
Se tot acreditează ideea că trebuie 
să ieșim la vot ca să nu iasă tot 

pesedeul. Fals! Fraților, nu cred că 

dacă iese toată țara la vot o să scăpăm 
de „ciuma roșie”, ci o să avem o mare 
surpriză tocmai cu susținătorii lui 
„m_ie  psd”, care nu vor intra in 
Parlament, pentru că ăștia mulți care 
au stat pe bară și n-au ieșit la vot sunt 
scârbiți de toți cei care se perindă prin 
viața asta de cacao-politică. Să nu credeți 
că o prezență masivă la vot va insemna 
automat și înlăturarea stângii de la putere 
și înlocuirea cu +plusul haștagist. Nici pe 
departe. S-au dovedit și ei tot niște răi, 
dar mai mici. Și uite așa, de 30 de ani, 
avem de ales intre două sau trei rele. Dar, 
așa ne mai place să ne dăm de democrați 
și de curați încât ne-am ales tot cu un 
rău. Și vă spun clar un lucru. Până nu 
vom scăpa de bugetarii milionari din 
vârful țării, care ne dau lecții de la stânga 
la dreapta politicii, cum se face o afacere 
numită „România prosperă”, ȚARA 
ASTA NU MAI ARE LEAC! 
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Cel mai fericit este acela care îndură cel mai bine durerea; cel mai 
nefericit este cel care simte cel mai puţin plăcerea. ”

- Culese de Tata  Jean Jacques (1712- 1778) fi losof francez
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PĂI, DACĂ ASTA ESTE PĂI, DACĂ ASTA ESTE 
POLITICA, CUM NAIBA SĂ POLITICA, CUM NAIBA SĂ 
IES LA VOT? DAR IES....IES LA VOT? DAR IES....
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Pe 26 mai 2019, România 
organizează al 14-lea referendum 

(plebiscit, în trecut, deși termenul 
este impropriu utilizat) din întreaga 
sa istorie. Pentru 26 mai, președintele 
României a anunțat cele două întrebări 
la care cetățenii cu drept de vot vor 

răspunde cu „Da” sau „Nu”:
1 - Sunteți de acord cu interzicerea 

amnistiei și grațierii pentru infracțiuni 
de corupție?

2 - Sunteți de acord cu interzicerea 
adoptării de către Guvern a ordonanțelor 
de urgență în domeniul infracțiunilor, 
pedepselor și al organizării judiciare 
și cu  extinderea dreptului de a 
ataca ordonanțele direct la Curtea 
Constituțională?

Prima consultare a populației a avut 
loc în 1864, iar opt referendumuri 
vizează perioada de după 1990. 

e 26 mai 2019 România

dacă iese toată țara la vot o să scăpăm

Președintele 
României, Klaus 

Iohannis, a fost marți 
seară la Ploiești, prilej 
cu care și-a lansat cartea 
„EU.RO”, volum care reia 
tema, pe care noi o credeam 
epuizată, dar se vede că nu, 
având în vedere ostilitatea 
față de Vest, exprimată din 
culisele puterii, a valențelor 
europene ale poporului 

român. „Este o carte nu 
pentru specialiști, ci o carte 

pentru românii interesați de 
soarta lor, de soarta noastră, 
de soarta UE și de soarta 
României”, a spus Iohannis, 
care a completat: „Eu sunt 
proeuropean, așa cum sunt 
foarte mulți dintre români. 
Noi ne-am dorit să fi m parte 
a acestui spațiu de valori. UE 
nu este doar despre bunuri de 
consum, Europa este despre 
oameni și despre valori.

KLAUS IOHANNIS ȘI-A LANSAT 
CARTEA ȘI LA PLOIEȘTICARTEA ȘI LA PLOIEȘTI

CE SALARII „ÎMPUȘCĂ” ANGAJAȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN CE SALARII „ÎMPUȘCĂ” ANGAJAȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA ȘI AI INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE, ÎN 2019PRAHOVA ȘI AI INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE, ÎN 2019

O întreagă industrie de instituții 
bugetare coordonează Consiliul 

Județean Prahova. Și o mulțime de bani 
plătim noi toți, în calitate de contribuabili, 
pe salariile angajaților CJ Prahova ori 
ai instituțiilor din subordinea acestuia. 
Probabil oarecare nemulțumiri sunt și 
între salariații diverselor structuri, fi indcă, 
veți vedea, lefurile medii sunt diferite de la 

o instituție la alta. CJ Prahova a calculat 
un fond de salarii de bază, dar totalul 
cheltuielilor de personal este mai mare 
prin adăugarea, după caz, a sporurilor, 
voucherelor de vacanță, a indemnizației de 
hrană, a plății cu ora sau a indemnizației 
de locuire ori de delegare etc.

AL 14-LEA REFERENDUM DIN 
ISTORIA ROMÂNIEIISTORIA ROMÂNIEI

Vina pentru neaccederea în Vina pentru neaccederea în 
spațiul Schengen este exclusiv spațiul Schengen este exclusiv 
a celor care au atacat justițiaa celor care au atacat justiția

Deși a investit într-o parcare supraetajată 
(Cuza Vodă), neocupată la întreaga 

capacitate aproape niciodată, deși în oraș mai 
există o parcare etajată privată (Omnia), Ploieștiul 
se vaită-și pe bună dreptate-că nu are sufi ciente 
spații pentru staționarea mașinilor. Primăria 
Ploiești a anunțat că dispune de 1.400 locuri de 
parcare (cu plată) + 52 de locuri pentru persoanele 
cu dizabilități, la care s-ar adăuga un număr neștiut 
(se inventariază) de spații între blocuri. Și, am zice 

noi, pe străzi. Pe oricare dintre străzile orașului. 
Adevărul este că parcul de autoturisme a depășit 
suta de mii în municipiu. Pe lângă acestea însă, zi 
de zi sosesc în oraș alte câteva mii de mașini, așa că 
Ploieștiul este aproape sufocat. Deci pornim de la 
situația reală că municipiul reședință de județ duce 
lipsă de spații de parcare. 

Continuarea găsiți-o dvs. 
Alta decât leopardul. Am 

văzut la Ploiești când, în 2010, 
autoritățile din Ploiești asfaltau 
pe sub zăpadă, fi indcă se anunțase 
vizita premierului Boc. Am 
văzut apoi, prin 2007 sau 2008, 
plombându-se străzile pe ploaie, 
în stațiunile de pe Valea Prahovei, 
fi indcă sosea Tăriceanu. Am văzut 
în două rânduri asfalt cu dedicație, 
din bulevard înspre teatru, o dată 
când a venit Băsescu, altă dată-
Iliescu. I-am văzut și pe Ponta ori 
Dragnea călcând pe asfalt gata 
pregătit pentru ei. Toți erau bani 
publici. Să ne mai mirăm deci că 
administratorii privați ai Casei 
Sindicatelor au vopsit scările 
fi indcă nu se cădea să le vadă 
președintele Iohannis dărăpănate? 
E-n fi rea noastră să facem asta! Ni 
se trage... n-aș zice din comunism, 
ci de la servilism!

AFARĂ-I AFARĂ-I 
VOPSIT VOPSIT 

GARDUL...GARDUL...

N-OR FI PARCĂRI SUFICIENTE N-OR FI PARCĂRI SUFICIENTE 
ÎN PLOIEȘTI, DAR NICI CU ÎN PLOIEȘTI, DAR NICI CU 

BUNUL-SIMȚ NU STĂM PREA BINE!

eși a investit într o parcare supraetajată
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UE va ocoli sancţiunile UE va ocoli sancţiunile 
impuse de SUA impuse de SUA 
IranuluiIranului

PSD și PNL își dispută PSD și PNL își dispută 
poziția I la alegerile poziția I la alegerile 
europarlamentareeuroparlamentare
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OFERTĂ DE

Cică pentru a evita închiderea unei școli 
din sătucul francez Crêts en Belledonne, 

situat la poalele Alpilor, părinții au înscris la 
școală, în mod simbolic, 14 oi, cărora le-au 
dat numele Saute-Mouton, Baaaaah-Bête 
și Panurge. Ba chiar, marți dimineață ce-a 
trecut, un cioban a intrat în curtea școlii cu 
15 oi și-un câine, noii „școlari” fi ind primiți 
de elevi, profesori și părinți deopotrivă. 
„Așa, nu va trebui să închidem”, a spus Gaëlle 

Laval, organizatorul acestei manifestări, care 
recunoaște că a încercat să „mizeze pe umor 
pentru a mobiliza oamenii” astfel încât școala 
în care primăria a investit mult în ultimii ani să 
nu fi e desfi ințată. Mă gândeam într-o doară că 
la noi nu e nevoie să înscriem multe oi în școli 
dat fi ind faptul că le avem deja. Mă rog, avem 
în sânge spiritul de turmă. Cum am numi însă 
noi mioarele, dacă le-am face școlărițe? He-he-
he, Laia-Bucălaia, 20-20, Luluța-Prostuța sau, 
dacă-s băieți, Gigi-Duru, Flaușatu` de la Statu`, 
Mandolină și Be-he-he...

Președinte al țării de două ori, ministru al 
Transporturilor tot de două ori, primar 

general al Capitalei, senator și deputat în restul 
timpului, Traian Băsescu a fost trimis de CNSAS 
în judecată pentru colaborare cu securitatea, 
după aproape 30 de ani de când se fâțâie prin 
înalte demnități publice în statul român. Bravo, 
CNSAS, dacă ți-au trebuit trei decenii să afl i 
niscai drăcii securistice despre Băse, înseamnă 
că suntem pe drumul bun. Ia să vedem, ți-or 
fi  sufi cienți 100 de ani ca să-l găsești pe Iliescu 
KGB-ist sau pe Dragnea pui de FSB-ist? Dar 
poți să-mi zici și mie de ce scoți dosarul acuș, 
fi x în campania electorală? Că, slavă Domnului, 
aveai timp destul s-o faci acum o lună sau acum 
un an, neh? Trăiască deci președintele CNSAS 
numit de Guvernul Dăncilă, că și-a făcut 
datoria, dându-l în gât pe Băse exact când fostul 
președinte urca în sondaje la europarlamentare.

Rovana Plumb, tanti care aproape că a 
putrezit, fi ind și putred de bogată, în 

funcții la stat: „PSD a realizat cea mai mare 
majorare de salarii și pensii din istoria recentă 
a României. PSD vrea în continuare ca salariile 
noastre să fi e egale cu cele din Europa, pentru că 
românii muncesc la fel de mult și la fel de bine. 
PNL, USR vor să desfi ințeze salariul minim”. Ce 
zici, duamnă? Că salariile noastre sunt egale cu 
cele din Europa? Poate leafa ta, madam, că a 
noastră... Aaaa, scuze, n-am înțeles, zici că te-ai 
referit la Albania, idealul matale de progres... 
Așa mai merge! Apropo, foarte bine dacă se 
desfi ințează salariul minim: tu ai trăi, Rovana, 
cu 1.200 lei net/lună? Sau ăștia nu ți-ar ajunge 
nici pentru epilat mustața?

La Skopje, în Macedonia, oamenii lasă in 
fața primăriei pantofi i membrilor familiei 

care au părăsit țara în căutarea unei vieți mai 
bune. Tulai, Doamne, la câtă românime a 
șters-o din țară, la noi s-ar aduna papuci cât 
să facă autostrada Moldova-Transilvania sau, 
puși unul peste altul, s-ar construi cele 8 spitale 
regionale promise și nefăcute de vreo 10-15 ani. 
Hopa, am eu altă idee: n-ați vrea să îngropăm în 
pantofi , la alegere, Palatul Victoria sau Palatul 
Parlamentului?

Liviu Dragnea, la RTV: „Doina Pană a fost 
cel mai curajos ministru care s-a ocupat de 

păduri, dar a deranjat niște interese uriașe. Nu 
are rost să mai pronunț nume de companii. Poate 
faceți un reportaj să vedeți cum sunt dealuri 
întregi și versanți, rase”. Să conduci România 
20 de ani, inclusiv în ultimii 7 ani și jumătate, 
să numești șefi i Romsilva în fi ecare colțișor de 
țară, să controlezi tot-tot, inclusiv când zboară 
musca și să te lamentezi că-s pădurile țării rase, 
înseamnă una din două: ori crezi că România e 
proastă, ori tu ești prost! Că de șmecher nu mai 
poate fi  vorba, până și aceștia au o decență a lor. 
Bre, e clar, cred că se întâmplă ceva straniu la 
noi, coboară marțienii și ne fură pădurile, asta 
e, alt răspuns nu avem!

Manelistul Nicolae Guță, care-și spune 
Magnifi cul, a lansat o melodie 

electorală, nu știm dacă plătită sau nu de PSD, 
intitulată „Ascultați-mă ce spun, PSD-ul e cel 
mai bun!”: „De vrei gustul fericirii/ Ștampilează 
trandafi rii./Arde fl acăra în torță,/PSD este o 
forță./Marțienii de-ar veni/Și tot nu ne pot opri,/

Noi suntem așii puterii/Și noi vrem binele țării/
Hai române, hai la urnă,/Dacă vrei viață mai 
bună,/Votează cu-ncredere, Liviu Dragnea, 
PSD!” Hauleu, măiculiță, deci aici am ajuns? 
Adicătelea francezii și elvețienii se ocupă 
cu acceleratorul de particule, nemții se bat 

pentru poziția de a patra economie mondială 
a lumii, britanicii au devenit aproape cei mai 
tari cu avioanele militare și noi ne ocupăm de 
îndobitocit lumea cu manele? Fără supărare, 

dacă un partid vrea să câștige alegerile cu Guță 
și manele, iar voi mai și votați asta, ne merităm 
soarta!

Călin Popescu Tăriceanu, după ce presa 
și liderii europeni au vorbit la superlativ 

despre Summit-ul informal al CE, de la Sibiu: 
„Sunt dezamăgit de Summit, de rezultatele lui 
și de modul în care președintele s-a prezentat”. 
Acri-s strugurii, Tăricene? Mori de ciudă că 
n-ai avut postul nimerit ca să te cheme și pe 
tine Donald Tusk pe-acolo, nu? Deh, omule, 
fi ecare cu soarta lui: tu faci baie de mulțime la 
Cuca Măcăii, Iohannis-printre liderii europeni! 
Împacă-te cu soarta, că n-ai să pupi tu vreodată 
Cotrocenii. Mă rog, dacă nu-ți convine, 
emigrază!

Valeriu Steriu, un traseist politic de 
meserie (PSD-UNPR-PMP-PSD), a zis 

la televizor că ăia 5-7 mii de anti-pesediști de 
la Iași aveau priviri fasciste, în fi ne, cel puțin 
lui i-au amintit episodul din anii `40. Mda, 
Valerică, dar nu erai pe-atunci nici în faza de 
embrion, de fapt abia se nășteau părinții tăi, 
deci cum să-ți aduci aminte de ceva ce n-ai 
văzut? Pe de altă parte, dacă niște români se 
uită la tine cu sictir, fi indcă nu mai au chef să fi e 
prostiți cu ulei și pulpe de pui, cum o fi  privirea 
ta de plimbăreț din partid în partid, de coadă 
de topor? Sau doar de cameleon?

La mitingul de la Galați, Liviu Dragnea 
a gavarit că liderii europeni sunt 

supărați fi indcă, după majorarea salariilor în 
România, oamenii nu mai acceptă „salariile 
de mizerie” din străinătate și vin acasă: „sunt 
supărați pentru că forța de muncă harnică și 
califi cată începe să plece de la ei. Sunt supărați 
poate pentru că renovăm și construim școli, 
modernizăm educația și românii au șansa să fi e 
mai educați și o să intre în competiție cu ai lor. 
Sunt supărați că vor fi  mai frumoase comunele 
noastre decât cele din vestul Europei”. Da, El 
Máximo, europenii mor de ciudă că n-au și ei 
niște drumuri neasfaltate, să înoate în mocirlă, 
crapă de invidie că n-au haznale în care să mai 
moară câte un copil, sunt geloși pe câmpurile 
noastre pline de gunoaie, dar mai ales sunt 
otrăviți că nu pot avea și ei crâșme care să 
fi e pline dimineața cu bețivi de la ajutoarele 
sociale.

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

MINORI ACUZAȚI DE FURT, 
PRINȘI ÎN FLAGRANT

Trei minori, în vârstă de 11, 12, 
respectiv 14 ani, au fost depistați în 
fl agrant în Ploiești, după ce au sustras 
un fl ex. Doi polițiști de investigații 
criminale din cadrul Secției nr. 1 
Ploiești au observat trei minori care 
aveau un comportament suspect, 
unul dintre aceștia ținând în mână 
un obiect voluminos acoperit cu un 
hanorac. „În urma verifi cărilor, s-a 
stabilit că cei trei minori ploieșteni, cu 
vârste de 11, 12, respectiv 14 ani, au 

sustras un fl ex din curtea unui imobil 
afl at în construcție, ce aparținea 
echipei ce efectua lucrările de 
amenajare”, a precizat IPJ Prahova. 

Reprezentanții legali ai minorilor 
au fost sancționați contravențional 
întrucât nu și-ar fi  îndeplinit 
obligația de a-i supraveghea, iar 
minorii sunt cercetați într-un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat. Bunul 
sustras a fost recuperat și predat 
proprietarului de drept.
CONTROALE ÎN BUȘTENI, PE 

LINIE DE TURISM
Polițiștii din Bușteni au 

desfășurat o acțiune pe linie de 
turism, la obiectivele economice 
de pe raza de competenţă. Oamenii 
legii au controlat două societăți 
comerciale, despre care aveau 
informații că nu sunt respectate 

normele legale în domeniu. Pe 
durata controlului, polițiștii au 
constatat că nu erau întocmite 
fi șele de anunțare a sosirii/plecării 
turiștilor cazați și nu dețineau 
licențe pentru comunicarea publică 
de opere purtătoare de drepturi 
conexe. Ambele societăți au fost 
sancționate și pentru faptul că nu 
au avut întocmită analiza de risc 
la securitatea fi zică, fi ind aplicate 
5 sancțiuni contravenționale, în 

valoare de 3.000 lei. 
ACCIDENT PE ȘOSEAUA 
VESTULUI DIN PLOIEȘTI
Două persoane au ajuns la spital 

în urma unui accident care a avut 
loc pe Șoseaua Vestului, în zona 
centrului comercial Balif. Două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Accidentul ar fi  avut loc pe fondul 
unei neacordări de prioritate. 
Potrivit primelor cercetări, se pare 
că un autoturism nu a acordat 
prioritate unui alt vehicul la 
ieșirea din parcarea Balif. În urma 
impactului, două persoane au fost 
rănite și au necesitat transportul la 
spital. Trafi cul rutier în zonă a fost 
dirijat. 

L l i t l t i if tă i

f

dacă un partid vrea să câștige alegerile cu Guță

sustras un flex din curtea unui imobil
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ACTUALITATE

INCENDIU LA PROVIȚA DE 
SUS

Pompierii militari au fost 
în alertă după ce la Provița de 
Sus a izbucnit un incendiu la o 
cutie de gaze din localitate. „La 
sosirea pompierilor militari la 
locul intervenției, incendiul se 
manifesta la contorul de gaze 
cu posibilități de propagare la 
locuință”, a precizat ISU Prahova. 
La locul evenimentului s-a 
deplasat o autospecială de stingere. 
Cinci pompieri militari au acționat 
pentru localizarea și lichidarea 

incendiului și pentru înlăturarea 
efectelor negative generate de 
eveniment. Cercetările efectuate 
au indicat drept cauză probabilă 
a evenimentului un cablu electric 
defect, neizolat corespunzător sau 
cu izolația deteriorată ca urmare a 
unei acțiuni mecanice ori fi zice, a 
precizat ISU Prahova. 

AMENZI PENTRU 
DEFICIENȚE CONSTATATE 

CU PRIVIRE LA PAZA 
OBIECTIVELOR

Polițiști din cadrul Serviciului 
de Ordine Publică - Compartiment 
Sisteme de Securitate Private 
au desfășurat controale la mai 

multe obiective situate pe raza 
municipiului Ploiești și a orașului 
Mizil, județul Prahova, privind 
modul de asigurare a pazei 
obiectivelor. „În urma acțiunii, 
au fost controlate două societăți 
specializate de pază și 5 agenți de 
securitate, iar în ziua de 10.05.2019 
acestea au fost defi nitivate 
prin aplicarea a 10 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
6.300 lei”, a precizat IPJ Prahova. 
În timpul controlului efectuat 
la o fi rmă din Ploiești, polițiștii 
au constatat că  reprezentanții 
societății de pază nu au verifi cat 
modul de efectuare a serviciului 

de pază la obiectiv, zilnic, cel puțin 
o dată pe schimb, fi ind aplicată 
o sancțiune contravențională cu 
amendă în valoare de 2.000 lei. 
Tot aici, agenții de securitate au 
fost sancționați cu amendă în 
valoare de 100 lei, întrucât nu 
purtau asupra lor mijloacele de 
autoapărare din dotare. În orașul 
Mizil, polițiștii au constatat 
nereguli la o societate comercială, 
care a fost sancționată cu amendă 
în valoare de 2000 de lei, pentru 
faptul că a organizat un dispozitiv 
de pază și protecție la obiectiv 
fără a avea avizul de specialitate al 
poliției pentru planul de pază.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

INSTITUȚII DE CULTURĂ
La Muzeul Județean de 

Științele Naturii sunt, potrivit 
anexelor la Hotărârea CJ privind 
aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2019, 
100 de angajați, fondul de salarii 
de bază fi ind de 4.325,72 mii lei, 
la care se adaugă alte plăți, astfel 
încât cheltuielile de personal sunt 
de 5.002 mii lei. Rezultă o medie a 
veniturilor brute de 4.168 lei/lună. 
Bine, salariul managerului este de 
9.688 lei brut/lună, iar un șef are 
o retribuție de 5.887 lei/lună, în 
vreme ce leafa unui muzeograf 
alternează de la 3.894 lei, la 4.948 
lei/lună.

Muzeul Județean de Istorie 
și Arheologie Prahova numără 
137 de angajați, având un fond 
de salarii de bază de 5.941, 40 
mii lei, respectiv, cheltuieli totale 
de personal de 6.890, 00 mii lei. 
Rezultă o medie de 4.190 lei/lună. 
Managerul instituției benefi ciază 
de un venit brut de 8.301 lei/lună, 
un șef de secție- de 5.525 lei/lună, 
un șef de serviciu-de 4.673 lei, iar 
un arheolog- de 3.403 lei până la 
5.198 lei, în funcție de grad.

Muzeul Județean de Artă 
„Ion Ionescu Quintus” are 32 de 
angajați și un fond de salarii de 
bază de  1.528,00 mii lei, 1.662,00 
mii lei, cu sporuri, tichete și 
vouchere de vacanță. Veniturile 
medii brute lunare se ridică 
așadar la 4.328 lei/lună. Postul de 
manager este retribuit cu 8.301 lei 
brut/lună, cel de șef de secție-cu 
5.249 lei/lună, iar un muzeograf 

primește între 3.075 lei și 4.762 
lei brut/lună, în funcție de grad 
profesional.

Centrul Județean de Cultură 
Prahova (50 de angajați) are un 
fond de salarii de bază de 1.235, 00 
mii lei, la care se adaugă sporurile, 
indemnizațiile de deplasare, plata 
cu ora, indemniația de hrană și 
vocherele de vacanță, rezultând 
astfel un total al cheltuielilor de 
personal de 2.111, 00 mii lei. 
Rezultă așadar o medie lunară a 
veniturilor brute de 3.518 lei/lună, 
acesta fi ind și cel mai mic salariu 
dintre instituțiile de cultură.

Biblioteca Județeană 
„N.Iorga” (70 de posturi) dispune 
de un fond de salarii de bază de 
3.385, 00 mii lei și de cheltuieli 
de personal de 4.286, 00 mii 
lei. Venitul mediu brut lunar se 
situează la 5.102 lei, cel mai mare 
dintre instituțiile de cultură afl ate 
în subordinea CJ Prahova. Salariul 
de bază al managerului este de 
9.025 lei, al contabilului șef-de 
8.902 lei, al unui șef de serviciu-
de 7.167 lei, iar un bibliotecar 
cu studii superioare primește, în 
funcție de gradație, între 3.846 
lei și 6.080 lei. La această sumă 
se adaugă un voucher de vacanță 
(1.450 lei), indemnizația de hrană 
(347 lei/lună) și un spor de 15% 
din leafă pentru condiții de muncă.

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ

Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie Ploiești (431 de 
angajați) are un fond de salarii 
de bază de  34.000,00 mii lei, dar 

totalul cheltuielilor de personal 
(plată sporuri, gărzi, tichete 
de masă și de vacanță etc.) se 
ridică la 54.479,00 mii lei. Media 
salarială se situează la 10.533 lei 
brut pe lună! O trecere în revista 
a veniturilor brute din martie 
2019 (exemple luate absolut 
aleatoriu) ne arată următoarea 
grilă salarială, atenție, fără a socoti 
indemnizația de hrană: medic 
coordonator secție-27.030 lei; 
medic primar-25.744 lei; asistent 
principal-9.856 lei/lună; asistentă 
camera de gardă-5.889 lei; 
moașă-7.791 lei; infi rmieră-3.849 
lei. 

Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești (2.252 de angajați) și-a 
rezervat un fond de salarii brute 
de 134.746, 00 mii lei și cheltuieli 
totale de personal de 207.945, 00 
mii lei, rezultând o medie brută 
a veniturilor de 7.694 lei/lună. 
Iată și câteva exemple de venituri  
brute (inclusiv norma de hrană) 
obținute în martie 2019: asistent 
debutant-5.927 lei; asistent 
medicină generală-7.727 lei; 
asistent medical principal-6.004 lei 
până la 9.621 lei; asistent medical 
principal coordonator-10.729 
lei; asistent medical principal 
radiologie/imagistică-9.754 lei; 
medic primar-29.534 lei până 
la 39.708 lei; medic primar 
coordonator-25.682 lei; medic 
primar șef-32.476 lei etc.

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecție a Copilului 
Prahova a anunțat, pentru 2019, 
1.702 de posturi ocupate și 574 de 
posturi vacante. Fondul de salarii 

de bază este de 69.952,69 mii lei, 
iar cheltuielile totale de personal, 
de 99.900,00 mii lei, rezultând o 
medie a veniturilor medii brute 
lunare de 4.891 lei/lună. Salariul 
de bază al unui șef de complex 
este de 6.750 lei/lună, la care se 
adaugă sporuri de la 15%, la 60%, 
respectiv, între 1.013 lei și 4.050 lei 
și o indemnizație de hrană de 347 
lei. Un director de centru (Urlați, 
de exemplu) are un salariu de bază 
de 7.282 lei/lună, la care se adaugă 
un spor de 60%, respectiv, 4.369 lei 
și o indemnizație de hrană de 347 
lei, rezultând un venit brut lunar 
de 11.998 lei/lună.

VENITURI ÎN ALTE 
INSTITUȚII

Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor: 33 de 
posturi, cu 2.454,15 mii lei fond de 
salarii și 2.680,00 mii lei cheltuieli 
de personal; media veniturilor 
brute lunare-6.767 lei;

Direcția Județeană pentru 

Protecția Plantelor și Intreținere 
Drumuri Județene Prahova: 59 
de posturi, 3.516, 00 mii lei fond 
de salarii de bază și 3.923, 00 mii 
lei cheltuieli de personal; media 
veniturilor lunare-5.540 lei brut/
lună;

Aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Prahova: 
248 de posturi, 24.053,00 mii lei 
fond de salarii de bază și 27.144,00 
lei cheltuieli de personal; venituri 
medii brute lunare- 9.120 lei/lună, 
al doilea cel mai mare, din cadrul 
instituțiilor CJ;

Direcția Județeană de Pază 
Prahova: 161 de posturi, 8.800, 
00 mii lei fond de salarii de 
bază și 10.523 mii lei cheltuieli 
de personal, media veniturilor 
lunare-5.446 lei;

Serviciul Public SALVAMONT 
Prahova: 18 posturi, 1.178,40 mii 
lei fond de salarii și 1.486, 00 mii 
lei cheltuieli de personal, venituri 
medii lunare-6.879 lei.

de bază este de 69 952 69 mii lei Protecția Plantelor și Intreținere

CE SALARII „ÎMPUȘCĂ” ANGAJAȚII CE SALARII „ÎMPUȘCĂ” ANGAJAȚII 
CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA ȘI AI CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA ȘI AI 

INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE, ÎN 2019INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE, ÎN 2019
O întreagă industrie de instituții bugetare coordonează Consiliul Județean Prahova. Și o mulțime 

de bani plătim noi toți, în calitate de contribuabili, pe salariile angajaților CJ Prahova ori ai 
instituțiilor din subordinea acestuia. Probabil oarecare nemulțumiri sunt și între salariații diverselor 
structuri, fi indcă, veți vedea, lefurile medii sunt diferite de la o instituție la alta. CJ Prahova a calculat 
un fond de salarii de bază, dar totalul cheltuielilor de personal este mai mare prin adăugarea, după caz, 
a sporurilor, voucherelor de vacanță, a indemnizației de hrană, a plății cu ora sau a indemnizației de 
locuire ori de delegare etc.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să sesizeze 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură 

cu modul în care Curtea Constituțională a interpretat și 
aplicat legislația privind constituirea completurilor de 
cinci judecători. Hotărârea a survenit în cadrul procesului 
în care judecătoarea Camelia Bogdan contestă excluderea 
sa din magistratură, inițiată de secția de judecători a CSM.

Bogdan a solicitat sesizarea CJUE cu mai multe 

întrebări, însă judecătorii au admis doar chestiunea 
care privește alcătuirea completului de la ÎCCJ. Instanța 
supremă a suspendat dosarul deschis de Camelia Bogdan 
împotriva Consiliului Superior al Magistraturii până la 
pronunțarea hotărârii preliminare de către Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene. Bogdan a mai făcut demersuri 
și la alte instituții europene. În luna februarie, Curtea 
Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis sa judece 

cu prioritate dosarul deschis de judecătoare care reclama 
că, în timpul procedurii disciplinare din cadrul Inspecției 
Judiciare și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 
care a culminat cu o primă excludere din magistratură, 
i-au fost încălcate mai multe drepturi. Reamintim că 
judecătoarea Camelia Bogdan a făcut parte din completul 
care l-a condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pe 
controversatul Dan Voiculescu. 

DECIZIA CCR PRIVIND COMPLETUL DE 5 JUDECĂTORI, CONTESTATĂ LA CJUEDECIZIA CCR PRIVIND COMPLETUL DE 5 JUDECĂTORI, CONTESTATĂ LA CJUE
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Dar mai spunem și că românul nostru ar 
vrea să meargă în automobil până în ușa 

locului unde lucrează/vizitează și n-ar accepta 
pentru nimic în lume (deocamdată) să facă un 
drum de câteva sute de metri pe jos; din această 
cauză sunt multe locuri supraaglomerate. La 
acest aspect mai adăugăm lipsa de respect a unora 
față de ceilalți participanți la trafi c. De exemplu, 
la adresa pietonilor. Nu credem să existe stradă 
în oraș în care să nu se găsească unul sau doi 
șoferi să  parcheze mașina pe întregul trotuar 
astfel încât să blocheze circulația pietonală. Sau 
să nu-și pună bolidul de-a curmezișul, până 
aproape de axul drumului. Pe aceștia, deși avem 
poliție-două feluri de poliție- și un serviciu de 
blocări și ridicări mașini, nu-i mai vede nimeni. 
Nu-i vede cum îi obligă pe pietoni s-o taie pe 
mijlocul carosabilului, fi indcă nu mai au loc pe 
trotuare. Am surprins, astăzi, câteva imagini 
cu mașini parcate incorect, fără a avea însă 

speranța că am îndrepta lucrurile. Spunem 
doar că om avea noi probleme cu spațiile, dar 
avem probleme și cu educația! Fiindcă așa ceva 
înseamnă ce vedeți în fotografi i!

 continuare din pagina 1

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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TRAFIC RESTRICȚIONAT 
PE DN1, DUPĂ CE DINTR-O 

CISTERNĂ AU CURS 
REZIDUURI PETROLIERE
Incidentul a avut loc pe DN1, pe 

raza localității Blejoi, sat Țânțăreni, 
la km 86+600, pe sensul de mers 
București către Brașov. Cisterna 
transporta aproximativ 40 de 
tone de reziduuri petroliere, iar în 
momentul incidentului aproape 
două tone au ajuns pe carosabil 
pe o distanță de aproximativ 100 

m. Lucrătorii din cadrul Secției de 
Drumuri Naționale au intervenit 
pentru împrăștierea de nisip. 
Trafi cul în zonă a fost restricționat.

MOTOCICLIST RĂNIT 
ÎNTR-UN ACCIDENT PE DN1, 

LA BREAZA
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN1, la km 98, pe raza localității 
Breaza, pe sensul către Brașov. 
Pe fondul nepăstrarii distanței 
de sigurantă, motociclistul ar 
fi  încercat să evite un auto care 

ar fi  frânat. Potrivit primelor 
cercetări, motociclistul ar fi  
încercat să pătrundă printre auto 
și parapetul de pe axul drumului, 
s-a dezechilibrat și a căzut. 
Motociclistul a fost preluat de o 
ambulanță și a fost transportat 
la spital, pentru acordarea de 
asistență medicală. Potrvit IPJ 
Prahova, trafi cul rutier a fost 
dirijat.

INCENDIU PROVOCAT LA 
CEPTURA

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit 
la o anexă gospodărească 
din localitatea Ceptura. „La 
sosirea pompierilor militari la 
locul intervenției, incendiul se 
manifesta la acoperișul și în 
interiorul anexei, pe o suprafață de 
aproximativ 30 mp”, a anunțat ISU 
Prahova.  La locul evenimentului 
s-au deplasat două autospeciale de 
stingere . Șapte pompieri militari 
au acționat pentru localizarea si 
lichidarea incendiului și pentru 

înlăturarea efectelor negative 
generate de eveniment. Cercetările 
efectuate au indicat drept cauză 
probabilă a evenimentului 
folosirea intenționată a sursei 
de aprindere pentru a genera 
incendiul. Pagubele evenimentului 
au constat în electrocasnice, furaje 
și alte obiecte de uz gospodăresc 
depozitate în anexă. 

ar fi frânat Potrivit primelor

PĂI, DACĂ ASTA PĂI, DACĂ ASTA 
ESTE POLITICA, ESTE POLITICA, 
CUM NAIBA SĂ CUM NAIBA SĂ 

IES LA VOT? IES LA VOT? 
DAR IES....DAR IES....

Aaaa...să nu mă înțelegeți 
greșit. Eu o să ies la vot, 

ca și până acum. Conștiincios, 
idealist și pregătit să pun ștampila 
pe cel care mi se pare mie că nu s-a 
îmbogățit pe spatele meu și al celor 
care muncesc în mediul privat. Și 
știți de ce o fac? Pentru că, fără 
rahatul ăsta de vot al meu, cel fără 
nicio șansă, acum are o șansă! 
Și vreau să cred că se poate să 
schimbăm clișeul ăsta nenorocit, 
în care tot corupții și atârnătorii o 
să iasă în față după alegeri, votând 
pe cineva care nu promite de mai 
bine de un sfert de secol că face 
ceva...dar măcar vede lucrurile ca 
mine.

Așa că...NE VEDEM LA VOT!
PS.1. Apropo de politică de 

cacao, pe bani mulți și cu oameni 
de bună credință...tare sunt curios 
câți dintre cei care au fost la 
lansarea cărții lui Iohannis, de la 
Ploiești, o să o și citească pe toată, 
nu de alta dar e păcat ca tirajul de 
100.000 de exemplare, (înmulțit cu 
10 euro/exemplar= 1.000.000 de 
euro) să fi e doar o maculatură de 
pe care să se dea praful în sediile 
PNL și de pe măsuța de cafea 
a admiratorilor „luminați” de 
scrierile autorului.

PS.2. Lista rușinii naționale: 
președinți- Iliescu-bugetar, 
Constantinescu- bugetar, Băsescu- 
bugetar, Iohannis- bugetar; 
prim miniștri: Roman- bugetar, 
Văcăroiu- bugetar, Vasile- bugetar, 
Năstase- bugetar, Ciorbea- 
bugetar, Isărescu- bugetar, Boc- 
bugetar, Ungureanu- bugetar, 
Ponta- bugetar, Ciolos- bugetar, 
Grindeanu- bugetar, Tudose- 
bugetar, Viorica- bugetar...
singurul care și-a câștigat salariul 
în mediul privat, fi ind Tăriceanu, 
un exponent fi del al sălbaticului 
capitalism post-revoluționar; și nu 
mai am răbdare să enumăr și șefi i 
și șefuții din partide, că umplem 
ziarul de nume fără nume dar cu 
salarii de renume plătite din banii 
noștri.

PS.3. Temă pentru acasă: 
analizați logica expresiei 
„muncește la stat”.

Ministerul Agriculturii a operat, în 
ultima ședință de Guvern, două 

modifi cări privind programele naționale 
de subvenție. Este vorba despre hotărârea 
prin care se modifi că și completează HG nr. 
108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor 
de minimis pentru aplicarea programului de 

susținere a producției de usturoi”, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri de verifi care 
și control al acesteia. Astfel, cuantumului 
sprijinului fi nanciar acordat cultivatorilor 
de usturoi va crește de la 1.000 euro/ha la 
3.000 euro/ha (13.950 lei/ha). O a doua 
modifi care se referă la prelungirea perioadei 
de valorifi care a tomatelor cultivate în spații 
protejate până la data de 15 iunie 2019, prin 
completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului 
nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susținere a produsului 
tomate în spații protejate”, pentru anul 2019. 
Decizia a fost luată în contextul fenomenelor 
meteorologice nefavorabile manifestate în 
primăvara acestui an.

Guvernul României a adoptat o 
ordonanță de urgență prin care românii 

care au obținut, între anii 2015 - 2017, venituri 
sub nivelul salariului minim brut pe țară, vor 
scăpa de plata obligatorie a contribuției la 
sănătate (CASS). Deciziile de impunere deja 
comunicate persoanelor fi zice vor fi  anulate și 
nu se vor mai emite altele care să vizeze CASS-
ul pentru veniturile din acea perioadă. În OUG 
se arată: „se anulează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate, precum și obligațiile 
fi scale accesorii aferente acestora, stabilite 
prin decizie de impunere emisă și comunicată 
contribuabilului,  în cazul persoanelor fi zice 
pentru care baza de calcul a fost întregită 
la nivelul salariului de bază minim brut pe 
țară  sau, după caz, la valoarea a douăsprezece 
salarii de bază minime brute pe țară, pentru 
perioadele fi scale cuprinse între 1 iulie 2015 
și 31 decembrie 2017”. Ministerul Eugen 

Teodorovici a arătat că persoanele care au plătit 
sumele de bunăvoie le vor putea recupera, 
dacă fac o cerere în acest sens. În perioada 
2015 - 2017, salariul minim brut pe țară a avut, 
conform  Ministerului Muncii, următoarele 
valori: 2015: 975 de lei între ianuarie și iunie și 
1.050 de lei între iulie și decembrie; 2016: 1.050 
de lei între ianuarie și aprilie și 1.250 de lei între 
mai și decembrie; 2017: 1.250 de lei în ianuarie 

și 1.450 de lei în perioada februarie - decembrie. 
Autoritățile estimează că în jur de  600.000  de 
persoane fi zice sunt vizate de amnistia fi scală, 
iar suma totală datorată ca CASS de către 
acestea se ridică la aproximativ un miliard de 
lei. O situație asemănătoare cu cea de acum 
a apărut și în cursul anului 2015, atunci când 
Parlamentul a dat o lege prin care a scăpat 
românii de plata CASS pentru veniturile mai 
mici decât nivelul salariului minim brut pe 
țară. La acel moment, amnistia fi scală a vizat 
veniturile din perioada  ianuarie 2012 - iunie 
2015.

În nota de fundamentare a proiectului 
este subliniat că pentru veniturile obținute 
începând cu data de 1 ianuarie 2018 nu vor mai 
exista situații de acest gen, din moment ce s-a 
trecut de la sistemul de impunere de către Fisc 
la sistemul de autoimpunere prin depunerea 
declarației unice.

Acuzând că printre protestatarii anti-PSD 
de la Iași și Galați ar fi  fost și niște „drogați 

plătiți”, care au perturbat liniștea și ordinea publică, 
adică mitingurule social-democraților, liderii PSD au 
anunțat măsuri împotriva acestora. Astfel, ministrul 
de Interne, Carmen Dan, a declarat că ar putea fi  
sesizat Parchetul în cazul protestatarilor anti-PSD, 
pentru că „este evident pentru toată lumea că au 
depășit planul contravențional și au trecut în cel 
penal”. Prima reație la această decizie a venit de la 
un procuror din Botoșani. Nicoleta Arpinte spune 
că nicio persoană dintr-o lume liberă, mai ales dintr-
un stat membru al Uniunii Europene, nu ar putea fi  
anchetată penal pentru simplul fapt că a participat la o 
manifestație publică, subliniind că protestele publice, 
pașnice, sunt permise și absolut legale în lumea liberă 
și civilizată din care facem parte, încă. 

c

speranța că am îndrepta lucrurile Spunem

N-OR FI PARCĂRI SUFICIENTE N-OR FI PARCĂRI SUFICIENTE 
ÎN PLOIEȘTI, DAR NICI CU ÎN PLOIEȘTI, DAR NICI CU 

BUNUL-SIMȚ NU STĂM PREA BINE!BUNUL-SIMȚ NU STĂM PREA BINE!

AMNISTIE FISCALĂ PENTRU 600.000 DE ROMÂNIAMNISTIE FISCALĂ PENTRU 600.000 DE ROMÂNI

Teodorovici a arătat că persoanele care au plătit

PROTESTATARII ANTI-PSD AR PROTESTATARII ANTI-PSD AR 
PUTEA FI DAȚI PE MÂNA LEGIIPUTEA FI DAȚI PE MÂNA LEGII

AJUTOR DE 3.000 EURO PENTRU USTUROIAJUTOR DE 3.000 EURO PENTRU USTUROI
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

RAZIE PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Polițiști din cadrul mai multor 
subunități de poliție au desfășurat 
o serie de acțiuni pentru prevenirea 
și combaterea principalelor 
cauze generatoare de accidente, 
cu precădere conducerea sub 
infl uența alcoolului, abaterile 
pietonilor și ale bicicliștilor, viteza 
neregulamentară și verifi carea 
stării tehnice a autovehiculelor. 
Pe durata verifi cărilor, polițiștii au 

aplicat 405 de sancțiuni 
contravenționale, au reținut 28 
permise de conducere și au retras 
11 certifi cate de înmatriculare. 
481 de participanți la trafi c au fost 

testați cu aparatul etilotest.
ALCOOLEMIE RECORD LA O 
FEMEIE  CARE A INTRAT CU 

MAȘINA ÎNTR-UN ȘANȚ
Polițiștii din cardul Secției 

Rurale nr. 2 Florești au fost 
sesizați cu privire la producerea 
unui incident rutier. Ajunși la 
fața locului, aceștia au depistat, 
la volanul unui autoturism intrat 
într-un șanț, o femeie din Filipeștii 
de Pădure. „În urma testării cu 
etilotestul, aparatul a indicat o 
concentrație de 1,41 mg alcool pur 
în litrul de aer expirat. Femeia a 
fost transportată la spital, pentru 
a-i fi  recoltate probe de sânge în 

vederea stabilirii alcoolemiei”, a 
anunțat IPJ Prahova. În cauză a 
fost întocmit dosar penal.

SCANDAL LA SPITALUL 
JUDEȚEAN PROVOCAT DE 

UN ȘOFER ÎN STARE DE 
EBRIETATE

Polițiști din cadrul Secției nr. 1 
Ploiești au depistat un conducător 
auto în stare de ebrietate, pentru 
care etilotestul a indicat 0,88 mg/l. 
Șoferul a fost condus la spital, unde 
i-au fost recoltate probe de sânge 
pentru stabilirea alcoolemiei. 
Numai că aici a avut loc un alt 
incident. Conducătorul auto a 
adresat cuvinte jignitoare la adresa 

personalului medical. Polițiștii, pe 
lângă întocmirea dosarului penal 
pentru conducere sub infl uența 
alcoolului, l-au sancționat pe 
conducătorul auto cu amendă de 
3.000 de lei.

personalului medical Polițiștii pe

PSD ȘI PNL ÎȘI DISPUTĂ POZIȚIA I LA ALEGERILE EUROPARLAMENTAREPSD ȘI PNL ÎȘI DISPUTĂ POZIȚIA I LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

La întrebarea privind exprimarea 
intenției de vot, pe o scală de 1 la 10, 

în care 1 înseamnă „sigur nu voi vota”, iar 
10 „sigur voi vota”, 39,2%  dintre români au 
răspuns  „sigur voi vota”, iar 11% - „sigur 
nu voi vota”. Tot 11% dintre cei intervievați 
spun că-s aproape convinși să meargă la 
urne. Interesant este că, într-o singură 

lună, procentul celor care „sigur vor vota” a 
crescut de la 26, 9%, la 39,2%!

Ca intenție de vot, respondenții au 
indicat, în ordine, următoarele partide: 
PNL -27,6%, PSD-25,5%, Alianța 2020 
USR PLUS-16,5%, ALDE-9,2%, Pro 
România-9,1%, UDMR-4,8%, PMP-3,9%, 
UNPR-1,1%. Față de lunile anterioare, 

PSD pierde 2,5 procente, iar PNL câștigă 
0,9 procente. Intenția de vot a celor care 
declară că vot vota sigur la alegerile din 26 
schimbă, dar în procente nesemnifi cative, 
ordinea dintre primele două clasate: PSD-
26,4%, PNL-26,1%, Alianța 2020-20,1%, 
Pro România-8,5%, ALDE-8,2%, UDMR 
-4%, PMP-3,5%, UNPR-1%. Cât despre 
referendum, 59% dintre români sunt de 
acord cu convocarea acestuia, 23,8% nu 
sunt de acord, iar 17,2% au răspus cu „nu 
știu, nu răspund”. În orice caz, 60,5% spun 
că se vor prezenta la această consultare a 
populației pe teme de justiție.
IOHANNIS SE BUCURĂ DE CEA MAI 

MARE ÎNCREDERE
Barometrul de Opinie al Academiei 

Române îl prezintă pe președintele 
țării, Klaus Iohannis, în topul încrederii 
populației, cu 41%. El este urmat 
de Gabriela Firea-cu 25,2%, Mugur 
Isărescu-22,3%, Victor Ponta-22,1%, 

Călin Popescu Tăriceanu-21,8%, Dacian 
Cioloș-21,4%, Ludovic Orban-17,3%, Dan 
Barn-15%, Liviu Dragnea-12,8%, Viorica 
Dăncilă-8,7%, Eugen Tomac-6,7% și 
Kelemen Hunor-4,8%.

Potrivit cercetării Academiei Române, 
românii cred în proporție de 76,4% că 
lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită 
în țară, 18,5% spun că România merge pe 
drumul bun, iar 5,1% nu știu/nu răspund. 
Dintre îngrijorările compatrioților, 
corupția se situează pe primul loc, 47,3% 
declarându-se „foarte mult” îngrijorați 
și 36,9% „mult”. Legat de Europa, 54,7% 
dintre români sunt de părere că direcția în 
care merg lucrurile este bună și 30,6% cred 
că UE se îndreaptă într-o direcție greșită.

Studiul a fost realizat în perioada 12 
aprilie-3 mai, pe un eșantion reprezentativ 
de 1.050 de persoane din toate județele 
României și din București, cu  o eroare 
maximă de plus/minus 3%, la un grad de 
încredere de 95%. 

Începând cu 2019, Academia Română a anunțat că va lansa, anual, două 
ediții ale Barometrului de Opinie Publică, primăvara și toamna. Primul 

dintre acestea, intitulat Barometrul de opinie publică al Academiei Române, 
realizat INSCOP Research, la comanda Laboratorului de Analiză a Războiului 
Informațional și Comunicare Strategică (LARICS), a fost publicat zilele trecute. 
Potrivit analizei, cel mai popular lider politic rămân președintele Iohannis, iar PNL 
îi sufl ă în ceafă PSD, la alegerile europarlamentare.

Până în prezent, în România au avut loc 13 
consultări:

-10/14 mai 1864: Plebiscitul pentru aprobarea Statutului 
Dezvoltător al Convenției de la Paris;
-2/8 aprilie 1866: Plebiscitul pentru aprobarea lui Carol 
I ca domnitor al Principatelor Unite;
-24 februarie 1938: Plebiscitul pentru aprobarea unei noi 
Constituții;
-2/5 martie 1941: Primul plebiscit pentru aprobarea 
politicii guvernului Ion Antonescu;
-9/16 noiembrie 1941: Al doilea plebiscit pentru 
aprobarea politicii guvernului Ion Antonescu;
-23 noiembrie 1986: Referendumul pentru reducerea 
efectivelor forțelor armate și tăierea cheltuielilor militare 
cu 5%;
-8 decembrie 1991:  Referendumul  pentru aprobarea 
unei noi Constituții;
-18/19 octombrie 2003: Referendumul pentru aprobarea 
Legii de revizuire a Constituției României;
-19 mai 2007:  Referendumul pentru demiterea 
președintelui României;
-25 noiembrie 2007: Referendumul pentru schimbarea 
sistemului de vot din România;
-22 noiembrie 2009:  Referendumul pentru trecerea 
la parlament unicameral și reducerea numărului de 
parlamentari;
-29 iulie 2012:  Referendumul pentru demiterea 
președintelui României;
-6/7 octombrie 2018: Referendumul pentru modifi carea 
articolului 48 din Constituția României.

AL 14-LEA REFERENDUM AL 14-LEA REFERENDUM 
DIN ISTORIA ROMÂNIEIDIN ISTORIA ROMÂNIEI

Prim-vicepreședintele Comisiei 
Europene, Frans Timmermans, 

a transmis o scrisoare adresată 
președintelui Klaus Iohannis, 
premierului Viorica Dăncilă, 
președintelui Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu și președintelui Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea, în care 
avertizează ca Articolul 7 din Tratatul 
UE va fi  declanșat în cazul României 

dacă modifi cările aduse Codurilor 
Penale vor intra in vigoare. Scrisoarea 
dată în 10 mai spune, printre altele: „În 
ultimele luni, Comisia Europeană a fost 
nevoită să tot revină asupra evoluției 
statului de drept în România. Comisia 
a subliniat de fi ecare dată că se fac pași 
înapoi în progresele înregistrate în ultimii 
ani. Problemele pe care le-am identifi cat, 
dar și recomandările date pentru a le 
rezolva, nu au fost luate în considerare. 
De asemenea, nici recomandările 
Comisiei de la Veneția sau GRECO 
nu au fost abordate. Din păcate, 
ultimele evoluții din România depășesc 
problemele existente privind statul de 
drept. În raportul MCV din noiembrie 
2018, Comisia a stabilit o cale clară de 
urmat - oprirea acestui trend și revenirea 
României pe calea cea buna (...) însă 
aceasta a fost ignorată”. Timmermans 
a mai arătat că, „în ce privește 
independența judiciară, raportul MCV 
a identifi cat probleme serioase. Apoi, 
ordonanțele de urgență ale Guvernului 
au amplifi cat aceste ingrijorari (...) cu 

efecte majore asupra independenței 
magistraților. în ceea ce privește lupta 
efi cientă împotriva criminalității, există 
o tendință clară de a contesta autoritățile, 
în special Înalta Curte de Casație și 
Justitie (ICCJ) și Direcția Naționala 
Anticorupție (DNA). Această tendință, 
la care s-a adăugat modifi cările din 
aprilie la Codurile penale, indică o lipsa 
de cooperare între instituțiile statului, 
afectând efi ciența și independența 
sistemului judiciar”. Ofi cialul european 
arată că amendamentele adoptate de 
Parlamentul României la Codurile 
Penale au ignorat total recomandările 
Comisiei, fi ind votate dincolo de orice 
limite ale dreptului european. Acesta 
oferă și căteva exemple: reducerea 
termenelor de prescripție a pedepselor 
care pot opera chiar înainte de începerea 
termenelor de judecată,  reducerea 
pedepsei pentru anumite infracțiuni 
comise din funcția publică, precum 
abuzul în serviciu și schimbarea 
regulilor pentru infracțiunile care 
implică mita.

COMISIA EUROPEANĂ AMENINȚĂ COMISIA EUROPEANĂ AMENINȚĂ 
ROMÂNIA CU DECLANȘAREAROMÂNIA CU DECLANȘAREA
                             ARTICOLULUI 7

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

rim vicepreședintele Comisiei

E
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

SCHIMBĂRI MAJORE ÎN SISTEMUL DE PROTECȚIE A SCHIMBĂRI MAJORE ÎN SISTEMUL DE PROTECȚIE A 
COPILULUI ȘI A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

În viitorul apropiat, 5 unități 
de protecție a copilului se vor 

închide: Complexul de Servicii 
Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii 
de Munte, Complexul de Servicii 
Comunitare Sinaia și centrele de 
plasament de la Plopeni, Câmpina 
și cel din cadrul Complexului de 
Servicii Sf. Filoft eia Câmpina. 
Pentru copiii instituționalizați se 
vor găsi soluții alternative, după 
cum urmează:

-Complexul de Servicii 
Comunitare „Sfânta Maria” 
Vălenii de Munte: 46 de copii 
vor fi  transferați către asistenți 
maternali profesioniști; 36 de copii 
vor fi  plasați în servicii alternative 
dezvoltate în comunitate, 
respectiv, în 3 case de tip familial, 
cu o capacitate de 12 locuri/casă 
(terenurile au fost identifi cate 
la Drajna); pentru aceștia va fi  
înfi ințat și un centru de zi;

-Complexul de Servicii 
Comunitare Sinaia: 36 de copii 
vor fi  transferați în trei case 
familiale, două la Comarnic și 
una care va fi  realizată pe terenul 
actualului centru + un centru de 
zi care va funcționa în clădirea 
complexului;

-Centrul de Plasament 
Plopeni: 24 de copii vor fi  plasați 
în două case de tip familial care 
vor fi  realizate la Dumbrăvești 
+centru de zi într-o clădire afl ată 
în curtea actualului centru;

-Centrul de Plasament 
Câmpina: 48 de copii vor fi  
transferați în servicii alternative 
dezvoltate în comunitate, respectiv, 
asistenți maternali profesioniști;

-Centrul de Plasament din 
cadrul Complexului de Servicii 
„Sf. Filoft eia” Câmpina: 23 de 
copii vor fi  plasați la asistenți 
maternali.

Casele de tip familial vor fi  
realizate cu fonduri europene, 
proiectele urmând să fi e depuse 
în actualul exercițiu fi nanciar 

european. În cadrul proiectului 
„TEAM-UP- Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor- 
Reducerea numărului de copii 
și tineri plasați în instituții, 
prin consolidarea rețelei de 
asistenți maternali”, depus de 
către Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție, DGASPC 
Prahova, în calitate de partener, 
va benefi cia de fonduri europene 
pentru identifi carea, evaluarea și 
atestarea de asistenți maternali 
profesioniști, precum și pentru 
dezinstituționalizarea copiilor 
ocrotiți în centrele rezidențiale. 
Proiectul se va derula la nivel 
național pe o perioadă de 5 ani, 
iar contractul a fost semnat 
la începutul lunii noiembrie 
2018 de Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale, prin Autoritatea 
Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, 
în parteneriat cu cele 47 de direcții 
generale de asistență socială și 
protecția copilului din țară.

RESTRUCTURAREA 
UNITĂȚILOR PENTRU ADULȚI

Și centrele rezidențiale pentru 
persoanele adulte cu handicap 
cu capacitate mai mare de 50 
de locuri intră într-un proces 
de restructurare, în această 
situație găsindu-se unitățile de la 
Mislea, Călinești, Urlați, Nedelea, 
Tătărăi și Băicoi. Interesant 
este că noile instituții vor purta 
denumiri precum „îngrijire și 
asistență”, pentru persoanele 
vârstnice, „abilitare și reabilitare”, 
pentru persoanele adulte cu 
dizabilități. Iată și un plan scurt de 
restructurare:

-Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Mislea se va 
restructura după cum urmează: se 
vor înfi ința două centre de îngrijire 
și asistență, cu o capacitate de 50 

de locuri/centru, în corpurile de 
clădire existente, 26 de benefi ciari 
vor fi  plasați la Breaza,  într-un 
imobil rămas liber după transferul 
copiilor în alte servicii sociale, iar 
două persoane vor fi  plasate la 
asistenți personali profesioniști;

- Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Călinești: înfi ințarea 
a 5 locuințe maxim protejate, în 
satele Novăcești și Călinești, unde 
vor fi  transferate 50 de persoane, 
ce vor avea și două centre de zi 
pentru îngrijire de specialitate; 
înfi ințarea, în corpurile clădirilor 
existente, a două centre de abilitare 
și reabilitare pentru persoane 
adulte cu dizabilități, cu un număr 
de 50, respectiv, 21 de benefi ciari;

-Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupațională pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 
Urlați: înfi ințarea a 5 locuințe 
maxim protejate, 3 în satul 
Buchilași (Râfov) și 2 în Șoimești 
(Ceptura), fi ecare cu câte un centru 
de zi, pentru 50 de persoane; 
înfi ințarea, în clădirile existente, 
a două centre de abilitare și 
reabilitare pentru persoane adulte 
cu dizabilități, cu 34, respectiv 
46 de locuri; transferul a 19 
benefi ciari în spațiul disponibilizat 
la Centrul de Plasament Câmpina 
(Voila), ca urmare a transferului 
copiilor în rețeaua de asistenți 
maternali profesioniști;

-Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlați:  înfi ințarea a 
2 centre de abilitare si reabilitare 
cu o capacitate de 40, respectiv, 
38 de locuri/centru, în clădirile 
existente; înfi ințarea a unui 
centru de îngrijire și asistență 
pentru persoane adulte cu 
dizabilități, cu o capacitate de 
30 de locuri/centru;  transferul 
a 15 benefi ciari  la unitatea de 

asistență socială dezafectată de la 
Breaza; transferul a 11 benefi ciari 
la Centrul de Plasament dezafectat 
de la Câmpina; transferul a 21 
benefi ciari la asistenți personali 
profesioniști; transferul a 20 
benefi ciari la CAbR Tătărăi, în 
urma restructurării CITOPAH 
Tătărăi;

-Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Nedelea: înfi ințarea 
unui centru de îngrijire și asistență, 
cu o capacitate de 50 de locuri, în 
actuala clădire; înfi ințarea unui 
centru de abilitare și reabilitare, de 
50 de locuri, în clădirea fostei Școli 
Speciale Nedelea; construirea a 4 
locuințe maxim protejate în satul 
Nedelea (Ariceștii Rahtivani) și 
realizarea unui centru de zi în 
atelierul fostei școli de la Nedelea;

-Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 
Tătărăi:

10 benefi ciari vor fi  preluati 
de C.I.A. sau de asistent personal 
profesionist; 28 benefi ciari rămân 
în centrul nou înfi ințat (CAbR); 
12 benefi ciari pleacă într-o 
locuință maxim protejată (LMP); 
8 benefi ciari vor fi  cazați într-o 
locuință minim protejată (LmP);

-Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Liliești-
Băicoi: înfi ințarea, în clădirile 
existente, a unui centru de îngrijire 
și asistență pentru persoane adulte 
cu dizabilități, cu o capacitate de 
50 de locuri/centru; transferul a 
26 de benefi ciari la Breaza, Voila, 
Nedelea și Tătărăi; transferul a 23 
benefi ciari la asistenți personali 
profesioniști.

asistență socială dezafectată de la Centrul de Integrare prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a elaborat Planul de acțiune 
pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și fi nanțate din bugetul județului 

Prahova. În document se regăsesc și măsurile de restructurare a sistemului de protecția a copilului și a 
persoanelor adulte, pe care instituția ar trebui să le întreprindă pe termen mediu; pe cele mai importante 
dintre acestea le vom prezenta și noi astăzi. 

CITOPAH Tătărăi

Centrul Filoft eia - Câmpina

Fostul senator Daniel Savu a fost răsplătit-cam târziu, 
e drept- cu o funcție la stat, ca urmare a susținerii 

pe care în mod constant a acordat-o PSD, din platourile 
televiziunilor Antena 3 și România TV. Savu a fost numit 
de Guvernul Dăncilă secretar de stat în Ministerul 
Comunicațiilor, după o pauză de aproape trei ani în care 
acesta nu a mai ocupat o demnitate publică. Fost ofi țer SRI și 
absolvent al Facultății de Aeronave, Daniel Savu s-a înscris 
în PSD în anul 2000, fi ind consilier local în administrația 
Calotă, director al APAPS (fostul FPS) și președinte executiv 
al PSD Prahova. În 2007, a devenit senator, succedându-i 
în funcție lui Antonie Iorgovan. A fost parlamentar până 

în 2016, când a demisionat din partid, ca urmare a unui 
diferend cu o parte a membrilor organizațiilor. De altfel, Savu 
a găzduit pe blogul său o serie de atacuri la adresa familiei 
Cosma, cu care apoi s-a împăcat, momentul fi ind surprins 
într-o înregistrare ajunsă în spațiul public în urmă cu ceva 
timp. Ulterior, s-a reînscris în PSD, dar nu în Prahova, ci 
într-o organizație a partidului din Capitală. În ultimii 
trei ani, acesta a fost constant în platourile televiziunilor 
centrale, susținând cauza PSD, dar mai ales lungul episod 
al înghenunchierii Justiției, prezentat pe micul ecran sub 
formă de dezvăluiri împotriva procurorilor DNA formulate 
de  familia Cosma și de deputatul Sebastian Ghiță.

DANIEL SAVU A FOST NUMIT SECRETAR DE DANIEL SAVU A FOST NUMIT SECRETAR DE 
STAT ÎN MINISTERUL COMUNICAȚIILORSTAT ÎN MINISTERUL COMUNICAȚIILOR
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

BISERICA „ANTONIE VODĂ”, SFINȚITĂ 
DE PATRIARHUL DANIEL

 continuare din pagina 1

Prima biserică în ceea ce era 
odată Târgșorul, adică un 

târg chiar mai important decât 
Ploieștiul, loc din care au fost 
emise multe acte de cancelarie, 
s-au planifi cat războaie de 
apărare și s-a cârmuit țara, a fost 
ctitorită de Ladislav al II-lea, în 
1447, domn pierit sub sabia lui 
Vlad Țepeș. În 1461, chiar Țepeș 

ridică aici o biserică domnească, 
a cărei pisanie se păstrează și 
astăzi: „Cu mila lui Dumnezeu, 
Io Vlad Voievod și Domn a toată 
Țara Ungrovlahiei, fi ul marelui 
Vlad Voievod, a zidit și a săvârșit 
această biserică, iunie 24, în anul 
6969 (1461), indictionul 9“ (n.n. - 
numerotare din epoca medievală 
europeană, corespunzătoare unui 

ciclu de 15 ani). Urmează pentru 
Târgșor o perioadă înfl oritoare 
în perioada lui Neagoe Basarab 
(1512-1521), care ridică o biserică 
ale cărei ruine au durat până la 
jumătatea secolului trecut, apoi 
negustorii construiesc, în 1536, o 
biserică nepictată, cunoscută sub 
numele de Biserica Albă, în 1589 
Mihnea Turcitul adaugă o altă 
ctitorie, cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului, supranumită 
„Biserica Roșie“. În 1671, Antonie 
Voievod, considerat de biserică 
drept ctitorul cel mai important, 
restaurează biserica lui Vlad 
Țepeș, iar Constantin Basarab 
Brâncoveanu, a cărui soție era 
nepoata lui Antonie Vodă, 
repictează lăcașul cu fresce de 
o rară frumusețe. Mai târziu, 
domnitorul Grigorie II Ghika a 
închinat mănăstirea spitalului 
săracilor „Sfântul Pantelimon“ 
din București, iar spre sfârșitul 
secolului al XIX-lea, obștea 
monahală s-a împrăștiat, întreg 
complexul rămânând în ruină ori 
fi ind folosit, episodic, ba ca sediu 
de IAS, ba ca grădiniță de copii etc. 

În 1997, starețul Valentin Mâțu, 
împreună cu doi viețuitori de la 
Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru, 
a avut misiunea să reînfi ințeze 
vechea mănăstire Turnu. Și a avut 
foarte mult de lucru. Fiindcă, în 
afară de munca în sine, călugării 
au avut de înfruntat și oarece 
birocrații. Dar trecem peste 
ele astăzi, dacă litigiul dintre 
Mănăstirea Turnu și Muzeul de 
Istorie și Arhelogie din subordinea 
Consiliului Județean Prahova 
s-a încheiat. Amintim doar că, 

printr-un proiect european în 
valoare de 5 milioane de euro, s-au 
efectuat ample lucrări de reabilitare 
care au ținut de restaurarea incintei 
fortifi cate în zona casei monahale 
și a chiliilor, restaurarea zidurilor 
de incintă, a turnului de intrare, 
a spațiilor aferente corpului de 
gardă, consolidarea și restaurarea 
vestigiilor Bisericii Albe și a 
termelor romane, a bisericii lui 
Vladislav al II-lea și a lui Mihnea 
Turcitul. După un amplu proiect de reabilitare, a venit ziua când 

Biserica „Antonie Vodă”, de la Mănăstirea Turnu, a fost 
sfi nțită. Iar acest lucru s-a întâmplat duminică, slujba fi ind ofi ciată 
de chiar Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel. La 
eveniment au fost prezenți peste cinci mii de oameni veniți din toate 
colțurile județului și nu numai.

Asta le spun colegelor și colegilor din 
Consiliul European: dacă facem 

politici trebuie să facem politici pentru 
oameni. Politicienii trebuie să lucreze 
pentru oameni, construim Europa pentru 
cetățenii ei, iar orice altă abordare este 
greșită. Nu putem să facem Europa pentru 
altceva sau altcineva decât pentru noi. La 
așa ceva m-am angajat și sunt hotărât să 
merg mai departe pe această linie. Românii 
sunt, cum spuneam, proeuropeni, dar din 
nefericire, nu chiar toți. E păcat că, la 12 
ani după aderare, un anume partid a găsit 
nimerit să aibă un discurs de campanie 
antieuropean. Naționalismul exacerbat 
nu a adus niciodată ceva bun în Europa; 
liderii ei sunt foarte îngrijorați de curentul 

acesta populist”. Și pentru că, fi rește, 
urmează alegerile europarlamentare, 
șeful statului a precizat și care ar fi  
responsabilitățile unui politician român 
care ar accede într-o asemenea funcție: 
„Trebuie să rezolvăm aderarea la spațiul 
Schengen, MCV, să accesăm fonduri 
europene, să creăm șanse suplimentare 
pentru tineri, să îmbunătățim mobilitatea 
forței de muncă, să aprofundăm piața 
unică, să consilidăm granițele europene, să 
garantăm românilor securitatea la ei acasă 
etc. Aceste probleme trebuie rezolvate de 
parlamentarii noștri”. Și pentru că a venit 
vorba despre spațiul Schengen, Klaus 
Iohannis a spus cu subiect și predicat 
că derapajele puterii pe probleme de 
justiție sunt principala cauză pentru care 

România a ratat acest obiectiv: „Am avut 
foarte multe discuții cu liderii europeni 
despre Schengen și despre MCV. Și am fost 
foarte, foarte aproape să rezolvăm aceste 
două probleme. Dar a venit acel ianuarie 
2017 când Guvernul, în loc să continue 
consolidarea instituțiilor statului, s-a 
apucat să le distrugă, să îndoaie legile 
justiției pentru ei, nu pentru români. Și 
atunci liderii europeni au început să aibă 
îndoieli. Nimeni din UE nu are îndoieli 
în ceea ce privește voința poporului 
român; românii sunt foarte apreciați în 
Europa și avem peste 4 milioane de foarte 
buni ambasadori în oricare țară din 
Uniune; problema este această guvernare 
procupată de altă agendă, care a făcut 
mari deservicii României. Din cauza lor 
(n.n.-a celor trei guverne PSD) nu putem 
intra în Schengen, din cauza asta va mai 
dura până când va fi  ridicat MCV. Umblă 
ei și povestesc că europenii nu ne vor, că 
Iohannis ne trădează, dar realitatea asta 
e că nu suntem în Schengen din cauza 
atacului asupra justiției”. Vorbind apoi 
despre România educată, șeful statului 
a spus că o generație viitoare nu trebuie 
totuși să uite de trecut, motiv pentru care, 
pe 20 mai, data primelor alegeri libere, 
va declara 2019 Anul Recunoștinței față 
de cei (eroii căzuți) care au făcut marea 
schimbare în Decembrie 1989. Anterior 
întâlnirii de la Casa Sindicatelor cu 
publicul cititor, președintele Iohannis 
a avut o întrevedere cu primarii liberali 
din județ, cu o parte din candidații la 
alegerile europarlamentare, cu deputați și 
senatori PNL.

continuare din pagina 1 acesta populist” Și pentru că firește

KLAUS IOHANNIS ȘI-A LANSAT KLAUS IOHANNIS ȘI-A LANSAT 
CARTEA ȘI LA PLOIEȘTICARTEA ȘI LA PLOIEȘTI

La o zi după vizita șefului statului, și premierul 
Viorica Dăncilă a poposit la Ploiești, de data 

aceasta pentru a participa la semnarea contractului 
de delegare a gestiunii prin concesiune a activității 
de operare a stației de sortare a deșeurilor Boldești-
Scăeni și a stației de tratare mecanobiologică a 
deșeurilor biodegradabile Ploiești. Documentul 
a fost parafat între Consiliul Județean Prahova și 
SC SWO SRL (Solid Waste Operation). Ambele 
investiții au fost realizate cu bani europeni în 
cadrul Sistemul Integrat de Management al 
Deșeurilor al județului Prahova. Valoarea totală 
fi nală a contractului „Construirea stației de sortare 
a deseurilor reciclabile Boldești Scăeni” a fost de 
15.957.111,46 lei, fără TVA, din care partea de 
cofi nanțare a Consiliului Județean Prahova de 
recuperat este de 9,98%, respectiv 1.592.519,72 lei.  
Al doilea obiectiv, stația de tratare mecanobiologică 
a deșeurilor biodegradabile, a costat 60.953.340 lei, 

TVA inlcus, fi ind recepționat anul trecut. După 
această ceremonie, însoțită de conducerea CJ 
Prahova și alți politicieni PSD, Dăncilă s-a deplasat 
la o serie de obiective de investiții din județul 
Prahova.

p
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aTVA inlcus fiind recepționat anul trecut După

VIORICA VIORICA 
DĂNCILĂ, DĂNCILĂ, 

ÎN PRAHOVAÎN PRAHOVA Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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FESTIVITATEA PENTRU DECERNAREA PREMIILOR FESTIVITATEA PENTRU DECERNAREA PREMIILOR 
REVISTEI ACTUALITATEA MUZICALĂ – EDIŢIA 2018-2019

Într-o atmosferă de aleasă sărbătoare a 
marei și adevăratei muzici, miercuri, 24 

aprilie 2019, începând cu ora 12.00, în celebra 
Aulă a maestosului Palat Cantacuzino 
din București – excepţional monument 
de arhitectură și de artă afl at pe listele 
Patrimoniului Cultural Universal UNESCO, 
a avut loc tradiţionala ceremonie de acordare 
a Premiilor revistei Actualitatea Muzicală 
– prestigioasă publicaţie editată de către 
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor 
din România și fi nanţată cu sprijinul 
Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale. 
Iniţiată cu mai mulţi ani în urmă de către 
conducerea Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, Gala Premiilor 
revistei Actualitatea Muzicală a devenit 
o importantă tradiţie în viaţa muzicală 
și cultural-artistică a ţării, anual cei mai 
reprezentativi creatori și oameni de știinţă 
muzicală, precum și interpreţi, dirijori, 
soliști concertiști lirici și instrumentiști 
benefi ciază de titlul de Laureat al acestei 
excelente publicaţii de specialitate, unanim 
apreciată în ţară și străinătate.

Festivitatea a fost onorată de întreaga 
conducere a Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, de numeroși 
maeștri ai muzicii românești – cadre 
didactice la Universitatea Naţională de  
Muzică București, de reprezentanţi ai presei 
scrise, audio și video.

Cuvântul introductiv a fost rostit 
de reputatul compozitor, muzicolog și 
profesor univ. dr. George Balint – redactor 
coordonator al revistei, care a ţinut să 
remarce importanţa acestui veritabil act 
de cultură și contribuţia unor distinși 
muzicieni români la realizarea unor studii și 
articole de referinţă menite a informa – cât 
mai profund, iubitorii marei și adevăratei 
muzici, studenţii și elevii din învăţământul 
muzical universitar și preuniversitar, 
despre fenomenul muzical românesc – în 
ţară și străinătate, dar și despre promovarea 
valorilor perene din tezaurul muzicii 
românești în dialog cu lumea din ţările 
europene dar și din spaţiul american și 
asiatic. 

Invitat la cuvânt, distinsul maestru 
Adrian Iorgulescu, compozitor și 
muzicolog, prof. univ. dr la Universitatea 
Naţională de Muzică București, președinte 
al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, în emoţionanta sa alocuţiune 
a adus în prim plan  principalele date și 
momente din evoluţia revistei Actualitatea  
Muzicală – publicaţie de excepţie a 
Uniunii, scrisă de muzicieni profesioniști: 
compozitori, muzicologi, critici muzicali, 
cadre didactice universitare, realizatori de 
emisiuni radio și TV, jurnaliști profesioniști 
etc, care în fi ecare an, se bucură de un larg 
interes știinţifi c în rândul oamenilor de 
știinţă muzicală, studenţilor și elevilor din 
învăţământul de specialitate, numeroșilor 
iubitori ai culturii și artei românești.

Distinsul muzician a apreciat eforturile, 
dăruirea și profesionalismul incontestabil 
al colectivului de redacţie: compozitorul și 
muzicologul George Balint, muzicologul și 
profesorul universitar dr. Mihai Cosma și 
criticul muzical și jurnalistul profesionist 
Octavian Ursulescu, care au izbutit să 
îmbunătăţească simţitor potenţialul de 
creativitate al revistei, conţinutul și calitatea 
grafi că, se bucură de frumoase aprecieri din 
partea cititorilor și a forurilor de conducere 
ale culturii și artei noastre naţionale.

În cuvântul său, maestrul Adrian 
Iorgulescu, a ţinut să remarce și numele și 
opera unora dintre laureaţii acestei ediţii a 
revistei Actualitatea Muzicală, preocuparea 
conducerii Uniunii pentru a asigura apariţia 
ritmică și la timp a celor două publicaţii 
proprii ale instituţiei: revistele Actualitatea 
Muzicală și Muzica.

Festivitatea a continuat apoi sub 
autoritara baghetă a celor doi redactori 
de excepţie: prof. univ. dr. Mihai Cosma 
și criticul muzical Octavian Ursulescu, 
pentru premianţii în domeniul muzicii 
ușoare,  muzicii de jazz, muzicii populare 
etc. Pentru informarea publicului prezent, 
atât redactorul șef George Balint, dar și cei 
doi realizatori ai revistei prof. dr. Mihai 
Cosma și Octavian Ursulescu, au ţinut să 
amintească principalele argumente care au 
determinat înscrierea candidaţilor în lista 
laureaţilor revistei. 

La rândul lor, fi ecare laureat, pe lângă 
mulţumirile de rigoare adresate membrilor 
juriului și conducerii revistei, au ţinut să 
precizeze și datele esenţiale ce au contribuit 
la obţinerea premiilor anunţate. Iată lista 
integrală a laureaţilor ediţiei 2018-2019, 
pentru revista Actualitatea Muzicală:

1. Premiul pentru proiecte media 
dedicate muzicii românești - 

OLTEA ȘERBAN PÂRÂU – Proiectul 
COOLsound 100 - deschiderea unei porţi 
virtuale pentru publicul zilelor noastre 
către istoria muzicii clasice și contemporane 
românești, văzută prin cheia aniversării 
Centenarului României.

2. Premiul pentru interpretarea 
și promovarea repertoriului muzical 
românesc contemporan de creaţie corală

CIPRIAN ŢUŢU – dirijor al Corului 
Academic Radio începând din 2018, 
s-a remarcat prin dinamica asimilării 
repertoriului contemporan de gen, prin 
calitatea de un remarcabil profesionalism 
a versiunilor sale interpretative la pupitrul 
acestei prestigioase formaţii corale.

3. Premiul „Spectacolul anului”
”MAMMA MIA – THE MUSICAL” de 

Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus, pe un 
libret de Catherine Johnson. Traducerea și 
adaptarea în limba română Ernest Fazekas 
prezentată în turneu naţional la București 
(Sala Palatului), Cluj, Iași, Timișoara, 
Oradea, Craiova, Bacău, Galați, Constanța 
etc. O producție prezentată de: Telekom 
Un spectacol jucat cu săli pline în toată țara 
(sold-out, inclusiv cele 4000 de locuri de la 
Sala Palatului, până acum reluat de 10 ori!, 
cu casa închisă), cu o distribuție alcătuită 
din cei mai buni soliști (Loredana, Brenciu, 
Temișan, Țurcașiu), actori (Vaida, Sigartău, 
Nour, Ladin), dansatori (Flavia Mihășan 
etc.), cu tineri excepționali descoperiți 
la casting, cu orchestră live, cu light 
design computerizat și cu video design, 
cu costume originale, coregrafi e originală 
și regie regândită pentru fi ecare scenă pe 
care s-a jucat în turneul național. Anul 
acesta spectacolul a fost reluat în a doua 
sa stagiune, cu același succes extraordinar. 
Eveniment prezentat printr-o cronică 
extinsă și de Actualitatea Muzicală, la 
premieră.

4. „Vedeta anului” - DELIA
Absolventă a Liceului de muzică, fl aut 

(cântă de altfel la acest instrument în 
concertele sale), Delia Matache a dominat 
anul 2018 prin turneele, discurile și 
spectacolele sale grandioase, de mare 
montare, detașându-se ”Acadelia”, cu câteva 
reprezentaţii ”sold out” la Sala Palatului. De 
o excelentă primire s-a bucurat și recitalul 
susţinut pe scena Festivalului internaţional 
”Cerbul de aur”.

5. „Premiul muzicii rock” - TROOPER
Formaţia care mai târziu va lua titulatura 

de „Trooper”, a fost înfi inţată în 1995 la 
Târgoviște de fraţii Alin și Aurelian Dincă 
împreună cu Ionuţ Rădulescu, pentru 
a cânta heavy metal. S-au numit iniţial 
Megarock, apoi White Wolf.  

Înregistrează discuri demo în engleză, 
dau concerte în toată ţara, iar în 2002 este 
lansat primul album de studio, cu versuri 
în  română, intitulat ”I”. Vor urma alte 

8 albume de studio (printre care: 2005 - 
Desant, 2006 – Electric, 2008 - Rock’n’Roll 
Pozitiv), remarcabile fi ind albumele 
conceptuale (”operă” rock) intitulate „Vlad 
Ţepeș - Poemele Valahiei” și ”Ștefan cel 
Mare – Poemele Moldovei”.

Impresarii străini aleg formaţia să cânte 
în deschiderea concertelor unor titulaturi 
faimoase ca: Sepultura, Nazareth, Manowar, 
Scorpions, Judas Priest, Whitesnake. În 
toate topurile autohtone anuale, Trooper 
este votată în ultimul timp pe locul 1 la 
multe categorii: cea mai bună lansare, cea 
mai bună formaţie de rock, cel mai bun 
album, cel mai bun concert aniversar. Este 
una din puținele formaţii rock din ţara 
noastră care cântă mult în limba română, 
inclusiv peste hotare. Așa s-au petrecut 
lucrurile și la fi nala naţionala Eurovision, 
cu piesa ”Destin”, în care l-a avut invitat pe 
tenorul Alin Stoica de la Opera Naţională 
din București. În aprecierea publicului, 
exprimată prin televot, Trooper s-a clasat 
pe locul 2, performanţă excelentă.

6. Premiul „Șlagăre fără vârstă” – 
PAUL SURUGIU-FUEGO, pentru 

spectacolele sale ”Gramofonul cu 
amintiri” și ”Tu ești primăvara mea”. 
În aceste concerte de mare audienţă, la 
care el semnează nu numai interpretarea 
principala (le mai are ca invitate 
permanente pe Stela Enache și Marina 
Florea), ci și regia, scenografi a și scenariul, 
sunt reamintite cele mai mari șlagăre 
ale muzicii ușoare românești, de la Ion 
Vasilescu, Gherase Dendrino, Ionel Fernic, 
Nicolae Kirculescu, George Grigoriu, 
Cornel Fugaru, Ion Cristinoiu, Anton 
Șuteu la Jolt Kerestely, Horia Moculescu, 
Ionel Tudor. Sălile arhipline dovedesc din 
plin adeziunea publicului la muzica ușoară 
de mare calitate a acestor Maeștri pe care îi 
omagiază, cu respect și har, acest artist de 
numai 45 de ani.

7. Premiul muzicii de jazz – Garbis 
Dedeian

8.   Diploma de Excelenţă acordată 
”televiziunii artelor”, Senso TV, pentru 
consecventa susţinere și oglindire în 
programele sale a artiștilor și evenimentelor 
din toate genurile muzicale.

Pentru premiul muzicii de jazz, publicul 
a avut prilejul să asculte și intervenţia 
unuia dintre veteranii acestui minunat gen 
muzical, maestrul Florian Lungu, unul 
dintre principalii prezentatori și susţinători 
prin cuvântul scris și tipărit al muzicii de 
jazz din România.

Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă 
de neuitată sărbătoare și prin tradiţionala 
fotografi e a tuturor laureaţilor și invitaţilor 
pe treptele principale de la intrarea 
maiestoasă în Palatul Cantacuzino din 
str. Calea Victoriei, nr. 141, fotografi e care 
va apare pe coperta revistei Actualitatea 
Muzicală, nr. 5, mai 2019.

Tuturor laureaţilor, conducerii UCMR 
și revistei Actualitatea Muzicală, cele mai 
sincere și călduroase felicitări, pe drumul 
marei și adevăratei muzici.

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

REMEDIILE naturale sunt cea mai la 
îndemână modalitate de a trata afecţiunile de 
toate tipurile. Fiecare ţară are leacurile sale, 
mai mult sau mai puţin cunoscute.

NUCA DE COCOS - Menţine silueta – 
Sri Lanka

S-ar putea să fi  auzit că uleiul de nucă de 
cocos este un remediu excelent folosit pentru 
subţierea taliei, însă cei care și-au dat seama de 
acest lucru au fost locuitorii din Sri Lanka.

Care este motivul pentru care uleiul de nucă 
de cocos te ajută să ai o siluetă trasă ca prin 
inel? Cantitatea mare de acizi grași pe care o 
conţine stimulează fi catul să ardă grăsimile cu 
50% mai repede decât ar face-o în mod normal.

De aceea, dacă îţi dorești să slăbești, consumă 
2 linguri de ulei de cocos zilnic, ca atare sau în 
diverse preparate.

GHIMBIRUL, reglează trigliceridele – 
Indonezia

Indonezia este cel mai mare producător și 
consumator de ghimber și de produse pe bază 

de ghimbir din lume. Localnicii îl folosesc 
atât la gătit, cât și la prepararea ceaiurilor, a 
bomboanelor și, în mod surprinzător, chiar și 
a pâinii. Indonezienii obișnuiesc să folosească 
ghimbirul ca tratament pentru afecţiunile 
inimii, existând chiar și studii care să susţină 
benefi ciile folosirii acestui remediu. Explicaţia? 
Trigliceridele sunt grăsimi care, în exces, 
dăunează inimii. Potrivit cercetătorilor de la 
Stanford, o doză zilnică de ghimber reduce 
producţia acestor grăsimi cu aproximativ 27% 
și previne formarea cheagurilor de sânge și a 
infl amaţiilor.

TURMERICUL echilibrează nivelul de 
zahăr din sânge – India

Un condiment care cucerește cu gustul 
său aromat, turmericul este folosit în diverse 
preparate, având proprietăţi medicinale 
remarcabile. Indigenii folosesc pentru a 
scădea nivelul ridicat al zahărului din sânge, 
lucru dovedit știinţifi c de cercetătorii de 
la Universitatea Gujarat, India. Aceștia 
au confi rmat că ingredientul activ numit 

curcumină este cel care ajută la stabilizarea 
nivelului de glucoză din sânge. Compusul poate 
ajuta pancreasul să producă insulină atunci 
când nivelul hormonului este scăzut. Consumă 
aproximativ 1/2 linguriţă zilnic, în diverse 
preparate sau sucuri naturale.

Va urma

LEACURI DIN LUMEA 
ÎNTREAGĂ ADUNATE (I)

O MANIFESTARE MUZICALĂ DE REFERINŢĂ:O MANIFESTARE MUZICALĂ DE REFERINŢĂ:

8 albume de studio (printre care: 2005
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CATASTROFA, PE AGENDA ELITEI ACESTUI AN (I)

Revista Th e Economist, care are 
scris pe copertă Lumea în 2019, 

este plină de mesaje cifrate. Simbolismul 
ascuns al acestei coperte include cei patru 
călăreţi ai Apocalipsei. Ce încearcă elitele 
să ne spună? O analiză Vigilant Citizen, 
semnată de yogaesieruc.net. 

În fi ecare lună decembrie, renumita 
revistă Th e Economist (Economistul) 

publică o ediţie specială, care prezice 
tendinţele și evenimentele din anul care 
vine. Și de fi ecare dată, coperta acestor ediţii 
este o colecţie elaborată de imagini, care se 
referă la diverse persoane și concepte. Deși 
semnifi caţia unora dintre aceste imagini 
este evidentă, altele par să fi e codifi cate 
pentru „cunoscători”. Ediţia din acest an 
nu este o excepţie. De fapt, este mai cifrată 
decât oricând.

De ce ar pierde cineva timp ca să descifreze 
aceste ilustraţii? Deoarece Th e Economist 
nu este o publicaţie oarecare, ci este direct 
legată de elita lumii. Este parţial deţinută 
de familia bancară Rothschild din Anglia, 
iar redactorul-șef, John Micklethwait, a 
participat de mai multe ori la întâlnirile 
Grupului Bilderberg. Pe scurt, conducerea 
revistei are cunoștinţe din interior despre 
agenda elitei și face tot posibilul pentru a le 
promova.

Așa cum am văzut în analiza ediţiilor 
din 2015, 2016 și 2017 ale revistei Th e 
Economist, aceste coperte sunt adesea pline 
de simbolismul ocult al elitei, amestecat cu 
mesaje subtile despre numeroasele moduri 
în care elita controlează masele. În elita din 

2019, toate acestea sunt mai evidente decât 
oricând.

LUMEA ÎN 2019
Aceasta este descrierea noastră 

de Th e Economist pe site-ul său ofi cial: 
„Lumea în 2019 are în spate trei decenii 
de succese editoriale: acesta va fi  cea de-a 
33-a ediţie. Aceasta va privi în perspectivă 
planurile administraţiei Trump cu un nou 
Congres, realitatea Brexit-ului, alegerile 
din India, Indonezia, Nigeria și Europa, 
întreruperi tehnologice din partea AI 
(inteligenţei artifi ciale) și a Chinei (2019 ar 
putea marca punctul culminant al Silicon 
Valley?), călătoriile în spaţiu la 50 de ani 
după aterizarea pe Lună și cultura la 500 de 
ani după Leonardo da Vinci”.

Reţineţi că descrierea subliniază faptul 
că „aceasta va fi  a 33-a ediţie”. De ce să fi e 
subliniat acest fapt numerologic aleatoriu? 
Tocmai pentru că 33 este cel mai important 

număr în francmasonerie? Acest aspect ar 
avea sens, deoarece coperta prezintă un 
simbolism masonic intens.

LEONARDO DA VINCI
Tema principală a acestei coperte 

este Leonardo da Vinci, deoarece anul 2019 
va marca aniversarea a 500 de ani de la 
moartea sa. Ca atare, coperta este făcută să 
arate ca un manuscris da Vinci.

Primul detaliu pe care îl putem observa 
este scrierea în oglindă. De ce este scris totul 
invers? Ei bine, da Vinci a folosit adesea 

scrisul în oglindă și motivul pentru care a 
făcut aceasta rămâne un mister. Unii susţin 
că nu dorea să păteze cu cerneală în timp ce 
scria, alţii cred că nu dorea ca alţi oameni să-i 
fure ideile. Cei care au cercetat înclinaţiile 
oculte ale lui da Vinci cred că scrierea sa în 
oglindă poate avea legătură cu încercarea 
lui de a ascunde cunoașterea esoterică. În 
epoca sa, cei care l-au acuzat pe da Vinci că 
este eretic chiar i-au numit înscrisurile în 
oglindă „scrieri ale diavolului”. În cercurile 
oculte, scrierea în oglindă este deseori 
asociată cu satanismul și cu magia neagră, 
bazată pe inversarea simbolurilor.

Să analizăm simbolismul copertei.

OMUL VITRUVIAN
În centrul copertei se afl ă omul 

vitruvian, celebra schiţă a lui da Vinci 
înfăţișând un om desenat în interiorul 
unui cerc și al unui pătrat. Se spune că ar fi  
reprezentarea „omului perfect”.

Deși omul vitruvian este adesea descris 
ca un „studiu al proporţiilor umane”, 
el are un înţeles simbolic mult mai 
profund în cercurile oculte – mai ales 
în francomasonerie. Reprezintă în mod 
esoteric trupul uman (microcosmosul) 
ca o refl ectare a întregului univers 
(macrocosmosul) – un principiu ermetic, 
rezumat de zicala „Precum deasupra, la fel 
și dedesubt”.

Schiţa lui da Vinci s-a bazat pe lucrările 
lui Vitruvius, un arhitect roman care a 
fost considerat primul Mare Maestru al 
francmasoneriei. Destul de adecvat, omul 
vitruvian descrie vizual scopul fi nal al 
francmasoneriei: „cuadratura cercului” 
(această expresie este o metaforă referindu-se 
la încercarea de a realiza ceva imposibil).

În simbolismul masonic, pătratul 
reprezintă trupul, iar cercul reprezintă 
sufl etul. Pe o scară mai largă, pătratul 
reprezintă lumea materială, în timp ce 
cercul reprezintă tărâmul spiritual. Unul 
dintre scopurile francmasoneriei este de 
a armoniza aceste două lumi opuse (cea 
fi zică și cea spirituală), pentru a crea „omul 
perfect”. Acest concept este pe deplin 
reprezentat în logo-ul masoneriei.

Sigla Masoneriei combină un echer și 
un compas – două instrumente folosite 
în arhitectură. Echerul este folosit pentru 
a desena pătrate, în timp ce compasul 
este folosit pentru a desena cercuri. 

Prin „cuadratura cercului” se spune că 
francmasonul atinge o așa-zisă dumnezeire. 

Pentru coperta celei de a 33-a ediţii 
anuale, Th e Economist are un „om vitruvian 
modern”.Omul vitruvian al anului 2019 
poartă ochelari pentru vedere pe timp de 
noapte sau poate ochelari pentru realitate 
virtuală (VR). Vederea lui este îmbunătăţită 
sau este orbit? În mâinile sale, el ţine o 
frunză de canabis, o minge de baseball și un 
smartphone. S-ar putea argumenta că toate 
aceste lucruri sunt folosite pentru a distrage 
atenţia și a liniști omul modern, prin 
intermediul companiilor de medicamente, 
al tehnologiei și al divertismentului.

Omul vitruvian are, de asemenea două 
tatuaje. Pe antebraţul său este un dublu 
helix (o spirală dublă), simbol reprezentând 
ADN-ul. Acesta este cel mai probabil , 
o referire la cercetările intense asupra 
modifi cării ADN-ului, desfășurate în 
sectorul privat. ADN-ul omului vitruvian 
a fost modifi cat?

Deasupra inimii lui este tatuat „#MeToo”. 
Mișcarea #metoo a expus câţiva ciudaţi de 
la Hollywood și, în același timp, a creat un 
climat în care mulţi oameni au fost acuzaţi, 
judecaţi și condamnaţi la expulzare din 
sfera publică.

Într-o notă oarecum asociată, omul 
vitruvian ţine într-o mână o balanţă – un 
simbol clasic, care reprezintă justiţia. Cu 
toate acestea, balanţa este foarte înclinată 
în partea care are 5 persoane, faţă de cea 
cu 4. Simbolizează aceasta Curtea Supremă 
din SUA, care a câștigat recent un nou și 
controversat judecător, sau este vorba doar 
de balanţa înclinată a justiţiei în 2019?

În general, omul vitruvian modern pare 
să fi e orbit, slăbit, distras și reprimat. Cercul 
din jurul lui, care simboliza odată lumea 
spirituală, este acum Pământul. Omul 
vitruvian și-a pierdut sufl etul? Este acum 
preocupat doar de problemele lumești?

Va urma

Între celelalte sloganuri 
care au invadat societatea 

românească post-decembristă 
și mai ales mass-media, cel mai 
frecvent a fost și a rămas până în 
zilele noastre cel referitor la „Jos 
Securitatea”!”, o instituţie care a 
avut păcatele ei, atât la noi, cât și 
în întreaga lume. Păcatele acestei 
instituţii, ca un rău necesar, sunt 
deci universal valabile, dar nicăieri 
în Europa nu s-a trâmbiţat cu atâta 
și atât de mult timp sloganul „Jos 
Securitatea!”. De ce oare numai în 
România s-a condamnat în bloc 
această instituţie, care a fost de 
inspiraţie sovietică și cele mai mari 
și grave crime referitoare la elitele 
politice și intelectuale românești 
se leagă, aproape în exclusivitate, 
de perioada stalinistă, în care 
conducerea partidului comunist 
și a ţării, la toate nivelurile, a 
încăput pe mâna unor cadre, ca 
să fi u în ton cu vremurile, care 
erau alogene, adică străine (…). 

Aceasta până în anul 1960, când 
încet, încet, Securitatea a devenit 
naţională, ca să mă exprim mai 
pe românește. Păcatele ei nu au 
fost, comuniste. Dar, ca să fi m mai 
concreţi și actuali, vom aminti 
aici doar faptul că în zilele noastre 
controlul intimităţii indivizilor, 
prin intermediul tehnologiei, al 
telefoanelor atât de periculoase 
odinioară pentru români, a 
devenit, în toate democraţiile 
occidentale, o practică obișnuită. 
Ba mai mult, astăzi toate 
convorbirile telefonice, absolut 
toate convorbirile telefonice sunt 
înregistrate și păstrate, depozitate. 
Dar ascultarea individului 
prin tehnologia electronică a 
banalului telefon mobil este doar 
un mijloc prin care toţi cetăţenii 
sunt spionaţi, mai ales de statele 
puternice! Deși se bucură de cele 
mai largi drepturi și libertăţi, 
omul, cetăţeanul, individul este, în 
prezent, mai controlat ca oricând și 
niciun stat poliţienesc, „securist”, 
nu a reușit să pătrundă atât de 
profund în intimitatea oamenilor 
cum reușesc să o facă democraţiile 
actuale, sub paravanul luptei 

împotriva terorismului.
După 11 septembrie 2001, când 

America a fost zguduită de un atac 
îngrozitor, practic s-a declanșat 
un bombardament informatic, 
astfel ca niciun  telefon, nicio 
convorbire să nu scape și să nu fi e 
înregistrată și eventual ascultată. 
Aceasta în numele democraţiei, al 
libertăţii și securităţii individului. 
O libertate reglementată, ascultată, 
supravegheată mai ceva ca pe 
vremea „Securităţii” care, iată, 
la noi, la români, a fost și este 
blamată, condamnată în bloc și 
parcă tot mai intens, ca și cum ar 
încurca, ar stânjeni, ar destructura 
niște interese oculte, străine, care 
vizează, mai ales acum, la 100 de ani 
de la Marea Unire, destabilizarea 
ţării. Poate și de aceea, acest slogan 
„Jos Securitatea”, nu s-a auzit cu 
atâta violenţă și frecvenţă și în ţări 
precum Ungaria, Cehoslovacia, 
Germania de Est și Vest, Polonia 
sau Iugoslavia. Pentru că ruperea 
în bucăţi a Cehoslovaciei sau 
a Iugoslaviei, sau, dimpotrivă, 
unifi carea Germaniei au reușit, 
în timp ce în România au eșuat 
încercările de destabilizare 

prin manipularea unor stări 
de nemulţumire a populaţiei și 
incitarea minorităţii maghiare, așa 
cum s-a întâmplat imediat după 
lovitura de stat din decembrie 
1989. Desigur că unii dintre 
cititorii acestor rânduri vor spune 
că în decembrie 1989 ni s-a dat 
o mână de ajutor străină pentru 
a înlătura regimul dictatorial. 
Așa o fi , de acord cu schimbarea 
regimului, dar nu și cu demolarea 
ţării și destabilizarea ei. Și dacă 
Securitatea nu ar fi  fost la datorie 
și nu ar fi  cunoscut scenariile 
pregătite pentru destructurarea 
ţării, probabil că astăzi nu am 
fi  avut ocazia să aniversăm 
Centenarul Unirii Transilvaniei cu 
România.

Asemenea scenarii sunt și 
astăzi la ordinea zilei și dacă 
ele au reușit în Iugoslavia sau 
Cehoslovacia, de ce nu ar reuși și 
în cazul României, considerată și 
astăzi un stat artifi cial, creaţie a 
Tratatului de Pace de la Trianon. 
De aceea, orice serviciu, orice 
instituţie, orice structură de 
securitate românească trebuie 
compromisă, batjocorită, slăbită, 

pusă la stâlpul infamiei tocmai de 
către aceia care, fi e din exteriorul 
ţării, fi e din interiorul ei, căci cozi 
de topor se găsesc oricând încă 
de pe vremea lui Mihai Viteazul, 
Avram Iancu, Horea, Cloșca și 
Crișan și Tudor Vladimirescu, 
încearcă și în prezent, dar prin 
mijloace mai rafi nate, să-și 
îndeplinească ţinta reconfi gurării 
teritoriale a României! Și chiar în 
anul Centenarului, prin declaraţii 
și acţiuni de genul „noi suntem în 
doliu” „nu avem ce sărbători” și „nu 
vom participa la nicio festivitate, 
inclusiv diplomatică”, se va încerca 
crearea unor tensiuni intense 
destabilizatoare, care să poată 
aduce în prim planul marilor puteri 
ale lumii problema Transilvaniei și 
a Trianonului. Noroc că românii 
au totuși ceva experienţă și 
expertiză în problema serviciilor 
de securitate și că americanii, 
care ne-au ajutat și în 1918, prin 
celebra declaraţie în 14 puncte a 
președintelui Woodrow Wilson, au 
venit în sfârșit și în România! Așa 
că mai încet cu pianul pe scări și cu 
sloganurile care se mai poartă doar 
în România!

SLOGANURI PERICULOASE…SLOGANURI PERICULOASE…
Gheorghe CIUL, Director editorial, „Unirea”
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

În perioada 7-10 mai la 
Sibiu, experți, ofi ciali și 

politicieni din întreaga comunitate 
europeană, dar și de peste ocean au 
discutat despre „viitorul Europei”. 
Dezbaterile au avut loc la conferința 
internațională desfășurată în 
marja Summitului de la Sibiu, sub 
patronajul președintelui Klaus 
Iohannis și cel al Președinției 
Române a Consiliului UE. 

Prezentă la eveniment, 
vicepremierul Ucrainei Ivanna 
Klimpuș-Ţinţadze, a acordat 
portalului Deschide.md un scurt 
interviu despre relațiile bilaterale 
dintre Republica Moldova și 
Ucraina, modul în care noul 
președinte al Ucrainei ar putea 
infl uența dialogul dintre cele două 
țări și despre punctele comune la 
frontieră, proiect ce pare să fi  fost 
pus pe linie de așteptare.

Deschide.md: De curând, 
în Ucraina au avut loc alegeri 
prezidențiale soldate cu victoria lui 
Vladimir Zelenski, un nume care 
generează mult suspans, inclusiv 
în ceea ce privește politica externă 
a Ucrainei. Cum și în ce direcție 
ar putea evolua relațiile moldo-
ucrainene pe parcursul mandatului 
său?

Ivanna Klimpuș-Ţinţadze: 
În primul rând, consider că este 
imperativ necesar ca Ucraina să 
continue a fi  o țară predictibilă și 
consecventă. Din acest considerent 
pentru noi, la nivel guvernamental, 
este foarte important ca președintele 
nou ales să continue linia pe care 
am construit-o pe parcursul a 5 
ani, relațiile și cu UE, cu NATO și 
cu vecinii noștri, prietenii noștri, 
partenerii noștri. Pentru noi este 
important că Moldova, la fel ca și 
Ucraina, are Acord de Asociere 
cu UE, să existe o poziție comună 
a Ucrainei și Moldovei în dialogul 
ce are loc în marja Parteneriatului 
Estic cu țările membre UE. Iar 
noi din partea noastră, din partea 
guvernării vom insista ca această 
politică și „aparatul” politicii 
interne și politica relațiilor cu 
partenerii noștri să continue în 
aceeași cheie în care am construit-o 
în ultimii 5 ani. Eu sper că vom fi  
auziți și sper că doar amplifi carea 
și aprofundarea relațiilor noastre 
poate aduce rezultate benefi ce.

Deschide.md: Clasa politică 
de la Chișinău se afl ă într-o 
perioadă de negociere a majorității 
parlamentare, iar câteva dintre 
scenariile postelectorale sunt cu 
implicarea PSRM (partid pro-rus) 
în viitoare formulă de guvernare. Ce 
riscuri pentru securitatea regională, 
dar și pentru relațiile bilaterale dintre 
Ucraina și Republica Moldova poate 
să genereze o eventuală guvernare 
în care se va regăsi și PSRM?

Ivanna Klimpuș-Ţinţadze: 
Înțelegeți, a te juca cu Rusia, din 
experiența   noastră personală, 
așa cum s-a întâmplat în 
perioada guvernării lui Ianukovici, 
nu ajută la construirea unui dialog 
bilateral echitabil, pe picior de 
egalitate cu Rusia. De-aceea eu cred 
că este o greșeală să-ți construiești 
relațiile (cu Rusia) pe jocuri și pe 

disponibilitatea de a ceda interesele 
naționale de dragul fantomei unei 
bune colaborări cu Rusia. Eu cred 
că Federația Rusă înțelege perfect 
limba puterii, precum și capacitatea 
fi ecărui stat de a-și apăra interesele 
naționale și unitatea partenerilor. 
Din acest considerent mie, desigur, 
mi-ar plăcea foarte mult să văd cum 
Moldova își apără în continuare 
interesul național, inclusiv în 
dialogul cu Federația Rusă.  Noi, 
în Ucraina am interzis partidul 
comunist și noi credem că acest act 
a fost o abordare corectă. Evident, 
sunt partide care promovează 
o ideologie socialistă, dar este 
important că noi toți am înțeles 
ce pericole prezintă asta pentru 
supraviețuirea noastră ca stat.

Deschide.md: Președintele 
Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a 
cerut de mai multe ori într-o vizită 
în Ucraina, deși a refuzat să declare 
tranșant că Crimeea este teritoriu 
ucrainean. Credeți că are vreo șansă 
să ajungă în țara Dvs. în calitatea pe 
care o are în prezent? 

Ivanna Klimpuș-Ţinţadze: 
Probabil invitația ar trebui s-o 
primească de la președintele nostru, 
iar până la momentul de față el 
nu a fost invitat. Politica noastră 
e foarte clară. Noi cerem nu doar 
nerecunoașterea anexării ilegale 
a Crimeii de la partenerii noștri, 
deși suntem recunoscători că 
majoritatea dintre ei așa și fac. Mai 
mult, dacă erau careva vizite 
făcute prin Federația Rusă, spre 
Crimeea, noi interzicem, e legea 
noastră, noi interzicem acestor 
politicieni intrarea în Ucraina. 
De asta invitația va fi , desigur, o 
decizie politică. Nimeni nu neagă 
că dialogul este foarte necesar, dar 
dacă acest dialog va avea loc anume 
în Ucraina sau pe teren neutru… 
nu știu. Eu cred că totuși va avea 
loc pe un teren neutru deoarece 
pentru noi este foarte principial 
nerecunoașterea anexării Crimeii 
de către Rusia. Crimeea este 
teritoriu ucrainean, noi vom apăra 
și în continuare această poziție 
și mizăm pe faptul că ansamblul 
relațiilor cu partenerii noștri ne 
va ajuta să întoarcem Crimeea în 
componența Ucrainei.

Deschide.md: Ce se întâmplă 
cu Donbasul? Se va transforma și el 
într-o a doua Transnistrie?

Ivanna Klimpuș-Ţinţadze: Știți, 
mie mi se pare că Donbas la moment 
nu este un confl ict înghețat. Este un 
confl ict aprins, fi erbinte, în fi ecare 

zi practic, avem pierderi, fi e morți, 
fi e răniți. De asta mi se pare că e 
un pic altă situație. Mi se pare că 
înghețarea acestui confl ict va avea 
un efect negativ nu doar asupra 
securității și stabilității Ucrainei, 
dar și a întregii Europe, inclusiv a 
Moldovei. De asta noi trebuie să 
depunem toate eforturile pentru 
a folosi mecanismele politice și 
diplomatice ca să obligăm Rusia 
să revină la respectarea dreptului 
internațional. Asta nu e simplu, 
asta cere lucru serios cu partenerii, 
inclusiv cu SUA, ca parte a acestei 
construcții de infl uență și presiune 
asupra Rusiei. Desigur, întâi 
de toate, trebuie să obținem ca 
pe continentul european, acele 
gânduri și dorințe de a reveni la 
„business as usual”  cu Federația 
Rusă, să nu devină realitate, 
până când Rusia nu va accepta 
regulile care sunt importante și 
caracteristice pentru toată lumea.

Deschide.md:  La Chișinău, se 
creează impresia că procesul de 
deschidere a punctelor comune 
de control la frontiera moldo-
ucraineană s-a oprit? Ce se întâmplă 
cu acest proiect?

Ivanna Klimpuș-Ţinţadze: Știți, 
pentru noi, de fapt, e o sarcină 
foarte importantă în anii următori 
– să lărgim infrastructura pe toată 
granița de vest a Ucrainei, inclusiv 
cu Republica Moldova, România, 
Polonia, Austria, pentru că există 
relații economice și interumane 
care se întăresc, inclusiv a 
regimului fără vize. De asta noi 
am creat o echipă guvernamentală 
de lucru, care lucrează la strategia 
de controlare integrală a hotarelor, 
iar o parte din misiunea acestei 
echipe este deschiderea unor 
puncte noi vamale și dezvoltarea 
infrastructurii a punctelor 
existente.

Deschide.md: Dar putem răspunde 
astăzi la întrebarea când și dacă va mai 
fi  deschis un eventual punct comun la 
frontiera moldo-ucraineană?

Ivanna Klimpuș-Ţinţadze: 
Mi-e greu să spun când va fi  
deschis următorul punct comun 
cu Moldova, dar până la fi nele 
lunii iunie strategia va fi  adoptată, 
iar până în septembrie-octombrie 
vom avea un plan concret de 
implementare. Cred că atunci ne 
putem întoarce la această discuție și 
vă voi putea răspunde cu siguranță, 
când mai exact deschidem 
următorul punct.

FRANCO FRATTINI IAR FRANCO FRATTINI IAR 
LA CHIȘINĂU ȘI IAR LA CHIȘINĂU ȘI IAR 

AMICAL CU TIRASPOLULAMICAL CU TIRASPOLUL

CÂND VA PUPA DODON KIE VUL ȘI CÂND VA PUPA DODON KIE VUL ȘI 
PUNCTE COMUNE DE FRONTIERĂ

Vizita neașteptată, pe 10 și 
11 mai curent, a lui Franco 

Frattini, reprezentantul special al 
Președinției slovace a OSCE, la 
Chișinău și Tiraspol, ar trebui să-i 
trezească la realitate pe politicienii 
noștri, mai noi și pe cei vechi, prinși, 
după două luni de „discuții” sterile, 
în vârtejul sărbătorilor pascale, 
sovieto-comuniste și europene. Sau 
cel puțin să se întrebe care a fost 
adevăratul scop al ofi cialului OSCE 
în acest blitz-turneu.  

„REASIGURĂRILE” 
LUI PLAHOTNIUC ȘI 

OPTIMISMUL LUI FRATTINI 
Pierzându-și răbdarea, fără să 

aștepte până se va forma un nou 
guvern, Franco Frattini a venit  la 
Chișinău să impulsioneze dialogul 
transnistrean cu Tiraspolul, în așa 
fel încât să nu se piardă „dinamica” 
negocierilor de până la alegerile 
parlamentare. El  a lăudat ambele 
părți pentru „atingerea unui 
progres semnifi cativ în procesul 
de reglementare din ultimii ani” 
și a primit „reasigurări” atât  la 
Chișinău, cât și la Tiraspol de 
„intensifi carea eforturilor” și 
dorința de a menține „un ritm 
susținut al negocierilor, ca să ducă 
la bun sfârșit acțiunile cuprinse în 
„pachetul Berlin-plus” și să meargă 
dincolo de acesta.

Citând comunicatul OSCE, bate 
la ochi faptul că „reasigurările” de la 
Chișinău au venit din partea lui 
Vlad Plahotniuc, „coordonatorul 
coaliției moldovenești de 
guvernare” și Cristinei Lesnic, 
„reprezentantul politic” din partea 
Republicii Moldova. Știe Frattini 
ceva mai mult decât noi despre 
formarea și componența viitorului 
guvern de la Chișinău? Aceste 
două persoane ne vor reprezenta 
în continuare în problematica 
transnistreană? Dacă da, rezultatul 
trebuie să și-l asume și deputații 
Blocului ACUM.

Optimismul lui Frattini, 
sincer vorbind, pare fals de tot, 
în condițiile în care autoritățile 

separatiste de  la Tiraspol profi tă 
de faptul că guvernarea de  la 
Chișinău e în proces de „facere”, au 
consolidat „granița” și au introdus 
o taxă de 100 de euro (numită 
„vinietă”) pentru transportul care 
va intra pe teritoriul secesionist. La 
întâlnirea de la Tiraspol cu ofi cialul 
OSCE, Krasnoselski a făcut-o 
pe niznaiul referitor la vinietă și 
propriul decret prin care satele de 
pe malul stâng se afl ă temporar sub 
jurisdicția Republicii Moldova, în 
schimb s-a arătat foarte îngrijorat 
de „dosarele politice” deschise 
de Chișinău unor funcționari 
(de fapt infractori) din regiunea 
transnistreană și de posturile 
vamale comune moldo-ucrainene 

de la frontiera estică, califi când 
aceste posturi ca o blocadă politico-
economică. Liderul separatist și-ar 
mai dori o mai bună cooperare 
a sectoarelor bancare, livrarea 
fără piedici a corespondenței pe 
malul stâng, dar trece sub tăcere 
pericolul depozitului de muniții de 
la Colbasna, unde sunt stocate 20 
de mii de tone de muniții, multe 
datând încă din perioada celui de 
al Doilea Război Mondial. 

 E o palmă răsunătoare, 
dar, trebuie să recunoaștem, 
logică, aplicată Chișinăului și 
lui Plahotniuc personal, după ce 
mașinile transnistrene au obținut 
dreptul să circule în afara Republicii 
Moldova cu numere speciale, 
„neutre”, recunoscându-li-se de 
facto apartenența la o entitate 
statală „neutră”, deocamdată. Așa 
procedează statele „reale”, iau bani 
pentru mijloacele de transport, își 
completează bugetul pe socoteala 
cetățenilor „statului vecin”, care 
trec „granița” cel mai des.

Cristina Lesnic consideră 
că „problema este inegală”, că 
„sistemul aplicat de colegii din 
Transnistria este unul foarte bizar, 
fi indcă taxa se aplică per persoană 
și nu per vehicul”. Nu excludem 
că „colegii” ei de la Tiraspol o vor 
auzi și vor face o „concesie”: vor 
aplica taxa per vehicul, așteptând 
la rândul lor o concesie din 
partea Chișinăului. Or, Chișinăul 
nu percepe nici o taxă?! Nici pe 
persoană, nici per vehicul. 

CONCESII MIMATE ȘI 
CONCESII REALE SAU DE CE 
N-ARE RĂBDARE FRATTINI

Așa a funcționat până acum 
„mecanismul” negocierilor, 
acesta e sensul tacticii „pașilor 
mici”: separatiștii pun stăpânire 
pe pământurile țăranilor, interzic 
grafi a latină și manualele de  la 
Chișinău, supun unor taxe 
împovărătoare, unor acțiuni de 
hărțuire și intimidare școlile care 
au luptat să mențină grafi a latină 
și curricula Ministerului Educației, 

transformând viața elevilor și 
profesorilor într-un calvar, ca apoi 
să-și manifeste „generozitatea” – să 
mimeze niște concesii, făcând câte 
un pas mic înapoi, permițându-le, 
anevoie, proprietarilor să lucreze 
pământul, fără să le întoarcă 
dreptul de proprietate, reducând 
din taxele școlilor, „îmbunătățind 
viața elevilor și profesorilor”, în 
schimbul unor concesii reale, care 
le asigură o recunoaștere de facto 
din partea Chișinăului.

Cum să-l înțelegem pe Franco 
Frattini, prietenul lui Serghei 
Lavrov, când nu are răbdare să 
continue politica „pașilor mici”? 
Ori poate se teme să nu se piardă 
„dinamica” concesiilor unilaterale 
în folosul separatiștilor?

Nicolae NEGRU, editorialist, portalul ziarulnational.md

p
pseparatiste de la Tiraspol profită transformând viața elevilor și

disponibilitatea de a ceda interesele zi practic avem pierderi fie morți

Svetlana MAFTEI, Deschide.md

VICEPREMIERUL UCRAINEI:VICEPREMIERUL UCRAINEI:
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Ministerul Apărării 
din Israel a anunţat 

că proiectul construcţiei unui 
gard de șase metri înălţime în 
jurul orașului Gaza a intrat în 
faza fi nală, informează Times 
of Israel.

Bariera se va întinde pe 
65 km în jurul enclavei și va 
fi  ridicată deasupra zidului 
subteran de beton, construit 
în jurul Gaza pentru a 
bloca atacurile teroriste. 
Prim-ministrul Israelului, 
Benjamin Netanyahu, susţine 
că barierele sunt necesare 
„pentru a preveni infi ltrarea 
teroriștilor pe teritoriul 
nostru”.

„Am început să lucrăm 

la componenta fi nală din 
proiectul barierei de la graniţa 
cu Fâșia Gaza. Obstacolul 
este unic și conceput special 
pentru a proteja împotriva 
ameninţărilor din partea 
Fâșiei (Gaza) și pentru a 
oferi soluţie mai bună în 
prevenirea infi ltrărilor pe 
teritoriul israelian”, a declarat 
conducătorul proiectului, 
generalul în rezervă Eran Ofi r.

Noul zid va cântări 
aproximativ 20.000 de tone 
și va fi  echipat cu senzori și 
alte componente de securitate 
modernă.

În 2016, Israelul a început 
construirea unei noi bariere în 
jurul orașului Gaza, după ce 

Hamas a folosit, în 
războiul din 2014, 
atacuri subterane 
împotriva trupelor 
israeliene.

UE VA OCOLI SANCŢIUNILE UE VA OCOLI SANCŢIUNILE 
IMPUSE DE SUA IRANULUI

Franţa, Germania și Marea Britanie 
au instituit un mecanism fi nanciar 

menit a evita sancţiunile impuse de SUA 
Iranului și a menţine în viaţă acordul 
nuclear din 2015. Prin intermediul 
instrumentului comercial Instex, 
ele speră să-și exercite suveranitatea 
economică în faţa hotărârii Washington-
ului de a impune politica sa externă 
Europei, comentează Patrick Wintour, 
pentru Th e Guardian.

Strategia se va concentra iniţial 
asupra încercării de facilitare a fl uxului 
livrărilor umanitare spre Iran, a spus 
ministrul german de externe, Heiko 
Maas. Livrările de acest fel, inclusiv 
medicamente și alimente, nu ar 
trebui să fi e supuse sancţiunilor SUA.
În cele din urmă, ideea este să fi e extinsă 
sfera sa de acţiune, astfel încât să permită 
fi rmelor europene să facă schimbări 
în mod mai liber cu Iranul, într-un 
domeniu de mărfuri care să le includă 
pe cele supuse sancţiunilor, a spus 
șeful afacerilor externe UE, Federica 
Mogherini.

Instex (prescurtarea de la „Instrument 
pentru susţinerea schimburilor 
comerciale”), înregistrat recent, va 
funcţiona ca un preconizat canal de plată 
dintre Europa spre Iran și viceversa. Nu 
va fi  deplin funcţional decât ceva mai 
târziu, anul acesta.

Este de așteptat ca Iranul să înfi inţeze 
o organizaţie paralelă. Dacă proiectul 
va funcţiona, va fi  probabil cel mai 

util pentru fi rmele mici și medii care 
nu au legături cu SUA. Organismul 
este conceput și administrat de Marea 
Britanie, Franţa și Germania, dar va 
primi susţinerea întregii UE.

UE a refuzat să-i urmeze exemplul 
lui Donald Trump, anul trecut, când 
s-a retras din acordul nuclear convenit 
în 2015. Washington-ul spune că, deși 
Iranul a întrunit condiţiile, acordul a 
fost prea generos, nereușind să limiteze 
programul său de înarmare cu rachete 
balistice sau să-i împiedice intervenţiile 
la nivel regional.

De atunci, fi rmele europene se 
confruntă cu măsurile tot mai ferme 
și în mare măsură efi ciente luate de 
Trezoreria SUA, pentru a le determina 
să nu facă schimburi cu Iranul. Multe 
multinaţionale și-au retras investiţiile 
din Iran, aruncând economia iraniană, 
deja suferindă, în noi difi cultăţi.

Teheranul insistă asupra realizării 
unor progrese în privinţa acestui canal 
de plăţi de mai multe luni, uneori 
ameninţând să se retragă din acord, dacă 
UE nu tratează mai urgent exerciţiul 
bancar și legal de mare tehnicitate.

O întrebare crucială este dacă SUA vor 
considera Instex-ul, sub forma sa iniţială, 
ca fi ind o ţintă legitimă a sancţiunilor 
adoptate de Trezoreria SUA, întrucât a 
avertizat că orice entitate europeană care 
face comerţ cu Iranul și are conexiuni 
americane sau folosește dolari poate fi  
supusă unor amenzi punitive.

Scopul iniţial al Instex, de facilitare a 
fl uxului de livrări, de felul alimentelor 
și medicamentelor, către Iran, ar putea 
proteja organismul, întrucât reţeaua 
sancţiunilor americane nu este menită a 
cuprinde și livrările umanitare.

În 2017, exportul de medicamente 
din Europa spre Iran a valorat 884 de 
milioane de dolari, comparativ cu 194 de 
milioane cel din China și 52 de milioane, 
din India, conform datelor ONU.

Esfandyar Batmanghelidj, fondatorul 
forumului de afaceri Europa-Iran, a spus 
că, chiar dacă este limitat, mecanismul ar 
putea netezi în fi nal calea spre ceva mai 
ambiţios.

„S-ar putea transforma într-un punct 
pe care SUA l-ar găsi greu de ţintit, în 
condiţii de legitimitate politică, având 
în vedere concentrarea sa asupra laturii 
umanitare”. a spus el.

Ambasada SUA la Berlin a spus că 
Washington-ul nu se așteaptă ca sistemul 
de plăţi să reducă presiunile economice 
cu care se confruntă Iranul. Un purtător 
de cuvânt al ambasadei a repetat 
ameninţarea lui Trump, potrivit căreia 
toţi cei care continuă să facă afaceri cu 
Iranul vor fi  supuși sancţiunilor SUA.

Reprezentarea diplomatică de rang 
înalt din consiliul de supervizare al 
Instex ar putea acţiona ca un paravan 
care va împiedica administraţia Trump 
să impună sancţiuni.

Viceministrul de externe iranian, 
Abbas Araqchi, a spus că succesul acestui 
mecanism va depinde de întâlnirile, 
la nivel de experţi, pe care le va avea 
ulterior Iranul cu europenii, inclusiv 
între băncile lor centrale.

În condiţiile planurilor Regatului Unit 
de retragere din UE, Londra este mai 
puţin motivată decât politicienii francezi 
și germani să considere acest instrument 
drept începutul unui demers mai amplu, 
de stabilire a unui concurent bazat pe 
euro pentru dolar. Ministrul francez al 
fi nanţelor, Bruno Le Maire, a făcut apel, în 
repetate rânduri, la sporirea autonomiei 
europene, iar UE analizează planuri de 
contestare a dominaţiei dolarului.

LA MASĂ CU LA MASĂ CU 
TALIBANIITALIBANII
Speranţa că Statele Unite vor încheia cel mai 

îndelungat confl ict în care au fost implicate 
forţele lor armate permite să fi e privit cu ochi buni 
anunţul potrivit căruia diplomaţia americană se 
apropie de un acord de pace cu miliţia talibanilor 
din Afganistan.

Au trecut mai bine de 17 ani de război, fără 
vreo perspectivă concretă ca una dintre 

tabere s-o subjuge pe cealaltă. Până în prezent, 
147.000 de persoane au murit, cheltuielile militare 
ale Washingtonului ajungând la un trilion de dolari.

Conform condiţiilor afl ate în dezbatere, SUA se 
angajează să-i retragă pe cei 14.000 de militari ai săi 
din ţara afl ată în Asia Centrală, într-un răstimp de 18 
luni, în schimb talibanii urmând să lupte împotriva 
reţelelor teroriste și să înceapă un dialog cu guvernul 
central.

Căutarea unui acord constituie recunoașterea de 
către Casa Albă a faptului că efi cienţa căii militare s-a 
epuizat. Nu este pusă la îndoială, însă, legitimitatea 
folosirii de trupe pe pământ afgan, în momentul în 

care președintele de la acea vreme, George W. Bush, 
a recurs la această măsură extremă.

Este vorba despre răspunsul la adresa lui 11 
septembrie 2001, care s-a bucurat de un amplu sprijin 
internaţional – spre deosebire de ofensiva unilaterală 
din Irak, doi ani mai târziu. Obiectivul era acela de 
a-i înlătura pe talibani de la putere, ca represalii faţă 
de adăpostul oferit de grupare lui Osama bin Laden, 
mentorul atentatelor odioase.

S-a înregistrat succes în privinţa izgonirii facţiunii 
de la Kabul și a încheierii celor cinci ani de regim care 
biciuia femeile, minorităţile și orice adversar politic, 
pe baza unei interpretări stricte a legilor islamice.

Cu toate acestea, ţelul ulterior de stabilizare a 
ţării a eșuat. Talibanii au rămas în zone întinse din 
provincie, iar statul post-invazie este în continuare 
fragil și corupt. Nu întâmplător, prezenţa soldaţilor 
americani s-a prelungit pe o perioadă nedeterminată.

Retragerea prin intermediul unui acord de succes 
ar aduce un câștig de imagine până acum tulburei 
politici externe a lui Donald Trump.

În acest domeniu, majoritatea acţiunilor sale 
a avut urmări negative, cum ar fi  retragerea din 
Acordul de la Paris. Și o altă negociere importantă, 
legată de renunţarea de către Coreea de Nord la 
armele nucleare, se lovește de puţinele garanţii pe 
care dictatorul Kim Jong-un le-a oferit, cum că se va 
ţine de promisiuni.

De altfel, de același pericol suferă negocierile 
cu insurgenţii afgani. Este greu să te încrezi în 
angajamentul antiterorist al celor care s-au obișnuit 
să comită atentate. În plus, nimic nu indică faptul că, 
într-adevăr, au asimilat valorile democratice.

Sunt observaţii însemnate, iar căutarea unui acord 
minimal cu talibanii reprezintă singura cale posibilă 
pentru a ieși din încurcătură.

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; 
www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

GARD ÎNALT DE ŞASE METRI GARD ÎNALT DE ŞASE METRI 
ÎN JURUL ORAŞULUI GAZA

ranţa Germania și Marea Britanie util pentru firmele mici și medii care

Hamas a folosit în

p
f
a

a
p

a
A
l
a
c
ţ

c
a
ss
î

m
p

ţ

c
a
s

care președintele de la acea vreme George W Bush



Ziarul   Ploiestii
16-22 mai 2019

PAGINA 12

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

0372.032.313033772.033332

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

SPORT

„AUR” ȘI „BRONZ” MONDIAL LA 
„U14”, PENTRU ROMÂNIA… 

Cupa Mondială de Popice U14 (Rokycany 
– Cehia, 7-10.V.2019, Juniori – Cadeţi 
Under 14) a prilejuit tinerilor reprezentanţi 
ai României un admirabil triumf sportiv. 
În proba „Individual clasic” feminin 
(10.V.2019), Campioana României Letiţia 
Ștefania Mihai,  de la CS Conpet Petrolul 
Ploiești (antrenoare ex - Campioanele 
Mondiale Luminiţa Dogaru și Daniela 
Lăcătușu), cu 575 popice doborâte (din 60 
bile lansate la plin și 60 la izolat) a cucerit 
medalia de aur și înaltul titlu de Campioană 
Mondială U14, urmată pe podium de Sara 
Pejak – Croaţia (568 pd) și Selina Th iem – 
Germania (556 pd).

 Cu o zi înainte, în proba de „Tandem 
mixt”, România, având în componenţă  
Cadeţii U14 – Letiţia Ștefania Mihai de la 
CS Conpet Petrolul Ploiești 
și Lucas Aldea – de la CFR 
Cluj Napoca, și-au adjudecat 
preţioasa medalie de bronz, 
devansată de reprezentanţii 
Germaniei și ai Ungariei.

„TRIPLĂ COROANĂ”, LA 
U14, ÎN CAMPIONATUL 

ROMÂNIEI 
O altă splendidă perfor-

manţă a realizat recent (Târgu 
Mureș, 24, 25.IV.2019), cadeta 
ploieșteancă Letiţia Ștefania 
Mihai, care și-a adjudecat 
toate cele trei medalii de aur, 
în Campionatul României de 
Popice U14 și titlurile aferente 
de Campioană Naţională, la 
Individual clasic, la Tandem 

feminin, împreună cu colega de la CS 
Conpet Petrolul – Daria Ioniţă și la Tandem 
mixt, împreună cu Lucas Aldea de la CFR 
Cluj, în care, ulterior, a cucerit și bronzul 
mondial.

Tot sub „bagheta” internaţionalei 

Daniela Lăcătușu (mândră mamă a Letiţiei, 
și aceasta de la 12 ani în carieră, lansată 
spre aurul mondial de antrenoarea emerită 
Eleonora Ioan, mereu preţuită, multipla 
noastră medaliată păstrându-și numele 
de Lăcătușu, cel de campioană…), Conpet 
Petrolul Ploiești și-a mai adjudecat la Târgu 
Mureș, medalii de argint prin Daria Ioniţă 
(Individual clasic și Tandem mixt cu Robert 
Fozokoș - Electromureș Târgu Mureș) și 
prin Teodora Dragu (Tandem feminin, cu 
Diana Stana – Electromureș Târgu Mureș).

DEDICAŢII CU PREŢUIRE… 
Pe treptele performanţelor se urcă, cu 

mult efort, prin multă muncă și sprijinul 
moral este decisiv. În momentele de glorie 
de mare bucurie, gândurile Campioanei 
Mondiale – Letiţia Ștefania Mihai (născută 
în Ploiești, 12.VIII.2004), se îndreaptă 

cu preţuire spre colegii săi din 
clasa a VIII-A a Școlii Gimnaziale 
„Nicolae Bălcescu” Ploiești, unde își 
urmează statutul de elevă silitoare, 
spre Colectivul Didactic, spre fraţii 
săi mai mici, Sara Ioana (11 ani) și 
Șerban Andrei (8 ani), spre părinţi 
(Daniela și Iulian) și nu în ultimul 
rând, spre familia Aldea din Cluj 
Napoca (părinţii coechipierului 
său medaliat), pentru o admirabilă 
susţinere morală…

SUPORTUL 
PERFORMANŢELOR

CS Conpet Petrolul Ploiești, cu 
un palmares intern și internaţional 
strălucitor, a înregistrat în acest 
sezon competiţional și alte succese 
remarcabile, la alte eșaloane de vârstă 
superioare.

 În Campionatul României U23 
(Cluj Napoca, Sala Complex 
Gheorgheni, 7-9.IV.2019), 
reprezentanta Prahovei a 
cucerit „argintul”. Ordinea 
fi nalei: Electromureș Târgu 
Mureș 6666 pd, CS Conpet 
Petrolul Ploiești 6321 pd, 
Siderurgica Hunedoara 6144 
pd, Rapid București 5998 pd. 
CS Conpet Petrolul Ploiești 
(instructor sportiv Daniela 
Lăcătușu), a folosit jucătoarele: 
Letiţia Ștefania Mihai (580 
pd, performera echipei), Alice 
Vasile, Delia Marin, Andreea 
Ioniţă (15 ani, prezentă cu 
România, la Campionatul 
Mondial U18, Rokycany – 
Cehia, 11-15.V.2019), Amalia 
Voicea, Alexandra Popa. 

 Cupa României (Cluj 
Napoca, 23.III.2019): 
Electromureș Târgu Mureș 
(3624 pd), CS Conpet 
Petrolul Ploiești (3305 pd; 
Luminiţa Dogaru – 587 
pd, performera echipei, 
Florentina Naghi. Alice 
Vasile, Nicoleta Trifan, 
Daniela Lăcătușu, Alina 
Sanda, Cristina Ioniţă, 
Daniela Dobre), Rapid 
București (3220 pd). 

 Și în ierarhia naţională 
a senioarelor, CS Conpet 
Petrolul Ploiești și-a 
adjudecat „argintul” în 
Campionatul României 
(Cluj Napoca, 4, 5.V.2019). 
Podiumul Naţional: 

Electromureș Romgaz Târgu Mureș, Conpet 
Petrolul Ploiești, Rapid București. În fi nala 
naţională, CS Conpet Petrolul Ploiești 
(antrenoare – maestra emerită a sportului – 
prof. Luminiţa Dogaru și Daniela Lăcătușu) 
au folosit jucătoarele: Daniela Lăcătușu (613 
pd performera echipei), Luminiţa Dogaru 
(606 pd…), Florentina Naghi, Alina Sanda, 
Alice Vasile, Nicoleta Trifan.

 Suportul remarcabilelor rezultate ale 
CS Conpet Petrolul Ploiești l-a constituit 
și-l constituie sprijinul celor două mari 
cluburi ale Prahovei și ale României, 
Clubul Sportiv Conpet Ploiești (președinte 
– ing. Radu Necșulescu) și Clubul Sportiv 
Petrolul Ploiești (director prof. Eduard 
Crîngașu, expert-sportiv – prof. Liviu 
Panait) și bineînţeles îndrumarea constantă, 
competentă și benefi că a Federaţiei Române 
de Popice (președinte – prof. Maria 
Popescu).

FOTBAL
Liga 2 / Etapa 34 (11.V.2019, 

Stadion Ilie Oană)  FC Petrolul 
Ploiești – Dacia Unirea Brăila 9-1 

(4-1). Marcatori: Moldoveanu 
(13, 62), Rusu (16, 51), Pușcaș 
(22), Cazan (39), Ștefănescu (61, 
72, 80) / Căruţă (44).

Etapa 35 (Astăzi, joi 

16.V.2019, ora 20.00, Stadion 
„Dan Păltinișanu” Timișoara)   
Ripensia Timișoara – FC Petrolul 
Ploiești (Digi Sport, Telekom, 
Look TV).

Etapa 36 (Luni 20.V.2019, 
ora 18.00, Stadion Ilie Oană); 
Petrolul – ACS Poli Timișoara. 

 Cu patru etape înainte de 
fi nal: Academica Clinceni 77p,  

Chindia Târgoviște 76p, UJ Cluj 
72p, Petrolul 68p… Primele 
două, în fi nal promovează. A 
treia o poate face prin baraj…

Electromureș Romgaz Târgu Mureș Conpet
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CS CONPET PETROLUL PLOIEŞTI, TRIUMF LA POPICE „U14”, LA ROKYCANY – CEHIA…CS CONPET PETROLUL PLOIEŞTI, TRIUMF LA POPICE „U14”, LA ROKYCANY – CEHIA…
CADETA LETIŢIA ŞTEFANIA MIHAI – CAMPIOANĂ MONDIALĂ!CADETA LETIŢIA ŞTEFANIA MIHAI – CAMPIOANĂ MONDIALĂ!

Popice – o disciplină sportivă de tradiţie în Prahova, care în decursul anilor, prin performerii și performerele sale de vârf, de 
la cluburile și asociaţiile din Ploiești, Câmpina, Boldești Scăeni, Băicoi, Sinaia, unii acum legende, alţii în plină glorie, au 

cucerit lauri mondiali și au adus onoare sportului din România. 

PE SCURT, CU ULTIME MICI SPERANŢE…PE SCURT, CU ULTIME MICI SPERANŢE…

Campioana Mondială U14 – Campioana Mondială U14 – 
Letiţia Ştefania Mihai Letiţia Ştefania Mihai 
(în mijloc), de „aur”…(în mijloc), de „aur”…

Lucas Aldea Lucas Aldea 
şi Letiţia şi Letiţia 

Ştefania Mihai Ştefania Mihai 
– tandem de – tandem de 

bronzbronz

Letiţia Ştefania Mihai, Letiţia Ştefania Mihai, 
excelent moral de excelent moral de 

concurs…concurs…

Conpet Petrolul Ploieşti, Conpet Petrolul Ploieşti, 
senioare de argintsenioare de argint

CS Conpet Petrolul U23, de argint…CS Conpet Petrolul U23, de argint…
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