Stadion „Juventus – Târgu Jiu 2-1 * Dacia Unirea Brăila –
Colentina):
Aerostar Bacău 3-3 * Academia Clinceni –
Daco Getica București – FC Petrolul Chindia Târgoviște 0-1 * Farul Constanţa
Ploiești 1-2 (1-1). Marcatori: Voicu (40) / – FC Argeș Pitești 3-1.

Foto: Răzvan Păsărică/
www.sportpictures.eu
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Ziarul Ploiestii

Petrolul, bucurie finală, în „Colentina
În clasament conduc: Sportul Snagov
30p, Chindia Târgoviște 29p, Academia
Clinceni 27p, FC Petrolul Ploiești 26p, FC
Argeș Pitești 25p, Universitatea Cluj 24p,
urmate de CS Mioveni 23p, Pandurii Târgu
Jiu 21p, Energeticianul 21p, UTA 20p,
ASU Politehnica Timișoara 20p și apoi,
în „zona fierbinte” Daco Getica București
15p, Metaloglobus București 14p, Ripensia
Timișoara 13p, Farul Constanţa 13p,

Luceafărul Oradea 12p, CS Balotești 11p,
Aerostar Bacău 9p, CS Poli Timișoara 5p și
Dacia Unirea Brăila 5p.
În etapa viitoare (a 14-a), luni 29
octombrie 2018, de la ora 18.00, Stadionul
„Ilie Oană” din Ploiești găzduiește un joc de
tradiţie în fotbalul românesc: FC Petrolul
Ploiești – Farul Constanţa.
Petrolul, Victorie!

DIN BUCURIILE SPORTULUI PRAHOVEAN
CSC Berceni, „aur” la U13…

Imagini: CSC Berceni

România U13, Vicecampioană Balcanică
Adrian Basarabeanu,
Basarabeanu CSC
Berceni și-a adjudecat
recent, preţioase medalii, în
diferite probe și la diferite
categorii de vârstă juvenile,
în Campionatul României la
Badminton.
Cele mai valoroase,
medaliile de aur, au fost
adjudecate
în
proba
echipe U13, în care CSC

Luca Pandele,
„aur”, U13…

Matei Pandele,
„aur”, U9…

0372.032.313
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Berceni (în foto) a avut
în componenţă sportivii
Leonard Dumitrescu, Ana
Goanţă, Denisa Muscalu,
Luca Pandele, Cristina
Sîrbu (CSM Timișoara,
cooptată,
regulamentar,
în echipa noastră, cu
succes…), Sebastian Toma,
sub „bagheta” antrenorului
Adrian Basarabeanu, cât
și în probele individuale,
prin Luca Pandele la U13
(la București) și prin fratele
său Matei Pandele la U9 (la
Târgu Mureș), dar plin de
medalii, în diferite dispute
sportive acumulând și
fratele lor mai mare, Dinu
Pandele – U15, spre bucuria
părinţilor (Marian Pandele
și Cosmina Pandele –
Primar de Berceni…).
* Zilele trecute (1921.X.2018), la Campionatul
Balcanic U13, la Badminton
(Perushtitsa – Bulgaria),
Luca Pandele și Denisa

Muscalu, de la CSC Berceni
Berceni,
Muscalu
cooptaţi în reprezentarea
României, prin confruntările - cu tinerii sportivi din
Grecia, Serbia, Bulgaria sau
Turcia au cucerit „argintul”
pe echipe. Campionul
României Luca Pandele
a cucerit „argintul” și la
individual… Felicitări.

CS CONPET
PETROLUL PLOIEȘTI
U23, TRIUMF LA
POPICE, LA CLUJ
NAPOCA…
Moderna „Arena de
Popice” Cluj Napoca a
găzduit
(11-14.X.2018),
pe cele opt piste ale sale,
Campionatul
României

Foto: CS Conpet Ploieşti

CLUBUL SPORTIV
BERCENI – „TEZAUR”,
LA BADMINTON
Cu
deosebit
efort,
printr-o pregătire intensă
și optimă, în Sala de Sport
a
Liceului
Tehnologic
„Anghel
Saligny”
din
Ploiești, graţie profesionalismului și pasiunii
antrenorului internaţional

U23 la Popice, în cadrul
căruia lansatoarele de la
structura sportivă Clubul
Sportiv Conpet –Petrolul
Ploiești, sub conducerea și
îndrumarea ex-Campioanei
Mondiale Daniela Lăcătușu,
au triumfat cucerind șapte
medalii (una de aur, una de
argint și cinci de bronz). Cele
mai preţioase le-au obţinut,
în proba de sprint, sportivele
noastre Alice Georgiana
Vasile – medaliată cu
aur și onorată cu titlul de
Campioană a României și
Cristina Ioniţă – argint.
Cu
„bronz”
au
fost
recompensate
reprezentantele Prahovei,
Alexandra
Popa
la
individual clasic (588 p.d.),
Crina Torcătoru, la sprint și
perechile Alice Georgiana
Vasile – Cristina Ioniţă și
Alexandra Popa – Crina
Torcătoru la tandem și prin
perechea Crina Torcătoru –
Fekete Hunor (CSM Târgu
Mureș) la tandem mixt.

CS Conpet Petrolul Ploieşti U23, în onoare…

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!”

