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„Dacă o piatră aflată în cădere liberă ar putea gândi,
ar crede că ea cade din propria voință. ”

- Culese de Tata

Baruch Spinoza (1632- 1677) filosof olandez

CÂȚI BANI ÎNCASEAZĂ BUGETARII
DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ăptămâna
trecută,
v-am prezentat media
veniturilor brute obținute de
salariații Consiliului Județean
Prahova și de cei din instituțiile
coordonate de CJ. Astăzi,
publicăm grila veniturilor
angajaților Primăriei Ploiești
și din structurile aflate în
subordinea Consiliului Local.
Reamintim că, la salariile
medii brute lunare, se adaugă
o serie de alte drepturi precum
sporuri,
indemnizații
de

S

hrană, vouchere de vacanță
etc. Un caz special îl reprezintă
Administrația
Serviciilor
Sociale Comunitare, unde
cheltuielile de personal se
repartizează pe mai multe
categorii de beneficiari. Și mai
facem o precizare: nu știm dacă
bugetele inițiale aprobate de CL
asigură integral salariile până
la sfârșitul anului, deci s-ar
putea ca unele dintre calculele
noastre să nu fie foarte exacte.

S

Continuare în pagina 4

PENTRU CE/CINE VOTEAZĂ
ROMÂNII DUMINICĂ?

D

upă o campanie în care, cu excepția PMP și mai rar USR sau ProRomânia, nu s-a vorbit mai deloc despre problemele Uniunii
Europene, duminică au loc alegerile europarlamentare. Discursurile politice,
inclusiv la acele mitinguri uriașe ale PSD și PNL, organizate ca un soi de
demonstrație de forță, s-au rezumat la atacuri între partide și persoane. Iar
dacă s-au făcut promisiuni, ele au vizat niște chestiuni care n-au nimic în
comun cu Parlamentul European! Fiindcă, nu?, nu PE asfaltează străzile din
comune, nu PE cultivă tomate cu gust românesc, nu PE construiește toalete
în școli. Ce anume votăm așadar pe 26 mai? Astăzi, vă propunem o scurtă
prezentare a ceea ce înseamnă UE și instituțiile care conduc această mare
familie economică, socială și politică de pe bătrânul continent.

U

niunea Europeană a fost fondată
în 1958, sub denumirea de
Comunitatea Economică Europeană, având
inițial șase membri: Belgia, Germania,
Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

CURBA POLITICĂ

De atunci și până astăzi, organizația a sporit
cu încă 22 de membri și și-a schimbat
fundamental politica, devenind o imensă
piață unică, dar și o organizație preocupată
de toate aspectele vieții, de la politică și până

la schimbări climatice, protecția mediului și
sănătate, relații externe, securitate, justiție și
migrație.
continuare din pagina 6
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untem experți în curbe. Ne plac
curbele mai mult decât drumurile
d
drepte.
Pe noi drumul drept ne plictisește.
U și tu ce nasol e pe autostrăzile de
Uite
a
afară.
Sunt lungi și plictisitoare. Nimic
i
interesant
de văzut. Nu tu o șerpuire, nu tu
u viraj care să te rupă din contemplarea
un
t
tâmpă
a câmpului... Păi, ce-i aia!? Curba e
v
viața
noastră. Vorbim pe ocolite, gândim
p ocolite, trăim pe ocolite. Ce dacă
pe
î
întârziem?
Nu tot acolo ajungem? Parcă
n are sare și piper viața, fără curbe. Ne
nu
l
luăm
șeful pe ocolite deși poate e de zis
î față ce e de zis. Nu spunem direct ce ne
în
d
doare
de teamă să nu fie altceva mai grav,
d
decât
atunci când chiar nu mai putem de
durere. Nu spunem „nu” sau „da” direct,
pentru că ne e frică de consecințe mai
mult decât punem bază în adevăr.
Curba e cel mai la îndemână
compromis. E griul fără de care nu
putem. Suntem dependenți de curbe
chiar dacă știm că viteza cu care circulăm
e prea periculoasă și doar norocul ne-a
ferit de o nenorocire de accident în vreun
gard de beton. Trăim chiar cu plăcere
emoția trecerii pe lângă dezastru. Și
acesta nu-i departe. Iar totul ni se trage
de la ea. De la CURBA POLITICĂ. Ea e
regina curbelor. Ne leagănă când o ia la
stânga, ne leagănă când o face la dreapta
și, uite așa, din legănat în legănat, curba
ne adoarme, iar cât am moțăit ne-a fost
furat aproape totul. Și dacă nici asta nu
doare, atunci nu mai doare nimic. Așa că,
pentru cine s-a săturat de atâtea curbe, îl
aștept pe 26 mai, DIRECT la VOT! Nu
de alta dar e o vorbă care spune clar că,
curba-i curbă până...murim.

UN NOU EPISOD DIN EPOPEEA SPITALULUI
MUNICIPAL CE VA FI SĂ FIE. SAU BA!

Î

ntrebarea pe care o punem este
următoarea: dacă a fost nevoie
de un an și jumătate pentru a găsi
soluția în vederea construirii unui
nou spital municipal la Ploiești și un
alt an și jumătate pentru aprobarea
unei hotărâri cu privire doar la
preluarea unor clădiri/terenuri,
cam de câți ani credeți că va mai fi
nevoie pentru celelalte proceduri,
respectiv, studiu de fezabilitate,
proiect, avize și construirea
propriu-zisă a unității? E o
întrebare pe care o lăsăm deschisă
și al cărui răspuns îl vom afla
pesemne peste ani. În fine, trebuie
ACTUALITATE

1 milion de lei
pentru
ONG-uri

să spunem că, după un timp foarte
îndelungat, consilierii municipali
au renunțat la orgoliile politice
(fiecare partid avea propria soluție,
la un moment dat existau vreo trei)
și au aprobat versiunea cu un spital
municipal în locul fostei cazarme
militare de pe strada Torcători.
De fapt, ca să respectăm adevărul,
pe 31 octombrie 2017, Consiliul
Local Ploiești a adoptat HCL 378,
prin care se aproba preluarea
terenului de la Ministerul Apărării
Naționale și edificarea spitalului, în
răstimp de 10 ani de la preluarea
imobilului, dar se vede treaba că
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Festivalul de
cântec și dans
popular muntenesc

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

nu s-a făcut nimic în acest sens.
A fost nevoie, după lungi contre
și... 18 luni, de o altă hotărâre care
s-o abroge pe cea anterioară, deși
condiționalitățile sunt aproximativ
aceleași. În luna aprilie, CL a emis
o nouă hotărâre care plasează mai
multe responsabilități în cârca
primarului. Primăria Ploiești a
fost abilitată să ceară de la MapN
10. 492 mp de clădiri și 7,1 ha teren
pe care să edifice, în termen de 7
ani de la preluare, spitalul, locuințe
prin programe ale Agenției
Naționale a Locuinței, amenajări
destinate activităților în domeniul
pagina 5

învățământului, spații verzi, de
agrement și de sport. Investițiile vor
fi realizate cu fonduri de la bugetul
local, credite bancare sau programe
cu finanțare europeană. Primăria
s-a angajat să predea apoi MapN 80
de locuințe ANL, cu terenul aferent,
etapizat, dar nu mai târziu de 10
ani de la încheierea contractului
de predare. În cazul în care nu se
va respecta destinația terenului, nu
se vor construi spitalul/blocurile și
nu vor fi predate Armatei cele 80 de
unități locative, imobilul va reveni
de drept proprietarului, adică
Ministerului Apărării.

INEDIT

Catastrofa, pe
agenda elitei
acestui an (II)
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
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Basarabia:
Între anticipate și
corupție politică

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

Psalm 49,20
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urcate pe un piedestal?”” Norica
dragă, eu nu-ți recomand să te uiți
în oglindă, fiindcă s-ar putea să
nu-ți placă ceea ce vezi ori o s-o
ia oglinda la fugă, dar o întrebare
ți-aș adresa: când vei înceta tu cu
atitudinea asta de superioritate,
autosuficiență, de persoană care le
face și le știe pe toate, mai ales când
îi apără pe marii corupți? Când vei
înceta cu sfidarea milioanelor de
români care nu-s de acord cu tine,
cu ALDE? Când vei înceta să te
folosești de putere ca să faci doar
ceea ce vrea neica Tăriceanu?

F

lorin Ciordache, după ce
ministrul Carmen Dan
a anunțat că le va face dosare
protestatarilor anti-PSD:
„Am
văzut că la anumite manifestări
au fost plicuri cu droguri, oameni
la care există suspiciunea că
într-un fel sau altul au fost motivați.
Carmen Dan are dreptate, trebuie

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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autorizat al unui partid, indiferent
ce partid, este anormal.” Bravo,
Florine, dar zi-mi și mie, care e
deosebirea dintre un protestatar
anti-PSD drogat și unul de-al tău
beat mangă și făcut pipi pe el? Aaa,
am înțeles, drogurile nu-s permise,
dar să-ți bei mințile e voie...

C

odrin Ștefănescu: „O parte
din presa securistoidăhastagistă-penelistă-iohannistă
a luat foc de indignare când a
ascultat maneaua lui Guță despre
PSD! S-au tăvălit pe jos, au făcut
crize de nervi, au urlat de invidie.
Dar mie chiar îmi place mult, mult
de tot ! Bravo, Guță!”. Ei, Codrine,
mamă, nu trebuia să-mi zici că
ești manelist, asta se vede de la o
poștă în tot ceea ce faci. Dar acum
chiar te sfătuiesc să nu-ți intre în
cap că Guță e Freddie Mercury

sau Michael Jackson. Ă
Ăia, dacă au
făcut istericale, au făcut de urâtă
ce e maneaua, le zgâria timpanul,
plus că li se făcuse rău la burtă deatâta odă Kim Jong-un-istă și-și
vărsau mațele din ei. Iar când se
tăvăleau în chinuri, încercau să și
le adune, bre!

F

ără să clipească și fără niciun
fel de dovadă, Liviu Dragnea
spune că, în timpul mitingului
PSD de la Iași, „am rămas șocat
cum niște tineri cu ochii injectați au
luat un om bătrân, l-au pus pe jos
și au început să-i dea cu picioarele
în burtă”. Sigur că da, Liviule, ai
dreptate, dar fii atent că ai încurcat
moșul și injectații: bătrânul lovit
era Ilie Gâzea, bătrânul din Turnu
Măgurele care a și murit la câteva
zile după ce a fost ciomăgit și
gazat în 10 august, iar malacii cu
ochii injectați erau fie din grupa de
jandarmi puși la dispoziția matale,

săă afl
flăăm cine
i șii de
d ce îi plătește
lăt t
pe acești oameni (...) Am văzut și
eu un comportament anormal ce
îi mână la limita legii. A adresa
injurii, a perturba o anumită
manifestare autorizată, un miting

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DN1, LA
INTERSECȚIA CU BĂICOI
Patru autoturisme au intrat în
coliziune pe DN1, la intersecția
cu Băicoi. Traficul rutier a fost
îngreunat, după ce o bandă a fost

Mă doare-n băşcălie!

blocată de mașinile implicate în
evenimentul rutier. În cele patru
autoturisme se aflau 15 persoane,
respectiv 13 adulți și doi copii. Din
fericire nicio persoană nu a fost
rănită, toți refuzând transportul la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT PE DN1, LA
BREAZA
Accidentul rutier a avut loc
pe DN1, după ce un autoturism

s-a răsturnat pe partea dreapta
spre Brașov. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției, ale
Serviciului de Ambulanță și ale
ISU Prahova. O persoană a fost
asistată medical. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
CINCI AUTOTURISME
IMPLICATE ÎNTR-UN
ACCIDENT, LA PLOIEȘTI
Accidentul rutier a avut loc pe
strada Ștrandului, din Ploiești,
în zona Dedeman, după ce a
avut loc o tamponare între cinci
autoturisme. Traficul rutier a fost

fie interlopii ăia care te apără,
deghizați în jandarmi.

M

inistrul
Justiției
din
Madagascar a spus că-l va
extrăda pe Radu Mazăre pentru
a nu-i contamina pe corupții din
țara lui: „El este extrădabil pentru
că infracțiunea de care a fost acuzat
nu este o chestiune politică, ci e una
de drept comun, este corupție. Și
noi, malgașii, îi deferim justiției,
fără ezitare, pe toți cei implicați în
acte de corupție. Prin urmare, noi
nu mai așteptăm să-l vedem pe el
cum rămâne în Madagascar pentru
că atunci îi va contamina pe actorii
corupți de aici, tocmai acum când
noi suntem într-o luptă asiduă
împotriva acestui flagel”. Hopa,
te pomenești că furtul și corupția
sunt mai rău ca ciuma bubonică.
Ori se ia ca râia... Eheee, ar fi bine
să fie așa, că s-ar inventa imediat
un medicament pentru stârpirea
ei, dar mă tem că pentru corupție
nu s-a găsit un antidot nicăieri
în lume. Ca urmare, să ne luăm
coruptul acasă, să-i contamineze
pe ai noștri!

A

propo de Mazăre
Mazăre, adică
Pitipoà, în limba malgașă:
cică statul paralel și-a băgat coada
și a pus la cale prinderea lui
prin Madagascar. Altfel spus, ny
fanjakana parallèle (statul paralel,
în limba băștinașilor) l-a prins pe
Pitipoà și ni l-a trimis, fonosana
(pachet), acasă, să ne voaloto
(contamineze) pe noi.

F

estivalul Național Sâmbra
Oilor-Țara Oașului, de pe
dealul Certeze, a devenit, anul
acesta, loc de pelerinaj pentru
politicieni: Traian Băsescu, Vasile
Blaga, Viorica Dăncilă, Orlando
Teodorovici,
Corina
Crețu.
Ultima s-a supărat că n-a fost
invitată pe scenă, așa că a urcat
cu de la sine putere pe podium:
„Este inadmisibil să ai aici un
reprezentant al Comisiei Europene
pe care să nu îl saluți doar pentru că
ești în campanie electorală. Sâmbra
nu este a partidelor politice”.
Greșești, Corina, sâmbra e fix a
politcienilor! Cine naiba face mai
bine ca voi ca oile? Chiar și tu ai
mers ca oaia până anul acesta, când
ai decis să te rupi de stâna PSD,
restrictionat către Ploiești. În urma
primelor verificări s-a stabilit
că accidentul rutier s-a produs
pe fondul nepăstrării distanței
regulamentare între mașini.
ACCIDENT PE STRADA
GRIVIȚEI DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier a avut loc

te ai băgat în cea a lui Ponta
dar te-ai
Ponta.
Pe de altă parte, sâmbra asta -care
înseamnă întovărășire în vederea
alcătuirii unei stâne pentru văratul
oilor- descrie cu fidelitate politica:
numai că voi vă întovărășiți pentru
cinci ani... Apropo: în afară de
Băse, ciobanii unde v-au fost?

C

ică
Ludovic
Orban
vrea să scoată Miorița
din programa școlară, fiindcă
ar introduce fatalismul în
subconștientul copiilor. Eheee,
Orbane, așa ar trebui eliminată și
balada Meșterului Manole, că v-ați
apucat și voi, politicienii, să zidiți și
să omorâți România, în încercarea
de a construi una democratică,
dar v-a ieșit bananieră, pe urmă
„Cățeluș cu părul creț”, fiindcă ați
devenit furăcioși și n-are cine să
vă lecuiască de meteahnă cu un ou
fierbinte.

L

iviu Pleșoianu l-a atacat pe
Ștefan Bănică Jr. după ce
artistul i-a îndemnat pe oameni să
voteze și a declarat că aceasta este
cea mai proastă Guvernare pe care
a avut-o România în ultima sută de
ani:
„Sub Băsescu, timp de zece ani,
Bănică Jr. s-a luptat doar cu Veta,
care i-a stricat chiuveta. Acum,
brusc, e un mare luptător, puternic
implicat politic și social.” Mă,
Liviulică, măcar Bănică a făcut
ceva, a pus-o pe Veta la treabă, pe

când
ce-aii fă
făcutt
â d ttu, iia săă vedem,
d
ca să fii cunoscut? Te-ai bătut
cu fantomele, alde stat paralel,
sorosiști și alte stafii, deci ție ți-ar
putea cânta Bănică tra-la-la...
în parcarea cu plată de la Halele
Centrale, după ce o femeie în
vârstă de 62 de ani a fost acroșată
de un autoturism. În momentul
impactului se pare că femeia se
deplasa pe partea carosabilă.
Victima a necesitat transportul
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești, pentru
acordarea de asistență medicală
de specialitate. Conducătorul
autoturismului a fost testat cu
aparatul etilotest, iar rezultatul a
fost de 0,20 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
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MAI AVEM O STAȚIE DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI
OARE NUMAI DE AȘA CEVA AVEM NOI NEVOIE?

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rimăria Ploiești a autorizat și
a asigurat amplasarea unei noi
stații de monitorizare a calității aerului
în oraș, respectiv, în aria de influență a
activității Rafinăriei Petrobrazi, în scopul
monitorizării concentrațiilor indicatorilor
SO2, H2S, PM10, BTEX. Administrația
municipală reamintește că a încheiat un
protocol de colaborare cu Ministerul
Mediului, cu alte instituții sau entități din
domeniul protecției mediului, precum și
cu o serie de operatori economici care își
desfășoară activitatea în oraș, prin care s-a
stabilit, ca obiectiv principal, înființarea
unui Grup de lucru pentru realizarea
scenariilor de reducere a producțiilor unor

operatori economici care își desfășoară
activitatea în plan local, în perioade de
timp cu condiții defavorabile dispersiei
poluanților în atmosferă. În cadrul acestui
grup, Agenția pentru Protecția Mediului
Prahova a solicitat amplasarea unor stații
de monitorizare suplimentare, iar cea de la
Brazi- a șaptea, în Ploiești și zonele limitrofeface parte din program. Ideea este că, bun,
o stație în plus ne oferă date suplimentare
cu privire la calitatea aerului, dar aceasta nu
rezolvă cu nimic poluarea! Aceasta ține de
retehnologizarea emițătorilor de poluanți,
nu de monitorizarea aerului. Iar că acesta
este otrăvit, ne confirmă unul dintre cei mai
consecvenți ecologiști din oraș, deputatul

Dan Rădulescu, care a adunat cifre
oficiale privitoare la depășirile de
noxe. Ultima statistică arată că, în
perioada 1-7 mai, timp de 91 de
ore, în Ploiești au existat depășiri
ale limitelor maxim admise prin
lege pentru benzen. Sau: pe 1 și 2
aprilie au fost înregistrate depășiri
de peste două ori ale limitei maxim
admise
pentru
concentrația
de dioxid de sulf. Anul trecut,
în 275 de zile concentrațiile la
benzen și 1-3 butadeină au fost depășite. Iar
exemplele pot continua. Așadar nu musai
de stații e nevoie, ci de intrarea în legalitate
a poluatorilor, prin respectarea tuturor

condiționalităților impuse prin autorizațiile
integrate de mediu. Iar investițiile pe care le
au de făcut sunt de ordinul zecilor, dacă nu
sutelor de milioane de euro.

1 MILION DE LEI PENTRU ONG-URI SMART START
rganizațiile și asociațiile non- non-profit la creșterea și încurajarea pentru evaluarea și selecția proiectelor.
USA A AJUNS
profit pot beneficia și în acest an participării active a cetățenilor la viața Pentru fiecare domeniu a fost fixată
O
de finanțare nerambursabilă acordată de socială a comunității.” Domeniile o alocare bugetară de câte 50.000 lei
LA PLOIEȘTI
Consiliul Județean Prahova, din banii care se propun spre finanțare țin de pentru acțiuni de mediu, câte 100.000 lei
publici aflați la dispoziția instituției.
Suma disponibilă este de 1 milion de
lei care se va acorda, în conformitate
cu ghidurile solicitantului, aprobate
de consilieri, pentru susținerea unor
proiecte de interes județean. Sau, ca
să cităm din expunerea de motive
a președintelui CJ, Bogdan Toader,
„obiectivul general al programului este
sprijinirea proiectelor de interes public în
vederea stimulării contribuției sectorului

cultură și învățământ, social, sănătate,
tineret, protecția mediului și sport.
Documentația pentru elaborarea și
prezentarea propunerii de proiect, ce va
fi făcută publică pe site-ul CJ Prahova, va
cuprinde cerințele minime de calificare,
termenii de referință, instrucțiuni
privind modul de elaborare a propunerii
tehnice și financiare, instrucțiuni
privind datele limită și formalitățile ce
trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile

pentru social, sănătate și tineret, 150.000
lei pentru cultură și învățământ, precum
și pentru sportul pentru toți și 350.000
lei pentru sportul de performanță.
Valoarea unui proiect este cuprinsă între
10 și 25.000 lei, mai puțin sportul de
performanță, care are un plafon cuprins
între 15-50.000 lei/proiect și sporturile
individuale, cu proiecte cotate la 3.00015.000 lei/proiect.

C

aravana Smart Start USA, un program inițiat
și coordonat de fostul ministru Ilan Laufer,
a ajuns și la Ploiești. 50 de antreprenori, alături de
oficiali ai județului și profesori ai Universității de
Petrol și Gaze, și-au dat întâlnire în amfiteatrul UPG,
unde a fost susținută conferința „Smart Start USA-

„NOAPTEA MUZEELOR”, RECORD DE VIZITATORI

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

flat la ediția a 15-a, evenimentul
cunoscut sub numele de „Noaptea
Muzeelor” a avut și în acest an mare
succes. Zeci de mii de tineri-și nu doar
tineri- din toată țara au făcut o noapte
albă a culturii, stând la rânduri enorme,
pentru a vizita muzeele pe care, pesemne,
n-au avut timp să le vadă altminteri.
Organizatorii vorbesc despre un număr
record de vizitatori la București, Cluj
Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu, Brașov,

Constanța. De ordinul miilor se pare că
au fost și prahovenii prezenți la muzeele
din Ploiești, Câmpina, Sinaia, Vălenii
de Munte, Urlați sau Bușteni. Numai
Castelul Știrbey, din Sinaia, a fost vizitat
de 1.500 de persoane într-o singură
noapte. La Palatul Culturii din Ploiești,
care găzduiește și Muzeul Județean de
Științele Naturii, rândurile formate de
vizitatori au fost impresionante, la fel și

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ZECI DE DOSARE PENALE
PENTRU INFRACȚIUNI
RUTIERE
Polițiștii prahoveni au depistat
în trafic 14 conducători auto care
au încălcat regulile de circulație,
față de care au fost întocmite
dosare penale pentru infracțiunile
săvârșite. De exemplu, polițiștii
din cadrul Secției nr. 4 Poliție
Rurală Câmpina au fost sesizați
despre faptul că, pe raza localității
Brebu, un autoturism a fost
acroșat lateral de un altul, care

circula din sens opus și care nu s-a
oprit la fața locului. Din fericire, nu
au fost persoane rănite. În urma
verificărilor efectuate de polițiști,
a fost identificat autovehiculul în
cauză, într-un șanț, pe o altă stradă
din localitatea Brebu, unde a fost
distrus și un gard al unui imobil, pe
o distanță de aproximativ 1,5 metri.
La scurt timp, a fost identificat
și conducătorul auto, care nu a
recunoscut fapta și a refuzat să îi
fie recoltate probe de sânge. Acesta
nu deține permis de conducere

la cea mai nouă secție a acestuia- Muzeul
Petrolului. Conceptul de acces gratuit în
muzee a fost lansat în 1995, în Germania
(Berlin), iar patru ani mai târziu, în
1999, acesta a fost preluat de Franța,
sub numele de „Primăvara muzeelor”.
Începând cu 2001, evenimentul a fost
organizat în toate țările semnatare
ale convenției culturale a Consiliului
Europei, fiind pus sub înaltul patronaj
al Secretarului său General și având ca
public țintă în special persoane aflate
în proximitatea muzeelor. În 2005,
manifestarea culturală este mutată pe
durata nopții, de unde și denumirea
actuală, și-și schimbă publicul țintă,
adresându-se tinerilor și familiilor ce
își fac program în această perioadă.
În prezent, programul este extins în
întreaga Europă, fiind organizat în
sâmbăta cea mai apropiată de 18 mai,
dată adoptată de Consiliul Internațional
al Muzeelor drept Ziua Internațională a
Muzeelor. Începând din 2011, ICOM se
alătură UNESCO și Consiliului Europei
în patronarea acestui eveniment.

pentru nicio categorie de vehicule.
Cel depistat la volan, în persoana
unui bărbat în vârstă de 51 ani,
este cercetat pentru săvârșirea
infracțiunilor de conducere pe
drumurile publice fără a deține
permis, precum și pentru refuzul
de prelevare de probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei.
La Breaza, polițiștii au depistat în
trafic un conducător auto, în vârstă

eficiente de finanțare
finanțare pentru internaționalizarea
Soluții eficiente
afacerilor românești”. Oamenii de afaceri au putut
afla despre oportunitățile concrete existente pe piața
americană și identificate în urma celor 3 misiuni
economice organizate de Smart Start USA la Miami
și New York, avantajele oferite de programul Smart
Start USA, precum și condițiile și pașii de înscriere
în platforma programului. Descris drept „singurul
program privat din România care contribuie concret la
dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România și
Statele Unite”, Smart Start USA sprijină dezvoltarea
sectoarelor economice prioritare pentru exporturile
românești, internaționalizarea companiilor autohtone,
precum și consolidarea relațiilor comerciale românoamericane. Înscrierea în program aduce câteva
beneficii, spunea Laufer: „asigură certificare Smart
Start USA și participarea gratuită la evenimentele din
țară și străinătate, facilitarea accesului la rețeaua CCIR
și a atașaților economici ai României în străinătate,
accesul la garanții din partea Fondului de Garantare
și Contragarantare, soluții financiare oferite în
exclusivitate pentru optimizarea operațiunilor curente,
accesul rapid la finanțare”.

de 41 de ani, din județul Ialomița,
care emana halenă alcoolică. Fiind
testat cu aparatul etilotest, aparatul
a indicat nu mai puțin de 1,24
mg/l alcool pur în aerul expirat,
iar la spital i-au fost recoltate două
probe de sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei. Bărbatul s-a ales cu
dosar penal pentru conducerea
unui vehicul fiind sub influența
băuturilor alcoolice. La Sinaia,
polițiștii s-au deplasat pe strada
Ferdinand la un accident rutier
soldat cu pagube materiale. La fața
locului a fost găsit conducătorul
auto, un tânăr în vârstă de 35 ani,
cetățean israelian. Acesta a fost
testat cu aparatul etilotest, iar

rezultatul a fost de 0,46 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Tânărului i-au
fost recoltate două probe de sânge
și i s-a întocmit dosar penal pentru
conducere sub influența alcoolului.
ACCIDENT RUTIER ÎN
PLOIEȘTI
Accidentul rutier a avut loc
la intersecția străzilor Barbu
Știrbei cu 8 Martie, după ce două
autoturisme au intrat în coliziune.
O persoană a sunat la 112 și a
anunțat evenimentul rutier. În urma
impactului, o persoană a fost rănită
și a necesitat asistență medicală.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
PAGINA
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CÂȚI BANI ÎNCASEAZĂ BUGETARII
DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Casa de Cultură „I.L.
Caragiale”
a
Municipiului
Ploiești: 12 salariați, cheltuieli
de personal-912.000 lei, venituri
medii brute lunare-6.333 lei.
Filarmonica
„Paul
Constantinescu” Ploiești: 137
posturi, cheltuieli de personal
-10.715.000 lei, venituri medii
brute lunare -6.517 lei. Exemple de
salarii brute pentru martie 2019:
director-9.414 lei; dirijor-8.660
lei;
concert
maestru-8.916
lei; șef partidă-6.667 lei; artist
instrumentist-5.222 lei; solist
vocal-5.768 lei; recuziter-3.161
lei. La aceste venituri se adaugă
indemniația de hrană, de 346,66
lei și, după caz, indemnizația de
doctorat (50% din salariul minim
brut pe țară) și sporul de condiții
grele de muncă (15% din salariul
de încadrare).
Teatrul
„Toma
Caragiu”
Ploiești: 165 posturi, cheltuieli de
personal-11.500.000 lei, venituri
medii brute lunare -5.808 lei.
Exemple de venituri (fără sporuri
sau alte drepturi) pentru luna
martie 2019: director general10.626 lei; contabil șef-8.897 lei;
dirijor-7.842 lei; inspector de
specialitate-6.779 lei; actor teatru
cu doctorat-7.231 lei; actor7.173 sau 7.452 lei; actor teatru
păpuși-4.430 lei sau 7.609 lei; solist
balet-9.365 lei; balerin-4.480 lei;
solist vocal-9.381 lei; maestru
lumini-3.417 lei; sufleur-3.655 lei;
muncitor calificat-3.222 lei.
Clubul Sportiv Municipal
Ploiești: 114 posturi, cheltuieli de
personal-6.700.000 lei, venituri
medii brute lunare-4.897 lei. În
grila de salarizare, CSM a trecut
doar salariile de bază brute, nu
și alte sporuri de care salariații
beneficiază: director-8.360 lei; șef
serviciu-7.315 lei; șef birou-6.973
lei; inspector de specialitate-6.506
lei;
muncitor
calificat-3.501
lei; paznic-2.839 lei; muncitor
necalificat-2.702 lei.
Administrația
Parcului
Memorial „Constantin Stere”
Bucov: 128 de posturi, cheltuieli
de personal -7.920.000, venituri
medii brute lunare -5.156 lei.
Poliția Locală a municipiului
Ploiești: 240 de posturi, cheltuieli
de
personal-18.370.000
lei,
venituri medii brute lunare-6.378
lei. Și în acest caz, lista publicată
conține numai salariile brute, fără
a fi incluse sporurile și tichetele

de hrană sau de vacanță: director
general-12.584
lei;
director
general adjunct-11.648 lei; șef
serviciu-10.691 lei; șef birou 10. 234 lei; consilier, consilier
juridic, polițist local, grad
profesional superior - 6.531
lei; referent, polițist local, grad
profesional superior - 3.723 lei.
Personalul contractual are salariul
ceva mai mic.
Serviciul
Public
Local
Comunitar de Evidență a
Persoanelor: 43 de posturi,
cheltuieli de personal-3.822.000
lei,
venituri
medii
brute
lunare-7.406 lei. Iată și câteva
exemple de salarii brute, la
care se adaugă indemnizația de
hrană, voucherele de vacanță:
director
executiv-12.418
lei; șef serviciu-10.691 lei;
consilier, consilier juridic grad
superior-6.531 lei și asistent-3.723
lei; referent, grad profesional
superior-3.723 lei; curier-3.078 lei.
Serviciul
Public
Finanțe
Locale Ploiești: 149 de posturi,
cheltuieli de personal-15.246.000
lei, venituri medii brute lunare
-8.526 lei.
Spitalul Municipal Ploiești:
420 de posturi, cheltuieli de
personal-39.663.000 lei, venituri
medii brute lunare-7.869 lei. Iată
și câteva exemple de venituri
înregistrate la 31 martie 2019,
potrivit listei publicate pe site-ul
spitalului: asistent psihiatrie-6.845
lei; asistent reumatologie-6.037
lei;
asistent
medical
oncologie-7.784
lei;
asistent
principal coordonator-8.868 lei;
infirmieră
radioterapie-4.347
lei; îngrijitoare-4.250 lei; medic
primar psihiatrie-21.779 lei;
medic primar oncologie-20.898

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA MIZIL
Polițiștii din Mizil au efectuat
șapte percheziții la persoane
bănuite de furturi din societăți
comerciale. Două descinderi
au avut loc în Mizil și alte 5 în
comuna Baba Ana. „Din cercetări
au rezultat indicii că, începând
din luna mai a anului trecut,
persoanele în cauză ar fi pătruns în
incinta unor societăți comerciale
(o fermă și o moară, aceasta
PAGINA
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din urmă aflată în procedură de
lichidare judiciară), de unde ar
fi sustras animale, hrană pentru
animale, unelte și utilaje folosite

lei; medic primar șef anatomie
patologică-31.364 lei etc.
Spitalul
de
Pediatrie
Ploiești: 405 posturi, cheltuieli
de personal - 32.457.000, venituri
medii brute lunare - 6.678 lei.
Exemple de câștiguri pentru luna
februarie 2019, atenție, exprimate în
venituri nete: manager - 10.481 lei;
medic primar- 12.198 lei sau 17.493
lei; medic specialist-7.112 lei sau
12.816 lei; medic rezident-6.660 lei;
asistent medical principal șef-6.494
lei; asistent medical principal-4.973
lei; asistent medical-3.592 sau 5.800
lei; infirmieră-2.500 sau 3.450;
îngrijitoare-2.320 sau 3.104 lei.
Regia Autonomă de Servicii
Publice Ploiești: 115 posturi,
cheltuieli de personal- 7.644.
860 lei, venituri medii brute
lunare-5.540 lei brut/lună.
Aparat propriu Primăria
Ploiești: 380 de posturi, cheltuieli
de personal-29.500.000 lei (necesar
30.000.000 lei), venituri medii
brute lunare-6.469 lei brut/lună.
Administrația
Serviciilor
Sociale Comunitare Ploiești:
cabinete
medicale
școlare,
cheltuieli
de
personal-12,2
milioane de lei; asistență persoane
în vârstă (cămine)-1,6 mil. lei;
asistență socială în caz de boli
și invalidități-16,635 mil. lei;
cantina de ajutor social-0,82 mil.
lei; cheltuieli salariale cu angajații
ASCC-12, 5 milioane lei. Cum
spuneam, ASSC este un serviciu cu
o organizare aparte. Organigrama
include mai multe posturi, grupate
astfel: funcționari publici-85,
personal contractual-104, asistenți
personali-481 și asistență medicină
școlară-129. Ar rezulta așadar
următoarele venituri brute lunare:
7.881 lei- cabinete medicale

în creșterea animalelor, materiale
de construcții și diverse alte
bunuri”, a anunțat IPJ Prahova.
Până în prezent, prejudiciul cauzat
prin activitatea infracțională este
estimat la peste 80.000 de lei.
Șapte persoane vor fi fost conduse
la sediul poliției, pentru audieri,
iar ulterior trei dintre ele au fost
reținute. În urma perchezițiilor, de
la locațiile vizate au fost ridicate
700 foi de tablă galvanizată
(unele depozitate, altele montate
pe acoperișuri), 32 de panouri
de constructie (tip sandviș), opt
suporți hrană pentru animale,
jghiaburi și grilaje metalice.

școlare; 2.282 lei- asistență socială
în caz de boli și invalidități; 6.578
lei-funcționari publici și personal
contractual.
Pentru celelalte instituții și
aparatul propriu al Primăriei
Ploiești, unde nu au fost afișate
listele cu veniturile obținute în
2018, salariile brute sunt cele din
imaginile alăturate. La acestea
se adaugă, pentru toți angajații,
indemnizația de hrană (347 lei/

lunar impozitați) și voucherele de
vacanță (1.450 lei/persoană/an),
iar pentru anumite categorii de
funcționari, mai multe sporuri:
controlul financiar preventiv-10%
din salariul de bază, implementare
fonduri europene-25% din salariul
de bază, spor pentru activitatea
de noapte-25% din salariul de
bază și spor pentru persoanele cu
handicap-15% din salariul de bază.

RAZII ÎN PIEȚE ȘI TÂRGURI
Polițiștii din Prahova au
organizat ample acțiuni de control
în piețele și târgurile din județ.
Polițiștii Secţiei de Poliţie nr. 2
Ploiești au organizat o acțiune în
zona pieţei agroalimentare Nord şi
în zonele aglomerate cu potenţial
criminogen, pentru prevenirea

şi combaterea infracțiunilor și
a activităţilor ilegale de comerț.
Pentru neregulile constatate,
polițiștii au aplicat 14 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
2.800 lei. De asemenea, au fost
confiscate mărfuri în valoare de
250 lei. O acțiune similară a avut loc
și la Bălțești. În timpul controlului
au fost aplicate 13 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
5.450 lei. Polițiștii din Băicoi au
organizat o acțiune de control
în târgul săptămânal, ocazie cu
care au legitimat 28 de persoane,
controlat 14 autovehicule și aplicat
9 sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.460 lei.
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EUROPRAHOVA
2019 POPOSEȘTE ÎN
CEHIA ȘI SLOVACIA

D

upă ce a poposit în
Italia, Belgia, Moldova,
Germania etc., Europrahova
2019 se va organiza, în perioada
2-8 iunie, în Cehia și Slovacia. De
fapt, avem un soi de premieră,
cu
prezența
prahovenilor
în două țări și în câte două
orașe din fiecare stat gazdă.
Delegația CJ va participa la
Zilele Romaniei de la Kromeritz
și
Festivalul
ambasadelor
din Praga-Cehia si la unele
manifestari de prezentare a
culturii și tradițiilor românești
la Bratislava și LučenecSlovacia. Scopul evenimentului
este
de
promovare
a
potențialului
economic
al județului și a mediului
de
afaceri,
oportunitățile
oferite de Consiliul Județean
Prahova și localitățile din

ina „Unirea” din Slănic
găzduiește, până la
sfârșitul lunii, cel mai mare
și mai performant planetariu
mobil din România (ecran
sferic de 16 m diametru, 200
de locuri, proiectoare 4K laser,
fotolii
super-ergonomice),
denumit
Supernova
Planetarium. Turiștii au ocazia
să participe la prezentări
interactive ale constelațiilor și
obiectelor de pe bolta cerească,
realizate de reprezentanți ai
Telescoape.ro și ai Asociației
Astronomice „Urania” din
București,
respectiv,
să
navigheze prin univers prin
proiecții fulldome (la 360 de
grade) ale unui sistem laser 4K,
de ultimă generație, instalat în
planetariu. Inițiatorii proiectului

FESTIVALUL DE CÂNTEC ȘI DANS POPULAR MUNTENESC,

,,SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR”
EDIȚIA A VII-A, 18 MAI 2019

Mădălina
MOLDOVEANU
de d- nul înv. Manolache Teodor.
Dansatorii au încântat publicul cu
prestația lor dovedind că ,,brâul
pe șase”și alte dansuri nu mai au
secrete pentru ei.
Câștigători
au
fost
toți
concurenții care și-au dezvăluit în
fața noastră măiestria.
Mulțumim tuturor concurenților
și cadrelor didactice coordonatoare
de formații artistice care prin munca
lor au făcut posibilă desfășurarea
acestui eveniment, d-nului director

județ,
promovarea relațiilor
de parteneriat și cooperare,
inclusiv în domeniul culturii, cu
autorități publice reprezentative
din Praga, Kromeritz, Bratislava
și Lučenec. Din echipa care se
va deplasa în cele patru orașe
vor face parte și reprezentanți ai
muzeelor
Județean de Artă Prahova
„Ion Ionescu Quintus”, de Istorie
și Arheologie, de Științele Naturii
Prahova, Biblioteca Județeana
„Nicolae
Iorga”,
Centrul
Județean de Cultură, Teatrul
„Toma
Caragiu”,Filarmonica
„Paul Constantinescu”, agenți
economici, meșteri populari
și
meșteșugari.
Costurile
estimative,
reprezentând
materiale
de
promovare,
deplasarea, cazarea, hrana etc.,
sunt estimate la 200.000 lei.

PLANETARIUL DE LA
SLĂNIC MAI POATE
FI VIZITAT PÂNĂ LA
SFÂRȘITUL LUNII MAI

M

23-29 mai 2019

sunt
în tratative cu
s
proprietarul
minei
p
pentru
prelungirea,
p
e v e n t u a l
permanentizarea
p
acestui
muzeu
a
unic
privat. De
u
altfel,
aceștia ar
a
dori
să realizeze,
d
la
Slănic,
un
Complex de Cercetare Spațială
și de Excelență în Astronomie
și
Astrofizică,
incluzând
spații expoziționale pe tema
spațiului, simulatoare, centre
de pregătire, observatoare
astronomice etc. Deținătorii
mărcii Planetariu.ro mai doresc
să organizeze, anul acesta, un
eveniment la care să invite
personalități din domeniul
astronomiei, printre care dr.
Magda Stavinschi, astronom
și fost director al Institutului
Astronomic
al
Academiei
Române, Dumitru Prunariu,
primul și singurul cosmonaut
român care a zburat în spațiu,
Alexandru Mironov, scriitor și
om de știință, director onorific
în cadrul revistei Știință și
Tehnică.

devenit deja o tradiție în
viața
cultural-artistică a
județului , ca în fiecare an, când
liliacul e în floare, să aibă loc la
Câmpina ,întâlnirea artiștilor
amatori, purtători de folclor
autentic.
Sâmbătă, 18 mai 2019, Casa
Tineretului din Câmpina a găzduit
Festivalul de cântec și dans popular
muntenesc, ,,Să fim noi păstrătorii
tradițiilor” care face parte din
Proiectul Educativ Interjudețean,
,,Să fim noi păstrătorii tradițiilor”,
organizat de Scoala Gimnazială
,,B. P. HASDEU”Câmpina și Liceul
Teoretic
,,AUREL
VLAICU”,
Oraș Breaza cu structură, Școala
Gimnazială Breaza de Jos. Proiectul,
aflat la ediția a VII-a , coordonat de
prof. în înv. primar, Moldoveanu
Mihaela, prof. învățământ primar,

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA PLOIEȘTI ȘI
LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Polițiștii
de
investigații
criminale din Ploiești au efectuat
cinci percheziții la domiciliul
unor persoane bănuite de furturi
din locuințe și furt dintr-un
autovehicul. Două descinderi au
avut loc în Ploiești și alte trei în
Valea Călugărească. „Din cercetări
au rezultat indicii că, în perioada
martie – aprilie a.c., persoanele în
cauză ar fi săvârșit 6 infracțiuni de

A

furt din locuințe de pe raza
municipiului Ploiești. Se pare că
aceștia pătrundeau în locațiile
vizate prin efracție, pe timpul
nopții, de unde sustrăgeau bunuri
și valori”, a anunțat IPJ Prahova.

Ghinea Maria, prof. în înv.
preșcolar, Moldoveanu Mădălina,
prof. Iliescu Gabriela,își propune
prin activitățiile sale, să ducă mai
departe tradița noastră populară
prin
promovarea
costumului
popular autentic, prin cântec și
dans muntenesc. Festivalul, s-a
desfășurat pe două grupe de vărstă,
învățământ preșcolar și învățământ
primar, și pe trei secțiuni: dans
popular,interpretare solist vocal,
interpretare grup vocal.
Într-o atmosferă de adevărată
sărbătoare, micii dansatori și
interpreți s-au străduit să aducă pe
scenă momente artistice deosebite,
o bogăție de originalitate și de
folclor autentic.
Trofeul festivalului a fost câștigat
de Ansamblul ,,Perinița” de la
Șc. Gim. Comuna Bătrîni condus

Cu mare regret în suflet
anunțăm decesul celei care a
fost

ELENA MATEI,
soție, mamă și bunică
iubitoare, după o grea și
lungă suferință.

NU TE VOM UITA
NICIODATĂ!
Familia Mircea, Adelina,
Alexandru MATEI
Hoții încercau să sustragă bani
bani,
bijuterii, electronice, parfumuri,
dar și obiecte vestimentare.
Persoanele sunt bănuite că, la data
de 28 aprilie, ar fi spart geamul
lateral al unui autovehicul din
Ploiești, de unde au sustras un
portofel, care conținea acte și suma
de 100 de lei. Până în prezent,
prejudiciul cauzat prin activitatea
infracțională este estimat la peste
25.000 de lei. În urma acțiunii,
cinci persoane au fost conduse
la sediul poliției, pentru audieri.
Printre cei audiați se numără și
un tânăr din Valea Călugărească,
acuzat și ulterior condamnat că, în
2011, a furat un milion de euro.

AMENZI RECORD PENTRU
VÂNĂTORI STRĂINI
Polițiști ai Serviciului Arme,
Explozivi și Substanțe Periculoase
au verificat legalitatea modului de
deținere, port și folosire a armelor
de vânătoare la locul de cazare
din Ceptura, a unor vânători,
cetățeni germani. Aceștia au fost
invitați în România, pentru a
participa la partide de vânătoare
pe fondurile cinegetice gestionate
pe raza județului. „Cu ocazia
verificărilor efectuate la locul
de cazare, s-a constatat că doi
dintre aceștia păstrau neasigurată
muniția pe care o dețineau legal,
în calitate de vânători, respectiv 17

al Casei Tineretului din Câmpina,
Buda Florin care an de an este alături
de echipa organizatoare, d-nului
director, prof. Bercăroiu Cătălin
al Șc. Gimnazială ,,B.P.HASDEU”
Câmpina, d-nei director Prof. dr.
Dinela Axineta Soreanu al Liceului
Teoretic
,,AUREL
VLAICU”,
Orașului Breaza și tuturor cadrelor
didactice din echipa de proiect din
cele două școli care s-au implicat în
întreaga activitate, și, nu în ultimul
rând, sponsorilor care au contribuit
la buna organizare și desfășurare a
festivalului: Asociatia Părinților de la
Școala cu Cls. I – VIII „B. P. Hașdeu”,
Municipiul Câmpina: Asociația
Părinților de la ,,Liceul ,,Aurel
Vlaicu” Breaza: S.C. VOIPAN S.R.L.
Câmpina”; Cofetăria MANDINAS
Câmpina; S.C.Hormar Trans SRL
Breeaza; Avon Cosmetics S.R.L.

Redacția Ziarului Ploieștii
este alături de bunul
nostru prieten și coleg de
breazlă, Mircea Matei, în
greaua pierdere pe care
a suferit-o, prin trecerea
în neființă a mamei sale
Elena Matei.
FII TARE MIRCEA!
Suntem alături de tine!
Redacția

cartușe calibrul 30-06
30 06 și 8 cartușe
calibrul 222 Rem”, a precizat IPJ
Prahova. Vânătorii străini au fost
sancționați contravențional cu
amenzi în valoare totală de 10.000
lei, totodată fiindu-le aplicată
sancțiunea complementară a
anulării dreptului de deținere,
port și folosire arme și muniții pe
teritoriul României.
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PENTRU CE/CINE VOTEAZĂ ROMÂNII DUMINICĂ?
continuare din pagina 1
niunea Europeană are ca obiective
de bază să promoveze pacea, valorile
europene și bunăstarea cetățenilor săi, să
ofere libertate, securitate și justiție fără
frontiere interne, să asigure o dezvoltare
durabilă bazată pe o creștere economică
echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, să
mențină o economie de piață deosebit
de competitivă, să combată excluziunea
socială și discriminarea, să încurajeze
progresul tehnic și științific, să consolideze
coeziunea economică, socială și teritorială
și solidaritatea între statele membre, să
respecte diversitatea culturală și lingvistică
a popoarelor sale etc. Funcționarea UE
este asigurată de mai multe instituții,
organisme și agenții. Pentru una dintre ele,
cea mai importantă, am numit Parlamentul
European, votăm noi duminică. Ce este
PE, care sunt alte instituții capitale pentru
funcționarea UE, aflați în cele ce urmează.

U

P

arlamentul European (sedii la
Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg)
este cel mai puternic organism al Uniunii
Europene. Membrii săi se aleg pentru
cinci ani, prin vot direct, de către cetățenii
țărilor din care provin. În total sunt 751
de eurodeputați, iar numărul variază în
funcție de populația statelor membre. Cel
mai mare stat membru, Germania, are 96 de
europarlamentari, iar țări mai mici, precum
Malta, Luxemburg, Estonia și Cipru au câte
6. În varianta Brex-it-ului, PE va rămâne la
705 eurodeputați. România are, în prezent,
33 reprezentanți în Parlamentul European.
Ce fac parlamentarii europeni? În principal
adoptă legi cu impact asupra vieții
cetățenilor europeni, votează bugetul UE și

îl aleg pe președintele Comisiei Europene.
Consiliul
European
(Bruxelles):
reunește liderii UE (șefii de stat sau
de guvern ai țărilor UE, președintele
Consiliului
European,
președintele
Comisiei Europene) pentru a stabili agenda
politică a Uniunii. Organismul, care nu
emite acte normative, reprezintă cel mai
înalt nivel de cooperare politică între
țările UE. Dintre atribuțiile majore ale CE
amintim: stabilește orientarea generală
și
prioritățile
politice
ale
UE,
tratează chestiuni complexe și sensibile
care nu pot fi soluționate la niveluri mai
joase de cooperare interguvernamentală,
definește politica externă și de securitate
comună a UE, desemnează și numește
candidați la anumite posturi de importanță
majoră la nivelul UE etc. Atenție, a nu se
confunda cu Consiliul Europei, care de fapt
nu este o structură a UE!

C

onsiliul
Uniunii
Europene
(Bruxelles): reprezintă guvernele
statelor membre ale UE, avându-i în
componență pe miniștrii din fiecare țară a
UE care răspund de domeniul de politică
supus discuțiilor. Fiecare stat membru
al UE deține președinția prin rotație,
pentru o perioadă de 6 luni. Împreună
cu Parlamentul European, Consiliul
este principalul organism cu putere
decizională al UE. Ca atribuții principale,
enumerăm: negociază și adoptă legislația
UE, împreună cu Parlamentul European,
pe baza propunerilor înaintate de Comisia
Europeană;
coordonează
politicile
țărilor UE; elaborează politica externă
și de securitate a UE, plecând de la
orientările
Consiliului
European;

încheie acorduri între UE și alte țări sau
organizații internaționale; adoptă bugetul
anual al UE, în colaborare cu Parlamentul
European.

C

omisia Europeană (Bruxelles): este
organul executiv al UE, independent
din punct de vedere politic, care reprezintă
UE pe scena internațională. Conducerea
este exercitată de o echipă formată din 28 de
comisari (câte unul din fiecare stat membru),
în fruntea cărora se află președintele
Comisiei. În rest, CE are ca angajați cei mai
buni specialiști din UE în domeniile lor de
activitate (un fel de tehnocrați). Comisia
are ca atribuții: propune noi acte legislative,
pe care le înaintează spre adoptare
Parlamentului și Consiliului European,
având ca scop protejarea intereselor UE și
ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care
nu pot fi abordate în mod eficient la nivel
național; soluționează chestiuni tehnice
prin consultarea experților și a cetățenilor;

gestionează politicile UE și alocă fonduri
europene; stabilește prioritățile de cheltuieli
ale UE, împreună cu Consiliul European
și Parlamentul; elaborează bugetele
anuale; controlează cheltuielile, care sunt
verificate de Curtea de Conturi; garantează
respectarea legislației UE etc.

A

lte organisme și instituții: Curtea
de Justiție a Uniunii Europene
(CJUE), Banca Centrală Europeană (BCE),
Curtea Europeană de Conturi, Serviciul
European de Acțiune Externă (SEAE),
Comitetul Economic și Social European
(CESE), Comitetul European al Regiunilor
(CoR), Banca Europeană de Investiții (BEI),
Ombudsmanul European, Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
și Organisme interinstituționale (Echipa de
intervenție în caz de urgență informatică
(CERT), Oficiul European pentru Selecția
Personalului, Oficiul pentru Publicații,
Școala Europeană de Administrație).

ROMÂNII CRED ÎN UE,
NATO ȘI SUA ȘI SE TEM
DE RUSIA ȘI UNGARIA

U

n nou barometru de opinie publică realizat de INSCOP Research, la comanda LARICSLaboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică, din
cadrul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei
Române, scoate în evidență ceea ce se cunoștea deja: românii cred că UE, NATO și SUA ne-au
adus beneficii, iar cetățenii se tem cel mai tare de corupție, de o nouă criză economică și de
Rusia, iar Ungaria este văzută ca un etern adversar ce vrea să ne fure Transilvania!

L

a întrebarea care ar fi cea
mai
mare
amenințare
pentru România în viitorul
apropiat, românii au ales, în
ordine: corupția-35%, o nouă
criză economică -18,9%, un

eventual război în zonă -15,4%,
15 4%
scandalurile provocate de clasa
politică-13,9%,
dezastrele
naturale-8,5% aleg, terorismul
-5,2% și iredentismul unor țări din
zonă- 0,7%. În topul țărilor vecine

care pot fi considerate prietene
conduce, în mod firesc, Republica
Moldova, cu 78,5%, urmată de
Bulgaria, cu 59% și Serbia cu 50%.
64,4% dintre români consideră că
Rusia a fost și rămâne principala
amenințare la adresa securității
României și 62,6% sunt de părere
că Ungaria acționează pentru a
obține, pe orice cale, controlul
asupra Transilvaniei. De altfel,
românii cred, în proporție de
58,2%, că Ungaria se amestecă
într-un mod nepermis în treburile
interne ale României. Pesemne din
aceste motive, respectiv, temerea
de Rusia și Ungaria, cetățenii cred

majoritar (59,2%) că România ar
trebui să aloce mai mulți bani de
la buget pentru Apărare.
Pe de altă parte, UE, NATO și
SUA sunt structuri/state văzute
foarte bine de noi. Aproape 50%
consideră că aderarea la UE a adus
României mai degrabă avantaje,
iar 44,8% dintre români sunt de
părere că relațiile dintre România
și Statele Unite ale Americii ar
trebui să devină și mai apropiate.
Populația mai este de părere
că NATO (61,4%) și UE (53%) au
interesul ca România să fie un stat
puternic, iar Ungaria (60,2%) și
Rusia (65%) ne-ar dori o țară slabă,

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
vulnerabilă. Având în vedere că
obligația NATO este să intervină
în apărarea oricărei țări membre
care ar fi atacată, la întrebarea
„credeți că aliații noștri ar veni în
apărarea noastră?”, 61% au răspund
afirmativ, 8,1% au răspuns negativ,
19,3% nu cred ca exista pericolul ca
România să fie atacată, iar 11,5%
reprezintă non-răspunsuri.
Datele sondajului de opinie
au fost culese la nivel național în
perioada 12 aprilie-3 mai 2019, pe
un eșantion de 1.050 de persoane,
eroarea maximă fiind de ± 3%, iar
gradul de încredere în barometru
se ridică la 95%.

• ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI
• Pierdut Carnet de Student UPG Ploiești, pe
numele Samoilă Anda Elena. Îl declar nul.
• Pierdut Carnet de Student UPG Ploiești, pe
numele Bizineche Georgian Adrian. Îl declar nul.
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PERFORMANȚE RUTIERE ȘI FEROVIARE ÎN ROMÂNIA
F

iecare epocă, fie că vorbim despre epoca antebelică, interbelică, perioada
comunistă și cea postcomunistă, a avut ambiția să lase în urmă proiecte unicat,
un soi de superlative la nivel național. Cu câteva excepții, acolo unde a funcționat
mai degrabă cultul personalității, rezultând construcții megalomanice, celelalte să
admitem că au contribut realmente la progresul general. Astăzi, vom vorbi doar
despre pionierate în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
inginerul român Colțână, care a proiectat și
supravegheat lucrarea, a planificat tunelul
pentru cale dublă electrificată! Linia ferată,

CEL MAI ÎNALT DRUM DIN
ROMÂNIA
Construită între anii 2008-2013,
nefinalizată complet nici astăzi, Transalpina
este considerată cea mai înaltă șosea din
România, având punctul cel mai înalt
în Pasul Urdele (2.145 m). Drumul face
legătura între orașele Novaci (Gorj) și Sebeș
(Alba), străbate patru județe (Gorj, Vâlcea,
Sibiu, Alba) și traversează, de la sud la
nord, Munții Parâng, având o porțiune de
20 km de șosea de creastă, la mică distanță
de vârfurile Dengheru (2.084 m), Păpușa
(2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m)
și Muntinu (2.062 m). Lungimea totală a
drumului este de 148,2 km.
CEL MAI LUNG TUNEL RUTIER DIN
ROMÂNIA
Construcția aparține epocii comuniste
și a fost realizată odată cu splendidul
Transfăgărășan. Așadar, cel mai lung tunel
rutier din țară este Capra-Bâlea, care se
întinde pe o distanță de 884 de metri, fiind
construit în 1972. Pentru realizarea sa, spun
diverse statistici, au fost săpați peste 41.000
de metri cubi de piatră, s-au utilizat 20 de
tone de dinamită, 3.500 de tone de ciment,

90 de tone de oțel-beton, 4.100 de metri
de țeavă, 24.000 de ancore, 130 de tone de
plase sudate, 14.000 de metri pătrați de
cofraje, 1.800 de metri de tuburi de beton,
50 de tone de confecții metalice, 7.000 de
metri cubi de nisip, 6.000 de metri cubi de
pietriș, 3.000 de tone de cribluri. În curând
însă, acesta va fi depășit de tunelul Meseș,
de pe Autostrada Transilvania, care va avea
2,4 km.
CELE MAI LUNGI PODURI RUTIERE
Cele mai lungi trei poduri rutiere, toate
peste Dunăre, sunt revendicate de comunism.
Cel mai lung rămâne „Podul Prieteniei”, de
la Giurgiu, care leagă România de Bulgaria,
numai partea noastră având o lungime de
1,2 km. Lucrarea de artă are o lungime

totală de 22,88 km
km. Acesta a fost construit
între anii 1950-1954 și a beneficiat de sprijin
sovietic. Următoarele două construcții sunt
podurile de la Cernavodă (2,632 km) și cel
de Giurgeni (1,456 km), primul realizat în
1987, al doilea, în perioada august 1966 decembrie 1970. Primul pod care a traversat
Dunărea și din care se mai păstrează, astăzi,
un pilon, declarat monument istoric, este
cel supranumit Podul lui Traian, construit
în aval de Drobeta Turnu Severin, între anii
103-105, de Apolodor din Damasc.
CEL MAI ÎNALT VIADUCT RUTIER
DIN ROMÂNIA
Construit în zilele noastre, viaductul
Aciliu este una dintre cele mai mari
structuri de-a lungul autostrăzii A1 și,
totodată, cel mai înalt viaduct rutier
din România. Aflat pe segmentul de 82
de km a secțiunii Orăștie-Sibiu, între
comuna Apoldu de Jos și orașul Săliște,
viaductul este o construcție tradițională,
cu o lungime de circa 1.100 m, cu 14
deschideri de 78 metri fiecare și cu o lățime

de 24 metri. Pilonii au fost implantați 40 m
sub suprafață în solul nisipos și nesigur din
valea pe care viaductul o trece. Al cincilea
pilon are înălțimea de 80 m de la nivelul
solului.
CEL MAI LUNG VIADUCT RUTIER
DIN ȚARĂ, AL DOILEA DIN EUROPA
Încă în faza de construcție, viaductul
de la Suplacu de Barcău este proiectat
să fie cea mai mare dintre structurile

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

existente pe Autostrada Transilvania și din
România, al doilea cel mai lung din Europa
după viaductul Millau, din Franța și cea
mai mare structură de acest fel din sud-estul
Europei.
Aflat la 76 kilometri de Oradea, în județul
Bihor, la nord de Carpații Occidentali,
viaductul va avea o lungime de 1,8 km și 45
de deschideri de 40 m. Pentru construcția
acestui viaduct au fost necesare 88.000 mc
beton, 6,5 tone de armatură, 1,3 tone de
cablu tensionat, 360 de grinzi pre-turnate
de tip U, fiecare cu o greutate de 160 tone.
PRIMUL GIRATORIU SUSPENDAT
DIN ȚARĂ
Vreme de câțiva ani, Prahova s-a lăudat
cu primul giratoriu suspendat din România.
El a fost realizat din fonduri europene, cu
o penalizare minoră pentru depășirea
termenilor contractuali și a costat în jur de
79 de milioane de lei. Construcția a început
în august 2013 și s-a încheiat în aprilie 2016.
Lucrarea a fost proiectată într-o zonă cu

circulație densă (11-12.000 de mașini/zi), la
ieșirea din comuna Păulești înspre Ploiești
și intersecția cu DN București-Vălenii de
Munte-Cheia, segment ce corespunde cu
centura de nord și care asigură legătura și
cu căile rutiere înspre Buzău (Moldova)
și Urziceni (Constanța). Proiectul tehnic
al Prahovei a fost preluat, în prezent, de
CNAIR, care-l va reproduce la Domnești și
în alte două zone de pe centurile Capitalei.
CEL MAI LUNG TUNEL DE CALE
FERATĂ
Performanța nu aparține secolului nostru,
când tehnologia ar permite realizarea lejeră
a unor astfel de construcții, ci perioadei
interbelice. Cel mai lung tunel de cale ferată
din România- am numit tunelul Teliu, de
pe calea ferată Hărman-Întorsura Buzăuluiîn lungime de 4.369,5 de metri, a fost
construit de firma germană Julius Berger,
între anii 1924-1929. Atenție, la acea vreme,

lungă
1931.
l
ă de
d 37 km,
k a fost
f inaugurată
i
ă îîn 1931
În prezent, după prăbușirea, anul trecut, a
podului de piatră de la Budila, linia ferată,
deci și tunelul, au devenit inutilizabile.
CEL MAI LUNG POD FEROVIAR
Nu putem trece cu vederea podul de la
Cernavodă, construit de Anghel Saligny,
între 1890 și 1895. Începerea lucrărilor de

execuție a avut loc la 26 noiembrie 1890,
în prezența regelui Carol I. La acea vreme,
era considerat cel mai lung din Europa.
Complexul de viaducte și poduri, de fapt,
ar fi figurat drept cele mai lungi din lume.
Adică: podul Borcea-970 m, viaductul
Iezer-1.455 m și podul Dunărea- 1.662
metri însumau 4,087 km, devenind una
dintre cele mai ambițioase lucrări de pe
mapamond.
ALTE SUPERLATIVE
-Cea mai lungă stradă din România se
găsește în Țicleni, Gorj, având o lungime
de 25 km și trece prin satele Tunși, Țicleni,
Gura Lumezii și Rășina, ajungând la Târgu
Cărbunești;
-Cea mai scurtă autostradă: AradNadlac, în lungime 40 km;
-Cea mai lungă distanță din țara: Beba
Veche și Vama Veche, 921 km, străbătuți în
10 ore;
-Cele mai frumoase drumuri montane:
Transfăgărășan, Transalpina, Valea Oltului,
Câmpulung Muscel-Rucăr, GheorgheniBicaz, Valea Cernei, Gura HumoruluiBistrița (Pasul Tihuța), Toplița-Piatra
Neamț, Valea Jiului;
-Cel mai lung drum drept: pe Drumul
European E70, care face legătura între
București și Alexandria, între Drăgănești
Vlașca și Vitănești, cale de 15,8 km, se
găsește porțiunea socotită a fi șoseaua cea
mai dreaptă din țară.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare

cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
0244.546.501 orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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VOCI DE PRIMĂVARĂ ŞI ARMONII NOCTURNE

DOUĂ EXCELENTE MANIFESTĂRI MUZICALE ORGANIZATE DE CĂTRE MUZEUL MEMORIAL „PAUL CONSTANTINESCU”, CU
OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 18 MAI – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR
Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

C

ontinuând o importantă
și
frumoasă
tradiţie,
sâmbătă, 18 mai a. c. , întreaga
reţea de muzee din ţările
europene dar și din celelalte
state ale lumii au marcat, cu brio,
Ziua Internaţională a Muzeelor
– istoric eveniment instituit în
1977, cu prilejul celei de a XII-a
Adunări Generale a Consiliului
Internaţional
al
Muzeelor,
Organizaţie neguvernamentală,
înfiinţată în 1945, pentru a grupa
profesioniștii care lucrează în
muzee. Tot atunci s-a hotărât ca la
18 mai, pe întreaga Planetă să se
sărbătorească Ziua Internaţională
a Muzeelor.
Manifestările organizate cu
acest prilej – sub egida Consiliului
Europei UNESCO și Consiliului
Internaţional al Muzeelor „au
rolul de a atrage atenţia publicului
asupra activităţilor desfășurate
în muzee din toate profilele:
știinţifice, tehnice, de artă,
etnografie, istoria culturii etc.
Ca și în anii trecuţi, atât Ziua
Internaţională a Muzeelor dar și
Noaptea Muzeelor – o valoroasă
iniţiativă a marilor muzee pariziene
susţinută de Ministerul Culturii și
Comunicării din Franţa – aflată în
acest an în cea de a XV-a ediţie,
au fost excepţional organizate
de către Muzeul Memorial „Paul
Constantinescu” - Secţia Muzeului
de Istorie și Arheologie Prahova,
prin două excelente „Voci de
Primăvară” – concert susţinut de
clasa de canto Silvia Voinea prof.
univ. dr. la Universitatea Naţională

de Muzică București
București, la care șiși
au dat concursul doisprezece,
dintre cei mai străluciţi studenţi
ai celebrei soprane și profesoare
Silvia Voinea, care au interpretat
arii și duete celebre din repertoriul
clasic universal.
Iată programul general aflat pe
afișul manifestării amintite.
I. Ziua Internațională a
Muzeelor
Alocuțiune: prof. dr. Al. I.
Bădulescu, muzicolog, membru
UCMR
II. Concert susținut de clasa de
canto Silvia Voinea- prof. univ.
dr. la Universitatea Națională de
Muzică București
1. G. Rossini – Aria Cruda sorte
din Opera Italianca în Alger
Solistă:
EMMA
SĂLĂJAN
(invitată)
2. U. Giordano- Aria Amor ti vieta
din Opera Fedora
Solist: ALEXANDRU NAGY
3. J. Massenet – Aria Adieu,notre
petite table din Opera Manon
Solistă: ANA STĂNESCU
4. G. Donizetti – Aria Bella si come
un angelo din Opera Don Pasquale
Solist: MIHAI RAICEA
5. Arlem–Vrăjitorul din Oz
Solistă: ORIANA BÂRLĂDEANU
6. G. Cavadia - Dă-mi pace!
Solist: MIHNEA GHENUȚ
7. W. A. Mozart – Aria Se il padre
perdei din Opera Idomeneo
Solistă:
ANA-MARIA
GOGOAȘĂ(invitată)
8. E. Kalman – Cuplete Bony din
Opereta Silvia
Solist: TEODOR VĂDANA

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi eficiente:

C

IUPERCILE combat colesterolul
rău – Japonia
Ciupercile sunt nelipsite din alimentaţia
japonezilor, care le consumă într-o
cantitate de aproximativ 8 kilograme/
persoană pe an. Potrivit cercetărilor
realizate de Universitatea de Stat din
Pennsylvania, persoanele care au inclus în
meniul zilnic 1/2 ceașcă de ciuperci au avut
nivelul colesterolului cu 30% mai scăzut.
Acest lucru se datorează cantităţii mari
de antioxidanţi care împiedică depunerea
grăsimilor pe artere.

A

CUPUNCTURA
tratează
migrenele – China
Acupunctura a fost folosită secole întregi
PAGINA
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9.
9 N.
N Bretan – Lasă-ți
Lasă ți lumea ta
uitată
Solistă: ANA STĂNESCU
10. A. Eliade- Revedere
Solist: MIHAI RAICEA
11. F. Lehar – Zigeunerliebe – Hor
Ich Zimbalklange
Solistă:EMMA SĂLĂJAN
12. P. Sarazobal –Aria Non puede
ser din Opera La Taberna del
puerto
Solist: ALEXANDRU NAGY
La
pian:
KRIMHILDA
CRISTESCU - prof. univ. dr.
UNMB
Prezentarea
programului:
CRISTINA LASCU – dr. regizor
TVR
Program
I. Noaptea Albă a Muzeelorimportant eveniment din viața
cultural-artistică românească și
europeană.
Alocuțiune: prof. dr. Al. I.
Bădulescu
II. Armonii nocturne
1. P. Constantinescu – Sonatina
pentru vioară
Solistă: Andreea Pandelescu, cls.
a XI-a-Colegiul de Artă „C. Sylva”
2. Dr. A. E. Căpșună - Vânt de
primăvară - J. B. Cramer - Studiul
LXIV
K. Czerny - Studiul op. 299 no. 21
Dr. A. E. Căpșună - Zbucium
**** - Vals rusesc
Solist pian: dr. A. E. Căpșună
III. Audiții muzicale: pagini
celebre din creația compozitorilor
români și din marile epoci ale
muzicii universale.
După o pauză binemeritată,

începând cu ora 19. 30, programul
oferit numerosului public a
continuat cu un nou recital vocal
instrumental, sugestiv intitulat
Armonii
Nocturne.
Printre
protagoniști s-au remarcat tânăra
violonistă Andreea Pandelescu
din clasa a XI-a a Colegiului de
Artă „Carmen Sylva” Ploiești,
laureata Concursului Naţional
„Paul Constantinescu” și a
altor competiţii din ţară și
binecunoscutul medic și pianist
– doctor în medicină Adrian
Eugen Căpșună, care pe lângă
compoziţiile proprii, a interpretat
și piese de referinţă semnate de
reputaţii compozitori germani J.
B. Cramer și K. Czerni.
Până la încheierea programului:
1. 00, programul oferit vizitatorilor
a cuprins pagini celebre din creaţia
compozitorilor români și din
marele epoci ale muzicii clasice
universale.
Cuvântul introductiv despre
importanţa istorică a celor
două evenimente de excepţie,
Ziua Internaţională a Muzeelor
și Noaptea Albă a Muzeelor,
a fost rostit de prof. dr. Al. I.
Bădulescu, care a adus în prim
plan importante momente din
istoria dezvoltării reţelei de muzee
în ţară și străinătate, precum
și despre opera nemuritoare a
ctitorilor muzeelor prahovene:
prof. emerit Nicolae Simache,
prof. emerit Moșneaga Margareta
– fondatoarea Muzeului de
Știinţele Naturii din Ploiești, Maria
Rădulescu – director al Muzeului
Judeţean de Artă în perioada
1965-1971, Ștefan Dumitrescu –
director al Muzeului Memorial
Nicolae Grigorescu din Câmpina,
prof. Popa Dan – director al
Muzeului Naţional Peleș din
Sinaia între anii 1970-1990, dr.
Zoe Stoicescu Apostolache și a
altor specialiști care s-au distins
în activitatea de cercetare și de
conducere a unor muzee raionale
din fosta regiune Ploiești și din
1968 din judeţul Prahova.
De bun augur, în programul
concertului susţinut de clasa
de canto a excelentei soprane
și profesoare Silvia Voinea, a
fost și prezentarea susţinută de

doctor Cristina Lascu – regizor
la Televiziunea Română, care
a recitat și versuri din lirica
românească și străină, precum
și acompaniamentul, pe care, și
de această dată, a strălucit graţie
vestitei pianiste - prof. univ.
dr. Crimhilda Cristescu de la
Universitatea Naţională de Muzică
București.
Numeroasa asistenţă a răsplătit
cu îndelungi și repetate aplauze
incontestabilul talent și pregătirea
profundă de specialitate a viitorilor
soliști lirici români, dăruirea și
capacitatea acestora de a pune
în valoare adevărate bijuterii
vocale din tezaurul muzicii
clasice universale, semnate de
iluștri compozitori G. Rossini, U.
Jordano, J. Massenet, G. Donizett,
W. A. Mozart, Fr. Lehar, iar din
creaţia compozitorilor români
lieduri semnate de G. Cavadia,
Nicolae Bretan și Aurel Eliade –
fiu al orașului Ploiești, născut în
anul 1870.
A fost un adevărat regal artistic
– a ţinut să precizeze mulţi dintre
cei care au avut fericitul prilej de
a audia, în primul rând, pe cei
doisprezece tineri soliști ai Școlii
Românești de Canto, care sperăm
ca în anii ce vin, să reprezinte
la cote cât mai performante în
dialogul cultural internaţional
muzica românească, școala de
canto din România și nu în ultimul
rând cultura română.
Sincere
și
călduroase
felicitări tuturor protagoniștilor,
profesorilor îndrumători – cu
deosebire prof. univ. dr. Silvia
Voinea, care investesc cu o
dăruire și profesionalism greu de
exprimat în cuvinte, întreaga lor
știinţă și putere de muncă pentru
a atinge cote cât mai înalte în
măiestria artistică a interpretării
adevăratelor bijuterii din marea și
adevărata muzică.
Călduroase
mulţumiri
se
cuvin și publicului ploieștean
și prahovean, care au onorat
aceste evenimente de excepţie
cu care Muzeul memorial „Paul
Constantinescu” a sărbătorit
Ziua Internaţională a Muzeelor și
Noaptea Europeană a Muzeelor Ediţia 2019.

LEACURI DIN LUMEA ÎNTREAGĂ ADUNATE (II)
în medicina chineză, iar în prezent peste
80 de milioane de oameni se bucură de
beneficiile acestei terapii pentru a trata
durerile de cap cronice. La Universitatea
Kaohsiung din Taiwan s-a constatat că
tratamentele zilnice de acupunctură dau
rezultate mai bune decât medicamentele,
deoarece stimulează eliberarea endorfinei
și relaxează.
ĂILE cu MUȘTAR calmează
durerile musculare – Anglia
Englezii folosesc boabele de muștar
împotriva durerilor musculare și a
reumatismului. Acestea conţin compuși
care ajută la eliminarea toxinelor prin pori,
la îmbunătăţirea circulaţiei și la relaxarea
musculaturii. Combină 1 cană de boabe
de muștar cu 1 cană de sare Epson și 1/2
ceașcă de bicarbonat de sodiu și toarnă

B

acest amestec în cada plină cu apă. Stai 20
de minute, apoi clătește și hidratează pielea.

U

STUROIUL luptă împotriva
virusurilor – Rusia
Folosit peste tot în lume pentru a da gust
mâncării, rușii con sumă usturoi pentru a
se feri și pentru a scăpa de răceli, gripă sau
orice altă infecţie virală. Recent, s-a dovedit
că acest medicament natural este foarte
eficient. Specialiștii de la Universitatea
din Florida, Gainesville, au demonstrat
că adăugarea unui căţel de usturoi în
alimentaţia zilnică poate reduce riscul de
infecţii virale cu aproape 43%. Acest lucru
se datorează conţinutului ridicat de alicină,
o substanţă care stimulează imunitatea și
care luptă împotriva creșterii și a răspândirii
germenilor.

C

EAIUL de MUȘEŢEL reduce
balonarea – Germania
Un remediu eficient folosit de
germani pentru a combate balonarea și
aciditatea gastrică este ceaiul de mușeţel,
datorită proprietăţilor sale calmante și
antiinflamatoare. Toarnă 1 cană cu apă
clocotită peste 1 linguriţă de mușeţel și lasă
la infuzat 10 minute, apoi strecoară. Bea 2
cești de ceai în fiecare zi.

INEDIT
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CATASTROFA, PE AGENDA ELITEI ACESTUI AN (II)

R

ECUNOAȘTEREA FACIALĂ
Coperta The Economist analizează
și proporţiile capului lui Donald Trump.
Liniile din desenul cu capul lui Trump
sunt diferite de cele anterioare. Observaţi
conturul unui steag american cu susul în
jos?

C

C

ONDUCTELE LUI PUTIN
Celălalt șef de stat aflat pe copertă
este Vladimir Putin, în dreptul căruia sunt
scrise cuvintele „Conductele lui Putin”.
Aceasta este o referire la conductele de gaze
naturale care sunt construite de Rusia în
Siria, în statele post-sovietice și chiar în
Europa.
NordStream 2 conducta de gaze naturale
care leagă Rusia de Germania, urmează să
fie finalizată în 2019. Acest proiect foarte
controversat a fost considerat un „act de
trădare” al Germaniei, deoarece criticii spun
că va lăsa Europa la mila energiei rusești.
TurkStream, o conductă Rusia-Turcia,
a fost lansată în noiembrie 2018 și va
contribui la consolidarea economiei rusești
și a influenţei Rusiei în regiune.
Chiar în spatele lui Putin este Pinocchio,
o marionetă al cărui nas crește după ce
spune o minciună (ca fapt divers povestea
lui Pinocchio este de asemenea, o profundă
alegorie masonică). Deci, coperta sugerează
faptul că cineva va minţi în 2019. Dar cine?
Trump și Putin (singurii doi politicieni de
pe copertă)? Elita în general? Kanye West?
Nu există un răspuns clar. The Economist
doar le spune maselor că sunt în general
minţite.

EI PATRU CĂLĂREŢI
Imediat sub Putin, reprezentaţi
deasupra Europei de Nord și cu faţa spre
America, sunt nimeni alţii decât cei patru
călăreţi ai Apocalipsei. Cartea Apocalipsei
îi descrie pe călăreţi ca vestitori ai Judecăţii
de Apoi. Calul alb se spune că simbolizează
cucerirea, ciuma și venirea Antihristului
calul roșu reprezintă războiul; calul
negru este asociat cu foametea, iar calul
palid aduce moartea. Este un simbol care
cântărește greu, prevestind catastrofa.
De ce a adăugat The Economist aceste
personaje biblice extrem de ameninţătoare
pe coperta sa? Nu există o explicaţie clară.

că barza este desenată exact sub cei patru
călăreţi ai Apocalipsei, această imagine
ar putea avea și un înţeles biblic. Cartea
Apocalipsei afirmă că oamenii de pe Pământ
vor fi siliţi să primească „semnul fiarei”
(666) pentru „a cumpăra sau a vinde”. Ce
modalitate mai bună de a forţa o persoană
să primească semnul fiarei, decât să îi fie
aplicat încă de la naștere?

A

B

ARZA

Acest simbol poate fi interpretat
în câteva moduri și toate sunt neliniștitoare.
Este o ilustrare clasică a unei berze, care
duce un nou-născut. Cu toate acestea există
un detaliu important: pe scutecul în care se
află copilul este imprimat un cod de bare.
Aceasta ar putea fi o referire la „bebelușii
proiectaţi”, o practică foarte controversată,
care ar putea să ia avânt în 2019.
Un bebeluș „proiectat” este un embrion
uman care a fost modificat genetic, de obicei
urmând indicaţiile stabilite de părinte sau de
omul de știinţă, pentru a obţine trăsăturile
dorite. Acest proces se face folosind
diverse metode, cum ar fi ingineria liniei
germinale sau diagnosticul genetic înainte
de implantare (PGD). Această tehnologie
este subiectul unei dezbateri etice, care
promovează conceptul de „superoameni”
modificaţi genetic, pentru a se încrucișa cu
oameni moderni și a-i înlocui în cele din
urmă.
Al doilea sens al acestei imagini ar
putea fi traficul de copii. Codurile de bare
sunt plasate pe produse pentru a urmări
inventarul și pentru a efectua tranzacţii.
Traficul de copii înseamnă și tratarea
oamenilor ca și cum ar fi niște produse care
urmează să fie vândute. Este o modalitate
destul de eficientă (și tulburătoare) de a
simboliza traficul de copii.
În cele din urmă, având în vedere faptul

LTE IMAGINI
Coperta conţine alte câteva
imagini care se referă la evenimente despre
care The Economist prognozează că vor avea
loc în 2019. Iată o scurtă trecere în revistă:
* În partea de sus a copertei, o săgeată
indică dinspre mașina de zbor a lui da Vinci
către Lună. Aceasta ar putea fi o referire
la numeroasele companii private care
intenţionează să ajungă pe Lună în 2019.
*Există o altă „mașină de zbor” (una
reală) sub textul „Noi Orizonturi ale Ultima
Thule”. Aceasta se referă la nava spaţială
New Horizons a NASA, care s-a apropiat de
misteriosul și îndepărtatul obiect Ultima
Thule, în ziua de Anul Nou (sau poate se
referă și la societatea ocultă Thule?)
* Sub Lună este un vulcan. Ne așteptăm
ca un nou vulcan (seamănă cu Muntele Fuji
din Japonia) să erupă în curând?
* În partea stângă-jos (stând deasupra

Braziliei) este un pangolin, mamiferul cel
mai traficat de pe Pământ. Este ameninţat
cu dispariţia.
* În 2019 va fi cea de-a 150-a aniversare
a nașterii lui Gandhi; este de asemenea, cea
de-a 200-a aniversare a nașterii lui Walt
Whitman (desenat sub Pinocchio).
* Angelina Jolie este chipul Mona Lisei din
capodopera lui da Vinci. În partea de sus a
copertei vedem „Angelina Jolie: răspunzând
refugiaţilor”. Ar putea fi folosită pentru
a promova noul Punct pentru migraţiune
al ONU. Într-adevăr, Jolie este în prezent
trimis special al UNHCR, Agenţia ONU
pentru Refugiaţi. Actriţa se concentrează
asupra „crizelor majore care au ca rezultat
deplasări în masă ale populaţiei, angajarea
susţinerii și reprezentarea UNHCR și a
Înaltului Comisar la nivel diplomatic”.

Î

N CONCLUZIE
Coperta revistei The Economist
„Lumea în 2019” este o reflectare a planurilor
elitei oculte. Se amestecă simbolismul ocult
cu referinţele la controlul și manipularea
maselor. De asemenea, autorilor le face
o plăcere bizară să prezică evenimente
catastrofale, lăsându-i pe oameni să
ghicească despre ce este vorba doar pe baza
unor indicii vagi și inexplicabile. Elitei îi
place să deţină informaţii și scrierea inversă
subliniază acest fapt.
În centrul a toate este omul vitruvian,
un simbol folosit de masoni pentru a-l
reprezenta pe omul care își atinge întregul
potenţial. Cu toate acestea, versiunea din
2019 a omului este orbită și distrusă de
lucrurile promovate de elită.
Ne vom lăsa să urmăm calea sumbră pe
care ei o prezic?

PUIUL DE FELINĂ ÎN BAGAJUL DE MÂNĂ

U

n bărbat care transporta un
pui de leopard, de doar o lună,
într-un bagaj de mână, a fost prins
pe aeroportul din Madras, în sudul
Indiei, conform unui anunț făcut de
autorități, transmite AFP, conform
Agerpres.
Bărbatul în vârstă de 45 de ani, a cărui
naționalitate nu a fost precizată, sosise la
Madras de la Bangkok. Zgomotele care
se auzeau din bagajul său de mână au
atras atenția agenților de ordine, care au
descoperit puiul de felină.
„Răspunsurile sale au fost evazive, așa
că i-am solicitat să prezinte bagajul pentru
inspecţie”, a declarat unul dintre agenţii de

securitate ai aeroportului.
În bagaj, într-un coș de plastic, se afla
un pui de leopard de o lună. Animalul,
care cântărește un kilogram, se afla în stare
de șoc și părea slăbit.
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PUTEREA DE LA CHIȘINĂU:

ÎNTRE ANTICIPATE ȘI
CORUPȚIE POLITICĂ

Z

ilele acestea vor fi trei luni pe muchie de când scrutinul parlamentar de la 24 februarie
din Republica Moldova s-a încheiat, dar nu s-a „încununat” cu nici o coaliție sau
alianță de guvernare. Mai mult, procesul de zâzanie-negocieri dintre Blocul ACUM și PSRM
pare să fi urmat scenariul unei lungi telenovele de tip latino-american, de prost gust și tot
mai plictisitoare mai ales pentru alegători. Poziționat într-o expectativă olimpică, PDM pare
să fi lăsat intenționat deputații celor două formațiuni să discute steril despre formarea unei
majorități parlamentare, conștientizând că sunt prea puține șanse ca ele să ajungă la un
numitor comun. Ce gând le-a pus oare „coordonatorul coaliției guvernamentale”, care se
zvonește că și-ar fi cumpărat deja 15 deputați pentru a guverna în liniște următorii patru ani
– să lase ambele formațiuni să-și autoerodeze imaginea sau să savureze plăcerea de a vedea
cum măcar una dintre acestea va veni cu pocloane în brațele PDM-ului, al cărui președinte
este?
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
MOSCOVA NU MAI CREDE LACRIMILOR
LUI DODON
Deși PDM a fost primul care a invitat cei doi co-președinți
ai Blocului ACUM la un „dialog constructiv” de formare a
unei majorități parlamentare, PSRM (alias Igor Dodon) a
visat cel mai mult la o coaliție cu ACUM-iștii, dat fiind că a
fraternizat cu Andrei Năstase în cadrul mai multor proteste
de stradă de după scrutinul din 2014 și că Moscova, din
primele zile după scrutin, a trimis semnale clare că agreează
mai degrabă o alianță cu ACUM, decât cu PDM. În situația
critică, când „învingătorul” cu cele mai multe mandate a
pierdut de fapt alegerile (i-a promis lui Putin că va prelua
puterea, dar nu a acumulat decât 35 de mandate în loc de cel
puțin 50 + 1), iar presa rusă, care l-a tratat mai tot timpul ca
исполняющий обязанности президента (adică un soi de
președinte interimar), și-a șters picioarele câteva zile la rând

BRÂNZĂ SCUMPĂ ÎN BURDUF DE CÂINE?
Azi nu există niciun dubiu asupra impasului politic
survenit după scrutinul din 2019: ori se creează o coaliție
de guvernământ, ori la Chișinău vor fi convocate (că nu e
prima dată!) alegeri anticipate. Actualul scrutin a schimbat
vizibil componența legislativului, dar nu și puterea în stat.
Formal nici unul din cele patru partide care au acces în
parlament nu deține o majoritate, fie și șubredă, pentru a
desemna unilateral guvernul. Socialiștii, deși cu cel mai bun
rezultat (cu 10 mai mult decât în 2014, în lipsa principalului
actor politic PLDM în scrutinele anterioare și grație
prăbușirii PCRM), nu că s-ar fi apropiat de acest obiectiv,
dar chiar s-au îndepărtat. Principalul bilanț al scrutinului
din februarie este faptul, oricât de paradoxal, că oligarhul
Vladimir Plahotniuc își păstrează poziția în interiorul
republicii. Anume el, cu umbrela PDM, se pare că va
determina ce guvern va avea Chișinăul și cum se vor rândui
relațiile cu UE, București sau Moscova. Telenovela alianței,
fie și situative, ACUM + PSRM (sau viceversa) a ajuns la
ultimul episod. Chemările la masa de negocieri sau dialog,

CIOROVĂIALA PARTIDELOR DEZAMĂGEȘTE
ELECTORATUL PROEUROPEAN
Igor Dodon pare să se bucure că pe la mijlocul lui iunie
va avea plăcerea să dizolve Parlamentul, dar nu e sigur
că anticipatele se vor solda cu mai multă baftă pentru
socialiști. Din acest moment celelalte partide intră într-o
acută criză de timp. Jocul normal pe tabla de șah politic
pare a fi încheiat, la dispoziția lor rămânând doar un… blitz
turneu, în care toate mutările se vor face de acum încolo în
mare grabă, iar orice eroare comisă poate fi fatală.
Pericolul cel mai mare pare să amenințe Blocul ACUM.
Or, analiștii politici și chiar mulți dintre deputații nou aleși
converg unanim în părerea că anticipatele nu vor modifica
esențial actuala distribuție pe eșichierul politic. Două
sondaje recente arată că în eventualitatea unui nou scrutin
în legislativ ar accede practic aceleași trei formațiuni, poate
cu excepția Partidului ȘOR. Procentul PSRM este într-o
ușoară scădere (27,3% față de 35, 44 și chiar 51 la sută în

VA INTRA CHIȘINĂUL ÎN ANTICIPATE ORI LE
VA EVITA ÎN AL DOISPREZECELEA CEAS?
Ce-i drept, democrații mai pot compensa pierderile
datorită mulțimii de primării pe care le controlează în
teritoriu. Blocul ACUM însă, fără sprijin la fața locului
și după câteva runde de discuții dubioase cu partidul lui
Putin de la Chișinău, riscă chiar să intre în disoluție. Și
primele semne sunt criticile tot mai dese și înverșunate la
adresa liderului PPDA Andrei Năstase, inclusiv din partea
societății civile și a partenerilor de bloc. Dar despre aceasta
în unul din articolele următoare.
În această situație ieșirea PDM-ului în prim-planul
scenei politice nu pare a fi răul cel mai mare, iar Vladimir
PAGINA
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de numele Igor Dodon, acesta a încercat să încalece pe cal
bălan și să dicteze regulile jocului postelectoral. La început
a amenințat că dacă PSRM nu va fi la guvernare, Chișinăul
va avea probleme cu tariful la gaz (ceea ce s-a adeverit la
puține zile) și exporturile în Rusia. Însă după ce Kremlinul
i-a refuzat orice vizită și a convocat PSRM in corpore la
Moscova, șeful statului s-a pus pe croit scenarii: patru
pozitive – PDM + ACUM, PSRM + ACUM, PSRM + PDM
și alegeri anticipate (și acest scenariu pozitiv?!) – și unul
„nelegitim” – PDM + Partidul ȘOR + deputați cumpărați.
În cazul ultimului sau a unei tentative de demitere a sa, șeful
statului, tot el liderul (ne)oficial al socialiștilor, din nou
amenința cu dinamitarea situației – va convoca „poporul”
la proteste în Piața Marii Adunări Naționale. Dodon accepta
chiar o coaliție largă, de conciliere națională, PSRM, PDM
și ACUM, dar nu agrea o „coaliție situativă” dintre PSRM
și ACUM. Și în nici o formulă nu trebuie să se regăsească
Partidul ȘOR.

Conștient că Moscova caută altă persoană de încredere
(posibil Zinaida Greceanîi), Dodon încearcă să-și aroge
postura de arbitru și convoacă cele trei partide (excepție
partidul ȘOR) la consultări. Dar și aici eșec! PDM și ACUM
fac act de prezență, dar îl lasă fără nici o soluție. În plus,
din Kremlin socialiștii se întorc cu ucaz (poruncă-decret):
în nici un caz alianță cu Plahotniuc! Și Dodon recurge la
ultima tentativă – un demers către Curtea Constituțională
ca „președintele să poată înainta candidatura primuluiministru în lipsa organelor de conducere a Legislativului”.
Răspuns negativ și de la CC! Astfel, de la premoniția 50 la
50 anticipate, Dodon ajunge la concluzia că probabilitatea
alegerilor anticipate este de 90 la sută. Minuni nu se mai
întâmplă nici pe Muntele Atos, darămite la Chișinău!
Acum, pare-se, s-a spulberat și mitul postelectoral potrivit
căruia PDM și PSRM, fără să formeze o alianță politică, ar
netezi terenul pentru desemnarea unui premier neutru în
fruntea unui cabinet tehnocrat.

precum și la crearea unui grup de lucru, nu s-a soldat cu
nici un rezultat. Ultimul apel al deputaților de la ACUM de
a convoca o sesiune specială a legislativului pe 21-22 mai
curent, în cadrul căreia să se procedeze la alegerea spicherului
și organelor de conducere ale parlamentului, plus adoptarea
legilor și hotărârilor privind dezoligarhizarea principalelor
instituții de stat, nu i-a impresionat pe socialiști. Chiar
dacă ACUM-iștii reiterează angajamentul de a renunța
la funcția de președinte al legislativului „imediat după
votarea, promulgarea și publicarea actelor normative
conținute în Pachetul Antioligarhic”. Socialiștii, prin vocea
secretarului, Vlad Bătrîncea, au respins această „inițiativă”,
considerând-o un show politico-patriotic amuzant pentru
PR. „Noi suntem dispuși să continuăm dialogul cu Blocul
ACUM imediat ce conducătorii și reprezentanții partidelor
din componența blocului vor mai reduce din ambițiile lor
politice și își vor manifesta disponibilitatea de a participa
la formarea unei majorități parlamentare stabile și crearea
unui guvern eficient și funcțional. Noi considerăm că
Parlamentul ar trebui să fie convocat atunci când va apărea
o posibilitate reală de a crea majoritatea parlamentară

stabilă”, a declarat acesta.
Așadar, lucrurile par a se fi limpezit. Partidelor politice
nu le-a rămas decât două săptămâni pentru a forma și vota
o majoritate parlamentară și guvernul. În caz contrar, după
9 iunie, parlamentul de legislatura a zecea va sucomba subit.
Dacă putem considera această scurtă distracție a noilor
aleși de legislatură, căreia i se potrivește mai degrabă un
vechi proverb românesc: „Brânză bună în burduf de câine”.

diverse sondaje ce precedau scrutinul din februarie 2019),
iar PDM și ACUM aproape la egalitate (PDM 16,9% ușor
în creștere, ACUM 16,7%, ușor în scădere). Dincolo de
sondaje, pe ultima sută de metri pare să ne așteptăm la o
cursă contracronometru în speranța de a evita anticipatele și
a identifica răul cel mai mic (răul cel mai mare se vede de la
o poștă: alegerile anticipate). Deocamdată toate soluțiile par
a fi proaste: și PSRM-ACUM, și PDM- PSRM, și ACUMPDM. Nimeni nu pare a fi încântat măcar de una dintre
aceste posibile formule de guvernare. Nu prea întâlnim
în aceste zile oameni fericiți nici printre politicieni, nici
printre alegători.
Un alt rău ce pune în gardă atât clasa politică, cât și
lumea de bună credință este faptul că votanților li se face tot
mai silă de alegeri. Și acest lucru s-a văzut la 24 februarie:
ultimul scrutin legislativ a înregistrat un record negativ în
istoria alegerilor din Republica Moldova – o prezență de
49,21% a alegătorilor la vot. Niciodată, de la proclamarea

independenței încoace, prezența la urne în parlamentare nu
a fost atât de mică. Trendul descendent se accentuează an de
an: în 2010 au participat 65,5% din alegători, patru ani mai
târziu rata de participare s-a redus până la 57,28 la sută, iar
2019 mai mult de jumătate din alegători a rămas acasă în
ziua votării. Nu i-au convins nici creșterea economică din
ultimi ani, nici majorarea pensiilor și salariilor. Dialogul
surzilor din vârful piramidei, incapacitatea politicienilor de
a pune interesul național și al omului simplu mai presus de
cel de partid demobilizează tot mai periculos electoratul.
Așa stând lucrurile, de pe urma dizolvării Parlamentului
vor avea de pierdut nu doar politicienii, ci și democrația
moldovenească. Din viitoarele alegeri anticipate s-ar putea
să ieșim cu toții rău șifonați. Electoratul unionist, care
constituie o treime din totalul alegătorilor, este cel mai
dezamăgit la ora actuală. Cea mai mare parte a acestuia a
rămas acasă la 24 februarie, fapt ce a redus simțitor bazinul
electoral al Partidului Democrat și al Blocului ACUM.

Plahotniuc nu mai e balaurul cel mai negru. Democrații au
două soluții – să accepte coaliția cu RSRM (dacă socialiștii
vor accepta!), procedând la o împărțeală caracteristică
politicului de la Chișinău. PD este într-o dilemă foarte
complicată: să cedeze postul de premier pentru democrați
e o pierdere foarte dureroasă, ca și spicherului. Foarte mult
depinde care sunt resursele de influență asupra lui Dodon
și în ce măsură Partidul Democrat, în speță liderul său, e
capabil să-l controleze „să-l orienteze corect”. Dacă Dodon
obține postul de președinte al Parlamentului, el ar putea
să devină necontrolabil. Așa încât la partajare totul va
depinde de măiestria acelor care vor negocia, dar mai ales
de dosarele cu kompromat. Și la acest capitol PDM este în
avantaj: Dodon a clacat de multe ori și politic, și financiar,

și chiar constituțional. În același timp, creând cu socialiștii
guvernarea, democrații pot fi suspectați de pierderea
cursului european și periclita serios încrederea partenerilor
occidentali. Dar, în același timp, pentru Plahotniuc nu e o
problemă să aplice scenariul Filat: să cuprindă PSRM cât mai
strâns și să-l înăbușe totalmente, cum a făcut-o cu PLDM.
Însă cea mai probabilă soluție este se pare cea pe care
Vladimir Plahotniuc a pregătit-o din capul locului: să
pună în aplicare, în ultima săptămână, scenariul – unul
verificat deja! – cu cei 15 deputați deja cumpărați. Nu ne
rămâne decât să aflăm de la ce formațiuni sunt transfugii.
La Chișinău, atâta timp cât justiția e la degetul mic al
oligarhului, totul e posibil.
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Î

ntr-o lume în care adevărul
este prima victimă a
războiului, doar propaganda
occidentală nu vede sau, mai
bine spus, nu vrea să vadă ceea
ce este evident pentru toţi: Rusia
lui Putin este înconjurată pas cu
pas, pentru ea, în final, să i se dea
lovitura de graţie. Destrămarea și
apoi cucerirea celei mai mari ţări
din lume ca întindere este pasul
logic pe care establishment-ul
anglo-american îl face, pentru a
concretiza aducerea sub control
a Europei și, implicit, a întregii
lumi. Halford Mackinder a spus-o
clar cu mai mult de un secol în
urmă: „Cine stăpânește Europa
de Est stăpânește inima Lumii
(aproximativ teritoriul Federaţiei
Ruse). Cine stăpânește Inima Lumii
stăpânește insula Lumii (Eurasia
și Africa). Cine stăpânește Insula
Lumii stăpânește lumea”.
De ce nu ar fi teoria lui
Mackinder valabilă și astăzi, când
vedem extinderea pas cu pas
a influenţei NATO și, implicit,
a Statelor Unite în Europa de
Răsărit?
Însă, în cadrul acestui Mare
Plan, importanţa Ucrainei nu
trebuie trecută cu vederea, ci
dimpotrivă. Cei care vor domina
această ţară divizată vor lăsa Rusia
fără apărare. De asemenea, graniţa
de sud cu Belarus, ca și frontiera
de sud-vest a Rusiei, vor fi larg
deschise în faţa oricărui invadator.
Distanţa dintre Ucraina și vestul
Kazahstanului este de 650 km,
cea din urmă fiind, din punct de
vedere geopolitic, regiunea graţie
căreia Rusia a reușit să-și exercite

controlul asupra Caucazului.
Pierzându-și controlul asupra
Caucazului, Rusia post-sovietică
ar trebui să se retragă și mai mult
la nord de Cecenia, lăsând în
urmă chiar și anumite zone din
Federaţia Rusă, frontul din sud
devenind astfel vulnerabil. Acum
ne dăm seama de ce Rusia a purtat
războaiele din Cecenia cu atâta
cruzime (asta ca o paranteză).
Fragmentarea Rusiei ar continua,
marele colos euro-asiatic riscând
să se întoarcă la frontierele sale
medievale. Scopul este cu adevărat
următorul: dezintegrarea Rusiei
și producerea unui haos de care
puterile occidentale să profite,
pentru a-și impune propria
ordine („ordine în haos” este un
binecunoscut motto masonic, cu o
largă aplicabilitate). Fragmentarea
Euroasiei constituie prima linie
de apărare pentru controlul
apelor mărilor – sursa puterii
americane. SUA au toate motivele
să
încurajeze
fragmentarea
Euroasiei, pe când Rusia face tot
posibilul să o oprească. Rândurile
de mai sus sunt mai mult decât
suficiente pentru a explica de ce
NATO, pe de-o parte, și Rusia, de
cealaltă parte, fac tot posibilul să
atragă Ucraina în propria sferă de
influenţă.
Pentru a nu lăsa loc de dubii,
cele de mai sus nu sunt extrase
dintr-un interviu dat pentru
SputnikNews de un anume general
rus paranoic. Ele îl au ca autor
pe renumitul politolog și analist
american George Friedman. Deci
nu putem fi acuzaţi că suntem
simpli „răspândici” ai propagandei

rusești.
În paralel cu apărarea integrităţii
statului rus, regimul de la Kremlin
încearcă să-și crească influenţa
acolo unde i se permite. Orientul
Mijlociu, unde o Sirie distrusă
de mercenarii CIA și Mossad a
căzut sub controlul aproape total
al Moscovei; Iranul, ameninţat de
SUA încă de la căderea șahului,
cere de asemenea ajutor rusesc,
Venezuela, afectată de o gravă
criză economică, este cumpărată
treptat de banii rusești. Nici
ţările africane nu stau prea mult
pe gânduri în faţa diplomaţiei și
banilor Kremlinului.
Estul Europei este de asemenea
o zonă unde Federaţia Rusă dorește
să-și recapete influenţa. În timp ce
state precum Ungaria, Bulgaria
și chiar o Românie condusă de
autocratul Liviu Dragnea sunt
o potenţială „coloană a cincea”
în cadrul NATO, ţări precum
Republica Moldova se zbat pentru
a scăpa de sub vraja Marelui Urs.
Toate aceste state, mai puţin
câteva, nu sunt exemple de
democraţie, însă, dacă Vestul nu
s-ar transforma încet, dar sigur,
dintr-un Dr Jekill, într-un Mr.
Hyde planetar, acest articol, care
ia oarecum apărarea regimului
oligarhului Putin, nu și-ar avea
rostul.
Dar ce avem în Vest ca
alternativă la autoritarismului lui
Putin? Corectitudinea politică,
ce atinge cote nemaiîntâlnite de
nebunie; aducerea unor alogeni
din ţările Lumii a Treia, ce nu
doresc să se adapteze la specificul
societăţii care i-a primit cu braţele

deschise, destabilizând în schimb
deschise
respectivele societăţi și obligându-i
în același timp pe băștinași să se
adapteze la obiceiurile lor (ale
respectivilor alogeni); drepturi
și libertăţi de bază, care sunt
din ce în ce mai des călcate în
picioare; clasa mijlocie decimată
de politicile neo-marxiștilor, care
se autointitulează progresiști;
promovarea homosexualităţii, a
transgenderilor și a lesbienelor,
precum și distrugerea familiei.
Analizând era post-sovietică,
putem trage câteva concluzii
importante privind modul în care
Marile Puteri și-au lărgit sferele
de influenţă SUA, însă „leagăn
al democraţiei și libertăţii”, și-au
folosit forţa militară, pentru a
destabiliza sau doborî regimuri
care nu i se arătau supuse, în timp
ce forţa și influenţa serviciilor
secrete americane s-au făcut
simţite în diverse regiuni ale
globului, aduse astfel sub papucul
Casei Albe.
Rusia confruntată cu pierderea
imperiului, s-a concentrat la

refacere, iar
iar, după
început pe refacere
venirea la putere a președintelui
Putin, energiile s-au focusat
asupra recăpătării influenţei pe
mapamond, folosind în acest scop
mai ales diplomaţia, propaganda
și imensele resurse de gaze și
zăcăminte naturale de care
dispune.
China comunistă a „învăţat”
de la Deng Xiaoping cum să facă
mulţi bani, bani ce sunt folosiţi
pentru a-și cumpăra influenţă
pe glob. După cum bine spunea
un popular analist american,
„afacerile Americii sunt războaiele;
afacerile Chinei sunt afacerile”.
La aproape 80 de ani de la
începutul celui de-al Doilea
Război Mondial, când România
se afla între Hitler și Stalin, ţara
noastră se afla din nou între două
dictaturi: neo-marxismul Uniunii
Europene, ce cuprinde întreaga
lume așa-zis liberă, și dictaturile
sau regimurile autoritare cu tentă
naţionalistă, ce gravitează în jurul
Moscovei.

ANTIEUROPENII AU UN PLAN DE SCHILODIRE A UE

Î

n teorie, alegerile parlamentare ale UE sunt cele mai
„Internaţionale” din lume. Câștigătorii activează
într-un legislativ multinaţional. Parlamentul European
(PE). Ei vorbesc între ei cu ajutorul a sute de translatori.
Sunt membri ai unor partide transnaţionale: în clădirile
PE din Bruxelles și Strasbourg, parlamentarii de centrustânga din toată Europa ţin de Partidul Socialiștilor
Europeni, cei de centru-dreapta, de Partidul Popular
European și așa mai departe, scrie Washington Post, citat
de rador.ro.

C

u toate acestea,
alegerile europene
nu
și-au
concretizat
niciodată pe deplin această
promisiune multinaţională.
De obicei, ele constau în zeci
de campanii, fiecare dintre
ele dominată de dezbateri
naţionale. În majoritatea
anilor, creștin-democraţii
germani nu fac campanie și
pentru omologii lor suedezi,
iar aportul portughezilor la
alegerile din Slovacia este
neglijabil.

Anul acesta, alegerile
europene,
programate
la sfârșitul lunii mai, vor
dezbate teme continentale
și vor avea o semnificaţie
continentală. Ironia – sau
poate absurditatea – face ca,
anul acesta, antieuropenii
– politicienii care vor să
elimine toate instituţiile
europene – să fie cei care
au o tentativă publică de a
colabora dincolo de graniţele
naţionale, pentru a atinge
niște obiective comune.

Oricât de straniu ar putea
să sune, acest fenomen,
Internaţionala Naţionalistă
(sau poate „Internaţionala
Populistă”), nu este ceva
nou. Activiștii, trolii și botii online ai extremei drepte
și ai alt-right cooperează
de multă vreme în spaţiul
virtual. Înaintea alegerilor
germane de anul trecut
am făcut parte dintr-o
echipă de cercetare, care
a constatat că mișcarea
internaţională
alt-right
difuza povești concepute
de presa de stat din Rusia
și retransmitea pe Twitter
meme-uri rasiste în sprijinul
partidului
Alternativa
pentru Germania (AfD),
formaţiunea antieuropeană
a Germaniei. Am descoperit
o reţea similară de activiști
online – ruși, americani,
germani, francezi și chiar
și polonezi -, care munceau
cot la cot pentru a denigra
și sistemul politic suedez, în
timpul alegerilor din acea
ţară.
Acum, o parte din această
veche colaborare online
semiclandestină se mută pe
faţă în viaţa reală. Recent,
vicepremierul
xenofob
și naţionalist al Italiei,
Matteo Salvini, a călătorit la
Varșovia pentru a se întâlni

cu liderii partidului xenofob
și naţionalist aflat la putere
în Polonia, Lege și Justiţie
(PIS). Salvini a proclamat
lansarea unei „axe polonoitaliene”, întâlnirea lor a fost
salutată și de conducătorul
ungar Viktor Orban, faimos
pentru denunţurile sale
împotriva unor imigranţi
inexistenţi (sunt extrem de
puţini în Ungaria) ori de
câte ori se află sub presiune
pentru corupţie sau abuz
de putere. Salvini a avut
de asemenea, conferinţe
comune de presă cu Marine
Le Pen, șefa extremei drepte
franceze, dar și cu Heinz
Christian Strache, omologul
său austriac. La fiecare dintre
ele, Salvini a promis mari
schimbări, un nou partid
și un contraatac împotriva
migraţiei
și
împotriva
Bruxelles-ului.
El s-a întâlnit și cu
Stephen K. Bannon, deși
tentativele proprii ale lui
Bannon de a înfiinţa o
mișcare europeană altright (botezată convenabil
„Mișcarea”) bat pasul pe
loc. Din păcate pentru
el, activităţile plănuite de
mișcare par a fi ilegale în
majoritatea ţărilor europene.
Mai mult chiar, platforma
ei este destul de vagă. Unul

dintre colaboratorii lui
Bannon din Italia chiar
a apărut la Varșovia, în
decembrie anul trecut, sub
flamura unei organizaţii
catolice militante. El a ţinut
acolo un discurs remarcabil
de anost, care nu a atras
aproape deloc atenţia.
Acest eșec indică o
problemă gravă pentru
dreapta
naţionalistă
europeană. Ei pot cădea de
acord că sunt „împotriva”
unor lucruri, cum ar fi
imigraţia. Dar în favoarea
a ce sunt ei? Să distrugă
e ușor, să construiești e
greu. Mai important chiar,
numărul
imigranţilor
efectiv se prăbușește, iar alte
surse alternative de mânie
fariseică nu sunt universal
împărtășite.
Naţionaliștii
italieni și austrieci s-au
ciocnit deja, de exemplu,
pe chestiunea Tirolului de
Sud, o provincie italiană
unde se vorbește germana.
Naţionaliștii francezi vor
ca est-europenii să se
întoarcă acasă la ei. Cea
mai mare parte a extremei
drepte din Europa – de la
Le Pen, la Salvini și Orban
– este entuziast rusofilă;
corespondenţii lor din
Polonia, cu câteva excepţii
notabile, nu sunt.

Însă filmul acesta l-am
mai văzut o dată și știm
cum se sfârșește. La urma
urmei, precursorul acestei
mișcări – nașul ei, cum s-ar
spune – a fost Nigel Farage,
antieuropeanul nihilist care
a condus Regatul Unit în
Brexit. Nici el nu avea vreo
agendă pozitivă; și el s-a
folosit de salariul său de
europarlamentar,
pentru
a torpila instituţia de la
care-l primea. Rezultatul
a fost cea mai gravă criză
constituţională și politică
prin care a trecut Regatul în
numeroase decenii, precum
și o polarizare politică ce
s-ar putea să nu dispară în
timpul vieţilor noastre.
Aceeași soartă paște și
restul Europei, dacă restul
spectrului politic nu se
va uni, nu va fi el cel care
va stabili agenda și nu
va populariza beneficiile
Uniunii
–
politice,
economice, de mediu și chiar
de civilizaţie – în rândurile
noii generaţii. Orice ar
urma să se întâmple, aceasta
va fi cea mai interesantă
campanie electorală pentru
alegerile europene din câte
au existat vreodată, nu în
ultimul rând și pentru că, de
data aceasta, există atât de
mult de pierdut.
PAGINA

11

SPORT

Ziarul Ploiestii

23-29 mai 2019

BUCURII, ÎN SPORTUL PRAHOVEAN

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

Imagini baschet şi
box – csmploieşti.ro

CSM Ploieşti U13, bucurie, mândrie, onoare

Pugilişti cadeţi medaliaţi şi mentorii lor

Campionatul României pentru
Cadeţi (Târgu Jiu, 6-11.V.2019,
176 concurenţi – „Cadeţi – Juniori
II”) și-a adjudecat, onorant, 5
medalii (1 aur, 2 argint, 2 bronz).
Medalia de aur (și titlul aferent de
Campion al României la categoria
76 kg) a fost cucerită de tânărul
boxer Valentin Brânzan, cele de
argint de către pugeliștii Rahim
Așhlin (80 kg), Mario Cristea (52
kg), cele de bronz Cristian Tudor
(34 kg), Pavel Cristea (36 kg),
aproape fiind și Cosmin Bănică
(41 kg). Cu toţii colegi la „Sala de
Box Upetrom” unde s-au format
și Campionii Mondiali (Leonard
Doroftei, Adrian Diaconu)…
BADMINTON
„AUR”, PRO BERCENI, LA
KALAMARIA ȘI IZVORANI…
În cadrul Circuitului
European de Juniori, la Kalamaria
– Grecia, s-a desfășurat (1012.V.2019) Turneul „Hellas Junior
International 2019”. Prestigioasa
competiţie a prilejuit tinerilor
sportivi de la Clubul Sportiv
Comuna
Berceni
(antrenor
Adrian Basarabeanu), care au

Dâmboviţa Teleorman
3 1 (semifi
(semifinală);
Dâmboviţa,
Teleorman, Giurgiu
Giurgiu, București 3-1
nală); Berceni
Ialomiţa, Călărași / Faza regională, – Piatra Neamţ 3-1 (finala).
Ploiești, 5.IV.2019), a triumfat
Onoare performerilor – Ioana
la Faza Naţională a Olimpiadei Vacariu, Andreea Vlăsceanu,
Gimnaziilor
la
Badminton, Gabriel Bucur, Meiko Peter Helm,
care a avut loc (17-19.V.2019) profesor Sebastian Fulgeanu, cât și
la Complexul Olimpic „Sydney antrenorului Adrian Basarabeanu
2000” Izvorani, Ciolpani – Ilfov, în de la CSC Berceni, dar și preţuire
mare onoare.
celor ce i-au susţinut – Primăria
Competiţie sportivă naţională, Berceni (primar ec. Cosmina
patronată de Comitetul Olimpic Pandele), Școala Gimnazială
și Sportiv Român, „Gimnaziada de Berceni (director – prof. Doina
Badminton” i-a adus „lauri”
Vasile) dar și instituţiilor abilitate.
și „aurul”
competiţional
echipei Școlii
Gimnaziale
Berceni Campioana
Prahovei
învingând
strălucitor alte
campioane:
Berceni Timișoara 5 - 0;
Berceni –
Brașov 5-0;
Berceni – Cluj
Medaliaţi CSC Berceni şi la
Napoca 3-2;
Berceni
–
Kalamaria…

BASCHET
CSM PLOIEȘTI U13, ÎN
ELITĂ…
Cu un bilanţ edificator (16
victorii în 20 de jocuri, în
„preliminarii”, și trei din patru, în
„faza finală”), echipa de junioare –
U13, a Clubului Sportiv Municipal
Ploiești și-a adjudecat medaliile
de bronz în Campionatul
României (Turneu final, 8 echipe,
Arena Sepsi Sfântu Gheorghe,
7-12.V.2019).
Pe podiumul competiţional,
pe treptele de mai sus s-au
situat echipele ACS Dan Dacian
Portocaliu București (cu „aur”)
și CS Olimpia București (argint),
în lupta sportivă finală aflându-se
și echipele LPS Alba Iulia, ACS
Champions CSȘ 6 București, B.C.
Slam București, ACS Rookies
București, Sepsi Sfântu Gheorghe.
CSM Ploiești U13 (antrenoare
prof. Loredana Munteanu și prof.
Corina Savu) a folosit jucătoarele:
Karina
Munteanu
(pivot),
nominalizată în echipa turneului,
fiica
profesorilor
antrenori
Loredana Munteanu și Robert
Munteanu), Daria Iordăchescu,
Agnes Jane, Andreea Dumitru,
Daria Tănase, Ines Vârlan, Olivia
Sandu, Ioana Savu, Alexia Dedu,
Alexia
Apostolache,
Sabina
Chirilă, Natalia Bărăscu, Bianca
Gheorghe, Maria Ionescu, Daria
Trican, Cristina Grigore.
BOX
MEDALII LA CADEŢI…
Clubul Sportiv Municipal
Ploiești
(antrenor
emerit
coordonator Titi Tudor, antrenor
Adrian Pârlogea), prezent la

România admirabile
reprezentat România,
succese soldate cu șase medalii de
aur și două de bronz…
Triumfători au fost: Matei
Pandele – aur la simplu U11 și
la dublu – U11, împreună cu
Peter Martinec – Cehia; Denisa
Muscalu – aur la simplu U13 și
la dublu U13 cu Cristina Sîrbu –
CSM Timișoara; Luca Pandele aur
la simplu U13 și la dublu U13 cu
V. Dehelean – CSU UVT
Timișoara. Medaliaţi cu bronz:
Dinu Pandele la dublu U15
cu Andrei Coman de la CSȘ 6
București; Denisa Muscalu la
dublu U15 cu Andra Stoica de la
CSȘ 6 București.
Echipa de badminton a
Școlii Gimnaziale Berceni –
Prahova (Andreea Vlăsceanu,
Ioana Vacariu, Meiko Peter Helm,
Gabriel Bucur, profesor Sebastian
Fulgeanu, în fotografie de album
împreună cu Inspectorul școlar –
prof. Florina Damian și antrenorul
de la CSC Berceni – Adrian
Basarabeanu)
–
Campioana
Prahovei și a Regiunii „Sud
Muntenia”
(Argeș,
Prahova,

Imagini: cscbereceni.ro

Şcoala Berceni, cu badmintonul în onoare

„Aur” – dulce, pro Berceni…

PETROLUL LUPTĂ ŞI SPERĂ, ÎNCĂ…
FOTBAL
Liga 2 / Etapa 35 (16.V.2019, Stadion
„Dan Păltinișanu): Ripensia Timișoara
– FC Petrolul Ploiești 0-2 (0-2). Marcatori:
Pușcaș (10), Rusu (44). Petrolul (antrenor
Gheorghe Mulţescu): Lungu – Borţa,
Ghinga, Cazan (63 Enache), Ţicu – Pușcaș,
Chindriș – Rusu, Marinescu (29 Ștefănescu,
49 Bucșa), Moldoveanu – Arnăutu.
Strategia victorioasă a experimentatului

nostru antrenor, aplicată benefic pe gazon,
printr-o dăruire admirabilă de petroliștii
noștri. Remarcabil, debutul promiţător al
juniorului nostru (17 ani…) Robert Daniel
Enache.
Etapa 36 (20.V.2019, Stadion „Ilie
Oană”): FC Petrolul Ploiești – ACS Poli
Timișoara 1-0 (0-0). Marcator: Sergiu
Arnăutu (68).
Petrolul (antrenor Gheorghe Mulţescu):

Lungu – Borţa, Ghinga, Pușcaș, Ţicu –
Chindriș, Bucșa – Rusu (73 Enache), N.
Popescu, Moldoveanu (83 Ţigănașu) –
Arnăutu. Victorie scontată și necesară
care îi menţin încă șanse echipei noastre
la ocuparea locului de baraj, însă evoluţia
Petrolului în faţa bănăţenilor pregătiţi de expetrolistul Valeriu Răchită n-a mulţumit…
Cu două etape înainte de finalul
uneia dintre cele mai pasionante ediţii de

campionat, al eșalonului doi al fotbalului
românesc, în lupta pentru promovare
(primele două, din cele 20 de competitoare,
iar cea de a treia clasată, în final, prin
baraj…) se află Chindia Târgoviște 82p,
Academica Clinceni 81p, U Cluj 76p și
încă, Petrolul 74p.
Etapa 37 (Duminică, 26.V.2019, ora
14.00, Stadion „Motorul” Arad):
UTA
Arad – FC Petrolul Ploiești. Que sera,

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
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Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

