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USR ȘI PLUS, MARII CÂȘTIGĂTORI
AI ALEGERILOR DE DUMINICĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

AM VORBIT CU...
ȘI, DEGEABA!

A

legerile europarlamentare de duminică au
fost adjudecate de PNL. Marele câștigător este
văzută însă Alianța 2020 USR-Plus, care a reușit un scor
spectaculos; aproape că ar fi putut să bată PSD, dacă
votul din străinătate s-ar fi desfășurat în condiții bune.
Că PSD, cu un mesaj puternic antieuropean, s-a prăbușit
la sub 23% voturi, de la 45%, nu e nicio surpriză, ba chiar
era de așteptat. Însă nimeni nu se aștepta ca Tăriceanu și
ALDE să nu reușească să treacă pragul electoral!

A

Continuare în pagina 4

BANII PENTRU MĂTURAREA STRĂZILOR
AJUNG PÂNĂ ÎN SEPTEMBRIE
PENTRU SPAȚIILE VERZI E ȘI MAI RĂU,
FONDURILE SE TERMINĂ ÎN IULIE!

N

-o
o spunem noi,
noi ci ditamai
Regia Autonomă de
Servicii Publice Ploiești, care a
emis această părere nu oriunde, ci
în Nota de fundamentare privind
necesarul de fonduri pentru
execuția lucrărilor de amenajare
și întreținere spații verzi, toaletat
arbori,
întreținere
parcări,
cimitire etc. Pentru perioada

decembrie 2018-aprilie
2018 aprilie 2019,
2019
RASP spune că s-ar fi plătit facturi
totale de 6,915 mil. lei. În afară de
această sumă, ar mai fi nevoie de
3,7 mil. lei-întreținere spații verzi,
1,4 mil. lei-lucrări executate de
serviciul Tehnic, 0,54 mil. leiadministrarea cimitirelor și 1 mil.
lei-reparații curente parcări. Ar
rezulta așadar un buget total de

LIVIU DRAGNEA,
PUNCT FINAL ÎN CARIERA POLITICĂ

P

unct fi
final
nal în cariera
politică a liderului PSD,
Liviu Dragnea. Completul de
cinci judecători de la Înalta
Curte de Casație și Justiție s-a
pronunțat, luni, definitiv, în
dosarul angajărilor fictive de la
DGASPC Teleorman de pe lângă
Consiliul Județean Teleorman,
admițând contestația pe latura
civilă, dar păstrând condamnările
de la completul de trei judecători.
ACTUALITATE

Spirit antreprenorial
scăzut în rândul
tinerilor de la sate

Liviu Dragnea a fost astfel
condamnat pentru instigare la
abuz în serviciu la 3 ani și 6
luni de închisoare cu executare,
fiind încarcerat, tot luni, la
Penitenciarul Rahova. Ceilalți
inculpați au fost condamnați
la închisoare cu suspendare,
doi dintre aceștia fiind achitați.
Reamintim că, în vreme ce era
președinte al CJ Teleorman și
președinte al organizației PSD,
Liviu Dragnea a făcut astfel încât
două persoane să fie angajate
fictiv la DGASPC, ele lucrând,
în realitate, pentru partid. Toate
persoanele din dosar, mai puțin
Dragnea, și-au recunoscut fapta.
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13,535 mil. lei! Dar RASP susține
că, având în vedere comenzile și
intervențiile neprevăzute, această
sumă nu ar ajunge decât până în
iulie, nu știm dacă inclusiv sau
exclusiv. Asta ar însemna că ar
urma o suplimentare de fonduri,
dacă bugetul municipal permite
acest lucru. Dacă nu, atunci să
vedeți dezordine prin oraș! Ce
este acum, dar ce va fi atunci, mai
ales că nici în privința întreținerii
căilor rutiere nu stăm deloc bine.
Pentru curățenie și deszăpezire
străzi, contract adjudecat, din
câte se cunoaște, de firma Rosal,

O NOUĂ MEDALIE OLIMPICĂ A AJUNS LA PLOIEȘTI
E

chipa Centrului Județean
de Excelență Prahova,
pregătită de prof. Dana Lica, a
obținut al doilea loc și medalie de
argint la Olimpiada Internațională
de Informatică pe Echipe 2019,
concurs ce s-a desfășurat, recent,
la Moscova-Rusia.
Grupul de liceeni care au realizat
această performanță provin de
la două unități de învățământ de
elită: Colegiul Național „Ion Luca
Caragiale” Ploiești- căpitan Alexa
Tudose, Theodor Cristea și rezerva
Andrei Onuț și Colegiul Național
„Mihai Viteazul”- Matei Banu și
Alexandru Ilași. Pofesoara Dana
Lica spunea că munca elevilor a
însemnat 4 runde intermediare în
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Justiție liberă
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bugetul alocat este de 16 mil. lei,
cu 2 mil. lei mai mare decât în
2018, însă, atenție, nici acesta nu e
suficient, după previziunile RASP.
Specialiștii de aici spun că suma
va ajunge până la începutul lunii
septembrie! Nici 3 milioane de lei
pentru serviciul de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare n-ar fi
suficienți, susțin cei de la RASP.
La această din urmă părere nu ne
putem abține să nu întrebăm: pe
ce naiba se toacă atâta bănet, dacă
pe noi deja ne mușcă țânțarii?

m vorbit ieri cu un pesedist: „E
nasoală...dar îți spun eu că s-a umblat
lla soft! Ghiță e vinovat! I-a săltat pe Ponta și
pe Ciolos ca să se răzbune pe Dragnea. Dar
p
nu plecăm de la guvernare...”
n
Am vorbit și cu un userist: „Am scăpat
de penali! La pușcărie!...Nu preluăm
d
gguvernarea. Nu se vrea la centru. Și nici nu
ccred că e bine acum, să îi lăsăm să se ducă în
ccap de tot.”
Am vorbit și cu un penelist: „Sunt fericit!
Am câștigat. Noroc cu Rareș Bogdan. Am
A
avut mari emoții. Deocamdată, la nivel local
nu avem nimic de făcut. O să vedem din
toamnă.”
Am vorbit cu un aldist: „Băi, ne-a tras
Dragnea în jos. Iar la noi, Meleșcanu e
problema. Cred că ne-am luat gândul de la
Volosevici-primar.”
Am vorbit și cu un pontist: „Domne, noi,
la Prahova, ne-am înțeles cu colegii de la
PSD și dacă șefii bat palma, mergem înainte.
Oricum, le-am tras-o tuturor. Nimeni nu
credea. Nici chiar eu.”
Am vorbit și cu un pemepist: „Să-i dea Ăl
de sus sănătate lui Băse, că acum eram sub
Tăriceanu. Ce o să facem? Nimic. Așteptăm.
Sper să nu ne lase căpitanu’ singuri ca pe
pedeliști, că suntem haliți.”
Am vorbit și cu un cetățean din Malu’
Roșu: „Nimic nu se va schimba! Ai răbdare
și în doi ani o să fim în aceeași situație ca
acum. Aceleași fețe, aceleași vorbe, aceleași
nimicuri făcute...nu vedeți că nimeni nu își
asumă nimic? Iar hoții strigă hoții, mai rău
ca oricând. Nu vor învăța nimic nici cei care
au pierdut, nici cei care au câștigat nu vor
face nimic...și cei care vin sunt tot ăia vechi.”
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urma cărora s-au calificat la faza
națională, pe care au câștigat-o!
La faza internationala, medalia
de argint adjudecată nu face
altceva decât să confirme efortul
extraordinar al elevilor.

MINTE, TRUP, SUFLET

Un prestigios Jubileu:
VASILE TOMESCU
- 90 de ani de la naştere
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La
întoarcerea
în
țară,
câștigătorii au fost întâmpinați
cu flori de ministrul Educației,
Ecaterina Andronescu, de părinți
și prieteni ai laureaților.

OCOLUL PĂMÂNTULUI
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Jocul periculos al
Ungariei
deranjează NATO

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

Psalm 49,20

Ziarul Ploiestii

30 mai - 5 iunie 2019

Ziarul Ploiestii
,

ISSN: 1223 2653
FONDATOR:
Ioan MARINESCU

ACTUALITATE

Parol,

DIRECTOR GENERAL:

Marius MARINESCU
DIRECTOR EDITURĂ:

Grigoraş NIŢĂ
DIRECTOR TEHNIC:

Dan Ionuţ MARINESCU
COFONDATOR:

Ioan GROSESCU
DTP: Iolanda ENESCU,
Livia CAZAN
SENIOR EDITOR:
Maria BOGDAN
REDACTORI:
Alexandru BĂDULESCU,
El. ŞERBAN, P. NIŢOI,V.D. TOTH,
Octavian BĂLTEANU,
Roxana TĂNASE,
Miruna BOGDĂNESCU,
Victor COBĂSNEANU
CORESPONDENT REPUBLICA
MOLDOVA: Nicolae MISAIL
CULEGERE: Pia ROTARU
TIPOGRAFIE/PUBLICITATE:
Gabriel CĂLIN,
Georgiana MARINESCU,
Claudia CRUCEANU, Andrei SOTIR,
Raluca IONESCU, Elena BAICU,
Ioana NICOARĂ, Ionaş GAVRILĂ,
Ştefan RADU, Vali BORCEA,
Sorin TRANDAFIR,
Gabriel GHEORGHE, Cătălina ŞTEFAN

Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18

www.ziarulploiestii.ro
e-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploiestii

M

icuțul Aurelian Pavelescu,
președinte al și mai
micului partid (aproape defunct)
PNȚCD, a venit cu una de se-nvârte
mâța-n coadă. Relu cică e musai
să oprim la graniță Facebook, să
nu mai intre ăsta în România, că
ne-a stricat tineretul la minte:
„Aceste alegeri au fost prejudiciate
de rețeaua de socializare Facebook.
Solicităm Guvernului Dancilă să ia
măsuri pentru blocarea accesului
la Facebook în România, iar
Parlamentului să facă o comisie
de anchetă, unde Zuckerberg să
vină să dea explicații”. Aoliuuu,
maică, doare rău? N-ar fi mai
bine să-l chemi tu pe Dumnezeu
la comisia parlamentară, să-i ceri
socoteală că ți-a pus numai oleacă
de creieraș în cap, așa, cât un vârf
de ac, să nu-ți ajungă să-l întinzi
pe ecranul Antenei 3, măcar să nu
te mai vedem/auzim, la câtă sfântă
prostie debitezi? Pavelescule, am
o curiozitate totuși: tu ai găsit
drogurile alea pe care minerii
spuneau, în 1990, că le ascund ăia
de la PNȚCD?

G

urile rele spun că Veorica
Dăncilă a stat în cabina de
vot câteva ore bune și nimeni nu-și
explică dacă ea a dormit acolo sau a
Editor: SC Sprinten Infomar SRL avut vreun ajutor care să-i traducă
întrebările de la referendum. No,
Potrivit art. 206 COD PENAL,
da` răi mai sunteți! Nimic din
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
toate acestea nu s-a întâmplat. Pur
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i l ffemeia
i a iintrat în
î cabină
bi ă
șii simplu
la Suceava și a ieșit la Hunedoara,
ce nu pricepeți?

D

eputatul Mitralieră s-a
dezlănțuit, după ce PSD
a pierdut alegerile și Dragnea a
fost condamnat: „Medicii care
au primit salarii de patru ori mai
mari să le dea înapoi și să plece din
țară. Pensionarii, la fel. Și fermierii
să dea subvenția înapoi”. Aha,
Cătăline, care va să zică recunoști:
de-aia ați mărit voi salariile

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

CREDITE BANCARE CU
DOCUMENTE FALSE. ZECE
PRAHOVENI S-AU ALES CU
DOSARE PENALE
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalităţii
Economice
au
definitivat
cercetările într-un dosar penal,
pentru săvârșirea infracțiunii
de înșelăciune, privind zece
prahoveni bănuiți de săvârșirea
infracțiunii de înșelăciune. „Din
PAGINA

2

verificările efectuate, a rezultat
faptul că, în perioada 2010 - 2013,

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
bugetarilor și pensiile vârstnicilor,
să-i aveți ca masă fidelă de votanți,
nu? Iete că nu v-a ieșit manevra,
bre! Tura viitoare încercați altceva:
luați România voastră la spinare și
mutați-o la Rahova, acolo sigur o
să aveți unanimitate! Apropo: n-ai
vrea să dai și tu leafa înapoi, fiindcă
n-ai produs nimic bun pentru țară
în trei mandate de parlamentar?

O

anchetă jurnalistică (de
nota 10) realizată de
„Recorder.ro” în comuna Schitu,
județul Olt, arăta cum o firmă
de partid asfaltase un drum prin
PNDL, turnând bitum direct pe

partid, că studii de profil n-are
de fel, le-a spus directorilor de
școli, la o întâlnire care a avut
loc la Sibiu, că „voucherele de
vacanță sunt ajutoare sociale
pentru profesori”: „facem asta să
ajutăm cadrele didactice pentru
că este și un ajutor social către o
categorie de oameni care a fost
vitregită de-a lungul timpului, dar
este și un ajutor pentru industria
turistică din România”. Na, bine
vă face, naiba v-a pus, domnilor
profesori, să-l treceți pe-ăsta prin
școala aia de la Economic, unde
cea mai mare medie la bac trece
un pic peste nota 8, ca gâsca prin
apă? Uite că acuș a ajuns să spună
că vă dă ca la milogi vacanțe, e bine
așa? Bogdane, cum e aia: „prostul
când a ajuns împărat, pe tac-su` l-a
spânzurat”!

Î

nainte de a fi încălțat și dus
la Mititica, Liviu Dragnea
le spunea hastagistilor: „La
o-njurătură de-a lor, noi am mai
făcut o școală. Au mai venit cu
o-njurătură, am mai făcut un spital.
În doi-trei ani avem autostrada
pământ Evident,
Evident șoseaua ss-aa
pământ.
distrus complet în doi-trei ani.
Primarul Marian Lunganu a scos
trei vorbe (vorba vine) pe gură:
„drumul leagă legătura dintre
Schitu și satul Lisa; deci cu cât se
grăbește mai repede domnul; îl
termină pe acesta și îl ia pe celălalt
să termine finalizarea”. Bravos,
Mareane! Cum naiba vă nimeriți
voi ăștia, primarii, să schingiuiți
limba română în halul ăsta? Păi
drumul ăla n-avea cum să iasă
altfel decât zob la cum molfăi tu
prin gură vorbele. Ok, deci nu uita:
să te grăbești repede să termini
finalizarea ca să legi legătura
dintre satele sătești, bine? Iar când
finalizezi terminarea, să nu uiți să
încui încuietoarea de la primărie
după tine...

A

LDE și Călin File de Neveste
n-au reușit să-și treacă
partidul peste pragul electoral,
lăsându-le astfel șomere pe Norica
Neculai și Renate Weber. Lăsați
fetelor, nu plângeți, la cât ziceați
voi că duduie economia, n-o să
muriți de foame, s-o găsi de muncă
și pentru voi! Tot se plâng fermierii
că nu găsesc oameni la sapă, neh?

M

inistrul
Turismului,
Bogdan Trif, ajuns în
acest post pe bază de carnet de
o ploieșteancă de 52 de ani a
întocmit în fals, personal sau cu
ajutorul altor persoane, adeverințe
de venit, fișe fiscale, contracte de
muncă și documente de studii care
conțineau împrejurări neconforme
cu realitatea”, a anunțat IPJ
Prahova. Documentele, spun
polițiștii, au fost remise către alte
nouă persoane, care au solicitat,
pe baza înscrisurilor falsificate,
credite de nevoi personale de
la două unități bancare. În acea
perioadă, cele nouă persoane nu
aveau loc de muncă și aveau o
pregătire școlară precară, aspecte
care nu permiteau, în mod

n
or zornăi banii în buzunarele
n-or
noastre, dar un lucru e cert:
zornăie cătușele la mâinile tale!

P

NL jubilează și aproape
că deja nu-i mai ajungi cu
prăjina la nas după ce a câștigat
alegerile europarlamentare. Oho,
calm, băieți, calm: mai știm noi
pe cineva care, în virtutea scorului
electoral, s-a apucat să călărească
poporul, iar când ăsta s-a scuturat,
l-a trântit de nu s-a văzut. Așa și
voi: grijă mare, pășiți pe jos și pe
vârfuri și mai ales pitiți-l pe Buldog
(Vasile Blaga), să nu cumva să iasă
acum să latre la oameni, că nu-i a
bună deloc! Iar la Bruxelles, cum
năravul din fire nu are lecuire, să-l
țineți departe de Băsescu, fiindcă
dacă se înhaită iar ăștia doi, nici
n-o să știți când o să vă dispară
partidul de sub picioare, ok?

P

Ploiești Brașov” Drăguțule
Ploiești-Brașov”.
Drăguțule, la câte
înjurături ai luat, eu cred că nu țiar fi ajuns teritoriul României să
construiești spitale și școli, puse
perete lângă perete, ba chiar ai fi
trecut cu șantierul în Bulgaria. Dar
vorba aia, ai acum timp berechet
să le desenezi pe hârtie...

SD a ținut-o sus și tare
că Iohannis a băgat
dușmănia-n țară. Da, mă, ce
șmecheri sunteți voi când ziceți că
neamțul e dezbinatorul, că a rupt
România-n două. Și ce-ați fi vrut,
să dormim pe noi în armonie, în
timp ce voi mai șuteați câte ceva
de prin țărișoara asta și vă trăgeați
toată justiția sub fund (ați tras-o
deja, cu tot 10 august al nostru,
dar nu pe toată)? Mai știm noi
pe cineva care vă legăna noapte
de noapte- „dormiți liniștiți, FNI
veghează pentru tine”- și v-a lăsat
în turul gol!

Ș

i tot de la Liviu prostire:
„Partidele de opoziție ce au zis?
Trebuie să facem zgomot ca să nu se
audă sunetul creșterii economice,
să nu se audă cum zornăie banii
în buzunarele românilor (…) Și,
având această idee, au început cu
înjurături, cu mizerii, cu divizări,
cu jigniri, cu urlete, cu bâte, cu
pietre, cu bolovani, cu instituții de
forță împotriva noastră, doar-doar
noi și românii care ne susțin o să
intrăm într-o zonă de sperietură.
Noi n-am făcut așa că nu suntem
sperioși”. Acuma, Jupâne, or zornăi
normal, obținerea unui credit
bancar. Prejudiciul total creat
este de 256.500 lei, din care a fost
recuperată suma de 66.000 lei, prin
instituirea de măsuri asigurătorii.
Dosarul penal întocmit de către
polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice, a fost înaintat unității
de parchet pentru întocmirea
rechizitoriului
și
sesizarea
instanței de judecată.
BĂRBAT CONDAMNAT,
DEPISTAT DE POLIȚIȘTI
Polițiști din cadrul Poliției
Orașului Mizil, au depistat în seara

zilei de 26.05.2019, un prahovean
în vârstă de 47 de ani, condamnat
de Judecătoria Ploiești în data
de 08.05.2019, la o pedeapsă cu
închisoarea de 2 ani și 6 luni,
pentru săvârșirea infracțiunii
de ,,complicitate la furt calificat
în formă continuată”. Acesta se
sustrăgea executării pedepsei, fiind
urmărit la nivel național. Bărbatul
a fost condus la sediul secției
de poliție, în vederea întocmirii
documentelor necesare punerii în
executare a mandatului, și ulterior
a fost depus la Penitenciarul
Mărgineni, jud. Dâmbovița, în
vederea executării pedepsei.
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L

P

rintre acestea grupuri se numără
și GAL „Plaiurile Ramidavei”,
care s-a închegat prin acțiunea și la
insistențele unui localnic, Daniel Manu,
expert în finanțări europene. „Plaiurile
Ramidavei” este constituit din 13 localități
(12 comune și 1 oraș), grupate în nordestul județului: Ariceștii Zeletin, Bătrâni,
Bertea, Cărbunești, Cerașu, Drajna,
Izvoarele, Măneciu, Posești, Șoimari,
Ștefești, Teișani și Slănic. Teritoriul are o
suprafață de 835,09 kmp și o populație de
53.708 de locuitori (64,31 locuitori/kmp).
Cele 13 așezări dispun de o agricultură slab
dezvoltată, bazată în principal pe zootehnie,
pomicultură și apicultură. Următoarea
activitate, ca pondere, este exploatarea și
prelucrarea lemnului. Suprafața agricolă
este de 33.684 ha, iar terenurile neagricole
cuprind 49.672 ha (59,59% din suprafața
GAL). Indicele dezvoltării umane locale
variază de la 40,56, în Ariceștii Zeletin, la
69,05, în comuna Măneciu. Trei localități
sunt considerate sărace, cu un IDUL mai
mic sau egal cu 55, respectiv, Ariceștii
Zletin, Bătrâni (50,28) și Posești (52,41).
Strategia de dezvoltare locală a identificat
mai multe puncte slabe decât oportunități,
printre care: grad redus de fertilitate a
solului, infrastructură socială, de sănătate
și educațională deficitară (stare tehnică a
clădirilor precară, dotări insuficiente), lipsa
serviciilor de intervenție în caz de urgență,
lipsa spațiilor de agrement, nevalorificarea
patrimoniului în scopuri turistice,
îmbătrânirea populației, lipsa de adaptare
a segmentului 40-60 de ani la reconversia
forței de muncă, nivel scăzut de trai și
șomaj ridicat, spirit antreprenorial scăzut,
existența unor comunități marginalizate,
cu risc de excluziune socială etc. Pesemne
în această direcție, în sensul de a corecta
deficiențele, ar trebui să meargă politicile
administrațiilor locale, iar aici nu discutăm
doar despre GAL, care reprezintă, în opinia
noastră, un foarte mic segment în toată
paleta de instrumente financiare avute
la dispoziție (bugete locale, județene,
guvernamental, fonduri europene, afaceri
private). Ca oportunități ce ar trebui prima
dată fructificate sunt citate: suprafața mare
de pășuni și fânețe, ce ar permite dezvoltarea
susținută a zootehniei, apiculturii și
pomiculturii, patrimoniu natural (peisaje,
situl Natura 2000, stațiunile Cheia și Slănic)
și cultural (193 de elemente înscrise în lista
monumentelor istorice) solid, potențial
pentru dezvoltarea industriei alimentare,

a nivelul județului Prahova, s-au constituit 14 grupuri de acțiune locală, în care sunt înscrise 85 de localități:
7 dintre acestea (61 de comune și 3 orașe) au în componență numai așezări din Prahova, iar alte 7 (20 de
comune și un oraș) s-au constituit în parteneriat cu județele limitrofe. Prin toate aceste grupuri, primăriile și
oamenii de afaceri au avut la dispoziție în jur de 30 de milioane de euro pentru proiecte din fonduri europene,
sumă la care se adaugă partea de cofinanțare, cifrată în jurul a 5-6 mil. euro.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
am deschis măsura, au
accesul facil la mari
ma piețe de desfacere etc.
fost depuse 5 proiecte de
7 PRIMĂRII DIN 13 AU CUMPĂRAT
câte 40.000 de euro fără
BULDOEXCAVATOARE
TVA fiecare, plus 12.000
În procesul de dezvoltare a localităților, de euro cota proprie de
GAL „Plaiurile Ramidavei” a intervenit cofinanțare; 2 au fost
cu o sumă de 1,88 milioane de euro, plus declarate eligibile și au
componenta publică și/sau privată, de intrat la finanțare, unul la
0,79 mil. euro, bani care au putut sau pot Cerașu, dotare cu utilaje
fi utilizați pentru proiecte în domeniul pentru o minifabrică de
agriculturii, afaceri non-agricole și investiții prelucrare a lemnului
publice. Vorbind despre primării, Daniel și unul la Izvoarele, un
Manu ne spunea că majoritatea au optat studio fotografic pentru
pentru cele mai simple proiecte, achiziția evenimente. Celelalte trei
de buldoexcavatoare: „Prin planul aprobat, nu au fost aprobate din
noi am avut pentru autoritățile publice o cauza unor neconcordanțe
limită maximă de 50. 000 de euro fără TVA/ la vizita pe teren,
primărie, sumă completată cu o anumită chestiuni neimputabile
cotă, în funcție de proiect, de către UAT. solicitanților, dar e posibil
Cele mai multe comune- Ariceștii Zeletin, ca ele să fie reluate într-o
Cărbunești, Bertea, Izvoarele, Drajna, Cerașu, nouă sesiune de proiecte”.
Bătrâni-au optat pentru achiziționarea Pentru activitățile sociale,
buldoexcavatoarelor, iar orașul Slănic-pentru există un singur proiect,
un utilaj șenilat profilat în intervenții pe albia depus
de
Primăria
râurilor. Comunele Șoimari și Teișani au Măneciu, acceptat deja
obținut finanțări pentru instalație de iluminat spre finanțare, pentru
public cu led, în vreme ce Primăria Măneciu construirea unui centru
a preferat un proiect de construire și dotare social de zi. Una peste
vestiare la o bază sportivă existentă. Comuna alta, Daniel Manu crede că va reuși, într-un Vadu Săpat, Fântânele, Tomșani, Colceag,
Posești a depus un proiect, din păcate respins, final, să determine comunitățile locale să Fulga;
dar el va fi reluat într-o sesiune următoare, de utilizeze banii existenți până la ultimul euro.
-GAL „Plaiuri Prahovene”: Apostolache,
dotare a unui cămin cultural nou construit, Ar fi și păcat să nu se întâmple astfel, mai ales Chiojdeanca, Surani, Păcureți, Podenii Noi,
iar Primăria Ștefești nu a venit deocamdată că majoritatea comunelor chiar au nevoie ca Sângeru;
cu niciun dosar, motivând lipsa unui expert aerul de investiții și dezvoltare!
-Parteneriat public-privat „Drumul
în fonduri europene care să întocmească
Voievozilor”:
Bărcănești,
Berceni,
GAL-URI EXISTENTE ÎN PRAHOVA,
documentația”.
Dumbrava,
Gherghița,
Olari,
Râfov;
ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR
Alte 21 de localități din Prahova au
FAMILIILE TINERE, NEINTERESATE
EUROPEAN 2014-2020
constituit
parteneriate cu așezări rurale
DE AGRICULTURĂ
La
nivelul
județului
Prahova, din județele limitrofe, respectiv, Buzău,
În mediul privat, se pare că principalul risc corespunzător
exercițiului
financiar Dâmbovița și Ialomița:
citat în strategia de dezvoltare, respectiv, lipsa european 2014-2020, s-au constituit 7
-Asociația GAL „Valea Buzăului”, Buzăuspiritului antreprenorial, și-a spus cuvântul grupuri de acțiune locală, care acoperă 64 Prahova, cu 2 localități din Prahova,
mai ales în rândul tinerilor: „Pe măsura de localități (61 de comune și 3 orașe):
Strachiojd și Lapoș;
adresată tinerilor fermieri, au venit vreo 18
-GAL „Colinele Prahovei”: Aluniș,
-GAL „Drumul Vinului, Buzău-Prahova,
solicitanți, i-am luat de mână, i-am dus la Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii cu o localitate din Prahova, Gura Vadului;
firmele de consultanță, au încheiat contracte, Mislii, Cornu, Cosminele, Filipeștii de
-GAL „Buzău-Prahova”, cu 2 localități din
oamenii s-au apucat de lucru și m-am trezit Târg, Florești, Măgureni, Scorțeni, Telega, Prahova, Baba Ana și Boldești-Gradiștea;
-Asociația GAL „Colinele Buzăului”, cu o
că tinerii au plecat la muncă în străinătate și Vărbilău, Vâlcănești, Băicoi;
-GAL „Valea Teleajenului”: Lipănești, localitate din Prahova, Jugureni;
au lăsat baltă totul, nu i-a mai interesat. Ei
-Asociația GAL „Dealurile Sultanului”,
visează la lucruri lejere, din care să câștige Măgurele, Dumbrăvești, Gura Vitioarei,
Gornet, Bălțești, Plopeni;
cu 9 localități din Prahova- Comarnic,
mult și imediat.
-GAL „Plaiurile Ramidavei”: Ariceștii Adunați, Filipeștii de Pădure, Poiana
Pe dezvoltarea exploatațiilor agricole
(zootehnie, pomicultură și apicultură), Zeletin, Bătrâni, Bertea, Cărbunești, Câmpina, Provița de Sus, Provița de Jos,
lucrurile merg mult mai bine: avem depuse Cerașu, Drajna, Izvoarele, Măneciu, Posești, Secăria, Talea și Valea Doftanei;
-GAL
„Cricov-Provița-Prahova”
documentații bune, trecute de verificări, Șoimari, Ștefești, Teișani, Slănic;
-Partenerial
GAL
„Meleagurile (Dâmbobița-Prahova), cu 6 localități din
pentru 10 proiecte, dar suma rezervată ajunge
doar pentru 5, deci o să facem o modificare Cricovului”: Albești Paleologu, Bucov, Prahova-Cocorăștii Colț, Gorgota, Mănești,
de strategie, să transferăm aici banii de la Ceptura, Ciorani, Drăgănești, Gornet Șirna, Târgșoru Vechi și Tinosu;
-GAL „Ogoarele Vlăsiei” (Dâmbovița„tânărul fermier”, să utilizăm fondurile acolo Cricov, Iordăcheanu, Plopu, Sălciile, Tătaru,
Prahova-Ilfov), cu o localitate din Prahova,
unde sunt solicitări și seriozitate maximă. Valea Călugărească și Urlați;
-GAL „Valea Budurească”: Călugăreni, Poienarii Burchii.
Cât despre activitatea non-agricolă, când
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DOSARE PENALE PENTRU
ȘOFERII CARE AU CONDUS
BĂUȚI ȘI FĂRĂ PERMIS
Polițiștii au depistat pe raza
localității Valea Călugărească un
buzoian, în vârstă de 29 de ani, care
conducea un autoturism în timp ce
avea o alcoolemie de 0,74 mg/l. Un
alt bărbat , în vârstă de 67 de ani,
a fost depistat în timp ce conducea
un motociclu pe raza comunei
Brazi, având o alcoolemie de 0,49

mg/l. Ambii conducători s-au ales
cu dosar penal pentru conducere
sub influența alcoolului. Un
alt șofer, care se afla la volanul
unei autoutilitare a fost depistat
conducând pe raza comunei
Măgurele, în ciuda faptului că
acesta avea permisul suspendat.
Bărbatul s-a ales cu dosar penal
pentru că a condus vehiculul
deși avea dreptul de a conduce
suspendat.
ACCIDENT RUTIER PE
CENTURA DE VEST A
PLOIEȘTIULUI
Accidentul rutier a avut loc

după ce un autotren încărcat cu
marfă a intrat în coliziune cu un
autoturism. În urma impactului,
au existat scurgeri de combustibil
din autotren. La fața locului s-a
deplasat un echipaj de pompieri
pentru asigurarea măsurilor
specifice.
Poliția
continuă
cercetările pentru a stabili
cu exactitate cum s-a produs
evenimentul rutier.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE PROXENETISM
Polițiști de investigații criminale
din cadrul Poliției Municipiului
Ploiești au efectuat percheziții la

domiciliile unor persoane bănuite
de proxenetism. Toate descinderile
se desfășoară în localități de pe raza
județului Prahova. „Din cercetări
a rezultat faptul că, începând cu
anul 2018, persoanele bănuite ar fi
comis acte de proxenetism, atât pe
teritoriul României, cât și în afara
țării, prin metoda ,,loverboy”.
Aceștia ar fi avut, inițial, relații de
prietenie/concubinaj cu femei, pe
care, ulterior, le-ar fi determinat
să se prostitueze, îndeosebi în
cluburi din afara țării”, a anunțat
IPJ Prahova. Prejudiciul cauzat
prin activitatea infracțională este
de aproximativ 100.000 de euro.
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PNL ȘI USR, MARII CÂȘTIGĂTORI AI
ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE

M

obilizare fără precedent a românilor la alegerile europarlamentare: 9.330.178 de persoane au
fost prezente, duminică, la urne, pentru a-și alege viitorii europarlamentari care să reprezinte
și să susțină interesele României în marea familie a Uniunii Europene. Ca să o spunem pe-a dreaptă, de
fapt participarea a fost motivată de cruciada împotriva Justiției purtată de PSD-ALDE, de refuzul de a
sta la negocieri cu alte forțe politice, de reprimarea mitingului din 10 august, de discursul antieuropean
al liderilor celor două formațiuni, de punerea în pericol a statului de drept, de crearea unor discriminări
între categorii socio-profesionale și de dorința alegătorilor tineri de a stopa cumva această ofensivă, care
punea în pericol parcursul european al României (activarea Articolului 7)
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
22,89% în 2019, față de 45%, în
2016! Totuși, social-democrații au
reușit să-și mențină supremația
continuare din pagina 1
mai mare interes de la aderarea în 17 județe, toate din Moldova,
entru
alegerile României în UE, cu un număr Muntenia și Oltenia: Botoșani,
europarlamentare, numărul aproape dublu de votanți, față Neamț, Bacău, Vaslui, Galați,
cetățenilor cu drept de vot înscriși de precedentele scrutinuri. (Vezi Brăila, Buzău, Ialomița, Argeș,
Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman,
în listele electorale a fost de tabel)
Olt, Dolj, Mehedinți, Gorj și
PSD, SCOR LA JUMĂTATE
18.267.732 de persoane. În țară,
Hunedoara. Interesant este că
FAȚĂ DE DECEMBRIE 2016,
în cele 18.730 de secții de votare,
partidul a pierdut Vrancea,
ALDE-NU TRECE PRAGUL
s-au prezentat la urne 8.954.959
condusă de vechiul baron Marian
ELECTORAL
(49,02%) de alegători, 5.140.737
Oprișan.
Participarea a jumătate din
de persoane în mediul urban și
PNL, PATRU PROCENTE
3.814.222 de persoane în mediul populația României cu drept de vot
PESTE PSD
rural. În străinătate, au fost a adus cea mai severă înfrângere
Fără să facă opoziție reală în
organizate 441 de secții de votare, Partidului Social-Democrat, aflat Parlament, cel puțin cu privire la
la guvernare, care s-a prăbușit la
unde au reușit să voteze 375.219
sub 23% voturi. Minimul istoric mutilarea legilor Justiției, PNL a
de români, mai multe zeci de mii a fost pus pe seama atacului la câștigat alegerile europarlamentare victoria în 14 județe: Tulcea,
Tulcea dominat cele mai puternice zone
neajungând, nici de această dată, adresa sistemului judiciar purtat oarecum nemeritat, am crede noi, Călărași, Vrancea, Ilfov, Prahova, economice, respectiv, Capitala,
Caraș-Severin, Vâlcea, Sibiu, Alba, unde a obținut peste 40% din
după 7-8 ore de stat la coadă, să-și din 2017 încoace, politică dictată
Arad, Bihor, Maramureș, Bistrița- voturi, precum și județele ale căror
exercite dreptul de vot. Prezența în de fostul lider Liviu Dragnea, între
reședințe de județ sunt, în plus, și
Năsăud și Suceava.
țară a fost de 49,02%, iar cumulat, timp încarcerat la Rahova. Marți
mari centre universitare: Iași, Cluj,
USR
PLUS
A
CÂȘTIGAT
țară și străinătate, de 51,07%. Cea seară, Biroul Electoral Central
Timiș, Brașov. USR și-a adjudecat
CAPITALA
ȘI
6
JUDEȚE
centralizase
96%
(8.984.207)
din
mai mare participare la urne s-a
voturile și în Constanța și Sălaj,
PUTERNICE
înregistrat în Ilfov-64,03% și Cluj- voturile exprimate duminică
dar și în alte mari orașe, precum
Un scor așteptat de electorat
61,11%. Cu peste 50% procent în țară și 70% din voturile din
Galați, Craiova, Pitești, Ploiești
(21,78%, parțial), nu și de lumea
de prezență în secțiile de votare străinătate. Potrivit rezultatelor
sau Buzău.
politică, a înregistrat USR, partid
se mai înscriu: Giurgiu -55,55%, parțiale, câștigătorul acestor alegeri
PRAHOVA A IEȘIT DE SUB
înființat în urmă cu trei ani, căruia
Sibiu -55,09%, Brasov -54,29%, este Partidul Național Liberal,
cu un procent de aproape 27%, i s-a alăturat, în ultimul moment,
ZODIA ROȘIE
care
a
obținut
26,89%
din
voturile
Timiș -53,02%, Alb a-52,81%,
cu
patru
mai
mult
decât
PSD.
În
În Prahova, județ dominat de
Bihor -52,80%, București -52,35%, alegătorilor, acesta fiind urmat de fine, s-ar putea să se socotească și fostul premier Dacian Cioloș,
Partidul
Social
Democrat-22,89%,
un
deceniu de Partidul Social
cu
platforma
sa,
România
Plus.
Sălaj -52,18%, Prahova -52,16%,
Alianța 2020 USR PLUS-21,78%, dator vândut „locomotivelor” Creșterea, să recunoaștem, este Democrat, alegătorii au amendat
Dâmbovița -52,07%, Teleorman
Pro
România-6,57%,
PMP- numite Klaus Iohannis și Rareș spectaculoasă: să duci partidul de prestația partidului la nivel central
-51,96%, Constanța -51,60%, Olt
5,75%, UDMR-5,42%. ALDE nu a Bogdan. Față de alegerile la 8,92%, în 2016, la aproape 22%, și pesemne scandalurile pe teme
-51,02%, Dolj -50,95%, Argeș trecut, spre surprinderea toturor, legislative din 2016, liberalii
în doar 2 ani și jumătate, pesemne de justiție generate fix din județul
-50,73%, Mehedinți -50,36%. pragul electoral, scorul Alianței și-au dublat numărul de votanți,
este un record absolut. Un record nostru, trimițând PSD pe locul
Cei mai puțini votanți s-au oprindu-se la 4,17% din voturi.
dar ca procente, au crescut doar cu ajutat, să spunem așa, de faptul că al treilea! În urma centralizării
înregistrat în Vaslui - 34,79%, Revenind la marele perdant-dar 7%( 20 %, în 2016, față de 26,89%, partidul nu și-a păcălit publicul: datelor la nivelul a 95,38% dintre
Botoșani-39,73%, Satu Mare de așteptat să fie astfel- PSD a în 2019). PNL a dominat, ca este singurul care a făcut o opoziție secții, respectiv de la 594 de
-41,64%,
Suceava-42,46%
și pierdut, față de 2016, peste un întotdeauna, zona Transilvaniei, reală la PSD (legile justiției) și cel secții, dintre cele 623 existente
Ialomița -42,50%. Alegerile pentru milion de votanți, dar ca procente, reușind totuși să smulgă din mâna care a stat la baza referendumului, în Prahova, PNL ocupa prima
Parlamentul European din acest prin participarea mare la vot, PSD și câteva județe din Muntenia. prin acțiunea „Fără penali în poziție, cu 28,29%, respectiv,
an au stârnit, cum spuneam, cel scorul s-a prăbușit la jumătate: În total, partidul și-a adjudecat funcții publice”, când a adunat 89.588 de voturi. Pe locul al doilea
se situează USR-PLUS, cu 22,5%,
peste un milion de semnături din respectiv, 71.262 de voturi, iar pe
Anul Prezență la vot %
Număr de mandate
toată țara. În străinătate, USR- locul al treilea PSD, cu 20,86%
(pers.)
PLUS a câștigat detașat, iar faptul (66.076 de voturi). Urmează: PMP2007 5.370.171
29,46 PD-13, PSD-10, PNL-6, Partidul Liberal Democrat-3, UDMR-2,
că mii de oameni nu au putut 7,45% și Pro România-6,51%.
independenți-1
vota, face ca Alianța să creadă că Deși a obținut 6,39%, ALDE nu
2009 5.035.297
27,67% PSD/PC-11 mandate, PDL-10, PNL-5, UDMR-3, PRM-3, independenți-1
i-a fost „furat” pur și simplu locul are ce face cu voturile, Alianța lui
2014 5.911.794
32,44% PSD/UNPR/PC- 16, PNL-6, PDL-5, UDMR-2, PMP-2
al doilea, ca număr de voturi; de Tăriceanu, care aproape că reușise
independeți-1
altfel, cele două formațiuni, USR- să distrugă PNL, neobținând
2019 9.330.178
49,02% PNL-10 mandate, PSD-8+1 mandate, USR/Plus-8 mandate, Pro România,
Plus și PSD, sunt despărțite de voturile care să-i asigure trecerea
UDMR și PMP, câte 2 mandate fiecare.
un singur procent! În țară, USR a pragului electoral.

P

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

NEREGULI LA O SOCIETATE
CU DEȘEURI DIN LEMN
Polițiștii au efectuat un control la
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un agent economic cu privire la
gestionarea deșeurilor din lemn,
polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au constatat că
societatea nu avea întocmite
documentele de gestiune la zi,
precum și faptul că lipseau din
gestiune 31 paleți din lemn.
De asemenea, s-a procedat la
efectuarea monetarului punctelor
de lucru, constatându-se că în
casierie se afla suma de 5.372 lei.

„Analizând registrul de casă și
balanța de verificare întocmite
până la data de 30 aprilie, s-a
constatat că figura scriptic în
casierie suma de 576.010,84
lei. Societatea a fost sancționată
contravențional cu două amenzi,
în sumă totală de 10.000 lei, fiind
dispusă confiscarea sumei de 413
lei, reprezentând contravaloarea
paleților din lemn”, a anunțat IPJ
Prahova. Cu privire la lipsa sumei
de 570.638,84 lei din casierie,
polițiștii s-au sesizat din oficiu
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de ,,folosirea cu rea-credinţă a
creditului societății, într-un scop

contrar intereselor acesteia sau în
folosul propriu al reprezentantului
legal”, conform legii.
CONTROL LA
COMERCIANȚII
DE PEȘTE DIN HALE
Polițiștii din cadrul Serviciului
Ordine
Publică
Biroul
Criminalitate Judiciară - au
executat o acţiune în scopul
verificării legalităţii comerţului
cu pește și produse din pește, la
care au participat și specialiști
din cadrul D.S.V.S.A. și A.N.P.A.
Polițiștii au efectuat verificări la
un supermarket și la opt agenţi

economici care comercializează
pește în Halele Centrale din
municipiul Ploiești, ocazie cu care
au fost aplicate două sancţiuni
contravenţionale, în valoare de
11.200 lei, și a fost ridicat în
vederea confiscării 76 kg pește, în
valoare de 737 lei.
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SUCCES LA REFERENDUMUL LUI
IOHANNIS PENTRU O JUSTIȚIE LIBERĂ

R

eferendumul pe chestiuni de justiție a depășit cu mult cvorumul de 30%, prezența
masivă la urne asigurând un confortabil 41,28%, iar cei care s-au arătat pentru
o Românie și o justiție corectă (răspuns DA) sunt peste 80% dintre cetățenii care
și-au exprimat dreptul constituțional la vot. Teoretic, puterea politică din România
ar trebui să înceteze să mai siluiască legile justiției și cele penale așa cum au făcut-o
constant din 2017 încoace.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

D

in 1990 și până astăzi, în România
s-au organizat 8 referendumuri
naționale. Cea mai mare participare la vot
s-a înregistrat în 1991 (10,94 milioane de
cetățeni), iar cea mai mică, la consultarea
de anul trecut (3,85 milioane de alegători),
când referendumul a fost, de altfel, și
invalidat, pentru lipsa cvorumului, coborât
deja la 30%. Alte două referendumuri au
avut aceeași soartă, fiind invalidate pentru
neîndeplinirea cvorumului, respectiv, cel
din 2007, pentru schimbarea sistemului
de vot și cel din 2012, pentru demiterea
președintelui. Nu s-au prezentat suficienți
votanți la urne nici la referendumul de
demitere a președintelui din 2007, numai
că atunci, prin puterea majorității politice,
Parlamentul a schimbat regula jocului; noroc
că populația a fost covârșitor împotriva
demiterii șefului statului. Cu 7,9 milioane

de români prezenți la urne, referendumul
din 26 mai, pe chestiuni de Justiție, a
înregistrat a 6-a cea mai mare participare la
vot. Prezența la urne a fost văzută însă ca o
reușită formidabilă pe fondul absenteismului
la vot din ultimii ani și a boicotării
referendumului de majoritatea politică
aflată la putere. Reamintim că, potrivit Legii
3/2000, pentru ca referendumul național
să fie valabil, era necesară o prezență la
urne a cel puțin 30% dintre persoanele
înscrise pe listele electorale permanente
(raportarea s-a făcut, prin OUG, la numărul
alegătorilor înscriși în registrul electoral),
iar opțiunile valabil exprimate să fie de
cel puțin 25%. Ambele condiții au fost cu
mult depășite! Cea mai mare participare
la referendum s-a înregistrat în județele
Ilfov-57,3%, Cluj-56,44%, Sibiu-51,69%,
Brașov-48,54%, Timiș-47,98%, iar cea mai

mică, în Vaslui-29,40%, Mehedinți-31,65%,
Botoșani-31, 98%, Teleorman-32,88%.
În Prahova, prezența la vot a fost peste
media națională, de 45,19%. La întrebarea
1 -„Sunteti de acord cu interzicerea
amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de
corupție?”- din cele 297.202 persoane care
s-au prezentat la urne, 242.577 au votat
Da, 40.289 au răspuns nu, iar 14. 336 de

voturi au fost anulate. La întrebarea nr 2,
„Sunteți de acord cu interzicerea adoptării
de către Guvern a ordonanțelor de urgență
în domeniul infracțiunilor, pedepselor și
al organizării judiciare și cu extinderea
dreptului de a ataca ordonanțele direct
la Curtea Constitutionala”?, 242.664 de
persoane au votat Da, 40.040 au spus Nu, iar
14.498 de buletine au fost anulate.

NOAPTEA CUȚITELOR LUNGI ÎN PSD
Duminică tuna și fulgera încă, marți era amintire. Cam așa s-ar scrie, pe scurt, istoria lui Liviu Dragnea, considerat cel
mai puternic om politic din România. Fostul lider s-a crezut de neatins și veșnic zeu măcar în ochii colegilor de partid.
Pesemne o fi încercat o mare dezamăgire să afle că niciun coleg nu-i plângea soarta de condamnat; dimpotrivă, s-au
bătut să-i ia funcțiile, să dea afară oameni și să numească alții noi, să creeze alte cercuri de influență. La PSD a avut loc,
marți, o regrupare de forțe.

S

ă o luăm în ordine. Prima mișcare
a Biroului Permanent a fost aceea
ca premierul Viorica Dăncilă, să preia
conducerea totală a PSD, din funcția de
președinte interimar. Aceasta l-a adus
imediat lângă ea pe Paul Stănescu, ca
președinte executiv. Gestul ar putea
fi socotit drept frondă la adresa lui
Dragnea de vreme ce Stănescu se
numără printre cei care au semnat o
scrisoare publică împotriva fostului
lider, în care acesta era criticat pentru
felul în care insista cu modificarea
legilor Justiției. Stănescu și-a pierdut
în acest fel funcțiile de vicepremier
și ministru al Dezvoltării Regionale.
La Parlament, Carmen Mihălcescu a
fost numită președinte interimar la
Camera Deputaților. Seara a avut apoi
loc o ședință maraton a CEx. Codrin
Ștefănescu, unul dintre apropiații lui
Dragnea, a fost eliberat din funcția de
secretar general al PSD, în locul său
fiind numită Rodica Nassar, provenită
din anturajul fostului premier Adrian
Năstase. Gabriela Firea s-a întors, de
asemenea, pe cai mari, reluându-și
posturile (vicepreședinte al PSD și
președinte al organizației București)

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

CONTROL LA TERASELERESTAURANT
Polițiștii de la Secția nr. 3 Ploiești
a desfășurat o acțiune în zona
teraselor-restaurant de pe raza de
competență, pentru prevenirea
și combaterea actelor de comerț
illicit. „Polițiștii au verificat cinci
societăți economice, au legitimate
40 de personae, au controlat 21
de autovehicule și au aplicat șapte
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 42.320 lei”, a precizat IPJ

din care a demisionat după conflictul
cu Liviu Dragnea. Titus Corlățean,
pus câțiva ani la naftalină, a fost și el
reactivat, fiind propus să ocupe postul
de vicepremier, lăsat liber prin plecarea
lui Viorel Ștefan la Curtea Europeană
de Conturi. PSD a votat și cele trei
nume de miniștri pe posturile rămase
vacante: Ana Birchall la Ministerul
Justiției, Natalia Intotero va reveni la
Ministerul Românilor de Pretutindeni,
iar Roxana Mânzatu va prelua
portofoliul Fundurilor Europene.

NĂSTASE SARE SĂ SALVEZE
PARTIDUL
Un alt lucru foarte interesant, dar
care s-ar putea să îngroape partidul și
mai tare, vine de la fostul premier și
dublu condamnat penal Adrian Năstase.
Acesta se vede, azi, salvatorul partidului
și, împreună cu activistul Cozmâncă,
se gândește să dea o mână de ajutor
(n.n.-nu știm la ce, la îngropare sau la
salvare?). Năstase a anunțat pe blog:
„Împreună cu Octav Cozmâncă și cu alți
foști și actuali lideri ai PSD, am decis
să constituim Grupul de sprijin pentru
actualul PSD, ținând seama de situația
dificilă a partidului, după alegerile

Prahova, care a anunțat că în urma
neregulilor constatate, ca măsură
complementară, au fost confiscate
bunuri în valoare de 400 de lei.
„O amendă în valoare de 20.000
lei a fost aplicată unei societăți
comerciale de pe strada Mărășești,
unde s-a constatat faptul că, la
vânzare, erau expuse vinuri fără
documente de proveniență”, a
mai precizat IPJ Prahova. Un alt
agent economic cu sediul de pe
Șoseaua Vestului, care s-a dovedit
că efectua acte de comerț fără a
întocmi notele de intrare-recepție
pentru facturi, a fost sancționat
contravențional cu amendă de
20.000 lei.

europarlamentare”. Dacă așa vede
Năstase, în 2019, să împrospăteze PSD
cu un activist de sorginte comunistă, e
clar că n-a învățat nimic până acum din
noul mers al lumii.

PONTA, RUGAT SĂ REVINĂ ÎN
PSD
Gabriela Firea a anunțat public că ar
vrea ca PSD să facă imediat alianță cu
Pro-România, partid condus de Victor
Ponta, exclus din PSD de Liviu Dragnea
și de fostul premier Mihai Tudose, de
asemenea proaspăt demisionat din PSD,
cărora li s-a alăturat un nume puternic,
fostul comisar european, Corina Crețu.
Ponta a declarat însă că a fost rugat să
se întoarcă în PSD: „mai mulți pesediști
m-au contactat deja pentru a-mi cere să
mă întorc în partid. Răspunsul meu a
fost categoric și fără nici o rezervă NU.
Noi am înțeles foarte bine mesajul de
duminică al alegătorilor și nu dorim să-l
încălcăm. Nici nu ne întoarcem în PSD,
nici nu votăm candidatul PSD la Camera
Deputaților sau alte proiecte ale lor, dar
nici nu vom vota un candidat PNL la
Camera Deputaților. Noi mergem pe
drumul nostru și nu ne abatem de la el”.

ACȚIUNI DE CONTROL ÎN
TURISM
Polițiștii din Bușteni au
desfășurat, în acest weekend,
acțiuni, pentru prevenirea și
combaterea ilegalităților din

domeniul turismului precum
și a cerșetoriei. „Cu această
ocazie, au fost verificate cinci
societăți comerciale, legitimate
24 de persoane, controlate
18 autovehicule, și depistați
4 cerșetori. De asemenea, au
fost aplicate 11 de sancțiuni
contravenționale”,
a
precizat
IPJ Prahova. „La două unități
turistice, polițiștii au constatat
faptul că nu s-au întocmit fișele
de anunțare a sosirii/plecării
turiștilor cazați precum și faptul
că nu au avut întocmită analiza de
risc la securitatea fizică”, a anunțat
IPJ Prahova.
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CJRAE S-A
MUTAT ÎNTR-UN
NOU SEDIU

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
rimăria Ploiești a pus la dispoziția Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Prahova un imobil (strada Ștefan Greceanu, nr.9A,
clădire K8) unde instituția de mai sus își va desfășura,
de aici înainte, activitatea. CJRAE este o unitate
conexă a învățământului preuniversitar, subordonată
Ministerului Educației Naționale, coordonată
metodologic de Inspectoratul Școlar Județean și
finanțată de Consiliul Județean Prahova. Instituția este
specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea
de servicii educaționale specifice acordate copiilor/
elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor
comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o
educație de calitate, precum și asistența necesară în
acest sens. Practic, aceasta coordonează, monitorizează
și evaluează, la nivel județean, activitatea Centrului
Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) și a
cabinetelor de asistență psihopedagogică, a centrelor
și cabinetelor logopedice interșcolare, colaborează
cu centrele școlare pentru educație incluzivă în
vederea asigurării serviciilor educaționale specializate,
coordonează, monitorizează și evaluează servicii
specializate de mediere școlară.

ÎN TIMP CE ECONOMIA DUDUIE,

LA PLOIEȘTI APAR MAGAZINELE SOCIALE

P

Î

n timp ce economia duduie de
vreo câțiva ani prin țară, iar banii
s-au auzit, potrivit liderilor unui partid,
„zornăind prin buzunarele românilor”, la
Ploiești, ce să vedeți, se înființează un soi
de magazin social destinat locuitorilor
cu venituri reduse. Nu vă gândiți la
second-hand-uri, acelea-s o afacere
strict privată, ci doar imaginați-vă că

altele, în care Primăria Ploiești ar
apar altele
fi și ea parte. Să explicăm: viceprimarul
Cristian Ganea și câțiva colegi ai domniei
sale propun, cităm „împlementarea
de către Consiliul Local și Primăria
Ploiești, prin Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare, în parteneriat cu
Asociația Somaro-Magazin Social, a
proiectului Magazin Social Somaro

Ploiești”. Recunoașteți că formularea
v-a dat gata. Bun. Să detaliem. Somaro
este din București. Asociația se obligă
să preia de la hipermarketuri sau firme
produse alimentare, de îmbrăcăminte
și încălțăminte, de uz caznic, să le
introducă în magazinul propriu să le
distribuie apoi, nu știm dacă chiar gratuit,
persoanelor indicate de ASCC, alese în
urma unor anchete sociale. De serviciile
magazinului social vor putea beneficia
persoanele sau familiile aflate în evidența
ASSC Ploiești care au venituri sub 700
de lei pe membru de familie și care se
află în cel puțin două dintre următoarele
situații: sunt beneficiare de locuință
socială, de alocație pentru susținerea
familiei, de ajutor pentru încălzirea
locuinței, de tichete sociale, persoanele cu
handicap care au angajat asistent social,
beneficiare de venit minim garantat
sau de cantină socială. ASSC va stabili
grupul-țintă al proiectului, beneficiarii
urmând să primească o legitimație pentru
achiziționarea produselor la prețuri
reduse.

MADR NE ASIGURĂ CĂ ROȘIILE
DIN PROGRAMUL „TOMATA” SUNT
PERFECTE PENTRU CONSUM
NE DAȚI VOIE SĂ SPUNEAM ALTFEL?

M

inisterul Agriculturii și
Dezvoltării
Regionale
ne îndeamnă să mâncăm roșii
românești produse în cadrul
programului „ajutor de minimis
pentru tomate”, garantându-ne
că producția este sigură pentru
consum. Autoritatea Națională
Fitosanitară efectuează, în această
perioadă, controale în piețe și la

locul de producție (sere și solarii),
în vederea prelevării de probe de
roșii de la producătorii înscriși
în programul guvernamental,
în scopul determinării calității
acestora, în special pentru a depista
eventuala prezență a reziduurilor
de pesticide. Până la data de 17
mai 2019, inspectorii fitosanitari
au prelevat 54 de probe, pe care

le-au trimis spre analiză la două
laboratoare acreditate, respectiv,
Laboratorul pentru Controlul
Reziduurilor de Pesticide în Plante
și Produse Vegetale București
și Laboratorul Zonal pentru
Determinarea Reziduurilor de
Pesticide în Plante și Produse
Vegetale Mureș. 43 dintre acestea
au fost finalizate, iar rezultatele
arată că nu au fost depășiri ale
limitelor maxime de reziduuri
admise. Iar MADR a tras imediat
concluzia că „producătorii agricoli
respectă recomandările inspectorilor
fitosanitari în ceea ce privește
utilizarea în siguranță a produselor
de protecție a plantelor pentru
combaterea bolilor și dăunătorilor”.

Și, evident, ne asigură „că roșiile
existente pe piață la această dată,
din Programul de sprijin pentru
tomate, sunt sigure pentru consum,
inspectorii fitosanitari constatând
că au fost respectate tehnologiile de
cultură”. Numai că noi, în calitate
de consumatori, ne-am cam fript
cu... tomatele bunului țăran român
și nu prea avem nicio garanție că
sunt sănătoase. S-o luăm invers: 43
de probe analizate la nivel național
înseamnă extrem de puțin; practic
nu ai cum să pui concluzii pe un
eșantion atât de mic! Pe de altă
parte, nu ne trebuie nicio analiză
ca să constatăm că tomatele sunt
de foarte proastă calitate, pulpa
fiind verde și semilignificată, lipsită

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
complet de gust! Acestea sunt două
indicii că fructele au fost forțate să
se coacă, iar acest lucru nu poate
fi făcut decât folosind chimicale
(stimulatori
și
îngrășăminte
de sinteză) în exces. Bine, nu
generalizăm că toți legumicultorii
ar face așa ceva, dar sigur ceva în jur
de 50-60% practică acest artificiu!
De ce forțează grădinarii coacerea
roșiilor? Simplu: pentru a prinde
subvenția de 3.000 de euro! Dacă
producătorii înscriși în program
nu valorifică producția (minimum
2 tone/1.000 mp de solarii) într-o
anumită limită de timp, ei pierd
ajutorul; așa că fac tot ceea ce pot
că să forțeze coacerea!

BANII PENTRU DRUMURI, FOLOSIȚI UNDE SE MAI DUC BANII
ÎN PROPORȚIE DE 10,74%!
DUMNEAVOASTRĂ

C

onsiliul
Județean
Prahova și instituțiile
din subordinea sa nu au cheltuit
nici în 2018, ca de fiecare dată
în ultimii ani, banii pentru
lucrările de investiții planificate.
La secțiunea de dezvoltare,
județul și-a programat lucrări/
proiecte în valoare de 156,672
mil. lei, dar a realizat mai puțin
de jumătate, respectiv, 41,47%,
procent ce corespunde sumei
de 64,976 mil. lei. Din nou, cea
mai slabă râvnă investițională
s-a înregistrat la infrastructura
rutieră a județului. De fapt, la
principale capitole bugetare,
situația utilizării banilor este

următoarea: învățământ-6,25
mil. lei planificate, 0,388 mil.
lei realizate, procent-6,21%;
sănătate- 21, 358 mil. lei
planificate, 13,696 mil. lei
realizate,
procent-64,13%,
transporturi61,395
mil.
lei planificate, 6,596 mil. lei
realizate,
procent-10,74%.
La secțiunea de funcționare,
pentru lucrările de reparații la
drumuri și poduri județene,
precum și pentru întreținerea
curentă pe timp de iarnă, s-au
alocat fonduri în sumă de
45,491 mil. lei, din care s-au
utilizat 24, 185 mil. lei , în
procent de 53,16%.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

A

proape un milion de
lei, mai exact, 957.530
lei, va plăti Primăria Ploiești
drept cotizații către asociațiile
din care face parte. La aceasta
se adaugă și restanțele din
2018 pentru trei din cele
opt organizații, suma totală
ridicându-se pesemne la 1,5
milioane de lei. Să vedem
însă unde plătește Primăria
acești bani: Agenția pentru
Eficiență Energetică și Energii
Regenerabile-85.390
lei;
Asociația Internațională a
Primarilor Francofoni-16.700
lei; ADI Polul de Creștere
Ploiești-464.400 lei; ADI de

utilități
publice pentru serviciul
utilitățipublicepentruserviciul
de salubrizare-209.950 lei;
Asociația Municipiilor din
România-114.820 lei; Asociația
Agențiilor pentru Democrație
Locală-22.780 lei; Orașe
Energie România-20.990 lei;
Asociația pentru Promovarea
și Dezvoltarea Turismului
Prahova-22.500 lei.

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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N-O SĂ AVEM PIAȚĂ NOUĂ NICI ÎN ACEST AN BUGET JENANT
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PENTRU
ÎNTREȚINEREA
ȘCOLILOR

V

-ați gândit cumva că anul
acesta se va întâmpla mult
lăudata, așteptata, discutata demolare
și reconstruire a pieței centrale
agroalimentare din Ploiești? Dacă da,
luați-vă gândul! În lista de investiții
propusă pentru anul 2019, anexă la
bugetul de venituri și cheltuieli al SC
„Hale și Piețe”, proiectele sunt minore
și ca sumă, și ca importanță. Instituția
și-a rezervat 320.000 lei pentru: lucrări
la Piața Malu Roșu, în vederea obținerii
autorizației de securitate la incendiu;
sistem de parcare automat la Halele
Centrale; expertiză tehnică a clădirii
Halelor Centrale. Reamintim că, în 2016,
fix în campania pentru alegerile generale,
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ploiești a emis un document prin care
a încadrat construcțiile de pe platoul
Halelor la „risc iminent de prăbușire în
cazul unui cutremur major”. La vremea
respectivă a fost o forfotă de nedescris,
cu acuzații la adresa primarului abia
instalat în funcție, cum că nu e-n stare să

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

P

entru lucrările de reparații curente, unitățile
de învățământ au la dispoziție, pentru
2019, o sumă absolut ridicolă, 1,254 milioane
de lei! Consiliul Local Ploiești va aproba scurta
listă a lucrărilor, acestea fiind de mică anvergură,
gen intervenții la conducta de apă, reparații
împrejmuire, hidroizolații, igienizări săli de clasă,
reparații instalații termice sau electrice, înlocuire

trei proprietari de boxe, care n-au vrut
să părăsească incinta de bună voie, iar
râvna investițională s-a stins încet-încet,
pesemne și pe fondul lipsei de bani.
Astăzi nici măcar nu se mai amintește de
așa ceva!

realizeze investiția și promisiunea ALDE,
că va veni pe cai albi, să salveze situația.
Anul următor s-au alocat bani pentru
mutarea temporară a pieței, demolarea
celei actuale și construirea alteia noi. Pe
urmă a intervenit un litigiu cu doi sau

PRIMĂRIA VREA SĂ
SĂ ÎNVESTIM
ÎMPRUMUTE 68 DE MIL. DE LEI
ÎN CONGO!

O

geamuri, locuri de joacă etc.
geamuri
etc În 2019,
2019 sunt propuse
să se efectueze astfel de intervenții la 16 licee, 25
de școli gimnaziale, 35 de grădinițe și 6 creșe.
Reamintim că, în 2017, Primăria a semnat un
contract cadru multianual pentru reparații la
unitățile de învățământ, bugetul fiind, până acum,
un pic mai mare. În 2018, de pildă, acesta a fost de
3 mil. lei!

delegație din Republica Democrată
Congo a sosit, deunăzi vreme, în
Prahova, scopul principal al vizitei fiind
acela de cunoaștere reciprocă și dezvoltare a
relațiilor economice. Printre altele, s-a avansat
ideea organizării unui forum economic
România-RD Congo, care să promoveze
oportunitățile de colaborare pe care le
oferă țara africană pentru mediul de afaceri
românesc și prahovean. Odată cu alegerile
prezidențiale din acest an, Congo prezintă,
cel puțin ca intenții, dorința de a stabili relații
economice pe plan internațional, care să
rimăria Ploiești nu a reușit să-și achite integral
scoată populația din sărăcie. Al doilea stat ca
facturile de energie pentru 2018, cărând sau
mărime din Africa, având o populație de 86 de
mai
bine
resfrângând restanțele în bugetul și așa
milioane de locuitori, Congo s-a confruntat
foarte sărac al anului 2019. La plata energiei pentru
iluminatul public, datoriile se ridică la 1,036 mil.
lei, sumă la care se adaugă restanțe de 460.000
lei, întreținere sistem de iluminat public. Bugetul
pentru anul curent se va mări, în consecință, în mod
corespunzător. Pentru investiții, Regia Autonomă
de Servicii Publice a propus Primăriei 10.000 lei, cu
mențiunea că suma poate fi majorată, la o rectificare
probabilă. Pentru iluminatul public, având în vedere
creșterile de prețuri, cheltuielile se estimează la 6, 5
cu ffrecvente confl
fliicte etnice
i șii războaie
ă b i civile,
i il
care au menținut subdezvoltarea. Produsul milioane de lei, iar pentru întreținere-menținere,
intern brut se situează la 456 de dolari/cap de la 1,74 mil. lei. La iluminatul ornamental pentru
locuitor. RD Congo este extrem de bogată în perioada 5 decembrie-6 ianuarie, costurile-fără
resurse naturale și este una din principalele
producătoare de cupru, cobalt și diamante
din Africa.

MAI PUȚINE
BECULEȚE LA
CRĂCIUN!

P

P

rimăria Ploiești a renunțat
la contractarea unui credit
de aproape 180 de milioane de lei,
proiect respins repetat de majoritatea
PSD-ALDE, dar revine cu ideea unui
împrumut mai mic, de 68,632 milioane
de lei, pe care primarul liberal Adrian
Dobre speră să-l treacă prin votul
Consiliului Local. Această sumă ar
permite să purceadă niscai investiții
prin oraș, în condițiile în care, în acest
an, bugetul de dezvoltare este zero.
Singurele investiții sunt cele finanțate
din creditul Eximbank, angajat în 2016
și din fonduri europene, dacă proiectele

vor fi aprobate (până în prezent a fost
semnat un singur contract prin POR)
de autoritatea ADR Sud-Muntenia. Cu
acești bani, Primăria ar putea începe
lucrări precum: laborator radioterapie
cu energii înalte, realizarea legăturii
dintre străzile Laboratorului și Gh. Gr.
Cantacuzino, refacere sistem rutier în
cartierul Râfov, modernizare instalație
de colectare și epurare a apelor uzate,
locuințe sociale în Bereasca, lucrări
pentru obținerea autorizației ISU la mai
multe școli etc. Creditul ar urma să aibă
o durată de rambursare de 13 ani.

REGIM SPECIAL PENTRU
TRANSBUCEGI

P

rogramul de deszăpezire pentru perioada 2019-2022, aprobat
de către consilierii județeni, aduce câteva schimbări. Cea mai
ssemnificativă se referă la faptul că DN 713 Sinia-limită județ Dâmbovița,
drum supranumit Transbucegi, va fi tratat separat față de celelalte 8
d
ssectoare stabilite la nivelul județului, pentru care are alte caracteritici;
deci vom avea licitație separată, bază de intervenții proprie etc. Celelalte
d
ssectoare rămân neschimbate, singura deosebire fiind că, în interiorul
fiecăruia, au fost stabilite câte trei zone de prioritate, în funcție de care
sse va face deszăpezirea. Rețeaua de drumuri județene cuprinde 71 de
drumuri, cu o lungime totală de 1.137,654 km. Sectoarele de șosele
d
aaflate în administrarea Consiliului Județean Prahova care necesită
iintervenții pe timp de iarnă măsoară 938,490 km.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

demontare- sunt estimate la 786.000
cheltuielile de demontare
786 000
lei, comparativ cu 1,6 mil. lei, în 2018, deci este de
așteptat să avem mai puține beculețe, de Crăciun,
în Ploiești. Pentru focurile de artificii prilejuite de
diverse evenimente, suma alocată este de 40.000
lei. În fine, ceasurile publice, însemnând asistență
tehnică, fără eventuale reparații, ne costă în jur de
53.000 lei.

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ
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Cămara cu plante

Remedii de casă
simple şi eficiente:

DE CE ÎŢI ESTE FOAME DUPĂ CE AI MÂNCAT
Cu senzaţia de foame
apărută imediat după masă ori
la trei sferturi de oră după ce
ai mâncat se poate confrunta
oricine. Acest lucru se poate
întâmpla pentru că ai putea
avea unele dezechilibre.

A

petitul și senzaţia de
foame sunt determinate
prin mecanisme complexe ale
sistemelor endocrin, digestiv și
neurologic. Fiecare dintre acestea
trimit semnale chimice la nivelul
creierului pentru a-i transmite
senzaţia de foame sau saţietate.
Afecţiuni care pot crește
apetitul
Pofta de mâncare excesivă
poate fi determinată de anumite
patologii, explică medicul Florin
Bălănică, precum:
1.Boala
Graves
și
hipertiroidismul – în acest caz,
organismul produce cantităţi
mari de hormoni tiroidieni. Boala
are printre manifestări pierderea
în
greutate,
hiperactivitatea,
insomnia, senzaţia permanentă de
foame sau lipsa de saţietate după
masă.
2. Hipoglicemia, altă cauză a
senzaţiei de foame exagerată este
cauzată de fluctuaţiile rapide ale
zahărului din sânge. Bolnavii de
diabet zaharat sunt predispuși, în
mod special, la hipoglicemie.
3.Dezechilibre
psihice
și emoţionale. Unii oameni
consumă mai multe alimente
când sunt triști, deprimaţi, stresaţi
sau
anxioși.
Administrarea
anumitor medicamente, cum ar fi
antidepresivele, sedativele, pilulele
contraceptive, este asociată, de
asemenea, cu un apetit crescut.
Obiceiuri nesănătoase
Mănânci puţin la micul dejun
Prima masă a zilei este foarte
importantă pentru organism.
Obiceiul de a lua un mic dejun
sănătos, bogat în substanţe
hrănitoare, stă la baza unei diete
echilibrate și sănătoase. Este greșit
să sari peste micul dejun așa
cum este incorect să consumi un
meniu sărac în calorii. Dacă nu
mănânci suficient dimineaţa, cresc
riscurile să ai un apetit mărit mai
târziu. Consumând un mic dejun
generos, ai șanse mai mari să nu te
confrunţi cu pofte alimentare care
nu pot fi controlate.
Mănânci rapid și distras
Unul dintre principalele motive
pentru care îţi este foame după ce
ai mâncat este că iei masa fără să
te concentrezi asupra alimentelor.
Luarea mesei în timp ce încerci să
faci alte activităţi – trimiţi e-mailuri, răspunzi la SMS-uri, te uiţi
la televizor – este un obicei care
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poate sabota instalarea senzaţiei de
saţietate. Mai mult, când mâncăm
cu gândul la altceva, tindem să
ne supraalimentăm, fără să ne
săturăm. De asemenea, mâncatul
pe repede-nainte este un alt obicei
care determină apariţia poftei de
mâncare după masă. Este nevoie
de cel puţin 20 de minute pentru
instalarea senzaţiei de saţietate.
Dacă mănânci în mai puţin de 10
minute, nu îţi rămâne suficient
timp să îţi dai seama dacă te-ai
săturat sau nu. Încearcă să mesteci
mai mult fiecare înghiţitură și evită
să mănânci în picioare.
Cum poţi controla apetitul
Pentru a preveni acest neajuns,
mai precis pentru a rămâne în
echilibru, metabolic, medicul
Florin
Bălănică
recomandă
împărţirea alimentelor din farfurie,
astfel: jumătate din cantitate să
fie proteine (carne slabă, albuș,
brânză slabă, linte verde, năut,
fasole verde), un sfert legume de
culoare verde (spanac, broccoli,
fasole verde, castravete, ardei gras)
și sfertul rămas – garnitură (poţi
opta tot pentru legume verzi ori
pentru orez brun, o felie de pâine
integrală prăjită, un cartof copt
și răcit). Dacă vrei să slăbești, în
farfurie trebuie să ai jumătate din
cantitate proteine de calitate, în
special de origine animală și o
jumătate de cantitate, legume de
culoare verde, crude sau prelucrate
prin foc.
Sfatul specialistului - Dr.
Florin Ioan Bălănică, Membru
al Academiei Americane de
Nutriţie și Dietetică
În cazul în care discutăm de o
persoană cu o stare de sănătate
aparent bună, motivele senzaţiei
de foame după masă pot să fie:
1. numărul redus de mese –
recomandat 3 mese principale și
2 gustări (gustările sunt frecvent
sărite). 2. compoziţia neadecvată
a meselor, în ceea ce privește
nutrimentele, adică mese bogate
în carbohidraţi, grăsimi și sărace
în proteine. Carbohidraţii dau
repede senzaţia de saţietate, dar
nu durează mult, Proteinele sunt
cele care dau senzaţia de saţietate
pe termen lung. 3. hidratarea
neadecvată din timpul zilei,
minimum 1,5 l. de lichide/zi;
4. obișnuinţa de a mânca dulce
imediat după masă sau de a
consuma alcool imediat după
masă; 5. ronţăind – consumul
permanent de alimente, în cantităţi
diferite, precum alune, chipsuri,
floricele; 6. mâncatul neatent, în
faţa calculatorului, televizorului,
sau la film. Creierul nu percepe
senzaţia de saţietate pentru că este
atent la cealaltă activitate, care
devine principală.

UN PRESTIGIOS JUBILEU: VASILE TOMESCU
DOCTOR ÎN MUZICOLOGIE AL CELEBREI UNIVERSITĂŢI
SORBONNA DIN PARIS, DOCTOR HONORIS CAUSA AL
UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE MUZICĂ BUCUREŞTI,

- 90 DE ANI DE LA NAŞTERE -

Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

P

este câteva zile
zile, respectiv la
1 iunie a.c., strălucitul om
de ştiinţă muzicală - muzicolog
şi critic muzical, doctor în
muzicologie al celebrei Universităţi
Sorbona din Paris (1970) şi Doctor
Honoris Causa al Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti
(1999), împlineşte venerabila
vârstă de 90 de ani de la naştere.
A văzut lumina zilei şi
binefăcătoarele raze ale soarelui
în comuna Răduleşti din judeţul
Ilfov, la 1 iunie 1929. Dovedind
încă din anii şcolii primare o
evidentă chemare pentru studii
mai înalte, în anul 1942 devine elev
al vestitei Școli Normale „Spiru
Haret” din municipiul Buzău,
până în 1946, când se transferă la
Şcoala Normală pentru Învăţătura
Poporului din Bucureşti. Printre
renumiţii profesori buzoieni,
remarcăm pe reputatul maestru
Ioan D.Vicol, la disciplina muzică
vocală, iar la Şcoala Normală din
Bucureşti, pe renumiţii muzicieni
Victor Iuşceanu şi Nicolae Buicliu.
După
absolvirea
Şcolii
Normale bucureştene – 1950,
tânărul
învăţător
Vasile
Tomescu îşi continuă cu succes
pregătirea muzicală superioară la
conservatorul din Bucureşti (19481953), cu marii maeştri ai creaţiei şi
pedagogiei muzicale universitare:
Ioan D. Chirescu, Victor Iuşceanu
(teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu
(armonie),
Nicolae
Buicliu
(contrapunct), Tudor Ciortea
(forme muzicale), Dumitru D.
Botez (cor şi dirijat coral), Teodor
Rogalski (orchestraţie), Ioan D.
Vicol (cor), Tiberiu Alexandru
şi Emilia Comişel (folclor), Zeno
Vancea (istoria muzicii) ş.a.
În anul 1970, a susținut cu brio
teza de doctorat în muzicologie
la Univeresitatea Sorbona din
Paris, având ca temă, «Istroria
relaţiilor muzicale dintre Franţa şi
România de la origini şi până în
contemporaneitate – secolul XX».
Încă din timpul studiilor
muzicale universitare, maestrul
Vasile Tomescu se dedică cu
întreaga sa capacitate de muncă şi
dăruire greu de egalat, cercetării
fenomenului muzical românesc,
în calitate de redactor (19531954), redactor şef adjunct (19541964), şi redactor şef (1964-1989)
la Revista Muzica – publicaţie de
referinţă a Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din România.
Apreciind
pregătirea
sa
temeinică în domeniul marei şi
adevăratei muzici şi forţa de muncă,

a fost ales secretar al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor
din România timp de un sfert de
veac (1963-1990). În paralel, în
anul 1958, s-a dedicat şi nobilei
activităţi didactice, susţinând un
curs de istoria muzicii la Institutul
de Artă Teatrală și Cinematografică
„I.L. Caragiale” din capitală.
Rezultatele
prodigioasei
sale activităţi de cercetare a
fenomenului muzical românesc
încă din cele mai vechi timpuri,
au fost publicate în zeci și zeci de
studii, articole, eseuri, recenzii,
cronici muzicale ce au văzut lumina
tiparului în revistele Muzica, Studii
de muzicologie, Studii și cercetări
de Istoria artei, Actualitatea
muzicală, Gazeta literară, România
literară, Contemporană, Flacăra,
Veac Nou, Astra, Tribuna ș.a.,
precum și în publicaţii de profil de
peste hotare: URSS. Italia-Milano,
Germania, Franţa, Belgia etc.
A
susţinut
numeroase
conferinţe, referate și comunicări
știinţifice în ţară și străinătate
(URSS, Germania, Franţa, Italia,
Polonia, Suedia, Elveţia R. Moldova
etc.). Remarcăm, de asemenea,
prezenţa sa la importante emisiuni
de radio și televiziune atât în
România cât și în străinătate.
A colaborat din partea UCMR
cu articole lexicografice la tipărirea
Enciclopediei muzicale Ricordi,
Enciclopedia civilizaţiei românești,
Dicţionarul Enciclopedic Român
etc. A realizat importante
prezentări de discuri cu caracter
monografic, prefaţe la diverse
apariţii editoriale ș.a.
De un real succes s-au bucurat
din partea forurilor de specialitate
și a cititorilor volumele: Drumul
creator a lui Dimitrie Cuclin (Ed.
Muzicală, 1956), Alfonso Casaldi
(Ed. Muzicală, 1958), Alfred
Aessandrescu (Ed. Muzicală,
1962), Filip Lazăr (1963), Paul
Constantinescu (1967), Istoria
relaţiilor muzicale dintre Franţa
și România (1973), Muzica dacoromană (Ed. Muzicală, 1978 –
Vol. I și 1982, Vol. II), Muzica
românească în Istoria culturii
universale (Ed. Muzicală, 1991),
George Enescu, un geniu al
artei sunetelor (Ed. Institutului
Cultural Român , 2005), Istoria
relaţiilor muzicale dintre România
și Italia (Ed. Muzicală, 2019) etc.
Studiile de muzicologie și
etnomuzicologie publicate aproape
lunar în revistele de specialitate din
ţară și de peste hotare, printre care
și revista Academica a Academiei
Române, tipărită după anul 1990,
constituie un adevărat patrimoniu
știinţific și cultural menit a pune
în valoare tradiţiile istoriei,
culturii, artei muzicale românești
dar și realizările incontestabile
ale instituţiilor de spectacole și
concerte existente pe teritoriul
României, în special după cel de-al
Doilea Război Mondial.
Referindu-se la locul și

importanţa operei muzicologului
Vasile Tomescu în viaţa știinţifică
și culturală a ţării, eminentul
muzicolog și prof. univ.dr. Viorel
Cosma, Doctor Honoris Causa
al Universităţilor de Arte din
Chișinău și Iași, în excepţionalul
Lexicon Muzicieni din România,
volumul XIX, Ed. Muzicală
București, 2006, pag. 104,
precizează: Istoriograf muzical
de mare probitate profesionistă,
cercetător versat al vechii
muzici românești (Musica dacoromană), autor al unor valoroase
monografii
de
compozitori
contemporani (Dimitrie Cuclin,
Alfred Alessandrescu, Filip Lazăr,
Alfonso Castaldi),
culminând
cu o lucrare biografică – etalon
în
muzicologia
autohtonă
(Paul Constantinescu), V.T. s-a
impus printre cei mai de seamă
muzicologi ai generaţiei postenesciene. Comparatist excelent
al relaţiilor franco-române de-a
lungul veacurilor, V.T. a reușit
să dea la iveală o lucrare care i-a
adus nu numai titlul de doctor al
Universităţii Sorbonne din Paris,
ci și un binemeritat prestigiu
internaţional.
Pentru întreaga sa activitate
știinţifică și publicistică, maestrul
Vasile Tomescu a fost ales
membru al Societăţii Franceze de
Muzicologie din Paris (1967), al
Asociaţiei Internaţionale de Doctor
al Universităţii din Paris (1970), a
fost distins cu Premiul Academiei
Române (1967, 1982), cu Premiul
Academiei Artelor din Paris (1976),
cu Premiul Naţional del Lavorno
La Minerva din Roma (1985), cu
Premiul Uniunii Compozitorilor
(1991), cu titlul de Doctor Honoris
Causa al Universităţii Naţionale de
Muzică București (1999).
Distinsul
muzician
Vasile
Tomescu care l-a cunoscut și a
colaborat efectiv cu nemuritorul
muzician Paul Constantinescu,
este puternic legat de opera
compozitorului, a cărui monografie
este un document enciclopedic pe
care l-a semnat în 1967, și care a
onorat prin prezenţa și cuvântul
său, inaugurarea muzeului, la 20
decembrie 1993.
Cu
prilejul
aniversării
venerabilei sale vârste – 90 de ani de
la naștere și mai bine de 7 decenii
de rodnică și prestigioasă activitate
în domeniul știinţei muzicale
românești și universale, în numele
Cenaclului Muzical și Muzeului
Memorial „Paul Constantinescu”
– un muzician de geniu, îi dorim
din toată inima ilustrului maestru
Vasile Tomescu, în primul rând,
sănătate deplină, ani cât mai mulţi
și buni pentru a se bucura de o
viaţă cât mai îndelungată și a duce
la final, toate lucrările cu caracter
muzicologic, aflate pe bogata sa
agendă de lucru.
LA MULŢI ȘI FERICIŢI ANI,
STIMATE MAESTRU!
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TEORIA DOMINAȚIEI GLOBALE

CADRUL CONCEPTUAL AL GEOSTRATEGIEI
FEDERAȚIEI RUSE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE (I)

U

ltimii 25 de ani au intensificat procesele geopolitice din regiunea Mării Negre,
spaţiul geografic situat la intersecţia a trei macro-complexe de securitate: blocul
occidental euro-atlantic, spaţiul ex-sovietic, regiunea balcanică și a Orientului Apropiat
(Levantul). Complexul de securitate balcano-levantin, precum și situaţia strategică din
bazinul Mării Negre au suferit mutaţii majore generate de dinamica sferelor de influenţă
ale principalilor jucători geostrategici activi din regiune (SUA împreună cu blocul
occidental NATO-UE, respectiv Federaţia Rusă de coliziunea intereselor geoeconomice și
geopolitice ale acestora.
Dr. Catrinel Popescu – Alba Iulia
DIRECŢIILE GEOSTRATEGICE
ACTUALE ALE FEDERAŢIEI RUSE ÎN
REGIUNEA MĂRII NEGRE
Principalele direcţii geostrategice actuale
ale Federaţiei Ruse urmăresc prezervarea
controlului exclusiv asupra spaţiului de
securitate, prin:
1. Împingerea frontierei de facto (liniei de
apărare avansată) a Federaţiei Ruse la nivelul
graniţei interne a spaţiului de securitate pe
linia: Kalinigrad, Moldova (Transnistria),
Ucraina (Crimeea, Donbas, Lugansk),
Georgia (Abhazia, Adjaria, Osetia de Sud),
Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Tadjikistan Kîrgîzstan;
2. Menţinerea spaţiului de securitate
caucazian (alcătuit din Georgia, Azerbaidjan,
Armenia) și central asiatic (alcătuit din
fostele republici sovietice Kazahstan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan,
Kîrgîzstan) în propria sferă exclusivă de
influenţă;
3. Transformarea și menţinerea spaţiului
de securitate corespunzător coridorului
nord-sud transeuropean, alcătuit din
Finlanda, Suedia și din perimetrul
aferent arctic, statele baltice, Polonia,
Ungaria, Slovacia, România, Bulgaria,
Serbia. FYROM, Grecia, Cipru, Iranului,
Afganistanului, Mongoliei, în spaţiu tampon;
4. Comutarea atenţiei principalilor
jucători geostrategici de la problematica
spaţiului de securitate al Federaţiei Ruse
prin iniţierea/întreţinerea/escaladarea unor
procese geopolitice la distanţă de spaţiu, dar
cu impact asupra ecuaţiei de putere regională
și/sau globală (de exemplu: conflictul intern
sirian, emergenţa islamismului radical,
conflictul libian, valul de migraţiune ilegală
transfrontalieră, acutizarea războiului sectar
sunni/shia);
5. Coagularea forţelor contestatare ale
unipolarităţii sistemului internaţional în
formule instituţionale de tipul BRICS,
Organizaţia de Cooperare de la Shanghai,
menite să devină viitori poli de putere
hegemonică;
6. Scindarea coeziunii euro-atlantice,
atât la nivelul UE cât și în cadrul NATO,
prin întreţinerea de relaţii privilegiate
(economice, politice, diplomatice) cu state
„cheie” având rol de parteneri strategici
(Germania, Franţa, Italia, Spania) sau de
„cai troieni” (Grecia, Cipru, Ungaria, Cehia,
Slovacia);
7. Iniţierea și/sau întreţinerea tensiunilor
între principalii jucători geostrategici
care acţionează în spaţii de vecinătate ale
propriului spaţiu de securitate: SUA, China,

India, UE sau între jucătorii geostrategici și
unele puteri regionale (SUA – Iran, SUA –
Turcia, SUA – Israel, Turcia – Israel, SUA
– Uniunea Europeană, SUA – Germania,
SUA – Franţa, SUA – China, China – India,
SUA - Arabia Saudită etc.), specularea
divergenţelor de ordin politico-diplomatic,
economic, financiar, militar dintre aceștia în
propriul interes;
8. Refacerea fostei sfere globale
de influenţă sovietică din perioada
bipolarităţii prin instrumente de tip hibrid
care amalgamează mijloace de tip softpower imagologice, economice, politicodiplomatice,
tehnologice,
culturale,
ideologice cu mijloace de tip hard-power.
În acest sens se disting următoarele axe
geostrategice (vezi harta din FIGURA):
1. Moscova – Berlin – Paris;
2. Moscova – Belgrad-Atena-Nicosia – (Sofia);
3. Moscova – Erevan - Teheran;
4. Moscova – Ankara – Teheran;
5. Moscova – Teheran – Damasc (Beirut,
Gaza);
6. Moscova – Teheran - Dushanbe –
comunităţi ismaelite din Asia Centrală.
AXA EUROPEANĂ MOSCOVA
– BERLIN – PARIS se bazează pe
o serie de interese comune parteneriate
economice
bilaterale
privilegiate,
apartenenţa geostrategică continentală
comună, relaţie istorică de competiţie cu
puterile maritime (SUA și Marea Britanie),
aspiraţii hegemonice anunţate de tentativele
de reclădire prin strategii de tip smart-power
ale fostelor sfere de influenţă (Germania
în Mittel-Europe, Rusia în Europa de Est,
Franţa în fostul imperiu colonial). Această
axă a devenit vizibilă începând cu anul 2008,
când Franţa și Germania au împiedicat
iniţierea procesului de aderare a Ucrainei
și Georgiei la NATO în cadrul Summit-ului
de la București. Ulterior, troica franco-rusogermană a acţionat în vederea gestionării
crizei ucrainene în favoarea Rusiei, prin
acceptarea grupărilor rebele la negocierile
Acordurilor de la Minsk sau prin blocarea
furnizării de armament occidental ofensiv
Ucrainei. Mai mult, fostul ministru de
externe german/actual președinte federal,
Frank Walter Steinmeier, a criticat poziţia
„agresivă” a NATO faţă de Federaţia Rusă, iar,
fostul președinte francez Francois Hollande
a susţinut în cadrul Summit-ului NATO de
la Varșovia din iulie 2016 că Federaţia Rusă
nu este o ameninţare deși „poate uneori,
după cum am văzut în Ucraina, să facă uz
de forţă”. Franţa ar fi urmat să vândă Rusiei,
dacă nu intervenea criza ucraineană, două
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nave de asalt amfi
biu din clasa Mistral
Mistral,
amfibiu
dintre care una era destinată forţelor navale
din Marea Neagră (nava Sevastopol), în ciuda
obiecţiilor unor state aliate NATO, printre
care și România, care au avertizat asupra
impactului în plan strategic al unei astfel
de tranzacţii. Această axă este întărită de
participarea altor state europene cunoscute
pentru atitudinea rezervată faţă de prezenţa
americană pe continent sau având grade
diferite de dependenţă economică și
energetică faţă de Federaţia Rusă, precum
Italia, Spania, Ungaria, Cehia, Slovacia.
. AXA ORTODOXĂ MOSCOVA –
BELGRAD – ATENA – NICOSIA
(SOFIA) este consolidată în jurul
apartenenţei creștin ortodoxe comune, a
relaţiei tensionate cu Occidentul (grecii
fiind nemulţumiţi de atitudinea lipsită de
consistenţă a aliaţilor NATO în problema
cipriotă, de efectele în plan economic intern
ale politicii de austeritate impuse de UE și
de Germania, de consecinţele în plan intern
ale politicii UE în privinţa migraţiei ilegale
transfrontaliere, iar sârbii au episoade
recente de conflict deschis cu occidentul),
a relaţiilor economice bilaterale consistente,
a dependenţei acestor state de gazul rusesc,
a trecutului istoric comun pozitiv. Statul
cipriot a acordat navelor comerciale și
militare rusești drept de escală maritimă
„pe termen nelimitat” în facilităţile portuare
din Limassol. Acest acord, care transformă
portul Limassol într-o bază navală rusească
de facto, trebuie privit în conjuncţie cu
deja existenta bază militară rusă din portul
sirian Tartus, situată la 241 km de Limassol,
întrucât facilitează controlul militar rusesc
al bazinului levantin al Mediteranei. Pe de
altă parte Grecia este un partener tradiţional
al Rusiei în regiune, primul ministru în
exerciţiu, Alexis Tsipras, fiind un apropiat al
cercurilor de putere de la Kremlin. În relaţia
bilaterală cu Serbia, atât Grecia cât și Cipru
nu au recunoscut independenţa provinciei
sârbești Kosovo și au refuzat să participe
militar la operaţiunile NATO împotriva
acestui stat, din anul 1999. La ora actuală,
în condiţiile sancţiunilor economice impuse
de Moscova produselor provenite din statele
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UE, Serbia funcţionează ca o placă turnantă
UE
a exporturilor greco-cipriote în Federaţia
Rusă. Pe aeroportul din localitatea sârbă
Nis, la 100 de km de graniţa kosovară,
funcţionează un centru regional rusosârb de ajutor umanitar suspectat că ar
ascunde o bază militară destinată spionării
bazelor militare americane din zonă. De
altfel, triunghiul strategic Serbia-GreciaCipru permite Rusiei controlul strategic
al Balcanilor, zonă geopolitică extrem
de importantă sub aspectul coridoarelor
energetice, economice și militare. Acestei axe
i se alătură ocazional Bulgaria, „stat captiv”
prin dependenţa sa energetică și economică
faţă de Rusia. Refuzul Bulgariei de a susţine
demersurile României de constituire a
unui grup naval NATO în Marea Neagră se
înscrie în seria intervenţiilor tip „cal troian”
în interiorul blocului occidental.
. Axa caucaziană Moscova – Erevan
– Teheran este consolidată în jurul
parteneriatului comercial și strategic
comun, de contracarare a influenţei turcești
(azere) din regiunea Caucazului și a Asiei
Centrale, precum și a derapajelor „prooccidentale” ale Georgiei. Această axă
asigură controlul geostrategic rusesc al
Caucazului (spaţiu de întretăiere a axelor
geostrategice euroasiatice nord-sud și estvest) și al estului bazinului Mării Negre,
regiuni aparţinând spaţiului de securitate al
Federaţiei Ruse și este exprimată prin:
* coridoarele energetice și comerciale;
* baza militară rusă din Gyumri Armenia
(bază militară 102 aparţinând Grupului
Forţelor Ruse din Transcaucazia);
* sprijinul militar, economic și politic
acordul Armeniei de către Federaţia
Rusă în contextul conflictului îngheţat cu
Azerbaidjanul în privinţa enclavei NagornoKarabakh;
* colaborarea militară strânsă dintre
Rusia și Iran.
De altfel, Iranul prin poziţia sa geografică
reprezintă pivotul care asigură penetrarea
inelului interior euroasiatic, pe axe
geostrategice care produc efecte în Asia
Centrală, Orientul Mijlociu și Apropiat.
Va urma
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ORAȘUL ASCUNS TIMP DE 200 DE ANI

Î

n vegetaţia deasă, nu
departe de Johannesburg,
în Africa de Sud, arheologii
aau găsit, după 30 de ani de
ccercetări, urmele unei adevărate
metropole.
m
Oraşul pierdut timp de 200
de ani a fost descoperit graţie
d
ttehnologiei LIDAR (Light
Detection and Ranging), aceeaşi
D
ccare a fost folosită anul trecut
pentru detectarea unei mari
p
aaşezări mayaşe. Kweneng, cum

se numea metropola, avea o
populaţie de 10000 de locuitori,
arată Science Alert.
Descoperirea este una extrem
de importantă din moment
ce, din perioada precolonială
a Africii de Sud, nu există
dovezi scrise, a explicat Fern
Imbali Sixwanha, arheolog la
Universitatea Witwatersrand,
care a luat parte la descoperire.
Cu ajutorul tehnologiei care
implică folosirea
laserului,

arheologii au putut vedea
prin vegetaţia deasă. Aşa au
descoperit că oraşul avea
20 de kilometri pătraţi şi că
perioada sa de glorie a fost între
secolele XV şi XIX. La apogeu,
a fost probabil un oraş bogat şi
înfloritor. Din păcate, nu au mai
rămas în picioare nici zidurile
de apărare sau turnurile de
observaţie, cu atât mai puţin
casele celor care locuiau aici.
PAGINA
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PUTIN SCOATE DE LA NAFTALINĂ SCENARIUL
RESTABILIRII DEFUNCTEI URSS?

E

uforia victoriei lui Volodimir Zelenschi în prezidențialele de la Kiev pare să nu fi eliminat și
un șir de pericole ce vin din partea vecinilor – cel mare, Federația Rusă, dar și unul mai mic –
autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană, cel mai des numită Transnistria. Chiar dacă
noul președinte s-a lansat grabnic să facă „ordine” în țara sa (dizolvarea Radei, primele tentative
de a-i intenta dosar lui Petro Poroșenco ș.a.), promisiunile de a soluționa conflictul din Donbas
sunt contracarate anticipat de liderul de la Kremlin. Acesta a semnat recent un decret privind
simplificarea obținerii cetățeniei ruse de către locuitorii autoproclamatelor republici din Donbas și
Lugansk. În cercurile puterii de la Moscova se vorbește tot mai insistent despre un decret similar și
pentru locuitorii Transnistriei.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

U

CRAINENII DIN TRANSNISTRIA, RĂTĂCIND
PRINTRE CETĂȚENII

Oricât ar fi de paradoxal, dar în prezent cea mai mare
diasporă ucraineană din Europa e …în Republica Moldova,
majoritatea lor locuind în Transnistria. Recensământul
din 2004 atesta circa 442,5 mii de ucraineni (cea mai
numeroasă minoritate etnică, 11,23%), dintre care peste
160 de mii în raioanele din stânga Nistrului. În ajunul
alegerilor prezidențiale, Ambasada Ucrainei la Chișinău
estima că în Republica Moldova locuiesc peste 80 de mii
de ucraineni cu drept de vot, dintre care peste 50 de mii
în Transnistria. Tot atât de paradoxal pare a fi și faptul că
un sondaj nu prea îndepărtat de la Tiraspol denotă că, în
ce-i privește pe ucrainenii de aici, cea mai mare amenințare
pentru „republica moldovenească nistreană” vine de la …
Ucraina (49,9% !?!). Cum se face că acolo unde pașapoarte
ucrainene se eliberau cu generozitate, anume ucrainenii
produc un efect absolut contrar așteptărilor?
Parada pașapoartelor a demarat în Transnistria la câțiva
ani de la conflictul din 1992 de pe Nistru, după ce Moscova
a luat sub aripa sa această zonă. Amețiți de falsa isterie a
liderilor tiraspoleni despre o eventuală blocadă, mulți
locuitori decideau să adopte cetățenia ucraineană, dat
fiind că era mult mai simplu de obținut decât pe cea rusă.
Pașaportul ucrainean era preferat chiar și de ruși – mulți
aveau rude în Odessa, cel mai apropiat oraș (și port!), unde
eventual ar fi putut evada la rude sau apropiați. În plus,
aici existau, încă din perioada sovietică, multe instituții de
învățământ superior destul de puternice, unde cursurile
se țineau în temei în limba rusă și părinții își puteau lesne
trimite odraslele la studii. În sfârșit, cu pașaport ucrainean
se putea călători liber și în Transnistria, și în Moldova, și
în Rusia. Oficiul de eliberare a pașapoartelor „în regim
simplificat”, numit „Casa Ucrainei”, se afla la parterul unui
apartament modest, unde doritorii erau primiți, rând pe
rând, de câte un angajat al consulatului. Afacerea mergea
strună – pașaportul se putea obține în 15 zile, rar într-o lună.
Iar dacă se isca vreo problemă cu documentele, se rezolva în
secunde numărate, în funcție de „valoarea” șperțului.
Cel de-al doilea val de obținere a pașapoartelor ucrainene
a izbucnit în 2006, când președintele Vladimir Voronin
s-a certat definitiv cu autoritățile de la Tiraspol (acestea
i-au interzis trecerea la baștina sa de peste Nistru). Liderii
tiraspoleni s-au adresat oficialilor din Ucraina să nu admită
o blocadă economică și să susțină diaspora ucraineană din
regiunea separatistă. Adresarea s-a soldat cu un nou aflux
de „ucraineni” pe această fărâmă de teritoriu. Către 2015 în
Transnistria se constituise deja cea mai numeroasă diasporă
ucraineană. Decât că mulți locuitori din regiune acceptau
și cetățenia moldovenească, care le favoriza călătoria fără
vize de-acum în Europa, și între timp rusă, care le permitea
să muncească în Moscova, dar și să „dobândească” o
pensie frumușică din Federația Rusă. Mai mult, cei mai
„gospodăroși” transnistreni s-au căpătuit cu un buchet
întreg de pașapoarte: rusesc, moldovenesc, ucrainean,
român (inclusiv Tatiana Ghein, nora ex-liderului tiraspolean
Igor Smirnov) și chiar bulgar (norocoșii s-au dovedit cei
din comuna Parcani de peste Nistru, unde locuiau compact
etnici bulgari, dar care până mai deunăzi nu vizitaseră și
unii nici nu aveau habar de patria lor istorică).

D

E LA DRAGOSTE PÂNĂ LA URĂ NU-I
DECÂT CALE DE …UN PAȘAPORT

În ultimii cinci ani oiștea relațiilor dintre Kiev și Tiraspol
s-a întors de cealaltă parte a carului. Dacă până în 2014 în
raioanele din stânga Nistrului se deschideau mai la fiecare
două-trei localități secții de votare, după 2014 ucrainenii
doritori să-și exprime votul trebuiau să meargă exclusiv la
Chișinău sau Bălți. Dacă mai înainte ambasadorul Ucrainei
era oaspete des și drag peste Nistru, acum „ucrainenii
transnistreni” pare că nici nu-i cunosc numele. Și dacă
mai înainte a prelungi un pașaport ucrainean însemna o
simplă formalitate, acum la Chișinău solicitantul poate
PAGINA
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fi amânat „pentru data viitoare” numai din motiv că nu a
prezentat suficiente copii la vreun document. Să credem
că nu e vorba de rea voința ucrainenilor, ci că mai degrabă
vecinii transnistrenilor se răzbună pe conaționalii lor
pentru că aceștia au susținut necondiționat Rusia în toate
diferendele cu Ucraina, inclusiv cele teritoriale. Și pentru
că majoritatea lor s-au arătat adepți ai tentativei de creare
a cordonului „Novorosia”: Donețk-Lugansk-HarkovNikolaev-Odessa-Tiraspol, a „Radei Populare Basarabeane”
în stepa Bugeacului.
Animozitatea Kievului față de concetățenii lor din
Transnistria a ajuns aproape la apogeu – în discursul
oficialilor ucraineni se strecurau tot mai des serioase
îngrijorări privind eventuale atacuri din partea Transnistriei.
În regiunea Vinnița, pe perioada anunțării stării de război
de către președintele Poroșenco, în decembrie 2018 au fost
săpate tranșee la hotarul cu Transnistria în scopul de a
mai tempera fierbințeala războinică a vecinilor separatiști.
Anume presupunerile unui „război rece” a determinat
interesul diplomaților ucraineni de a diminua cât mai mult
posibil prezența concetățenilor la urne la ultimele alegeri
prezidențiale. Și au reușit: în primul tur au votat circa 1.500
de ucraineni din regiune, iar în cel de-al doilea doar puțin
peste 600. Din 50 de mii cu drept de vot! Transnistria a
devenit se pare o mică proiecție a Ucrainei: după rezultat și
atitudinea autorităților față de concetățenii săi de aici.
Până la urmă, „Primăvara rusă” a ocolit Kievul, dar
pericolul mai persistă. Printre politicienii ucraineni se fac
auzite voci care previn despre o eventuală revanșă a forțelor
pro-ruse. „În Ucraina mai e posibilă o revanșă a forțelor
pro-ruse și înghițirea totală a țării de către Federația Rusă.
Ucraina se poate trezi cu crearea unor puternice partide
ideologice și ele nu vor fi numai de dreapta. Din păcate, e
posibilă și o răbufnire a mișcării de stânga”, se lamentează
deputatul Radei ucrainene Andrei Bilețkii, supranumit și
„neonazistul” Ucrainei. Discursul stângii este în condițiile
actuale distructiv, iar pentru a-l anihila e imperios a stopa
degradarea economiei, a impulsiona știința și sistemul de
învățământ. Or, stânga în prezent nu creează nimic nou,
ea doar consumă ceea ce au creat generațiile anterioare în
perioada sovietică, mai constată deputatul.
Și Vladimir Litvin, fost spicher al Radei Supreme de la
Kiev, consideră că dacă nu va fi soluționat conflictul din
Donbas, peste cinci ani Ucraina nu va mai exista, deoarece
nu are suficiente resurse pentru a continua războiul. Este
o aluzie la prioritățile pe perioada mandatului noului
președinte și o constatare dură că ucrainenii de rând își
doresc pace, și nu vor să moară copii lor. Dar și o avertizare
a echipei lui Zelenski, unde se fac auzite voci ce consideră
că „nu trebuie schimbat cursul față de războiul cu Rusia”,
iar altele că „Ucraina ar trebui să renunțe la mecanismul
Acordului de la Minsk”. Or, ultimele sondaje arată că trei
sferturi din populația Ucrainei pledează pentru tratative
dintre Zelenskii și Rusia privind conflictul din Donbas.

P

E CÂT DE CURÂND SE AȘTEAPTĂ
RENAȘTEREA DEFUNCTEI URSS?

Analiștii ruși urmăresc cu tot mai mare interes, iar cei din
spațiul post-sovietic cu tot mai febrilă îngrijorare mișcările
lui Vladimir Putin pe tabla de șah a Kremlinului. Partida
pare că se apropie de sfârșit, doar că victoria îi va aparține?
Să fim oare martori la o Reconquista Rusă? Evenimentele
din a doua jumătate a anului trecut par să confirme aceste
îngrijorări.
Către finele lui 2018 Duma de Stat a Rusiei a simplificat
obținerea cetățeniei ruse pentru ucraineni. Motivul
elaborării și adoptării acestui document a fost pretinsa
adresare a locuitorilor din Donbas către președintele rus în
timpul teleshow-ului anual regizat de Kremlin și transmis
în direct de principalele televiziuni din Rusia (așa-zisa
sesiune în direct de întrebări și răspunsuri) din iunie 2018.
Aceștia s-au plâns cât de complicat și dificil este să obțină
pașaport rusesc. Putin a promis că va elabora un document
corespunzător ce va soluționa problema.

Serviciul federal pentru migrație, structură a MAI
rus, și-a permis atunci un pronostic: „De facto legea va fi
adresată locuitorilor din Donbas, dar sarcina juridică este
ca cetățenii ucraineni din orice regiune să poată beneficia
de această lege. Dacă legea și actele normative asociate vor fi
adoptate, timp de trei-cinci ani întreaga zonă a Donbasului
aflată în afara controlului Kievului va deține pașapoarte
rusești”.
Nu a durat prea mult timp până Putin să semneze această
lege, care permite în prezent a obține cetățenia rusă în regim
simplificat de către orice conațional rus, ce locuiește în „țările
cu o atmosferă politică și economică dificilă, în care au loc
conflicte armate sau schimbarea regimului politic”! Legea
permite de asemenea simplificarea obținerii cetățeniei ruse
pentru participanții la programul de strămutare benevolă în
Rusia a concetățenilor ce locuiesc peste hotare și au obținut
permis de ședere temporară în Rusia.
Nu a durat nici patru luni că a urmat prima aplicare
practică a acestei legi – decretul lui Putin privind categoriile
de persoane, cu dreptul de a se adresa în scopuri umanitare
privind obținerea cetățeniei Rusiei în regim simplificat.
Practic concomitent cu victoria lui Zelenski. „A stabili
că persoanele care locuiesc permanent pe teritoriul unor
raioane izolate din regiunile Donețk și Lugansk ale Ucrainei
au dreptul să solicite dobândirea cetățeniei Federației Ruse
în regim simplificat”, glăsuiește decretul.

S

CENARIUL PENTRU UCRAINA, VALABIL
ȘI PENTRU TRANSNISTRIA?

Nu demult o altă știre a făcut picioare în presa rusă și
transnistreană: Rusia poate decide să ofere pașapoarte rusești
în regim simplificat locuitorilor din Transnistria. Despre
aceasta a declarat într-un interviu postului de televiziune
„ТСВ” din Transnistria deputatul fracțiunii „Rusia Unită”
Alexandr Iaroșciuk. Potrivit lui, în temeiul propunerilor
locuitorilor Transnistriei, deja au fost elaborate proiectele
de legi necesare introducerii regimului simplificat de
obținere a pașapoartelor rusești pentru transnistreni. În
plus, Moscova va finanța construcția unui șir de obiective
în Transnistria, va asigura regiunea cu tehnică comunală
și troleibuze. „Da, sunt la curent că mulți dețin pașapoarte
rusești, dar nu toți”, a mai precizat oficialul rus.
Așadar, procesul de pașaportizare a „spațiului postsovietic” a demarat, putem spune. Un argument în plus este
și faptul că încă anul trecut „Goznac”-ul rus (întreprindere
de stat pentru elaborarea și producerea monedelor, actelor
și altor hârtii de valoare) a primit recent o comandă de
a confecționa urgent 30 de milioane de pașapoarte noi
rusești. Presa rusă promovează ideea că cetățenie rusă
trebuie să obțină TOȚI CARE S-AU NĂSCUT ÎN URSS!
Nu va mai fi necesar să prezinte documente confirmative
că a renunțat la cetățenia fostelor republici unionale. Mai
mult, se prevăd modificări în două acte normative, care vor
permite obținerea cetățeniei/pașaportului Federației Ruse
oricărui „purtător de limbă rusă”.
Scenariul de restabilire a fostei URSS este demult prezent
în planurile lui Vladimir Putin. Acum, după eșecul mizei pe
rezidenți locali (Victor Ianukovici în Ucraina, Igor Dodon
în Republica Moldova, mai nou Alexandr Lukașenco în
Bielorusia), începe implementarea lui în practică. Prin
procesul de obținere simplificată a cetățeniei. Care se
desfășoară fie și nu chiar atât de rapid, dar cu pași cadențați.
De militărie.
Nevoia obiectivă într-o Uniune Euroasiatică există,
neapărat, consideră analiștii Kremlinului. A venit timpul de
„a aduna cioburile noastre”, vorba cântecului lui Vladimir
Vîsoțki, cum a fost în anii 1930, după 15-20 de ani de la
căderea Imperiului Rus țarist, scriu aceștia. „Atunci,
răpitori mai mici și mai mari din vecinătate mușcară din
patria noastră istorică bucăți întregi. Acum a venit timpul
să le adunăm din nou”.
Se pare că acest proces a demarat. Când și cum se va
sfârși?
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L

a 30 de ani de la căderea Zidului
Berlinului, apropierea de Federaţia
Rusă a Ungariei, ţară membră NATO și
UE, a devenit deja o certitudine. Premierul
Viktor Orban și guvernul său par evident
impresionaţi de pragmatismul politicii
interne și externe a președintelui Vladimir
Putin, pe care nu ezită să-l laude ori de câte
ori au prilejul.
De altfel, într-un discurs rostit acum
câţiva ani la Băile Tușnad, prim-ministrul
ungar prezenta regimul de la Moscova ca
un exemplu de urmat, în plan ideologic,
economic și politic.
Viktor Orban consideră că structurile
Uniunii Europene sunt prea birocratice
pentru a putea adopta la timp decizii
eficiente, în comparaţie cu „ verticala
puterii” creată de Vladimir Putin care,
prin centralizarea deciziilor, poate adopta
hotărâri în favoarea naţiunii.
Răspunzând acuzaţiilor de rusofilie,
premierul ungar a dat un răspuns cu două
motivaţii: diplomatice – pentru a calma
Occidentul, și patriotice – în ideea de a-și
consolida puterea pe plan intern, afirmând
că Ungaria este doar prietenă cu Federaţia
Rusă și nimic mai mult, iar deciziile sale
politice ar fi motivate strict de interese
economice, pe care Budapesta nu dorește
să le sacrifice pe altarul sancţiunilor
internaţionale impuse Moscovei.
Ungaria, susţin adepţii apropierii rusoungare, nu este singura ţară care dezvoltă
relaţii economice cu Federaţia Rusă, astfel
încât ar fi păcat să condamnăm a priori
orice formă de cooperare cu autorităţile de
la Moscova. Chiar și acordul cu Rosatom
criticat cu vehemenţă de structurile
comunitare de la Bruxelles pentru lipsa de
transparenţă și valoarea regulilor europene
în materie de licitaţii și concurenţă, nu este
ceva inedit sau neobișnuit. De altfel, aceeași
companie rusă a semnat anterior un contract
similar cu Finlanda, pentru construirea
centralei nucleare de la Hanhikivi.
Decizia Ungariei privind atribuirea fără
licitaţie a modernizării centralei nucleare
de la Paks se sprijină pe două argumente.
Centrala din apropierea graniţei cu
România a fost construită în integralitate
de ruși în perioada comunistă și este logic
să se continue cu tehnologie de aceeași
provenienţă. Apoi, absenţa unei oferte
publice ar fi fost lipsită de relevanţă, fiind
evident că nici chiar Franţa – unul dintre
liderii mondiali în producerea de energie
nucleară – nu ar fi fost dispusă să procedeze
la investiţii comparabile cu angajamentul
Rusiei (12,5 miliarde euro).
Postacii premierului Viktor Orban
insistă asupra faptului că, în Uniunea
Europeană, găsim destule exemple în care
statele membre întreţin legături strânse cu
regimuri mai mult sau mai puţin autoritare,
cum ar fi cele din China, Arabia Saudită
sau Libia. Pe de altă parte, susţin aceștia,
plasarea Rusiei în rândul statelor autoritare
este cel puţin discutabilă, de vreme ce

fostul cancelar german Gerhard Schroder îl
consideră pe Vladimir Putin un democrat
respectabil.
Adevărul este, concluzionează adepţii
premierului ungar, că acceptarea regimului
de la Moscova de către conducătorii unor ţări
depinde mai mult de interesele economice
și geopolitice decât de situaţia drepturilor
și libertăţilor cetăţenești din Federaţia
Rusă. Adevărat, spunem și noi, cu un mic
amendament: interesele economice nu pot
să primeze în raport cu valorile democratice
și angajamentele internaţionale la care
Ungaria este parte, îndeosebi cele rezultate
din calitatea de membru al Alianţei NordAtlantice și al Uniunii Europene.
CRITICAREA RUSIEI – O POLITICĂ
PRIMITIVĂ?
În opinia prim-ministrului Viktor Orban,
susţinerea cu obstinaţie a ideii că Rusia
reprezintă un pericol pentru democraţiile
occidentale ar constitui o „politică primitivă”,
cu atât mai mult cu cât majoritatea ţărilor
de pe bătrânul continent nu resimt practic
această pretinsă ameninţare.
Atracţia (politică, evident) a lui
Viktor Orban pentru Vladimir Putin și
sentimentele de dragoste eternă cimentate
în cursul celor șapte întâlniri bilaterale
(dintre care patru după ocuparea Crimeei,
pe care Budapesta a evitat să o condamne!)
sunt împărtășite în ultimii ani și de alţi
politicieni la fel de controversaţi, cum ar
fi: Matteo Salvini (vicepremier și ministru
de interne – Liga Nordului, Italia), HeinzChristian –Strache (vicecancelar, Partidul
Libertăţii – Austria) sau Marine Le Pen
(Frontul Naţional Franţa), care reclamă
ridicarea sancţiunilor impuse Rusiei.
Un asemenea „trend” nu putea fi trecut
cu vederea de serviciile secrete subordonate
Kremlinului, care încearcă să stimuleze
luări de poziţie similare Budapestei și din
partea liderilor formaţiunilor de extremă
dreapta din alte state comunitare. Astfel,
cadre ale Serviciului de Informaţii Externă
al Federaţiei Ruse, aflate în misiune la
ambasadele acestei ţări din principalele
state occidentale, încearcă să convingă
interlocutorii că, în ultimul timp, tot mai
multe forţe politice din Uniunea Europeană,
nu doar din Ungaria, își îndreaptă privirile
spre Moscova, căutând o alternativă la
această ideologie mondialistă.
Ideea nu este departe de realitate,
întrucât și alte state europene (Grecia,
Cipru sau Slovacia) sunt relativ apropiate
de Moscova, însă Ungaria este unica ţară
dispusă să copieze întrutotul matricea rusă,
inclusiv în ceea ce privește atitudinea faţă de
organismele neguvernamentale cu capital
străin.
CUM AM AJUNS SĂ TE IUBESC…?
Secretar al tinerilor comuniști la liceul
din localitatea natală, Szekesfehervar,
Viktor Orban condamna cu fermitate

revoluţionară prezenţa trupelor sovietice
în Ungaria, iar, la 16 iunie 1989, cu prilejul
ceremonialului reînhumării lui Imre Nagy
și a altor participanţi la evenimentele din
1956, ca lider al Fidesz, cerea mulţimii
adunate în Piaţa Eroilor din Budapesta să
aleagă între Moscova și libertate.
Ulterior, același politician înfiera relaţiile
privilegiate întreţinute cu Moscova de
prim-miniștrii care l-au precedat între
2002-2010. Peter Medgyessy, fost membru
al securităţii comuniste, care a fost condus
personal de președintele Vladimir Putin la
aeroportul din Sankt Petersburg, sau Ferenc
Gyurcsany, premierul care îl primea în vila
sa privată pe liderul de la Kremlin în 2006
și semna, doi ani mai târziu, acordul pentru
construirea gazoductului South Stream.
Cel mai vehement critic al ONG-urilor
și al miliardarului George Soros a uitat
cam repede cum, în decembrie 1988, se
plângea pe câteva pagini salvatorului său de
situaţia din Ungaria și îl implora să-l ajute
să înţeleagă modul în care funcţionează
societatea civilă și liberalismul în Marea
Britanie. Potrivit publicaţiei L’Expres,
strigătul disperat al tânărului de 25 de ani
nu a fost în zadar, în septembrie 1989, a
primit o bursă de 10.000 dolari, pentru a
se instrui nouă luni la Oxford. După numai
patru luni a revenit în Ungaria pentru a
participa la primele alegeri legislative libere.
Așa a devenit parlamentar la 27 de ani, iar
Fidesz a fost subvenţionat masiv, în primii
ani de existenţă, de același sponsor pe care
astăzi îl reneagă.
Unde se află acum vehementul critic al
Kremlinului? Se pare că în tabăra unor lideri
ca Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan,
care preferă democratura oligarhilor în
locul democraţiei. O asemenea schimbare
de macaz este adusă în discuţie și de o
parte a presei de la Budapesta, așa cum
este săptămânalul Heti VilaggazdasagHVG (un fel de The Economist ungar),
care scrie: „Pentru o lungă perioadă de
timp, Orban a fost convins că a gravita prea
mult în jurul Rusiei s-ar putea termina rău.
Acum, atitudinea premierului este exact pe
dos și riscă să facă din Ungaria un fel de
„cal troian” rusesc în Uniunea Europeană.
Evident că toate ţările ar dori să facă afaceri
cu Federaţia Rusă, dar niciun conducător nu
l-a „periat” pe Vladimir Putin așa cum o face
prim-ministrul Ungariei”.
Viktor Orban știe, ca nimeni altul, cum
să-și lingușească fratele mai mare și, evident,
mult mai puternic și influent pe arena
politică internaţională. Principalul avocat al
ridicării sancţiunilor generate de ocuparea
Crimeei, premierul ungar este pe aceeași
lungime de undă cu ţarul de la Kremlin, când
vine vorba despre importanţa suveranităţii
naţionale, a familiei și identităţii creștine în
Europa. Tot la unison, cei doi conducători
se opun apropierii Ucrainei de structurile
euro-atlantice și critică vehement politica
autorităţilor de la Kiev în problema folosirii
limbii ruse/maghiare în instituţiile de
învăţământ și în raporturile cu administraţia
locală și centrală.
Ca și ocupantul fotoliului de la Kremlin,
lui Viktor Orban îi place să „vorbească
poporului”, să acorde privilegii baronilor
locali și să glorifice autoritatea puterii
centrale în serviciul unei ideologii
naţionale-revanșarde.
Ambii conducători joacă, premeditat
sau inconștient, o carte periculoasă: Putin
invocă Mama Rusia, iar Orban Ungaria
milenară a Sfântului Ștefan. Ţarul amintește
de umilinţele la care a fost supusă Rusia
după destrămarea Uniunii Sovietice și speră
să refacă, pe baze „democratice”, măcar o

parte din fostul imperiu, în timp ce liderul
de la Budapesta aduce în prim-plan „cel
mai dureros moment al istoriei naţionale
– Tratatul din 1920 de la Trianon, care i-a
amputat Ungariei două treimi din teritoriu”.
ÎN UNGARIA, RUȘII SE SIMT… CA
ACASĂ!
Serviciile ruse de informaţii au găsit
un sprijin interesant și interesat în
formaţiunile de extremă-dreapta din
Ungaria. Astfel, Istvan Gyorkos, liderul
organizaţiei paramilitare Frontul Naţional
Unguresc (Magyar Nemzeti Arcvonal), în
prezent arestat, întreţinea legături strânse
cu GRU (spionajul militar al Rusiei), iar
eurodeputatul formaţiunii ultranaţionaliste
Jobbik, Bela Kovacs, poreclit KGBela, a fost
acuzat de spionaj în favoarea Moscovei, pe
baza unor informaţii clasificate, obţinute de
jurnaliștii ungari de investigaţii.
Aceiași ziariști au lansat, pe portalul
de știri www.444.hu, ideea că site-ul
guvernamental destinat „consultărilor
naţionale” conţinea un virus care permitea
transferarea datelor de identificare a
votanţilor spre browserul Yandex (un fel
de Google rusesc), iar exemplele ar putea
continua.
Pe acest fond, surse apropiate unor servicii
secrete occidentale, care monitorizează de
mai mult timp strategia de politică externă
a Budapestei, avertizează în legătură cu
apropierea tot mai pronunţată dintre
Ungaria și Federaţia Rusă și posibilul impact
al acesteia asupra relaţiilor cu partenerii
din Alianţa Nord-Atlantică. Aceleași
surse semnalează intensificarea acţiunilor
serviciilor ruse de informaţii pe teritoriul
Ungariei, ceea ce ar justifica teama unora
dintre oficialii NATO că Budapesta ar putea
să devină un fel de cal troian al Moscovei
pentru slăbirea coeziunii transatlantice.
Confirmarea temerilor vest-europenilor
vine și din partea unui fost ofiţer ungar
de contrainformaţii, Ferenc Katrein, care,
într-un interviu publicat acum câţiva
ani pe site-ul www.iundex.-hu, susţine
că apropierea Budapestei de Moscova a
generat efecte nedorite și în activitatea
structurilor ungare de intelligence, care
nu au fost autorizate să desfășoare unele
operaţiuni specifice, necesare în planul
securităţii naţionale.
LOGODNICĂ DE-A PURURI, SOŢIE
NICIODATĂ (SÎC!)
Premierul Orban „este conștient că
populaţia maghiară este majoritar proeuropeană și că fondurile accesate de la
Bruxelles ţin în viaţă economia locală. Mai
știe, de asemenea, că Budapesta nu poate
negocia de pe poziţii de forţă cu Moscova, fie
că este vorba de gaze, metrou sau centrala
nucleară de la Paks. Ungaria nu poate
oferi nimic rușilor, cu excepţia primirii cu
mare pompă a atotputernicului lider de la
Kremlin”, aprecia nu demult politologul
Andras Radnoti.
În pofida legăturilor sale strânse cu
Federaţia rusă, Ungaria rămâne profund
integrată în comunitatea euro-atlantică.
Nici nu poate fi vorba de prietenie sau
valori comune care să prefigureze o viitoare
alianţă, ci de o cooperare punctuală, bazată
pe interese reciproce de moment, susţine
Andras Racz, profesor la Universitatea
Peter Pazmany din Budapesta, care afirmă
că „rușii nu au nici cea mai mică încredere
în Viktor Orban pe care îl folosesc ca unealtă
pentru diminuarea coeziunii din interiorul
Uniunii Europene”.
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GIMNASTICA ARTISTICĂ DE LA CS PETROLUL PLOIEŞTI,
PRIN JUNIOARELE SALE, CONTINUĂ O ADMIRABILĂ TRADIŢIE…

D

isciplină sportivă olimpică - gimnastica artistică, care a adus glorie sportului românesc,
are o admirabilă tradiţie la legendarul club sportiv al Prahovei – Petrolul Ploiești. În
decursul anilor prin muncă și pasiune la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești s-au format gimnaste
de prin nivel mondial precum Corina Ungureanu (dublă Campioană Mondială), Elisabeta
Turcu, Gabriela Gheorghe sau preţuite medaliate olimpice Mariana Constantin (coechipieră
la Montreal cu Nadia Comăneci…), Celestina Popa, Anamaria Tâmânjan și s-au lansat mari
antrenori emeriţi – regretata profesoară Leana Sima sau celebrul profesor Octavian Bellu –
„Cel mai de succes antrenor al lumii”, nominalizat de „World Records Academy” pentru cele
305 de medalii (olimpice, mondiale, europene) din care 16 de aur olimpice, cucerite cu „Stelele
gimnasticii” din echipa României…
Admirabila tradiţie a Petrolului a continuat-o recent „Junioarele III” (8-10 ani…) – tinerele
noastre pregătite de antrenoarele Livia Costache, Gabriela Tavaru, Corina Ungureanu, Doina
Olaru, printr-o onorantă evoluţie la Campionatele Naţionale de Gimnastică Artistică de la
Arad (Junioare III, Probe Individuale și pe echipe, 113 sportive din 21 de cluburi, 16-18.V.2019).
Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Junioarele III – Petrolul, de „argint”…
PETROLUL, „ARGINT” PE
ECHIPE LA ARAD…
Gimnastele petroliste Sara
Moisuc, Ana Boncotă, Ariana
Neagu, Daria Măchiţă, Maria
Pârvu pregătite și îndrumate
cu pasiune și competenţă de
profesoarele lor antrenoare (Livia
Costache, Gabriela Tavaru, Corina
Ungureanu, Doina Olaru), au
cucerit onorant medaliile de
argint la „Junioare III – Nivel 1”, la
Arad, la Campionatele Naţionale
de Gimnastică Artistică. Clubul
Sportiv Petrolul Ploiești, cu un
total de 206.150 puncte (51.700p.
– Sărituri 52.500p - Paralele și
Chingi; 50.500 – Bârnă; 51.500p
– Sol), a fost devansată pe podium
de către SCM Bacău cu 207.700p
(„Aur” și urmată (cu „bronz”) de
CSM Onești cu 206.050p.
ANA BONCOTĂ ȘI SARA
MOISUC, FINALISTE…
Două din gimnastele petroliste

(din 48 de concurente) s-au
calificat în disputa finală de la
Arad, la individual compus: Ana
Boncotă („VII” în final; antrenoare
Gabriela Tavaru și Doina Olaru)
și Sara Moisuc („VIII”; antrenoare
Livia Costache și Doina Olaru),
ambele
gimnaste
obţinând
calificarea și în câte două finale pe
aparate.
Performera Petrolului la finalele

pe
p aparate a fost Sara
Moisuc
cu medalie
M
de
d bronz în proba de
paralele
l l și chingi (cu media de
13.450p), devansată de Viviana
Gînju (LPS Cetate Deva, „aur”
cu 13.770p) și de Florentina Trică
(CSȘ Bârlad, „argint”, 13.600p)
și egală cu Diana Leca (Farul
Constanţa, tot bronz, cu 13.450p).
„SPERANŢE” PETROLISTE
ȘI LA „NIVEL 2”…
Și la „Junioare III – Nivel 2”,
CS Petrolul Ploiești cu 210.075p

imagini: cs petrolul ploieşti.ro

Petrolul, speranţe
a fost aproape de podiumul
competiţional pe care s-au situat
în ordine echipele: CSA Steaua
1 București (aur, 223.500p),
CSM Arad (argint, 221.275p) și
CSA Steaua 2 București (bronz,
211.175p).
Petrolul (antrenoare Livia
Costache, Corina Ungureanu,
Doina Olaru) a avut în componenţă
gimnastele – speranţe Gabriela
Marcu, Eliza Rușină, Maria Tocitu,
Maria Ferar, Bianca Casandra,

Petroliste, finaliste...

Maria Uţă,
Uţă primele patru obţinând
și calificarea la campionatele
individuale din toamnă (31.X. –
2.XI.2019), de la Deva.
P.S. Conducerea C.S. Petrolul
Ploiești (director – prof. Eduard
Crîngașu), trebuie să lupte din
plin pentru reabilitarea Sălii de
Gimnastică „Leana Sima”, edificiu
ce ani mulţi a găzduit dispute locale
și naţionale și la volei, baschet,
handbal și nu numai și care acum
nu arată bine… Se merită…

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
FOTBAL
Final de drum, cu de doi
bani speranţă…
Liga 2 (Etapa 37,
20.V.2019):
UTA Arad – FC
Petrolul Ploiești 2-4 (21). Marcatori: Oroian (31)
Șeroni (43) / Arnăutu (44,
88 – penalti), Marinescu
(65), Rusu (78). Petrolul

(antrenor
Gheorghe
Mulţescu): Lungu – Borţa
(38 Olaru), Ghinga, Cazan,
Ţicu – Pușcaș, Chindriș
– Saim Tudor (46 Rusu),
Marinescu (90+1 Bocșa),
Moldoveanu – Arnăutu.
Victorie de prestigiu
a „Lupilor Galbeni”…
FC Petrolul Ploiești (să
nu uităm, de patru ori
Campioană a României și

foto: fcpetrolul.ro

Dragostea de Petrolul nu piere...

trei Cupe ale României)
a învins în deplasare
(după ce a fost condusă,
0-2…) pe „Campioana
Provinciei” – UTA Arad
(de șase ori Campioană a
României și cu două Cupe
ale României:
Înaintea ultimei etape,
primele două clasate –
Chindia Târgoviște 85p și
Academica Clinceni 84p,
au promovat în Liga 1, a
treia clasată, momentan U
Cluj 79p ocupa locul ce dă
dreptul la promovare prin
baraj, loc la care încă speră
Petrolul Ploiești 77p. De
doi bani…
În etapa 38 (ultima…)
Petrolul
întâlnește
(sâmbătă 1.VI.2019, ora
17.00, Stadion „Ilie Oană”)

pe nou promovata în prima
ligă Academica Clinceni, în
timp ce la Cluj, în același
timp, „U” se confruntă
cu Pandurii Târgu Jiu
(sportiv, salvată de la
retrogradare…), joc în care
victoria îi asigură locul de
baraj.
Cu orice deznodământ,
dragostea
de
Petrolul
rămâne…

HIPISM
Reuniune onorată…
Reuniunea hipică de
trap desfășurată sâmbătă,
25 mai 2019 pe superbul
Hipodrom
Ploiești
a
cuprins cinci spectaculoase
curse în care cea de a patra
– „Premiul Alexandros” (o
premieră…) s-a desfășurat

foto: csm ploieşti.ro

Armăsarul Năvalnic, la premiere…
pe o ploaie torenţială și a
prilejuit o nouă victorie
armăsarului Girus du
Patural, avându-l în sulky
pe driverul Adrian Marciu.
În principala cursă –
Premiul Constantin și Elena
– Fortuna Gold” surpriză:
victorie Năvalnic cu Mihai
Păun în sulky. Reuniunea,
admirabil
onorată
de
personalităţi de marcă ale

sportului,
sportului printre sutele de
turfiști aflându-se senatorul
ec. dr. Emanuel Savin, exCampionul Mondial de box
Lucian Bute, antrenorul
emerit de box Titi Tudor,
inginerul Marian Manea,
oficialul Dermot Keelan,
dar și reputatul medic
neurochirurg dr. Valeriu
Zaharia – statornic iubitor
al sportului prahovean.
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