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„Pentru actorii buni nu există roluri rele.”

Friedrich Von Schiller (1759 - 1805) Poet şi dramaturg german

La multi, ani, România! La multi, ani, români!

ZIUA MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918 LA PLOIEȘTI
La 100 de ani de Românie Mare, vă dorim și ne dorim să avem înțelepciunea de a iubi România,
de a o face puternică și frumoasă, de a iubi acest Pământ Sfânt pentru care strămoșii noștri și-au
dat viața, de a iubi Cerul care o ocrotește, de a ne iubi și respecta mai mult între noi!
Să purtăm țara în inimă și omenia în suflet!

D

uminică 2 decembrie 1918,
uminică,
1918
acum 100 de ani, ploieștenii
au sărbătorit vestea Marii Uniri.
Orașul era plin de drapele,
vitrinele erau împodobite cu

portrete. La ora 11
11.00,
portrete
00 la Catedrală
a avut loc un Tedeum, oficiat de
un sobor de preoţi în frunte cu
protoiereul, la care au participat
oficialităţile judeţene și locale,

UN HANDICAPAT MIC,
UNUL MARE ȘI UNUL
MARE-MARE...
Marius MARINESCU
raților, nu am nici cea mai mică
idee cum procedează primăria
cu marcarea locurilor de parcare
pentru persoanele cu handicap, dar
tare îmi este teamă că bieților oameni
aflați în nevoie le sunt puse în brațe:
un kilogram de vopsea galbenă, o
pensulă, o schiță, un stâlp și o placă
de tablă cu semn distinctiv și...să se
descurce cum or putea.

F

Cum altfel
C
l f l îți
î i poții explica
li felul
f l l îîn
care sunt aliniați stâlpii din imagine!?
Asta dacă nu cumva vreun handicapat
(cu acte) mai mic din primărie a tăiat
țevile la dimensiuni diferite, un altul
nu s-a uitat la ele, altul a aprobat, unul
le-a montat, altul nu le-a inspectat pe
teren cum trebuie, iar altul le-a plătit...
ați ghicit!, din banii noștri.
Hai, totuși, să nu ne ia lumea în
nume de rău cele spuse, că ar fi rost
de ceva discriminare, pentru că primii
handicapați care și-o merită suntem
noi, cei care i-am votat pe neterminații
ăștia de și-au dat salarii nesimțite lor
și clientelei, de la portar la directoraș,
bani care nu au făcut decât să le umfle
tupeul, nu respectul față de cei din
banii cărora sunt plătiți, parte fiind
și din portofelele persoanelor cu
dizabilități!

fruntașii politici, intelectuali și
alţi cetăţeni remarcabili. După
frumoasa și înălţătoarea slujbă
religioasă, a vorbit Constantin
Georgescu, profesor la vestitul
Liceu „Sfinţii Petru și Pavel”, care
a spus, între altele, că Unirea este
opera întregului popor și că ea
trebuie consolidată și apărată, în
viitor, de toţi.
Conferinţei i-a urmat intonarea,
de către corul ceremonial, a
cântecelor „Deșteaptă-te române!”,
actualul Imn Naţional și „Pe-al
nostru steag”.
La ieșirea din biserică, mai
multe tarafuri de lăutari au
început să cânte „Hora Unirii” și

participanţii, împreună cu mai
mulţi trecători, s-au prins în horă.
Astfel, s-a sărbătorit, în vechea
noastră urbe, Marea Unire de la
1 Decembrie 1918, dată devenită,
după Revoluţia din 1989, Ziua
Naţională a României.
Așadar, sărbătorim, în prezent
100 de ani de la acest grandios
eveniment al istoriei naţionale
unde un rol important l-au
avut, printre alte personalităţi
ale vremii, Regele Ferdinand I
(1914-1927, făuritorul României
Mari și bunicul ultimului Rege
al României, Mihai I). Ion I. C.
Brătianu (prim-ministrul de
atunci și președinte al Partidului

Naţional Liberal), Iuliu Maniu
(președinte al Partidei Naţionale
Române și, apoi, al Partidului
Naţional Ţărănesc, fost primministru), Gheorghe Pop de
Băsești (Președinte al Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia
din 18 noiembrie – 1 Decembrie
1918), Vasile Goldiș (cel care a
dat citire istoricei Proclamaţii
de Unire, în prezenţa a peste
100.000 de oameni, veniţi din
toate teritoriile românești), Vasile
Lucaciu, episcopul Iuliu Hossu
și Miron Cristea, precum și cel
mai mare istoric român din toate
timpurile, Nicolae Iorga.
Profesor Iulian Gh. Dima

O CARTE CARE A UNIT COMUNITATEA:

„CONTRIBUȚIA SATULUI HĂBUD LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI”
Î

n prag de Centenar,
ziua de 27 noiembrie
2018 și-a câștigat dreptul
la neuitare în comunitatea
de la Șirna, datorită lansării
cărții „Contribuția satului
Hăbud la făurirea României
Mari”, de George A. Costea,
ediția a 2-a, revăzută și
adăugită de bibliotecar
Iuliana-Camelia Pîrvu, cu
un Cuvânt înainte de prof.
univ. dr. Gheorghe Calcan,
lucrare apărută la Casa
de Presă Ploieștii. Această

„Carte de Aur” a satului
Hăbud, acum în 100 de
pagini, e dovada grăitoare
a eroismului celor 141 de
eroi ai satului ce au luptat
pentru Întregire.
Proiect al Bibliotecii
Comunale Șirna, județul
Prahova, ce a văzut lumina
tiparului prin strădania
bibliotecarei
IulianaCamelia Pîrvu și cu
contribuția financiară a
familiei sale, cartea a fost
dăruită celor prezenți la

această adevărată sărbătoare a comunității, dedicată
unei
manifestări
prin
excelență culturale, plină de
momente de intensă trăire
sufletească. Simțămintele
și
emoțiile
profunde
ale celor peste 150 de
participanți la „Centenarul
Marii Uniri în comuna
Șirna”, au dat consistență
evenimentului, așezându-l
între acele momente unice,
tulburătoare, de adâncă
simțire românească.

PROBLEME CU
DOUĂ NOI LINII DE GARDĂ LA
AUTOBUZELE NOI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
ici n-au fost puse în circulație și cele 10 autobuze

M

inisterul Sănătății a aprobat
două noi linii de gardă la
Spitalul Județean de Urgență
Ploiești, respectiv, pentru
specializările Chirurgie și Radiologieimagistică medicală. Consilierii județeni
ar trebui să-și dea acordul în acest sens,
lucru care ar ușura și munca medicilor,
dar și timpii de așteptare pentru pacienți.
La Chirurgie există două linii de gardă,
cu minimum doi medici fiecare, o a treia
fiind aprobată de Ministerul Sănătății
printr-o dispensă specială, fiindcă cele
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Marele unionist Iancu
Flondor și-a luat locul
pe Aleea Unirii
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
două secții nu îndeplineau un criteriu
care ține de numărul de paturi. În cadrul
Laboratorului
Radiologie-Imagistică
Medicală, unde lucrează 11 medici
(s-au mai scos la concurs două posturi),
iar programul (ecografii, radiografii,
examinări computer tomograf și RMN)
este 24 din 24 de ore (aproximativ 350
de radiografii, 90 de ecografii, 60 de
examinări computer-tomograf/zi), o
nouă linie de gardă era cum nu se poate
mai utilă.

Centenar

Ceremonii militare
la Catedrala „Sf.
Ioan Botezătorul”
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cumpărate de Consiliul Local Ploiești au avut
nevoie de mici reparații. Muncitorii au observat, în
timpul ploii, că s-au infiltrat ceva picături în interior.
Până la urmă, s-a descoperit că, atunci când au fost
montate ecranele, s-au folosit niște șuruburi fără
silicon, iar apa s-a strecut pe lângă ele. Directorul SC
Transport Călători „Express” SA, Nicolae Alexandri, a
declarat presei locale că defecțiunea a fost remediată,
iar autobuzele vor fi puse în circulație imediat ce vor fi
înmatriculate. Reamintim că primul lot din seria celor
50 de mijloace de transport contractate de la SC BMC
Truck & Bus SRL, din Ciorogârla, au ajuns la Ploiești
pe 15 noiembrie. Prețul unui autobuz este de 765.646
lei, fără TVA.
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Ministrul Teodorovici vrea
să limiteze dreptul românilor
de a lucra în străinătate

“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
Z

eci de persoane au ajuns la spital din cauza accidentelor rutiere
care s-au produs pe șoselele din Prahova.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident rutier în Ploiești
Accidentul rutier s-a produs
după ce două autoturisme au intrat
în coliziune pe strada Gheorghe
Doja, din Ploiești, în zona
Olandina. În urma impactului,
unul dintre autoturisme a fost
proiectat într-un scuar. Potrivit
primelor cercetări, accidentul
rutier s-a produs pe fondul
neasigurării
la
schimbarea
direcției de mers. Unul dintre
conducătorii auto, un tânăr în
vârstă de 24 de ani, a fost rănit.
Acesta a fost testat cu aparatul
etilotest, iar rezultatul a fost că avea
o alcoolemie de 0,62 mg/l. Tânărul
a fost transportat la spital pentru
acordarea de asistență medicală,
dar și pentru recoltarea de probe
în vederea stabilirii cu exactitate
a alcoolemiei. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier pe DN1A, la
Măgurele
Două autoturisme au intrat
în coliziune pe DN1A, pe raza
localității Măgurele. În urma
impactului, una dintre mașini
s-a răsturnat în afara părții
carosabilului. O persoană a sunat
la 112 și a anunțat evenimentul
rutier. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Potrivit
primelor cercetări se pare că unul
dintre autoturisme, care se deplasa
pe direcția Ploiești – Vălenii de
Munte, la km 99+700, ar fi încercat
să evite un ansamblu format
dintr-un autoturism și platformă,
care ieșea dintr-o curte cu spatele.
Autoturismul a acroșat platforma,
iar apoi s-a răsturnat în șanț.
Trei persoane au avut nevoie de
asistență medicală. Conducătorul
autoturismului a fost transportat la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
Pieton acroșat de autoturism
Accidentul rutier s-a produs pe
strada Dumbravei, din Ploiești.
Un bărbat în vârstă de 85 de ani
a fost acroșat de un autoturism.
Potrivit primelor cercetări se
pare că accidentul rutier s-a

produs pe fondul unei traversări
neregulamentare. Conducătorul
autoturismului a fost testat cu
aparatul etilotest, iar rezultatul a
fost 0. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident pe DN1B, la Loloiasca
Patru autoturisme au fost
implicate într-un accident rutier
pe DN1B, pe raza localității
Loloiasca. Accidentul rutier a avut
loc pe sensul Ploiești – Buzău.
Inițial, trei autoturisme au intrat
în coliziune față - spate, cel mai
probabil ca urmare a nepăstrării
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distanței regulamentare dintre
mașini. Conducătorul celui deal patrulea autoturism se pare că
s-a speriat în momentul în care
a văzut autoturismele lovite și a
pierdut controlul direcției, intrând
în coliziune cu una dintre mașinile
deja avariate. În urma impactului,
două autoturisme au ieșit în decor.
Circulația rutieră în zonă s-a
desfășurat alternativ. Din fericire
nicio persoană nu a plecat la spital.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Bărbat reținut, după ce a făcut
scandal că a fost prins fără
permis și băut la volan
Incidentul a avut loc pe
Bulevardul Nicolae Iorga din
Vălenii de Munte. Polițiștii au
observat un autoturism condus
de un bărbat despre care știau că
are permisul de conducere reținut.
Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a
fost oprit pe strada IL Caragiale
din localitate. Acesta a refuzat
testarea cu aparatul etilotest
și a adresat expresii si cuvinte

jignitoare
polițiștilor.
Oamenii
ji i
li i il
O
ii
legii l-au condus la sediul poliției.
„În momentul în care polițiștii
i-au adus la cunoștință prevederile
legate referitoare la faptele sale,
acesta a devenit recalcitrant și a
încercat să fugă din incinta poliției.
Polițiștii au trecut la imobilizarea
și încătușarea acestuia”, a precizat
IPJ Prahova. Ulterior, bărbatul
a fost condus la spital în scopul
prelevării de mostre biologice
de sânge, în vederea stabilirii
alcoolemiei. „În cauză s-a întocmit
dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunilor de conducerea pe
drumul public a unui autovehicul
având permisul de conducere
reținut și refuzul prelevării
mostrelor biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei,
fiind luată și măsura preventivă
de reținere a acestuia pentru
24 ore, urmând să fie prezentat
parchetului cu propunere legală”, a
anunțat IPJ Prahova.
Incident nefericit la
Universitatea Petrol-Gaze. 70 de
persoane au fost evacuate
Incidentul a avut loc în Corpul
I al Universității Petrol-Gaze
Ploiești. Totul s-a declanșat după
ce mai multe persoane au început
să se simtă rău. La fața locului
au ajuns mai multe echipaje ale
ambulanței. 70 de persoane au
fost evacuate, iar 22 dintre ele au
fost asistate din punct de vedere
medical, existând suspiciunea
unei intoxicații cu o substanță
necunoscută.
Două
dintre
persoane au fost transportate
la spital. Poliția s-a autosesizat
cu privire la incidentul de la
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești,
pentru săvârșirea infracțiunii de

port sau folosirea fără drept de
obiecte periculoase urmând a se
stabili circumstanțele și situația de
fapt.
Razie la un târg din Vărbilău.
Amenzi de peste 31.000 de lei
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au desfășurat, cu
sprijinul reprezentanților Direcției
Sanitar Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Prahova, o
acțiune, pe raza comunei Vărbilău
și în spațiul amenajat pentru
desfășurarea târgului săptămânal
comunal, în scopul prevenirii și
combaterii ilegalităților comise
de către agenții economici care
desfășoară activități de alimentație
publică, cât și a celor ce efectuează
acte de comerț cu produse
alimentare și nealimentare, a
anunțat IPJ Prahova. Polițiștii au
verificat activitatea a 22 de agenți
economici și au fost aplicate
17 sancțiuni contravenționale,
în valoare de 31.600 lei. „De
asemenea, au fost confiscate 368
kg legume, 53 kg fructe, 25 litri
vin, 32 articole vestimentare, în
valoare totală de 2.306 lei și au
fost retrase de la comercializare
produse alimentare în valoare de
300 de lei”, a precizat IPJ Prahova.
Dosar penal pentru evaziune
fiscală
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalităţii
Economice
au
definitivat
cercetările într-un dosar penal
privind un bărbat de 25 de ani,
bănuit de săvârșirea infracțiunii
de evaziune fiscală, a precizat
IPJ Prahova. Potrivit cercetărilor
efectuate s-a stabilit că tânărul, care
era administratorul unei societăți
comerciale, ar fi prejudiciat
bugetul de stat cu peste 740.000 de
lei. „Din probatoriul administrat,
s-a stabilit faptul că inculpatul,
în calitate de administrator al
unei societăți comerciale, ar fi
înregistrat în contabilitate facturi
fiscale de la societăți fantomă, în
scopul de a se sustrage de la plata
către bugetul consolidat al statului
a TVA și a impozitului pe profit,
cauzând astfel un prejudiciu
în cuantum total de 780.305
lei – recuperat”, se arată într-un
comunicat al IPJ Prahova. Dosarul
penal a fost înaintat unității de
parchet pentru a dispune în cauză.
Un bărbat s-a ales cu dosar penal
pentru delapidare în formă
continuată
Polițiști ai Serviciului de
Investigare
a
Criminalităţii
Economice
au
definitivat
cercetările într-un dosar penal și

l-au înaintat unității de parchet
cu propunere de emitere a
rechizitoriului și sesizarea instanței
competente să soluționeze cauza.
De data aceasta este vorba despre
un ploieștean, în vârstă de 51
de ani, sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor
de
delapidare
în formă continuată (15 acte
materiale) și fals în înscrisuri
sub semnătură privată în formă
continuată (28 acte materiale).
„Din probatoriul administrat,
s-a stabilit faptul că inculpatul,
în calitate de agent de vânzări la
o firmă de produse medicinale
din plante, în perioada ianuariemartie 2016 și în luna noiembrie
a anului 2016, și-ar fi însușit
suma totală de 5.386,74 lei din
încasările pe care trebuia să le
predea societății angajatoare, cât
și din contravaloarea mărfurilor
pe care nu le-a livrat unui client”,
a precizat IPJ Prahova. După
ce ar fi livrat marfa, agentul de
vânzări ar fi încasat contravaloarea
acesteia, a completat exemplarul
albastru al chitanțelor cu numele
real al clientului și suma de bani
încasată, iar pe exemplarul roșu
al chitanței, pe care l-a depus
la casieria punctului de lucru, a
completat în fals, o sumă de bani
diferită și uneori, numele altor
clienți, falsificând în acest mod un
număr de 15 chitanțe, prin care
și-a însușit diferențele de bani
în valoare totală de 5.176, 10 lei.
„De asemenea, s-a constatat că
inculpatul a falsificat parțial 15
borderouri de încasări, în sensul că
a menționat în acestea chitanțele
falsificate și alte sume de bani
decât cele încasate în realitate”,
a precizat IPJ Prahova. Bărbatul
și-a însușit marfă în valoare de
210,64 lei, pe care a ridicat-o din
gestiunea depozitului, cu scopul
de a o livra unui client.
Prins cu oi fără acte
Polițiștii din Slănic au oprit
la un control de rutină
o
autoutilitară condusă de un
bărbat din comuna Izvoarele. În
autospecială se aflau 10 ovine, însă
nu existau și documente sanitarveterinare.
„Din
verificările
efectuate, s-a stabilit faptul că
șoferul a cumpărat ovinele de
la o cunoștință din Slănic. Față
de acesta a fost luată măsura
sancționării contravenționale, cu
amendă de 720 lei”, a anunțat IPJ
Prahova.
Taximetrist amendat
Polițiștii orașului Plopeni au
organizat și executat o acțiune
pentru combaterea transportului
rutier ilegal de persoane pe ruta
Vâlcănești – Plopeni – Ploiești
și retur. Polițiștii au oprit pentru
control un autovehicul taxi,
conducătorul acestuia prezentând
documentele personale și ale
autoturismului,
precum
și
documentele specifice efectuării
activităților de taximetrie. „S-a
cconstatat faptul că, în timp ce
ttransporta trei persoane, nu avea
aaparatul de taxat și lampa taxi în
ffuncțiune, motiv pentru care a
ffost sancționat contravențional”, a
aanunțat IPJ Prahova.
Amenzi de 10.000 de lei, în
domeniul silvic
Polițiști din cadrul Serviciului

de Ordine Publică au executat
o acţiune pe linia combaterii
delictelor silvice, la care au
participat consilieri din cadrul
Gărzii Forestiere Ploiești, comisari
din cadrul Gărzii Naţionale de

Mediu și pădurari din cadrul
Direcţiei
Silvice
Prahova.
„Au fost verificați doi agenți
economici și trei autovehicule
care transportau material lemnos,
iar pentru neregulile constatate
au fost aplicate cinci sancțiuni
contravenționale, în valoare de
19.240 lei”, a anunțat IPJ Prahova.
Cu ocazia controlului efectuat la
punctul de lucru al unei societăți
comerciale din Valea Doftanei, s-a
constatat că deține cantitatea de
21 m3 lemn rotund diferite specii,
pentru care nu deținea documente
de
proveniență.
Societatea
comercială a fost sancționată
contravențional cu amendă în
valoare de 10.000 lei. „La nivelul
Secției Rurale nr. 1 Apostolache a
fost desfășurată o acțiune pe linia
prevenirii și combaterii delictelor
silvice, pe raza comunei Sângeru,
în scopul verificării principalelor
căi de acces în fondul forestier,
prevenirii evenimentelor rutiere
şi depistării transporturilor ilegale
de material lemnos. Cu acest prilej,
au fost controlate 14 autovehicule
(șapte care transportau material
lemnos) și au fost aplicate 14
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 11.190 lei. Împreună
cu personalul silvic, au fost
definitivate verificările privind
activitatea a doi bărbați din
comună, care au fost depistați
transportând cantitatea de 1,48 m3
material lemnos specie carpen,
tăiată fără drept. Cei doi au fost
sancționați contravențional, cu
amenzi în valoare totală de 6.000
lei”, a precizat IPJ Prahova.
Ploieșteancă în vârstă de 40 de
ani, bănuită de sustragerea unor
bijuterii din aur
Polițiști
de
investigații
criminale din cadrul Secției nr.
1 Ploiești au efectuat cercetări
într-un dosar penal privind
sustragerea unor bijuterii din aur
dintr-un imobil din municipiul

Ploiești. Polițiștii au identifi
cat
Ploiești
identificat
persoana bănuită de comiterea
faptei – o ploieșteancă în vârstă de
40 de ani. „În cauză prejudiciul a
fost recuperat și predat persoanei
vătămate, cercetările urmând a fi
continuate pentru documentarea
întregii activități infracționale a
persoanei în cauză”, a anunțat IPJ
Prahova.
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ACTUALITATE

BRAVO, CONSILIUL
CE CÂȘTIGĂ
JUDEȚEAN PRAHOVA! PRAHOVA DE PE
URMA EURO 2020
P

e 15 noiembrie, ziarul nostru publica articolul „Acum puteți totuși să nu mai luați, naibii,
șpagă? Sau: fă-mă, mamă, portar la SJU Ploiești!”, în care arătam că la unitățile sanitare se ia în
continuare șpagă, deși salariile medicilor, asistentelor, infirmierelor, brancardierilor au crescut fabulos
pentru puterea economică a României de azi. Dădeam atunci exemple de doctori care au ridicat, în luna
septembrie, între 15.634 lei brut (medic medicină generală) și 36.790 lei brut (medic primar șef), ceea ce
înseamnă: de 3,75 până la 8,83 ori mai mult decât salariul mediu brut pe economie (4.162 lei); de 8,22
până la 19,36 ori mai mult față de salariul minim brut obligatoriu la nivel național (1.900 lei, până la 1
decembrie); de 14,57 până la 34,28 ori mai mult față de pensia medie de asigurări sociale de stat (1.073
lei, în trimestrul al II-lea, date INS).
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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ără nicio legătură cu articolul
nostru, am avut surpriza să
aflăm despre o acțiune a Consiliului
Județean Prahova, care vizează
cele două spitale pe care le are
în subordine (Spitalul Județean
de Urgență Ploiești și Spitalul de
Obstetrică-Ginecologie Ploiești), în
scopul de a descuraja mita. Sau mai
degrabă de a-i lămuri pe pacienți să
nu mai ofere plicul și pe medici să
nu-l mai primească. CJ a conceput
și un flyer cu mesajul „Avem salarii
mărite, nu ne trebuie șpagă”. Dar
iată ce conține textul publicat pe
pagina de Facebook a președintelui
Consiliului
Județean
Prahova,
Bogdan Toader:
„Consiliul Judetean Prahova a
demarat o campanie menită să
informeze prahovenii în legătură cu
schimbările survenite în urma legii
salarizării. Dacă în urmă cu câțiva
ani, „atențiile” reprezentau o practică
întreținută și de salariile mici ale
cadrelor medicale, dar și de obișnuința
oamenilor de a veni „cu plicul” la
spital, crezând că doar așa primesc
servicii de calitate, acum, medicii,

asistenții și personalul auxiliar
câstigă
salarii
corespunzătoare
muncii prestate. Aceste venituri pot
sta la baza unui trai decent și demn,
în așa fel încât personalul medical
să nu aibă nevoie de „stimulente”
de la pacienți sau de la aparținătorii
acestora. Schimbarea trebuie să vină,
însă, din ambele părți!
Consiliul Județean Prahova se
străduieste să ofere condiții decente
de lucru pentru cadrele medicale
din cele două spitale pe care le
administrează, SJU Ploiești și
SOG Ploiești. Înțelegerea efectelor
negative ale corupției asupra calității
actului medical și a rezultatelor din
sănătate este absolut necesară pentru
profesioniștii din acest domeniu și în
egală măsură pentru pacienți. Cadrele
sanitare trebuie să descurajeze un
act medical condiționat, fiindcă este
deconcertant și dificil de admis că
excelența profesională a unui medic
poate coexista cu acte de corupție.
Luarea unei poziții cu privire la
corupție va conduce la reconstruirea
încrederii în sistemul de sănătate.
Pacienții, la rândul lor, trebuie să

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

sancționeze aceste practici care
nu au nici o justificare. Astfel, o
atitudine nouă, bazată pe încredere,
va reda corpului medical demnitatea
cuvenită.
Susținerea
măsurilor
anticorupție, o legislație adecvată,
educarea generațiilor în spiritul
„toleranței zero” pentru practicile
lipsite de etică sunt demersuri care
vor permite realizarea unui act
medical modern.”

ANTIȘPAGA ȚINE ȘI DE
POLITICA SPITALULUI
Acum, ce efect are campania
în spațiu virtual, am constatat.
Mult scepticism. Nu avem însă un
feedback din spitale, să știm cum a
primit personalul campania și cum
au reacționat pacienții la flayerele pe
care le-au văzut lipite prin secții. Ba
ceva la ureche ne-a ajuns, angajații
s-au ofuscat pentru faptul că le-au
fost trecute salariile brute, ci nu cele
nete, bolnavii neștiind, în opinia
lor, să facă diferența între brut și
net. Cam proastă impresie, nu? Pe
urmă, ar fi interesant să aflăm dacă
și ceilalți administratori de spitale
(primăriile
Ploiești,
Câmpina,
Azuga, Sinaia, Bușteni, Vălenii de
Munte, Boldești Scăeni, Mizil, Urlați,
Drajna, Florești) vor prelua această
inițiativă, fiindcă să nu vă imaginați
că la unitățile respective nu se mai
pretinde/întinde plicul. Oho, să fim
noi sănătoși! Pe de altă parte, această
politică ar trebui să fie asumată
și de directorii spitalelor (numiți
de CJ sau primării; haideți să fim
sinceri și să abandonăm ipocrizia
cu concursul!), ei fiind cei care ar
trebui să solicite o anumită conduită
și moralitate în unitate. Dacă nu
știu cum s-o facă, să ceară sfaturi
de la echipa Spitalului „Matei Balș”,
din București, vestit pentru refuzul
medicilor și asistentelor de a lua
bani de la pacienți. Și tot managerii
ar fi cazul să-i învețe pe unii dintre
medici ori asistente să nu mai țipe la
bolnavi (la clinicile particulare sau
în cabinetele lor private nu mai fac
asta!), să nu mai sară peste vizitele
de la patul bolnavului, să discute
cu ei ori aparținătorii despre boală
intervenții/ tratament etc. În altă
ordine de idei, ei da, pacienții trebuie
să facă un soi de front comun,
pentru a pune capăt obiceiului de a
șpăgui personalul sanitar, crezând
că astfel vor fi tratați cu mai mare
atenție (ori peste rând) față de alți
bolnavi. Acesta este un drum greu
de parcurs, dar de undeva trebuie să
începem.

Ș

efiii Consiliului Județean
efi
și ai Prefecturii Prahova,
Bogdan Toader și Mădălina
Lupea, au participat, recent, la
Palatul Victoria, la o reuniune
de lucru pentru elaborarea
unui plan de strategie turistică
a României pentru turneul
final de fotbal de peste doi ani.
Cu alte cuvinte, autoritățile
din Capitală au ajuns și
ele la concluzia că Turneul
Campionatului European de
Fotbal Euro 2020 reprezintă
o nouă oportunitate de a
promova țara pe plan extern.

Județul Prahova a fost selectat
selectat,
alături de Brașov, Sibiu,
Tulcea, Constanța si Suceava
drept repere turistice ale
României pentru suporterii
care ar urma să vină în țară
pentru a-și susține echipele,
în cadrul celor patru meciuri
pe care le va găzdui România.
Președintele Toader a anunțat
că, până la sfârșitul acestei
luni, va transmite la București
obiectivele
turistice
din
județul nostru și materialele
promoționale, ce vor fi urcate
pe site-ul oficial Euro 2020.

LA LOC COMANDA!
POȘTAȘII VĂ ADUC, ÎN
CONTINUARE, PENSIILE!

L

una trecută, ministrul
Finanțelor,
Eugen
Teodorovici,
anunța
că
Guvernul va rezilia contractul
cu Poșta Română, urmând ca
toate pensiile să fie plătite prin

de la instalare, că pensiile vor fi
plătite în continuare atât prin
bănci, cât și prin Poșta Română,
pensionarii putând alege între
cele două variante. Mai mult,
în ultima ședință, Executivul

conturi bancare. ÎÎntre timp,
cineva de prin Guvern și-a
dat seama că pensionarii de la
sate sau din creierul munților
nu prea au bancomate, ba
chiar și mii de orășeni nu
și-au deschis un cont, așa că s-a
revenit asupra deciziei. Noul
ministru al Muncii, Marius
Budăi, a declarat, la câteva zile

a majorat suma plătită către
Poșta Română pentru serviciile
de plată a pensiilor și a
altor venituri asigurate prin
Ministerul Muncii. Din cei 5,3
milioane de pensionari, 3,2
milioane încasează pensiile
prin Poșta Română, iar 2,17
milioane, prin intermediul a 22
de bănci.
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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D

ăncilă, la sfințirea Catedralei
Neamului: „Este un sentiment
de liniște și în același timp un sentiment
de bucurie. Este un eveniment național,
Catedrala Neamului, Catedrala României,
în an Centenar și an premergător Zilei
Naționale a României”. Bravo, Veorico, așa
te vrem, când liniștită, când bucuroasă. Dar
îți zic de pe-acum, se duce naibii liniștea ta la
anul, dacă o să ai Ziua Națională a României
la fiecare crăcănare a zorilor. Îți dai seama?
Parade zi de zi, discursuri zi de zi, cine o
să stea să ți le scrie?, fasole cu cârnați, se
duce România în faliment. Nu? Doar așa
ai spus: „an premergător Zilei Naționale
a României”. Deci 2019 o să fie ca o zi sau
fiecare zi o să fie 1 Decembrie. Deci chiar și
pe 28 februarie tu serbezi 1 Decembrie!

-a trezit și Varujan Vosganian. Îl știți,
ăla care se miruia în Parlament, să nu-l
lase colegii pe mâna DNA sau ăla care vă
acuza că ascundeți ouăle de stat, să nu plătiți
impozite pe ele. Deci se scoală ăsta și zice
că președintele Iohannis ar fi reprezentantul
altor interese naționale și etnice decât cele
ale românilor și că ar trebui suspendat. Asta
apropo că l-a refuzat pe Laufer la ministerul
Dezvoltării. Serios, Varujane? De exemplu
tu pe ale cui interese le reprezinți, pe cele
ale etnicilor armeni? Dar când dădeai gaze
ieftine unor șmecheri, jocurile cui le făceai,
pe ale mele? Du-te, bre, în statul ăla paralel
și mai trage acolo niște somnuri de-ale
parlamentare și lasă-ne-n pace! Mă rog,
numără ouăle țăranilor și taci, naibii, că neai plictisit.

Ș

i tot Veorica, după ce Iohannis a
amânat decizia cu privire la miniștrii
Dezvoltării și Transporturilor: „Din păcate
constatăm cu toții că dl. președinte Iohannis
face tot posibilul să blocheze activitatea
guvernului în două domenii vitale. Consider
că astfel de acțiuni politice nu-și au locul,
mai ales într-o astfel de perioadă în care
ne pregătim pentru preluarea președinției
Consiliului UE și în an în care ne pregătim
să sărbătorim Centenarul”. Fato, nu te
pregătești acușica să sărbătorești Centenarul,
ăla a ținut de la 1 ianuarie, ora 00.00 (zerozero, zero-zero, cum ai zice tu) și se termină
la 31 decembrie, ora 00.00. Pricepi cum
vine treaba asta? Pe de altă parte, să mori
tu, cum te blochează președintele? Vrei să
faci în cinci minute autostrada aia la care
n-ai mișcat un pai tot anul? Sau vrei să
ridici mintenaș spitalele regionale, alea pe
care ai zis că de fapt nu le mai faci? Și de
ce-s așa vitale azi? Adică murim dacă n-o
avem pe Volguța să ne pompeze niscai aer
în plămâni?

ui Dragnea nu i-a fost pe plac nici
al doilea complet așa că a făcut pe
naiba-n patru până a reușit să-i schimbe și
pe judecătorii trași la sorți la Înalta Curte
tot la solicitarea lui. Auzi, Liviule, dar de ce
nu-i concediezi pe toți judecătorii și să-i
pui în locul lor pe Ciordache? Atunci n-o
să mai ai probleme: Ciordache te prinde,
Ciordache te judecă, Ciordache te scapă.
Sau uite o altă variantă și mai bună: de ce
nu-i dai afară din țară pe toți românii și să
populezi țărișoara asta cu tine și cu Irina?
Să fiți voi, guguștiucilor, ca Adam și Eva, în
Rai! Bineînțeles, dacă Irina mușcă din măr,
te-am avertizat, fata e tânără...

P

rimăria Alexandria vrea să cumpere
65 de containere în care să mute
oamenii care locuiesc într-un cartier situat
lângă sediul Poliției Alexandria, în condițiile
în care blocurile au fost incluse în categoria
clădirilor de mare risc seismic. Containerele
vor fi amplasate la marginea orașului, lângă
cimitir. Ce oameni buni sunteți voi, îmi
dau lacrimile, nu alta, deci îi amplasați pe
amărâți strategic, lângă țintirim, să-i scutiți
de cheltuieli când or mierli-o la iarnă de
frig. Cum dă colțul unul, cum îl aruncați
peste gard, neh? Eu nu înțeleg un lucru: de
ce mai cheltuiți banii pe containere și nu-i
zvârliți pe amărăștenii ăia direct la gunoi?

G

P

reședintele Iohannis a fost taxat
pentru că a semnat decretul de numire
în funcția de ministru al Economiei a lui
Nicolae Bădălău. Acesta a fost condamnat,
în 1988, la 1 an de închisoare cu executare,
fiindcă a șparlit 4 saci cu grâu și i-a vândut cu
1.200 lei. Cică neamțul ar fi știut de povestea
asta, dar s-a gândit că Nicu nu are de unde
fura grâu, deoarece ăsta se găsește la Daea,
nu la Economie. Bre, moș Klaus, matale
crezi că șmanglitorii ăștia sunt specializați,
unul ciordește Beline și altul case?
inistrul Justiției, Tudorel Toader,
a declarat, după ce Iohannis n-a
vrut să-i numească pe Laufer și Volguța în
Guvernul Dănciloza II, că „președintele nu
poate stopa vocația cuiva de a fi ministru”.
Oau, nu mă turba, care va să zică în România
au ieșit unii din burticile mămicilor lor cu
vocația de ministru? Și cum afli asta, cum
măsori vocația, cu șublerul, cu metrul, cu
kilogramul? Uite, nene, zic și eu că am talent
să-ți iau locul, vrei să te dai la o parte, ca
să-mi respecți vocația? Eu cred că ai tu prea
multă vocație să fii slugă și să-i pupi pe unii
și pe alții în dos, ca să te păstreze în funcția
aia până ce nenorocești și ultimul procuror
sau magistrat din țara asta!
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uvernul
României
a
oferit
delegației conduse de președintele
Parlamentului European, Antonio Tajani,
un prânz festiv în Sala Tronului din Palatul
Regal, acolo unde, anul trecut, a fost depus
sicriul Regelui Mihai. He-he, când v-am spus
că ăștia se cred împărați nu m-ați crezut!
Mâine-poimâine, când n-o să le mai ajungă
Palatul Regal, or să-l dea jos pe Dumnezeu
din Rai și să țină acolo ședințele și mesele.
Bine, gurile rele susțin că deja ei au făcut
treaba asta, numai că au încurcat drumul și
au ajuns la Scaraoschi, în Iad. Se și vede, nu?
Toată lumea zice: `r-ați ai dreacului!

asta de țară cu susul în jos
jos, unde pușcăriașii
sunt mai presus ca nefurăcioși, unde proștii
îi conduc pe cei deștepți, unde copiii îi
înjură pe profesori, unde profesorii scot
pe bandă rulantă politicieni ratați, unde
Guvernul și Parlamentul emit teorii despre
arătări care nu-i lasă să facă treabă, unde
premierul vorbește teleormăneza, unde
avem un guvern condus direct din biroul
partidului, unde politicienii fac ședințe în
biserici, unde condamnații nu plătesc ce-au
păgubit, așa, ca tine...
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an Voiculescu a publicat cartea
„Doctrina secolului XXII - Ce va
urma după capitalism”. Ei, ce întrebare
absurdă, la noi în România știi sigur ce
urmează, că doar tu ai meșterit la campania
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reședintele PNL, Ludovic Orban, i-a
trimis, luni, o scrisoare premierului
Viorica Dăncilă prin care îi solicită să
trimită Comisiei Europene o solicitare de
includere în bugetul UE pe anul 2019 a
unei sume pentru despăgubirea cetățenilor
români afectați de pesta porcină africană.
Maica mă-sii, Orbane, cum deschizi gura,
cum scoți o prostie! Bre, nu românii au fost
afectați de pestă, ci porcii! Mă rog, dacă tu
sugerezi că oamenii sunt porci, deh, nu te
contrazicem, așa o fi la tine în partid...
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CENTENAR

MARELE UNIONIST IANCU FLONDOR
ȘI-A LUAT LOCUL PE ALEEA UNIRII

P

e 24 noiembrie 2018, în Parcul Memorial „Constantin Stere”, a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului lui Iancu
Flondor, reprezentant marcant în procesul unionist din Bucovina. Acțiunea face parte din programul dedicat
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, proiectul fiind intitulat „Aleea Făuritorilor Marii Uniri” (1918). Bustul a fost
realizat de sculptorul ploieștean Nicolae Lupu și a fost finanțat de Societatea Cultural Istorică „Mihai Viteazul”.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

D

ar cine este Iancu Flondor?
S-a născut la 3 august 1865, la
Storojineț, Ducatul Bucovinei, Imperiul
Austriac, azi, Ucraina, în familia boierului
român Gheorghe cavaler de Flondor (18281892), înrudită din vechime cu alte mari
case din Moldova românească- Balș, Buhuș,
Ureche. Tatăl lui a fost deputat din 1861 și
până în 1891 în Corpul al doilea electoral
al Curiei marii proprietăți sau al Curiei
comunelor rurale (curie-corp electoral
pe timpul dominației habsburgice).
Iancu a urmat studiile la Liceul German,
din Cernăuți și la Facultatea de Drept a
Universității „Franz Joseph”, din Viena
(1885-1888), tot aici susținând și teza de
doctorat, sub numele de Flondor Johann,
Ritter von (din) Storojineț. În anul 1892,
după moartea tatălui său, se stabilește la
Storojineț și preia conducerea moșiilor
Storojineț, Ropcea, Milie și Broscăuți. Mare

adept al unirii Bucovinei cu România,
Iancu Flondor s-a implicat în viața politică
tumultoasă încă din 1892, făcând parte
din mai multe partide, pe care însă le
părăsește din cauza unor divergențe de
netrecut cu colegii săi. În toamna anului
1898 îl găsim deputat în Dieta Bucovinei,
în 1899 se căsătorește cu Elena de Zotta,
iar în 1910, cei doi se retrag la moșie, după
ce Iancu a hotărât să părăsească politica.
N-o face însă pentru mult timp. În 1915 îi
scrie lui Ion I. C. Brătianu un „Memoriu
privitor la fruntariile Bucovinei”, prin care
îi destăinuie planurile autorităților de a
anexa Bucovina Rusiei. Între primăvara
și vara 1918 a fost primar la Storojineț, iar
în toamna aceluiași an revine în fruntea
mișcării de eliberare națională a românilor
din Bucovina. La 14/27 octombrie 1918,
din inițiativa lui Iancu Flondor și Sextil
Pușcariu, s-a organizat, la Cernăuți, Marea

CEREMONII MILITARE LA
CATEDRALA „SF. IOAN
BOTEZĂTORUL”

Î

n acest an Centenar, festivitățile prilejuite de Ziua
Națională a României vor avea loc, în premieră, în fața
Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul”, începând cu orele
11.00. La 11.05 se intonează Imnul de Stat și se salută
Drapelul de luptă, după care urmează serviciul religios,
alocuțiunile oficialilor și depunerea coroanelor de flori.
Cel mai așteptat moment, al defilării trupelor militare,
este programat la ora 13.00. Sărbătoarea va continua cu un
maraton de cântec și voie bună, cu servirea tradiționalei
fasole cu ciolan, iar spre seară, puteți urmări retragerea
cu torțe a militarilor în garnizoane. Evenimentele se vor
încheia la ora 19,00, în prezența celor mici, când se vor
aprinde luminițele de sărbători!

Adunare Națională Română, proclamată
mai apoi Adunare Constituantă. Pe data
de 28 octombrie 1918, Iancu Flondor,
deputatul Gh. Sârbu și fostul deputat Dori
Popovici, în numele Consiliului Național,
au cerut guvernatorului Josef von Etzdorf
să predea puterea de guvernare, dar acesta
a refuzat. Între timp însă, antiunionistul
Aurel Onciul și alte forțe reacționare ocupă
Palatul guvernatorului pe care îl gonesc, iar
puterea este preluată de Omelian Popowicz
(fost deputat ucrainean) și Aurel Onciul,
considerat „unicul român proaustriac”. La
data de 23 octombrie/5 noiembrie 1918,
prin Ordinul de operații nr. 1, semnat de
generalul Constantin Hârjeu, ministru de
război, s-a dispus ca Divizia 8 Infanterie
să ocupe fără întârziere Ițcani, Suceava și
apoi progresiv întreaga Bucovină, până la
Cernăuți inclusiv. Pe 11 noiembrie 1918,
armata română a intrat în Cernăuți, unde

a avut parte de o primire triumfală
triumfală, fiind
fiind
aclamată în Piața Unirii de mii de români,
în frunte cu președintele Consiliului
Național Român Iancu Flondor. Acesta a
declarat: „domnule general, dați-mi voie să
vă binecuvântez, așa cum o fac doi frați care,
după o lungă și dureroasă despărțire, se
întâlnesc spre a nu se mai despărți niciodată.
O fac, deschizând brațele mele și strângânduvă la piept”. La 15/28 noiembrie 1918,
Congresul General al Bucovinei, întrunit în
Sala Sinodală din Palatul Mitropolitan din
Cernăuți, sub președinția dr. Iancu Flondor,
a adoptat, prin vot, moțiunea Unirii
Bucovinei cu Regatul României. Iancu
Flondor este numit în funcția de ministru
secretar de stat, fără portofoliu, însărcinat
cu administrarea Bucovinei în Guvernul
Ion I.C. Brătianu Luând act de hotărârea
adoptată de Congresul General al Bucovinei
din Cernăuți, la 19 decembrie apare
Decretul- regal nr.3744 privitor la unirea
Bucovinei cu România, având următorul
cuprins: „Bucovina, în cuprinsul granițelor
sale istorice, este și rămâne de-a pururi
unită cu Regatul României.” Semna Regele
Ferdinand I și Ion I.C.Brătianu, președintele
Consiliului de Miniștri și ministru al
afacerilor externe. Iancu Flondor s-a retras
din toate funcțiile politice deținute la 15
aprilie 1919, dezamăgit, ei bine, ca și prima
dată, de luptele politice, iar în 1924, sfârșește
din viață, la vârsta de 59 de ani.

MUZEUL VIRTUAL AL UNIRII
M

uzeul Național de Istorie
a României a realizat, în
colaborare cu peste 25 de instituții din
țară și din Republica Moldova, printre
care și Muzeul Județean de Istorie
și Arheologie Prahova, proiectul
Centenar Național „Muzeul Virtual
al Unirii”. Finanțarea a fost asigurată
de Ministerul Culturii și Identității
Naționale, prin bugetul rezervat
programului Centenar. Acest muzeu
virtual este o platformă online care
adună mărturii istorice din întreaga
țară legate de anul 1918 și de Marea
Unire. Pornind de la negocierile,
acțiunile întreprinse de personalitățile
din Regatul Român și de cele din
Basarabia, Bucovina, Transilvania,
Banat, Crișana și Maramureș, dar și
de cele de la Paris, Viena, Budapesta,
au fost conturate istoriile unirii
României cu Basarabia (27 martie
1918), Bucovina (15/28 noiembrie
1918) și Transilvania, Banatul,
Crișana și Maramureș (Alba Iulia, 1
decembrie 1918). Platforma conține
texte, documente, fotografii, ziare,

scrisori, cărți, jurnale, corespondență,
steaguri, tablouri, piese de mobilier
și îmbrăcăminte, obiecte personale
ale participanților (ceasuri, inele,
ochelari, penițe) de acum 100 de
ani. Proiectul narează, cu ajutorul
textelor și imaginilor, istoriile orașelor
Unirii (Chișinău, Cernăuți și Alba

Iulia), îi prezintă pe fruntașii Unirii
(basarabeni, bucovineni, ardeleni,
regățeni) și destinul lor tragic de după
1945, când au fost exterminați pentru
„vina” de a fi făcut România Mare.
Muzeul virtual poate fi deja vizitat la
adresa www.mvu.ro
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PRIMARUL PUNCT FINAL PENTRU PROIECTUL
DIN SALCIA, „SISTEM DE MANAGEMENT
DECLARAT
INTEGRAT AL DEȘEURILOR
INCOMPATIBIL
ÎN JUDEȚUL PRAHOVA”
DE ANI

A

genția
Națională
pentru
Integritate a constatat, la ultima
verificare, starea de incompatibilitate
și conflict de interese de natură
administrativă pentru 24 foști și
actuali aleși locali. Printre aceștia se
regăsesc primarul comunei Salcia,
Dan Boștină și un fost consilier local
din Târgșoru Vechi, Mihai Bălăban.
În cazul primarului Boștină, aflat în
stare de incompatibilitate, ANI spune
că, în mandatul 2012-2016, a „exercitat
simultan funcția de primar și calitatea de
membru în Consiliul de Administrație
al Școlii Gimnaziale cu Clasele I-VIII
Salcia, încălcând astfel dispozițiile
art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.
161/2003”. Legea stipulează clar că
„funcția de primar și viceprimar, primar
general și viceprimar al municipiului
București, președinte și vicepreședinte al
consiliului județean este incompatibilă
cu exercitarea următoarelor funcții
sau calități: președinte, vicepreședinte,
director general, director, manager,
administrator, membru al consiliului
de administrație ori cenzor sau orice
funcție de conducere ori de execuție la
societățile comerciale, inclusiv bănci
sau alte instituții de credit, societățile
de asigurare și cele financiare, la
regiile autonome de interes național
sau local, la companiile și societățile
naționale, precum și la instituțiile
publice”. Cât despre fostul consilier
local Mihai Bălăban, acesta a fost
găsit în starea de conflict de interese
administrativ pentru că, în „exercitarea
mandatului de consilier local (20122016), a participat la deliberarea și
adoptarea unei hotărâri a Consiliului
Local privind atribuirea directă a unor
suprafețe de pășune către Asociația
Crescătorilor de Animale „Târgoveanu”,
unde persoana evaluată deține calitatea
de președinte”. S-au încălcat astfel
dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr.
161/2003, coroborate cu dispozițiile
art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
și art. 77 din Legea nr. 393/2004.
ANI i-a informat pe cei doi despre
declanșarea procedurii de evaluare,
elementele identificate, drepturile
de care beneficiază, respectiv de a fi
asistate sau reprezentate de un avocat
și de a prezenta date sau informații
pe care le consideră necesare. Mihai
Bălăban, mai spune ANI, nu a depus
la dosarul de evaluare un punct de
vedere, în exercitarea dreptului la
apărare. Reamintim că, după o decizie
rămasă definitivă, persoana față de care
s-a constatat existența conflictului de
interese ori starea de incompatibilitate
este decăzută din dreptul de a mai
exercita o funcție sau o demnitate
publică pe o perioadă de 3 ani de la
data eliberării, destituirii din funcția
ori demnitatea publică respectivă sau a
încetării de drept a mandatului.

S

ăptămâna trecută, Consiliul Județean Prahova a susținut
conferința de finalizare a celei de a doua faze a proiectului
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Prahova”, prin care a fost asigurată salubrizarea comună pentru
103 (fără Mizil) localități. Dacă este să respectăm ordinea în
care au evoluat lucrurile privind acest proiect, trebuie să facem o
incursiune în ultimii 10 ani.
Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

Î

n 2008, la inițiativa CJ Prahova, s-a înființat Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară,
destinată implementării proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor”, care să
asigure un serviciu modern de
gestionare a deșeurilor, dimensionat după cerințele județului,
prin intermediul căruia vor
fi îndeplinite toate exigențele
naționale și europene în
materie. Proiectul a fost
co-finanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013. Inițial,
acesta a avut ca perioadă de
execuție de 34,5 luni, iar valoarea
totală se ridica la 164.230.212 lei,
fără TVA, din care: 120.762.325
lei - finanțare nerambursabilă din
Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR); 24.257.933
lei-finanțare nerambursabilă de

2013 în bugetul european 20142020. Este ceea ce administrația
județeană numește „fazarea
proiectului”. Diferența ar fi că
prima etapă s-a desfășurat prin
POS Mediu, iar a doua, cea
cu „fazarea”, prin Programul
Operațional Infrastructură Mare
2014-2020. În această a doua
etapă s-a construit stația de tratare
mecano-biologică
(STMB)
a deșeurilor biodegradabile
Ploiești și s-au achiziționat
echipamentele adiacente (14
containere de metal și 4 vehicule
transfer lung curier).
Stația, care a venit în
completarea infrastructurii de
gestionare a deșeurilor deja

existentă,
făcând
sistemul
complet funcțional, are o
capacitate de prelucrare de
150.065 tone/an, din care deșeuri
reziduale 146.960 tone/an și 3150
de tone/an, deșeuri verzi (deșeuri
biodegradabile din grădini,
parcuri și piețe). Valoarea totală
a stației a fost de 64.442.740,75
lei cu TVA, iar 952.793 lei
reprezintă contribuția eligibilă a
beneficiarului.
Pe viitor, Masterplanul de
deșeuri va fi monitorizat și
gestionat de ADI (Asociația de
Dezvoltare
Intercomunitară)
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”.

PIAȚA IMOBILIARĂ N-A REVENIT
LA NIVELUL DIN 2009
S

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ergiu Oprescu, președinte executiv
Alpha Bank România, spune că piața
imobiliară din România n-a revenit la nivelul
pe care-l atinsese în 2008: „Criza a condus la
ajustarea pieței rezidențiale. România a avut
6 ani de contracție și trei ani de revenire, acest
an fiind al patrulea, iar piața nici măcar nu a

EDITURĂ
0244.546.501
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la bugetul de stat; 19.209.954
lei -contribuția beneficiarului
din bugetul local. Investiția a
început
prin
executarea
următoarelor lucrări: închiderea
depozitului de deșeuri neconform din Ploiești, construirea
stației de sortare a deșeurilor
reciclabile de la Boldești-Scăeni,
construirea stațiilor de transfer
a deșeurilor de la Valea Doftanei, Bușteni, Urlați, dotarea
stației de transfer și sortare de
la Drăgănești și achiziția de
echipamente pentru colectarea
deșeurilor (containere și pubele),
în valoare de circa 24 de milioane
de lei.
Pentru că proiectul nu a fost
finalizat în termen (2013, cu
prelungire pentru maximum
2015), autoritățile județene
au reușit să obțină un soi de
transfer al banilor necheltuiți din
execițiul bugetar european 2007-

atins nivelul din 2009”. Ca o consolare însă,
nu doar nouă ni se întâmplă acest lucru, ci
tuturor piețelor din estul Europei. Și dacă mai
doriți încă o consolare, Oprescu afirmă că,
„la numărul de locuințe la o mie de locuitori,
România stă echilibrat, comparativ cu alte țări.
Avem 457 locuințe la 1.000 de locuitori, prin

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

comparație cu Polonia, cu 367 și Cehia, cu
453. Calitatea locuințelor este însă mai redusă
decât în UE: 27% din gospodării nu au baie,
duș și toaletă, față de 2% în UE”. De asemenea,
locuințele din România sunt mai vechi decât
media UE, cu mai puține utilități chiar și în
mediul urban. Afirmația se bate cumva cap în
cap cu studiul calității vieții, realizat de INS,
care afirmă că, în privința problemelor pe
care le au cu locuința (scurgeri prin acoperiș
sau pereți, igrasie, tocuri de ferestre, pereți
sau podele deteriorate), românii (13,3%) sunt
întrecuți de cetățenii din Portugalia (30,5%),
Cipru (27,1%), Ungaria (26,7%), Slovenia
(23,8%), Letonia (21,9%), Italia (21%), Belgia
(19,3%), Luxemburg (18,7%), Lituania (18,2),
Marea Britanie (16,4%), Olanda (16,3%),
Spania (15,9%), Danemarca (15,9%), Grecia
(14,7%), Franța (14%), Estonia (13,9%),
Irlanda (13,4%). Oprescu a explicat și faptul
că „Prima casă” a fost un soi de motor al
creșterii pieței imobiliare: „O perioadă de timp
programul <<Prima casă>> a fost motorul de
creștere. Din 2014 însă, stocul programului a
rămas constant, creșterea a fost preluată de
produsele standard ale bancilor comerciale”.
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PLOIEȘTIUL, ÎN ZONA DE ACCELERAȚIE
MAXIMĂ A CUTREMURELOR
DIN VRANCEA

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

pecialiștii de la Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pământului (INFP) au întocmit un raport
legat de activitățile seismice, cu referire
specială la cutremurul din noaptea de 27
spre 28 octombrie, când în zona Vrancea a
fost înregistrată cea mai puternică mișcare
de scoarță din ultimii ani, cu magnitudinea
de 5,8 pe scara Richter. Ei bine, aparatele de
la stațiile care măsoară accelerația în timpul
seismului în zona epicentrală, dar și în afara
acesteia, au indicat că orașul Ploiești se află
în perimetrul în care clădirile suportă cea
mai mare tensiune în cele câteva secunde
de intensitate maximă a cutremurilor. Să
vedem însă ce spune raportul: „pe data de
28.10.2018, la ora locală 03:38:11 (00:38:11
GMT), s-a produs în zona seismică Vrancea
un cutremur cu magnitudinea ML = 5,8 la
o adâncime de 151 km. Seismul s-a produs
în apropierea orașelor Covasna (33km),
Târgu Secuiesc (48km), Vălenii de Munte
(55km), Săcele (55km), Sfântu Gheorghe
(57km). Intensitatea cutremurului în zona

VICEPREMIERUL
PAUL STĂNESCU
A DEMISIONAT
DIN GUVERN
Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

epicentrală a fost de VI
pe scara Mercalli. După
informațiile
primite
la Centrul Național
de Date din Măgurele,
Ilfov, cutremurul a fost
resimțit în mai multe
orașe din țară (Bârlad,
București,
Buzău,
Constanța,
Galați,
Iași etc), precum și în
localități din Bulgaria,
Republica Moldova,
Ucraina.
Accelerații
maxime de peste 60 cm/s2 au fost înregistrate
la câteva stații seismice aflate în afara zonei
epicentrale: 67,7 cm/ s2 la stația PLAR aflată
în orașul Ploiești, 66,5 cm/ s2 la stația CLIR
aflată în apropiere de orașul București la
Clinceni și 64 cm/ s2 la stația LEOM- Leova,
în Republica Moldova”. În termeni accesibili
nouă, acolo unde accelerația este maximă,
se poate întâmpla să pice și cele mai multe
clădiri la o mișcare telurică puternică. De

V

altfel, acest lucru este știut de constructori,
zona în care este dispus Ploieștiul afându-se
în perimetrul de risc pentru cutremurele din
Vrancea. Poate ar fi bine să ajungă această
informație și la urechile celor care ar trebui
să ia niște măsuri referitoare la construcțiile
incluse în ceea ce noi generic numim „bulina
roșie”. Nu de alta, dar după ce se produce un
eventual dezastru, aceștia precis vor spune
că n-aveau habar de pericol.

icepremierul Paul Stănescu, care
deține și portofoliul de la Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, a demisionat din ambele funcții,
la o săptămână după ce Klaus Iohannis a
refuzat să accepte revocarea acestuia, cerută
de premierul Vasilica Dăncilă. Faptul că
revocarea nu a fost semnată a însemnat că
postul nu era vacant, ca urmare, președintele
n-ar fi putut să numească un nou ministru
pentru o poziție deja ocupată. Pentru a
debloca lucrurile și a netezi calea Olguței
Vasilescu spre conducerea MDRAP, PSD l-a
forțat pe Paul Stănescu să plece. Același lucru
s-a întâmplat deunăzi vreme și cu Lucian
Șova, care a demisionat de la Ministerul
Transporturilor, acolo unde PSD dorește să-l
poziționeze pe trezorierul partidului, Mircea
Drăghici. Revenind la Stănescu, un adversar
declarat al lui Liviu Dragnea, acesta a spus că

PROGRAM DE UCENICIE PENTRU CEI
CARE VOR SĂ ÎNVEȚE O MESERIE

A

genția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă arată, într-un
comunicat de presă, că persoanele cu vârsta de
peste 16 ani, care au cel puțin studii primare,
vor putea fi cuprinse în programele de
ucenicie pentru dobândirea competențelor

corespunzătoare unei calificări de cel puţin
nivel 1. În acest caz, contractul de ucenicie
va avea o durată de cel puțin 6 luni, iar
prin această formă de pregătire, tinerii pot
dobândi competențe profesionale și un loc
de muncă având o durată între 6 luni și trei

ani. Angajatorul îi va asigura ucenicului
condițiile necesare pregătirii teoretice și
practice. Durata contractului de ucenicie la
locul de muncă se stabilește în funcție de
ocupația sau calificarea pentru care urmează
să se pregătească ucenicul și de competențele
dobândite anterior de către acesta. Perioada
nu poate fi mai mică de 6 luni, în cazul în
care ucenicia vizează o calificare de nivelul
1, de 12 luni-pentru calificare de nivel 2, de
24 luni- pentru calificări de nivel 3 și de 36
luni-pentru calificări de nivel 4. Ucenicul,
mai spune ANOFM, poate fi supus unei
perioade de probă care nu va depăși 30 de
zile lucrătoare, iar salariul de bază lunar
stabilit prin contract este cel puțin salariul
de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Angajatorul care încheie un contract de
ucenicie beneficiază, la cerere, din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în
cuantum de 2.250 lei/lună pe toată durata
programului de ucenicie.

DECLARAȚIE HALUCINANTĂ:

MINISTRUL TEODOROVICI VREA SĂ LIMITEZE
DREPTUL ROMÂNILOR DE A LUCRA ÎN STRĂINĂTATE

M

inistrul
Finanțelor,
Eugen
Teodorovici,
autorul, ca să zicem așa, al
celor mai năstrușnice inițiative,
a venit deunăzi vreme cu o
altă idee, să cenzureze dreptul
românilor de a lucra în
străinătate. El crede că, în acest
fel, ar limita exodul forței de
muncă în Europa, în favoarea
firmelor românești care se
vaită că n-au mână de lucru,
însă oferă salarii mizerabile.
Teodorovici a dezvoltat o
întreagă teorie (inepție, zicem
noi) în cadrul unei dezbateri
parlamentare, sugerând că
românii ar trebui să aibă drept
limitat de lucru în străinătate,
pe baza unui singur permis
de muncă, valabil pe maxim
5 ani într-o anumită țară, iar
dacă acesta vrea de lucru tot în
Europa, să-și caute de muncă

în alt stat: „Permisul de muncă
să fie același, ca timp, în toate
statele. Nu mai ai voie, după
primul permis, să-ți reînnoiești
dreptul de muncă, ca să fii obligat
să migrezi în Europa. Așa,
dacă ajunge în Germania și tot
primește drept de muncă, el nu o
să se întoarcă în veci în România
sau Croația, de unde a plecat.
Maxim 5 ani și, la revedere, să
te duci în altă țară să îți cauți loc
de muncă”. Ministrul a afirmat
că a avut această discuție cu
cu colegii săi din UE, spunând
că muncitorii din Est se duc și
îmbogățesc țările din Vest: „Eu
am ridicat problema asta și la
nivelul colegilor mei, miniștrii
de finanțe din cadrul Uniunii
Europene. La nivel european,
cu cât o zonă devine mai
săracă, alta devine mai bogată,
dar undeva lucrurile se rup.

Trebuie să fie cu adevărat acea
coeziune socială, nu încarci și
întărești partea de Vest și lași
restul Europei în afară”. Ce
uită Teodorovici este că una
dintre valorile fundamentale
ale Uniunii Europene este fix
aceasta, de a garanta dreptul

la libera circulație, cetățenii
statelor membre putând lucra
oriunde doresc, pentru o
perioadă nelimitată de timp.
Pe de altă parte, presupunând
că ideea lui poate fi aplicată,
unde să lucreze muncitorii în
România?

„este momentul să îmi dau demisia, fiindcă nu
mă agăț de scaune, nu m-am agățat niciodată.
Intrarea mea în Guvern a fost rezultatul
insistențelor PSD. Nu am cerut eu niciodată
acest lucru”. După aceste două mișcări, Klaus
Iohannis, care le-a reproșat celor de la putere
că au înregistrat „performanța” (în realitate,
o notă cât se poate de rea) de a schimba 70
de miniștri în doi ani, a declarat că se va
ocupa de această temă după Ziua Națională a
României. Pe de altă parte, ministrul Justiției,
Tudorel Toader, a primit dispoziție de la Liviu
Dragnea să sesizeze Curtea Constituțională
în legătură cu un posibil conflict de interese
între Președinție și Guvern, apropo de
refuzul șefului statului de a semna revocările
și numirile (Vasilescu și Laufer), așa cum a
dorit Executivul Dăncilă.

SENATORII
DORESC BANI
MAI MULȚI
PENTRU
AJUTOARELE DE
ÎNCĂLZIRE

S

enatorii dezbat o propunere legislativă
prin care cuantumul ajutorului pentru
gaze naturale ar urma să se majoreze cu
peste 60%, iar valoarea ajutorului pentru
combustibili solizi sau petrolieri-cu peste
120%. Potrivit inițiativei, persoanele care au
un venit net mediu lunar de până la 155 de
lei ar urma să primească 429,5 lei, față de 262
de lei, cât este valoarea ajutorului în prezent,
în cazul încălzirii locuinței cu gaze și 120 de
lei, față de 54, în prezent, în cazul încălzirii cu
lemne. Proiectul legislativ prevede și majorarea
plafonului de venituri până la care se pot primi
aceste ajutoare pentru încălzirea locuinței, de
la 615 lei, la 1.082 de lei.
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Ziarul Ploiestii
UN EVENIMENT MUZICAL DE REZONANȚĂ MAJORĂ ÎN VIAȚA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ:

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU”

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

D

uminică, 25 noiembrie a.c., în jurul
orelor 15.00, în Sala de Festivităţi a
Colegiului de Arte „Carmen Sylva” Ploiești
– sală ce poartă numele renumitului
pictor și prof. Sergiu Rugină, a avut loc
festivitatea de încheiere a actualei ediţii a
Concursului Naţional de Interpretare și
Creaţie Muzicală „Paul Constantinescu”
– pentru secţia vioară. Pentru celelalte
secţii ale concursului: pian, violoncel și
canto, o manifestare similară a avut loc în
sala de concerte „Ion Baciu” a filarmonicii
ploieștene cu o săptămână în urmă,
duminică, 18 noiembrie a.c., ora 13.30, iar
pentru secţia de compoziţie, bilanţul a fost
prezentat la sediul Universităţii Naţionale
de Muzică din București, după jurizarea
lucrărilor prezentate în concurs, în ziua de
joi, 22 noiembrie a.c.
La festivitatea din ziua de duminică,
25 noiembrie a.c., au rostit alocuţiuni
despre rolul și locul concursului naţional
„Paul Constantinescu” în viaţa muzicală
actuală a României, prof. dr. Al. I.
Bădulescu, muzicolog, membru al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor și al
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din această
ţară, directorul concursului, precum și
profesorul Constantin Stere – directorul
Direcţiei Judeţene de Cultură Prahova – din
partea Ministerului Culturii și Identităţii
Naţionale, care a oferit din partea instituţiei
ce o conduce și Marele Premiu pentru
tânărul violonist - desemnat de juriul de
specialitate: Luţă Ștefan Gabriel – elev
clasa a VII-a Liceul Internat Republican
de Muzică „Ciprian Porumbescu” din
Chișinău, clasa distinsei profesoarei Galina
Buinovschi
Impresionantul bilanţ pozitiv al secţiunii
de vioară – concurs ce s-a desfășurat în
zilele de 24 și 25 noiembrie a.c., la sediul
Colegiului de Arte „Carmen Sylva” Ploiești,
a fost prezentat publicului de către conf.
univ. dr. Ioana Croitoru, de la Universitatea
Naţională
de
Muzică
București,
vicepreședinte al juriului și profesorul de
vioară Ceapă Adrian – concert-maestru
la Filarmonica „Paul Constantinescu”,
juriu prezidat, ca și la ediţiile anterioare,
de către eminentul violonist-concertist
Gabriel Croitoru, prof. univ. dr. la catedra
de specialitate a UNMB.
Menţionăm și cu acest prilej, că la actuala
ediţie a concursului au participat peste
85 de tineri elevi și studenţi de la școlile,
liceele, colegiile și facultăţile de muzică din
România și Republica Moldova.
Un studiu mai amplu despre istoria
festivalului a fost publicat sub semnătura
prof. dr. Al. I. Bădulescu și în numărul
precedent al ziarului nostru (nr.1859, 2128 nov., pag.8). Repertoriul abordat de
către candidaţii celor patru secţii: vioară,
violoncel, pian și canto clasic, a cuprins
opusuri de referinţă din marile epoci, școli
și stiluri muzicale ale creaţiei muzicale
clasice universale și contemporane, în
raport cu programa analitică ce se studiază
în învăţământul muzical românesc –
preuniversitar și universitar.
La actuala ediție creația muzicală
românească –clasică și contemporană a
ocupat un loc primordial, multe dintre lucrări
aflându-se în topul de performanță. Din
acest punct de vedere, Concursul Național
„Paul Constantinescu” nu este numai o
rampă de lansare în viața muzicală din țară
și de peste hotare a celor mai talentați tineri
interpreți, dar și o tribună de promovare
constantă a operei compozitorilor români
din toate generațiile.
Juriile de specialitate din cadrul
fiecărei secții a concursului au fost
alcătuite din personalități marcante ale
artei interpretative și creației muzicale
românești, cadre didactice de renume
de la Universitatea Națională de Muzică
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Ediția a 2424-a
a, 16-25 noiembrie a.c.

București: pianista concertistă dr. Ilinca
Dumitrescu (președinte-Secția pian),
prof.univ.dr.Gabriel Croitoru (președinte
- Secția vioară), prof.univ.dr. Silvia
Voinea, soprană(președinte -Secția canto),
prof.univ.dr.Marin Cazacu (președinte
-Secția
violoncel),
prof.univ.dr.Dan
Buciu(președinte - Secția compoziție).
Din jurii au făcut parte: prof.univ.dr.
Ioana Croitoru, dr.Radu Postăvaru-dirijor
și prof.Adrian Ceapă (Secția vioară), prof.
univ.dr.Șerban Dimitrie Soreanu, conf.
univ dr. Carmen Manea și prof.univ.
dr.Sanda Hîrlav Maistorovici (Secția
pian), prof.univ.dr. Mihai Cosma și conf.
univ.dr.Cristina Șoreanu-mezzosoprană
(Secția canto), prof. Ani Mari Paladi și
prof.Anca Vartolomei –solist concertist
(Secția violoncel), prof.univ.dr. Dan
Dediu-președintele senatului UNMB și
secretar al UCMR și prof.univ.dr. Doina
Rotaru (Secția compoziție).
Ca și la edițiile precedente, Președintele
de Onoare al concursului a fost prof.univ.dr.
Dan Buciu-rectorul onorific al Universității
Naționale de Muzică București, secretar al
UCMR.
În urma unei atente jurizări, cei mai buni
dintre cei buni, au fost răsplătiți cu premii.
Secția vioară:
Premiul I : STIUCA SOFIA,cls. a-II-a,
Liceul-internat Republican de Muzică

București
Premiul
III
ex-aequo:
REUL
DIAMANTA cls.a III-a și GAMUREAC
DANIELA cls. a-IV-a, de la Liceulinternat Republican de Muzică „Ciprian
Porumbescu”
Chișinău,
TURCU
ȘTEFANIA cls.a VII-a, Colegiul de Artă
„Octav Băncilă”-Iași,VASILE ANA MARIA
cls.a VII-a și SCHINDLER PETRU cls.a
VIII-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești
Premiul ziarului „Ploiești”: PASAT
ANASTASIA cls.a XII-a și DORIN
VICTORIA cls.aVII-a de la
Liceulinternat Republican de Muzică „Ciprian
Porumbescu”-Chișinău.
Secția violoncel:
Marele Premiu: BLÂNDU SOFIA , cls.
a-IX-a, Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”București
Premiul I ex-aequo: COTEANU ANAJULIA cls. a-IV-a, IORDACHI ȘTEFAN
cls.a IV-a și SUCIU PAUL cls. a-VII-a
de la Școala Gimnazială de Arte „Iosif
Sava”- București; MAKSAY GERGO
MATYAS, cls. a-VIII-a, Colegiul de
Muzică „Sigismund Toduță”- Cluj-Napoca;
MOVILEANU ANDREEA IOANA, cls.
a-IX-a, Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”București; APELKVIST FREJA,cls.a-X-a,
Colegiul Național de Muzică „George
Enescu”- București; BIȘOC
MIHAI

„Ciprian Porumbescu” Chișinău
Premiul
I
ex-aequo:
ACOPEAN
NORAIER, cls. a-V-a,
AMIHĂLĂCHIOAIE ROBERT, cls.a VI-a
și DRUȚAC DOMINIC-LUCIAN, cls.
aVII-a de la Liceul-internat Republican de
Muzică „Ciprian Porumbescu”-Chișinău,
HARTAC GABRIELA RALUCA, cls.a
VIII-a, și ȚANEA ALIN CONSTANTIN,
cls.a IX-a de la Colegiul Național de Arte
„Dinu Lipatti” –București, PANDELESCU
ANDREEA ELENA, cls.a XI-a, Colegiul
de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești, RISTEA
GABRIEL ȘTEFAN, cls.a XI-a, Colegiul
Național „Dinu Lipatti”-București
Premiul
II:
CROITOR
ALEXANDRINA,cls.a
IX-a,
Liceulinternat Republican de Muzică „Ciprian
Porumbescu”,Chișinău
Premiul II ex-aequo:PUȘCĂLĂU
NECTARIE, cls.I ,Colegiul Național de
Arte „George Apostu”-Bacău, CRISTEA
ȘTEFAN RAREȘ cls.a III-a, DRĂGOI
ALESSIA IOANA cls.a V-a, RAICU ANA
cls.a VI-a, DUMITRU EVA MARIA
cls.a VII-a, GHEORGHE CARLO cls.a
VIII-a și PILICĂ MITISOR CARLOS
cls.a VIII-a de la Colegiul de Artă „Carmen
Sylva”-Ploiești, BUNEA IOANA cls.a VIa, și DORIN VICTORIA cls.aVII-a de
la Liceul-internat Republican de Muzică
„Ciprian Porumbescu”,Chișinău.
Premiul III: VOLOG BIANCA cls.
a-VI-a și PASAT ANASTASIA cls.a XII-a
de la Liceul-internat Republican de Muzică
„Ciprian
Porumbescu”-Chișinău,DUȚĂ
ȘERBAN ANDREI cls.a IX-a, Colegiul
Național de Muzică „George Enescu”-

ANDREI cls. a-X-a, Colegiul Național
de Artă „Octav Băncilă”- Iași; SIMION
VALENTIN
DIMITRIE,cls.
a-XI-a,
Colegiul Național de Muzică „George
Enescu”- București și ENACHE DRAGOȘ,
Anul II, UNMB.
Premiul „Paul Constantinescu” pentru
cea mai bună interpretare a unei lucrări
de Paul Constantinescu:
BLÂNDU SOFIA , cls. a-IX-a, Colegiul
de Arte „Dinu Lipatti”- București
Secția Pian:
Premiul I : CĂLIN NICOLEISABELA,cls.a IV-a, Liceul de Arte
„George Georgescu”- Tulcea
Premiul II: GHEORGHE ANASTASIA,
cls.a II-a și TUDOSE ANA ANTONIA,
cls.a XI-a, de la Colegiul de
Artă
„Carmen Sylva”- Ploiești
Premiul
III:
BONDILĂ
PAUL
MARIAN, cls.a IV-a Colegiul Național de
Muzică „George Enescu”- București
Mențiune: BLEJAN IOAN THEODOR,
cls.a I-a Colegiul Național „George
Enescu”- București;
DOROȘENCU COJMAN CRISTINA,
Cls.a III-a, Liceul de Arte
„George
Georgescu”- Tulcea
ARNĂUTU IRINA SÂNZIANA, cls.a
IV-a, Colegiul Național de Muzică „George
Enescu”- București
Secția Canto -elevi:
Marele Premiu: RADU HORIA
CONSTANTIN,
cls.
a
-X-a
și
TUDORACHE EMILIA DENISA,cls.
a-XI-a, de la Colegiul Național de Muzică
„George Enescu”-București
Premiul I ex-aequo: SOFRONESCU

CORINA AMALIA,cls. a-XI-a, Colegiul
Național de Muzică „George Enescu”București
și
VLAICU ANDREEA
CRISTINA, cls. a-XI-a, Liceul de Arte
„Dinu Lipatti”-Pitești.
Premiul II: TOADER DARIA –ANA,
cls. a-IX-a, Liceul de Arte „Ionel Perlea”Slobozia
Premiul III: IAMANDI DENISA, cls.
a -X-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești
Premiul „Paul Constantinescu” pentru
cea mai bună interpretare a unei lucrări
de Paul Constantinescu: POȘTEA MARA,
cls. a-XI-a, Colegiul Național de Muzică
„George Enescu”-București
Mențiune:
DUMITRACHE
ALEXANDRA-GABRIELA, cls. a-IX-a,
Liceul de Arte „Dinu Lipatti”-Pitești;
EDUARD ALEXANDRU ALEXE, cls.
a -X-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”Ploiești și POȘTEA MARA, cls. a-XI-a,
Colegiul Național de Muzică „George
Enescu”-București.
Secția Canto –studenți
Marele Premiu: PETRE NICOLAE
ANDREI,anul IV, UNMB și TUREANU
CRISTINA ANDRADA,
Master-anul II, Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca.
Premiul I ex-aequo: RAICEA MIHAI
ALEXANDRU,anul II,UNMB și SĂLĂJAN
EMANUELA Doctorand anul I - UNMB.
Premiul
II
ex-aequo:
IACOB
ANTONIA-FRANCESCA,anul
III,
Academia
de
Muzică
„Gheorghe
Dima”- Cluj-Napoca; RUJA CRISTIAN
MIRCEA,Master-anul I, UNMB și RADU
ȘTEFANIA MĂDĂLINA
Master-anul II, UNMB
Premiul III ex-aequo: ROSTAȘ
LĂCRĂMIOARA CARMEN,anul III,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima”Cluj-Napoca; DINU ȘERBAN,anul IV,
Universitatea Oradea și ALEXANDRU
JONNATHAN CHRISTIAN,Master-anul
I, UNMB .
Premiul „Paul Constantinescu” pentru
cea mai bună interpretare a unei lucrări
de Paul Constantinescu:
RADU
ȘTEFANIA
MĂDĂLINA,
Master-anul II, UNMB.
Premiul Fundației „M.Jora”: RAICEA
MIHAI ALEXANDRU, anul II, UNMB.
Premiul
Revistei
„Actualitatea
Muzicală”:
TUREANU
CRISTINA
ANDRADA,Master-anul II, Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca.
Secția compoziție muzicală:
Premiul
I
ex-aequo:
ALIN
CHELĂRESCU, anul III și ANDREI
PETRACHE , anul II de la UNMB.
Premiul
II:
ALEXANDRU
MIHALCEA, master anul II- UNMB.
Premiul III: CĂTĂLINA LAZURCA,
anul II- UNMB.
Felicităm din toată inima pe toți candidații
la concurs și profesorii îndrumători- cu
deosebire pe tinerii laureați ai actualei
ediții precum și conducerile instituțiilor
din învățământul muzical de specialitate
din România și Republica Moldova care au
răspuns invitației noastre –pregătind pe cei
mai buni dintre cei buni.
Sincere sentimente de gratitudine pentru
toți membri juriilor de specialitate pentru
modul exemplar în care au examinat și
evaluat potențialul de creativitate al fiecărui
candidat, mulțumiri a fi adresate instituțiilor
organizatoare, cu deosebire Muzeului de
Istorie și Arheologie Prahova, profesorilor
acompaniatori, sponsorilor și tuturor celor
care au dovedit receptivitate și sprijin, astfel
încât, concursul ce poartă numele unui
muzician de geniu-Paul Constantinescu să
devină o manifestare muzicală de excepție
pe plan național și european.
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INEDIT

WALL STREET, CARTELUL
GEORGE BLAKE, SPIONUL
PETROLIER ȘI ATACUL NEÎNCETAT SOVIETIC DIN EPOCA
RĂZBOIULUI RECE
ASUPRA DEMOCRAȚIEI (II)
Peter Dale Scott

LUNGA ISTORIE A LUMII
RESPECTABILE DE PE WALL
STREET
Includerea de către Lofgren a
Wall Stree-ului în definiţia pe care
o dă statului profund întărește
observaţia pe care Franklin
Roosevelt a făcut-o în 1993 către
prietenul său, colonelul E.M.
House, că „adevărul adevărat”
(…) este, așa cum știm amândoi
că guvernul aparţine unui element
financiar din marile centre încă din
vremea lui Andrew Jackson”.
Intuiţia lui Franklin Delano
Roosevelt este bine ilustrată
de eficienţa cu care un grup
de bancheri de pe Wall Street
(incluzându-l pe bunicul lui Nelson
Rockefeller, Nelson Aldrich, și pe
Paul Warburg) a fost capabil să
întemeieze, în cadrul unei ședinţe
foarte secrete ţinute în 1910
Sistemul Rezervelor Federale –
un sistem care, în realitate, a pus
supravegherea rezervei de bani a
naţiunii și a tuturor băncilor din
America în mâinile nu tocmai
imparţiale ale celei mai mari dintre
acestea.
Influenţa politică a boardului
Sistemului Rezervelor Federale
(în care Trezoreria federală este
reprezentată, dar nu domină) a
fost clar demonstrată în 2008, când
conducerea Sistemului Federal a
asigurat sprijin imediat, mai întâi
în guvernarea unui președinte
republican texan, apoi în cea a
unui democrat din Vestul Mijlociu,
pentru a salva administrarea
nechibzuită a băncilor de pe Wall
Street cu bani publici „prea mari
pentru eșec”, bineînţeles, „mult prea
mari pentru închisoare”, „dar nu
prea mari pentru a fi salvate”.
În 1946, generalul Vandenberg
l-a recrutat, în calitatea sa de
Director al Serviciului Central de
Informaţii (DCI), pe Allen Dulles,
pe atunci avocat republican la
Sullivan and Cromwell, în New
York, „pentru a schiţa propuneri
pentru forma și organizarea a ceea
ce urma să devină, în 1947, Agenţia
Centrală de Informaţii”. Dulles
a înfiinţat imediat un grup de
consilieri format din șase bărbaţi,
dintre care cinci erau bancheri de
investiţii sau avocaţi pe Wall Street.
Dulles și doi din cei șase (William
H. Jackson și Frank Wisner) s-au

alăturat ulterior agenţiei, unde
Dulles a orchestrat politici precum
răsturnarea regimului Arbenz din
Guatemala, despre care discutase
anterior în New York, la Consiliul
pentru Relaţii Externe.
În ceea ce privește influenţa sa,
pare că a contat prea puţin dacă
Allen Dulles era un avocat de
pe Wall Street sau director CIA.
Chiar dacă nu s-a înscris în CIA
în mod oficial decât în noiembrie
1950, el s-a aflat în Berlin înainte
de începutul Blocadei din 1948,
„supraveghind
dezlănţuirea
propagandei antisovietice în întreaga
Europă”. La începutul verii anului
1948, a pus la punct Comitetul
American pentru o Europă Unită
(ACUE), în sprijinul a ceea ce a
devenit, pe la începutul anilor 1950,
„cea mai mare operaţiune CIA din
Europa de Vest”.

STATUL PROFUND ȘI
FONDURILE PENTRU
OPERAŢIUNILE SUB
ACOPERIRE ALE CIA
Wall Street a fost, de asemenea,
sursa de inspiraţie pentru ceea ce
a devenit, în cele din urmă, prima
operaţiune sub acoperire a CIA:
folosirea a „peste 10 milioane de
dolari din fonduri capturate ale
Axei pentru a influenţa alegerile
(din Italia, din 1948)”.(Strângerea
de fonduri începuse la bogatul Club
Brook din New York, dar Allen
Dulles, încă avocat pe Wall Street,
a convins Washingtonul, care iniţial
preferase o campanie sprijinită
din bani privaţi, să autorizeze
operaţiunea prin intermediul
Consiliului Naţional de Securitate
și CIA).
Prietenul lui Dulles, Frank
Wisner, a părăsit mai apoi Wall
Street-ul, pentru a supraveghea
un program extins de operaţiuni
sub acoperire prin intermediul
recent creatului Office of Policy
Coordination (IPC). Dulles, pe
atunci încă avocat, a promovat
cu succes reconstrucţia Europei
Occidentale prin intermediul a ceea
ce ulterior a ajuns să fie cunoscut
drept Planul Marshall. Împreună cu
George Kennan și James Forrestal,
Dulles a „ajutat la născocirea unui
codicil secret (al Planului Marshall)
care să confere CIA capacitatea de a
purta războaie politice. I-a permis
agenţiei să sustragă milioane de

dolari din plan”
Așa s-a creat una dintre primele
ocazii în care CIA a recrutat,
direct sau indirect, colaboratori
locali implicaţi în traficul de
droguri. Organizatorul Federaţiei
americane a Muncii (AFL), Irwin
Brown asistentul reprezentantului
AFL, Jay Lovestone (agent CIA)
a fost implicat în activităţi de
contrabandă cu droguri în Europa
în același timp în care a folosit
fonduri deturnate din Planul
Marshall pentru a crea „un sindicat
muncitoresc „comparabil cu stânga”
în Marsilia cu Pierre Ferri-Pisani.
În numele lui Brown și al CIA FerriPisani (un contrabandist de droguri
aflat în legătură cu gangsterul
Antoine Guerini) a angajat gorile
pentru a-i snopi în bătaie pe
muncitorii comuniști din port, aflaţi
în grevă”.
O sursă de finanţare analogă
pentru CIA s-a dezvoltat în Orientul
Îndepărtat: așa-numitul „Fond M”,
un fond secret de bani de proporţii
uriașe, care a existat în Japonia (în
1991) timp de mai bine de 40 de
ani. Fondul a fost creat de Statele
Unite în epoca imediat următoare
războiului, esenţialmente din
aceleași motive care au dat ulterior
naștere Planului Marshall, de
asistenţă a Europei Occidentale,
inclusiv a Republicii Federale
Germania (…) Fondul M a fost
folosit nu numai pentru construirea
unui sistem politic democratic în
Japonia, ci, în plus, pentru toate
scopurile pentru care erau folosite
în Europa fondurile Planului
Marshall. Timp de cel puţin două
decenii, CIA a sponsorizat generos
partidele de dreapta în ţări precum
Japonia și Indonezia, folosind din
nou fonduri ale Axei. (Potrivit lui
Chalmers Johnson, „Fondul M
(…) a fost iniţial creat din vânzarea
rezervelor militare de diamante
industriale, platină, aur și argint
confiscate de la armata japoneză,
pe care aceasta le jefuise din ţările
ocupate”).
Ca regulă generală, se pare
că, în loc să asimileze aceste
fonduri în propriul buget, CIA
le-a lăsat neînregistrate, în mâinile
puterilor aliate cooperante – de
la aliaţi ai Statelor Unite precum
Administraţia
Cooperării
Economice (ECA, înfiinţată în
1948 pentru a administra Planul
Marshall) până la companii
petroliere și importanţi moguli ai
drogurilor.
CIA nu a abandonat niciodată
dependenţa sa de fonduri din afara
bugetului său oficial, cu care să-și
conducă operaţiunile clandestine.
În Asia de Sud-Est în special,
firma sa, Sea Supply Inc., a oferit
o infrastructură pentru traficul
de droguri care sprijinea o forţă
paramilitară condusă de CIA,
PARU.
Se pare că CIA a acţionat și în
coordonare cu bani negri proveniţi
din diferite contracte ale guvernului
Statelor Unite, de la organizaţia
Howard Hughes, până la exporturi
de arme ale corporaţiilor din
domeniul apărării Statelor Unite,
precum Lockheed și Northrop.

G

eorge Blake,
Blake unul dintre
cei mai importanţi spioni
ai Războiului Rece, care a fugit
în Uniunea Sovietică după ce a
trădat serviciile de informaţii
britanice, și-a făcut o rară
apariţie la sfârșitul anului trecut,
făcând aprecieri despre agenţia
pentru care a lucrat cu succes KGB-ul din perioada sovietică.
Blake s-a născut ca George
Behar la Rotterdam, dintr-o
mamă olandeză și un tată
britanic. După ce a luptat în
rezistenţa olandeză împotriva
naziștilor, el a fugit în Marea
Britanie, unde a intrat în
serviciul secret de informaţii,
cunoscut sub numele de MI6, în
1944. a fost trimis într-un post
diplomatic britanic în Coreea, în
1950, când a fost prins de trupele
nord-coreene
și
încarcerat
într-un lagăr de prizonieri de
război. În cele din urmă a fost
eliberat, dar, fără să știe MI6, a
devenit comunist și a intrat în
contact cu KGB-ul sovietic în
timp ce se afla în captivitate.
Blake a rămas în serviciul
KGB-ului până în 1961, când a
fost arestat și condamnat pentru
spionaj la 42 de ani închisoare,
una dintre cele mai mari pedepse
din Marea Britanie. Totuși, a reușit
să scape în 1966, cu ajutorul unor
prizonieri republicani irlandezi
dintr-o închisoare londoneză.
Sprijinit de spionajul sovietic,
a reușit să fugă prin Franţa în
Berlinul de Est, ascuns într-un
container al unei camionete. În

cele din urmă și
și-aa făcut apariţia la
Moscova, unde trăiește de atunci
într-o dacha de la marginea
capitalei ruse.
Cu prilejul celei de-a 95-a
aniversări a zilei sale de naștere,
Blake al făcut o declaraţie
preluată de agenţiile de știri ruse.
Fostul spion spune că-și pune
speranţele de pace în omenire,
datorită „bărbaţilor și femeilor”
din Serviciul de Informaţii
Externe al Rusiei, principalul
descendent al KGB-ului sovietic.
Blake i-a lăudat pe ofiţerii SVR
ca „eroi”, care se angajează
într-o „adevărată bătălie între
bine și rău”, într-un moment
în care „pericolul războiului
nuclear
și
autodistrugerea
umană” reprezintă o adevărată
ameninţare.
Spionul a adăugat că
perspectiva anihilării nucleare
este „pusă pe ordinea de zi de
către politicieni, iresponsabil”,
afirmaţie pe care agenţiile ruse
de știri ruse au interpretat-o
ca un atac îndreptat împotriva
președintelor Statelor Unite,
Donald Trump.
La sfârșitul declaraţiei sale,
Serghei Narîșkin, directorul
spionajului rus, l-a felicitat pe
Blake cu prilejul împlinirii celor
95 de ani, apreciindu-l ca „un
vechi camarad de încredere și un
om de mare înţelepciune”.
Blake este considerat un expert
în spionaj care îndeplinește de
mult timp rolul de model pentru
ofiţerii SVR.

LA 129 DE ANI, A TRĂIT
O SINGURĂ ZI
DE FERICIRE

K

oku
Istambulova
are 129 de ani,
potrivit pașaportului și a
documentelor de pensie,
care arată data nașterii ca
fiind 1 iunie 1889.
Într-o mărturie perfect lucidă și profund șocantă, ea a vorbit cu
emoţie despre ziua îngrozitoare în care poporul său cecen a fost
deportat în masă de Stalin în stepele din Kazahstan, acum aproape
75 de ani, și spune că singura zi fericită din toţi anii trăiţi a fost cea
în care a intrat într-o casă construită de mâinile ei, înapoi în ţara ei
natală, scrie Daily Mail. După 13 ani petrecuţi într-o ţară străină,
Koku a început să construiască o altă casă, deoarece rușii le ocupaseră
deja pe cele ale cecenilor rămase vacante.
„Mă întrebaţi dacă am avut o singură zi fericită în viaţa mea. A fost
ziua în care am intrat prima oară în casa mea. Era foarte mică. Eu am
construit-o: cea mai bună casă din lume. Am locuit acolo timp de 60 de
ani”, a spus femeia.

9

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂ

Ziarul Ploiestii

UNIONISTELE „TIMPUL” ȘI „DESCHIDE.MD”
– SPĂLĂTORESELE IMAGINII LUI SHOR?

M

ultă apă a curs pe Bâc de când o mână de jurnaliști
jurnaliști,
fondatori de instituții de presă independente,
făceam corp comun împotriva regimului comunist al lui
Voronin. Era sfârșit de ianuarie – început de februarie 2009.
Vremuri triste, reci, lugubre… Murise pe neașteptate Grigore
Vieru. Înmormântarea lui a stârnit toți demonii urii față
de regimul beat și hoț al lui Voronin care s-au răsculat mai
târziu, în ziua de 7 aprilie.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
ANTICOMUNIȘTII DE
DINAINTEA OPOZIȚIEI
ANTICOMUNISTE
În data de 5 a acelei luni erau
prevăzute alegeri parlamentare.
Comuniștii și căpetenia lor
duhneau a coniac scump și
împroșcau în spațiul public cu
glume ieftine. Erau încrezuți în
puterile lor. Arătau că nu pot fi
mișcați de la guvernare. Umblau
cu nasul pe sus. Se purtau
obraznic cu poporul, cu vecinii,
cu România. Dădeau pe jos cu
opoziția. O tratau cu dispreț pe cea
neînhămată la carul lor. O lăudau
generos pe cea „constructivă” a
cuplului Roșka-Diacov.
Voronin era sigur că alegerile
din 5 aprilie 2009 îi vor aduce
rezultate mult mai bune ca cele
din 2005. Îi „confirmau” sondajele
succesul. Luase măsuri preventive
de asigurare a „succesului” și pe
partea legislativă: prin decembrie
2008 a modificat Codul Electoral
cu ajutorul creștin-democraților
aliați. În speță, a fost ridicat
pragul electoral de la 4% la 6%
și au fost interzise blocurile
electorale. În lunile ce urmau
trebuia să se asigure și din punct
de vedere administrativ ca în
viitorul legislativ să nu transpară
cumva altă opoziție decât cea
„constructivă”. Iar dacă va încerca,
apoi să-și frângă gâtul.
Democratura lui Voronin avea
nevoie de o stabilitate de cimitir, pe
când opoziția cea netrebuincioasă
lui îndrăznea să îl critice, îl
amenința chiar cu pușcăria.
Această opoziție îl avea de cel
mai tare pe Serafim Urecheanu,
cu o fracțiune în parlament în
2009. Filat și Ghimpu îl secondau
pe din afara legislativului cu
partide anticomuniste în creștere.
Licăr de speranță era Dorin
Chirtoacă, tânărul liberal urcat pe
meterezele Chișinăului european
într-un act cetățenesc de revoltă
anticomunistă.
Forțele erau însă de departe
inegale. Voronin avea multă presă
de partea lui: cea de partid, cea
de stat și cea „neutră”. Opoziția
nu avea nimic. Noi, jurnaliștii
de la presa independentă, am
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sărit atunci de partea celor slabi.
Chit că eram anticomuniști mult
înainte ca noua opoziție să apară
pe scena politică. Nu putea fi altfel
într-un regim care ne-a declarat
război deschis. El lucra cu osârdie
să lichideze institutul presei
independente, „operă” rezervată
pentru cel de-al treilea mandat al
lui Voronin. Mâna de jurnaliști
hotărâți să se declare deschis în
susținerea opoziției și să facă
corp comun împotriva regimului
comunist reprezentau publicațiile
„Timpul”, „Jurnal de Chișinău
+Jurnal TV Internet” și postul de
radio „Vocea Basarabiei”.
O GUVERNARE CRESCUTĂ
DIN TULPINA REGIMULUI
VORONIN
Azi situația este aproape
identică cu cea din 2009: puterea
guvernantă o reprezintă în formă
absolută forțe politice concrescute
din tulpina comunistă a lui
Voronin, fie că un partid se numește
democrat, iar altul socialist. Stâlpii
regimului sunt oamenii de casă ai
lui Voronin – ramuri ale regimului
lui – Vlad Plahotniuc și Igor
Dodon. În alegerile preconizate
pentru sfârșitul lui februarie 2019,
ramurile vor să obțină același
lucru ca și tulpina lor în 2009 –
prelungirea mandatului într-o
formă mult mai confortabilă.
Când un regim provenit din
tulpină comunistă tinde să-și
facă mai confortabilă o guvernare
deja absolută, asta înseamnă că
societății i se așterne de dictatură ori
chiar de tiranie. Stâlpii regimului
dispun de toți parametrii ceruți
de un astfel de proces involutiv.
Ei nu se bazează însă doar pe
parametrii moșteniți de la tulpina
comunistă sau, poate mai adânc,
de la rădăcină bolșevică. Ei au luat
și iau măsuri de precauție. În acest
sens au modificat preventiv Codul
Electoral la capitolul sistemului de
vot practicat. Ramurile procedează
în tradiția tulpinii: își aranjează
alegerile cum le dictează pofta,
indiferent de ce crede, vede și zice
lumea de primprejur. Principalul e
ca banii proveniți din scheme de
corupție și controlul absolut de tip

mafiot al administrațiilor locale
să poată deveni două motoare
puternice și eficiente în viitoarele
alegeri. Pe ele contează foarte
mult cele două ramuri ale tulpinii
politice comuniste.
Opoziției, ca și în 2009, i se
dau șanse mici în alegerile din
2019. Starea ei generală arată că a
suferit modificări genetice majore
comparativ cu ce era ea acum un
deceniu. Instinctul de unificare
în fața pericolului general nu mai
funcționează precum a funcționat
acum zece ani. Opoziția s-a
împărțit pe mai multe segmente și
reacționează irațional din punctul
de vedere al scopului care este
pus în fața ei – cel de a disloca
de la putere regimul hibrid al
lui Plahotniuc. Opoziția se ține
îndărătnic răzlețită și din câte se
vede așa va rămâne. În starea asta
ea va face să funcționeze la turații
maxime cel de-al treilea motor
electoral important al regimului,
poate cel mai eficient în atingerea
scopurilor celor două ramuri ale
tulpinii comuniste a lui Voronin.
Opoziția „cu șanse” se vede deja
în parlament. Ea lasă impresia
că anume acesta este obiectivul
suprem și unic pe care îl urmărește.
Îmbătată de atenția unor entități
politice ori de stat din afară, ea
se distanțează într-o manieră
vizibil egotistă de compartimentul
majoritar al opoziției. Poate o face
din frica de „caii troieni”, făcuți
de regim și împrăștiați să zburde
printre puzderia de partide și
mișcări apărute peste noapte cu
liste unice, naționale ori populare.
Poate din alte motive, dar
separatismul lor arată groaznic de
urât și vestitor de grave deziluzii.
CAI TROIENI PAVAȚI ÎN
CONSTRUCȚII ELECTORALE
CU LOZINCI UNIONISTE
În ceea ce privește „caii troieni”,
apoi aceștia există. Unii dintre ei,
pavați pe toate părțile cu lozinci
unioniste, au fost implicați în
activități hibride sofisticate în
2016. Atunci ei au avut un prinos
substanțial la diminuarea scorului
candidatului pro-european și,
implicit, la alegerea în funcția
de președinte a antiunionistului
Dodon. Ei și azi abia așteaptă să
fie băgați în careva construcție
electorală pentru ca la primul
semnal să o poată devasta
dinăuntru.
Situația este și mai complicată
la compartimentul presei. Massmedia este arondată în cea mai
mare parte centrului unic de
manipulare aflat sub comanda celor
doi descendenți ai lui Voronin. Cu
mici excepții, presa independentă
este cvasi inexistentă. Iată că
după un deceniu, rămânând
fideli
cauzei
tulpinii-mamă,
ramurile concrescute din ea i-au
transformat visul în realitate.
Metamorfoze grave s-au produs în
compartimentul micului grup de

presă care s-a ambiționat să susțină
opoziția anticomunistă în 2009.
Postul de radio „Vocea Basarabiei”
a fost trădat de administratorul
ei și a căzut la început pe mâna
lui Filat, apoi de el s-a folosit un
timp Ghimpu, când era complice
cu Plahotniuc, apoi cu ajutorul
procurorilor și judecătorilor a
ajuns să fie azi proprietatea lui
Plahotniuc.
„Jurnal de Chișinău + Jurnal
TV” este unicul grup de presă care
a rămas necapturat de regimul ieșit
din tulpina lui Voronin. El este azi
un suport extrem de important al
„opoziției cu șanse” și o servește
prodigios în exclusivitate. „Nișa”
liberă a demascărilor marilor
crime și a enormelor delapidări
a transformat grupul „Jurnal”
în principala sursă de informare
alternativă a cetățenilor.
Pe un drum aparte a ajuns
să se regăsească azi pe partea
opusă celei pe care o adoptase
în 2009 „unicul cotidian național
„Timpul”. La puțină vreme după
instalarea la putere în augustseptembrie 2009 a fostei opoziții
anticomuniste, dar mai cu seamă
după alegerile anticipate din
2010, s-a văzut că Alianța ei proeuropeană o ia pe altă cale decât
cea promisă. Noua guvernare „a
uitat” să înlăture sistemul mafiot
impus statului de Voronin. Mai
mult: în parte și în mini-alianțe
Filat și Plahotniuc, ajutați de
Ghimpu, au cârtit să se adapteze la
sistem și, dacă se poate, să obțină
controlul unipersonal asupra lui.
Criticele nu au încetat să vină din
partea presei independente. Doar
că după o vreme s-a putut observa
o diferență survenită în politica lor
editorială față de liderii criticați: în
timp ce unul din lideri (Filat) era
lovit din răsputeri cu barda, altul
(Plahotniuc) abia dacă era atins cu
pana.
Mai departe lucrurile pe
acest tărâm al pierzaniei s-au
dezvoltat
astfel:
Plahotniuc,
având încă din 2009 controlul
asupra Procuraturii Generale și
Centrului Anticorupție, a început
să le folosească abil împotriva
concurentului Filat. Acțiunea era
parte a planului lui de preluare
a controlului asupra vechiului
sistem construit de Voronin, cu
„îmbunătățiri” operate din mers.
Din acest plan nu putea să lipsească
noul compartiment mass-media.
Plahotniuc nu a ezitat să atragă
de partea lui, interesându-le, pe
cele mai influente voci jurnalistice
ale momentului. O făcea și Filat
pe partea sa, dar posibilitățile
lui financiare erau mult prea
mici în comparație cu cele ale
lui Plahotniuc, pogorât în noua
alianță de guvernare cu sacii plini,
burdușiți la curtea guvernării
vechi a lui Voronin.
SUBTILA SUBJUGARE A
PRESEI INDEPENDENTE

Cei doi au forțat bineînțeles și
„mâna de jurnaliști, fondatori de
instituții de presă independente”.
În regnul animalelor politice
recunoștința se manifestă nu prin
respect și onestitate pentru cei
care altă dată au fost de ajutor,
ci prin instinctul sălbatic al
îngurgitării pasionale a obiectului
recunoștinței. Astfel, Filat l-a
subjugat politic și financiar pe
administratorul și unul dintre
fondatorii postului de radio
„Vocea Basarabiei”. Până în 2014,
prin intermediul acestuia, el a
controlat o bună parte a spațiului
de emisie al „Vocii Basarabiei”,
iar din 2014, prin mituire și atac
raider, a devenit chiar proprietarul
postului. Acum, că radioul face
parte din sistemul lui Plahotniuc,
este meritul justiției moldovenești,
transformată încă de pe timpul lui
Voronin în instrument de crimă.
Având audiovizual cât valea
Bâcului, Plahotniuc s-a concentrat
pe presa tipărită a „mânii de
jurnaliști, fondatori de instituții
de presă independente”. „Jurnalul”
i-a fost inaccesibil în principiu.
S-a „aplecat” deci cu atenție către
nevoile
patronului
„unicului
cotidian național Timpul”, acesta
dovedindu-se și accesibil, și
cooperant. Dacă la începutul
intrării în serviciul oligarhului,
cotidianul a camuflat și a negat
înregimentarea, acum a depășit
handicapul rușinii și o arată deschis:
totul ce se opune lui Plahotniuc și
încearcă sa-i zdruncine sistemul
preluat de la Voronin este atacat și
dedat oprobriului.
Illan Shor, partidul lui și lunga
trenă de furturi mari care compun
biografia acestui condamnat, face
parte din sistemul lui Plahotniuc,
se bucură de protecția lui.
Implicit, Shor, devine obiect
protejat, de apărare, dar și de
promovare în activitatea de zi
cu zi a învolburatului imperiu
mediatic plahotniucist, inclusiv
a „unicului cotidian național
Timpul”, a portalului Deschide.
md, dar și a tuturor celorlalte
instituții subjugate intereselor
regimului. Povestea căderii în
păcat a cotidianului „Timpul” este
perfect valabilă și în cazul mai
noului portal de știri „Deschide.
md”. Doar că această poveste este
mult mai scurtă.
Promovarea lui Plahotniuc
și spălarea imaginii lui Shor
contrastează puternic cu alura
unionistă a celor două publicații,
finanțate parțial și de Guvernul
României. Ori, susținerea unei
guvernări controlate sută la sută
de un partid care urmărește
îndepărtarea Republicii Moldova
de România și a dus deja la
izolarea ei de Uniunea Europeană,
guvernare care se ține pe marea
corupție, are ca parteneri și sateliți
partide provenite din scursura
comunistă antiromânească și
antieuropeană, precum și din
grupări criminale, nu face decât să
compromită atât unionismul, cât
și vectorul european.
Or, nu poți să arăți că ești cu
Dumnezeu, slujindu-l credincios
pe Mamona.
Valeriu SAHARNEANU,
jurnalist, Chișinău
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

ALIANŢA DINTRE SUA ŞI
ISRAEL, OTRĂVITĂ DE CHINA

CHINEZII AU
FĂCUT UN
CEAS ATOMIC
SUPERIOR

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ;
www.ziarulploiestii.ro

F

lota a 6-a
6 a a Statelor Unite
Unite, ce
are baza în Marea Mediterană,
ar putea renunţa la utilizarea portului
israelian major Haifa, a declarat Seth
Cropsey fost asistent al secretarului
american al apărării, într-un interviu
cu Nezavisimaia Gazeta. Motivul
acestei situaţii ar fi permisiunea
obţinută de China, de a construi un
nou terminal în portul Haifa. În Israel,
se pun întrebări în legătură cu cine a
luat decizia de a permite adversarului
strategic major al Americii să preia
controlul asupra acestui port crucial.
Cropsey – care acum conduce

Centrul pentru puterea maritimă
americană, parte a Institutului Hudson
din Washington – consideră că
acordul va avea consecinţe geopolitice
semnificative. China va obţine o
poziţie importantă pentru a spiona
și monitoriza portul Haifa, care este
principala bază maritimă a Israelului,
a afirmat el pentru Nezavisimaia
Gazeta. Fostul oficial al Pentagonului,
care a lucrat în timpul administraţiilor
Reagan și Bush senior, a explicat
că Beijingul ar putea fi capabil să
spioneze
comunicaţii
israeliene
importante și fiecare navă din port va

LITUANIA SE
LAUDĂ CU
PUNCTUL G
AL EUROPEI
O

rașul Vilnius, capitala
Lituaniei,
este
prezentat într-o campanie
publicitară, drept „Punctul
G al Europei”. Afișe care
urmează să apară pe străzi
din Berlin și Londra prezintă
o tânără care strânge într-o
mână o hartă a Europei pe
care o ţine exact în locul în
care se află Lituania.
Sloganul reclamei, redactat
în engleză, îi asigură pe turiști:
„Nimeni nu știe unde este, dar
când îl găsești, este uimitor”.
Apoi, textul continuă cu
majuscule: „Vilnius, punctul
G al Europei”, transmite
Agerpres.
Serviciul
de
promovare turistică din
capitala
lituaniană,
Go
Vilnius, a explicat faptul

că această campanie se
adresează persoanelor cu
vârste cuprinse între 18 și
35 de ani. Afișele campaniei
urmează să fie publicate
și pe principalele reţele de
socializare.
Președintele conferinţei
episcopale
britanice,
arhiepiscopul de Vilnius
Gintaras Grusas, a criticat
această iniţiativă, considerând
că ea „întărește potenţiala
imagine a Vilnisului de
oraș al turismului sexual
și exploatează sexualitatea
feminină”.
Guvernul
lituanian, ţară majoritar
catolică, a cerut Primăriei
locale să amâne campania
după vizita papei Francisc.
Însă organizatorii au refuzat.

fi sub controlul său.
Poziţia Chinei în portul Haifa va
sstabili tonul unor potenţiale decizii
aale SUA cu privire la acţiunile de
ccolaborare cu Marina israeliană,
iinclusiv vizite ale navelor americane în
Haifa și cooperarea suplimentară între
H
ccele două ţări, a adăugat Cropsey.
Israelienii se tem că prezenţa
Chinei în Mediterana va afecta relaţiile
C
dintre Tel Aviv și Washington. Un alt
d
ssemn alarmant este puternica relaţie
dintre China și Iran, care este cel mai
d
mare inamic al Israelului în Orientul
m
Mijlociu.
M
O altă confirmare a relaţiei sinoiiraniene constă în faptul că, în ciuda
rretoricii americane dure împotriva
regimului, importurile Chinei de
petrol iranian au crescut cu 9,3% în
primele cinci luni ale acestui an. Se
așteaptă ca Beijingul să crească aceste
achiziţii, susţine publicaţia.
Având în vedere planurile SUA de
a lansa o campanie majoră „la nivelul
administraţiei” împotriva Chinei,
potrivit portalului de știri Axios,
încercarea Beijingului de a-și promova
interesele prin intermediul aliaţilor
americanilor în Orientul Mijlociu
pare să fie justificată, a adăugat
Nezavisimaia Gazeta.

A

cademia chinezească de știinţe a anunţat că un ceas
atomic a pierdut echivalentul unei secunde în 30
milioane de ani, în cei doi ani în care s-au făcut teste în
laborator, conform agenţiei de presă Xinhua.
Spre deosebire de celelalte ceasuri atomice, acesta
folosește o tehnologie de atomi reci, pentru a asigura o
ultra precizie. Ceasurile cu atomi fierbinţi și-au atins deja
limitele în ceea ce privește stabilitatea pe termen lung.
Sistemele moderne de menţinere a timpului pe Pământ
și sistemul global de navigaţie prin sateliţi se bazează în
mare măsură pe ceasurile atomice.
Acurateţea ceasului cu atomi reci se datorează mediului
microgravitaţional în spaţiu, precum și atomilor reci pe
care îi folosește. Sub condiţiile de microgravitaţie, atomii
reci sunt împinși de lasere. Observând performanţa lor, este
posibilă obţinerea mai precisă a semnalului de timp, decât
pe Pământ.

CEA MAI MARE GREŞEALĂ
DIN ISTORIA SUA

P

reședintele SUA,
SUA
Donald
Trump, a făcut o serie de
declaraţii cu privire la ceea ce
numește el, cea mai mare greșeală din
istoria SUA. „Cea mai mare greșeală
făcută vreodată în istoria ţării noastre:
intervenţiile din Orientul Mijlociu

ale președintelui Bush”, a declarat
președintele Trump în timpul unui
interviu exclusiv pentru Hill, TV.
„Poate că Obama i-a scos în mod
greșit de acolo (pe soldaţii noștri, n.r.),
dar intervenţia este, pentru mine, cea
mai mare greșeală din istoria ţării
noastre”, a spus Trump.
Liderul de la Casa Albă a oferit și
explicaţii: „Am cheltuit șapte trilioane
de dolari în Orientul Mijlociu… Șapte
trilioane de dolari și milioane de vieţi
– pentru că, știi, îmi place să număr în
ambele tabere. Milioane de vieţi”.

Există estimări diferite privind
costurile războaielor americane din
Irak și Afganistan, pe care Trump
le-a criticat. O estimare recentă a
Universităţii Brown care include
costurile asociate celor două războaie
americane, acţiunilor militare legate
de Pakistan și Siria, precum și
cheltuielile de securitate naţională,
dar și pe cele pentru veteranii acestor
conflicte arată suma de 5,6 trilioane
de dolari. Pentagonul în schimb,
susţine că aceste conflicte au generat
costuri de 1,5 trilioane de dolari.

DEZBRĂCAŢI, LA BAR

U

n
club
din
Londra a reușit să
surprindă pe toată lumea
cu o iniţiativă neobișnuită
prin
care
serviciile
matrimoniale sunt duse la
limita extremă. Întâlnirile
aici au loc între oameni
complet dezbrăcaţi, astfel
că dezinhibiţia ar trebui
să fie baza pentru orice
început de relaţie.
O tânără dezvăluie
clipele neobișnuite pe
care le-a trăit, după ce a
acceptat să participe la
un astfel de eveniment
matrimonial, iar povestea
este una senzaţională.
Inspirat din show-ul de
televiziune prezentat de
canalul britanic Channel
4, „Naked Attraction”,
evenimentul
propune
ca partenerii să vină

la
întâlnire
complet
dezbrăcaţi, așa cum i-a
înzestrat natura.
Tânăra
povestește
pentru publicaţia britanică
The Sun, că s-a trezit întrun bar din sud-vestul
Londrei, alături de alte 30
de persoane, toate goale,
„expunându-și organele
genitale, sâni, penisul și
vagine la vedere pentru
toată lumea”.
„Am fost singură în
ultimii trei ani și am tot
încercat să îmi găsesc
jumătatea prin intermediul
aplicaţiilor de pe internet,
însă m-am gândit la un
moment dat că ar trebui
să sar peste conversaţiile
și chestiile sofisticate de la
prima întâlnire și să mă
dezbrac de prejudecăţi
pentru a vedea cum

funcţionează acest lucru”,
spune tânăra pentru The
Sun.
Femeia povestește că,
deși la început s-a simţit
crispată din cauza unei
tensiuni sexuale care plana
în jurul ei, „pe măsură
ce noaptea trecea, m-am
simţit mult mai relaxată,
iar tensiunea a dispărut”.
„Deși o parte din mine
își dorea ca totul să se

transforme într-o orgie,
regula principală era ca
persoanele să nu se atingă”,
a mai povestit tânăra.
Aceasta a mai spus
că, la un moment dat,
când un bărbat i-a pipăit
sânii, iar ea i-a atins
penisul,
organizatorii
evenimentului
le-au
cerut să se retragă de la
eveniment și să se îmbrace.
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Ziarul Ploiestii

SPORT, CU FOTBAL, DE CENTENARUL MARII UNIRI…
„R

omânia 100”, sărbătorită și prin numeroase evenimente
sportive, evident, multe dintre acestea, din îndrăgita
lume a „sportului rege” – fotbalul, de amploare la Ploiești, pe
Stadionul „Ilie Oană”, cu disputa dintre „România Legendelor” și
cea a „Artiștilor”, dar și cu una aparte, la București, pe Stadionul
„Arcul de Triumf ”, cu „Meciul Secolului” al „Fanilor” din România
și din Polonia, ambele evenimente sportive majore, cu contribuţia și
participarea unor distinși ploieșteni și prahoveni…
Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
se află un jucător de legendă –
Miodrag Belodedici (nr. 6, în
foto…, 54 de ani, de 53 de ori în
Naţionala României, de două ori
câștigător a Cupei Campionilor
Europeni – în 1986 cu Steaua

România – „Fani”…
„MECIUL
MECIUL SECOLULUI”…,
SECOLULUI”
ROMÂNIA – POLONIA…
Evenimentul fotbalistic dedicat
Aniversării a 100 de ani de la Marea
Unire a României și a 100 de ani
de la Redobândirea Independenţei
Poloniei a avut loc în această
toamnă (16.IX.2018) la București,
pe Stadionul „Arcul de Triumf ”,
„terenul naţional” al Federaţiei
Române de Rugby… „Fanii”
României și Poloniei (la ai noștri
și cu întăriri din rândul foștilor
mari jucători, deveniţi în timp,

„fani”…),
fani” ) s-au
s au întâlnit sub semnul
prieteniei, în care prioritare au fost
ambianţa din teren și din afara
acestuia și desăvârșitul fair-play și
în care rezultatul (10-3 pentru ai
noștri…), a contat cel mai puţin…
„Orașul Aurului Negru”
Ploiești și Prahova noastră
mândră și dragă au fost
reprezentate, cu mare onoare , de
unul din iniţiatorii și organizatorii
„Meciului Secolului”, ec. Liviu
Avarvarei (șef Serviciu comunicare
online, din Direcţia comunicare și
multimedia, de la Banca Naţională

fostului meu bun coleg de rugby
de la Petrolul Ploiești – Marcel
Avarvarei), reprezentând și Banca
Naţională a României la „Fanii” –
România, au mai evoluat Răzvan
Ciortea (nr. 16, „activ” în fotbal,

Imagini: www.facebook.com/meciulsecolului

Polonia – „Fani”…

Sub semnul prieteniei…

a României, cu „junioratul” la FC
Petrolul Ploiești) și de Ciprian
Pura (fost junior, senior, golgheter
și antrenor la FC Petrolul Ploiești,
în prezent antrenor la CS Păulești,
în Liga A Prahova).
În fotografia de album, în
echipa României, alături de
ploieștenii
Liviu
Avarvarei
(nr.20…) și Ciprian Pura (11),

București, în 1991 la Steaua Roșie
Belgrad, câștigător al SuperCupei
Europei – 1987 și al Cupei
Intercontinentale – 1991…), dar și
foștii săi mari coechipieri Tudorel
Stoica (5), Mihai Majearu (8),
precum și alţii, foști și la „marele”
Petrolul – Ciprian Mozacu (21)
sau Alexandru Clement (3).
Colegi cu Liviu Avarvarei
(„sufletistul” evenimentului, fiul

SIMULTAN DE ŞAH, „ÎN MEMORIAM” – NINI HRISTODORESCU

Prof.
Nicolae Hristodorescu

și cu susţinerea reputatului om de
televiziune naţională – jurnalistul
Dragoș Pătraru (fost coleg, prieten,
colaborator cu regretatul Nini
Hristodorescu), s-a concretizat cu
desfășurarea simultanului de șah
susţinut de fiul regretatului omagiat
– Daniel Hristodorescu – maestru
FIDE (al Federaţiei Internaţionale

de Șah), ex-campion al Elveţiei,
ţara în care s-a stabilit.
Alături de foști colegi din presa
sportivă prahoveană, „simultanul” a
înregistrat emoţionanta participare
a tinerilor șahiști – fraţii Teodor
și Victoria Samoil (7, respectiv
5 ani…), de la CSM Ploiești
(antrenor coordonator – prof.

Petre Nicolae Grigore), premiaţi
în final, și fără îndoială, prezenţa
onorantă a Viceprimarului de
Ploiești – ec. Cristian Ganea, cât
și a înalţilor oficiali sportivi – prof.
Cristian Nica și Lucian Rădulescu,
directorul, respectiv directorul
adjunct ai marelui nostru club –
CSM Ploiești.

ntr o ambianţă specifi
ntr-o
specifică
că
„sportului minţii” – Sala de
Șah a Clubului Sportiv Municipal
Ploiești, de la Stadionul ”Ilie Oană”,
a găzduit (20.IX.2018) a doua
ediţie a unui simultan omagial
de șah dedicat memoriei unui
regretat jurnalist, pasionat și al
sportului, profesorul de limba și
literatura română Nicolae Nini
Hristodorescu.
Evenimentul
sportiv
omagial, organizat din iniţiativa
realizatorului
de
televiziune
sportivă
prahoveană
Marian
Nicolae Pușcaș, cu sprijinul
Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Imagini: csmploieşti.ro
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Omagiu, prin „sportul minţii” – şahul…

încă…) și Grigore Ţirli (portar
în foto, al doilea din dreapta,
fost jucător la Sportul Studenţesc
București). Remarcabil și deosebit
de onorant, în echipa Poloniei a
evoluat și domnul Marcin Wilczek
(primul din stânga, în fotografia
echipei Poloniei) – ambasadorul
Poloniei la București.
Fotbal omagial, în prietenie,
onoare, respect…

Pe scurt
„DRUMUL” SPRE VÂRF,
GREU…
Fotbal, Liga 2, Etapa 18
(22.XI.2018): * FC Petrolul
Ploiești – UTA Arad 2-2 (11). Marcatori: Ștefănescu (12),
Arnăutu (71 penalti) / C. Rus (36
penalti, 49). Petrolul (antrenor
Octavian Grigore): Tordai
– Olaru, Plămadă, Antoche
(eliminat 35), Ţigănașu – Saim
T
Tudor
(82 Grecu), Marinescu
(
(cpt),
Ștefănescu (77 N.
P
Popescu)
– Arnăutu. Doar egal,
c și-un eșec… (Arbitrii… Dar
ca
ș ai noștri…)
și
Etapa 19 (intermediară,
u
ultima
a turului de campionat,
2
27.XI.2018,
Stadion Clinceni,
I
Ilfov):
* Academia Clinceni
– FC Petrolul Ploiești 2-1 (01 Marcatori: Robert Ion (53,
1).
6 / Robert Grecu (43). Eșec
65)
p
petrolist...
Păcat...
Etapa 20 (Viitoare… Prima a
r
returului.
Sâmbătă 1.XII.2018,
o
ora
12.00, Stadion Voinţa
G
Ghermănești,
Ilfov): Sportul
S
Snagov
– Petrolul Ploiești.

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.

0372.032.313
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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!”

