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Ieri s-au încheiat cursurile 
Universității Populare de Vară 

„Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte,   
manifestare de tradiție și sufl et, decalată 
anul acesta din motivele cunoscute cu 
aproape o lună. De altfel, spre deosebire 
de celelalte ediții, au fost doar trei zile 
de conferințe, dar calitatea a fost salvată 
prin prezența unor nume de referință, 
cum ar fi  academicianul Ioan Aurel Pop 
și profesorii universitari Georgeta Filitti, 
Petre Țuțea sau Ioan Scurtu.

Acum zic că e momentul unei 
spovedanii publice a tuturor celor 

care candidează. Să aibă curaj și să ne 
spună acum dacă: Au băgat mâna? Până 
unde? Cu cine? De la stat? De la privat? 
Au înșelat? Au jignit? Au lovit? Au curvit? 
Au preacurvit? Au râvnit la bunul altuia? 
Au turnat? Au vărsat? Au de gând să 
fure? Sau să trucheze? Să favorizeze? Să 
mimeze?

Și mă jur aici, în fața tuturor, că pe ăl 
mai sincer îl votez!

Dar tare îmi e teamă că o să fi e ca 
în bancul cu creștinul care se duce la 
spovedanie, se așează  în genunchi, 
sub patrafi r și tace...și tace...până când, 
văzând preotul că nu zice nimic, ca să îl 
ajute să prindă curaj, îl întreabă el:

-Ai furat, fi ule?
-Nu, părinte...
-Ai bârfi t?
-Nu, părinte...
-Ai ucis?
-Nu, părinte, nu..
-Ai desfrânat, fi ule?
-Nu am desfrânat...
-Ai pizmuit pe cineva?
-Nu, părinte...
Și tot așa, nu și nu, până când preotul îl 

întreabă pe credincios...
-Și, atunci, fi ule cum păcătuiești tu?
Iar răspunsul vine prompt:
-Mint de sting, părinte.
Cam așa!

Primăria Ploiești a câștigat o fi nanțare europeană, în valoare de 65,54 mil. 
lei (POR 2014-2020), pentru proiectul „Modernizare str. Gh. Grigore 

Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul Înalt, inclusiv terminal multimodal”. Investiția, 
despre care se vorbește de peste 14 ani, presupune următoarele intervenții: extindere 
carosabil în zona Podul Înalt la 4 benzi de circulație; amenajare sensuri giratorii la 
intersecția străzilor Cantacuzino- Gral Eremia Grigorescu și la intrare în terminal; 
modernizare str. Cantacuzino; amenajare pista de biciclete pe 1,24 km; construire 
terminal multimodal. c

s

La Sinaia vor circula, în curând, 
primele cinci autobuze hybrid 

achiziționate de autoritatea publică 
printr-o fi nanțare europeană POR 2014-
2020. Mercedes Benz, fi rma care a câștigat 
licitația, a livrat primul lot cu o întârziere 
minoră, cauzată de pandemie, iar în 
perioada imediat următoare vor fi  trimise 
și celelalte șase mijloace de transport în 
comun din contract.

După ce a câștigat două proiecte europene fi nanțate prin POR, 
Universitatea Petrol- Gaze din Ploiesti anunță un nou proiect- 

de data aceasta susținut din fonduri   norvegiene- pentru realizarea unui 
sistem de încălzire revoluționar. Este vorba despre folosirea energiei 
geotermale pentru încălzirea spațiilor din campusul universitar. 
Investiția este în valoare de 1,59 mil.euro. Consiliul Județean Prahova 
va asigura o cofi nanțare de 240.000 euro.

IORGA, CU IORGA, CU 
ÎNTÂRZIERE, 
LA VĂLENII LA VĂLENII 
DE MUNTE DE MUNTE 

eri s-au încheiat cursurile

AUTOBUZE AUTOBUZE 
HYBRID LA HYBRID LA 

SINAIA                      SINAIA                      

Cine își imaginează că banii de la UE vin cum ai bate din 
palme se înșală! Abia deunăzi vreme Comisia Europeană a 

aprobat schema de ajutor de stat solicitată de România, în valoare de 
4,521 miliarde de lei (935 milioane de euro), cofi nanțată de Fondul 
European de Dezvoltare Regională, pentru a susține companiile 
afectate de pandemia de coronavirus, schemă despre care Guvernul 
Orban vorbește de câteva luni. Clar că de abia de aici înainte ea 
poate fi  aplicată astfel încât banii să ajungă în economia reală! Și 
oricum este nevoie de grabă și lucruri bine țintite, fi indcă schema 
va funcționa până la data de 31 decembrie 2020.

Măsura va fi  accesibilă IMM-urilor active în anumite sectoare 
și unor mari companii care au legături cu IMM-urile eligibile, ce 
au fost afectate negativ de pandemia de coronavirus. Obiectivul 
măsurii este să furnizeze lichiditate pentru aceste companii, ceea 
ce le permite să își continue activitățile, să demareze investiții și să 
mențină locurile de muncă

4,521 MILIARDE DE LEI 4,521 MILIARDE DE LEI 
PENTRU IMM-URILE PENTRU IMM-URILE 

AFECTATE DE CORONAVIRUSAFECTATE DE CORONAVIRUS

ine își imaginează că banii de la UE vin cum ai bate din

 Imperiul Rus,  Imperiul Rus, 
România, România, 
PloieștiiPloieștii
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Unul dintre sloganurile 
PSD este „Aproape de 

oameni”. Se vede că ați rămas 
mereu aproape, ca un soi de chibiți 
pe margine și nu ați făcut pasul 
de a intra în mijlocul lor; altfel ați 
fi  cunoscut problemele reale ale 
oamenilor, ci nu pe cele pe care vi 
le imaginați voi.

PNL și Iulică Dumitrescu 
se angajează pe toate 

bannerele: „construim împreună”. 
Ce construim, drăguță, o vilă, un 
palat, un gipan, un cont în bancă... 
pentru voi? Că dacă ați fi  vrut să 
lucrați pentru comunitate, ziceați 
direct, construiți, mă, ce dracu` 
vreți, că oricum nouă nu ne pasă!

Alianța PSD-ProRo-PPUSL 
promite: „Construim 

pentru Prahova”. Ce-ați făcut, 
frumoșilor, ați rămas în pană de 
idei și i-ați copiat pe liberali? No, 

hai, voi ce cărămidăriți, spitalul ăla 
regional pe care-l desenați de vreo 
13 ani pe hârtie sau o pușcărie 

în care să-l bage 
Ciolacu pe Orban?

Zice Volo: 
„mă întorc 

la Primărie”! Mda? 
Și ce ne spui nouă! 
Întoarce-te sănătos, 
dar ai grijă sub care 
căciulă te bagi, sub 
a PDL, sub a ALDE 
sau a PNL, asta ca 
să te recunoască 
băieții ăia de la Casa 

Neagră, din Ploiești. Apropo: din 
cauza asta s-a golit Primăria, de 
teamă că te întorci și-i pui la treabă 
pe ăia care au putrezit pe-acolo de-
atâta leneveală?

Enescu, de la USR-PLUS, o 
ține una și bună: „Ploieștiul 

are nevoie de un arhitect”. Ei, 
dragă, ar trebui să fi i 100.000 în 
1, că orașul are nevoie și de un 
gospodar, și de un constructor, și 
de un urbanist, și de un peisagist, 
și de un militar, și de un jurist, și 
de măturători, și de funcționari, și 
de alți locuitori...

„Stradă cu stradă, schimbăm 
România”, sună sloganul 

USR. Ei, lasă, nu ne mai spuneți și 

voi asta acum, că știm că milioane 
de români au schimbat România 
cu Spania, Italia, Grecia. Aha, iar 
la noi vine așa: „Stradă cu stradă, 
schimbăm orașul”... Bravooo, hai, 
iute, schimbăm și noi Ploieștiul 
cu Oradea sau Cluj? Dacă e vorba 
numai de străzi, aveți grijă să nu 
începeți  cu ale voastre sau pe 
unde locuiesc neamurile voastre, 
iar pe noi să ne lăsați în mandatul 
următor.

„Merg cu Stănciulescu!” 
Unde? La piață, la Paris 

sau ne angajezi pe toți la Primărie, 
să mănânce și gurile noastre salarii 
de-alea grase de bugetari?

Bogdan Toader ne invită 
să „dezvoltăm Prahova 

împreună”. Serios? Împarți leafa 
ta cu noi, ca să muncim cot la cot 
cu tine? Pe de altă parte cum o 
dezvolți, în lung, în lat, în înălțime 
sau în adâncime? La ultima nu e 
nevoie de mult efort, că pe alocuri 
e de mult îngropată...

ALDE Prahova, recte Cătălin 
Beciu, se întreabă: „Cine 

ești fără partid politic?” Ei, acolo, 
niște neica nimeni, numai buni de 
păcălit de... alde de-ăștia ca voi. În 

fi ne, o altă variantă mult mai bună 
sună așa: un om corect!

„Știu, vreau și pot”, zice 
Toma Pințoiu, candidatul 

PPUSL la Primăria Valea 
Călugărească. Daaa, știm că poți, 
ne-ai demonstrat asta vreme de 
16 ani la CJ Prahova. Să calculăm: 
în medie o ședință pe lună, cu 25 
de proiecte de hotărâre =4.800. Ei 
bine, să ridici deștele de aproape 
5.000 de ori în patru mandate, voi 
credeți că e așa ușor? Cânt despre 
„vreau”, vezi că e mai bine să te 
vrea ăia din Valea...

Candidatul ALDE, Emil 
Calotă: „Printre problemele 

care m-au determinat să-mi depun 
candidatura aș aminti și cele 
64.000 de familii de ploieșteni din 
apartamentele racordate la rețeaua 
de termofi care, care se gândesc cu 
frică la iarna care vine.” Da` ce, 
muică, s-a dat ordinul pe unitate 
să muriți de grija termofi cării? 
Veste proastă: votanții de la bloc 
au fost deja furați de ăia care le dau 
subvenție de câțiva ani, așa că slabe 
speranțe cu sufragiile de pe aici. 
Încearcă matale cu ambrozia, cu 
Co2, cu PM 10, cu panseluțele, cu 
bordurile, cu pista de biciclete.... 
Aaaa, da, cu asta precis nu dai 
greș, că niciun primar n-a mai fost 
în stare să lipească pe bulevard o 
bandă colorată.

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

CERCETAȚI PENTRU 
FALSIFICARE DE 

BANCNOTE. TREI PERSOANE 
PRINSE ÎN FLAGRANT

Polițiștii de combatere a 
criminalității organizate din 
Ploiești au documentat activitatea 
infracțională a unor persoane 
bănuite de falsifi care de bancnote 
și plasarea acestora în județele 
Brașov, Prahova, Argeș, Buzău, 
Covasna și Bacău. „Polițiștii 
Brigăzii de Combatere a 

Criminalității Organizate Ploiești, 
sub coordonarea unui procuror 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, au prins în 

fl agrant delict trei persoane, în 
municipiul Bacău, bănuite de 
falsifi carea de bancnote. Asupra 
acestora, au fost descoperite 71 de 
bancnote contrafăcute din cupiură 
de 200 de lei și 4.626 de lei și alte 
bunuri”, a anunțat IJP Prahova, 
care a precizat că, la începutul 
lunii, polițiștii au efectuat 10 
percheziții domiciliare, în Brașov, 
la locuințele persoanelor bănuite. 
„În urma perchezițiilor, polițiștii 
au ridicat obiecte susceptibile 
a fi  folosite la contrafacerea 
bancnotelor (un laptop, o 
imprimantă, un laminator, un 
șubler de precizie, folii laminate 

și alte ustensile), telefoane mobile, 
memory-stick-uri și 13.900 
de lei, respectiv 510 euro. În 
baza probatoriului administrat, 
polițiștii au reținut 4 persoane, 
față de care instanța de judecată a 
dispus măsura arestării preventive 
pentru 30 de zile”, a mai anunțat 
IJP Prahova. Acțiunea a benefi ciat 
de suportul de specialitate al 
Direcției Operațiuni Speciale din 
Poliția Română, iar la acțiune au 
participat și polițiștii brigăzilor 
de combatere a criminalității 
organizate Brașov și Bacău, 
Serviciului pentru Acţiuni 
Speciale Brașov și jandarmi.
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MARI DIFICULTĂȚI ÎN PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MARI DIFICULTĂȚI ÎN PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ LA ȘOIMARI

INCENDIU VIOLENT LA 
BĂNEȘTI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu violent 
care, potrivit ISU Prahova, a 
cuprins două locuințe și o anexă 
gospodărească din Bănești. ISU 
Prahova a anunțat că suprafața 
afectată a fost de aproximativ 
300 de mp. Anexa gospodărească 
a ars în totalitate. Un bărbat în 
vârstă de 63 de ani, care prezenta 

arsuri de gradul I și II pe circa 
25% din suprafața corpului, a fost 
transportat la spital, iar o femeie 
a făcut atac de panică. La fața 
locului au acționat două echipaje 
de stingere și unul de prim ajutor. 

OPT COPII DIN PLOIEȘTI, 
COBORÂȚI DE PE MUNTE 
DE SALVAMONTIȘTII DIN 

BUȘTENI
O excursie la munte nu a fost 

lipsită de emoții pentru opt elevi 

din Ploiești. Copiii au mers în 
grup organizat pe munte, însă la 
întoarcere, din cauza întunericului, 
dar și pentru că nu aveau 
echipament corespunzător au avut 
nevoie de ajutorul salvamontiștilor 
din Bușteni. „Nu au echipament 
adecvat și nici lanterne”, au explicat 

salvamontiștii.  O fată în vârstă de 
14 ani a avut probleme pe traseu 
din cauza crampelor musculare, iar 
un băiat în vârstă de 15 ani prezenta 
semne evidente de epuizare fi zică.  
„Salvamontiștii din Busteni au 
reușit să-i coboare pe toți cu bine. 
Sperăm că organizatorii grupului 
să învețe ceva din asta și să nu mai 
repete greșelile de azi”, a anunțat 
Salvamont Bușteni. 

TREI TURIȘTI, SPERIAȚI DE 
URS, PE JEPII MICII

Jandarmii montani au fost 
solicitați să intervină pentru 
îndepărtarea unui urs pe traseul 
montan Jepii Mici din Bucegi. Trei 

turiști, în timp ce se afl au pe munte, 
au fost speriați de animalul sălbatic 
și au sunat la 112. Cei trei turiști, cu 
vârsta între 28 de ani și 34 de ani, 
de fel din București, au încercat să 
coboare de la Cabana Caraiman 
până în Bușteni, unde aveau mașina 
parcată. Pe traseul montan s-au 
speriat însă de prezența ursului. 
„Persoanele au fost preluate și 
coborâte în siguranţă, în orașul 
Bușteni”, a anunțat IJJ Praova. 
În ultima săptămână, jandarmii 
montani au intervenit la șapte 
solicitări pentru îndepărtarea 
urșilor de pe raza localităților 
Bușteni, Azuga si Telega.

Planul Primăriei Blejoi privind construirea de 
blocuri ANL undeva, în proximitatea Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești, prinde contur. În prima 
fază vor fi  construite două blocuri, compartimentate 
în garsoniere și apartamente cu 2, respectiv, 3 camere, 
suprafața unei locuințe variind între 51 și 78 mp.

Când au fost puse bazele proiectului, în decembrie 
2019, primarul Adrian Dumitru declara: „Vor fi  56 de 
apartamente, destinate tinerilor cu vârste sub 35 de 
ani. Prioritatea noastră în 2020 va fi  să ne ocupăm de 
documentație și de utilități, apoi așteptăm semnarea 
contractului și asigurarea fi nanţării de către ANL. Ca 
orizont de așteptare, cred că peste doi ani blocurile 
ar putea fi  gata.” Recent, Primăria a postat pe pagina 
sa de socializare: „Proiectul pentru blocurile ANL 
decurge conform planului. Am primit schițele pentru 

garsoniere și apartamentele cu 2 și 3 camere. Încă 
ne puteți trimite cereri pentru aceste locuințe. Cele 
două clădiri vor fi  construite în comuna noastră, 
în apropierea SJU. Noi am pus la dispoziție terenul, 
vom construi rețelele electrice, cele de utilități și 
drumurile. Agenția Națională pentru Locuințe va 
bugeta construcția blocurilor.”

Comuna Șoimari a făcut parte 
din parteneriatul pentru 

proiectul „Alimentare cu apă în 
sistem centralizat în comunele 
Predeal Sărari-Surani-Șoimari-
Cărbunești-Ariceștii Zeletin”, 
fi nanțat de la bugetul de stat, prin 
HG 577/1997 si OG 1256/2005 
și care a costat, potrivit Hidro 
Prahova, 2.590.000 euro. Lucrarea 
a început în 1999 cu proiectarea, 
iar între 2000 și 2009 s-a executat 
lucrarea prorpiu-zisă, de aducțiune 
a magistralei din sursa Măneciu. 

Apa este pompată și repompată 
în mai multe rezervoare. În zonă, 
este pompată până la rezervorul 
de la Ariceștii Zeletin, vine prin 
cădere liberă până la rezervorul 
de la Surani, iar de acolo, prin 
trei ramifi cații, urma să asigure 
alimentarea pentru Surani, Șoimari 
și Cărbunești. Comuna Cărbunești 
s-a retras, așa că au rămas, cu 
două vane, să fi e alimentate numai 
Surani și Șoimari.

În a doua etapă, fi ecare comună 
a realizat propriul sistem de 

distribuție a apei. La Șoimari, 
proiectul a fost fi nanțat din 
fonduri guvernamentale, prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală I. Licitația de proiectare 
și execuție a rețelei de ditribuție, 
în lungime de 30,170 km, a fost 
câștigată, în decembrie 2010, de 
SC Xenia SA Ploiești, la o valoare 
de 2,6 milioane lei. Ulterior, fi rma 
a subcontractat proiectarea unui 
alt agent economic. Investiția a 
început în anul 2011 și s-a fi nalizat 
în octombrie 2015. Primarul 
Bădica, la acea vreme viceprimar, 
ne spunea, deunăzi vreme: „Nu știu 
din ce motiv, lucrările s-au deschis 
pe mai multe fronturi, ci nu cum 
era corect, să o iei de la aducțiune, 
adică de la branșamentul de la 
limita de proprietate cu Surani și 
te duci până la ultima gospodărie 
din sat. Și iar nu am înțeles de ce, 
la terminare, nu s-au făcut probe 
de presiune; știu că fosta conducere 
nu a vrut să plătească această 
operațiune din bugetul local, iar 
fi rma a susținut că proba nu poate 
fi  suportată fi nanciar de executant. 
Ca un făcut, fi rma a și intrat, în 
acea perioadă sau poate chiar în 
2014, în procedura de insolvență. 
Oricum, ultima plată efectuată 
constructorului a fost în octombrie 
2015.” Când a câștigat alegerile în 
2016 și a devenit primar, a vrut să 

dau drumul la apă. Dar au apărut 
o serie de probleme: „M-am trezit 
că toate autorizațiile erau expirate 
și a trebuit să reautorizez totul din 
punct de vedere sanitar-veterinar, 
mediu etc. Plus că a fost nevoie să 
reactualizez și toată documentația, 
inclusiv proiectul tehnic, fi indcă 
vechile documente nu mai 
corespundeau legislației din 2016-
2017, schimbată față de cea din 
2009-2010. Ca și cum nu erau 
sufi ciente acele probleme, ne-am 
încurcat și de un alt aspect: inițial, 
limita de proprietate dintre noi și 
Surani trecea exact printre cele 
două vane de apă. Când m-am dus 
să reautorizez, pe ortofotoplanuri 
s-a găsit că granița s-a modifi cat 
și trecea dincoace de vana noastră. 
Asta a însemnat noi documente, noi 
aprobări etc. pentru a fi  autorizați 
de Consiliul Județean Prahova”. 
Toată reavizarea și reactualizarea 
documentației a durat cam un an 
și jumătate. În 2018, când totul 
era în legalitate, Primăria Șoimari 
a decis că e momentul să pună în 
funcțiune sistemul. Dar atunci a 
apărut o altă situație gravă: „Când 
am dat drumul apei, efectiv a bușit 
conducta în toate direcțiile. A 
trebuit să vedem unde a cedat și să 
înlocuim conducta în șase locuri, pe 
o lungime cumulată de 2,178 km, 
plus să venim și cu câteva vane. Dar 

Curtea de Conturi nu ne lăsa să 
plătim o nouă sumă de bani pentru 
ceva care a fost plătit odată. Așa că 
a trebuit să deschidem o acțiune 
în instanță. Însă și aici au apărut 
alte probleme: fi rma de proiectare 
s-a desfi ințat după decesul 
administratorului, fi rma executantă 
a intrat în faliment, șeful de șantier 
a decedat, responsabilul tehnic cu 
execuția lucrărilor de construcții a 
decedat... Au mai rămas diriginetele 
de șantier, împotriva căruia am 
îndreptat și noi acțiunea, alături 
de cei care au semnat situațiile de 
lucrări din partea benefi ciarului. 
Regretabil, dar numai așa puteam 
să remediem avariile, adică să 
înlocuim conducta. Cu alte cuvinte, 
Curtea de Conturi a spus că nu 
este legal ca Primăria să plătească 
din banul public o lucrare care deja 
fusese plătită odată! Așa că trebuie 
prejudiciul recuperat!” După 
aceste noi intervenții, sistemul 
funcționează în fi ne, chit că au mai 
apărut câteva probleme legate de 
presiunea ridicată a apei, chestiune 
ce a necesitat altă cheltuială, de 
montare a opt regulatoare de 
presiune. În prezent, în Șoimari 
sunt 1.000 de branșamente (din 
1.700 de gospodării), iar serviciul 
urmează să fi e concesionat către 
Hidro Prahova.

omuna Șoimari a făcut parte Apa este pompată și repompată

ACHIZIȚIE ACHIZIȚIE 
BULDOEXCAVATOR, 
LA DUMBRĂVEȘTILA DUMBRĂVEȘTI

Primăria Dumbrăvești a obținut o fi nanțare europeană prin 
Grupul de Acțiune Locală „Valea Teleajenului” pentru 

achiziționarea unui buldoexcavator. Destinația acestuia va fi  strict 
pentru gospodărirea comunei. El nu va aduce venituri, în sensul de a fi  
folosit pentru prestări servicii, ci va fi  utilizat strict pentru întreținerea 
șanțurilor, acolo unde cetățenii nu înțeleg că au obligația să facă acest 
lucru în dreptul proprietăților sau la lucrări de urgență, la deblocarea 
parcărilor în perioada de iarnă. Primăria mai dispune de un utilaj 
similar pentru deszăpezire, dar acesta nu poate pătrunde în anumite 
zone greu accesibile. Contractul de achiziție este semnat, urmând ca în 
septembrie utilajul să ajungă la Dumbrăvești.

În comuna Șoimari, primarul Laurențiu Bădica a întâmpinat mari probleme atunci când a dorit să pună 
în funcțiune sistemul de alimentare cu apă. Practic, conductele din rețeaua de distribuție, realizate 

în perioada 2011-2015, au cedat în mai multe locuri, fi ind nevoie de înlocuirea lor, dar și de demersurile 
necesare pentru a recupera prejudiciile de la cei care se fac, eventual, responsabili de proasta calitate a 
lucrării.

CUM VOR ARĂTA BLOCURILE CUM VOR ARĂTA BLOCURILE 
ANL DE LA BLEJOI

garsoniere și apartamentele cu 2 și 3 camere Încă

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro



Ziarul   Ploiestii
10 - 16 septembrie 2020

PAGINA 4

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT PE DN1, LA 
COMARNIC. TREI AUTO 

IMPLICATE
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN1, pe raza localității Comarnic, 
după ce trei auto au intrat în 
coliziune. Din primele  cercetări 
se pare că un conducător auto, în 
vârstă de  61 de ani, care se deplasa 
pe DN1, pe sensul către București, 
posibil pe fondul nerespectării 
regulilor de circulație la efectuarea 

unei manevre  de depășire, a intrat 
în coliziune cu două autoturisme 
care circulau pe sensul opus, din 
direcția Ploiești către Sinaia. Cei 

trei conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Din fericire, în urma 
impactului nicio persoană nu a 
fost rănită. 
ACCIDENT GRAV PE DN1D, 
LA CIORANI. ȘOFERUL ERA 

BEAT ȘI A FUGIT DE LA 
LOCUL FAPTEI

Polițiștii au fost sesizati despre 
faptul că în comuna Ciorani, 
un autoturism care se deplasa 
pe DN1D, din direcția Albești-
Paleologu către Urziceni, ar fi  
surprins și accidentat un pieton, 
ulterior părăsind locul producerii 

accidentului. Victima, un tânăr în 
vârstă de 18 ani, a fost transportată, 
în comă, la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. În urma impactului, 
tânărul a suferit numeroase 
traumatisme, acesta fi ind internat 
la Terapie Intensivă. Cât privește 
conducătorul auto acesta a fost 
identifi cat rapid de o echipă de 
cercetare care, la scurt timp, a 
depistat autovehiculul implicat 
în accident. Este vorba despre un 
bărbat, în vârstă de 48 de ani. În 
urma testării cu aparatul etilotest, 
rezultatul a fost de 1.14 mg/l 

alcool pur în aerul expirat. „În 
urma probatoriului administrat, 
bărbatul a fost reținut de polițiști 
pentru 24 de ore. În cauză, a 
fost deschis un dosar penal în 
care se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de vătămare corporală din 
culpă, conducere a unui vehicul 
sub infl uența alcoolului și 
părăsirea locului accidentului 
fără încuviințarea organelor 
de cercetare penală, urmând a 
se stabili cu exactitate modul 
de producere al evenimentului 
rutier”, a precizat IJP Prahova.

Administrația Națională „Apele 
Române” ne asigură, în contextul 

secetei din acest an, că rezerva de apă 
în principalele 43 lacuri de acumulare 
administrate de ANAR și Hidroelectrica S.A. 

este 3,81 miliarde mc, iar coefi cientul mediu 
de umplere este de 87%.  Cu alte cuvinte, 
avem apă în România!

Directorul general al ANAR, Ervin 
Molnar, a dispus unităților bazinale de apă 
sporirea monitorizării fenomenului de secetă 
de la nivel național, prin transmiterea unui 
raport săptămânal: „Din datele pe care le 
avem la ora actuală, precum și datorită 
măsurilor luate de specialiștii ANAR, putem 
asigura necesarul de apă din principalele 
lacuri de acumulare, destinat alimentării cu 
apă a populației în sistem centralizat, dar și 
pentru celelalte folosințe de apă, în limita 
stocului disponibil.” Totuși există câteva zone 
afactate, cum ar fi  localitățile din Moldova. 
Astfel, Administrația Bazinală de Apă Prut-
Bârlad aplică deja „Planul de restricții și 
de folosire a apei în perioadele defi citare”, 
acolo unde debitele de apă autorizate nu pot 
fi  asigurate tuturor folosințelor, prioritate 
având alimentarea cu apă pentru populație. 
Locuitorii și agenții economici din estul 
țării -și nu numai- sunt invitați să respecte 
măsurile ce se impun în astfel de situații, cum 
ar fi  eliminarea risipei și limitarea pierderilor 
de apă, reutilizarea apelor și folosirea tuturor 
posibilităților de compensare internă a 
cerințelor de apă sau, în cazul folosințelor 
industriale, sistarea activităților auxiliare 
sau de producție mai puțin importante pe 
perioade scurte de timp.

Comuna Mănești (Prahova) avea 
un singur obiectiv atractiv: curtea 

Văcărescu-Callimachi  (1882-1892), 
ansamblu alcătuit din castelul Văcărescu-
Calimachi (1882–1892), beciul din aripa 
de vest (secolul al XVII-lea), clădirile-
anexă (începutul secolului al XX-lea) și 
parc (sfârșitul secolului al XIX-lea). Astăzi 
nu-l mai are! Moștenitorii au obținut 
terenul și clădirile și le-au vândut unui 
om de afaceri care a transformat așa-zisa 
moșie Callimachi în proprietate privată. 
Cumva, în compensare, autoritățile au 
înfi ințat Muzeul de Artă Populară, care 
adăpostește piese specifi ce gospodăriei 
rurale (unelte și produse meșteșugărești, 

mobilier tradițional, obiecte de port 
popular, țesături, cusături etc.). Ideea este 
că Mănești, ca de altfel toate comunele 
din jumătatea de sud-est, sud și sud-vest 
a Prahovei, se va mulțumi cu statutul 
simplu de așezare care se bazează pe o 
dezvoltare specifi că mediului rural de 
câmpie, respectiv, agricultură, exploatare 
pietriș și posibil dezvoltarea unui mic parc 
industrial. De altfel, ținuta gospodăriilor 
arată un confort mediu sau un standard de 
viață modest, în fi ne, să spunem acceptabil. 
Administrația publică (primar Constantin 
Nețoi) s-a străduit de-a lungul timpului să 
facă schimbări semnifi cative în bine în ceea 
ce privește infrastructura educațională, 

rutieră și de utilități. În ultimii 10 
ani s-au realizat investiții însemnate: 
asfaltare drumuri de interes local; 
modernizare grădinițe și școli; teren de 
sport sintetic cu instalație nocturna (sat 
Mănești); modernizarea bazelor sportive 
existente (instalație nocturnă, dușuri, 
camere pentru oaspeți); construire sediu 
primărie; modernizarea centrului civic; 
piață de legume-fructe; amenajare scenă 
în aer liber pentru festivități; stații noi 
pentru transportul în comun; locuri de 
joacă pentru copii; amenajarea unei alei 
cu castani, care să o completeze cumva 
pe cea veche, ce făcea cândva mândria 
locuitorilor; modernizare iluminat 
public; întreținere străzi asfaltate etc. În 
prezent se desfășoară două investiții de 
anvergură: alimentare cu apă, cu stație 
de tratare, un proiect de 12, 988 mil. 
lei, finanțat prin programul Național 
de Dezvoltare Locală; construire școală 
P+1 și anexe, amenajări exterioare, 
branșamente, împrejmuire, utilități, 
proiect în valoare de 9,9 mil. lei, finanțat 
din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020.

Granturile directe nu vor depăși 
100.000 de euro pentru fi ecare 

companie care își desfășoară activitatea în 
domeniul producției primare de produse 
agricole, 120.000 de euro pentru fi ecare 
companie activă în sectoarele pescuitului 
și acvaculturii și 800.000 de euro pentru 
fi ecare companie activă în toate celelalte 

sectoare. Reamintim că, la începutul lunii 
aprilie, Guvernul de la București a aprobat 
Ordonanța de Urgență privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 
activității IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID 
19, precum și pentru modifi carea și 
completarea OUG nr. 110/2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor 
mici și mijlocii-IMM Invest România.
Ministerul Finanțelor Publice a precizat 
atunci că va acoperi prin granturi 100% din 
dobânzile, comisioanele de administrare și 
risc pentru liniile de credit/capital de lucru, 
precum și pentru creditele de investiții.

Antreprenorii români sunt cât de cât optimiști în legătură 
cu evoluția economiei până în luna octombrie, relevă 

Anchetele de conjunctură realizate de statisticienii români, în 
cadrul unui proiect cofi nanțat de Comisia Europeană (DGECFIN-
Bruxelles).  În industria prelucrătoare, managerii din sector 
preconizează pentru următoarea perioadă relativă stabilitate a 
volumului producției (sold conjunctural +3%) și pentru prețurile 
produselor industriale (+4%), dar indică o scădere moderată 
a numărului de salariați (-8%). În domeniul construcțiilor, se 
va înregistra o creștere moderată a volumului producției (sold 
conjunctural +14%), o relativă stabilitate a numărului de salariați 
(sold conjunctural +5%) și o creștere moderată a prețurilor (sold 
conjunctural +9%).O creștere a numărului de angajați (+17%) 
se estimează și în comerțul cu amănuntul, aici toți indicatorii 
calculați înregistrând date pozitive: creștere cu 13% a activității 
din sector, cu 7% a comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri 
de către unitățile comerciale, dar și o majorare de 21% a prețurilor 

de vânzare cu amănuntul! În domeniul serviciilor, lucrurile nu 
stau prea bine, în sensul că se estimează scăderi ale numărului de 
salariați cu 3%! Dar aici e un aspect care favorizează consumatorul, 
o prognoză care vorbește despre scăderea prețurilor cu 12%!

ROMÂNII, ROMÂNII, 
INVITAȚI SĂ INVITAȚI SĂ 
EVITE RISIPA EVITE RISIPA 

DE APĂDE APĂ

omuna Mănești (Prahova) avea mobilier tradițional obiecte de port
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CUM TRĂIEȘTE O COMUNĂ CARE CUM TRĂIEȘTE O COMUNĂ CARE 
NU ARE RESURSE TURISTICENU ARE RESURSE TURISTICE

4,521 MILIARDE DE LEI PENTRU 4,521 MILIARDE DE LEI PENTRU 
IMM-URILE AFECTATE DE CORONAVIRUSIMM-URILE AFECTATE DE CORONAVIRUS

 continuare din pagina 1

de vânzare cu amănuntul! În domeniul serviciilor lucrurile nu

ANTREPRENORII PROGNOZEAZĂ O CREȘTERE CU ANTREPRENORII PROGNOZEAZĂ O CREȘTERE CU 
21% A PREȚULUI DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL!21% A PREȚULUI DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL!
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ACCIDENT ÎN CÂMPINA. UN 
MOTOCICLIST A AJUNS LA 

SPITAL
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un auto și o motocicletă 
au intrat în coliziune. Potrivit 
primelor verifi cări, un conducător 
auto, în vârstă de 62 de ani, care se 
deplasa la volanul unui autoturism 
din direcția Bulevardul Carol 
I către intrarea într-un centru 
comercial, a intrat în coliziune 
cu o motocicletă condusă de un 
bărbat în vârstă de 27 de ani care 

circula din direcția DN1 către 
centrul municipiului Câmpina, 
pe drumul cu prioritate. Cel mai 
probabil, accidentul rutier s-a 
produs pe fondul neacordării de 

prioritate. În urma evenimentului 
rutier, conducătorul motocicletei 
a fost transportat la spital pentru 
îngrijiri medicale. Rezultatul 
testarii cu aparatul etilotest a 
fost negativ în cazul ambilor 
conducători. „Cercetările sunt 
continuate de polițiști pentru 
stabilirea cu exactitate a tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul”, a anunțat IJP Prahova.

ACCIDENT GRAV PE DN1B, 
LA LOLOIASCA

Accidentul rutier, potrivit 
primelor verifi cări, s-ar fi  produs 
după ce un bărbat, în vârstă de 37 de 
ani, care se deplasa la volanul unui 

autoturism pe DN 1B, din direcția 
Ploiești către Buzău, în dreptul 
unor imobile, ar fi  fost surprins de 
oprirea  unui autoturism condus 
de o femeie de 32 de ani care ar 
fi  intenționat să vireze stânga 
pe o stradă lăturalnică și intră 
în coliziune cu acesta. În urma 
acestei coliziuni, autoturismul 
condus de femeia de 32 de ani a 
fost proiectat pe sensul opus de 
mers unde a fost lovit și proiectat 
în șanț de autoutilitara condusă 
de un barbat în vârstă de 56 ani. 
În urma accidentului a rezultat 
vătămarea corporală gravă a femeii 
de 32 de ani și a pasagerului minor. 

Conducătoarea auto de 32 de ani 
nu a putut fi  testată din cauza 
vătămărilor corporale suferite, 
ceilalți doi conducători auto fi ind 
testați rezultatele fi ind negative. 
„Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a tuturor împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul 
rutier și luarea măsurilor legale în 
consecință”, a anunțat IJP Prahova. 
Un elicopter SMURD a aterizat pe 
DN1B și a preluat minorul în vârstă 
de 14 ani. Copilul a fost intubat și 
a fost transportat la un spital din 
București. Femeia a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești.

MEDICINA PRIMARĂ
 

Medicina primară, asigurată 
prin rețeaua de cabinete medicale 
de familie, reprezintă primul 
contact al populației cu sistemul 
sanitar, atât pentru diagnosticarea 
și tratarea unor boli, cât și pentru 
realizarea examenelor medicale 
preventive. Cele mai multe 
cabinete-6,5 mii- au funcționat în 
mediul urban, comparativ cu 4,4 
mii cabinete în mediul rural. Este 
limpede că mediul rural pare, din 
acest punct de vedere, defavorizat. 
În satele din România, unui cabinet 
de medicină de familie i-au revenit 
de 1,3 ori mai mulți locuitori față 
de un cabinet din mediul urban. 
Și în cazul farmaciilor disparitățile 
dintre urban și rural se mențin, așa 
cum se observă în tabelul următor. 
(vezi tabel 1)

ASISTENȚA MEDICALĂ 
AMBULATORIE DE 

SPECIALITATE 

Este asigurată prin unități 
specializate de tipul ambulatoriilor 
de specialitate, centrelor medicale 
și stomatologice, policlinicilor, 
centrelor de diagnostic și tratament 
etc., unități care sunt situate, în 
majoritate, în mediul urban.  Și 
rețeaua cabinetelor medicale 
independente de specialitate și 
cea a cabinetelor stomatologice 
independente este situată masiv  
în mediul urban. Astfel, în timp 
ce în mediul urban au funcționat 
11,5 mii cabinete medicale 
independente de specialitate, în 
rural numărul acestora a fost de 23 
ori mai mic, respectiv, de numai 
494 cabinete. Ca urmare, numărul 

mediu de locuitori care a revenit 
unui cabinet medical independent 
de specialitate a fost de 20 ori 
mai mare în mediul rural, față de 
mediul urban. 

În anul 2019, la 10.000 locuitori 
din mediul rural le-au revenit, 
în medie, 0,6 cabinete medicale, 
comparativ cu 11,0,  în mediul 
urban! (vezi tabel 2)

ASISTENȚA MEDICALĂ 
CU INTERNARE, 

FURNIZATĂ DE SPITALE
Cele 693 de spitale și unități 

asimilate spitalelor care au 
funcţionat în anul 2019 au 
dispus de 134,2 mii paturi pentru 
internare continuă (124,2 mii de 
paturi în mediul urban și 10,0 
mii în mediul rural) și de 9,8 mii 
paturi de spital pentru internare 
de zi (numai 359 paturi în mediul 
rural). În 2019, spitalele și unitățile 
asimilate au acordat servicii de 
internare continuă și de zi pentru 
4,3 milioane de pacienți.

Cele mai multe paturi de 
spital (132 mii, reprezentând 
91,5% din total) au fost puse la 

dispoziția pacienților în spitalele 
mari (unități cu peste 100 de 
paturi fi ecare), 7 mii (4,9%) au 
fost disponibile în spitalele de 
dimensiune medie (unități cu 50-
99 de paturi), iar 5 mii (3,6%) în 
spitale mici (cu mai puțin de 50 de 
paturi). Durata medie de internare 
a fost de 7,1 zile/pacient internat 
în spital. Din totalul spitalelor, 11 
centre de sănătate (7 în mediul 
rural) au acordat asistență 
medicală cu internare continuă, 
în cel puțin două specialități, 
pacienților din mai multe 
localități, iar durata medie de 
internare a fost de 8,4 zile/pacient. 
Pacienții cu nevoi medico-sociale 
au benefi ciat, în medie, de 158,0 
zile/pacient de servicii de îngrijire, 
servicii medicale și servicii sociale 
cu internare continuă în unitățile 
medico-sociale. Prevenirea și 
combaterea tuberculozei, precum 
și tratarea bolnavilor stabilizați s-a 
realizat cu internare continuă, în 
medie, 119,7 zile/pacient în cele 
două preventorii, iar bolnavii cu 
TBC au fost tratați, în medie 27,4 
zile/pacient în cele două sanatorii 
specializate. (vezi tabel 3)

PERSONALUL 
MEDICO-SANITAR 

Studiul INS privind activitatea 
unităților sanitare în 2019 mai arată 
că, anul trecut, sistemul de sănătate 

a dispus de:  63,3 mii medici (plus 
2,7 mii față de anul 2018); de 17,0 
mii medici stomatologi (plus 500 
față 2018); de 18,1 mii farmaciști 
(plus 450 față de 2018); de 150,3 
mii personal cu pregătire sanitară 
medie (plus 4,9 mii față 2018); 72,4 
mii personal sanitar auxiliar (plus 
2,1 mii față de 2018). Ponderea 
femeilor în rândul medicilor și 
al medicilor stomatologi este 
de 70,4%, respectiv, 65,5%, 
iar în rândul farmaciștilor, de 
circa 90%.  Pe de altă parte, 2,2 
mii fi ziokinetoterapeuți și 16,2 
mii asistenți medicali cu studii 
superioare au asigurat îngrijirea 
medicală în unităţile din sistemul 
sanitar public și privat în anul 
2019, mai mult cu cu 0,3 mii 
fi ziokinetoterapeuți și 0,9 mii 
de asistenți față de 2018. Din 
totalul medicilor, aproximativ o 
cincime au fost medici de familie, 
aproape două treimi dintre aceștia 
desfășurându-și activitatea în 
mediul urban. Discrepanțele pe 
medii de rezidență se mențin: în 
mediul rural au revenit de peste 8 
ori mai mulți locuitori unui medic 
(de 1,5 ori mai mulți locuitori 
unui medic de familie), de 6 ori 
mai mulți locuitori unui medic 
stomatolog și de aproape 4 ori mai 
mulți locuitori unui farmacist, 
comparativ cu mediul urban.

Tipul de unitate TOTAL URBAN RURAL

2018 2019 2018 2019 2018 2019
Cabinete independente de medicină de familie (unități) 10.944 10.866 6.532 6.495 4.412 4.371
Cabinete de medicină de familie la 10.000 de locuitori 5,6 5,6 6,2 6,2 4,9 4,9
Numărul mediu de locuitori care revine unui cabinet de 

medicină de familie
1.780 1.787 1.605 1.610 2.039 2.050

Farmacii, drogherii și puncte farmaceutice (unități) 9.953 9.904 6.041 6.091 3.912 3.813
Unități farmaceutice la 10.000 locuitori 5,1 5,1 5,8 5,8 4,3 4,3
Numărul mediu de locuitori care revine unei unități 

farmaceutice
1.957 1.960 1.735 1.717 2.299 2.350

Tipul de unitate TOTAL URBAN RURAL

2018 2019 2018 2019 2018 2019
Cabinete medicale independente de specialitate 
(unități)

11.382 12.034 10.944 11.540 438 494

Cabinete medicale de specialitate la 10.000 
locuitori

5,8 6,2 10,4 11,0 0,5 0,6

Numărul mediu de locuitori care revine unui 
cabinet medical de specialitate 

1.711 1.613 958 906 20.537 18.136

Cabinete stomatologice independente (unități) 15.203 15.542 12.996 13.286 2.207 2.256
Cabinete stomatologice la 10.000 locuitori 7,8 8,0 12,4 12,7 2,5 2,5
Numărul mediu de locuitori1 care revine unui 
cabinet stomatologic 

1.281 1.249 807 787 4.076 3.971

Nr 
zile 
spi-
tali-
zare

Spitale centre 
de sănă-
tate cu 
paturi 
de spital

sanatorii 
TBC

Preven-
torii

Unități 
medico-
sociale

sanatorii 
de nevro-
ze sau de 
neuropsi-
hiatre

sanatorii 
balneare

7,1 8,4 27,4 119,7 158 30,8 13,1

MEDIUL RURAL, TOTAL DEZAVANTAJAT MEDIUL RURAL, TOTAL DEZAVANTAJAT 
DE SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIADE SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIA

Tabel 1. Numărul cabinetelor independente de medicină de familie și al unităţilor farmaceutice, pe medii de 
rezidenţă, în anii 2018 și 2019

Tabel. 3. Durata medie de internare din unitățile sanitare cu paturi în 2019

Tabel 2. Numărul cabinetelor medicale independente de specialitate și al cabinetelor stomatologice independente, 
pe medii de rezidenţă, în anii 2018 și 2019

Anul trecut, activitatea din sistemul sanitar (public și privat) s-a 
desfășurat în peste 63 mii de unități sanitare, din care 51 mii 

în mediul urban și 12 mii în mediul rural. Pe principalele categorii de 
unități, rețeaua sanitară a dispus, în 2019, comparativ cu 2018, de: 
532 de spitale (524 în 2018); 161 unități asimilate spitalelor care oferă 
numai servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii și internare 
de zi (162 în 2018); peste 12 mii de cabinete medicale independente de 
specialitate (11,3 mii în 2018); peste 15,5 mii de cabinete stomatologice 
independente (15,2 mii în 2018); 10,8 mii de cabinete de medicină 
de familie (în scădere cu 78 față de anul 2018); 9,9 mii de farmacii, 
drogherii și puncte farmaceutice (în scădere cu 49 de unități față de 
anul 2018). Rețeaua de laboratoare medicale a înregistrat creșteri 
față de anul precedent, furnizând servicii prin intermediul a 4,3 mii 
laboratoare medicale, cu 66 mai multe decât în anul 2018. 
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EDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

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

CUM ESTE VĂZUT PLOIEȘTIUL DE LOCUITORII SĂI ȘI CE CUM ESTE VĂZUT PLOIEȘTIUL DE LOCUITORII SĂI ȘI CE 
AR VREA VOTANȚII DE LA NOUL PRIMAR AL ORAȘULUIAR VREA VOTANȚII DE LA NOUL PRIMAR AL ORAȘULUI

Domnica Sorescu Voicu: „Eu sunt 
născută și am copilărit, am învățat, 

am iubit, am trăit și îmi cresc nepoții la 
Ploiești, un oraș pentru care manifest 
sinceră iubire. Ce nu-mi place acum? Multe 
nu-mi plac, începând de la faptul că e plin 
de gunoaie peste tot unde privești și până 
la realitatea că nu mai poți ieși într-un 
parc, fără să te atace, la propriu, țânțarii. 
Nu-mi place actul de cultură manifestat în 
oraș, care să-i confere măcar așa, cât de cât, 
valoare. Sau nu-mi place că nu avem poliție 
locală care să interzică petrecerile după 
12 noaptea. La mine, în cartier, în diverse 
localuri, săptămână de săptămână se cântă 
la stația de amplifi care manele, cu dedicații 
cu tot, până spre dimineață, lucru absolut 
insuportabil! Pe oamenii aceștia chiar nu 
are nimeni a-i pune la punct? Nu-mi place, 
că tot suntem acum în pandemie, că în 
piața agroalimentară nu poartă toată lumea 
măști, așa cum cere legea, cum ar trebui să 
ne păstrăm sănătatea, și nu e nimeni care să 
vadă asta. Asta aș vrea să reglementeze noul 
primar. Ploieștiul n-a fost în halul acesta de 
neîngrijit de când îl știu eu, iar primarul a 
fost absolut neinteresat de aceste aspecte.” 

Ion Roșu: „Trec peste lipsa curățeniei, 
parcuri și spații verzi neîngrijite, 

tratamente aplicate complet inutil pentru 
distrugerea dăunătorilor, că văd că în țânțari 
suntem mai bogați din an în an, paviment 
spart, bănci rupte etc., eu sunt preocupat de 
alt aspect. Chiar așa, să ai tu un singur loc 
public, în Ploiești, unde se vând cărți, iar 
tu să-l distrugi ca să faci acolo crâșme? Din 
punctul meu de vedere, în pasajul Nichita 
Stănescu, fi indcă despre el facem vorbire, 
era singurul loc boem, ca să zic așa, cu miros 
de carte, din oraș. Iar Primăria zice că nu-i 
bine, hai să facem terase în locul literaturii! 
Și nici măcar un proiect nu avem, să vedem 
și noi cam cum a gândit, din punct de 
vedere urbanistic și arhitectural, autoritatea 
acea zonă, să vedem dacă ne place și nouă, 
că doar primarul nu bagă banii lui de-acasă 
în acea investiție, ci pe-ai noștri!”

Ștefania Bianca Akiz: „În primul rând 
reclam poluarea din oraș. Nu se poate 

să fi m lăsați să trăim în aceste condiții ce ne 
afectează categoric și grav starea de sănătate! 
Chiar nu există o legislație care să-i oblige 
pe poluatori să efectueze investiții în sensul 

reducerii emisiilor nocive eliberate în aerul 
nostru? Chiar este România incapabilă 
să pună la punct aceste aspecte? Chiar nu 
găsim un primar care să se zbată pentru noi 
și să rezolve această uriașă problemă? Doi: 
ca toți ploieștenii, cred, mă irită mizeria 
din oraș. Și spațiile verzi prost întreținute. 
Bun, gunoiul nu pică din cer, și locuitorii 
sunt vinovați, dar avem amenzi pentru cei 
care nu respectă locul în care trăiesc. Câte 
s-or fi  dat, mă întreb? Trei: Ploieștiul nu a 
pus la punct (încă) problema animalelor. La 
adăpostul de la Bucov, unde frecvent trimit 
hrană (cu sacii!), sunt niște condiții absolut 
îngrozitoare. Adică n-aș zice că acolo se 
oferă protecție bieților câini maidanezi, ci ei 
suportă un chin permanent mai degrabă!”

Gherghina Stănescu: „Nu cred că o să 
întâlnești un ploieștean care n-o să 

spună că deranjul cel mai mare vine din lipsa 
curățeniei. Orașul e pur și simplu îngropat 
în gunoaie. Unde e un petic de verdeață 
găsești și tot felul de mizerii aruncate. 
Asta ca să nu vorbesc despre platformele 
de deșeuri dintre blocuri! Sau de sacii de 
gunoi aruncați la colț de stradă, asta poate 
și pentru că sunt zone întregi fără coșuri 
stradale, deci nu ai realmente unde arunca 
o hârtiuță; o pui în geantă și o duci acasă. 
Pe urmă, în centru, pavimentul e o infecție! 
Tot ce înseamnă pasaj pietonal e îngrozitor 
de urât. Și tot ce înseamnă trotuar este 
imposibil să nu gasești bălării cât gardul! 
Ce nu mai îmi place în Ploiești? Că nu sunt 
parcurile întreținute. Că locurile de joacă 
arată ca după război. Nu-mi place că pe 
trotuare nu ai pe unde circula, ca pieton, de 
atâtea mașini parcate aiurea. Nu-mi place 
zona de la Casa Sindicatelor și Galeriile 
Comerciale, altădată punctul de atracție din 
oraș, e dezolantă!”

Rareș Alexandru Moise: „Eu merg 
deseori cu băiețelul meu cu bicicleta 

prin oraș. Și nu prea am pe unde. Pe trotuare 

nu pot, că sunt ocupate de mașini, pistă de 
biciclete avem doar pe bulevard, așa că... 
întreb și eu, un copil de 10 ani e bine să 
circule-chiar și supravegheat- pe carosabil? 
E bine așa pentru siguranța lui? Doi: De 15 
ani se discută despre o pasarelă peste CF, 
în Bariera Unirii, care să facă legătura cu 
Cartierul Moțoi. Se mai gândește careva și 
la această zonă părăsită a orașului, că doar 
plătitori de impozite și taxe suntem și noi? În 
fi ne, trei, Bulevardul Petrolului-e și rușinos 
să numești bulevard o așa stradă- este 
complet neîngrijit; nu tu scuare cu verdeață, 
nu tu loc de joacă, nu tu o fl oare, absolut 
nimic! Mai avem și peisajul dezolant, cu 
relicvele de la 1 Mai, așa că mai adăugăm și 
noi neglijența de pe domeniul public, lăsat 
de izbeliște mai rău decât într-un sat!

Ana Alexandru: „Cel puțin odată pe 
săptămână sar realmente din fotoliu 

și alerg în bucătărie, să văd dacă nu cumva 
am uitat gazele deschise. Și nu le-am uitat. 
Dar atât de îngrozitoare este poluarea din 
oraș, atât de intens este mirosul eliberat 
din zona Teleajen, încât am senzația că îmi 
bubuie casa! Rafi nării sunt și în alte țări, 
dar știu că acolo fi rmele sunt obligate să 
realizeze investiții de sute de milioane de 
euro pentru a limita poluarea. Numai la noi 
au găsit sat fără câini! Nu-mi place felul în 
care sunt distruse străzile, imediat ce sunt 
asfaltate, de deținătorii de rețele, fără ca 
partea carosabilă să fi e refăcută la forma 
inițială. Aproape tot orașul are străzile 
distruse. Nu-mi place felul în care operatorul 
de salubritate care se afl ă în contract cu 
Primăria Ploiești mătură străzile. Pe strada 
mea, chiar în zona zero a orașului, nu știu 
dacă am văzut angajații Rosal de două sau 
trei ori în acest an! În fi ne, până la proiecte 
gigantice, eu cred că un primar asta trebuie 
să facă, să mențină curățenie lună în oraș. 
Din acest punct de vedere, Ploieștiul a fost 
un dezastru, în ultimii 5-6 ani!”p p p

Nu știu dacă Ploieștiul a fost vreodată un oraș excepțional, cu un parfum ce să vorbească de la sine despre epoca pe care o traversează sau despre indentitatea sa ca urbe. 
Istoria zice că da, a avut unele episoade faste. Dar cum noi nu trăim în trecut, ne interesează ce avem azi și acum în așezarea supranumită cândva „Orașul Aurului Negru”. 

Chiar așa, o mai fi ? În fi ne, că tot suntem în campania electorală în care opt candidați „se bat ca să ne fi e nouă mai bine” –vorba vine!- am întrebat câțiva ploieșteni, clar și la 
obiect, ce nu le place în clipa de față în oraș și, în consecință, ce ar vrea să facă noul primar pentru Ploieștiul lor.

Ă

ț p ș Ș p p

omnica Sorescu Voicu: Eu sunt on Roșu: Trec peste lipsa curățeniei
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RĂZVAN-TOMA STĂNCIULESCU  promite ORDINE și PROGRES în Ploiești

-Cu ce m-ați convinge pe mine, 
ploieștean (la modul generic), ca 
dintre cei opt candidați la funcția 
de primar al Ploieștiului să vă votez 
pe dvs.?

-V-aș convinge cu programul 
pe care îl propun pentru 
Ploiești (disponibil pe  www.
mergcustanciulescu.ro ), pe care 
l-am conceput pe baza nevoilor 
cetățenilor și a necesității ca 
Ploieștiul să își găsească poziția 
pe care o merită printre orașele de 
top ale României. V-aș convinge 
cu faptul că sunt singurul 
reprezentant al unei forțe politice 
locale, de centru, care răspunde 
direct cetățenilor, fără a putea da 
vina pe conducerea mai-marilor 
de la București pentru nerealizări. 
V-aș convinge cu numele de 
Stănciulescu și cu faptul că sunt 
urmaș al unei familii care a 
contribuit la dezvoltarea orașului, 
implicându-se civic (străbunicul 
din partea mamei, Gheorghe 

Nasopol, a fost consilier local și 
viceprimar al Ploieștiul în perioada 
interbelică). V-aș convinge cu 
activitatea civică din ultimii trei 
ani, atât cea individuală, cât și 
cea de Președinte al Asociației 
Prahova în Acțiune, prin care am 
derulat zeci proiecte educative și 
evenimente care au dat culoare 
orașului. Și dacă nu v-am convins, 
înseamnă că nu aveți buletin de 
Ploiești!

-Care este deviza sub care 
candidați? 

-Ordine și Progres, două lucruri 
de care Ploieștiul are mare nevoie 
acum!

-Am reținut că nu doriți să faceți 
o campanie bazată pe atacuri la 
adresa contracandidaților, ci una 
pozitivă, pe idei, proiecte. Ce veți 
face dacă nu veți avea unde să 
vă exprimați aceste idei și dacă 
ceilalți șapte competitori vor merge 
pe campanie negativă și nu vor 
răspunde dorinței dvs. de a discuta 

despre proiecte?
-Voi continua, deoarece „a face 

politică în mod pozitiv” este unul 
dintre principiile de la care am 
pornit acest proiect politic. Mai 
mult, eu mă adresez concetățenilor 
mei, nu contracandidaților.

-Sunteți ploieștean la a patra 
generație. Spuneți, vă rog,  trei 
lucruri care vă plac în Ploiești, așa 
cum este orașul astăzi.

-Corectez, sunt ploieștean la 
a 5-a generație și avocat la a 4-a. 
Familia mea s-a stabilit în Ploiești 
la mijlocul anilor 1800. Sunt 
multe lucruri care îmi plac, însă 
voi menționa tradiția petrolieră, 
oamenii care au făcut Ploieștiul 
faimos și toamna pe „Bulevardul 
Castanilor”.

 -Și trei lucruri care nu vă plac și 
pe care vreți să le corectați?

-Avem foarte multe probleme 
și le putem rezolva pe toate, însă, 
pentru a menționa 3 din cele 
15 teme principale detaliate în 
programul meu, după problemele 
legate de poluare, ar fi : 

1. Ordinea publică și curățenia; 
2. Accelerarea investițiilor în 

infrastructură, în spațiile verzi și 
în locurile de joacă - prin fonduri 
europene; 

3. Accentuarea identității 
orașului în scop turistic și 
relansarea sportului de masă și a 
evenimentelor care să dea viață 

cartierelor orașului.
-Credeți că Ploieștiul are nevoie 

de proiecte gigantice sau mai 
degrabă de lucruri simple, care 
ne afectează viața socială, gen 
curățenie, parcări, asfalt bun etc.?

-Ploieștiul are nevoie și de 
proiecte mici, cât și de unele 
mai mari, ca de exemplu pasaje 
subterane care să preia trafi cul din 
zona centrală și un pasaj la Gara de 
Sud, pentru o mai bună legătură 
cu cartierul Bariera București. Cu 
toate acestea, proiectele mici se pot 
realiza rapid și au impact imediat. 
Vestea bună este că, indiferent de 
dimensiune, aceste proiecte pot fi  
pornite simultan!

-Ce ar trebui să facă un primar 
în relația cu ploieștenii? Până acum 
sunt unii care s-au închis în birouri, 
s-au ferecat sub șapte lacăte, să nu 
cumva să fi e deranjați, au devenit 
inabordabili!  

-Primarul ar trebui să fi e 
echilibrat, înțelegător, transparent, 
ferm și permanent în contact cu 
oamenii, să fi e un exemplu pentru 
fi ecare cetățean și să îi motiveze pe 
aceștia să fi e activi civic.

-Am o întrebare care mă 
interesează direct: dacă veți ajunge 
primar, în pasajul pietonal „Nichita 
Stănescu” veți păstra proiectul de 
acum, care prevede amenajarea 
unor terase de vară sau veți readuce 
anticariatul, mă rog, cartea în 

spațiul liber?
-Nici una, nici alta. Parcurile 

noastre, inclusiv Parcul Nichita 
Stănescu, trebuie regândite 
și modernizate pentru a fi  
într-adevăr zone în care să-ți 
petreci timpul și nu doar zone cu 
verdeață prin care să treci. Odată 
reamenajate, spațiile comerciale și 
afacerile din zonă se vor reorienta 
în mod natural. O problemă în 
dezvoltarea fi rească a acestei zone 
o reprezintă sediilor partidelor, 
care - din foarte multe puncte 
de vedere, nu mai trebuie să 
fi e prezente în zona centrală a 
orașului.

-Care ar fi  primele lucruri pe 
care le-ați face în Ploiești?

-Ordine și curățenie, pe stradă 
și în Primărie.

-Dvs. reprezentați un partid 
local. Ce garanții puteți oferi că 
mâine-poimâine nu veți deveni 
politicieni precum cei pe care i-am 
avut 30 de ani-mă rog, aproape- 
cu interese de grup, a căror primă 
grijă este să „aranjeze” clientela în 
posturi și contracte pentru prieteni?

- Garanțiile sunt numele meu și 
istoria familiei mele în acest oraș, 
fi ecare membru al echipei mele de 
consilieri și membrii Partidului 
Prahova în Acțiune-care și-au pus 
toată încrederea în mine, dar și 
fi ecare vot pe care îl voi primi de 
la ploieșteni.

ÎNFRUMUSETAREA ORAȘULUI

1. Voi elimina rugina, tencuiala mucegăită, lemnul putred şi voi reface pavajul spart;

2. Reamenajarea şi păstrarea curată a tuturor intrărilor în oraş. Prima impresie 
contează cel mai mult;

3. Sprijinirea proprietarilor din casele care fac parte din patrimoniul istoric al oraşului 
de a-şi renova faţadele şi acoperişurile clădirilor, prin programe de fi nanţare ale 
Primăriei;

4. Crearea programului “Termină-ţi treaba!” prin care Primăria, în parteneriat cu fi rmele 
care comercializează materiale de construcţii, va pune la dispoziţia proprietarilor 
materialele necesare fi nisării gardurilor şi pereţilor caselor care se situează pe limita 
de proprietate cu domeniul public (la trotuar);

5. Se vor institui noi reguli de afi şaj publicitar stradal pentru toţi comercianţii care îşi 
desfăşoară activitatea în zonele centrale, pe arterele principale şi în zonele aglomerate;

6. Marcajele rutiere pe asfalt vor evidenţia în mod clar regula impusă şi se vor face în 
straturi groase, cu materiale speciale, pentru a nu fi  necesară revopsirea acestora an 
de an;

7. Vor fi  instalate WC-uri publice moderne, automate, cu toate utilităţile necesare, în 
toate zonele aglomerate din Ploieşti;

8. Voi sprijini restaurantele şi barurile să-şi extindă activitatea pe domeniul public 
(terase), dar voi institui reguli pentru uniformizarea mobilierului (mese, scaune, 
umbrele);

9. Primăria va sprijini comercianţii să-şi înlocuiască chioşcurile existente cu chioşcuri 
tip, moderne şi estetice, pentru a elimina impresia de bazar ieftin;  

10. Vom realiza o aplicaţia pentru telefoanele mobile “Spune-i primarului!”, prin care 
cetăţenii să poată sesiza ORICE problemă către Primărie (inclusiv foto), gestionată de 
Serviciul Relaţii cu Publicul, sesizările fi ind distribuite serviciilor care sunt în măsura 
de a interveni.

11. Voi accelera realizarea planului de mobilitate urbană.

12. Relocarea Oborului în zona Mihai Bravu – Centura de Est, pentru a se asigura 
spaţiul necesar desfăşurării unui târg civilizat.

 RECUPERAREA IDENTITĂȚII ORAȘULUI ȘI PROMOVARE

1. Poeziile lui Nichita Stănescu vor fi  afi şate în mijloacele de transport în comun şi în 
parcuri. Voi realiza traseul turistic Paşii lui Nichita, prin marcarea tuturor imobilelor unde 
a locuit, lucrat şi petrecut timpul;

2. Lansarea unui festival de comedie artistică şi realizarea traseului turistic Paşii lui 
Toma Caragiu (marcarea tuturor imobilelor unde a locuit şi lucrat);

3. Realizarea unui traseu turistic al tuturor construcţiilor proiectate de arh. prof. Toma T. 
Socolescu – Comorile lui Socolescu;

4. Realizarea proiectului cu impact educaţional: Ploieşti în istorie (traseu turistic);

5. Realizarea muzeului în aer liber Ploieşti în al II-lea Război Mondial dedicat 
bombardamentului de la 1 august 1943  – Operaţiunea Tidal Wave (în zona rafi năriei 
Rompetrol-Vega);

6. Punerea în valoare a tradiţiei industriale petroliere prin crearea traseului turistic Ploieşti- 
oraşul aurului negru, care va fi  parte a Muzeului Petrolului, prin expunerea de instalaţii şi 
utilaje petroliere în diverse zone ale oraşului;

7. Realizarea unui traseu turistic al bisericilor din Ploieşti;
Toate traseele turistice vor fi  incluse într-o aplicaţie pentru telefoanele mobile;

8. In fi ecare lună va fi  organizat un eveniment major (competiţie/festival), cu impact 
naţional - de artă sau sportiv;

9. Se vor stabili locurile unde pot performa artiştii stradali şi se vor emite autorizaţii de 
funcţionare, cu program stabilit;

10. Turnul Paraşutiştilor va fi  recondiţionat şi amenajat ca observator turistic;

11. Voi promova concursuri între cartiere (curăţenie, artă, sport, culinare etc.). Finalele 
competiţiilor se vor desfăsura la Zilele Oraşului.

12. Voi continua şi extinde activităţile Teatrului Toma Caragiu şi Filarmonicii Paul 
Constantinescu, precum şi ale celorlalte centre culturale, verifi cându-se impactul de 
care se bucură aceste activităţi;

13. Pentru manifestarea libertăţii de exprimare, pe esplanada centrului civic (Casa de 
Cultură a Sindicatelor) voi amplasa un bust (cu piedestal) al lui Vasile Paraschiv, pentru 
ca orice cetăţean să aibă o tribună de unde să se facă auzit mulţimii.

Răzvan-Toma Stănciulescu va candida la funcția de primar al orașului Ploiești din partea Partidului 
Prahova în Acțiune, partid local, deschis oamenilor care nu au mai făcut politică și decis să reprezinte, 

de aproape, interesele cetățenilor din comunitate. În vârstă de 42 de ani, Stănciulescu este avocat-a 
patra generație de avocați în familia sa- este căsătorit, are doi copii și, până în prezent, a fost implicat în 
numeroase acțiuni civice dezvoltate în oraș alături de echipa „Prahova în Acțiune.”  E sufi cient să amintim 
fi e și numai despre „Tocuri pe biciclete”, „Târgul Urban de Ateliere” ori „liceeni @work” etc. Sau, recent, 
dacă ați remarcat în oraș câteva zone insalubre înfrumusețate (strada Basarabilor, de exemplu), să știți 
că e o acțiune marca Stănciulescu și „Prahova în Acțiune”. La fel de important este că, partidul neavând 
subvenții de la stat, precum formațiunile politice parlamentare, Răzvan-Toma Stănciulescu își fi nanțează 
campania electorală integral din propriul său buzunar!

Cu ce m ați convinge pe mine Nasopol a fost consilier local și
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„A fi  român în România e privilegiu 
și onoare, a fi  român în Basarabia 

este o încercare, a fi  român în Transnistria e 
o sinucidere”, afi rmă Igor (nume schimbat la 
rugămintea protagonistului) de la Tighina. 
Locuiește cu familia în acest oraș, care e 
de fapt pe malul drept al Nistrului, dar 
sub „jurisdicția” Tiraspolului, considerat 
de separatiști în Transnistria (?!). Lectura 
rândurilor lui Alexandru Tănase m-au făcut 
să-mi amintesc de aceste mărturisiri triste 
– Igor se căznea să-mi demonstreze că nici 
propaganda Kremlinului, nici conviețuirea 
cu regimul separatist nu i-au șters identitatea 
sa națională și a altor basarabeni ca el din 
stânga Nistrului. A fost supus presiunilor, 
umilințelor și nedreptăților, dar nu a cedat. 

De-a lungul anilor, regimul separatist din 
stânga Nistrului le-a tot băgat pe gât opinii 
ale unor inși ce nu vor reîntregirea statului 
și care sunt fericiți sub actuala conducere 
subjugată Moscovei. Realitatea are și altă 
fațetă, iar Igor e o dovadă. Este cetățean al 
Republici Moldova, nu a avut niciodată 
așa-zisul pașaport rmn-ist și nici nu a 
recunoscut vreodată regimul separatist. Dar 
oamenii de aici nu vorbesc despre asta. Sunt 
pur și simplu condamnați să trăiască lângă 
agresori, fără să poată schimba ceva. „Când tu 
te afl i mulți ani la rând sub propaganda asta, 
sub această etiologie artifi cială plămădită 
de-a lungul acestor ani, evident lumea nu o 
să deschidă gura și nu o să spună că noi vrem 
țara integră. Lumea e condamnată să trăiască 
în acele realități create de administrația de la 
Tiraspol. Lumea tace. De ce? Fiindcă nu e un 
tricolor deasupra Tiraspolului!”, meditează 
trist Igor.

Pe la 1990 moldoveni transnistreni 
ridicau de sine stătător tricoloruri. După 
29 de ani  pur si simplu s-au dezamăgit în 
statul Republica Moldova, ei văd că cei 
de la Chișinău sunt fără dinți. „Nu luptă 
nimeni pentru noi, nu ne apără. Da, eu am 
obținut buletinul de identitate, sunt cetățean 
al Republici Moldova. Dar mâine pe noi ne 
vor aduna cei din Tiraspol să ne ducem să-l 
votăm pe Dodon. Cât ne dau? Câte 400 de lei, 
minunat. Și de ce nu, dacă Chișinăul a uitat 
de noi?”. Și Igor mărturisește cu durere că 
sunt tot mai putini cei care merg împotriva 

propagandei separatiste. Oamenii așteaptă 
acțiuni concrete din partea autorităților 
constituționale de la Chișinău. Nimeni 
nu-și dorește escaladarea confl ictului, dar 
sancționarea persoanelor care contribuie 
la menținerea acestui regim ar putea fi  
un început. Început care se lasă așteptat. 
Igor:  „Câte persoane din serviciul public, de 
exemplu, din poliție sau alte structuri de stat 
au fost reținute și întemnițate în izolatoarele 
din Transnistria? Foarte mulți, nu ne ajung 
degete. Câți funcționari de stat sau alte 
persoane publice așa-zis transnistrene au fost 
condamnați real, conform justiției Republicii 
Moldova, la Chișinău? Zero”. 

Și Igor readuce, cu lux de amănunte, 
evenimentele de acum 17 ani, când 
milițieni transnistreni au vandalizat Biroul 
de pașapoarte al Republici Moldova din 
Bender. S-a întâmplat sub conducerea 
actualului așa-zis președinte al regiunii, 
Vadim Krasnoselskii, pe atunci șeful poliției 
transnistrene din Bender. Acțiuni ce au 
rămas fără răspuns din partea Chișinăului. 
Acum Krasnoselski e primit la Condrița, 
ca un adevărat șef de stat. „Vine comisarul 
de poliție și anunță că e un atac asupra 
instituției de stat, că va porni dosar penal. 
Începe urmărirea penală, tot e fi lmat, ca peste 
un timp oarecare să fi e scos de sub urmărire 
penală. Iar azi el strânge mâna președintelui 
Republicii Moldova la Condrita. Pentru 
mine, un cetățean de rând, asta e dureros!” 
Nu numai Igor, mai mulți basarabeni din 
Tighina trăiesc o dezamăgire profundă, o 
neîncredere în autoritățile constituționale.

O altă metodă de înstrăinare a populației 
din stânga Nistrului este impunerea limbii 
ruse în toate activitățile cotidiene, ca în anii 
de regim sovietic. Deși realitatea sovietică 
a impus părinților să-l dea la o grădiniță 
rusă, la o școală, un colegiu din Tiraspol 
cu instruire în rusă și la o vreme devenise 
vorbitor de limba rusă, niciodată nu a uitat ce 
limbă vorbea mama, bunica și străbunica sa 
– limba română, graiul moldovenesc pe care 
îl auzea de când era copil. „Limba română 
am început să o recuceresc în plinul sens deja 
când făceam facultate la Chișinău. Pas cu 
pas, prin  cântece, poezii, prin istorii”. Dar 
chiar dacă acum cunoaște limba română, 

recunoaște că atunci 
când trăiești într-o 
regiune rusifi cată, 
limba ta maternă 
începe să devină una 
străină.

Fiica lui își face 
studii într-un liceu 
cu predare în limba 
română, dar viitorul 
ei în regiune este tot 
mai puțin probabil. 
Și când înțelege că 
și copilul va trebui 
să accepte așa realitate, deja îl apucă tot mai 
des gândurile că viitorul ei va fi  demn în altă 
țară. „A fi  român în România e un privilegiu și 
onoare, a fi  român în Basarabia e o încercare, 
a fi  român in Transnistria e o sinucidere”, 
trage linie dialogului nostru Igor.

Totuși la despărțire prind în ochi o licărire 
slabă, un licăr de speranță. După ce a muncit 
mai mulți ani într-o funcție publică, acum 
e taximetrist. În timpul călătoriilor încă mai 
întâlnește oameni, care, spre uimirea sa, îi 
împărtășesc adesea ideile. Și îmi mărturisește, 
în loc de bun rămas la despărțire: „În ultimul 
timp am observat o tendință printre pasagerii 
rusolingvi, mai cu carte la cap, mai deștepți 
– încep să recunoască și ei că proiectul unirii 
cu România este practic unica soluție, unica 
șansă pentru o viață mai frumoasă și mai 
reușită în general. Cu România cea care face 
corăbii, limuzine „Dacia”, are industrie și 
grea, și ușoară, are umbrela NATO, face parte 
din Uniunea Europeană”.

Basarabeanul din Tighina nu și-a pierdut 
speranța că românii din Republica Moldova 
se vor deștepta. După dialogul cu Igor 
mă căznesc să mă conving și eu pe mine 
însumi de asta. Dar îmi încolțesc memoria 
nu atât trădările din vârful piramidei de 
guvernare, cât ranchiuna unor indivizi à 
la Valeriu Ostalep, fost viceministru de 
externe. Anume astfel de specimene fabrică 
și intentează dosare unor patrioți ca Diana 
Crudu din Durlești. Dânsa în decembrie 
2018, anul Centenarului, a înălțat în curtea 
sa tricolorul românesc, inclusiv în semn de 
recunoștință față de poporul român pentru 
ajutorul constant oferit Republicii Moldova. 

A fost denunțată de Ostalep. Jurații de la 
Chișinău nu știu de patriotism, nici de 
recunoștință, ei judecă cu articole din lege, 
nu cu spiritul legii. Dianei i-au intentat 4 
dosare și i s-a aplicat o amendă de peste 40 
mii lei. Singurul om care a încercat să-i facă 
dreptate a fost tatăl ei – și-a vopsit poarta 
în tricolor. În semn de solidaritate, după 
ce fi ica lui a fost forțată de poliție să-l dea 
jos. Acum jurații se războiesc cu un grup de 
unionișți, care au mers să întâmpine cele 20 
de camioane cu ajutor medical din România 
sub podul de la Telecentru (că în Piața Marii 
Adunări Naționale nu era de demnitatea 
acestui gest generos). Și cu un preot din 
raionul Ungheni, cu cetățenie română și în 
cadrul Mitropoliei Basarabiei, subordonate 
canonic Patriarhiei Române. Care a arborat 
și el tricolorul românesc, alături de cel al 
Republicii Moldova, dar a fost forțat de 
polițistul de sector să-l dea jos. Și unioniștii, 
și preotul riscă amenzi usturătoare. 

Apropo, de diferențele dintre lituanieni 
și moldoveni la care se referă Alexandru 
Tănase. Aș adăuga și eu un exemplu. În anii 
de regim sovietic am avut o delegație de 
serviciu la Vilnius, trebuia să scriu o pagină 
despre republica-soră Lituania cu ocazia a 
nu mai țin minte ce jubileu de la formarea 
URSS. Din vorbă-n vorbă cu colegul 
jurnalist care-mi era ghid, am ajuns să 
discutăm despre calitățile conducătorilor de 
partid. „Știi care e diferența dintre ai voștri și 
ai noștri?, mă întrebă deodată colegul de la 
cotidianul ofi cios din Vilnius. E că ai voștri, 
de nevoie, de bună voie, până la urmă pleacă 
la Moscova. Ai noștri rămân acasă chiar și 
după retragerea din funcția de partid”.

„A FI ROMÂN ÎN TRANSNISTRIA E O SINUCIDERE”
BASARABEAN DIN TIGHINA:BASARABEAN DIN TIGHINA:

A fost denunțată de Ostalep Jurații de la

NOI NE BĂLĂCIM ÎN RAHAT, LITUANIA-I MEMBRU UE, NATO, 
VEDE CU ÎNCREDERE VIITORULVEDE CU ÎNCREDERE VIITORUL

La 30 iulie 2020, Curtea Constituțională din Lituania a 
adoptat o decizie epocală, prin care a fost creat Blocul 

de Constituționalitate a statului Lituanian. Vreau sa-i felicit 
pe judecătorii CC din Lituania, Elvira Baltutytė, Gintaras 
Goda, Vitautas Greičius, Danute Jociene, Gediminas 
Mesonis, Vitas Milius, Janina Stripeikienė și Dainius 
Žalimas, pentru această decizie. Potrivit deciziei Curții, din 
punctul de vedere al Constituției din 25 octombrie 1992, 
actele constituționale fundamentale ale statului lituanian 
sunt: Rezoluția Consiliului Lituaniei din 16 februarie 1918; 
Actul de Independență (împreună cu Rezoluția Adunării 
Constituante (Seimas) din 15 mai 1920 privind statul 
democratic reînfi ințat al Lituaniei); Declarația Consiliului 
„Mișcarea lituaniană de luptă pentru libertate” din 16 
februarie 1949 (declarația partizanilor lituanieni); Actul 
Consiliului Suprem al Republicii Lituania din 11 martie 1990 
privind restabilirea statului independent Lituania.

Toate aceste acte au fost califi cate de Curtea 
Constituțională Lituaniană ca fi ind  acte constituționale 

(restaurative) preconstituționale, adoptate de  instituțiile 
supreme care au reprezentat poporul și au exprimat voința 
lui de a înfi ința (restabili) statul democratic independent 
al Lituaniei. Potrivit Curții, aceste acte constituționale 
fundamentale ale statului lituanian au un caracter imuabil, 
sunt surse principale ale dreptului constituțional lituanian 
și nu pot fi  niciodată modifi cate sau abrogate.

Curtea Constituțională din Republica Moldova a adoptat 
o decizie similară la 5 decembrie 2013, creând Blocul de 
Constituționalitate în care a fost inclusă Declarația de 
Independență a Republicii Moldova. Pe malurile Bâcului 
această decizie este atacată constant de comuniști, socialiști, 
centriști, „stataliști”, staliniști, de tot soiul de „popi Gapon” 
sub acoperire, care „cădeau de pe scaune” și care urăsc 
sincer și fără de tăgadă textul Declarației de Independență 
a statului pe care îl jumulesc cu drag de trei decenii. În 
Lituania, nici o voce (!) nu a contestat această decizie si nu a 
pus la îndoială legitimitatea unor astfel de abordări. Repet, 
nimeni!

Moldovenii au fost singurii din spațiul post-comunist 
care și-au re-botezat denumirea ofi cială a sărbătorii 
naționale din „Ziua Independenței” în așa-numita zi a 
„Republicii” (de parcă până la 1991 am fost o monarhie, dar 
nu una din cele mai prăpădite și sărace provincii sovietice). 
Dacă în 2009 comuniștii lui Voronin și Tkaciuk au dat foc 
Declarației de Independență, în 2020, de Ziua Independenței 
(!), șeful statului a dat dispoziții să fi e cenzurată Declarația 
de Independență și să fi e eliminate mențiunile referitoare 
la Pactul Molotov-Ribbentrop, limba română, anexările 
teritoriale de la 1812 și 1940. Tot ce ține de identitatea 

noastră națională și constituțională se doresc a fi  aruncate 
la gunoi și date uitării. Este trist că Parlamentul Republicii 
Moldova, care a creat zeci de comisii (unele dintre care tot 
umblă după potcoave de cai morți), nu a avut nici o reacție 
la această manifestare antinațională și antistatală.

Președintele Dodon a lansat o întreagă „reformă 
constituțională”, al cărei scop de fapt este de a anula 
hotărâri ale Curții Constituționale privind Blocul de 
Constituționalitate, deciziile referitoare la apartenența la 
spațiul valoric european și cea cu privire la neutralitate. Nu 
există nici un dubiu că dacă va mai lua un mandat, anume 
asta va face. A mai rămas doar ca monumentului lui Ștefan 
cel Mare să-i fi e legată o cravată de pionier, ca să asistăm la 
un spectacol al absurdului în toată legea.

Lituania e o țară pe care o iubesc și căreia îi doresc tot 
binele din lume, la fel ca și țării mele. Am acolo mulți 
prieteni, la care țin și pe care îi prețuiesc cu adevărat. 
Diferențele dintre moldoveni și lituanieni nu-s doar de 
ordin geografi c. Diferența majoră rezidă în atitudinea față 
de valorile fundamentele ale propriului popor și simțul 
demnității naționale. În Lituania ar fi  fost de neconceput 
ca de Ziua Independenței, președintele să organizeze un 
spectacol idiot (de genul celor organizate de „aghitbrigăzile” 
komsomoliste prin kolhozuri) în sala unde s-a votat 
independența și să cenzureze textul actului fondator al 
statului! Aceste diferențe explică de ce noi de trei decenii 
ne bălăcim în rahat, în timp ce lituanienii sunt membri UE, 
NATO, nivelul de trai crește de la an la an, iar oamenii sunt 
optimiști și privesc cu încredere în ziua de mâine.

a 30 iulie 2020 Curtea Constituțională din Lituania a

Alexandru TĂNASE, ex-președinte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova
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PETROLUL S-A “REVĂRSAT” ÎN VALEA DOMANULUIPETROLUL S-A “REVĂRSAT” ÎN VALEA DOMANULUI

Atleții de la CSM Ploieşti au câștigat două titluri de campioni la seniori şi a unul de 
vicecampion la „tineret”, la Campionatele Naţionale de atletism în aer liber pentru seniori 
şi tineret (U23), care au avut loc vineri şi sâmbătă, pe „Cluj Arena”. 

Favorit în proba de „aruncarea greutăţii”, Rareş Toader şi-a respectat statutul şi s-a 
impus fără să forţeze cu o performanţă de 18.76 metri, cu 39 de centimetri mai bună decât 
a următorului clasat, Marius Musteaţă, de la CSU Suceava.

Campion naţional de seniori a devenit şi Petre Rezmiveş, în proba lui favorită, „100 
metri plat”, sportivul pregătit de Augustin Iancu şi Robert Munteanu reuşind să se impună 
în fi nală cu 10.71 secunde, în faţa lui Valentin Tănase (10.74 secunde) şi Gabriel Tone 
(10.77 secunde), ambii de la CSM Oneşti.

Cea de-a treia medalie i-a revenit, sâmbătă, lui Mihai Vasiliu, care a devenit vicecampion 
naţional de tineret în proba de 400 metri garduri, cu o performanţă de 55.33 secunde. În 
ierarhia seniorilor, rezultatul obţinut l-a situat doar al patrulea, el ratând bronzul pentru 
doar 9 sutimi de secundă.

În primii 8 au mai fost Pricopie Cristina (7) şi Joinel Jasmine (8) la „100 metri plat”, 
Constantin Andonii (7, seniori) şi Alexandru Geamănu (8, tineret) la „400 metri”.

Rezultate extraordinare au fost obținute de către sportivii secţiei de înot a CSM Ploieşti 
care au participat, în intervalul 23 august – 1 septembrie, la un stagiu de pregătire organizat 
în Complexul Sportiv de la Kamchia (Bulgaria). Aici a avut loc „Aton Cup”, o competiţie 
organizată de Liga Performanţei în Nataţie în superbul bazin în aer liber de la Varna, 
„Primorski Swimming Pool”, în zilele de 27 şi 28 august.

La startul întrecerii s-au afl at sportivi de la 33 de cluburi din România, Bulgaria, Polonia 
şi Republica Moldova, iar cei 22 de înotători înscrişi în concurs de Tamara Costache, 
Ciprian Toma şi Alexandru Ungureanu s-au impuns în clasamentul pe echipe (cu un avans 
de peste 300 de puncte), graţie celor 80 de medalii cucerite: 32 de aur, 25 de argint şi 23 de 
bronz.

Iată-i pe sportivii noştri care au obținut medalii: Luca Marinescu – 6 medalii de aur; 
Briana Păun – 5 medalii de aur, una de argint; Teodora Roman – 4 medalii de aur, una de 
argint; Alexandra Avram – 4 medalii de aur, două de argint; Fabian Paun – 4 medalii de aur, 
una de argint; Aida Stancu – două medalii de aur, 3 de argint, una de bronz; Sara Profi ran 
– două medalii de aur, una de argint, una de bronz; Erika Fortu – o medalie de aur, două de 
argint, trei de bronz; Bianca Stan – o medalie de aur, una de bronz; Sasha Mihai – o medalie 
de aur, 5 de argint; Mihnea Catrinescu – o medalie de aur; Patrick Iacob – 3 medalii de 
argint, una de bronz; Victor Ana – două medalii de argint; Ştefan Stoica – o medalie de 
argint, două de bronz; Darius Radu – 3 medalii de bronz; Cristian Lupu – două medalii 
de bronz; Victor Stanciu – o medalie de argint, 3 de bronz; Izabella Costea – o medalie de 
argint; Rareş Dobre – 3 medalii de bronz.

Mai mult, şase dintre sportivii clubului nostru au fost recompensaţi cu trofeele pentru 
cele mai bune performanţe din concurs: Luca Marinescu (băieţi, 10 ani), Fabian Păun 
(băieţi, 11 ani), Alexandra Avram (fete, 9 ani), Teodora Roman (fete, 10 ani), Briana Păun 
(fete, 11 ani) şi Aida Stancu (fete, 13 ani).

Echipa națională de fotbal a României a câștigat al doilea meci din grupa de Liga 
Națiunilor, impunându-se, la Klangenfurt, în fața Austriei, cu scorul de 3-2, golurile fi ind 
reușite de Baumgartner 17, Onisiwo 80 / Alibec 3, Grigore 51, Maxim 70. După acest succes 
obținut în fața Austriei după 40 de ani, elevii lui Mirel Rădoi au devenit lideri în grupă.

ROMÂNIA: Tătărușanu – Burcă, Chiricheș-cpt. (Nedelcearu, 73),  Grigore, Bancu – 
Crețu, Maxim, Stanciu – Coman, Alibec (Pușcaș, 68), Deac (Iancu, 40). Selecționer: Mirel 
Rădoi. Rezerve: Niță, Lazar – Toșca, Hanca, Nistor, Ștefan, Hagi, Buș, Cicâldău.

Următorul meci al “tricolorilor” pe teren propriu va avea loc pe 14 octombrie, de la ora 
21.45, cu Austria, pe arena “Ilie Oană” din Ploiești!

Petrolul Ploiești a remontat eșecul din 
runda inaugurală a sezonului 2020-

2021 din Liga a doua la fotbal, câștigând 
la Reșița, cu CSM din localitate, cu scorul 
de 4-0 (2-0), reușind un joc foarte bun 
din toate punctele de vedere. Marcatorii 
golurilor au fost Ekollo (37), Bratu (41), 
Vajushi (51) și Roige (53), gazdele ratând o 
lovitură de pedeapsă.

“Este un joc pe care l-am controlat în 
totalitate. Sunt mulțumit de rezultat și de 
prestația băieților, care au evoluat așa cum 
îmi doresc. Vreau să promovăm în acest 
sezon, dar cel mai important lucru este să 
îi facem pe suporterii noștri fericiți. Abia 
aștept să îi revăd în tribunele stadionului 
nostru”, a spus tehnicianul “lupilor”, Viorel 
Moldovan

CSM: Cobrea – Lungu (88 Szijj), Dudea, 

Dumitraș, Ad. Ilie (46 Rașoveanu) – Danci, 
Breșneni (cpt) (75 Matulevicius) – Chera 
(67 Dat), Astafei, Buș – Ene (46 Vădrariu). 
Antrenor: Alexandru Pelici.

FC Petrolul: Avram – Mendoza, Meijers, 
Manolache, Țicu (85 Poelmans) – Nir Lax 
(58 Saim Tudor) – Bratu (66 Enache), 
Ekollo, Roige (cpt), Vajushi (85 Ben Levy) 
– Balint (85 Diarra). Antrenor: Viorel 
Moldovan.

Au arbitrat: Florin Ovidiu Mazilu (Satu 
Mare) – Doru Claudiu Lucaciu (Cluj 
Napoca), Ionuț Marius Bobe (Videle). 
Arbitru de rezervă: Andrei Lucian Țiții 
(Sibiu).

În runda următoare, Petrolul va juca 
pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești cu 
Ripensia Timișoara. Partida va avea loc 
marți, 15 septembrie, de la ora 19.30.

Iulian Dumitrescu (75 kg) şi Marian Ghinoiu (49 kg), legitimați la CSM Ploiești, participă 
la un stagiu de pregătire, la Bacău, al lotului naţional de tineret al României, pregătit 
de antrenorul coordonator Relu Auraş. Acțiunea are loc în perspectiva Campionatelor 
Europene de Box pentru Tineret, programate în luna noiembrie a acestui an, în Croaţia. 

Iulian Dumitrescu este campion naţional de juniori la categoria „70 kg”, titlu dobândit 
în luna octombrie a anului trecut, la Brăila, iar Marian Ghinoiu este vicecampion naţional 
de juniori la categoria „46 kg”, în urma aceleiaşi competiţii din urmă cu aproape un an. 
Totodată, Ghinoiu a participat şi la Campionatul Naţional de Tineret din luna martie, de 
la Giurgiu, unde era califi cat în semifi nale, însă competiţia s-a întrerupt atunci din cauza 
pandemiei de coronavirus. 

Un alt sportiv pregătit de Titi Tudor şi Adrian Pârlogea, Valentin Bîrzan (75 kg), este 
component al lotului naţional de juniori al României.

*CSM REȘIȚA – PETROLUL PLOIEȘTI 0-4 (0-2)

Atletism

Box

Înot

Fotbal

RAREŞ TOADER ŞI PETRE REZMIVEŞ RAREŞ TOADER ŞI PETRE REZMIVEŞ 
SUNT CAMPIONI NAŢIONALI DE SENIORI!SUNT CAMPIONI NAŢIONALI DE SENIORI!

IULIAN DUMITRESCU ȘI MARIAN GHINOIUIULIAN DUMITRESCU ȘI MARIAN GHINOIU  
– ÎN PREGĂTIRI CU LOTUL NAȚIONAL– ÎN PREGĂTIRI CU LOTUL NAȚIONAL

80 DE MEDALII PENTRU CSM PLOIEȘTI 80 DE MEDALII PENTRU CSM PLOIEȘTI 
LA ANTON CUP DE LA VARNALA ANTON CUP DE LA VARNA

ROMÂNIA A ÎNVINS AUSTRIA DUPĂ 40 DE ANI ROMÂNIA A ÎNVINS AUSTRIA DUPĂ 40 DE ANI 
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Aceasta este ameninţarea 
directă pentru interesele 

de securitate ale SUA și ale NATO. 
Marea Neagră este de mult timp o 
răspântie importantă din punct de 
vedere geopolitic și economic între 
Europa, Asia și Caucaz. Astăzi, 
fundul mării este străbătut de 
conducte de petrol și de gaze și de 
cabluri de fi bră optică. Trei dintre 
cele șase ţări riverane Mării Negre – 
Turcia, Bulgaria și România – sunt 
membre ale NATO. Alte două ţări 
– partenere ale Alianţei și aspirante 
la aderare, Ucraina și Georgia – au 
suferit impactul direct al agresiunii 
ruse. Soldaţii ucraineni mor 
luptând pentru ţara lor în fi ecare 
săptămână. O cincime din teritoriul 
recunoscut internaţional al Georgiei 
se afl ă sub ocupaţie rusească, 
inclusiv o parte importantă de pe 
coasta Mării Negre a Georgiei. La 
scurt timp după invazia Rusiei în 
Ucraina, Statele Unite și alţi câţiva 
membri ai NATO și-au intensifi cat 
prezenţa în Marea Neagră. Dar 
această prezenţă a scăzut și, în ciuda 
angajamentului secretarului general 
Jens Stoltenberg, din 2017, de a 
trimite mai multe nave ale Alianţei 
în regiune, rămâne insufi cientă.

O parte a problemei este 
Convenţia de la Montreux din 
1936, care limitează numărul, 
timpul de tranzit și tonajul navelor 
din ţările care nu au ieșire la Marea 
Neagră, care pot opera în Bosfor. 
De exemplu, navele de război 
ale unui stat care nu are ieșire la 
Marea Neagră nu are voie să facă 

o deplasare în strâmtoare cu mai 
mult de 15.000 de tone per unitate. 
Cel mult nouă nave de război ale 
unor state neriverane Mării Negre, 
cu un tonaj total de cel mult 45.000 
de tone, pot trece simultan și li 
se permite să rămână cel mult 21 
de zile. Cu toate acestea limitările 
rămân totuși o problemă.

Există patru modalităţi creative 
pe care Alianţa ar trebui să le 
ia în considerare pentru a evita 
aceste restricţii și pentru a-și spori 
prezenţa în Marea Neagră.

1 Stabilirea unei misiuni 
de patrulare maritimă la 

Marea Neagră, după modelul 
misiunii de succes a poliţiei Aeriene 
Baltice, în care membrii neriverani 
Mării Negre se pot angaja pentru 
o prezenţă maritimă regulată, prin 
rotaţie, în Marea Neagră. Acesta ar 
fi  cel mai rapid și cel mai efi cient 
mod de a crește prezenţa NATO 
acolo dar lipsa de voinţă politică, 
însoţită de dimensiunea redusă 
a marinelor europene, face puţin 
probabil această variantă. 

2  Opţiunea danubiană a 
Germaniei. Conform 

articolului 30 din Convenţia din 
1948 privind regimul navigaţiei pe 
Dunăre, numărul ţărilor dunărene 
pot opera nave pe Dunăre. Cu toate 
acestea, dacă o ţară dunăreană 
vrea să pătrundă pe o porţiune a 
Dunării, care nu intră în jurisdicţia 
sa teritorială, atunci trebuie să 
obţină mai întâi permisiunea 

statului dunărean relevant.
Așa cum demonstrează 

românii, în mod obișnuit, cu cele 
trei fregate ale lor, navele de război 
de 8.000 de tone sau mai puţin pot 
parcurge 50 de mile până în portul 
Brăila. Singura ţară dunăreană 
neriverană Mării Negre, dar care 
are o forţă navală, este Germania. 
Prin urmare, invitaţia lansată de 
România Germaniei, în secţiunea 
sa a Dunării, permite marinei 
germane să restabilească durata la 
limita de 21 de zile.

Anul trecut, Germania a trimis 
o singură navă – o navă de 3.500 
de tone, din clasa Elbe - în Marea 
Neagră, pentru un total de doar 18 
zile. 

3    Opţiunea Canal Dunăre-
Marea Neagră. Acest canal 

construit în România ar putea oferi 
o oportunitate statelor nedunărene 
și neriverane Mării Negre de a 
restabili durata la limita a 21 de 
zile în Marea Neagră, într-un mod 
similar cu cel în care Germania 
poate face acest lucru folosind 
Dunărea. Cu toate acestea, canalul 
este relativ mic, de 90 de metri 
lăţime, și poate gestiona doar nave 
de până la 5.000 de tone.

În 2019, un număr total de 13 
nave, de mai puţin de 5.000 de tone, 
din Canada, Franţa, Spania, Italia, 
Grecia,  SUA și Marea Britanie au 
intrat în Marea Neagră – aceste 
nave ar putea, teoretic, opera în 
Canal. Cu toate acestea, această 
opţiune ar necesita probabil, bani 

pentru modernizarea și adaptarea 
Canalului pentru dubla operare, 
civilă și militară. De asemenea, ar 
trebui luate în considerare măsuri 
de protecţie a forţei, cum ar fi  
capacităţile de apărare aeriană. 

4  Un centru de excelenţă 
certifi cat de NATO pentru 

securitatea Mării Negre, în 
Georgia. Nu există un precedent 
pentru un astfel de centru într-o 
ţară non-NATO, dar nu există 
nimic practic sau legal care să 
împiedice acest lucru. Înfi inţarea 
unuia ar putea îmbunătăţi relaţiile 
NATO-Georgia, demonstrând cât 
de importantă a devenit regiunea 
Mării Negre pentru securitatea 
globală a Europei. Centrul ar oferi 
oportunitatea de angajare într-un 
dialog și o instruire semnifi cative, 
pentru a aborda provocările 
asociate securităţii Mării Negre. 
Ar fi , de asemenea, un alt mod 
de a arbora pavilionul NATO în 
Georgia. 

Toate aceste propuneri 
presupun o implicare deplină și 
o consultare cu Turcia, membrul 
NATO care are controlul suveran 
al strâmtorilor. Ar trebui să i se 
explice Ankarei că nimic din ceea 
ce va face NATO în Marea Neagră 
nu este menit să submineze acest 
control. Scopul este de a crește 
prezenţa NATO în Marea Neagră, 
pentru a descuraja și, dacă este 
necesar, înfrânge agresiunea rusă.

Ne putem întreba, în mod 
rezonabil, dacă este fezabilă 
trimiterea unui vas de război 
foarte scump într-un canal sau râu 
îngust. Există trei motive pentru 
care aceasta nu este o problemă.

În primul rând, orice navă care 
intră în Marea Neagră trebuie 
oricum să străbată o zonă foarte 
îngustă. În cel mai îngust punct al 

său. Strâmtoarea Bosfor are o lăţime 
de 700 de metri. Această strâmtoare 
este și foarte congestionată, trafi cul 
maritim civil reducând și mai mult 
manevrabilitatea. În al doilea rând, 
navele care folosesc Bosforul le 
este interzis să lanseze aeronave 
în timpul tranzitului. Acest lucru 
îngreunează măsurile de apărare 
aeriană și alte măsuri de protecţie 
a forţei, care sunt de rutină atunci 
când un vas de război tranzitează 
o porţiune îngustă de apă. Aceasta 
nu ar fi  o problemă la Dunăre sau 
la Canalul Dunăre Marea Neagră.

În cele din urmă, utilizarea 
Dunării sau a Canalului s-ar 
face numai pe timp de pace. La 
urma urmei, într-o perioadă de 
război, Turcia are un control mai 
mare asupra intrării în și ieșirii 
din Marea Neagră. Deși interesul 
NATO pentru securitatea Mării 
Negre crește, prezenţa navelor de 
război ale NATO în Marea Neagră 
nu ţine ritmul, ceva trebuie să se 
schimbe. Ponderea economică, de 
securitate și politică a Mării Negre 
și a regiunii mai largi devine încă 
mai importantă. Membrii NATO 
trebuie să fi e protejaţi. Alianţa 
trebuie să traseze o cale de aderare 
pentru Georgia și Ucraina. NATO 
trebuie să fi e pregătită pentru orice 
situaţie cu Rusia.

Alianţa este obligată să apere 
Sofi a și Bucureștiul în același mod 
în care trebuie să apere Sevilla 
și Bruxelles-ul. Doar pentru că 
circumstanţele geopolitice de 
la Marea Neagră îngreunează 
misiunea NATO acolo, asta nu 
înseamnă că regiunea poate fi  
ignorată. Întrucât Rusia își mărește 
capacitatea militară în regiune, 
nu este momentul ca NATO să se 
culce pe lauri.

BEIJINGUL INSTRUIEŞTE SOLDAŢI ÎN ARTE MARŢIALE PENTRU GRANIŢA CU INDIA

Televiziunea de stat chineză a anunţat 
staţionarea, la Lhasa, în capitala 

Tibetului, a 20 de instructori de arte 
marţiale, recrutaţi printre cei mai buni 
din Enbo Fight Club. Bătălia din Valea 
Galwan, la 4000 metri înălţime, a fost 
feroce. Din reconstituirile de la New Delhi, 
reiese clar că patrulele indiene au lansat 
un atac împotriva poziţiilor deţinute de 
chinezi, care de luni de zile creau fortifi caţii 
avansate de-a lungul incertei Line of Actual 
Control, care divide cele două părţi rivale. 
Un acord semnat în 1996 de cele două 
comandouri interzice utilizarea armelor 
de foc și a explozibililor, tocmai pentru a 
reduce riscul apariţiei unor victime.

Numai că soldaţii folosesc arme 
necorespunzătoare, cum ar fi  bâte de fi er 
sau pietre. Un ofi ţer  indian care s-a întors 
din atacul din 15 iunie a.c. a spus: „Până 
și oamenii noștri în retragere au fost vânaţi 
și loviţi de chinezi; printre morţi există 
unii care se aruncaseră în râul Galwan 
pentru a scăpa de urmărire. Chinezii se 
organizaseră în „echipe ale morţii”. Câţiva 
dintre răniţii care au rămas peste noapte pe 
câmp au murit înghețaţi. Indienii cred că 
chinezii au folosit deja în bătălia de pe valea 
Galwan experţi militari în disciplina artelor 
marţiale, o formă tradiţională de instruire 
în Armata de Eliberare a Poporului.

Autorităţile din New Delhi trimit în 

zonă trupe de vânători de munte, singurele 
capabile să reziste în condiţii climatice 
extreme, care uzează corpul și plămânii. 
Beijingul a preferat discreţia, negând că ar fi  
avut, la rândul său, victime în ciocnirea din 
15 iunie. Surse indiene susţin, în schimb, 
că chinezii au pierdut și ei aproximativ 20 
de soldaţi. Presa chineză susţine că nu a 
transmis știri referitoare la această situaţie 
„dintr-un sentiment de responsabilitate”, 
pentru a da timp diplomaţiei să 
dezamorseze izbucnirea tensiunii. Înalţi 
ofi ciali ai celor două părţi s-au întâlnit și au 
negociat o nouă pauză în operaţiuni.

Însă fotografi ile din satelit publicate 
recent au evidenţiat construirea, în ultimele 

luni, a unor noi avanposturi fortifi cate, pe 
partea chineză și a unor drumuri accesibile 
tancurilor, pe partea indiană.

China și India s-au confruntat într-un 
război deschis în 1962, când armata din 
New Delhi a suferit o înfrângere umilitoare, 
iar armata din Beijing s-a stabilit în 
regiunea Aksai Chin. Ultimele victime ale 
acestei provocări din Himalaya între două 
puteri nucleare au fost numărate în urmă 
cu 45 de ani.

luni a unor noi avanposturi fortificate pe

Armata populară de eliberare a Chinei anunţă trimiterea de instructori de arte marţiale pe platoul tibetan, nu departe de 
graniţa disputată cu India. Nu se oferă nicio explicaţie, însă legătura cu bătălia cu mâinile goale din 15 iunie a.c., dusă într-o 

vale din Himalaya, care a costat viaţa a 20 de soldaţi indieni, pare mai mult decât clară. Beijingul dorește să fi e pregătit pentru noi 
confruntări și intenţionează să antreneze departamentele de prim rang în lupta corp la corp, consemnează Corriere della Sera.

ceasta este ameninţarea o deplasare în strâmtoare cu mai statului dunărean relevant

PENTRU A CONSOLIDA PREZENŢA NATO PENTRU A CONSOLIDA PREZENŢA NATO 
ÎN MAREA NEAGRĂ, FIŢI CREATIVI!ÎN MAREA NEAGRĂ, FIŢI CREATIVI!

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

Flotele Alianţei nu se măresc pentru a fi  pe măsura mișcărilor 
Moscovei în regiune, așa că este timpul să gândim diferit. 

Au trecut șase ani de când Rusia a anexat Crimeea, aceasta fi ind prima 
dată după 1945 când frontierele europene au fost schimbate prin forţa 
militară. Anexarea a redus la jumătate coasta Ucrainei și, împreună cu 
desfășurarea ulterioară de rachete antinavă și antiaeriene, a considerat 
obiectivul geostrategic al Moscovei de a transforma Marea Neagră 
într-un lac controlat de Rusia, scria Luke Coff ey, director la Centrul 
Allison al –Fundaţiei Heritage pentru –Defense One, din SUA.
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Salajan Bogdan-Lucian 

 IMPERIUL RUS, ROMÂNIA, PLOIEȘTII IMPERIUL RUS, ROMÂNIA, PLOIEȘTII

SSSSSSSSSSSalajan Bogdan Lucian

O axă interesantă pe care, cred, 
istoricii români n-au exploatat-o 

sufi cient. Și asta pentru  că de multe 
ori specialiștii noștri se limitează la 
surse “accesibile” furnizate de interesele 
imperiului de la Răsărit (trecut și prezent) 
pe diferite canale directe sau indirecte. 
În manualele școlare (astăzi chiar și mai 
puțin) momentul Independenței României 
este prezentat in pasii unui atlet la triplu 
salt (salt, pas, săritură). Declarația lui 
M. Kogălniceanu, telegrama țarului 
către domnitorul Carol, Plevna, Grivița, 
Smârdan, Tratatul  de la Berlin din 1878 
(fără participarea românilor) și gata. 
Răsfoind Însemnările lui Karl Marx despre 
români am constatat cu mirare că situația 
românilor în raport cu ungurii, rușii, turcii, 
austriecii, în sec. XIX, era FOARTE BINE 
CUNOSCUTĂ de cancelariile europene. 
Mă opresc doar asupra caracterizării 
“creaturilor ruse “ puse la Iași și București 
să conducă destinele principatelor 
dunărene în sec. XIX.    Aceste “creaturi” 
n-au făcut altceva decât au stabilit cadrul 
legislativ prin Regulamentul Organic  
prin care Rusia să-și atribuie titlul de 
“protectoare” a “principatelor dunărene”, 
ca mai apoi să și le însușească. Astfel într-o 
ultimă ediție a Regulamentului Organic 
se inserează o frază prin care : ”Aceasta 
(Adunarea Obștescă) nu poate face ceva 
fără consimțământul curților protectoare 
și suzerane” (<< sans le consentement de 
la cour suzeraine et protectrice>>). Aceste 
provincii (Moldova și Țara Românească) 
s-au “veștejit la umbra protecției 
ruse…”, consemna Karl Marx. Contextul 
Războiului de Independență voi încerca 
să-l prezint pe scurt.

În anul 1875 se redeschide Problema Orientală. Rusia primește 
din partea Prusiei cale liberă contra Turciei, făgăduială făcută 

Țarului de cancelarul Otto von Bismarck încă din anul 1870, ca 
urmare a pasivității Rusiei în războiul franco-prusac din 1870, și 
care acum trebuia executată.

Planul minimal țarist era ocuparea și anexarea culoarului până 
la Istanbul, adică: Basarabia de Sud, Dobrogea, Estul Bulgariei 
cu Adrianopolul, iar planul maximal (secret): anexarea totală a 
teritoriului românesc.

  Pentru România, obiectivul de țară era obținerea independenței 
de stat. Trebuia însă manevrat cu grijă. Otto von Bismarck, care-l 
consilia în această chestiune pe Principele Carol I, a sfătuit România 
să se declare neutră și să stea în expectativă. Mihail Kogălniceanu, 
ministrul Afacerilor Externe, dă ordin agenților noștri diplomatici 
ca poziția de neutralitate a țării să fi e explicată în capitalele europene 
cât mai sugestiv:”interesele noastre vitale nu ne permit să intrăm în 
război, țara fi ind săracă iar războiul scump, că avem prea multe de 
făcut acasă pentru a ne încerca norocul aiurea”.

Rușii presau guvernul Lascăr Catargiu pentru a facilita trecerea 
armatei imperiale pe teritoriul nostru național încă din anul 1874. 
Acțiunea era atât de secretă încât doar câțiva membri ai guvernului 
știau aceasta. Sunt urgentate achizițiile de tehnică și echipament 
militar. Consiliul de Miniștri autorizează discret Ministerul 
de Război cu competența deplină în domeniul informativ, 
contrainformativ și contraspionaj pe întreg teritoriul național. 
Sunt organizate lungi manevre militare, care se permanentizează, 
asigurându-se astfel pregătirea rezerviștilor. Ministerul de Interne 
(Ion C. Brătianu) secondează de aproape pe cel de Război în 
executarea măsurilor militare preventive. Armata Română era în 
faza premergătoare războiului.

La 4/16 aprilie 1877, Mihail Kogălniceanu, ministrul de Externe, 
și Baronul Dimitri Stuart, agentul diplomatic și Consul General al 

Rusiei în România, au semnat Convenția privind trecerea trupelor 
ruse prin România. Rusia se obliga să garanteze drepturile politice 
ale statului român și “să mențină și să apere integritatea actuală a 
României, actul fi ind completat de o Convenție Specială (secretă), 
în 26 de articole, unde se detaliau aspectele referitoare la transport, 
comunicații, aprovizionare, cooperare etc.

În Expunerea de Motive la proiectul de lege referitor la încheierea 
Convențiilor româno-ruse, Mihail Kogălniceanu a ținut să precizeze  
alternativele pe care le-a avut țara în acele momente: „(...) După ce 
în prevederea unui iminent răsbel între Imperiul Rosian și Imperiul 
Otoman, toate cererile ce am făcut,  toate străduințele ce am pus pe 
lângă Marile Puteri pentru a se recunoaște și a se pune sub scutul 
Europei neutralitatea teritoriului român, toate acestea au rămas 
zădărnicite, după ce ne-am convins că trecerea armatelor ruse prin țara 
noastră era imperios cerută și hotărâtă, guvernul a fost nevoit a nu se 
mai preocupa decât de interesul nostru de conservare, decât de a ne 
sforța să facem a se recunoaște Statul Român, a se menține drepturile și 
instituțiile noastre politice, a se păstra și garanta integritatea hotarelor 
României!   Am mai trebuit apoi a ne îngriji și de apărarea, pe cât în 
putință, a populațiunilor noastre de sarcinile ce atrage după sine 
trecerea chiar pașnică a unei armate numeroase. (...)”

Așadar, teama cea mare a oamenilor de stat din România era 
că Rusia se folosea de războiul din Balcani pentru a ocupa militar 
România. Și, din păcate, nu se înșelau. Calimachi-Catargi, martor 
al acestor negocieri, arată că Mihail Kogălniceanu ar fi  amenințat 
cu demisia, la 29 aprilie 1877, din cauza unor diferende avute cu 
Comandamentul superior al armatei ruse.

Nu intru în amănunte privind desfășurarea ostilităților, sau 
asupra faptelor de glorie săvârșite de Armata Română pe câmpul de 
luptă, toate acestea sunt binecunoscute cititorului. Mă  voi axa doar 
pe aspecte din  culise ale  „afacerii româno-ruse”. Prudenți, Mihail 
Kogălniceanu și Ion C. Brătianu reușesc încadrarea informativă a 
întregii conduceri a armatei ruse pe timpul cât aceasta a tranzitat 
România, atașând pe lângă fi ecare corp al acestei armate câte un 
comisar român (să-i spunem ofi țer de legătură),

Alte semne suspecte apar când Rusia începe să-și securizeze 
viitoarele posesiuni. Sub motivul „pentru prevenirea spionajului”, 
comandanții armatelor ruse au somat supușii străini din Dobrogea 
să părăsească provincia. Austro-Ungaria a intervenit la autoritățile 
noastre pentru a se permite supușilor săi din zonă să se retragă în 
România. Erau sute de persoane. Pretențiile rușilor erau ca acestea 
să fi e instalate la cel puțin 100 km depărtare de linia Dunării și 
de punctele unde erau amplasate trupele ruse. Inclusiv Consulul 
General al Rusiei a intervenit și a comunicat părții române că 
„pentru a se evita neînțelegerile ori colisiunile regretabile ce s-ar 
putea întâmpla cu această ocazie, ar fi  de părere să se însemneze 
bine demarcațiile unde ar fi  destinați să se stabilească supușii 
austro-ungari din Tulcea”.

  Comportamentul cel puțin suspect al unor comandanți ruși era 
relevat și de alte situații care alimentau neîncrederea funcționarilor 
români față de adevăratele intenții ale armatei țariste. 

Carol Popp de Szathmari - Primirea lui Carol I în Bulgaria 
(1877)

Un alt caz la 5 iunie 1877, 
când,  confi dențial, prefecții 

de Suceava și Fălticeni au comunicat 
ministrului de Interne că au luat măsuri 
„contra supusului austriac Nestor Treter de 
Lubomir, care lucrează contra intereselor 
Țerei în mod fățiș (...) împreună cu cel care 
îl înconjoară”. Nestor Treter, supus austriac 
născut în Galiția, „se afl ă stabilit de trei ani 
în orașul Fălticeni, având ca profesiune 
mascată -  Profesor de dialectu frances,  în 
realitate el este un spionu activ rusesc”.

De precizat că Treter fusese luat în 
fi lajul organelor române de contraspionaj 
din cauză că deși „orașul este izolat de 
principalele căi de comunicație (...), numitul 
era des vizitat de ofi țeri ruși (chiar generali) 
cu care avea convorbiri ore în șir, inclusiv cu 
unii șefi  ai Jandarmeriei” (române).

P  refectul din Fălticeni l-a interogat pe 
spionul rus Treter, afl ând că acesta știa 
lucruri extrem de sensibile: că Basarabia 
[de Sud] va fi  luată României de ruși la 
sfârșitul războiului, că  guvernul român se 
aproviziona cu arme din Anglia, că unii 
generali ruși i-au îndemnat pe unii ofi țeri 
ai Armatei Române (cazul Locotenentului 
Neculaevici) să nu mai asculte ordinele 
ministrului Brătianu deoarece,  în curând, 

rușii vor ocupa toată țara.
Informat despre cazul Treter, C.A Rosetti 

îi scria prefectului de Fălticeni: „Ceea ce 
mi-ai spus despre dânsul, m-am informat că 
e adevărat”.

O altă situație la 19 septembrie 1877, când 
prefectul de Ialomița, Gh. Murgeanu, i-a 
raportat ministrului de Interne următoarea 
întâmplare: În urma „zvonurilor cum că 
turcii din Silistra au trecut pe teritoriul 
nostru la debarcaderul Vadul Silistrei, cu 
scopul de a reface vechile fortifi cații din 
anul 1853-1854, în depărtare de 8 km de 
orașul nostru pe uscat (...), s-a trecut la 
verifi carea acestor zvonuri prin trimiterea 
sublocotenentului Cucută, comandantul 
Punctului, și a patru dorobanți. Aceștia 
s-au întors din zonă și confi rmă că turcii 
fac întărituri la fortifi cațiile respective deși 
zona este păzită de o companie rusă formată 
din 200 de cazaci”. Prefectul avea temerea că 
dacă turcii reușeau să execute fortifi carea, 
deși sarcina păzirii zonei revenea gărzii ruse 
care nu intervenea (non combat), însemna 
că turcii puteau aduce ușor tunuri care 
puteau pune în pericol orașul Călărași, ceea 
ce ar fi  făcut ca izgonirea acestora să fi e apoi 
foarte difi cilă. Așadar, prefectul a dedus 
că rușii în mod deliberat au permis cele 

întâmplate și a cerut intervenția trupelor 
române.

Iar prefectul Gh. Murgeanu nu era la 
prima experiență de acest gen cu rușii. Cu 
o lună în urmă, timp de mai multe zile, 
jurnalul  Telegraful  a publicat mai multe 
informații militare sensibile a căror sursă 
se zvonea că era prefectul. Deși acesta a 
negat, comandamentul militar rus se arăta 
în continuare foarte „deranjat” în relația 
cu prefectul. Mai mult, la 20 august 1877, 
colonelul Dimitrof, comandantul trupelor 
ruse din zonă, înconjurat de ofi țerii săi, i-a 
convocat ostentativ pe Prefectul de Ialomița 
și pe Polițaiul orașului Călărași lăsând să se 
înțeleagă că orașul trebuie urgent evacuat, 
rușii arătându-se foarte „îngrijorați, 
făcându-și chiar bagajele și fi ind gata de 
retragere” din cauza faptului că turcii ar 
fi  reușit să construiască un pod în dreptul 
Silistrei până la Ostrov și că în noaptea 
respectivă urmau a trece în România. Pentru 
a fi  „credibil”, colonelul Dimitrof a fost chiar 
la telegraf și a dat telegrame în acest sens, 
la Oltenița și Giurgiu, generalului rus Adler, 
cerând ajutor imediat.

Contrariat de atitudinea rușilor, prefectul 
Murgeanu a telegrafi at ministrului de 
externe, Mihail Kogălniceanu, informându-l 

de situație. Dar cum Kogălniceanu era mult 
mai experimentat, el a cerut prefectului 
ca înainte de a ordona evacuarea orașului 
să verifi ce mai întâi informația în teren. 
Surpriza a venit când colonelul Dimitrof 
s-a opus cu înverșunare și nu a permis ca 
sublocotenentul Cucută și dorobanții săi 
să părăsească orașul pentru a verifi ca pe 
teren cele comunicate de partea rusă. Cum 
a doua zi prefectul a luat iar legătura cu 
Mihail Kogălniceanu, colonelul Dimitrof 
s-a înfi ințat la telegraf cu următoarea 
explicație, să-i spunem penibilă: „Turcii 
văzând pregătirile sale [ale rușilor, n.n.], dis 
de dimineață au început a strânge podul”.

Iar asemenea semnalări privind 
comportamentul rușilor erau tot mai 
numeroase. La 27 octombrie 1877, Mihail 
Kogălniceanu i-a comunicat ministrului 
de Interne „că pahonții ce vin din Rusia 
cu transporturi pentru armatele ruse fac 
o mulțime de necuviințe și de abuzuri în 
localitățile prin care trec”, de aceea, pentru 
viitor, „întrucât acești cărăuși nu fac parte 
din rândul armatei ruse, fi ind angajații unor 
fi rme particulare, deci neavând statut de 
militari, ei trebuie tratați ca civili, urmând 
ca pentru faptele lor să se supună legilor 
noastre de poliție și ordine publică”.

Va urma
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

MINTE, TRUP, SUFLET

- Vivi, cum ți se pare că arată naționala 
României pregătită de Mirel Rădoi? Ce plusuri 
si ce minusuri sunt după două meciuri?

Arată bine. Arată a echipă națională, în 
sensul că fi ecare jucător, făcând o comparație 
cu primul meci al lui Daum, joacă pe postul 
pe care dă cel mai bun randament. Prima 
impresie este că avem un viitor. Ca plus ar fi  
ca am marcat în ambele meciuri, iar minus 
că am primit goluri, nu? :) Să fi m mai atenți 
pe faza defensivă...

- Au fost voci care s-au ridicat ba că de 
ce Ianis Hagi pe bancă, ba că de ce discursul 
de după victorie e prea servil - adică vezi-
Doamne de ce la victorie să fi e doar meritul 
jucătorilor și la eșec, vina staff -ului. Tu de care 
parte ești?

 De partea lui Mirel. Pentru că îl cunosc 
foarte bine și știu că spune lucrurilor pe 

nume. Mai știu că atunci când echipa 
câștigă, tot meritul îl alocă jucatorilor și, în 
schimb, își asumă eșecurile, numai un lider 
poate să facă acest lucru.

-Dar să lăsăm analizele deoparte, vreau să 
vorbim puțin despre fostul tău coleg de vestiar 
Mirel Rădoi... Mai ții minte cum era când a 
intrat prima dată în vestiar la Steaua?

Eu am venit a treia oară la Steaua în 2003, 
Mirel era deja acolo. Era căpitanul echipei, 
iar în scurt timp am devenit eu al doilea 
capitan. Am făcut cuplu cu Mirel ca fundași 
centrali, am încercat și cred că am reușit 
să-l poziționez prin experiența mea, destul 
de bine în teren, și îmi aduc aminte că, deși 
fi ind la o vârstă fragedă, era o personalitate 
în vestiar.

-Cum a fost ascensiunea lui? S-a datorat 
cuiva sau pur și simplu s-a impus el, ca 
personalitate?

Fără să fi e adus de Victor Pițurcă, nu avea 
cum să se afi rme. Dar valoarea și caracterul 
lui îl poziționau ca un jucător exponențial al 
fotbalului romanesc.

-Nu vreau să-l vorbești de rău sau să dai din  
casă. Dar ce ciudățenii are personajul Mirel 
Rădoi?

Fiind oltean, încăpățânarea este la cote 
maxime. Dar, la Mirel, principala calitate 
este spiritul de echipă și leadership-ul 
pregnant pe care îl emană.

-Chiar, apropos,  nici nu știu în ce relații 
sunteți... mai vorbiți, ați mai vorbit după ce tu 
ai plecat de acolo?

Am vorbit, chiar daca el a fost plecat. Chiar 
înainte de meciul cu Irlanda de Nord, la ora 
8 dimineața, i-am dat un mesaj urându-i 
„Baft ă”, iar el mi-a și raspuns. Mirat, i-am 
dat mesaj înapoi că „Nu dormi?”, după care 
mi-a spus că are emoții și se gândește numai 
la meciul din seara aceea. După meciul din 
Austria, i-am dat mesaj spunându-i că nu o 
să-i mai dau vreodată mesaj înainte de meci 
pentru că nu a fost de bun augur, se pare.

-Te știu un om franc, sincer, și de asta te 
întreb... Care crezi că e marele atu al lui Rădoi, 
ca selecționer, și care crezi că e principala lui 

slăbiciune?
Marele lui atu este faptul că a fost un 

jucator mare al echipei naționale, care a 
dat dovada de putere de muncă, de luptă, 
și jucatorii actuali ai echipei naționale, care 
au crescut văzându-l cum joacă, cred că 
nu au cum să nu dea totul pentru echipa 
națională. Minus, dacă putem să-i spunem 
așa, este faptul că este foarte tânăr și că îi 
lipsește experiența de selecționer la echipa 
mare.

-Și vreau sa te mai întreb o ultimă chestiune. 
Ciprian Tătărușanu a avut o exprimare 
uluitoare la conferința de dinaintea meciului 
cu Austria. A spus că nu-l interesează ce 
cred suporterii români, el fi ind îmbrăcat în 
treningul echipei naționale. Ce ai fi  făcut tu, în 
locul lui Rădoi, în această situație?

Eu cred ca Mirel a avut o discuție cu 
Ciprian, care este al 2-lea căpitan al echipei 
naționale, și sunt convins că Tătărușanu și-a 
reconsiderat pozitia vis-a-vis de suporterii 
echipei naționale și că a fost o declarație 
nefericită. 

 ”NU-I MAI UREZ NICIODATĂ ÎNAINTE DE MECI SUCCES LUI RĂDOI!
RĂCHITĂ DESPRE RĂDOI:RĂCHITĂ DESPRE RĂDOI:

Și dacă vă pregătiți să incendiați Internetul și să vă gândiți că Vivi Răchită e la cuțite cu fostul coleg de linie din defensiva Stelei, 
vă rog să vă opriți. Și să citiți ceea ce spune Vivi despre Mirel Rădoi selecționerul, Mirel Rădoi caracterul și Mirel Rădoi omul de 

echipă. Și eu l-am cunoscut și am lucrat ani buni, și deși n-a fost chimie între noi, întotdeauna l-am apreciat. E un gladiator și se pare că 
naționala României, căci despre ea vorbim astăzi, lăsăm puțin Petrolul în stand by, naționala României arată bine cu Rădoi pe bancă. 
Desigur, că sunt multe de pus la punct, inclusiv la autoritate, e ceva acolo, antrenorul se poartă cu mănuși cu jucătorii, jucătorii merg pe 
vârfuri, în fi ne, se poate corecta. E bine că avem viitor. 
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Vivi cum ți se paare

Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
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