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„Generozitatea nu stă atât în a oferi mult, cât în a oferi la timp.”

- Culese de Tata

Jean De La Bruyere (1645 - 1696) Scriitor francez

Ploieștiul a intrat în 2019 bâjbâind Punctul pe ,
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nul începe teribil de rău/ împrumuturi, credite respinse CURVA-I CURVĂ
greu pentru Primăria deocamdată de legislativul local,
Ploiești.
Administrația
va și funcționării propriu-zise a
PÂNĂ MOARE
trebui să facă față, în condițiile orașului (apă-canal, iluminat
in capul locului vreau să știți
unui
buget
deocamdată public, salubrizare, întreținere
ce părere am despre preluarea
necreionat, dar care nu va fi străzi, întreținere școli etc.). președinției UE de către țara noastră.
mult diferit în comparație Deocamdată administrația nu Este o FRECȚIE pentru noi, iar pentru
cu anul trecut, şi creșterilor știe, la capitolul venituri, cum va cancelariile marilor puteri este un
salariale promise de Guvern juca, de vreme ce bugetul național teatru ieftin în care țările care cu
în sectorul public, investițiilor nu a fost aprobat, împrejurări adevărat dictează direcţiile și soarta
din fonduri locale, asigurării în care nici bugetele locale nu statelor no name ale uniunii dau
cotei de participare pentru pot fi previzionate măcar. Altfel bietelor marionete un rol simbolic
proiectele europene, lucrărilor spus, Ploieștiul a intrat în 2019 într-un hidos film despre vasali și
vasalitate, nicidecum despre egalitate.
programate a se desfășura din bâjbâind.
Citiţi în pagina 3 Atât! Și mai vorbim peste șase luni
dacă suntem în spatiul Schengen, dacă
mai avem MCV, dacă vom avea voie
să controlăm cum trebuie companiile
lor, exportatoare de profit, dacă...
secții, precum Cardiologie
dacă...Așadar, curvăsăraie mai mare,
sau Maxilo-Faciale, dar
îmbrăcată în discursuri diplomatice,
conducerea spitalului speră
n-am văzut. Iar ca nu cumva să creadă
să se rezolve aceast neajuns,
careva că dau apă la moară celor care
fiind scoase la concurs
ne conduc țara astăzi, urez, atât celor
mai multe locuri sau
din coaliția de la guvernare cât și
existând mai multe intenții
opoziției, un călduros și din suflet „să
ale medicilor plecați în
vă ia dracu!”.
Dar, să revin la titlu.
străinătate de a se întoarce
În primul rând încep prin a-mi
acasă.
cere scuze tuturor curvelor care își
câștigă pâinea de zi cu zi, vânzându-și trupul la colț de stradă, în
saloane de masaj, bordeluri, ca escorte,
e
Răzvan la cabinetul său l-am provocat la o prin cluburi de noapte, pe iahturi, prin
Stănciulescu de avocatură, iar discuție liberă despre tiruri sau oriunde le împinge foamea!
(40 de ani) e posibil de anul trecut s-a civism, mentalitate,
să-l cunoașteți de implicat activ în viața comunitate, despre
înseamnă
să
devenind ce
la acțiunile civice cetății,
la care a participat p r e ș e d i n t e l e construiești proiecte
sau pe care le-a Asociației „Prahova și idei, despre Ploiești
organizat în Ploiești. în acțiune”, înființată și viitorul generației
Este căsătorit, are de conf.univ.dr. Mihai tinere.
doi băieți, lucrează Apostolache. Astăzi,
Citiţi în pagina 5
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Lipsă de medici la SJU

D

eși
sunt
lefuri
absolut generoase în
sistem, posturile de medici
de la Spitalul Județean
de Urgență Ploiești nu
au fost încă ocupate,
așa că unitatea sanitară
a intrat în 2019 cu un
deficit serios de specialiști.
Cele mai mari probleme

există
la
AnestezieTerapie Intensivă, unde
doar 8 posturi din cele
19 existente și 21 din
normativ sunt ocupate,
precum și la Unitatea de
Primiri Urgențe, unde din
39 de posturi din normativ,
sunt ocupate 22. Lipsă
de doctori există și la alte

100 de ani DE De vorbă cu Răzvan Stănciulescu
ROMÂNIE MARE
P

A

nul 2018 a
reprezentat
pentru elevii și
cadrele didactice
din
Colegiul
Național
„Ion
Luca Caragiale”
un an cu o încărcătură aparte, bogat
în evenimente educative, cultural
- artistice, științifice, dedicate,
în integralitatea lor, aniversării
Centenarului României Mari. La
100 de ani de la Marea Unire, toți
cei care simt românește, omagiază
nul 2018, cu o medie a temperaturii aerului
atât acțiunile plebiscitare care au
de 11,57°C, a fost al treilea cel mai călduros
făcut posibilă constituirea statului
român întregit - unirea Basarabiei, an de când se fac măsurători în România (1901),
la 27 martie 1918, a Bucovinei, la
15 noiembrie 1918, a Transilvaniei,
Banatului, Crișanei si Maramureșului,
la 1 decembrie 1918, cât și jertfa
soldaților români, a populației civile
care a suportat privațiunile războiului,
tenacitatea elitelor românești care au
întreprins toate demersurile politico
– diplomatice necesare pentru ca
Unirea să devină realitate.
Citiţi în pagina 7

2018, al 3-lea cel mai
călduros an din 1901 încoace
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80% din primării,
susținute financiar
de CJ Prahova
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Știe cineva cât de sănătoase
(sau otrăvite) sunt legumele
pe care le mâncăm? Ba!

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

arată Ministerul Mediului, citând Administrația
Națională de Meteorologie. Cel mai călduros an
rămâne 2015, cu o temperatură medie de 11,72°C,
urmat îndeaproape de 2007, cu 11,67°C. Nu-i
deloc întâmplător faptul că anii cei mai călduroși
sunt grupați în perioada de după 1981, când în
lume s-a pus acut problema emisiilor gazelor cu
efect de seră și a încălzirii globale, schimbările
climatice fiind una dintre cele mai mari
amenințări cu care se confruntă omenirea. Tot în
2018 am mai avut un record, cea mai călduroasă
lună aprilie din istorie și ne așteptăm să aflăm, cel
puțin pentru sudul României, că am avut cele mai
secetoase luni august-septembrie.
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Experimente
sovietice cu
„supraoameni”

pagina 9

Nu despre ele este vorba în cele ce
urmează, pentru ele, sinceritatea
dată de expunerea totală, scoțându-le
din culpă, ceea ce nu se poate spune
despre celelalte curve. Și n-o să le spun
pe nume pentru că le știm prea bine.
Vorbim aici de: curva locală, curva
județeană, curva națională și curva
internațională.
Ce m-a apucat? Vă spun sincer că
m-a șocat tupeul cu care distinsele
doamne de moravuri ușoare, bărbați și
femei deopotrivă, au murdărit până și
cea mai frumoasă clădire cu destinație
eminamente culturală și anume Ateneul
Român. Puteau, Doamne iartă-mă!, să
rămână în Casa de toleranță (pentru că
a Poporului nu cred că a fost vreodată),
pe care o cunosc „distinsele” atât de
bine!
Citiţi în pagina 3

Țara de dincolo de țară
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Un déjà vu
sau un alt
destin?

“OMUL PUS ÎN CINSTE ŞI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”

Psalm 49,20
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Mă doare-n băşcălie!

Parol,

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

C

ică rețeaua de autostrăzi din România
a trecut de bariera de 800 de kilometri,
se lăuda, anul trecut, CNAIR, instituția aia
căreia, la repezeală, îți vine a-i spune ceair
(de guiț-guiț)...Serios, dragă, aveți o barieră
pe care vă chinuiați s-o săriți și nu știți cum?
Și cine a fixat-o la 800 km? Eu cred că-n cazul
vostru sunteți ca-n bancul ăla: deștepții sar pe
deasupra, câinii se strecoară pe sub barieră, iar
voi vă bușiți, ca boii, în ea... Altfel nu se explică
de ce naiba n-ați fost în stare, în 30 de ani, să
construiți măcar cât au făcut-o bulgarii sau
grecii. Na, de-aia!
-Românașului îi place
Sârba tot pe loc,
Vouă, însă, vi-i a face,
Munci de mormoloc.

D

aniel Zamfir, parlamentarul ăla care
se chinuie din răsputeri să semene cu
Claudia CRUCEANU,
nevastă-sa, Oana Stancu Zamfir, de la Antene,
s-a luat rău la trântă cu Robor. Cică BNR a
Andrei SOTIR, Raluca IONESCU,
complotat cu băncile străine să mențină indicele
Laurenţiu IONESCU, Elena BAICU,
în funcție de care se calculează costul creditelor
Ioana NICOARĂ, Ionaş GAVRILĂ,
de consum în lei cu dobândă variabilă la nivel
Ştefan RADU, Vali STOICA
înalt fiindcă toți au dușmănie pe români și pe
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
România. Aha, care va să zică BNR este statul
www.ziarulploiestii.ro
paralel, neh? Păi, bre, Zamfire, de ce n-o pui
e-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.com
pe Carmencitta de la MAI să-l aresteze pe
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/
Robor ăsta, să-i dea cu gaz în ochi până i-o veni
https://facebook.com/
patriotismul la cap? Faci și tu ca Irina Loghin,
Casa de Presa Ploiestii
când voia să-l bage la închisoare pe Rasdaq...
-Intre Irina, cu Rasdaq
Editor: SC Sprinten Infomar SRL
Și Daniel, cel cu Robor,
Potrivit art. 206 Cod penal,
E cam același drac:
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
Au gărgăuni la cap!
Gabriel CĂLIN,

Georgiana MARINESCU,

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima
pagină:
• tipar policromie
- 12,5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima
pagină:
• tipar policromie
- 12,5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior

drian Severin, fost europarlamentar
condamnat pentru corupție, le-a
răspuns celor care au criticat prezența sa la
Ateneul Român, la masa oficială, cu prilejul
preluării președinției CE: „eu sunt românul
care, după Nicolae Titulescu și Corneliu
Mănescu, a fost ales cu titlu personal în fruntea
unei organizații internaționale de prim rangAdunarea Parlamentară a OSCE. Au observat-o
distinși oameni de cultură precum profesorii
Dinu Giurescu, Mircea Malița sau Dan Hăulică.
Nu și culturnicul paukerist Mihai Șora, care și-a
ales să protesteze, vorba lui Adrian Năstase,
sub podoabele calului de bronz al lui Carol I,

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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C

onvins de fapul că o eventuală
candidatură a sa la prezidențiale ar
putea să fie un eșec total, cică Liviu Dragnea are
deja pe masă numele unui potențial pretendent
pentru Cotroceni: Eugen Teodorovici. Hait,
dar ce-ați fumat, muică, de v-a apucat deodată
gustul sinuciderii? Cu Dragnea mai aveați șansa
să obțineți niște voturi măcar de la pușcăriași
și morți, dar pe Gigolo ăsta de Bragadiru cine
Doamne, iartă-mă, să-l aleagă? Gagicile de pe
Instagram? E grav, frate, dacă există un partid
în România cu o astfel de viziune despre funcția
numărul 1 în stat, propunând o așa comedie de
candidat.
-Pentru eșec există-o vorbă,
Că ai sărit din lac în puț.
Cu Eugen e altă ciorbă:
Ăsta vă bagă în pământ!

două vehicule implicate. Trei
persoane au fost transportate la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești. Este
vorba despre un copil în vârstă de

iasă niște elite în stradă, nu? Bravo, să știi c-așa
au început și comuniștii, băgând la închisoare
intelectualitatea; deci ești pe calea cea bună,
tovarășa procuroare! La beci cu Pellea, Grigore
și Șora, că tot s-au eliberat pușcăriile după ce
le-ați dat drumul tâlharilor!
-Dumnezeu, la început,
L-a făcut pe om din lut.
Pe Norica, ghinion,
A lăsat-o embrion!

M

inistrul Culturii, Daniel Breaz, a
refuzat să recite, la Digi 24, o strofă din
versul eminescian. Până la urmă, ca să-i facă
pe plac realizatorului Cosmin Prelipceanu, asta
după ce l-a certat că-și permite să facă limba
română cu el, a spus-o pe-aia: „Cobori în jos,
luceafăr blând”. Mda, adică el, ciulefărul culturii
românești, Breazu, se îndură să se descocoațe
din înalturi, în mijlocul muritorilor. Îhi...
-Cobori în jos, luceafăr Breaz,
Din minister, cu liftul...
Și fă-ne, daară, în necaz,
Închide, dragă, pliscul!

N

A

Săptămâna pe scurt

Accident pe DN1, la
Bănești
Accidentul rutier s-a produs
după ce un microbuz cu persoane
a intrat în coliziune cu o
autoutilitară, pe DN1, la Bănești.
Potrivit primelor informații,
microbuzul efectua curse regulate
pe ruta Florești – Câmpina, iar
accidentul rutier s-a produs pe
sensul Brașov – Ploiești. Din
primele verificări, accidentul
rutier s-a produs pe fondul
nepăstrării distanței între cele

din fața Atheneului”. Wow, deci ca să înțeleg,
Severine, tu vrei să fii așezat, în istorie, alături
de Titulescu, neh? Dar lângă Gâgă nu vrei? Că
numai ăla -sau nici măcar ăla- nu s-ar fi mirat
ca tine de faptul că apa conține două molecule
de Hidrogen! Asta n-o mai ții minte, apropo de
intelighențele lu` matale? Sau îți oferim noi un
loc gratuit lângă Nuțu Cămătaru, asta apropo
de pușcăria pe care ai făcut-o.
-E, Severine, elocvent,
Că în prostie n-ai rival!
Tu nu ai loc, e evident,
Nici sub podoaba unui cal!

E

uroparlamentarul ALDE Norica Nicolai
a susținut, duminică seara, la Antena 3,
că protestatarii care s-au aflat, joi, lângă Ateneul
Român, printre care celebrii Dan Grigore,
Oana Pellea sau Mihai Șora, sunt „profesioniști
plătiți să creeze un anume tip de atmosferă”. Ea
a făcut și o comparație cu vestele galbene de
la Paris, care s-au dedat la violențe: „cei de la
Paris au un ideal, ei au o treabă”. Mda, Norico
(sau, dacă vrei, Coropișnițo vicioasă, așa cum
te-a botezat Vladimir Tismăneanu), e un ideal
să nu se scumpească benzina, dar nu-i un
ideal să vrei stat de drept, să vrei parlamentari
necondamnați, să vrei la Guvern oameni
cu carte, ci nu falfabeți. Apoi e un ideal să
incendiezi Champs-Élysées, dar e nasol rău să

8 ani, un tânăr în vârstă de 23 de
ani și o tânără în vârstă de 32 de
ani. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Anchetă după ce o
tânără a căzut
dintr-un autobuz TCE
Incidentul a avut loc pe
Bulevardul Independenței din
Ploiești. O tânără în vârstă de
17 ani, în timp ce se afla într-un
autobuz, a căzut prin geam. În
urma impactului cu solul, tânăra
a suferit un traumatism cerebral
și a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului

ae Alexandri, directorul TCE, fost
liberal până în luna mai, s-a înscris în
PSD, la sfârșitul anului trecut. Când a depus
adeziunea, Năică a găvărit: „Am făcut politică
de ani de zile și am ajuns la concluzia că PSD a
rămas singurul partid care nu doar vorbește, ci
și face”. Care va să zică recunoști că vreme de
10-12 ani, ca prefect și deputat ori director de
stat din partea PNL, n-ai făcut nimic, ci numai
ai trancănit? Bine, noi știam lucrul ăsta, dar să-l
spui chiar tu...
-C-a trecut la PSD
Să vă mire nu e cazul.
Întrebarea este alta:
Creieru-și schimbă macazul?

M

ediafax pune următorul titlu: „Bustul
lui Eminescu, sculptat de un pensionar
în zăpadă”. Care va să zică avem un pensionar
în zăpadă? Adică el primește, în loc de bani,
nițică nea? Sau cumva stă el în zăpadă c-așa
are chef? În fine, noi știm ce-a vrut să zică
autorul, că sculptura e realizată în zăpadă, dar a
naibii virgulă... E ca aia cu „angajez vânzătoare
înghețată” sau „fustele se ridică zilnic între
orele 10.00 şi 14.00” ori „vând haină din piele
de damă”, „vând câine, mănâncă orice și îi plac
foarte mult copiii”, „de vânzare birou de epocă
pentru doamnă cu picioare subțiri și sertare
largi”, „vând pat pentru copil cu picioare de
fier” etc.

Județean Ploiești. Potrivit primelor
cercetări, se pare că minora, în
timp ce se afla pe scaunul din
dreapta spate al autobuzului, s-ar
fi dezechilibrat, s-ar fi atins de
un geam lateral al autobuzului,
moment în care geamul s-ar fi
desprins, iar tânăra a căzut din
autobuz pe partea carosabilă. IPJ
Prahova a anunțat că în cauză a
fost întocmit un dosar penal în
care se efectuează cercetări pentru
vătămare corporală din culpă.
Accident pe DJ 720, la
FloreȘti
Trei autoturisme au fost
implicate într-un accident pe DJ

720, la Florești. Potrivit primelor
informații, o persoană a fost rănită.
IPJ Prahova a anunțat că nu au fost
probleme legate de trafic. În cauză
se efectuează cercetări pentru a
se stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident cu două
tir-uri pe Centura de Est
Cele două tir-uri au intrat în
coliziune față – spate, potrivit
primelor informații, pe Centura
de Est a Ploieștiului. Din fericire,
nimeni nu a fost rănit. La fața
locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. Traficul în zonă nu a
fost blocat.
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P

rimarul Adrian Dobre a
apreciat că, din cauză că
Guvernul nu a întocmit bugetul
național pentru 2019, autoritățile
locale sunt, la rândul lor, blocate.
De fapt, nu se cunoaște valoarea
sumelor alocate de la București
administrațiilor
locale,
deci
Primăria Ploiești nu știe ce venituri
va avea (cote din TVA și IVG), ca
să realizeze o primă estimare a
veniturilor. În schimb, cunoaște ce
cheltuieli are de făcut, iar acestea
sunt multe, având în vedere
graficul investițional programat și
asumat de exectutivul și legislativul
ploieștean. Și cum, de altfel, merită
orașul și locuitorii săi. Cum e mai
rău, Ploieștiul intră în noul an și
cu o rezervă minimă (excedent),
de 3,5 milioane de lei, sumă care
reprezintă o nimica toată pentru
nevoile urbei. Ce să mai spunem
de funcționare! Am văzut încă de
anul trecut că sunt mari probleme
în a asigura curățenia orașului sau
întreținerea parcurilor. A vorbi, în
aceste condiții, de planuri mărețe
de dezvoltare, e aproape un nonsens.
Cheltuielile de
salarizare vor înghiți
între 34-40% din bugetul
local
Anul trecut, Adrian Dobre
spunea că, din bugetul de 375 de
milioane de lei, 110 mil. lei s-au
epuizat pentru plata veniturilor
celor 1.630 de angajați din aparatul
propriu al Primăriei Ploiești și
serviciile din subordine. În 2019,
în condițiile unui buget de venituri
nu foarte diferit (modificări vor
exista la intrările banilor europeni,
dacă proiectele depuse de
municipalitate vor fi aprobate, dar
sumele vor avea destinație strică
în investiții), Primăria va trebui
să facă față creșterilor salariale și
altor facilități promise de guvern:
salariul minim pe economie,
majorări programate prin Legea
salarizării unitare, asigurarea
normei de hrană, decontarea

voucherelor de vacanță.
-Legea salarizării unitare: În
legătură cu majorările prevăzute în
Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, primarul
Dobre a declarat că nu este de
acord cu aplicarea acestora, ci
va propune Consiliului Local
păstrarea lefurilor la nivelul
celor din decembrie 2018. El a
invocat în susținerea poziției sale
chiar decizia Guvernului care a
emis, în decembrie anul trecut, o
ordonanță de urgență prin care a
înghețat creșterile salariale pentru
2019 la nivelul veniturilor aflate
în plată la 31.12.2018, iar timpul
suplimentar de lucru nu va mai fi
plătit, ci doar compensat cu zile
libere lucrătoare. Reamintim că
Legea 153 spune că, anual, deci și
în 2019, se vor acorda creșteri în
sectorul bugetar de o pătrime din
diferența dintre salariile din 2022
și decembrie 2018. Deși a semnat
OUG de înghețare a lefurilor,
ministrul
Finanțelor,
Eugen
Teodorovici, a declarat că Legea
153 se va aplica întocmai. De aici
și bulversarea creată în teritoriu...
-Salariul minim pe economie:
Acesta va fi obligatoriu de pus
în execuție și constă în creșterea
salariului minim brut pe economie
de la 1.900 lei/lună, la 2.080 de lei
brut/lună, respectiv, 2.350 de lei/
lună pentru persoanele cu studii
superioare.
-Norma de hrană: a fost
stabilită prin Legea 153/2017, care
a desființat bonurile sau tichetele
de masă ori alte stimulente de acest
gen, dar a introdus obligativitatea
plății normei de hrană, aplicabilă
din 2018 pentru unele instituții și
din 2019, pentru altele. Oricum,
norma de hrană este obligatorie
din 2019. Aceasta se acordă lunar,
proporțional cu timpul efectiv
lucrat în luna anterioară, la nivelul
anual a două salarii de bază
minime brute pe țară garantate în
plată, respectiv, 346,6 lei/lună sau
391,6 lei/lună, în cazul angajaților
cu studii superioare. Impactul

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Incendiu la o casă din
comuna Șotrile
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
izbucnit la o casă din comuna
Șotrile. Apelul la 112 a fost la miezul
nopții. „La sosirea pompierilor
militari la locul evenimentului,
incendiul se manifesta la un perete
pe o suprafață de aproximativ
4 mp. Forţele de intervenţie au
acționat cu două autospeciale
de lucru cu apă şi spumă pentru

stingerea incendiului, operațiunea
de intervenție fiind finalizată la
ora 01.35”, a anunțat ISU Prahova.
După localizarea și stingerea
focului, pompierii militari au
stabilit că incendiul a fost provocat
din cauza unui coș de fum
amplasat ori neprotejat termic
față de materiale combustibile.
În urma incendiului au ars un
perete și au fost deteriorate
soba și materiale lemnoase din
componența planșeului pe o
suprafață de aproximativ 3 mp.
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Punctul pe ,

bugetar în cazul Primăriei Ploiești
și a instituțiilor din subordine este
de aproximativ 6,7 mil. lei.
-Voucherele de vancanță:
acestea vor fi acordate, în limita de
1.450 lei/salariat, și pentru 2019
și 2020, a hotărât, anul trecut,
Guvernul României, presiunea
pentru bugetul local fiind de 2,36
mil. lei.
La aceste sume se mai adaugă
o serie de sporuri prevăzute prin
legea salarizării, precum titlurile
de doctor, pentru derularea
proiectelor din fonduri europene,
diurne, pregătire profesională etc.
Cât despre funcțiile de
conducere,
indemnizațiile
primarului și ale viceprimarilor
vor crește ca urmare a modificării
salariului minim brut pe economie.
Potrivit
legii,
indemnizația
primarului unui oraș reședință de
județ este calculată în funcție de
un coeficient, 9 în cazul nostru,
adică de 9 ori salariul minim brut
pe economie, iar indemnizația
viceprimarilor este de 8 ori salariul
minim. Primarul Dobre va avea
așadar indemnizație majorată de
la 17.100 lei brut/lună, la 21.150
lei brut/lună, ceea ce va asigura
un net aproximativ de 12. 351 lei,
suma la care se adaugă celelalte
beneficii. Viceprimarii vor avea și
ei lefuri majorate la 18.800 lei brut/
lună (10.979 lei net/lună).
Bani de investiții-ioc!
Șansa o reprezintă
fondurile europene,
dar Ploieștiul nu are
bani de cofinanțare
Primarul Adrian Dobre a
recunoscut că, în condițiile
creșterilor salariale și a bugetului
relativ mic al municipiului Ploiești,
aproape că nu mai rămân bani
pentru
dezvoltarea
orașului.
Probleme, din punctul nostru de
vedere, vor exista și cu cheltuielile
de funcționare, iar asta s-a văzut
foarte clar încă din anul trecut,
când Ploieștiul a arătat poate cel
mai rău în ultimii 20 de ani. Cât
despre investiții, în lipsa unei
rezerve de bani, singurele soluții
pentru realizarea acestora rămân
banii europeni și creditele. De la
ultima variantă Dobre și-a luat
adio dat fiind faptul că aleșii locali
au respins, anul trecut, de trei ori
propunerea de contractare a unui
împrumut de 188 de milioane de
lei. Ar mai fi deci proiectele cu
finanțare europeană. Termenul de
predare a fost de altfel prelungit
până la finalul lunii martie.
Primăria a depus la Agenția
de Dezvoltare Regională SudMuntenia mai multe cereri (dosare)

de finanțare; vom vedea câte dintre
acestea vor fi și aprobate. Oricum,
chiar dacă investițiile vor fi
aprobate, Primăria nu va avea bani
de cofinanțare, în lipsa unui credit.
Dobre a declarat că municipalitatea
a pregătit proiecte în valoare de 191
de milioane de euro, iar pe lista de
investiții se regăsesc următoarele
proiecte sau achiziții: amenajarea
unui terminal multimodal în zona
Spitalului Județean de Urgență;
realizarea arterei de legătură
dintre Gara de Sud și Gara de
Vest, cu modernizarea piețelor
riverane; modernizarea străzii
Gh. Gr. Cantacuzino și constuirea
terminalului multimodal Vest;
amenajarea a două noi depouri
pentru tramvaie (Nord) și
troleibuze (Vest); modernizarea
străzii Ștrandului, cu realizarea
sensului giratoriu de la Bucov;
construirea a patru grădinițe noi;
reabilitarea energetică a unor școli;
reabilitarea termică a locuințelor;
achiziționarea
de
autobuze
electrice, troleibuze și tramvaie.
La acestea se adaugă sau ar trebui
să se adauge investițiile care au ca
sursă de finanțare bugetul local,
fie că e vorba de împrumuturi, fie
de bani de la bugetul local ori a
instituțiilor din subordine: podul
de lemn, piața agroalimentară,
modernizarea Parcului Andrei
Mureșanu, refacere pasaj pietonal
Galerii Comerciale, construirea
unui spital municipal, întreținere
și modernizare străzi, extinderea
sistemului
de
canalizare,
continuarea lucrărilor la stația de
epurare, modernizarea spitalelor
aflate în subordinea Consiliului
Local, reabilitarea infrastructurii
educaționale, refacerea pasajelor
pietonale din Bariera București etc.
Cu toate acestea,
Ploieștiul are chef și de
un bazin olimpic
Ca și cum nu i-ar fi suficiente
problemele financiare pe care le
are, administrația publică scrie
proiecte noi și-și face planuri de
dezvoltare pe termen lung. De
unde bani, vom vedea. Cel mai
recent plan se referă la o nouă
bază sportivă. Primăria a lansat
procedura de achiziție pentru
întocmirea studiului de fezabilitate
privind construirea unui bazin
olimpic de înot în vecinătatea
Hipodromului. Studiul va costa
în jur de 29.000 lei, fără TVA.
Potrivit temei de proiect, investiția
presupune un bazin olimpic de
înot, unul didactic și construcții
conexe (vestiare, sală de fitness,
birouri, sală de conferință etc.).

Și să nu credeți că voi face
vreo
discriminare,
căutând
defecte doar curvelor noastre.
O să încep, în primul rând, cu
cele venite de afară. Cum de s-au
calificat pentru statutul în cauză?
E simplu. Au următoarele defecte:
te fac din vorbe dar au cuțitul la
spate, au tupeu să îți ceară de
la obraz ceea ce nici ele nu dau,
te scot dator deși ești achitat la
zi, pozează în mimoze dar sunt
doar niște stricate, par pe cont
propriu ca să poată fi abordate
ușor și fără teamă, dar ascultă
doar la comanda Peștelui din țara
de origine și, mai ales, se vând
scump!
Cât despre fetele noastre
cucuiete, foste și actuale, primul
lucru care deranjează este tocmai
că nu au luat modelul curvei
occidentale, rămânând cu aceleași
defecte: le pute gura de la rahatul
pe care-l mânâncă cu toate
ocaziile, sunt pline de căpușe care
sug pentru ele din banii publici,
mai ceva ca sugativa cerneala,
sunt atât de proaste că, la prima
strângere cu ușa, se autodenunță
că au furat două din zilele lui
februarie, doar ca să scape cu
suspendare, sunt cu gura mare,
nu au simțul penibilului iar dacă
cineva le atrage atenția că au
pantalonii rupți în fund, pentru a
verifica, dau o bășină, iar dacă nu
le iese prin guler se conving pe ele
însele că nu miroase, o vând și pe
mă-sa ca să aibă burta plina, nu
au scârbă de nimic și ling unde
au scuipat, primul lucru pe care
îl fac atunci când ajung lângă
curva șefă este să o linșeze ca să
ajungă ele curve șefe, sunt atât de
miloage încât bagi mâna în foc
că sunt cerșătoare nu curve, iar
în vocea mieroasă nu au miere
ci venin cu zahăr adunat de pe
coliva colegei curve căreia i-a
luat locul... Și așa pot să continui
până mâine cu șirul defectelor,
dar m-a apucar o scârbă de mor.
Așa că trag următoarea concluzie.
Timp de șase luni, curvele noastre
au voie să se plimbe pe strasse, să
se pozeze, să facă cu mâna, să se
creadă matroane... Dar, doar atât!
După care, înapoi pe ieftineală și
japcă pe bietul popor!

Incendiu la Poiana
Câmpina
Pompierii militari au intervenit
pentru localizarea și lichidarea
unui incendiu izbucnit la o casă din
localitatea Poiana Câmpina. „La
sosirea echipajelor de pompierii
la locul evenimentului, incendiul
se manifesta la întreaga locuință
pe o suprafață de aproximativ 60
mp, cu posibilități de propagare
la locuințele situate în apropiere.
Incendiul a fost lichidat după
aproximativ o oră iar pompierii
au acționat cu trei autospeciale de
lucru cu apă si spumă”, a anunțat
ISU Prahova. După stingerea
focului pompierii militari au

stabilit că incendiul a izbucnit, cel
mai probabil, din cauza unui coș de
fum amplasat ori neprotejat termic
față de materiale combustibile.
Incendiu puternic la o
casă din Ploiești
Pompierii militari au fost în
alertă după ce un incendiu a
cuprins o casă situată pe strada
Dobrogei, din Ploiești. Focul s-a
manifestat pe o suprafață de 120
mp. La fața locului s-au deplasat
șapte autospeciale de lucru cu apă
și spumă, dar și grupa operativă.
Din fericire, nicio persoană nu
a fost rănită. După localizarea
și stingerea focului, pompierii

militari au stabilit că incendiul
a izbucnit de la un scurtcircuit
electric, respectiv un cablu electric
defect neizolat corespunzător sau
cu izolația deteriorată ca urmare
a unei acțiuni mecanice ori fizice.

Marius MARINESCU

CURVA-I CURVĂ
PÂNĂ MOARE
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Sală de sport la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”
În perioada 2010-2018, CNI a investit, în Prahova, 68,8 mil. lei

C

ompania Națională de Investiții,
instituție care funcționează sub
autoritatea
Ministerului
Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, va începe
să construiască o sală de sport la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”, au anunțat
autoritățile municipale. Într-un comunicat
de presă remis de Primăria Ploiești se arată
că „obiectivul de investiții a fost introdus pe
lista de sinteză a subprogramului „Săli de
sport”, aprobată prin Ordin al Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 6534/2018. Construirea noii săli

de sport se va realiza în curtea colegiului, însă
pe un alt amplasament, urmând ca demolarea
actualei săli de sport, încadrată în clasa I de
risc seismic, să se realizeze după finalizarea
obiectivului nou de investiții. Finanțarea
obiectivului se va realiza de către Compania
Națională de Investiții (C.N.I.), contribuția
municipalității în acest sens constând în
sistematizarea verticală (racordarea la
utilități)”. Primăria mai spune că aceasta
este cea de-a doua sală de sport promovată
de municipalitate prin Compania Națională
de Investiții, după obiectivul similar de

investiții, respectiv sala de sport de la Școala
Gimnazială „George Coșbuc”. În Prahova,
din 2010 și până astăzi, au fost finalizate 12
investiții majore și alte câteva intervenții
de primă urgență, în valoare totală de 68,8
mil. lei: 2017- sala de sport la Liceul Agricol
din Valea Călugăreasca (5,28 mil. lei); 2016mănăstirea Cornu de Jos (2,17 mil. lei),
lucrări de primă urgență la Bușteni (0,9 mil.
lei), cămin cultural la Valea Călugărească
(1,4 mil. lei), sală de sport Păulești (3,39
mil. lei), reabilitare conductă aducțiune
apă în Câmpina (4,7 mil. lei); 2015-cămin

cultural la Păulești (0,46 mil. lei); 2013-Sala
sporturilor „Olimpia” Ploiești (20,3 mil.
lei);2012- cămin cultural în Plopeni (1,96
mil. lei) și consolidări drumuri Comarnic
(0,26 mil. lei); 2011- bazin didactic de înot
în Câmpina (5,68 mil. lei), sala de sport în
Comarnic (3,62 mil. lei), consolidare DJ
101S (1,15 mil. lei), sala de sport la Școala
Generală nr 28 Ploiești (1,027 mil. lei),
protecția malurilor pe pârâul Valea Babei,
în cartierul Poiana Țapului (0,64 mil. lei);
2010- sala de sport în comuna Cornu (16,24
mil. lei).

80% din primării,
CJ pregătește un
nou contract de susținute financiar
de CJ Prahova
deszăpezire
S

A

nul acesta expiră contractulcadru
de
deszăpezire
a drumurilor administrate de
Consiliul Județean Prahova. Ca
urmare, autoritățile trebuie să
întocmească documentația pentru
realizarea licitației și se pare că va
fi încheiat tot un acord pentru trei
ani și tot pentru opt sectoare de
drumuri. Președintele CJ Prahova,
Bogdan Toader, a anunțat însă că va
opera câteva modificări. În primul
rând, firmelor participante la licitație
le va fi solicitată o garanție din care
să reiasă că nu au probleme de ordin
economic. E un fel al CJ de a sufla și-n
iaurt, după ce s-a fript cu o companie
care a câștigat licitația de deszăpezire
pentru un sector, după care a intrat
în faliment, autoritățile fiind obligate
apoi să caute subcontractori. A doua

modificare se referă la amestecul
antiderapant folosit. În prezent,
materialul împrăștiat pe drumuri este
alcătuit din 90% nisip și 10% sare,
procent insuficient pentru a asigura
topirea porțiunilor unde se formează
strat consistent de gheață. Toader va
propune raportul 70%-nisip cu 30%
-sare, utilizat și în cazul drumurilor
naționale, acțiunea amestecului
respectiv fiind mult mai eficientă.
Problema este, în această variantă,
degradarea astfaltului (prin acțiunea
sării), dar CJ își asumă riscul, însă va
garanta circulația în condiții optime
pe timp de iarnă pe drumurile pe
care le are în gestiune. Pe urmă, ca să
glumim, și așa CJ nu cheltuie banii
de investiții în infrastructura rutieră;
având mai multe gropi, avem, nu?, și
ce astupa!

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Tineri sancționați după
ce s-au dezbrăcat într-o
intersecție din Ploiești
Incidentul a avut loc la
intersecția
străzilor
Șoseaua
Vestului cu Gheorghe Grigore
Cantacuzino. Un echipaj al
Poliției Locale Ploiești a observat
că două autoturisme au blocat
circulația. Șoferii acestora au
coborât din mașină într-o ținută
lejeră. Polițiștii locali au procedat
la identificarea celor doi. Este
Pagina 4

vorba despre doi tineri în vârstă
de 22, respectiv 29 de ani, ambii,
domiciliați în municipiul Ploiești.
„În cauză, pentru nerespectarea
prevederilor art. 2, pct. 1 din Legea
nr. 61/1991 (republicată), privind
sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială,
a ordinii și liniștii publice, tinerii
au fost sancționați contravențional
cu amendă în valoare de 200 de lei
fiecare”, a anunțat Poliția Locală
Ploiești.

e cunoaște faptul că,
în Prahova, doar 5-6
primării își pot asigura integral
cheltuielile de funcționare și
dezvoltare: Brazi, Ariceștii
Rahtivani, Blejoi și parțial (așa ar
trebui, dar am văzut că lucrurile
sunt mai complicate) Păulești și
Florești, Urlați și Sinaia, Ploiești
și Câmpina, Vălenii de Munte
și Bucov. În rest, primăriile
(poate 80% dintre ele) gâfâie
după ce, în 2017 și 2018, au
aruncat bani gârlă pe salarii,
vouchere de vacanță, prime
și alte sporuri și după ce cota
alocată de guvern a scăzut ca
urmare a diminuării impozitului
pe venit de la 16, la 10%. Cum
nici proiecte europene nu se
îngrămădesc să scrie, primarii
și consilierii locali din Prahova
se mulțumesc să primeasă bani
de la București, prin PNDL sau
CNI, să se împrumute sau să
stea cu mâna întinsă la Consiliul
Județean Prahova. Între noi fie
vorba, Consiliul Județean chiar
are datoria să ajute cu bani
comunele și orașele, numai că
s-a instituit acolo dintodeauna
impresia că CJ le face primarilor
un hatâr ajutându-i. În fine,
trecem peste acest amănunt și
spunem că sunt localități care
s-ar sufoca fără banii alocați de
CJ. Sau n-ar mai fi în stare să
miște un băț fără parteneriatele
prin care sunt realizate diverse

Minoră dată dispărută
O minoră în vârstă de 15 ani,
din Scorțeni, a fost dată dispărută,
după ce a plecat voluntar de la
domiciliu și nu a mai revenit.
Minora se numește Ioniță Luciana
Cristina. IPJ Prahova a anunțat că
au fost demarate, imediat, toate
activitățile procedurale, polițiștii
efectuând investigații pentru
găsirea persoanei în cauză. „În
momentul plecării era îmbrăcată
cu un hanorac de culoare neagră
cu fermoar, blugi de culoare
închisă, cizme de lungime medie,
de culoare neagră”, a precizat IPJ
Prahova. Minora are înălțime 1,50

investiții cu finanțare de la
județ. Anul trecut, administrația
prahoveană a alocat 26,46 mil.
lei în contul parteneriatelor. Cea
mai mare sumă (11,5 mil. lei)
a fost destinată modernizării
drumurilor de interes local. De
asemenea, ajutoare consistente
au mers către orașe: Ploiești700.000 de lei pentru amenajarea
Parcului Memorial „Constantin
Stere“ de la Bucov; Azuga-70.000
de lei pentru Spitalul de
Ortopedie și Traumatologie,
151.000 de lei pentru pârtia
Sorica;
Băicoi-600.000
de
lei pentru reparații străzi;
Boldești-Scăeni-700.000 de lei
pentru funcționarea unității
de Asistență Medico-Socială;
Breaza – 200.000 de lei pentru

- 1,55 cm, greutate 60-65 kg, păr
șaten, de lungime medie, ochi
căprui, fără semne particulare
sau tatuaje. „Persoanele care pot
oferi informații ce pot conduce
la depistarea acesteia, sunt rugate
să anunțe cea mai apropiată
subunitate de poliție, sau să apeleze
112”, a fost apelul IPJ Prahova.
Bărbat dat dispărut la
Starchiojd
Polițiștii din Starchiojd au
fost sesizați despre faptul că
Bărbuceanu Constantin, în vârstă
de 48 de ani, din localitate, a plecat
voluntar de la locul de muncă
situat în punctul Gura Tisei din

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
reparația străzilor Tălii și 30
Decembrie; Bușteni-1.800.000
de lei pentru modernizarea
DC 132 Nestor Ureche-Cabana
Gura Diham și 400.000 de lei
pentru reparații covor asfaltic
pe porțiuni din străzile Crinei și
Piatra Arsă; Comarnic-500.000
de lei pentru modernizarea unor
străzi; Sinaia-700.000 lei pentru
spital și reparații drumuri;
Vălenii de Munte- 1.000.000 lei
pentru aparatură medicală la
Spitalul Orășenesc și studiu de
fezabilitate la varianta ocolitoare
a orașului. Sume importante,
dar nu mai mari de 1 milion
de lei/localitate, au fost alocate
și comunelor, dar se pare că
nu toate au și cheltuit sumele
primite.

comună, unde era și cazat, potrivit
IPJ Prahova. Bărbatul are înălțime
de 1, 60 - 1, 62, greutate 63 - 65 kg,
ochi căprui și păr șaten. „Ultima
dată când a fost văzut era îmbrăcat
cu o geacă din fâș de culoare
închisă, pantaloni din material
textil de culoare închisă, fes de
culoare albastră cu o dungă de
culoare albă și cizme de cauciuc
de culoare verde”, a mai precizat
IPJ Prahova. Persoanele care pot
oferi informații despre bărbatul în
cauză sunt rugate să sune la 112
sau să anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție, este apelul lansat
de IPJ Prahova.
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De vorbă cu Răzvan Stănciulescu, despre
implicarea comunității în viața Ploieștiului
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-Iubiți Ploieștiul?
-Da, foarte mult!
-De ce?
-Pentru că Ploieștiul m-a creat, sunt fiu al
urbei, familia mea numără câteva generații
în oraș, nu știu, mi-e bine aici, Ploieștiul e
în mine, e-n sânge, cu bune și cu rele. Când
sunt plecat mi-e dor de-acasă, iar casa mea
e Ploieștiul, n-am ce să fac. Știu că sunt
probleme, știu că nu e un oraș frumos, dar
îl iubesc așa cum e. Chiar acum am venit
de la CN „Mihai Viteazul”, unde încerc
un proiect cu elevii de elită și am căzut de
acord că avem un oraș neprietenos; n-are
sens să ne mințim, Ploieștiul este cum este,
din acest motiv n-avem nici turiști. Mi-ar
plăcea să mă oprească străinii pe stradă, să
mă întrebe în engleză despre un obiectiv
turistic, dar nu se întâmplă asta. Chiar și așa
însă Ploieștiul este al nostru. Și poate că noi
toți ar trebui să-l construim altfel.
-Ce anume a aprins în dvs. dorința
aceasta de a vă implica în viața civică?
-Păi, în primul rând, lipsa unor astfel
de entități și acțiuni. Un oraș nu poate fi
întreg dacă avem o comunitate letargică.
În străinătate, orice se întâmplă într-o
comună sau oraș este dictat de comunitate,
de la evenimente și până la demersuri
administrative.
-Deci lipsește spiritul civic din om.
-Da, pentru că el a fost frânt în perioada
comunistă, când nu avem de ce să ne
implicăm civic, fiindcă făcea totul partidul
și nimic nu era al tău. Cu moștenirea
aceea observ că astăzi nu ne interesează ce
se petrece mai departe de ușa noastră de
apartament. Dacă e murdar în fața blocului,
pe stradă sau în parc, săltăm din umeri, nu
ne interesează.
-Dar comunism a fost și-n Cluj ori Sibiu
și acolo parcă e altă implicare a societății
civile.
-Aici avem o problemă de identitate.
Ploieștiul este un oraș industrial și mai
puțin cultural, iar într-un astfel de loc e
mai greu să coagulezi energiile. Dar se fac
pași-eu îi apreciez fantastic pe cei de la
filarmonică, teatru sau biblioteca județeană,
ultima fiind chiar pe cale să devină un hub

pentru tineri- și noi trebuie să consolidăm
lucrurile acestea bune.
-Cum s-a produs întâlnirea dvs. cu
„Prahova în acțiune”?
-Am urmat workshop-ul „Pregătit
pentru a realiza ceva măreț”, organizat de
asociația fondată de dl. Mihai Apostolache,
iar ulterior a venit propunerea domniei sale
de a mă implica în asociație, de a-mi face
o echipă și de a gândi proiecte pentru oraș.
-Și ați început cu ce? Nu, vă întreb altfel:
ce ați realizat măreț?
-Măreț e în primul rând că ne-am
strâns! Suntem în jur de 60 de membri
și 100 de voluntari. Important este să
construim în conștiința ploieștenilor faptul
că suntem o comunitate. Bineînțeles că
această aparteneță nu se naște prin simpla
existență a ideii, ci trebuie să venim cu
lucruri practice. Iar atunci ne-am zis să
dăm-atât cât putem noi, ca asociație-o altă
față Ploieștiului, organizând sau creând
niște evenimente pentru ploieșteni. Și-am
pornit cu idei venite de la oameni, iar prima
acțiunea a fost „Tocuri pe biciclete”.
-Mda, evenimentul a dat un alt aer
orașului, l-a colorat un pic, l-a veselit, ca
să zic așa.
-Noi avem o bază de plecare: vedem ce
se întâmplă în alte comunități și facem și
noi la fel. Nu reinventăm acum roata, pur
și simplu îmbrățișăm orice idee frumoasă
și care poate transforma orașul în bine.
Facem lucruri normale ca să ne simțim
într-un Ploiești modern. Călătorim în orașe
din toată lumea și vedem că e curățenie,
vedem că e respect, vedem că putem
afla de pe oricare site date despre istoria
locului, despre evenimente la care vrem să
participăm... De ce să nu fim și noi la fel? În
Ploiești nu se întâmplă lucruri în aer liber,
nu dansăm, nu cântăm... Vorbesc despre noi,
oamenii, să fim participativi, să construim
noi pentru noi. Nu mă refer la a amenaja o
scenă și a invita artiști de la București, mă
gândesc la acțiuni create de noi, prin și cu
noi, care să revitalizeze orașul, să adune la
un loc valorile din diverse domenii, să aibă
ploieștenii la ce ieși din casă. De exemplu
cum a fost la „Târgul urban de ateliere”.
Deunăzi discutam cu niște tineri chiar acest
subiect, că nu are lumea unde merge.
-Și-atunci, un copil ce să facă, se duce pe
tabletă, nu?
-Păi tocmai la asta ne gândim, la ce am
dori pentru copiii noștri. Sună egoist, dar
eu fac aceste lucruri pentru familia mea. Nu
vreau ca băieții mei să plece la universitate
în alt oraș, când o avem pe a noastră, să caute
de muncă în străinătate, când Ploieștiul
are resurse, posibilități și o excelentă
poziționare. Îmi doresc un Ploiești construit
pentru viitorul lor. Lucrăm acum la două
proiecte, unul se cheamă „liceeni @work”,
prin care ducem elevi în diverse instituții
(judecătorii), birouri (arhitectură) sau

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Femeie acuzată de
furtul unui portofel
Polițiști din cadrul Secției nr. 4
Ploiești au fost sesizați de un bărbat
cu privire la faptul că soției sale
i-a fost sustras portofelul în timp
ce se afla în incinta unei unități
medicale din Ploiești. În urma
cercetărilor, polițiștii au constat că
femeia, din neatenție, și-ar fi uitat
portofelul ce conținea suma de 210
lei și cartea de identitate pe banca
din sala de așteptare a unității, iar

când s-a întors la locul respectiv
nu l-a mai găsit, a anunțat IPJ
Prahova. „Din primele verificări
efectuate a rezultat că portofelul
aflat pe bancă ar fi fost luat de o
femeie de aproximativ 45 de ani.
Aceasta ar fi scos o sumă de bani
pe care a introdus-o în buzunar,
după care ar fi aruncat portofelul
într-un coș de gunoi”, a anunțat
IPJ Prahova. Imediat, polițiștii
au depistat persoana bănuită. În
cauză a fost întocmit dosar penal

firme, să vadă cum merg lucrurile, să afle, să
pună întrebări, iar prin celălalt, „studenți vs
campus”, încercăm să găsim soluții pentru a
crea spații unde studenții pot să-și petreacă
timpul liber. În general am ajutat, la ce fac ei
acolo, cu tot ceea ce am putut și noi.
-Se simt tinerii cumva izolați, nu li se
acordă importanța cuvenită?
-Se simt. Da, nu li se acordă suficientă
importanță nici la școală, nici acasă, nu
sunt tratați de la egal la egal, sunt uneori
înăbușiți în clișee. Acolo ei trebuie să facă
ceea ce li se spune, nu-și dezvoltă spiritul
creativ. Și-atunci încercăm noi să le oferim
o alternativă, o platformă în care ei să se
manifeste liber, fără constrângeri, așa cum
sunt. Nimeni nu trebuie să uite că tinerii
sunt cea mai importantă resursă a unei
comunități.
-Ce alte proiecte mai aveți?
-Sunt mai multe, dar n-aș dori să vorbesc
despre ele, ca să nu semănăm și noi cu
politicienii, care angajează proiecte și nu-și
respectă promisiunile. Vrem să facem întâi
lucrul, să avem ce arăta și după aceea să
vorbim. Important este că nu vom scăpa din
vedere nicio categorie de vârstă, planurile
noastre avându-i în vedere și pe seniori, și pe
copii, un soi de interacțiune între generații
sau între idei novative și experiență. Ba să
știți că e ceva despre care doresc să comentez:
anul acesta au loc două rânduri de alegeri și,
pe partea de tineret, poate facem un gen de
educație democratică să spun, cu participare
la vot, cu observarea procesului electoral.
Știu că lumea s-a plictisit de politică, dar nu
ne putem depărta cu totul de această zonă
fiindcă, până la urmă, ea dictează cam tot
ceea ce se întâmplă. Dacă ne deranjează,
nu știu, strada, spitalul, școala, grădinița,
factura, trebuie să ne intereseze politica.
-Strada, spitalul, școala, grădinița,
factura etc. țin fie de primărie, fie de un
consiliu județean. Care este colaborarea
dvs. cu aceste instituții?
-Colaborarea se limitează strict la
autorizațiile pe care trebuie să le obținem
pentru derularea evenimentelor de pe
domeniul public. Asociația este apolitică, pe
urmă finanțarea ne-o asigurăm cum putem,
mai degrabă ne bazăm pe voluntariat.
-Aș vrea să revin asupra civismului
din Ploiești. O singură dată, în 30 de ani,
respectiv, în 2017, am văzut populația
mobilizându-se, după care totul s-a stins.
-Sunt multe aspecte de comentat. E
foarte bine că Ploieștiul a ieșit în stradă.
Ok, am văzut care-s problemele, dar nu
putem rămâne la nesfârșit acolo, trebuie să
începem să construim pentru a schimba
paradigma. Lupta nu se duce doar prin
proteste, lupta adevărată se duce prin ceea
ce construiești de la firul ierbii. Pe de altă
parte, noi ne uităm doar la Guvern, ci nu și
aici, jos. Adică e murdar în curtea noastră,
dar noi privim la vecin. Haideți să coborâm

sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de furt.
Acțiune pentru
combaterea
accidentelor rutiere,
la Fulga și la Ciorani
Politistii din Mizil si din cadrul
posturilor arondate au desfășurat
o acțiune pentru prevenirea și

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
cu picioarele pe pământ și să ne punem
amprenta construind ceva bun pe strada
noastră.
-Ați spus că nu vă plac multe în oraș.
-Nu-mi place că nu avem reguli clare
de bună purtare. Mă uitam la parcuri. În
străinătate sunt câteva reguli simple; la noi se
înșiră o mulțime, nici n-ai timp să le citești,
darămite să le respecți! Asta ne trebuie,
reguli simple la scara blocului, pe stradă,
la locul de muncă, în stația de tramvai, în
mijloacele de transport, la grădiniță, la
școală și pe cineva care să urmărească dacă
se respectă. Avem legi, unele-s bune, dar
nimănui nu-i pasă dacă se pun în aplicare.
Construim lucruri, dar nu le întreținem, ci
intervenim doar atunci când trebuie să le
reparăm fiindcă au devenit nefuncționale.
Avem, de exemplu, linia de tramvai, dar n-a
crescut acolo covor de iarbă, ci doar avem
mucuri de țigări. De ce? Pentru că nu ne
pasă! Păi cum să nu te enervezi? Păi cum să
nu zici: gata, așa nu se mai poate, haide să
facem ceva!
-Ce sperați să schimbați în Ploiești?
-Mentalitatea oamenilor, să-i facem să fie
mai aproape de oraș, de ideea de cetate și de
implicare în viața cetății. Spiritul de cetate
trebuie să existe! Trebuie să urmăm calea
pe care pășesc țările din Europa. Trebuie
să gândim global și să acționăm în sensul
acesta; dacă n-o facem, ne pierdem! Am
stat 30 de ani fără să diminuăm diferențele
dintre noi și Vest. E cazul să încetăm cu
indiferența aceasta!
-Și de ce nu avem noi, românii, acest
spirit?
-Pentru că ne convine să trăim în bula
noastră, unde totul e perfect. Avem casă,
mașină, lucrăm de dimineață până seara,
copiii sunt bine-merci, ne ducem cu ei la
schi în Bulgaria, că la noi e prea scump,
ne ducem la plajă în Grecia, că-i mai ieftin
ca la noi... Aaa, că ne mai îmbolnăvim din
când în când și avem experiențe neplăcute
la spital, asta uităm repede. Deci în bula
noastră, la televizorul LCD cu diagonala de
100, e totul bine. Ne uităm apoi mirați că
în Grecia, Franța sau oriunde e suficientă o
scânteie ca lumea să reacționeze; lor le pasă
de ce este în jur. Modelul pe care vreau eu
să-l imprim este cel american. Acolo orice
comunitate iese afară și decide ce e de făcut
pentru zona în care-și duce viața. În sensul
acesta trebuie schimbată și mentalitatea
noastră; am creat instituții să lucreze pentru
comunitate, nicicum invers. Bine, că la noi
administrația manifestă un fel de ostilitate,
ca să nu spun dispreț, față de public, e un
aspect care se poate corecta. Tocmai de
aceea spun că schimbarea trebuie să vină de
la noi, prin implicare activă, nu să așteptăm
să ne pice nu știu ce din cer, că mai mult
decât ploaie și raze de soare Dumnezeu nu
ne dă!

combaterea cauzelor generatoare
de accidente rutiere. În timpul
controalelor, 163 de autoturisme
au fost verificate, iar polițiștii au
aplicat 53 de sancțiuni, în cuantum
total de 10.875 de lei. Potrivit IPJ
Prahova, 46 de șoferi au fost testați
cu aparatul etilotest, iar cinci
certificate de înmatriculare au fost
retrase pentru defecțiuni tehnice.
Bărbat dat dispărut,
găsit de polițiști
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
depistarea unui bărbat, în vârstă
de 58 de ani, care s-a presupus că

a dispărut în Pădurea Stejaru, din
localitatea Brazi. Alerta s-a dat,
după ce soția bărbatului a sunat la
112 și a anunțat dispariția acestuia.
La fața locului s-au deplasat
trei echipaje din cadrul ISU
Prahova, care au avut în dotare
o cameră de termoviziune și
binoclu infraroșu. Pe lângă cei 12
pompieri, la acțiunea de căutare
au fost mobilizate mai multe forțe
de ordine, dar și localnici. La scurt
timp după demararea căutărilor,
bărbatul a fost găsit de polițiști.
ISU Prahova a anunțat că persoana
a fost găsită în pădure, fără leziuni
medicale.
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PNDR 2014-2020: procent de absorbție sub 40%
A

m intrat în penultimul an al exercițiului financiar european 2014-2020. România
mai are la dispoziție 24 de luni pentru a folosi banii pe care Uniunea Europeană
ni i-a pus la dispoziție. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a avut o
alocare financiară de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 mld. FEADR și 1,347 mld.
contribuție națională. Până la sfârșitul anului trecut, au fost efectuate, pentru toate
cele 14 măsuri finanțate în cadrul programului, plăți totale de 3,2 miliarde de euro,
potrivit datelor MADR (APIA și AFIR). La acestea se adaugă 831,7 milioane de euro
achitate în contul proiectelor transferate prin procedura de tranziție (aferente PNDR
2007-2013, nefinalizate și preluate în noul exercițiu financiar). Procentul de absorbție
ar fi deci de 34,18% raportat la totalul programului, de 43,80% dacă includem și plățile
pentru proiectele transferate și de 39,92 % (51,15% cu proiecte transferate) raportat la
cota FEADR.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

vem timp în doi ani să
recuperăm
nerealizările
din primii cinci ani? Da, spun
oficialii.
Potrivit
stadiului
implementării PNDR 2014-2020,
realizat de MADR, până pe 20
decembrie 2018 fuseseră depuse
proiecte la APIA și AFIR în valoare
de 8,4 miliarde de euro. Selectate
până la acea dată fuseseră 30.080
de proiecte, în valoare totală de
4,237 miliarde de euro, dar erau
în curs de execuție sau finalizate

(contracte semnate) proiecte în
cuantum de 3,96 miliarde de
euro. Separat, tot la 20 decembrie
2018, erau în curs de execuție sau
de finalizare 21.649 de proiecte
(432 mil. euro) transferate prin
procedura de tranziție (PNDR
2007-2013).
Vorbind despre proiectele
contractate (în derulare sau
finalizate), cele mai multe au
fost accesate pe submăsura
6.1 „Sprijin pentru instalarea

tinerilor fermieri”, respectiv, 9.899
de proiecte, în valoare totală
de 406,38 mil. euro. Urmează:
submăsura 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici”-7.620
de proiecte (114,270 mil. euro);
submăsura 6.2 „Sprijin pentru
înființarea de activități neagricole
în zone rurale”-1.853 proiecte
(108,988 mil. euro); submăsura
4.1 „Investiții în exploatații
agricole”-1.500 (642,232 mil.
euro); submăsura 6.4 „Investiții

în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole” -876 proiecte
(145,379 mil. euro); submăsura
4.1 a „Investiții în expoatații
pomicole”-326
de
proiecte
(150,206 mil. lei).
Comunitățile locale au primit și
ele finanțare pentru infrastructura
de apă și canal, drumuri, școli,
cultură. Cea mai mare sumă a fost
utilizată pentru infrastructura
rutieră-494,166 mil. euro (480 de
proiecte); infrastructura de apă

și apă uzată-428,248 mil. euro
(306 proiecte); investiții asociate
cu
protejarea
patrimoniului
cultural-207,493 mil. euro (650
de
proiecte);
infrastructura
educațională și socială-116,373
mil. euro (314 proiecte).
În fine, ar mai fi de spus că prin
grupurile de acțiune locală sunt în
derulare 3.818 proiecte, în valoare
de 227,170 milioane de lei.

Cercetarea, Știe cineva cât de sănătoase
(sau otrăvite) sunt legumele
la coada
pe care le mâncăm? Ba!
priorității
guvernanților

V-ați pus vreodată întrebarea cât de sănătoase sunt legumele pe care le cumpărăm din supermarketuri sau din piețele
agroalimentare? Urmărește cineva, în această țară, modul în care fermierii mari și mici administrează îngrășămintele chimice,
stimulatorii de creștere și pesticidele, în general? Face cineva analiza legumelor din standuri sau de la tarabe?

Elena Şerban; www.ziarulploiestii.ro

P

otrivit Eurostat, România se află
pe ultimul loc în Europa în funcție
de ponderea cheltuielilor de cercetaredezvoltare (R&D). Bucureștiul alocă pentru
acest domeniu major 0,5% din PIB, în timp
ce media europeană este de 2,7% din PIB. În
2017, cele mai mari ponderi ale cheltuielilor
R&D în PIB se înregistrau în Suedia (3,33%),
Austria (3,16%), Danemarca (3,06%),
Germania (3,02%), Finlanda (2,76%), Belgia
(2,58%) și Franța (2,25% în 2016). Cele mai
mici sume erau alocate de România (0,5%),
Letonia (0,51%), Malta (0,55%), Cipru
(0,56%), Bulgaria (0,75%), Croația (0,86%),
Lituania și Slovacia (0,88%). Cheltuielile
pentru R&D în 2017 au fost de 320 de
miliarde de euro în Europa. Companiile
acumulează 66% din totalul cheltuielilor
R&D, urmate de universități (22%), sectorul
guvernamental (11%) și ONG (1%).
Companiile dețin cea mai mare pondere
în ansamblul cheltuielilor R&D în Slovenia
(75%), Ungaria (73%), Irlanda și Suedia
(71%), Bulgaria și Austria (70%), Germania
(69%), Belgia și Regatul Unit (68%).
Sectorul guvernamental deține cea mai
mare pondere în România (32%), Lituania
(28%), Luxemburg și Letonia (26%), iar
universitățile în Letonia (47%), Portugalia
(43%), Cipru (42%) și Estonia (40%).
Ponderea cheltuielilor pentru cercetare din
Europa este mai redusă decât în Coreea de
Sud (4,22%), Japonia (3,28%) și Statele Unite
(2,76%). Strategia Europa 2020 prevede o
creștere la 3% din PIB a cheltuielilor pentru
cercetare și dezvoltare în UE.

C

unoașteți faptul că, de
pildă, azotul în exces
din fructe și legume generează
un conținut ridicat de nitrați și
nitriți, substanțe absolut nocive
pentru organismul uman? Sau
știți că tratamentele cu pesticide
sau stimulatori de coacere sunt
strict interzise cu până la 3
săptămâni înainte de recoltare
și că orice stropire în această
periodă de carantină înseamnă
acumularea unor reziduuri
de
asemenea
periculoase
pentru sănătatea omului? Ei
bine, cunosc aceste lucruri și
fermierii? Respectă ei aceste
obligativități? Îi supraveghează
cineva dacă aplică în mod
corect tehnologia? Există vreo
instituție care să garanteze
accesul pe piață numai a
legumelor sănătoase?
Multe instituții
de control, legi și
obligații
În România există mai
multe organisme de control,
cu filiale teritoriale, cu referire
inclusiv la piața de legume:
Autoritatea Națională pentru
Protecția
Consumatorilor
(ANPC), Autoritatea Națională
Sanitar-Veterinară și pentru
Siguranța
Alimentelor
(ANSVSA), Inspecția de Stat
pentru Control Tehnic în
Producerea și Valorificarea
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Legumelor
și
Fructelor
(ISCTPVLF) și Autoritatea
Națională Fitosanitară (ANF).
Deși toate se ocupă de calitatea
produselor, ultima este singura
ce are ca sarcină explicită
verificarea reziduurilor de
pesticide din legume. Pe urmă,
noi avem și un teanc de legi,
ordine și regulamente naționale
și europene, internaționale,
care ar trebui să ne pună la
adăpost. Dintre acestea, cităm
doar Legea nr. 312 din 8 iulie
2003
privind
producerea
și
valorificarea
legumelor
(republicată), în care sunt
enumerate obligații foarte clare
privind sănătatea produselor.
Iată câteva dintre acestea: se
interzice
comercializarea
legumelor, în stare proaspătă sau
procesată, destinate consumului
uman, care conțin reziduuri
de pesticide, arseniu și metale

grele, azotați sau alte produse,
care depășesc nivelurile maxime
admise prin actele normative
în vigoare; analiza produselor
privind conținutul în reziduuri
de pesticide (...) este obligatorie
pentru producătorii de legume;
deținătorii terenurilor agricole
cultivate cu legume, pepeni și
ciuperci sunt obligați să țină
evidența tratamentelor utilizate
pentru protecția plantelor,
fertilizare, tratarea solului sau
a depozitelor și a mijloacelor de
transport.
Cu ce se hrănește
totuși consumatorul?
Păi, să vedem întâi cum
își fac treaba organismele de
control. ANPC reacționează
doar în cazul alertelor la nivel
comunitar sau la reclamațiile
consumatorilor. Deci, pe plan
intern, trebuie să suspectăm

noi că o legumă n-ar fi tocmai
în ordine și abia după aceea
cineva se duce să constate dacă
suspiciunea este întemeiată sau
nu. ANSVSA, de asemenea,
este atentă la ce zic alertele UE,
dar din Paște-n Crăciun mai
recoltează niște probe din piață,
dar numai în limita unui buget
și în funcție de un grafic stabilit
la București. Nu ne putem deci
bizui prea mult pe vigilența
instituției. ANF efectuează,
cum spuneam, analize pentru
determinarea reziduurilor din
legume, dar... cum producători
și importatori sunt cu zecile
de mii, cum loturile de
legume intrate pe piață sunt
de asemenea diverse și poate
de ordinul sutelor de mii, iar
lista de substanțe lungă, vă
imaginați că e un fel de hazard
să fie descoperit musai un lot cu
reziduuri peste limita admisă
de lege. În fine, ISCTPVLF
din cadrul direcțiilor agricole
ar trebui să urmărească dacă
fermierii respectă tehnologia
de cultură și dacă au registre
în care să consemneze data
tratamentelor,
substanța
utilizată, concentrația etc. Fac
angajații o asemenea treabă?
Poate da, în cazul marilor
ferme. Sigur nu, în cazul micilor
grădinari, care totuși își vând
produsele pe piață! Și-atunci?
Și-atunci rămânem la mâna
norocului!

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
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cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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100 de ani DE ROMÂNIE MARE
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Î

n acest spirit, C.N. „Ion
Luca Caragiale”, un Colegiu
centenar, la rândul lui, a conceput
și realizat un amplu program
aniversar, coordonat de către
doamna
director
Carmen
Veronica Băjenaru și în care s-au
implicat cu dăruire și onoare
membrii catedrelor de istorie,
limba și literatura română, arte,
precum și numeroase alte cadre
didactice, elevi și părinții acestora.
Aniversarea
Unirii
Țării
Românești cu Moldova și a creării
statului national modern român
a deschis seria activităților , prin
prezentarea, la 23 ianuarie 2018 de
comunicări pe tema Micii Uniri și
susținerea unui program artistic
ce s-a încheiat cu Hora Unirii,
ce s-a dansat în holul central al
Colegiului. În mod asemănător au
fost marcate și alte evenimente care
au jalonat constituirea României
Mari, cucerirea independenței
de stat, unirea Basarabiei și a
Bucovinei și, desigur, evenimentul
central,
desăvîrșirea
Unirii

la 1 decembrie 1918, a cărui
importanță a fost subliniată prin
manifestări specifice, desfășurate
în intervalul 28 noiembrie – 10
decembrie 2018: „Marea Unire
din 1918 – moment de cotitura în
istoria românilor, simpozion de
comunicări și referate organizat
de catedra de istorie, „100 de ani
în pagini de literatură”, sesiune de
comunicări organizată de catedra
de limba și literatură română,
spectacolul „Nu uita că ești
Român” susținut în sala Europa de
corul de copii al Colegiului, sub
îndrumarea prof. Adela Dumitru
și cu larga susținere a Asociației
Părinților 150 C.N.I.L.C, „Cinste
Eroilor Noștri”, refacerea tabloului
din perioada interbelică realizat în
amintirea foștilor elevi și profesori
morți în Primul Război Mondial,
„Arc peste timp”, plantarea în curtea
Colegiului a „Stejarului Unirii”, ca
reeditare a evenimentului similar
petrecut în anul 1929 ș.a.
Între acțiunile care s-au bucurat
de o largă participare, au fost și
acelea care au presupus implicarea
unor personalități ale vieții
publice și culturale românești sau
cele derulate în parteneriat cu
autoritățile locale, ori cu asociații și
societăți cultural – științifice locale
și naționale: Primăria Ploiești,
Consiliul Județena Prahova, Casa
de Cultură „I.L. Caragiale” a
Municipiului Ploiești, Societatea
de Științe Istorice din România,
Antena 3 România, V.P.Tv. ș.a.
Astfel, în cadrul Colegiului

Anunţuri • Publicitate • Anunţuri • Publicitate •
• Comuna Podenii Noi anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construirea unui pod peste Pârâul
Sărăţelu din Comuna Podenii Noi,
Sat Podenii Noi, judeţ Prahova”,
propus a fi amplasat în judeţul Prahova, în
Comuna Podenii Noi, peste Pârâul Sărăţelu.
Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Prahova şi la sediul
primăriei Podenii Noi, jud. Prahova, str.
Principală, 41bis, in zilele luni - vineri între
orele 8 :00 – 16 :30.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Prahova, Strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiești,
luni - miercuri - joi între orele 8:00 – 16:30
respectiv vineri între orele 8:00 – 14:00.
• Pierdut Legitimaţie de Transport TCE Ploieşti,
pe numele Matei Mihaela. O declar nulă.
• Pierdut Certificat de Înregistrare, seria B,
nr. 1090518, firma: Zugor Print SRL, Adresa:
Ploieşti, str. Cornăţel nr. 4, bl. 7, sc. D, ap. 80,
CUI 23418747, J29/617/2008, eliberat la data
de 7.03.2008. Îl declar nul.

nostru au conferențiat istorici de
marcă precum dr.Georgeta Filitti
– „Personalități participante la
Primul Război Mondial” și prof.
dr. Ioan Scurtu – „Ploescii în anii
Marii Uniri”, dar și personalități
ale vieții culturale locale, precum
prof. Traian Lazăr și gen.r.
Adrian Stroea. Gen. de Flotilă
Aeriană în Rezervă, prof.dr.ing.
Nicolae Zăgănescu a susținut
conferința cu tema „Henri Coandă
– inventatorul primului avion
cu reacție prezentat la Expoziția
Internațională de la Paris din
1910”, iar membrii Asociației
„Regimentul 6 Dorobanți” au
realizat o prezentare a uniformelor
militare purtate în timpul Marelui
Război.
Europarlamentarul
Norica
Nicolai a prezentat elevilor și
profesorilor C.N. „I.L.Caragiale”
importanța
și
semnificațiile
preluării, de către România, a
Președinției U.E. în actualul
context geo-politic, iar prof.
Carmen Băjenaru a organizat
o serie de acțiuni specifice care
au inclus Vizita la Casa Regală
a României, în cadrul Alianței
Colegiilor Centenare, comunicări
științifice – „Prahova în anii
neutralității din Primul Război
Mondial” – sau emisiuni TV –
„Poieștiul în timpul ocupației
germane 1916 – 1918”.
În parteneriat cu primăria
Ploiești s-a desfășurat Proiectul
„Găsește eroul din familia ta”, elevii
câștigători fiind recompensați cu

de voluntariat intitulat sugestiv
„Parcul Memoriei Naționale”.
Derulat în mai multe etape,
noiembrie 2017, aprilie 2018,
noiembrie 2018, în parteneriat
cu Antena 3 și Consiliul Județean
Vrancea, acesta a presupus o
vastă acțiune de împădurire prin
plantarea de stejari pe câmpul de
luptă de la Mărășești.
Așa cum remarca istoricul
și academicianul Ioan–Aurel
Pop, „La 1918 s-a petrecut „ora
astrală” a națiunii române, cea mai
importantă împlinire din istoria sa,
prin care toate regiunile istorice cu
majoritate etnică românească au
ajuns să facă parte din România”.
Din păcate, destinul istoric al
românilor a făcut ca statul realizat
în 1918 să nu poată fi menţinut
decât 22 de ani. Și atunci, ne
gândim că misiunea istorică a
generațiilor viitoare, este, poate,
tocmai aceea de a reconstitui
România dodoloaţă, cu noile
mijloace și în noul context al lumii
contemporane.
Prof. Laura Elena Pandelache,
C.N. „Ion Luca Caragiale” Ploiești

Prahova, pe locul al 4-lea
în țară, ca PIB general
C

omisia Națională de Prognoză
a publicat o primă estimare a
rezultatelor economice pentru 2018.
Se pare că Prahova, cel puțin așa
spune Camera de Comerț și Industrie
Prahova, ocupă locul al 4-lea ca
PIB general realizat (9 miliarde de
euro), după București, Constanța și
Cluj, depășind pentru prima dată în
ultimele 2-3 decenii județul Timiș. Tot
pe acceeași poziție se plasează și ca PIB
pe cap de locuitor (12.470 de euro).
În Prahova, erau înregistrate 23.304
firme, reprezentând 5,4% din totalul
societăților existente la nivel național;
1.762 dintre acestea au capital străin.
Între sectoarele economice, cea mai
mare contribuție în formarea PIB o
are industria (38%), urmată de comerț
(32,36%), servicii (13,72%), construcții
(4,54%), agricultură (2,17%), turism
(1,13%), cercetare-dezvoltare (0,42%).
În comerțul internațional cu bunuri,
principalii parteneri ai județului au
fost Italia (19%), Germania (12,4%),
Franţa (6,9%), Marea Britanie (6,2%),
Republica Moldova (4,7%)- la
exporturi și Germania (23%), Federația
Rusă (14,2%), Italia (8,3%), Kazahstan
(6,6%) și Polonia (5,7%)- la importuri.

PRODUCŢIE PUBLICITARĂ
0244.546.501

excursia efectuată în „capitalele
Unirii”, în perioada 30 mai –
3 iunie 2018. Pe urmele celor
care au înfăptuit Marea Unire
au mers și participanții la
Proiectul Internațional „Educație
multiculturală. Respect pentru
tradițiile popoarelor”, defășurat
de elevii clasei a III-a A, sub
coordonarea prof. înv. primar
Eugen Niță, în parteneriat cu
Consulatul
Român
General
de la Cernăuți, Gimnaziul Nr
6 „Alexandru cel Bun” din
Cernăuți, Asociația Părinților
150 C.N.I.L.C, I.S.J. Prahova. În
cadrul aceluiași Proiect, echipa de
dansuri populare „Românașul” a
dansat la Mitropolia Ortodoxă din
Paris, pentru românii din capitala
Franței.
Societatea de Științe Istorice din
România a coordonat Proiectul
„Familia mea în timpul Marelui
Război și a Marii Uniri”, elevele
Andreea și Ștefania Mihăilă,
îndrumate de prof. Laura
Pandelache, obținând mențiune
la nivel national. De o largă
popularitate în rândul elevilor
s-a bucurat amplul Program

Vrei un stil personal de prezentare?
Impreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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Dialoguri cu generalul Iulian Vlad:

o nouă abordare
I

ncontestabil,
evenimentele
din
decembrie
1989
şi
instituţia Securităţii au
devenit subiecte abordate
predilect de istorici sau
de memorialişti. Recenta
apariţie
editorială
a
domnului
Alex
Mihai
Stoenescu
abordează
cele
două
probleme
menţionate, redate sub
forma dialogurilor purtate
pe parcursul a numeroase
întâlniri începute din 2003
cu generalul Iulian Vlad.
Titlul voit şocant, precum
şi apariţia la scurtă vreme
după volumul „Iulian N.
Vlad: Confesiuni pentru
istorie”, semnat de gl. br. (r)
Aurel I. Rogojan , ar putea
lăsa impresia unei „replici”,
dar cititorul este avizat de
contrar încă din titlu, care
precizează că perioada
interviurilor se opreşte în
2008, deci cu aproape zece
ani înainte de definitivarea
„Confesiunilor”
şi
de
trecerea în nefiinţă a fostului
şef al Departamentului
Securităţii Statului.
Autorul prezintă, de
asemenea, în preambulul
lucrării, o interesantă „fişă
de studiu”, respectiv un set
de întrebări de context,
transmise anterior celui
intervievat, pe baza cărora
s-a derulat seria de întâlniri.
Istoricul subliniază, în
acelaşi
preambul,
că
stenogramele
rezultate,

avizate de generalul Vad,
„trebuie înţelese ca interviuri
de lucru, cu caracter
istoriografic, nu ca interviuri
de presă”
De
asemenea,
dl.
Stoenescu face o altă
subliniere importantă, ce
denotă profesionalism şi
rigoare ştiinţifică, şi anume
că discuţiile – publicate abia
acum – reflectă nivelul de
cunoaştere la care ajunsese
el însuşi la nivelul anilor
2003 – 2004, precum
şi
„perspectiva
asupra
evenimentelor pe care o
avea gen. Iulian Vlad atunci
(subl. ns.). Prin urmare,
ele sunt în primul rând un
instrument de lucru pentru
istorici” care, fără îndoială,
vor corobora şi interpreta
aspectele prezentate cu cele
relatate de generalul Vlad în
apariţiile publice ulterioare.
Dialogul
purtat
de
Alex Mihai Stoenescu cu
Iulian Vlad se distanţează
de dialogurile lui Aurel
Rogojan în primul rând ca
densitate a informaţiilor,
deşi, ca număr de pagini,
cartea dlui Stoenescu este
mult „redusă” comparativ
cu „Confesiunile” (266
faţă de 800 pagini). După
lecturarea
volumului
respectiv se creează senzaţia
că interlocutorul ne-a oferit
mult mai multe informaţii,
că a fost mai degajat, mai
atras de posibilitatea de
a dialoga cu un istoric

bine documentat, sincer şi
imparţial, iar explicaţiile
sale pentru unele momente
tensionate în acele zile de
decembrie ’89 sunt redate
cu multă acurateţe.
Cu deosebită francheţe
sunt caracterizaţi şi unii
„foşti”
din
Comitetul
Politic Executiv al CC al
PCR (CPEx), despre care
Iulian Vlad considera că,
prin obedienţa lor faţă
de Ceauşescu, poartă şi
ei răspunderea pentru
derapajul în care intrase
România.
Tocmai
din
această cauză, generalul
Iulian Vlad îşi exprimă
nemulţumirea şi mirarea
pentru faptul că după atâţia
ani încă nu se deschid
arhivele partidului pentru
o mai bună cunoaştere a
adevărului. Ca o sumbră
premoniţie, el spune: „Voi
muri şi nu voi înţelege de ce
Gorbaciov şi toată zona asta
de imitatori n-au acuzat
niciodată partidul?... de
ce se menajează partidul?
Lipsa unei analize serioase
asupra rolului PCR ne
costă în continuare liniştea
naţională”
Autorul a avut răbdarea şi
delicateţea de a-l determina
cu mult tact pe Iulian Vlad,
care trecea prin momente
dificile
de
sănătate,
să relateze cu lux de
amănunte unele momente
cruciale
premergătoare
evenimentelor
din

decembrie ’89 şi măsurile
luate de serviciile de
specialitate ale Securităţii.
Sunt redate conflictele
avute de Ceauşescu cu
Gorbaciov. În acest context,
merită relevată convingerea
exprimată de fostul şef al
Securităţii că Gorbaciov ori
a fost recrutat de americani
ori a fost folosit în „orb” de
aceştia.
Un alt punct de vârf al
volumului este acela când
Iulian Vlad povesteşte
despre participarea sa la
şedinţa CPEx din ziua de
17 decembrie 1989, când
Ceauşescu a ordonat clar,
fără niciun menajament,
să se tragă în plin în
demonstranţi. Atunci Iulian
Vlad are revelaţia că omul
pe care îl slujea, totuşi, cu
respect şi devotament era
un „criminal”, cum afirmă
chiar el şi continuă: „mi-am
dat seama că nu ai pe cine
să slujeşti în persoana asta”.
Tot ca un gest de frondă,
povesteşte că imediat în
seara zilei de 17 decembrie a
ordonat ca toate persoanele
aflate în cercetări la Rahova
să fie puse în libertate.
În dialogul cu autorul,
generalul
Iulian
Vlad
relatează foarte amănunţit
şi despre relaţiile sale
cu generalul Milea, în
contextul încercării de a-l
atrage într-o lovitură de
palat pentru răsturnarea
lui Ceauşescu, starea de

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante

panică şi prăbuşirea morală
a lui Milea care se ştia
vinovat de a fi executat
ordinul de a se trage asupra
demonstranţilor şi în final
sinuciderea sa.
Lucrarea include, în
anexă, scrisoarea trimisă
de autor ACMRR-SRI în
ianuarie 2018, ce cuprinde
un interesant punct de
vedere bogat argumentat,
al autorului privind rolul
generalului Iulian Vlad în
evoluţia evenimentelor din
decembrie 1989.
Cartea este structurată
pe etapele în care au avut
loc discuţiile dintre Alex
Mihai Stoenescu şi Iulian
Vlad, rezultând că autorul
a urmărit cu tenacitate,

pe un timp destul de
lung, clarificarea a cât
mai multe probleme din
perioada
premergătoare,
din timpul desfăşurării
şi din zilele imediat
următoare evenimentelor
din
decembrie
1989,
comportamentul
persoanelor cu funcţii din
aparatul de stat, militar şi
al Securităţii în acele zile
dramatice, reuşind ca, în
final, să ne ofere un volum
deosebit de celelalte care au
tratat acelaşi subiect. Este o
carte care captivează prin
adevărurile şi sinceritatea
ei, iată motivul pentru
care o recomandăm cu
multă căldură. (Hagop
Hairabetian, Maria Ilie).

Alunele stabilizează glicemia şi
elimină paraziţii intestinali

100 g de alune pe zi menţin sănătatea sistemului nervos central

A

lunele se consumă în primul rând
pentru gustul lor deosebit, dar şi
datorită virtuţilor terapeutice care înving
anemia, diabetul, hipercolesterolemia,
litiaza biliară şi numeroase afecţiuni
digestive.
Alunele se numără printre fructele cele
mai consistente, consumul lor crescând
puterea de concentrare şi receptivitate.
Miezul alunei are un bogat conţinut
caloric.
În
compoziţia
fructului
predominând proteinele, acizii graşi
esenţiali, vitaminele A, B, C, E şi P, alături
de minerale cum ar fi potasiul (635 mg),
fosforul (330 mg) şi calciul (225 mg), dar
şi grăsimile uleioase (62%). Vitaminele
din complexul B care intră în compoziţia
alunelor
contribuie
la
menţinerea
tonusului muscular, uşurează activitatea
tractului gastrointestinal, precum şi buna
funcţionare a ficatului, a ochilor şi a pielii.
Frunzele şi scoarţa au propriile virtuţi
terapeutice, acestea conţinând tanin, acid
clorogenic, polifenoli şi flavonoide.
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În perioadele reci ale anului,
chiar şi alimentaţia oamenilor
perfect sănătoşi trebuie să includă
un număr scăzut de calorii şi un
conţinut ridicat de vitamine,
minerale şi antioxidanţi, ceea ce
duce la un echilibru al sistemului
imunitar.
Alunele de pădure sunt recomandate
în primul rând persoanelor anemice, dar
şi copiilor cu probleme osoase, diabet sau
tuberculoză. Datorită conţinutului bogat
de magneziu, alunele sunt un tonic al
sistemului nervos central.
Leac cu ULEI DE ALUNE pentru
îndepărtarea paraziţilor intestinali
Dacă alunele proaspete sau prăjite
sunt de departe preferate de majoritatea
dintre noi, există metode de tratament din
vechime prin care bolile pot fi oprite cu
ajutorul unor cure cu ulei de alune presat
la rece obţinut din fructe proaspăt culese.
Uleiul de alune presat la rece se obţine
prin utilizarea unei tehnologii de producţie
ce presupune folosirea unui regim termic
redus. Uleiul extras din miezul proaspăt de
alune este foarte gustos şi plăcut aromat,
acesta fiind obţinut foarte simplu.
Preparare. Se sparg şi se curăţă alunele
de pădure. Fructele proaspete se strivesc
(manual sau mecanic) şi se transformă
într-o pastă. Aceasta trece printr-un proces

de malaxare lent, care îi permite uleiului să
se adune. Pentru a extrage uleiul se aplică
presiune asupra pastei, forţând eliminarea
lichidului uleios. Uleiul de alune presat
la rece se obţine doar din prima presare
a respectivei paste. După ce acesta a fost
produs, este filtrat de eventuale impurităţi
şi apoi este îmbuteliat în sticluţe mici.
Administrare.
Pentru
evacuarea
completă a intestinului şi eliminarea celui
mai de temut parazit, tenia, se va lua 1
linguriţă din acest ulei în fiecare dimineaţă,
pe stomacul gol, timp de 20 de zile.
În urma extragerii uleiului de alune,
rămân nişte turtiţe care pot fi folosite la
prăjiturile de casă.
Fructele alunului de pădure se recoltează
toamna, doar când alunele sunt coapte
bine. După ce se culeg, alunele se pun la
uscat timp de 1 săptămână, decojindu-se
doar înainte de a fi folosite. Acest lucru
trebuie respectat cu stricteţe datorită
faptului că având un însemnat conţinut de
ulei, alunele ţinute mai mult timp decojite
încep să râncezească.
Frunzele de alun se recoltează doar la
sfârşitul lunii iunie, când sunt încă tinere,
acestea fiind uscate în straturi foarte subţiri,
în locuri lipsite de umezeală şi obligatoriu
la umbră.
Scoarţa gălbui-cenuşie se recoltează cu
foarte mare grijă, de pe tulpinele de 1-2

ani, doar primăvara, la începutul ciclului
vegetativ, atunci când circulaţia sevei este în
plin proces de activare. Se taie cu un cuţitaş
special fâşii de 10 cm lungime, care sunt
puse la uscat în locuri mai puţin călduroase,
dar bine aerisite.
Pastă de alune împotriva aritmiilor
Alunele sunt recomandate în alimentaţia
copiilor,
adolescenţilor,
sportivilor,
bătrânilor, persoanelor anemice, femeilor cu
tulburări de menopauză, precum şi în cazuri
de neuroastenie sau nefrite. Pentru tratarea
acestor boli, dar şi pentru ameliorarea
tulburărilor de ritm cardiac se recomandă
un preparat tonic obţinut din alune, în
amestec cu busuioc şi miere de albine.
Preparare şi administrare. Se iau 100
de grame de miez de alune crude, dar
bine uscate, la care se adaugă 1 lingură de
frunze de busuioc uscat, care în prealabil a
fost mărunţit. Se macină totul cu ajutorul
râşniţei de cafea, apoi se pune pulberea
obţinută într-un bol şi se amestecă cu 3
linguri cu miere polifloră. Se va obţine o
pastă omogenă, care se păstrează la frigider,
administrându-se câte 1 linguriţă, cu 10
minute înainte de micul dejun, timp de 2
săptămâni.
Toate leacurile cu alun vor fi folositoare
doar respectând cu sfinţenie timpul
de recoltare a fiecărei componente
tămăduitoare în parte.

INEDIT

Experimente sovietice cu
„supraoameni”

Î

n istoria ştiinţei au existat
numeroase experimente
ciudate, unele părând mai
curând apanajul stabilimentelor
psihiatrice, deşi au fost puse la
punct de cele mai strălucitoare
creiere ale omenirii. Printre
acestea şi crearea de războinici
perfecţi, total devotaţi liderilor
lor şi capabili să lupte în
orice condiţii, fără să resimtă
oboseala, foamea sau frigul.
Acest obiectiv a fost urmărit
mai ales de regimurile tiranice,
dornice să-şi asigure astfel
armate disciplinate.
Puţini cunosc faptul că însuşi
Stalin a intenţionat să realizeze
o armată de mutanţi, jumătate
om, jumătate maimuţă. Cum ar
fi arătat cel de-al Doilea Război
Mondial dacă planul său ar fi
dat roade?
„Maimuţa este
superioară omului
prin vigoarea
trupului ei”
Serghei Voronov a fost unul
dintre cei mai mari chirurgi
ruşi ai începutului de secol
XX, fiind student al laureatului
Nobel pentru medicină, Alexis
Carrel, de la care a învăţat
tehnicile transplantului. Doar
că el a dorit să-şi depăşească
dascălul şi şi-a propus o
tehnică de „reîntinerire” cu
totul şocantă. Ipoteza pe care
acest veritabil „geniu nebun” se
baza era următoarea: hormonii,
de
tipul
testosteronului,
puteau împiedica procesele
de
îmbătrânire,
dăruind
organismelor
vlăguite
de
vârstă o nouă energie. Ideea
nu era chiar departe de adevăr,
dacă ne gândim că astăzi
mii de sportivi se injectează
cu hormoni, pentru a-şi
îmbunătăţi
performanţele
fizice.
Neavând
niciun
voluntar pentru trăsnitele sale
experimente, Voronov s-a decis
să fie el însuşi cobaiul.
Prin urmare, şi-a introdus
subcutanat, hormoni extraşi
din testicule de câine şi de
cobai. Dar rezultatele au fost
dezamăgitoare. Savantul a
presupus că nu injecţiile, ci
ţesuturile testiculare vii vor
avea efecte de revigorare mai
accentuate şi de durată.
Astfel,
a
ajuns
să
transplanteze organe animale
la om. Primele experimente

de acest gen
au
vizat
transplantarea
de
ţesut
tiroidian
animal
la
oameni
cu
deficit
tiroidian.
Totodată,
a
început
să
transplanteze
testicule
ale
unor criminali
executaţi
în
corpurile unor
bătrâni bogaţi, ca tratament
pentru senilitate! A fost nevoit
să se oprească, întrucât cererea
depăşea cu mult oferta…
Pentru a nu-şi dezamăgi
clienţii, Voronov a apelat la o
nouă soluţie, şocantă, începând
să folosească testicule de
maimuţă în locul celor de om.
Primul transplant de acest
gen a avut loc în iunie 1920.
„Îndrăznesc să afirm, scria el, că
maimuţa este superioară omului
prin vigoarea trupului ei, prin
calitatea organelor şi absenţa
acelor defecte, ereditare sau
dobândite, care afectează o mare
parte a omenirii”. Operaţia
consta în introducerea unei

nu doar Hitler, ci şi dictatorul
sovietic. Să nu uităm că aceste
experimente aveau loc după
ce Armata Roşie fusese practic
decimată de îndelungaţii ani
ai războiului civil, iar Stalin,
temându-se că ar putea
pierde puterea, avea nevoie de
soldaţi puternici şi sănătoşi.
În 1926, cu avizul expres al
dictatorului, Biroul Politic al
PCUS solicita Academiei de
Ştiinţe „construirea unei maşini
de război vii”.
Cel ce a fost însărcinat să
realizeze acest lucru a fost
Ilia Ivanov, cel ce pusese, în
urmă cu câţiva ani, bazele
primului centru de inseminare
artificială pentru caii de curse.
Bucurându-se de sprijinul
lui Nikolai Gorbunov, şeful
Departamentului Institutului
Ştiinţific, el s-a apucat de
lucru, cu mult entuziasm.
Ivanov era conştient că URSS
trecea printr-o perioadă grea:
agricultura era la pământ,
foametea ucidea milioane
de oameni, procesul de
industrializare solicita eforturi
uriaşe. Era nevoie de o forţă
de muncă vastă, care să nu
se plângă şi să nu moară. El a
amintit toate aceste lucruri în

lamele subţiri din testiculul
prelevat de la maimuţă în
scrotul pacientului, cu speranţa
că va fuziona cu ţesutul
indigen. Această abordare
novatoare a fost aplaudată de
sute de chirurgi renumiţi din
întreaga lume, la un Congres
internaţional de chirurgie
desfăşurat la Londra, în 1923.
Experienţele sale bizare
nu s-au oprit aici. Voronov
a încercat transplantarea de
ovare de maimuţă la femei, ba a
mers chiar mai departe pe acest
făgaş nebunesc, transplantând
un ovar uman la maimuţă şi
încercând apoi să-l fertilizeze
cu spermă umană. Terifiantul
experiment nu a reuşit…
O maşină de război vie
Eşecul nu i-a descurajat pe
savanţii sovietici şi se pare că
Stalin urmărea îndeaproape
aceste experimente absurde, nu
de dragul ştiinţei, ci al puterii:
„Vreau o fiinţă umană nouă,
invincibilă, insensibilă la durere,
rezistentă la condiţii grele şi
indiferentă faţă de calitatea
hranei”, spunea el. La o armată
de „supraoameni” visa, aşadar,

raportul înaintat partidului şi
Stalin a dispus ca proiectului
să-i fie alocat 200.000 dolari,
o sumă imensă pentru acea
vreme.
Ivanov a plecat în Africa
de Vest, pentru a efectua
experimente
genetice
pe
cimpanzei. De asemenea, un
centru ştiinţific unde se creşteau
maimuţe a fost înfiinţat în
Georgia. Sperma prelevată de la
maimuţe a fost impregnată unor
femei voluntare, dar proiectul
nu a dat nici un rezultat. Ivanov
s-a întors în URSS şi a căzut în
dizgraţie. Criticat de colegii săi,
el a fost arestat, pe 13 decembrie
1930 şi condamnat la cinci ani
de exil la Alma Ata, unde a lucrat
la un laborator de cercetări
veterinare. Va muri peste doi

ani însă, din cauza unui infarct,
obsedat de visul său de a realiza
soldaţii perfecţi, jumătate om,
jumătate maimuţă.
Cum l-au creat zeii pe
primul om?
De ce a eşuat el? Ivanov
era un darwinist convins şi
nutrea convingerea că oamenii
sunt înrudiţi cu maimuţele
mari – urangutanul, gorila şi
cimpanzeul. Dar el a neglijat
faptul că această înrudire
nu era atât de apropiată’:
maimuţele mari au 24 perechi
de cromozomi, în vreme ce
omul are doar 23 de perechi,
deşi se pare că a avut cândva
tot 24. Un lucru pe care savanţii
n-au reuşit să-l explice a
fost acela că a doua şi a treia
pereche de cromozomi s-au
îmbinat, acţiune care nu s-ar
fi putut desfăşura decât prin
manipulări genetice, întrucât
nu se cunoaşte nici un fel de
maladie sau condiţie genetică
naturală capabilă să altereze
structura cromozomială.
„Ivanov a fost condamnat din
start la eşec, pentru că a uitat
un lucru elementar: fără un
număr identic de cromozomi,
două specii nu pot procrea”,
susţine
biologul
britanic
Llyod Pye. Deocamdată, deşi
Darwin a afirmat că omul a
evoluat de la 24 de perechi de
cromozomi la 23 prin selecţie
naturală, nu s-a putut aduce
nicio dovadă în acest sens, ceea
ce dă apă la moară adepţilor
teoriei
paleoastronautice.
Aceştia pretind că intervenţia
a fost făcută de reprezentanţii
unei civilizaţii extraterestre
superioare, veniţi pe Pământ
cu multe milenii în urmă.
Cercetătorul rus Zecharia
Sitchin releva că vechii
sumerieni considerau că fiinţele
divine numite Anunaki l-ar fi
creat pe om, pentru a construi
vaste lucruri arhitectonice şi „a
slăvi numele lor”.
La fel, mitologia populaţia
africane
Dogon
susţine
că oamenii au fost cândva
maimuţe, cărora zeii, numiţi
Nummo, le-au dăruit graiul,
pentru a putea dialoga cu ei.
Cu alte cuvinte, aceste fiinţe
superioare putuseră, probabil
prin combinări genetice, să
transforme maimuţele cu 48 de
cromozomi în oameni cu 46 de
cromozomi. Şi, mai în glumă,
mai în serios, am putea spune
că Stalin nu reuşise acest lucru,
pentru că nu era „zeu”, deşi se
comporta ca atare…

Ziarul Ploiestii
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Marea
Britanie
l-a
otrăvit pe
Rasputin

P

urtătoarea de cuvânt a Ministerului rus
de Externe, Maria Zakharova, a acuzat
serviciile secrete britanice că l-au asasinat, în
1916, pe controversatul călugăr rus Grigori

Rasputin. Zakharova a declarat în timpul
unei conferinţe de presă că astfel de concluzii
se pot trage după citirea cărţii fostului agent
al Scotland Yard, Richard Cullen, care se
presupune că ar conţine documente de arhivă
ale serviciului britanic de informaţii.
În plus, Zakharova a spus că Londra este
implicată de asemenea în moartea ţarului rus
Pavel I (1801) şi a politicianului din Congo,
Patrice Lumumba (1961) – prim-ministrul
legal al Republicii Congo, după declararea
independenţei faţă de Belgia (iunie 1960).
Purtătoarea de cuvânt MAE rus a ţinut
să sublinieze că toate aceste asasinate au
fost înfăptuite la comanda statului, iar
Marea Britanie deţine un „record mondial
al genocidului”. Potrivit estimărilor sale,
britanicii au distrus până la 95% din
aborigenii australieni în timpul colonizării,
notează, varianta în limba rusă a postului de
radio Europa Liberă.
Zakharova a menţionat că a făcut aceste
declaraţii ca răspuns la acuzaţiile făcute de
autorităţile britanice despre implicarea Rusiei
în crimele de contracte în străinătate. Londra a
considerat că Rusia s-a aflat în spatele atacului
asupra fostului agent GRU, Serghei Skripal, şi
a fiicei sale, în oraşul britanic Salisbury, pe 4
martie 2018. Conform investigaţiei, cei doi au
fost otrăviţi cu agentul neurotoxic Noviciok.
Rusia a negat toate acuzaţiile, lansând la
rândul său un tir ofensiv la adresa Regatului
Unit.
Căştile Albe fuseseră acuzate anterior că
au înscenat atacuri cu arme chimice în Siria,
Rusia susţinând ulterior că Marea Britanie
este cea care le-a ordonat să facă aceasta.
Televiziunea rusă de stat a precizat, de
asemenea, că armele chimice din Siria au fost
de fapt produse de britanici.
Buletinele de ştiri de la televiziunea de stat
din Rusia, din păcate, nu au arătat că aderă
la standardele jurnalistice. Pentru a „dovedi”
că organizaţia Căştile Albe a înscenat atacul
chimic de la Douma, a difuzat imagini de
pe un platou de filmare în care era regizată
o astfel de scenă. Problema este că imaginile
respective sunt uşor detectabile ca provenind
din filmul (pro-regimul sirian) Omul
Revoluţiei.
Şi în aceste cazuri, ce a ajuns la mass-media
principală, atât de o parte cât şi de cealaltă, nu
a reprezentat nimic altceva decât o campanie
de dezinformare.
Pagina
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Scrutinul din februarie 2019:

un déjà vu sau un alt destin?
Nicolae MISAIL,
Chi�inău

C

um va fi anul 2019 – crucial sau catastrofal pentru democrația
și parcursul european al Republicii Moldova? Va rămâne unul
sustenabil proiectului european, va crește mișcarea unionistă sau
electoratul, rătăcit și buimăcit de noul sistem de vot, va rata, și la
această nouă răscruce, calea spre un alt tip de libertate și democrație,
redefinite printr-o viziune veritabilă? A venit timpul socialiștilor, așa
cum suflă din trompete liderul lor Igor Dodon, sau actualul scrutin
va fi „cântecul de lebădă” al acestuia? Vor rămâne în continuare
democrații lui Plahotniuc stăpâni pe guvernare în următorii patru,
dar și în ceilalți patru după această legislatură, „obligați de istorie”,
după cum îi cântă propriului partid osanale mai puțin onorabile
președintele „de onoare” Dumitru Diacov? La unele din aceste
întrebări Basarabia, alias Republica Moldova, va afla răspuns după
24 februarie, dar la altele, mai importante, hăt peste o habă de timp,
dacă nu pe tot parcursul legislaturii ce va să urmeze.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
Patru buletine și un
prosop de nume, cele mai
multe necunoscute
Prima problemă cu care se
va confrunta o bună parte din
electorat este chiar noul sistem
mixt de vot, despre care liderul
PSRM, Igor Dodon, spune că e
„un angajament al socialiștilor”
și că acest sistem „este favorabil
cetățeanului”. Ei bine, cetățenii
care se vor prezenta la urme,
votând pentru prima dată în
baza sistemului mixt, vor primi
tocmai patru buletine: unul cu o
listă de partide care concurează
pe circumscripția națională la
nivel de republică, din care vor
accede în legislativ 50 de deputați,
și altul cu o listă impunătoare (un
prosop de nume, ca suprafață),
în care vor figura candidații pe
circumscripția corespunzătoare
uninominală din cele 51, în care
sunt arondați. În plus, alte două
buletine vor include cele două
întrebări, ce constituie subiectul
referendumului
consultativ
asociat scrutinului: 1. Sunteți
pentru reducerea numărului de
deputați din Parlament de la 101
la 61? 2. Sunteți pentru ca poporul
să poată revoca (demită) deputații
din funcție, dacă nu își îndeplinesc
corespunzător obligațiunile sale?
Și chiar dacă majoritatea
partidelor – 4 din cele șase
înregistrate
(Blocul
ACUM,
PSRM, PCRM și Mișcarea
Populară Antimafie), precum și
„Partidul Nostru” al lui Renato
Usatîi care și-a anunțat intenția
de participare la scrutin – au
declarat că nu vor participa la
referendum sau îl vor boicota, cea
mai mare parte dintre alegători se
vor încurca în buletine și se vor
confrunta, suplimentar la sistemul
mixt, cu o nouă, mare confuzie.
Trec peste greșelile de exprimare
în cea de-a doua întrebare – nu toți
alegătorii sunt buni cunoscători ai
gramaticii române. Dar îmi este
greu de explicat la ce le-a trebuit
democraților acest referendum
– pentru a câștiga un plus de
simpatie din partea electoratului?
Segmentul mai informat și care
Pagina
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va vota judicios totuna nu susține
inițiativa, ba dimpotrivă, o detestă.
Fie ca fiind contrară cadrului legal
existent, fie din motive de disputare
a paternității, fie pentru a nu fi
complice irosirii suplimentare
și iraționale de bani publici. În
sfârșit, fie ca fiind neavenită unui
scrutin parlamentar complicat
sau pentru că vine tocmai din
partea Partidului Democrat. Iar
celălalt segment de electorat, mai
puțin informat și confuz, ezitant,
va fi pur și simplu buimăcit de-a
binelea și se poate încurca chiar și
la buletinul de vot.
Apropo de paternitate. Ideea
unui parlament cu un număr mai
redus de deputați nu aparține nici
măcar PSRM, după cum se plânge
Dodon, ci unui grup de foști
deputați din primul parlament,
ales în cel mai democratic
mod, care au și votat reducerea
numărului de legiuitori de la 380
la 101, iar mai târziu, conștienți
de derapajele aleșilor poporului
de după 2009, a propus reducerea
numărului la 75 de deputați.
PSRM preluase această inițiativă,
decât că pledând pentru cifra de
67 de deputați, iar democrații vin
în referendum cu cea de 61 de
deputați. Dar în actuala situație
deja nu mai contează atât de mult
paternitatea, cât buimăceala și
inutilitatea referendumului.
Unde-i lege nu-i
tocmeală… Oare așa
să fie?
Ceva mai clar este actualul
sistem mixt pentru formațiunile
politice, inclusiv pentru cele care
l-au contestat neîntrerupt până
în ultimul ceas, când au trebuit să
se înscrie deja în cursa electorală.
Conform
Codului
Electoral
modificat, orice partid sau bloc
electoral poate înainta o listă de
candidați pentru circumscripția
națională, în care figurează nu
mai puțin de 30 de persoane și nu
depășește cifra de 55 de persoane,
precum și câte un singur candidat
pentru fiecare circumscripție
uninominală. Persoanele incluse
în lista de candidați din partea

unui concurent electoral pentru
alegerile în baza circumscripției
naționale
pot
candida
și
într-o singură circumscripție
uninominală din partea aceluiași
concurent electoral sau în
calitate de candidat independent.
Concurenții electorali pot retrage
întreaga listă, înlocui un candidat,
anula decizia privind includerea
în listă a unui candidat anume,
dar nu mai târziu decât cu 14 zile
înainte de ziua alegerilor. Decizia
privind retragerea sau modificarea
listei de candidați o poate adopta
numai formațiunea care a înaintat
candidatura ori lista de candidați
și se prezintă la CEC, care o face
publică imediat. Și candidatul
independent din circumscripția
uninominală are dreptul să-și
retragă candidatura, tot nu mai
târziu decât cu 14 zile înainte de
ziua alegerilor. În acest caz, decizia
de retragere o ia candidatul însuși,
o prezintă organului electoral,
care o aduce la cunoștința publică
imediat. În cazul în care pe o
circumscripție uninominală a fost
înregistrat un singur candidat și
acesta se retrage ori nu participă
la alegeri în ziua scrutinului, în
circumscripția dată se vor organiza
suplimentar, la două săptămâni,
alegeri parțiale. Codul Electoral
mai prevede că Parlamentul se
poate întruni în prima ședință
după scrutin și fără o componență
deplină, de 101, ci cu doar 67 de
deputați. Adică și în cazul în care
au fost validate 2/3 din mandate. În
asemenea componență, în prima
ședință poate să aleagă organele
de conducere și să stabilească
procedura de activitate. Condiție
la mâna democraților, care ar
putea juca cu invalidarea.
Până aici lucrurile par să fie
într-o albie cât de cât logică și
întrucâtva corectă. Însă una
din curiozitățile, dacă nu chiar
carențele acestui scrutin este faptul
că în viitorul legislativ deputați pot
ajunge și în urma tragerii la sorți
(!?). În lipsa turului doi, acest lucru
se poate întâmpla în cazul în care
într-o circumscripție uninominală
mai mulți candidați vor fi la
egalitate, adică vor acumula același
număr de voturi. Atunci consiliul
electoral
de
circumscripție
va stabili învingătorul …prin
tragere la sorți. Dar iată una și
mai și! Dacă pragul minim de
reprezentare pentru un partid
este de 6 la sută, iar pentru un
bloc electoral de 8 la sută (cam
exagerat, să recunoaștem), apoi în
circumscripțiile uninominale va
câștiga candidatul care a obținut
cel mai mare număr de voturi
valabil exprimate. Or, acest număr
poate fi chiar …1 vot (!!!) O
inepție, firește, dar, vorba juriștilor:
dura lex, sed lex. Căci dacă cota de
participare de 1/3 la alegerile locale
și cele prezidențiale nu asigură
adevărata reprezentativitate, lipsa
cotei de participare obligatorii
în alegerile parlamentare din
acest scrutin se poate solda
cu consecințe grave pentru
principiile de bază constituționale
ca statul de drept, suveranitatea
națională, dreptul de a alege și de
a avea o reprezentativitate deplină
la constituirea puterii în stat.
Dar asta e mai puțin important

pentru cei care au tocmit aceste
legi. Contează să acceadă și să se
mențină la putere.
Parada penalilor
cu girul tacit al
guvernării?
Dar
șirul
carențelor
și
inconsecvențelor pe care le-a
creat actuala guvernare înainte
de scrutin nu sfârșește aici. În
pofida faptului că PDM a lansat
oficial propunerea ca CEC și CCA
să elaboreze un cod de conduită
corectă pentru perioada electorală,
chiar actuala guvernare a încălcat din
capul locului această conduită. Legi
cu dedicație, elemente de injustiție
evidente, coruperea electoratului
și, peste toate, o demonstrație
sfidătoare a impunității vin chiar
de la acest partid, iar alteori
guvernarea (adică PDM) susține
tacit acceptarea unor infractori
dovediți sau aproape condamnați,
care au folosit bani, cel mai curând
proveniți din fonduri publice,
pentru a umili și mai mult, prin a-i
mitui, cetățenii ce se zbat în sărăcie
și lipsă de perspective. Așa că deja
de pe acum, înainte să înceapă
campania electorală propriu-zisă,
se vede efectul negativ al votului
semi-uninominal. Figuri mai mult
decât controversate defilează și vor
defila în fața publicului, umbrind
sau chiar sfidând ceea ce numim
competență și bun-simț.
Printre persoanele care au
avut probleme cu legea se văd
în funcția de deputat, oricât de
straniu, este, în primul rând
primarul de Orhei, Ilan Shor,
condamnat în prima instanță la
7 ani și jumătate privațiune de
libertate cu executare în dosarul
BEM, alias furtul miliardului. În
pofida faptului că însuși spicherul
Andrian Candu, în octombrie
2018, se lăuda că aleșii poporului
au avut grijă ca primarul de Orhei
să nu ajungă deputat, introducând
obligativitatea obținerii unui
certificat de integritate pentru
înregistrarea în cursa electorală,
și că Shor va ajunge mai degrabă
după gratii decât în legislativ, chiar
acesta obține primul la Autoritatea
Națională
de
Integritate
(ANI) certificatul în cauză. Iar
CEC înregistrează nu numai
formațiunea sa, dar și pe însuși
primarul de Orhei candidat într-o
circumscripție
uninominală.
Tupeul primarului de Orhei a
molipsit și alți impostori – la
ANI și CEC au depus cereri de
înregistrare patru persoane care
acum se află după gratii. Nu se știe
dacă sunt membri ai vreunui partid
sau se vor candidați independenți,
dar cert e faptul că doi dintre ei
se află în arest, fiind învinuiți de
comercializarea drogurilor, iar alți
doi se află după gratii și ispășesc
diferite termene de pedeapsă
pentru violuri comise în 2014 și
2012. Posibil, o inițiativă sugerată
de cine trebuie, ca mai apoi, când
CEC le va refuza înregistrarea,
faptul să dea un plus de imagine
…corectitudinii scrutinului.
Nu se prevede o decență și
un comportament corect nici
la capitolul demers electoral.
Un studiu realizat de Asociația
Promo-LEX,
organizație
ce
monitorizează de mai mulți ani

respectarea drepturilor omului
și
corectitudinea
alegerilor,
demonstrează cât de corecte
și decente sunt declarațiile
liderilor politici, dar și ale celor
religioși. Timp de șase luni au
fost identificate 457 cazuri de
discurs de ură sau alte forme de
promovare publică a intoleranței.
Topul politicienilor care au instigat
la ură prin discursuri publice este
condus de Igor Dodon (19 cazuri),
urmat de Ilan Shor, președintele
Partidului „ȘOR” (12 cazuri)
și de vicepreședintele aceleiași
formațiuni Marina Tauber (7
cazuri). În top se regăsesc și
comunistul Vladimir Voronin,
liderul Partidului Nostru, Renato
Usatîi, liberalul Valeriu Munteanu,
socialistul Bogdan Țârdea. Dintre
„sfinții părinți” pe listă figurează
bine cunoscutul Preasfințitul
Marchel, episcopul de Bălți și
Fălești. Cele mai afectate grupuri
sunt LGBT și femeile, iar dintre
politicieni – lidera PAS Maia
Sandu, președintele PPDA Andrei
Năstase, șeful statului Igor Dodon,
socialistul Ion Ceban. După cum
vedem, unii politicieni figurează
la ambele „rubrici” – discursul
de ură, indecență are un efect de
bumerang, fiind întors celor care
recurg la el cu aceeași monedă.
Din păcate, nu au fost aplicate nici
o sancțiune de nici o autoritate.
Sau poate toate acestea au chiar
girul unei „autorități”?
Dintre sute de catarge
câte oare se vor sparge?
Până la 13 ianuarie curent
CEC a înregistrat 6 partide pe
circumscripția națională (PDM,
Blocul electoral ACUM, PCRM,
PSRM, Partidul „ȘOR”, Mișcarea
Populară Antimafie) și 146
concurenți electorali pe cele 51
circumscripții uninominale, dintre
care doar 5 sunt independenți,
restul fiind desemnați de
partide. Tot la această dată alte
171 de grupuri de inițiativă au
depus listele de subscripție și
dosarele în vederea înregistrării
candidaților; la 4 ianuarie, când
expirase termenul de depunere a
solicitărilor, la CEC erau depuse
401 cereri. Câte dintre ele își vor
ridica pânzele catargelor și câte
le vor sparge, vorba poetului,
valurile, malurile” vom afla la
24 ianuarie, când se va încheia
procedura de înregistrare.
Până atunci, o caracteristică
inedită al actualului scrutin este
faptul că cel puțin un sfert (iar în
unele cazuri aproape jumătate)
dintre candidații înscriși pe
listele partidelor figurează și pe
circumscripțiile
uninominale.
Cinci miniștri din cei 9, precum și
premierul Filip și un vicepremier
vor fi degrevați și vor candida și ei
pe circumscripții uninominale.
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Retrasarea graniţelor
în Balcani – o idee
recurentă, proastă

L

D

iplomaţia
americană
în Balcani nu a avansat
niciodată, de la Acordul Dayton
pentru Bosnia din 1995 şi până la
declararea independenţei Kosovo
în 2008, ideea retrasării graniţelor
între statele fostei Iugoslavii.
În loc de a propune
schimbarea graniţelor naţionale,
Washington-ul întotdeauna a
preferat să rezolve dispute etnice
prin instrumente democratice. La
modul practic, discuţiile purtate
de SUA erau oricum destul de
dificile, fără a adăuga problemele
interminabile ale negocierilor
legate de graniţele naţionale.
În negocierile asistate de UESUA ale Acordului de la Ohrid,
care a prevenit un război civil etnic
în Macedonia, părţile implicate nu
au luat niciodată în considerare
o separare teritorială ca soluţie la
problemele lor. De fapt, Acordul
de la Ohrid prevede, ca principiu
de bază, faptul că „nu există soluţii
teritoriale la probleme etnice”.
Ceea ce au acceptat, totuşi, SUA
a fost trasarea unei graniţe interne
între Republica Srpska şi Federaţia
Bosnia-Herţegovina, în cadrul

a început de septembrie anul trecut, la Bruxelles, a avut loc o nouă întâlnire a
şefei diplomaţiei europene, Mogherini, cu preşedintele sârb Vucici şi omologul său
kosovar, Thaci. Pe agendă: un posibil schimb de teritorii între Serbia şi Kosovo. Fostul
diplomat american şi mediator în Balcani, James Pardew, este semnatarul comentariului
DW dedicat problemei retrasării graniţelor în Balcani.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
Acordului Dayton pentru Bosnia.
Separarea produsă de acel element
al Acordului Dayton a creat numai
tensiuni etnice şi a încurajat
amestecul extern în problemele
interne ale Bosniei.

Poziţii naţionaliste
şi rasiste

Din păcate, din când în când,
cineva apare şi redescoperă
rezolvarea disputelor etnice prin
schimbarea graniţelor naţionale.
Ultima propunere, care se pare
că a câştigat ceva popularitate la
Priştina, este să se ofere la schimb
nordul Kosovo deasupra râului
Ibar, unde trăiesc mulţi sârbi, cu o
bucată de teren din sudul Serbiei,
pe Valea Preşevo, unde trăiesc
două state, iar Kosovo şi Serbia, să
se îndrepte în direcţia aderării la
Uniunea Europeană.
Negocierea acestui schimb de
teritorii este o idee foarte proastă.
Retrasarea graniţelor naţionale, cu
scopul de a rezolva dispute etnice,
este o practică din era colonială,
gândită să creeze teritorii extinse
pure din punct de vedere etnic.
Ideea le place promotorilor unui

naţionalism etnic şi conţine o
clară componentă rasistă. Nu a
rezolvat disputele etnice în trecut
şi are puţine şanse să o facă acum.
Cum rămâne cu sârbii care
trăiesc în restul teritoriului
Kosovo? Cum rămâne cu sârbii
care trăiesc în Valea Preşevo şi
cu albanezii care trăiesc sau au
proprietăţi în nordul Kosovo?
Un troc de teritorii între Serbia
şi Kosovo va crea probabil şi mai
multă instabilitate în regiune.
Dacă se va realiza, Serbia şi
Republica Srpska din Bosnia
aproape cu siguranţă vor cere şi ele
alte trocuri de teritorii.
Efortul susţinut al Rusiei de a
promova instabilitate în Balcani
ar fi un alt motiv pentru care
trebuie să fim atenţi în ceea ce
priveşte schimbul de teritorii
între Serbia şi Kosovo. Având în
vedere legăturile Belgradului cu
Moscova şi eforturile Rusiei de a
semăna discordia în Balcani, ideea
de a retrasa graniţele se potriveşte
mănuşă cu strategia Rusiei de a
submina democraţia şi stabilitatea

Războiul polilor de
putere, la Tribuna ONU

S

erghei Lavrov, ministrul rus de
externe. a afirmat că mai multe
ţări occidentale recurg la metode
coercitive, pentru „a încetini” ordinea
multipolară emergentă ireversibilă şi
că demersul lor este „ilegal”, potrivit
cotidianului Evenimentul Zilei
(Gabriel Valentin).
Lavrov a declarat în 2018 de la
tribuna Adunării Generale a ONU, că
„relaţiile internaţionale trec printr-o
perioadă istorică destul de complicată
şi controversată”, în timp ce lumea
se îndreaptă spre multipolaritate şi
că există „o confruntare între două
tendinţe opuse”.
„Asistăm la o întărire a principiilor
policentrice mondiale. Pe de altă
parte, constatăm dorinţa mai multor
ţări occidentale de a-şi menţine
autoproclamatul lor statut de „lider
mondial” şi de a încetini procesul
ireversibil, obiectiv, de instaurare a
multipolarităţii”, a explicat ministrul
rus.
Lavrov
crede
că
puterile
occidentale „nu ezită să folosească
orice metodă, inclusiv şantajul politic,
presiunea economică şi forţa brută”,
pentru a-şi atinge scopul. El nu a
precizat însă ce acţiuni sunt folosite
de ţările respective.
„Aceste acte ilegale devalorizează
dreptul internaţional, pe care
se bazează ordinea mondială

În interesul Rusiei

postbelică”, a afirmat Lavrov. Potrivit
lui Lavrov, „au fost lansate atacuri”
împotriva principiilor de bază ale
reglementării situaţiei din Orientul
Mijlociu, a Acordului internaţional
privind Programul Nuclear Iranian
(JCPOA), a angajamentelor din
cadrul Organizaţiei Mondiale a
Comerţului, a Acordului multilateral
privind climatul şi împotriva multor
altora.
„Colegii noştri occidentali încearcă
în mod constant să substituie ordinea
bazată pe regulile supremaţiei
dreptului în problemele mondiale.
Aceste reguli sunt inventate în funcţie
de operativitatea politică şi reprezintă
o ilustrare a standardelor duble”, a
declarat Lavrov.
„Pretexte false” sunt folosite
pentru a justifica intervenţii şi a
declanşa războaie, „cum a fost cazul
în Iugoslavia în 1999, în Irak în 2003 şi
în Libia în 2011”, a afirmat ministrul,
adăugând că „aceleaşi metode sunt
folosite în prezent, în Siria”.
Ministrul rus de externe a mai spus
că loviturile cu rachete asupra Siriei
„au fost lansate sub un pretext total
inventat (folosirea de arme chimice)
pe 14 aprilie 2018”, avertizând
în legătură cu dezintegrarea ţării
răvăşite de război şi apariţia „unui
califat terorist”, referindu-se la Statul
Islamic

în regiune. Retrasarea graniţelor
în Balcani ar fi asemănătoare cu
acţiunile Rusiei în Georgia şi în
Ucraina.
Din nefericire, administraţia
Trump, prea concentrată pe ea
însăşi, este absentă în rezolvarea
problemelor
importante
ale
Europei
din
prezent.
Administraţiile republicane nu
au arătat niciodată prea mare
interes pentru Balcani, iar Trump
este cu atât mai puţin interesat.
John Bolton, actual consilier
pentru siguranţa naţională a SUA,
a anunţat – culmea ironiei – la
Kiev, că SUA nu se vor opune unei
eventuale schimbări de teritorii
între Kosovo şi Serbia.

Calea democraţiei

Trasarea unor noi linii pe hartă
pare întotdeauna o soluţie simplă.
Dar nu este. Vor rămâne probleme
nesoluţionate referitoare la sârbii
care trăiesc în Kosovo şi la albanezii
care trăiesc în Serbia. Valoarea
teritoriului transferat va fi dificil
de determinat. Kosovo va solicita
probabil recunoaştere totală a

suveranităţii sale şi a separării de
Serbia, înainte de orice înţelegere.
Accesul Serbiei la zonele istorice
aflate în Kosovo va trebui, de
asemenea, rezolvat. Chestiunile de
negociat sunt deosebit de dificile,
fără a avea garanţia unui acord.
Decizia de îndepărtare de la
principiul democratic şi egalităţii
cetăţeniei, pentru a rezolva
tensiuni etnice printr-un concept
alternativ de separare etnică pe
teritorii va distruge eforturile
internaţionale care au stopat şi
au prevenit războaiele în Balcani
între 1995 şi 2008.
Implementarea
principiilor
democratice – justiţie egală, şanse
şi tratamente egale pentru toţi
cetăţenii – s-ar putea să dureze
mai mult şi să necesite mai
multe eforturi pentru a ameliora
relaţiile interetnice în regiune.
Dar, pe termen lung, egalitatea
tuturor cetăţenilor garantată de
democraţie este o strategie mult
mai bună şi mai stabilă pentru
rezolvarea tensiunilor etnice
rămase în Balcani decât retrasarea
unor graniţe.

CIA revine la spionajul
tradiţional

A

genţia
Centrală
de
Informaţii a Statelor
Unite va revenit la spionajul
tradiţional şi se va concentra mai
puţin pe combaterea terorismului
actorilor nestatali, a declarat noul
său director în prima sa apariţie
publică.
Gina Haspel s-a alăturat CIA
în 1985 ca ofiţer de informaţii şi
a îndeplinit mai multe misiuni
sub acoperire în străinătate,
înainte de a fi numită şef de
staţie. A îndeplinit apoi funcţia
de director adjunct al Serviciului
Naţional Clandestin, după care
a fost numită director adjunct
al CIA în 2017. În luna mai
2018, ea a devenit primul şef al
CIA de sex feminin, în ciuda
unor controverse referitoare la
rolul său în practicarea unor
„interogatorii intensive” care au
apărut în urma unor activităţi
sub acoperire (aşa-numitul „site
negru” din Thailanda). Criticii
au afirmat că personalul Agenţiei
aflat sub comanda sa a practicat
„interogări sporite”, inclusiv
tortură prin înecare a deţinuţilor
suspectaţi de terorism.
Recent, Haspel a ţinut un
discurs la Universitatea din

Louisville, pe care a absolvit-o
în 1978, obţinând o diplomă
în limbi străine şi jurnalism,
transferându-se
apoi
la
Universitatea din Kentucky. A
fost prima sa apariţie publică,
după ce a fost investită în funcţia
de director al CIA. Ea a declarat
că intenţionează să direcţioneze
Agenţia către obţinerea de
informaţii din surse tradiţionale
despre „actualii şi potenţialii
adversari ai statului naţional”
şi mai puţin prin operaţii de
combatere
a
terorismului
împotriva actorilor nestatali,
care au luat amploare după
evenimentele din 11 septembrie
2001.
Soluţionarea actualelor „lacune
de informaţii” din ţări precum
Rusia şi China va fi „o problemă
strategică” pentru CIA, a spus
Haspel, adăugând că Agenţia va
încerca „să se concentreze asupra
adversarilor naţionali”. A vorbit
în mare măsură despre China,
afirmând că Beijingul „a lucrat
pentru diminuarea influenţei
Statelor Unite” şi pentru a-şi
extinde autoritatea „dincolo de
regiunea sa, în locuri precum
Africa, America Latină, insulele

pacificului şi Asia de Sud”.
Priorităţile în care se va angaja
CIA vor reflecta o schimbare
strategică a Agenţiei, a spus
Haspel. Agenţia va căuta să-şi
extindă prezenţa în străinătate
prin „creşterea numărului de
ofiţeri aflaţi la posturi”. Prioritate
pentru aceste misiuni va fi
acordată vorbitorilor de limbi
străine cu abilităţi în chineză,
arabă şi farsi, printre alte limbi
de interes. Interesant este faptul
că directorul CIA a adăugat pe
listă turca, franceza şi spaniola.
Ea a mai spus că Agenţia va
„investi mai mult pe eforturile
(…) de combatere a consumului
de droguri aduse din străinătate”.
Nu în ultimul rând, Haspel a
vorbit despre necesitatea creşterii
transparenţei şi diversităţii
CIA, care a marcat în anul 2017
aniversarea a 70 de ani.
Pagina
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Patinatorii viteză de la CS Petrolul Ploieşti triumfători,
la Zakopane în Polonia, în Cupa României şi la Cupa Tatra
Imagini: cs petrolul

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Petrolişti fericiţi…

P

rin deosebite eforturi,
ca de obicei, 24 de
patinatori viteză (juniori
şi copii) şi pasionaţii lor
antrenori Ion Opincariu şi
Dorin Zărnescu printr-o
deplasare dificilă (cu trei
microbuze) au reprezentat
Clubul Sportiv Petrolul
Ploieşti la Zakopane în
Polonia (15-22.XII.2018),
cu succes în Cupa României,
cât şi în competiţia
internaţională - Cupa Tatra.
Deplasarea în cadrul căreia
CS Petrolul Ploieşti şi-a
adjudecat Cupa României a
fost posibilă prin implicarea
directorului clubului nostru
– prof. Eduard Crîngaşu
şi a celorlalţi oficiali şi
în mod deosebit datorită

Măiestrie…

generozităţii
sponsorilor
– Mobel Auto Dealer
Skoda (manageri Mircea
Cioată, Jana Cioată), Pecef
Tehnica Ploieşti (Florin
Purghel), Frăţia Ortodoxă
Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe (Fratele Dan
Cristian
Grăjdeanu),
Romconsult Tech (Costin
Păun), Kaufelectromeister
(Cristian
Mărgăritaru),
Asociaţia Prahova în Acţiune
(Răzvan Stănciulescu), dar
şi a părinţilor şi bunicilor
sportivilor noştri.
Petrolul, Cupa
României – la
Ploieşti
Fără
posibilităţi
organizatorice
în
ţara
noastră,
prestigioasa
competiţie – Cupa României
s-a desfăşurat în Polonia, la
Zakopane (pe un patinoar
artificial descoperit situat
într-un minunat cadru
montan la peste 900 m.
altitudine, vreme prielnică,
gheaţa foarte bună) şi a
prilejuit patinatorilor viteză
de la CS Petrolul Ploieşti
(antrenori Ion Opincariu

şi Dorin Zărnescu) să
cucerească trofeul, onoare
pentru Ploieşti, pentru
Prahova. Pe podiumul
Cupei României alături de
Petrolul Ploieşti s-au situat
Clubul Sportiv Şcolar Sibiu
şi Corona Braşov, în lupta

inerente
indisponibilităţi
medicale
specifice
sezonului, toţi patinatorii
de la Petrolul Ploieşti au
punctat pentru adjudecarea
Cupei României. În ordinea
categoriilor
de
vârstă
juvenile (în paranteze,
locul
în
clasamentele
individuale):
Edward
Iancovschi (II) – Juniori
I; Fabian Şoptăreanu (I),
Damian Panait (II) – Juniori
II; Sebastian Mihalache (I)
– Juniori III; Teodora Pârvu
(II), Andreea Moise (III),
Bianca Moise (V), Maria
Vălinescu (VI) – Copii I;
Carmen Mănescu (III),
Ana Vălinescu (IV), Maria
Brândău (V), Maia Maria
Morărescu (VI); Andrei

În Zakopane…
pentru trofeu la Zakopane,
aflându-se şi patinatorii de
la Viitorul Cluj Napoca,
CSM Braşov, Societatea de
Patinaj Sibiu, Mureşul Târgu
Mureş.
Comportându-se
exemplar, în progres, în
ciuda timpului insuficient
pentru acomodare, a oboselii
dificilei deplasări şi a unor

Harabagiu (I), Alexandru
Oblu (II), Luca Şerban
(III), Bruno Marius Ilie
(IV), Teodor Vişinescu (II)
– Copii II; Irina Felea (I),
Ilinca Zaharia (III), Thea
Mocescu (IV), Maria Arsene
(V); Alexandru Mereuţă (I),
David Mereuţă (II) – Copii
III. În concurs, la Copii
I, s-a aflat şi patinatorul

petrolist David Bodor, locul
II în prima zi, indisponibil
medical (răceală…) în ziua
a doua.
Petroliştii,
premianţi şi în Cupa
Tatra
Tot în Polonia, la
Zakopane (în perioada
menţionată) patinatorii de
viteză de la Petrolul Ploieşti
au reprezentat România
devenind premianţi la
diferite probe şi categorii
de viteză la Cupa Tatra,
la care au mai participat
tinerii
sportivi
din
Letonia, Estonia, Slovacia,
India, Spania, Ucraina,
Cehia, Belarus, România,
Polonia…
Onorante prezenţe pe
„podiumuri” au reuşit
patinatorii noştri Alexandru
Mereuţă (de cinci ori locul
I), Andrei Harabagiu (de
trei ori I, o dată III), Irina
Felea (de două ori I, de trei
ori II), Luca Şerban (o dată
I), David Mereuţă (de cinci
ori II), Alexandru Oblu (de
patru ori II), Darius Bodor
(de două ori II), Maria
Brândău (o dată II şi o
dată III), Carmen Mănescu
(de trei ori III), Teodora
Pârvu (de două ori III),
Minea Zaharia (de cinci

Podium petrolist
ori III)), unii dintre aceştia
şi cu alte clasări apropiate
de podiumuri, ca şi colegii
lor Sebastian Mihalache,
Andreea
Moise,
Ana
Vălinescu, Mari Morărescu,
Bruno Ilie, Thea Mocescu,
Maria Arsene.
Petrolul, în
februarie 2019, la
Inzell – Germania,
la Campionatul
României…
Bravii
noştri
tineri
patinatori şi antrenorii
lor, se pregătesc pentru o
nouă dificilă „încercare”
– Campionatul României,
programat în Germania
(Inzell 22-24.II.2019), în
speranţa că toţi cei ce i-au
ajutat decisiv până acum,
le vor rămâne cu folos
aproape… Doamne ajută!

Popas…

Sportivii prahoveni evidenţiaţi în
anul 2018 la competiţii internaţionale

Tradiţional, Direcţia pentru Sport şi Tineret Prahova (director prof. Laurenţiu Nicolescu) a stabilit ierarhiile şi a premiat şi la finele anului 2018
sportivii prahoveni evidenţiaţi în competiţiile internaţionale oficiale (Sala Sporturilor Olimpia Ploieşti, 27.XII.2018).
Premianţii sportului
Ploieşti, antrenoare coordonatoare Statele Unite al Americii); Secţia Dragoş Hriţcu, Alexandru Nicolae,
prahovean
Liliana Băescu, antrenoare Simona de Arte Marţiale – CS Petrolul Sebastian
Alexandru,
Dragoş
Discipline sportive olimpice Puiu) – onorantă reprezentantă a Ploieşti (Sportivi – Flavius Zafiris, Dumitru, Alexandru Lajoş, Sorin
Andrei Turea (Sanie, Clubul Sportiv Prahovei şi României la Jocurile Sabina Ionescu, Radu Ionescu, Niţă, antrenor emerit – Liviu
Orăşenesc Sinaia, antrenori Corina Olimpice pentru Tineret 2018, Sebi Teodorescu, Iacob Stan, Mihai Apostol).
Drăgan , Alexdandru Comşa, Buenos Aires, Argentina; Andrei Dinu, Medeea Zafiris, Teodora
Secţia de Radioamatorism – CS
Liviu Turea); Maria Constantin şi Constantin (Box, CSM Ploieşti, Maşeluşă, Andreea Neagu, antrenor Petrolul Ploieşti (Sportivi - Coca
Paul Muntean (Bob, CSO Sinaia, antrenor emerit coordonator Titi emerit Aurelian Nicolae); Secţia de Pavlic, Ionuţ Piţigoi, Alexandru
Cu o rată a „reclamațiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000
antrenor
PaulFaxmedia
Neagu)Tour
– este
toţio agenție
trei matură,
Tudor,careantrenor
Pârlogea), Karate – CSM Ploieşti (Sportivi – Panoiu, antrenor Mihai Malanca).
de clienți/an,
garanteazăAdrian
un
excelentreprezentanţi
raport calitate/preț.
onoranţi
ai Prahovei Paul Onofrei şi Diana Marcu (Judo,
Politica
aceea dede
a nu vinde
pozeCSŞ
de pe CFR
internet;Ploieşti, antrenor
şi României
la companiei
Jocurile este
Olimpice
CSM
Iarnă
2018, PyeongChang, Coreea emerit coordonator Gheorghe Savu,
prealabil.
Sigur că această
abordare
restrânge
oferta agenției
însă Trandafirescu,
de Sud; Florentina
Iusco
(Bob,
CSO oarecum
antrenori
Mihai
este mai important că putem spune clientului:
Sinaia,
antrenor Paul Neagu); Maria Doru Munteanu).
Gîtlan şi Flavius Crăciun (Sanie,
Discipline sportive neolimpice:
CSO Sinaia, antrenori Corina Perechea Florentina Constantinescu
Drăgan, Alexandru Comşa, Liviu – Simon Sorin Dumitru (Dans
Turea); Denisa Stoian (Gimnastică Sportiv – Clubul Silhouette Ploieşti,
Premianţii” sportului prahovean
Ritmică, Clubul Sportiv Municipal Campioană Mondială – Miami,

„Start”
2019…

C

u „visul” revenirii
în prima ligă de
fotbal a României, cea mai
îndrăgită echipă sportivă
a Prahovei, FC Petrolul
Ploieşti (antrenor Mugurel
Cornăţeanu) a luat startul
pregătirilor
(8.I.2019,
Stadion „Ilie Oană” –
Ploieşti), în vederea noului
sezon (start competiţional
23.II.2019, Pandurii Târgu
Jiu –Petrolul…).
Cu un lot de jucători
evident „întărit” (în curs
de definitivare…), Petrolul
are programat un stagiu
în Turcia (Antalya, 28.I. –
9.II.2019), care va include
şi utile jocuri de pregătire,
omogenizare, testare…

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.
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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!”

