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 „Etica adevărată începe acolo unde cuvintele încetează să mai fi e folosite.”
- Culese de Tata  Albert Schweitzer (1875 - 1965) fi lozof german

Ziarul   Ploiestii,

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PE LOCURI, PE LOCURI, 
FIȚI GATA...FIȚI GATA...
AȘTEPTAȚI!AȘTEPTAȚI!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Ha! Ce credeați? Că imediat
ce ai fost ales primar, chiar 

dacă ai mai fost și se presupune că știi 
cu ce se mănâncă treaba, te apuci de 
muncă!? Neh! Poate în fi lme. La noi nu 
e așa. Mai întâi e sărbătoarea! Lăutari, 
băutură, pastramă...tot tacâmul...timp 
de o săptămână. Apoi e săptămâna de 
reveneală, pe undeva pitit de lume, doar 
alesul cu aleasa și nașii sau fi nii. Abia 
apoi deschizi pentru prima dată ușa de 
primar....O deschizi, te uiți la scaun, 
comanzi altul mai lat în spate și pleci. Nu 
înainte să treci să-ți numeri consilierii. 
După care începi să faci ce știi cel mai 
bine, lucrul pentru care mama ta te-a 
adus pe pământul ăsta și ți-a pus stea de 
primar în frunte, și anume...STRATEGII! 
Acum să vezi ce consum de neuroni. 
Trei ai mei, cu doi ai lui, plus încă doi ai 
ălorlalți, mai furăm doi de la dușmani...
și gata majoritatea. Să mai zică cineva 
că nu a dat norocul peste localitate cu 
ditamai geniu strategic în frunte. Ei bine, 
treaba asta cu adunarea majorității nu e 
simplă deloc. Ea poate să dureze chiar și 
trei săptămâni, dacă nu mai mult.

Ce urmează acum? Munca? Hai, stai 
ușor! Unde te crezi? Abia acum e treaba 
aia grea. ÎMPĂRȚEALA! Nu aia de bani 
și contracte că despre aia e timp căcălău, 
patru ani. Împărțeala de posturi. Mai 
întâi trebuie hrăniți ai noștri. Începem 
cu secretara, șoferul, șeful de cabinet, 
șefi i de birou, șefi i de departamente, șefi i 
de sub șefi , șefuții, șefuțeii, subșefuțele 
șamd. Urmează ai aliaților principali, 
ai aliaților secundari și, nu în ultimul 
rând, aliații strategici de la dușmani, de 
care avem în continuare nevoie. Ei bine, 
treaba asta poate să mai dureze încă vreo 
trei săptămâni. Hai că a trecut greul cu 
asta. Gata.

Iar acum, când zici că e lumea 
pregătită de muncă, ce să vezi!? Hop-
țop, campanie electorală pentru alegerile 
generale de pe 6 decembrie. Deci nu e 
rost de muncă pentru noi, ci tot pentru 
ei...adică pentru partid și mai marii lui. 
Iar afi șe, bannere, alergătură pentru 
voturi. Munca dracu! După care...altă 
sărbătoare, altă refacere, altă strategie, 
altă împărțeală și, uite așa, ne vedem cu 
actualii primari aleși, abia de Paște, când 
o da fi rul ierbii noi.

Până atunci...PANDEMIE liniștită!
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Ce spun europenii Ce spun europenii 
și ce afi rmă românii și ce afi rmă românii 
despre criza Covid?despre criza Covid?
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Igor Dodon, un pietroi de Igor Dodon, un pietroi de 
gâtul Republicii Moldova, gâtul Republicii Moldova, 
ce o trage la fundce o trage la fund

Se prefi gurează Se prefi gurează 
alt scandalalt scandal
religios în Româniareligios în România

LIBERALII AU JUCAT BINE CARTEA VICTORIEI LIBERALII AU JUCAT BINE CARTEA VICTORIEI 
LA ALEGERILE LOCALE DIN 27 SEPTEMBRIE

PSD, ÎN SCHIMB, I-A FĂCUT MAI PSD, ÎN SCHIMB, I-A FĂCUT MAI 
MARI DECÂT SE CUVINE PE CEI DE 

LA PPUSL ȘI PRO ROMÂNIALA PPUSL ȘI PRO ROMÂNIA

Complet atipice, până la
urmă, alegerile locale 

din acest an. Și nu din cauza 
pandemiei sau a crizei ce va să 
fi e (ori deja este!), ci din pricina 

felului în care s-au prezentat 
partidele, cel puțin în Prahova, 
la acest scrutin. Și mai cu seamă 
PSD, care aparent a pierdut vreo 
11 primării, semnând alianțe 

locale cu minuscula formațiune 
a lui Dan Voiculescu, Partidul 
Puterii Umaniste Social-
Liberale și câteva cu Partidul 
Pro România, condus de Victor 
Ponta. Din această ecuație, căreia 
nu-i intuim rațiunea, dat fi ind 
faptul că PPUSL chiar nu are 
reprezentativitate în Prahova, 
deci nu putea aduce voturi, dar 
putem presupune că a deschis 
larg ușa unor televiziuni de știri, 
social-democrații au ieșit în 
pagubă, iar PPUSL s-a ales cu un 

câștig (în cadrul alianței) la care 
nici măcar nu ar fi  visat.

Așadar, la alegerile locale 
din acest an, s-au înscris 
candidați pentru primari sau 
consiliile locale- atenție, lucru 
nemaiântâlnit vreodată în 
Prahova, în ultimii 30 de ani!- din 
47 de partide politice, organizații 
ale cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, alianțe 
politice și electorale, candidați 
independenți. 

omplet atipice până la felului în care s au prezentat

Pentru că în ultima perioadă numărul
zilnic al românilor depistați pozitiv se 

menține la peste 2000 de cazuri, Comitetul 
Național pentru Situații Speciale de Urgență 
a dispus unele restricții severe. Acestea însă 
vor fi  aplicate la nivel local, dacă incidența 
cumulată pe 14 zile a Covid-19 depășește 1,5 
cazuri active la 1.000 de locuitori. Progresiv 
așadar (ca în București, Iași, Galați) se va lua 
măsura închiderii sălilor de cinema, teatru 
și de spectacole, a teraselor, cafenelelor 

și restaurantelor, iar purtatea măștii în 
apropierea școlilor devine obligatorie. În 
Prahova, restricțiile au vizat   deocamdată 
trecerea unor școli la scenariul roșu. Vorbind 
despre cazuri active, cele mai multe sunt 
în Ploiești-263, Câmpina-31, Poienarii 
Burchii-28, Băicoi-24, Breaza-21, Scorțeni 
-19, Păulești-18, Blejoi-14, Măneciu-13,
Mizil 12, Comarnic și Târgșoru Vechi-11
fi ecare, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de
Pădure, Filipeștii de Târg-câte 10 fi ecare.

ÎNCEPE PROGRAMUL PENTRU ÎNCEPE PROGRAMUL PENTRU 
AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE

Primăria Ploiești, prin 
Administrația Serviciilor 

Sociale Comunitare, anunță că a 
început activitatea de distribuire și 
depunere a formularelor de cerere 
și declarație pe propria răspundere 
pentru acordarea ajutorului de 
încălzire a locuinței, aferent 

sezonului rece 2020-2021. Începând 
de ieri, cererile pot fi  procurate de la 
sediul Serviciului Ajutoare Încălzire, 
Programe și Incluziune Socială, din 
Str. Văleni, nr. 32 (în spatele sediului 
SGU) și de la Uniunea Asociațiilor 
de Proprietari Prahova, Str. General 
Vasile Milea, nr.1. bl.A7, parter.

FOSTUL POD DE FOSTUL POD DE 
LEMN NU-I GATA!LEMN NU-I GATA!
O singură investiție mai de... „Doamne, ajută” a început 

în Ploiești, dar și aceea s-a împotmolit, zice că din 
cauza constructorului. Vorbim despre podul peste calea 
ferată dintre strada Depoului și cartierul Mimiu (fostul pod 
de lemn), început acum vreo doi ani și care avea termen de 
fi nalizare- amânat deja-pe 15 septembrie. Stadiul lucrărilor 
a ajuns cam pe la 90%, iar primarul Adrian Dobre credea că 
va fi  dat în folosință prin noiembrie, chestiune pe care noi 
chiar nu o credem posibilă. Până una alta, ce să facă Primăria 
Ploiești? Nimic. Aplică penalități constructorului.

COVID-19 ÎNCHIDE IAR TERASELE ȘI TEATRELE

rimăria Ploiești prin sezonului rece 2020 2021 Începând
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Marin Barbu știe ce i-a Marin Barbu știe ce i-a 
lipsit Petrolului ca să lipsit Petrolului ca să 
promoveze: liniștea!promoveze: liniștea!
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Plecat pe undeva prin 
Canada, Radu Moraru, 

creatorul emisiunii „Nașul TV”, 
unul dintre artizanii protestelor 
anti-Covid de la București, susține 
sus și tare că vorbește deseori la 
telefon cu președintele Trump 
și cu cancelarul german Merkel. 
Mda, ce să zic, Răducule, e bine că 
n-ai ajuns să vorbești cu Napoleon 
Bonaparte sau cu Abraham 

Lincoln ori, știu și eu, cu Epicur 
sau Confucius. Așa, dacă te rezumi 
la Donald și Angela, hai, meargă 
și regina Elisabeta a Angliei, mai 
există o scăpare...

Fostul secretar general al PSD, 
Codrin Ștefănescu, a intrat 

iar în delir: „Nu deznădăjduiți! 
Va veni și vremea patrioților. 
Sau vremea hastag-corporatisto-
reziștilor. Ori una, ori alta! Totul 
ține de noi. Vremuri grele cu 
usr-iștii, da”... Dar de ce-s grele, 
drăguță, v-au dat haștagiștii peste 
mână, când v-au prins cu ea la 
borcanul cu miere, v-au tăiat 
conducta la banul public, v-au 
oprit de furat ca prin codru? 
Băiete, eu zic să te califi ci și tu 
într-o meserie, să înveți să faci 
naibii ceva, că din politică nu cred 
că vei mai putea trăi de aici înainte, 
fi indcă nu te va vota nici măcar 

Floricica Dansatoarea. Apropo, 
tu ești ca în proverbul ăla, „râde 
dracul de porumbe negre și pe sine 
nu se vede”... Deci, cum ar veni, 
ptiu, Satană!

De la nea Căcălin citire: 
„Cei care au crezut în 

atașamentul democratic al celor de 

la USR bănuiesc că încep să-și dea 
seama că totul este doar o spoială și 
dacă zgârii puțin pojghița de aparent 
civism al haștagiștilor constați că 
sub ea se ascund niște bolșevici 
sadea!” Acuma, Tăricene, stau eu 
și mă întreb: să fi e mai bolșevici 
copiii ăștia născuți în capitalism 
sau tu, care chiar ai făcut, cândva, 
pe bolșevicul? Până la urmă nici tu 
nu mai știi ce vrei: în 2017 îi făceai 
slugile lui Soros, apoi le-ai zis că-s 
neonaziști, iar acum reinventezi 
comunismul muncitoresc cu ei? 
Nu ține, bade, că unii din ăștia 
chiar îs intelectuali rasați ca să 
poată fi  vreodată marxiști-leniniști 
sau măcar secretari PCR, ca tălică! 
Măcar ai fi  putut învăța asta de la 
cea mai tânără din nevestele tale...

Secretarul de stat Raed 
Arafat a anunțat, după 

reuniunea CNSU de luni seară, 
că a fost luată decizia permiterii 
sărbătorilor religioase, însă numai 

cu participanți din localitatea 
respectivă. Astfel, la racla cu 
moaștele Sfi ntei Parascheva, vor 
avea voie să meargă doar locuitorii 
Iașului, nu și pelerini din toată 
țara. Hait, păgânule, l-ai nenorocit 
pe Pandele! Cum o să mai facă el, 
să trimită alea 140 de autocare cu 
votanți de la Voluntari, tocmai la 
moaștele Sfi ntei, ha, te aud, zici? 
Păi, cu asta ți s-a înfundat, Arafate! 
Totul în țara asta până la Pandelică 
și Găbița, priceput? Că acuș se 

apucă ăia să strige că le-ai furat 
moaștele...

Cică șeful Autorității 
Electorale Permanente 

(AEP), Constantin-Florin 
Mitulețu-Buică, a plagiat mai bine 
de jumătate din teza de doctorat pe 
care a susținut-o la Universitatea 
Națională de Apărare. Emilia 
Șercan, jurnalista care se ține 
scai de plagiatori, povestește că 
l-a sunat pe musiu să-i zică tema 
tezei de doctorat, dar omul n-avea 
habar. Ea crede că Mitulețu a 
plagiat de la conducătorul său de 
doctorat peste 40 de fi le, iar drept 
răsplată l-a angajat pe beizadeaua 

profului la AEP... Acuma, fato, 
ce te-a apucat, te iei fi x de omul 
cuplului Mănduța-Olguțu, fi r-ar 
să fi e? Că uite la el, ce craiovean 
mândru iaști! E sufi cient să te uiți 
la mecla lui să vezi că n-a plagiat 
nimic; după cum e la chip cred că 
nici să copieze nu e în stare.

Ludovic Orban se 
întreabă:„Nu nu pot să 

înțeleg de ce locuitorii sectorului 
5 au votat cu Cristian Popescu 
Piedone. Nu știu cât va putea să 
fi e primar, are o condamnare dată 
de instanța de fond.” Nu înțelegi, 
Mandolină? Uite, îți explic: tot 
așa de bine cum voi l-ați sprijinit 
pe primarul din Sângeorz-Băi, ăla 
care și-a umilit public propriul 
copil; tot așa cum l-ați făcut pe 
Blaga europarlamentar, deși are 
tinichele penale în CV; tot așa cum 
voi îl țineți în brațe pe ministrul 
Grindă, deși a umblat cu falsuri 
în declarații; cum l-ați apărat pe 
ministrul de Interne, deși mașina 

în care se afl a a produs un accident. 
Hai, ne lași? Din punctul nostru 
de vedere, Piedone și toți ăia cu 
penale de coadă n-ar mai trebui să 

candideze în veci, poate doar prin 
Congo...

Știre de presă: „România 
așteaptă de 30 de ani o 

autostradă care să taie Carpații, 
iar în acest an, când în sfârșit a 
fost începută lucrarea pe sectorul 
Pitești-Sibiu, șantierul a fost sistat. 

Specialiștii și-au dat seama că 
autostrada trece prin curtea a 
doi localnici din Tălmaciu, care 
nu au fost expropriați și au oprit 
construcția autostrăzii pe Secțiunea 
1, Sibiu-Boița.” Na, bre, asta e 
soarta noastră, dacă nu dăm cu 
oiștea-n gard, ne proptim cu 
ditamai autostrada într-o casă! 
Adică cine în lumea asta ar mai fi  
în stare de performanțe de-astea, 
decât niște ibovnice făcute peste 
noapte mari specialiste în... șosele 
sau niște gigolo de Bragadiru unși 
șefi  la ceair, pardon, CNAIR...

Moș Tăgârță Cristoiu 
a criticat declarațiile 

lui Iohannis prin care acesta 
ar fi  anunțat reluarea luptei 
anticorupție: „Președintele a 
indicat procurorilor DNA să 
repornească în forță dosare, ca pe 
vremea lui Kovesi. Șeful statului 
ignoră independența justiției 
consacrată de Constituție și dă 
directive procurorilor DNA.” 
Serios, bre, Ardei Umplut, și care 
e independența procurorilor și 
judecătorilor, aia de amâna la 
nesfârșit procesele, până când 
se prescrie fapta, așa cum s-au 
petrecut lucrurile în Românica 
noastră? Și ce independență mai 
au, să-i scape de pârnaie pe alde 
politicienii ăia pupați de tine în 
tur? Sau să ia pensii speciale, dar 
în viața lor să nu fi  prins decât un 
găinar?

 Săptămâna pe scurt 
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FEMEIE UCISĂ ȘI ARUNCATĂ 
ÎNTR-O RÂPĂ LA COSMINELE

Principalul suspect al crimei 
de la Cosminele a fost reținut, iar 
ulterior a fost arestat preventiv 
pentru 30 de zile. Este vorba 
despre un tânăr în vârstă de 25 
de ani, care este acuzat că și-ar fi  
ucis iubita, într-un moment de 
furie, când ar fi  afl at că aceasta 
a fost căsătorită și are doi copii. 
Cadavrul femeii din Ploiești a fost 
găsit într-o râpă, pe raza loalității 

Cosminele, într-o zonă mai izolată. 
Femeia era dată dispărută încă din 
data de 29 septembrie, după ce 
aceasta nu s-ar fi  prezentat, cu o zi 
înainte, la serviciu și nici nu ar fi  
comunicat vreunei persoane unde 
se deplasează. Dacă va fi  găsit 
vinovat, tânărul riscă ani grei de 
închisoare.

INCENDIU VIOLENT LA 
FILIPEȘTII DE TÂRG

Cinci echipaje de pompieri au 

fost alertate de urgență în satul 
Brătășanca din comuna Filipeștii 
de Târg, în urma unui anunț 
referitor la un incendiu. La sosirea 
echipajelor la locul evenimentului, 
incendiul se manifesta violent la 
două anexe gospodărești și la o 
locuință  particulară, pe o suprafață 
de aproximativ 200 mp. „Incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil, din 
cauza jarului sau scânteilor purtate 
de vânt și căzute pe materiale și 
substanțe combustibile. Urmare a 
evenimentului au ars aproximativ 
3 tone de cereale, bunuri 
gospodărești, mobilier și lemne de 
foc”, a anunțat ISU Prahova.

COPIL ARS DUPĂ CE 
PĂRINȚII AU TURNAT 

BENZINĂ PE CĂRBUNII 
ÎNCINȘI DIN GRĂTAR

Un copil în vârstă de 4 ani din 
Poienarii Burchii a suferit arsuri 

grave în urma unui accident 
cumplit. Părinții acestuia ar fi  
stropit un grătar cu combustibil, 
pentru aprindere. Băiețelul a 
suferit arsuri de gradul II și III pe 
90% din suprafața corpului. „La 
locul evenimentului a fost solicitată 
intervenția unui elicopter SMURD. 
Echipajul l-a preluat pe copil și 
l-a transportat la spitalul clinic 
Grigore Alexandrescu București. 
Totodată, la locul intervenției a fost 
asistată medical și o fetiță de 13 ani 
care a suferit un atac de panică”, a 
precizat ISU Prahova.

Lincoln ori știu și eu cu Epicur
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INCENDIU LA O 
LOCOMOTIVĂ DE TREN, ÎN 

GARA SINAIA
Locomotiva unui tren care 

circula pe ruta Brazi - Șimleul 
Silvaniei a luat foc în Gara Sinaia. 
Pompierii prahoveni au reușit 
să localizeze incendiul după o 
intervenţie de aproximativ 10 
minute. Din fericire, nimeni nu 
a fost rănit. În momentul în care 
pompierii militari au ajuns la fața 
locului, incendiul se manifesta 

fără fl acără. Acesta a izbucnit la 
locomotiva unui tren cu 24 vagoane 
în componenţă. Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă Prahova 
a trimis la faţa locului  două 
autospeciale de stingere si una de 
prim ajutor. „La sosirea echipajelor 
la locul intervenției, incendiul se 
manifesta la cablurile de forță de 
la motorul 6. Incendiul a izbucnit, 
cel mai probabil din cauza unui 
cablu electric defect neizolat 
corespunzător sau cu izolația 

deteriorată ca urmare a unei acțiuni 
mecanice ori fi zice”, a anunțat ISU 
Prahova.

INCENDIU DE VEGETAȚIE 
USCATĂ. APROXIMATIV 20 
DE HECTARE CUPRINSE DE 

FLĂCĂRI
Pompierii prahoveni au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat și a 
solicitat ajutorul pentru localizarea 
și lichidarea unui incendiu de 
vegetație uscată izbucnit în 
localitatea Boldești-Scăeni. „La 
sosirea echipajelor de intervenție, 
incendiul se manifesta violent pe 
o suprafață de aproximativ 20 de 
ha cu pericol de propagare din 

cauza vântului puternic”, a anunțat 
ISU Prahova. La fața locului au 
acționat 12 pompieri care au reușit 
să lichideze fl ăcările după o oră și 
jumătate. Incendiul a izbucnit, cel 
mai probabil, din cauza focului 
deschis în spații deschise.
TIR ÎN FLĂCĂRI, PE DN1, LA 

BĂICOI
Un autotren încărcat cu ambalaje 

a  fost cuprins de fl ăcări pe DN 1, în 
dreptul localității Băicoi. „Flăcările 
au cuprins rapid elementele 
plastice din componența cabinei, 
cauciucurile, rezervorul, prelata 
semiremorcii și aproximativ 25% 

din marfa transportată”, a anunțat 
ISU Prahova. Din fericire, nimeni 
nu a fost rănit. 
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Institutul Național de 
Statistică spune că, 

în trimestrul al II-lea din 
anul curent, veniturile 
totale (salarii și veniturile 
în natură) medii lunare 
au reprezentat, în termeni 
nominali, 5.077 lei pe 
gospodărie și 1.973 lei 
pe persoană. INS face 
următoarea distincție între 
veniturile gospodărești: 
veniturile bănești au fost, 
în medie, de 4.693 lei lunar 
pe gospodărie (1.823 lei 
pe persoană), iar cele în 
natură, de 384 lei lunar 
pe gospodărie (149 lei 
pe persoană). Salariile și 
celelalte venituri asociate 
lor au format cea mai 
importantă sursă de venituri 
(67,8% din veniturile 
totale ale gospodăriilor). 

La formarea veniturilor 
totale au contribuit, de 
asemenea, veniturile din 
prestații sociale (19,0%), 
din agricultură (1,9%), 
din activități neagricole 
independente (1,8%), din 
proprietate și vânzarea de 
active.

Cheltuielile totale s-au 
situat, în medie, la 4.163 
lei lunar pe gospodărie 
(1.618 lei pe persoană), ceea 
ce reprezintă 82,0% din 
nivelul veniturilor totale, 
iar principalele destinații 
au fost: consumul de bunuri 
alimentare, nealimentare, 
servicii și transferurile 
către administrația publică 
și privată și către bugetele 
asigurărilor sociale, 
sub forma impozitelor, 
contribuțiilor, cotizațiilor, 

precum și acoperirea unor 
nevoi legate de producția 
gospodăriei (hrana 
animalelor și păsărilor, plata 
muncii pentru producția 
gospodăriei, produse 
pentru însămânțat, servicii 
veterinare etc.). În privința 
investițiilor (cumpărarea 
sau construcția de locuințe, 
cumpărarea de terenuri 
și echipament necesar 
producției gospodăriei), 
acestea dețin o pondere 
de 0,7% în structura 
cheltuielilor. Produsele 
alimentare și băuturile 
nealcoolice au deținut, 
în trimestrul II 2020, în 
medie, 37,7% din consumul 
gospodăriilor. Acestea sunt 
urmate de plata utilităților 
și cheltuieli cu locuința, în 
general (15,2%), tutun și 
băuturi alcoolice (9,2%), 
informații și comunicații 
(6,8%), întreținerea 
locuinței și mobilier (6,3%), 
cheltuieli cu transportul 
(6,1%), îmbrăcăminte 
și încălțăminte (5,9%), 
îngrijire personală, protecție 
socială, sănătate (5,1%). 
Pentru vacanțe, educație, 
sport, cultură, asigurări 
servicii sociale, românii au 
rezervat doar, atenție, 2,6% 
din venituri!

După ce vreo 15 ani autoritățile 
s-au jucat de-a construirea unui 

penitenciar la Berceni, pe amplasamentul 

unei foste unități militare, ceva de genul 
„uite-o, nu-i”, acum afl ăm că e posibil ca 
pușcăria să nu se mai edifi ce deloc, din 

cauza unui conținut ridicat de azbest în 
sol. Penitenciarul Ploiești, autoritatea 
contractantă a tuturor serviciilor și 
lucrărilor destinate noii închisori, este 
obligată acum să realizeze un studiu de 
mediu privind prezența azbestului în 
zona fostei cazarme. Într-una din multele 
documentații care au însoțit acest obiectiv 
se arată că, „în urma vizitei directorului 
Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
de la începutul anului 2020, s-a solicitat ca 
pentru obiectivul de investiții P47 Berceni 
(închisoarea de la Berceni adică) să fi e 
efectuat un studiu de mediu privind prezența 
azbestului pe porțiuni ale terenului unde se 

va construi penitenciarul. Astfel, prestatorul 
va furniza servicii de investigare a prezenței 
deșeurilor cu azbest și va elabora un raport de 
investigare a amplasamentului”. Altfel spus, 
e posibil ca ofi cialii să scape de corvoada 
realizării spațiului de detenție, fi indcă urme 
de azbest există cam peste tot pe unde s-a 
construit în comunism. Dar europenii, care 
ar fi  suportat o parte din fi nanțarea clădirii, 
nu se joacă de fel cu așa ceva: Directiva 
1999/77/CE a interzis încă din 2005 toate 
utilizările de azbest, iar Directiva 2003/18/
CE interzice extracția de azbest, precum 
și fabricarea și prelucrarea produselor din 
azbest. 

upă ce vreo 15 ani autoritățile unei foste unități militare ceva de genul

AU PUS CRUCE PENITENCIARULUI AU PUS CRUCE PENITENCIARULUI 
DE LA BERCENIDE LA BERCENI

CONTESTATARII LUI CONTESTATARII LUI 
TOADER AR PUTEA FI... TOADER AR PUTEA FI... 

UN SINGUR PESEDIST?!!UN SINGUR PESEDIST?!!
La București se știe așa: „o scrisoare 

semnată de mai mulți membri ai PSD 
Prahova, prin care aceștia cer schimbarea 
din funcție a actualului președinte al 
organizației, Bogdan Toader, a ajuns la 
șeful partidului, Marcel Ciolacu.” 

În PSD Prahova se cunoaște cu totul 
altceva, cel puțin așa spune liderul social-
democraților: „Este vorba de o scrisoare a 
unui singur membru de partid din Poienarii 
Burchii”.

Posibilii semnatari ar solicita 
schimbarea din funcție a lui Toader din 
cauza rezultatelor modeste la alegerile 
locale, unde PSD a câștigat 30 de primării 
( + 11 în alianță), față de PNL-57. În plus, 
aceștia acuză și că președintele PSD a 
pierdut președinția Consiliului Județean 
Prahova, în favoarea liberalului Iulian 
Dumitrescu, la o diferență de vreo 34.000 
de voturi. Ca și cum responsabilitatea ar fi  
doar a sa...

În rol de posibil înlocuitor este văzut 
fostul ministru al Justiției, râfoveanul și 
verișorul (prin alianță)  al lui Victor Ponta, 
Robert Cazanciuc.

Acuma, cum fum fără foc nu iese 
niciodată, e posibil ca mulți să tânjească 
poziția lui Toader. Rămâne de văzut dacă 
doresc acest lucru și cei care îl susțin din 
spate...

Haideți s-o spunem deschis (adevărul 
este cunoscut de toată lumea, fi ind negat 
însă ofi cial): dacă sprijinul acordat de 
familia Cosma va înceta, normal că Toader 
va fi  îndepărtat. Dacă nu, pot să dorească 
toți pesediștii din județ schimbarea, acest 
lucru nu se va întâmpla!

De-a lungul istoriei, PSD și-a devorat 
liderii mai ceva decât au făcut-o adversarii 
politici. Ne amintim pățania lui Săniuță, 
sabotat de Mircea Cosma. Sau de povestea 
de la Ploiești, când Calotă a fost săpat de 
Daniel Savu...

CEI MAI MULȚI BANI AI CEI MAI MULȚI BANI AI 
ROMÂNILOR SE DUC PE ROMÂNILOR SE DUC PE 
ALIMENTE, UTILITĂȚI, ALIMENTE, UTILITĂȚI, 
TUTUN ȘI TELEFOANETUTUN ȘI TELEFOANE
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ACCIDENT RUTIER 
PE DN 1 B, LA VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN1B, după ce două auto au intrat 
în coliziune. Din primele verifi cări 
se pare că un bărbat, în vârstă 
de 63 de ani, care se deplasa la 
volanul unui autoturim, pe banda 
numărul unu, pe sensul de mers 
Ploiești - Buzău, nu s-ar fi  asigurat 
corespunzător la efectuarea 
manevrei de întoarcere și a intrat 

în coliziune cu un autoturism 
condus de un tânăr, în vârstă de 25 
de ani, care se deplasa pe același 
sens de mers, pe banda numărul 
doi. În urma evenimentului, 
tânărul a fost transportat la spital 
pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatele au fost 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. 
Trafi cul a fost restricționat pe 
banda numărul doi a sensului de 
mers Ploiești-Buzău.

ACCIDENT PLOIEȘTI, 
UN AUTO ȘI O CĂRUȚĂ 

IMPLICATE 
Din primele verifi cări, se pare 

că un minor, în vârstă de 15 
ani, care se deplasa cu un atelaj 
hipo, pe un sector de drum unde 
este interzis accesul, respectiv 
strada Transilvaniei, din direcția 
Gheorghe Doja către Văleni, 

ajungând la intersecția cu strada 
Bratocea, a intrat în coliziune 
cu un  autoturism condus de un 
bărbat, în vârstă  de 53 de ani, 
care nu ar fi  respectat semnifi cația 

indicatorului Oprire și ar fi  
pătruns în intersecție pentru a 
efectua virajul la stânga către 
strada Gheorghe Doja. Cei doi 
au fost testați cu aparatul etilotest 
rezultatele fi ind negative. În urma 
evenimentului pasagerul din 
atelajul hipo în vârstă de 36 de ani 
a fost transportat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. 
„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.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Comitetul Național pentru 
Situații de Urgență (CNSU) 

a decis, luni seară, că este permisă 
organizarea de manifestări cu 
ocazia sărbătorilor religioase, dar 
numai cu participarea celor care 
au domiciliul sau reședința în 
localitatea respectivă. Motivația 
principală ține de faptul că riscul 
de infectare este unul foarte mare 
atunci când pelerinii se deplasează 
dintr-o localitate în alta, cu mijloace 
de transport în comun sau cu 
autocarele. Măsura CNSU are loc 
în contextul în care reprezentanții 
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei 

au decis că pelerinajul de la Iași, de 
Sfânta Parascheva, nu va fi  anulat, pe 
fondul pandemiei de coronavirus. 
Sfânta Liturghie va avea loc pe 14 
octombrie și va fi  ofi ciată pe un 
podium amplasat pe Bulevardul 
Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul 
altarului Catedralei Mitropolitane. 
De regulă, la acest mare pelerinaj, 
sosesc creștini din toată țara, unii 
chiar trimiși cu sutele de autocare de 
anumite autorități locale. 

Patriarhia Română a reacționat 
deja la aceste prime măsuri în vreme 
de pandemie ale CNSU:

„Înțelegem, desigur, că noile 

măsuri ale autorităților sunt 
justifi cate exclusiv de creșterea 
alarmantă a numărului de pacienți 
cu Covid, de necesara prevenire 
și diminuare a îmbolnăvirilor ce 
pot conduce sau au condus deja 
la excedarea secțiilor ATI din 
spitale. Din perspectiva prezervării 
unor libertăți intangibile, precum 
fundamentala libertate religioasă, 
considerăm că măsurile sprijinite pe 
rațiuni medicale cu impact public 
trebuie luate cu maxim discernământ 
și atentă bunăvoință, astfel încât ele 
să nu conducă la afectarea acestor 
libertăți, la contrarierea și tulburarea 
oamenilor credincioși care compun 
majoritatea copleșitoare a societății 
românești. Măsurile ce se impun 
ca strict necesare trebuie justifi cate 
în mod onest de rațiuni sanitare 
foarte limpezi, precum și de probe 
indubitabile legate de respectarea 
sau nerespectarea regulilor în 
anumite locuri sau instituții. 
Bisericile sunt prin natura lor spații 
ale decenței, curățeniei și ordinii, 
nu ale dezordinii. Desigur, regulile 
stricte referitoare la igienă, la 
purtarea măștii în anumite momente 
și la păstrarea distanței de 1,5 m 
între persoane se impun inclusiv în 
spațiile liturgice și trebuie riguros 
respectate. Ceea ce în toată perioada 
de până acum s-a făcut în mod 
exemplar în cadrul tuturor cultelor 
religioase din România.” 

Conducerea centrală a PNL a aprobat, luni, protocolul 
de colaborare în plan local cu PMP. După ședința 

conducerii partidului, Robert Sigartău, secretarul general al 
PNL, a declarat: „În cadrul Biroului Executiv am votat și ratifi cat 
protocolul de colaborare în plan local între PNL și PMP. După 
cum știți, PMP se afl ă la guvernare alături de PNL, facem parte 
din aceeași familie politică-Partidul Popular European-și am luat 
decizia ca, în consiliile locale și consiliile judeţene, să avem un 
protocol de colaborare, în primul rând pentru a pune în aplicare 
programele de dezvoltare locală, promisiunile pe care le-au avut 
ambele partide în campanie și pentru a colabora foarte bine așa, 
cum o facem la nivel național”. Anterior, mai precis duminică, 
Colegiul Național al PMP a aprobat semnarea acestui protocol 
de colaborare cu PNL. Cele două partide infi rmă astfel temerea 
lui Traian Băsescu, liderul de facto al PMP, care-și exprima 
neîncrederea în Ludovic Orban: „PMP are deja suspiciuni 
majore și o încredere redusă în cuvântul lui Ludovic Orban”.

În condițiile pandemiei, 
care mai mult ca sigur va 

limita sau va face imposibilă 
deschiderea secțiilor de votare 
în Europa și oriunde în lume, 
prezența cetățenilor români din 
diaspora la alegerile parlamentare 
va fi  limitată. Practic, singura 
posibilitate ar fi   votul prin 
corespondență. Președintele 
Autorității Electorale Permanente, 
Florin Constantin Mitulețu-Buică, 

le-a transmis românilor din 
străinătate să se înscrie pentru 
votul prin corespondență, aceasta 
fi ind „unica garanție” pentru a-și 
exercita dreptul de vot: „Aceste 
alegeri sunt pe 6 decembrie, 
respectiv, 5 și 6 decembrie pentru 
Circumscripția 43 străinătate. 
Înregistrarea pentru votul prin 
corespondență  sau pentru secții 
a început cu data de 1 aprilie, pe 
platforma AEP votstrainatate.ro, 

dezvoltată în parteneriat cu MAE. 
Termenul de înregistrare s-a 
prelungit până pe 22 octombrie, 
pentru votul prin corespondență, 
iar cel pentru secțiile de votare-12 
cu totul, în afara țării- înscrierea 
s-a epuizat pe 21 septembrie.” În 
prezent există 16.500 de cereri 
pentru votul prin corespondență, 
deci diaspora- cea care a infl uențat 
decisiv alegerile prezidențiale-nu 
va mai avea greutate la alegerile 

parlamentare. Această situație 
va avantaja mai mult ca sigur 
partidele de stânga, știind fi ind 
faptul că diaspora românească 
votează de regulă forțele din 

dreapta spectrului politic. La 
alegerile prezidențiale, au votat 
aproape 1 milion de români din 
afară, aproape 90% din sufragii 
fi ind acordate lui Klaus Iohannis.

SOLUȚIA OPTIMĂ: VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂSOLUȚIA OPTIMĂ: VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

parlamentare Această situație dreapta spectrului politic La

PANDEMIA ÎMPIEDICĂ VOTUL PANDEMIA ÎMPIEDICĂ VOTUL 
DIASPORA LA ALEGERILE PARLAMENTAREDIASPORA LA ALEGERILE PARLAMENTARE

PROTOCOL DE PROTOCOL DE 
COLABORARE COLABORARE 

ÎNTRE PNL ȘI PMP ÎNTRE PNL ȘI PMP 
PENTRU CONSILIILE PENTRU CONSILIILE 
JUDEȚENE ȘI LOCALEJUDEȚENE ȘI LOCALE
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SE PREFIGUREAZĂ ALT SCANDAL SE PREFIGUREAZĂ ALT SCANDAL 
RELIGIOS ÎN ROMÂNIA

Cel mai mare pelerinaj religios din România, la racla cu moaștele 
Sf. Parascheva, adăpostite la Mitropolia Moldovei, de la Iași, e 

pe cale să declanșeze un confl ict între autorități și BOR, pe de o parte și 
între Guvern și creștini, pe de altă parte. BOR a decis ca pelerinajul să 
nu fi e anulat, iar CNSU a limitat prezența doar la cei care domiciliază 
în Iași. Măsura a aprins deja primele scântei...

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ 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!
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ÎNCREDEREA ÎN 
AUTORITĂȚI A SCĂZUT

În toate țările Uniunii Europene 
a scăzut, în iulie, încrederea în 
autorități, comparativ cu debutul 
pandemiei, din luna martie. Cei 
mai neîncrezători sunt fi nlandezii, 
danezii, maltezii, austriecii, 
olandezii, slovacii și letonii, țări în 
care, de altfel, guvernele nu au luat 
de la bun început măsuri radicale, 
tratând pandemia oarecum 
superfi cial. Există și câteva state în 
care încrederea a rămas constantă 
(Germania, Italia și Lituania) sau 
chiar a crescut (Slovenia, Franța, 
Spania și Luxemburg), chiar dacă 
unele dintre ele s-au confruntat cu 
tragedii de proporții (Italia, Spania 
și Franța). În România, încrederea 
în guvern a scăzut, mai ales după 
luarea măsurilor nepopulare 
privind restricțiile de călătorie, 
interzicerea adunărilor publice, 
perioada lungă de închidere a 
restaurantelor, hotelurilor, sălilor 
de spectacole, biserici etc. În 
plus, compatrioții noștri acuză 
un defi cit de comunicare. În 
ceea ce ne privește, încrederea în 
Guvernul Orban se situează, pe o 
scară de la 1 la 10, la 3, 5 puncte, 
mai scăzută decât la noi fi ind 
în Slovenia, Ungaria, Bulgaria, 
Croația și Polonia. Media UE 
de încredere este de 4,6. Cei 
mai încrezători în autorități 
sunt locuitorii din Luxemburg, 
Finlanda și Danemarca.

PANDEMIA, 
RESPONSABILĂ SAU NU 

DE PIERDEREA LOCULUI 
DE MUNCĂ?

9% dintre români spun că 
au devenit șomeri din cauza 
pandemiei. La fel ca noi (9%) au 
răspuns francezii, portughezii, 

irlandezii, lituanienii, polonezii și 
croații. Cele mai ridicate rate de 
răspuns sunt în Spania (16% dintre 
spanioli spun că și-au pierdut jobul 
din cauza crizei corona), Cipru 
(15%), Grecia (14%), Ungaria și 
Letonia (12), Bulgaria (10). La 
polul opus al clasamentului găsim 
Suedia, unde doar 3% din salariați 
susțin că pandemia a însemnat 
pentru ei pierderea locului de 
muncă, țară urmată, cu 4%, de 
Suedia, Olanda, Malta, Slovacia și 
Cehia. Media de răspuns la nivelul 
UE se situează la 8%. Eurofound 

atenționează că cifrele de mai sus 
nu trebuie confundate cu rata 
șomajului, care a crescut enorm în 
Spania și Grecia.

MUNCIM MAI MULT 
SAU MAI PUȚIN ÎN 
PERIOADA COVID? 

În jur de 38% dintre români 
spun că muncesc mai puține ore 
sau semnifi cativ mai puțin ca 
înainte de apariția crizei Covid. 
Alți 37%  declară că muncesc 
la fel ca înainte, în timp ce 16% 
muncesc un pic mai mult, iar 9% 
afi rmă că lucrează considerabil 
mai mult. Mai mult sau la fel 

de mult lucrează în pandemie, 
comparativ cu perioada de 
dinainte, angajații din Luxemburg, 
Spania, Austria, Portugalia, 
Suedia, Irlanda și Belgia. Salariații 
din Germania și Danemarca spun 
că nu lucrează cu mult mai mult 
decât înainte de Covid. Cei mai 
afectați de pandemie, în sensul 
că lucrează mai puțin, par a fi  
ciprioții, maltezii, grecii, italienii, 
spaniolii, polonezii, bulgarii și 
francezii. Europenii afi rmă că o 
bună parte din timpul petrecut 
acasă a fost dedicat îngrijirii 
copiilor sau vârstnicilor. Conform 

datelor, la nivel european, femeile 
au spus că petrec 35 de ore pe 
săptămână îngrijind copiii sau 
nepoții (comparativ cu 25 de ore 
pe săptămână pentru bărbați) și 18 
ore pe săptămână făcând treburile 
casnice (12 ore pe săptămână 
pentru bărbați). În Belgia, 
Germania, Slovenia și Spania, 
diferența de gen în îngrijirea 
copiilor sau nepoților a fost de 
doar 1 sau 2 ore, în timp ce în 
România și Grecia, diferența a fost 
de 13 sau 14 ore.

PERSPECTIVE 
OPTIMISTE PENTRU 

ROMÂNI
În legătură cu menținerea 

locului de muncă, percepția s-a 
modifi cat substanțial în România. 
Dacă la începutul pandemiei, 
aproape 25% dintre salariați se 
temeau că vor merge în șomaj, 
procentul a scăzut cam la 10%. 
Cei mai îngrijorați sunt bulgarii, 
maltezii, grecii și portughezii. La 
polul opus, al oamenilor lipsiți 
de probleme gândindu-se la locul 

de muncă, sunt cetățenii din 
Danemarca, Austria, Ungaria, 
Germania, Luxemburg, Olanda.
FĂRĂ BANI LA SALTEA...

Este limpede că foarte mulți 
români nu-și permit să-și facă 
rezerve de bani pentru a trăi de 
azi pe mâine, în cazul în care ar 
rămâne fără activitate. În această 
situație se regăsesc 38% dintre 
români. Pentru a supraviețui 3 
luni au stoc de bani 32% dintre 
respondenți, iar 6 luni rezistă cam 
20% dintre compatrioți. Nouă luni 
sau chiar un an pot trăi din rezerve 
alți 10% dintre români. Mai rău 
decât noi o duc letonii, polonezii, 
croații și bulgarii, clasamentul 
fi ind continuat în general cu țările 
din Est. Cel mai bine s-ar descurca 
luxemburghezii, maltezii, danezii 
și suedezii.

... DAR ȘI FĂRĂ 
DISPERARE

Bun, rezerve nu au, dar românii 
stau bine cu optimismul. Există 
două grupuri socio-economice 

care consideră 
că situația lor 
fi nanciară a 
rămas aceeași, în 
iulie, comparativ 
cu martie: 
șomerii (29%) 
și respondenții 
care desfășoară 
a c t i v i t ă ț i 
i n d e p e n d e n t e , 
adică o parte din 
cei care duc greul 
micii economii. 
Între angajați însă, 
mai cu seamă 
între cei de la stat, 
nu există mare 
îngrijorare. În 
general însă în 
iulie au fost mai 
puțini respondenți 
(31%), decât în 
aprilie (45%), 
care să spună 
că situația lor 
fi nanciară este mai 
gravă. Optimismul 
a crescut mult 
în cazul Belgiei, 
Bulgariei, Franței 
sau Germaniei 
și a scăzut în 
Finlanda, Suedia și 
Danemarca.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
ACCIDENT PE CENTURA DE 

VEST A PLOIEȘTIULUI
Evenimentul rutier s-a produs 
în zona sensului giratoriu de la 
Strejnicu, după ce un auto și o 
motocicletă au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări se pare că o 
femeie, în vârstă de 48 de ani, care se 
deplasa la volanul unui autoturism 
din direcția Strejnicu către 
Ploiești, când a ajuns la intersecția 
cu sens giratoriu DN 1 nu ar fi  
acordat prioritate de trecere unui 
motociclist în vârstă de 32 de ani 

care se deplasa din direcția Brașov 
către București. Conducătorii 
auto au fost testaţi cu aparatul 
etilotest, rezultatele fi ind negative. 
În urma evenimentului bărbatul 
a fost transportat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. 
„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 precizat IJP Prahova. 

 ACCIDENT RUTIER LA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un auto a intrat frontal într-
un alt autoturism. Din cercetări a 
reieșit faptul că un tânăr, în vârstă 
de 29 de ani, care se deplasa la 
volanul unui autoturism pe sensul 
de mers Ploiești către Buzău, din 
motive necunoscute, a pătruns 
pe sensul opus de mers intrând 
în coliziune cu un autoturism 
condus de o femeie  în vârstă de 
58 de ani. Conducătorii auto au 
fost testaţi cu aparatul etilotest, 
rezultatele fi ind negative. În urma 
evenimentului ambii conducători 
au fost transportați la spital pentru 

acordarea de îngrijiri medicale. „În 
cauză s-a întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de  
vătămare corporală din culpă”, a 
precizat IJP Prahova.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI, ÎN 
INTERSECȚIA ȘOS. VESTULUI 

CU BD. REPUBLICII
Polițiștii din cadrul Biroului 

Rutier au fost sesizați cu privire 
la faptul că, la intersecția străzilor 
Șoseaua Vestului cu Bulevardul 
Republicii, s-a produs un accident 
rutier în care au fost implicate 
două autoturisme. Din cercetările 
efectuate a reieșit faptul că, un 
tânăr, în vârstă de 19 ani, care se 

deplasa la volanul unui autoturism 
pe Bulevardul Republicii din 
direcția centru către Metro, 
ajungând la intersecția cu Șoseaua 
Vestului, ar fi  efectuat virajul la 
stânga către Șoseaua Vestului și nu 
ar fi  acordat prioritate de trecere  
unui autoturism condus de un 
tânăr de 24 de ani care circula pe 
Bulevardul  Republicii din direcția 
Cablul Românesc către centru, 
drum prioritar. Conducătorii auto 
au fost testaţi cu aparatul etilotest, 
rezultatele fi ind negative. „În 
cauză s-a întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă”, a 
precizat IJP Prahova.

CE SPUN EUROPENII ȘI CE AFIRMĂ CE SPUN EUROPENII ȘI CE AFIRMĂ 
ROMÂNII DESPRE CRIZA COVID?ROMÂNII DESPRE CRIZA COVID?

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Muncă 
și Viață (Eurofound) a dat publicității sondajul realizat în luna 

iulie și care înregistrează reacțiile la pandemie ale salariaților din 
statele europene. Ca de obicei, cu câteva excepții, românii se plasează 
aproximativ la extreme, la principalele întrebări incluse în acest studiu.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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ALEGERI LOCALE PRAHOVA:ALEGERI LOCALE PRAHOVA:

Vorbind strict de primării și consiliile 
locale, numai PSD, prin alianțele 

cu PPUSL și Pro România, a generat 25 
de alianțe care pot fi  însușite ca tot atâtea 
formațiuni politice:

-PSD-Pro România și PPUSL, Alianța 
pentru Prahova, pentru primăriile și 
consiliile locale din Câmpina și Ploiești;

-PSD-Pro România, alianțe locale pentru 
Urlați, Ariceștii Rahtivani și Starchiojd;

-PSD și PPUSL, alianțe locale pentru 
Talea, Băicoi, Cocorăștii Mislii, Filipeștii 
de Pădure, Florești, Măgureni, Scorțeni, 
Plopeni, Ștefești, Vălenii de Munte, Gura 
Vitioarei, Boldești Scăeni, Apostolache, 
Ariceștii Zeletin, Podenii Noi, Predeal 
Sărari, Bucov, Baba Ana, Ceptura, Fântânele 
și Râfov.

Efortul nu a fost răsplătit nici pe jumătate, 
PSD și aliații săi câștigând în această 
formulă  abia 11 primării (42,30%). E vorba 
fi x de acele comunități în care primarii 
(majoritari ai PSD și numai doi din aripa 
ALDE transferată la PPUSL, prin liderul 
Grațiela Gavrilescu) ar fi  câștigat lejer fără 
alte alianțe! În alte localități, PSD și Pro 
România au avut candidați proprii. Alianțe 
s-au înregistrat și în dreapta spectrului 
politic:

-PNL-USR-PLUS pentru Câmpina, 
Băicoi, Blejoi și Mizil;

-USR-PLUS pentru Albești Paleologu, 
Aluniș, Bălțești, Bărcănești, Berceni, 
Brebu, Bucov, Cocorăștii Mislii, Cocorăștii 
Colț, Dumbrăvești, Filipeștii de Pădure, 
Filipeștii de Târg, Gorgota, Iordăcheanu, 
Lipănești, Măgurele, Măneciu, Păulești, 
Ploiești, Plopu, Poiana Câmpina, Provița 
de Jos, Provița de Sus, Sângeru, Scorțeni, 
Sinaia, Slănic, Șirna, Șoimari, Târgșoru 
Vechi, Urlați, Valea Călugărească, Valea 
Doft anei, Vărbilău, Azuga, Telega, Plopeni, 
Drăgănești, Bușteni și Boldești-Scăieni. 
Întâmplător sau nu, aceste alianțe au pierdut 
primăriile în toate localitățile, succesul 
fi ind asigurat, în schimb, în competițiile 

ca partide de sine stătătoare. La alegeri au 
mai participat: Partidul Mișcarea Populară, 
Alianța Liberal-Democrată (ALDE), 
Partidul Prahova în Acțiune, Alianța 
Electorală Mișcarea Patrioților Români, 
Partidul Dreapta Liberală, Partidul Uniunea 
Națională Creștină a Romilor din România, 
Partidul Ecologist Român, Partidul Verde 
etc. În fi nal, în Prahova, au fost înregistrate 
177 de alianțe electorale!

LIBERALII AU PRIMARI ÎN 
57 DE LOCALITĂȚI, IAR PSD-
ÎN 30! SOCIAL-DEMOCRAȚII 

AU OFERIT PE TAVĂ 
ALIAȚILOR 11 PRIMĂRII!
Am zice, totuși: mult zgomot pentru 

nimic! Cele mai multe sufragii, în privința 
primarilor, au mers, în ordine, către PNL-
131.146 voturi, PSD-53.039 voturi, Alianța 
USR PLUS-13.232 voturi; Alianța pentru 
Prahova- 12.461 voturi, PMP-11.458 voturi 
etc. Vorbind despre mandatele de primar, 
PNL este de departe victorios, cu 57 de 
primării câștigate, fi ind urmat de PSD- 30 de 
primării, candidații independenți-3 primării, 
USR-2 primării, Pro România-1 primărie, 
restul revenind alianțelor din zona stângii, 
PSD-PPUSL: Alianța pentru Fântânele, 
Alianța pentru Ceptura, Alianța pentru 
Talea, Alianța pentru Ștefești, Alianța pentru 
Starchiojd, Alianța pentru Râfov, Alianța 
pentru Podenii Noi, Alianța pentru Vălenii 
de Munte, Alianța pentru Măgureni, Alianța 
pentru Băicoi, Alianța pentru Boldești 
Scăeni. (vezi tabel 1 și tabel 2) 

PNL A CÂȘTIGAT 43,96 % 
DIN MANDATELE DE ALEȘI 

LOCALI
Și pentru consiliile municipale, orășenești 

sau comunale s-au înscris candidați din 48 
de partide și alianțe, dar preferat de electorat 
a fost PNL, cu 115.644 de voturi, urmat, la 
mare distanță, de PSD-51.745 de voturi, 
PMP-16.497 de voturi, Alianța USR PLUS- 
15.769 de voturi, Alianța pentru Prahova- 

13.932 de voturi. Ca număr de mandate, 
tot liberalii sunt marii câștigători, obținând 
43,96% din totalul celor 1.396 de poziții de 
consilieri locali, diponibile la nivelul a 104 
primării din Prahova:

-PNL: 604 mandate;
-PSD: 376 de mandate; 
-PMP: 59 de mandate;
-Partidul Pro România: 53 de mandate;
-Alianța USR PLUS: 28 de mandate;
-Partidul Prahova în Acțiune: 27 de 

mandate;
-Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților (ALDE): 26 de mandate;
-Partidul Puterii Umaniste (Social-

Liberal): 22 de mandate;
-USR: 14 mandate;
-Alianța PNL-USR-PLUS: 14 mandate;
-Partidul Ecologist Român: 13 mandate;
-Partidul Verde: 12 mandate;
-Alianța pentru Băicoi; 12 mandate;
-Alianța pentru Prahova, Alianța pentru 

Vălenii de Munte și Alianța pentru Râfov: 
câte 9 mandate fi ecare;

- Alianța pentru Podenii Noi: 8 mandate;
- Alianța pentru Ceptura și Alianța 

pentru Boldești Scăeni: 7 mandate fi ecare;
- Alianța pentru Starchiojd: 6 mandate;
- Alianța pentru Florești, Alianța pentru 

Fântânele, Alianța Pro Urlați, Alianța 
pentru Gura Vitioarei, Alianța pentru Talea, 
Alianța pentru Ștefești, Alianța pentru 
Măgureni, Alianța pentru Scorțeni: câte 5 
mandate fi ecare;

- Alianța pentru Predeal Sărari, Alianța 
pentru Baba Ana, Alianța pentru Plopeni: 
câte 4 mandate fi ecare:

-independenți: 4 mandate;
- Alianța pentru Filipeștii de Pădure, 

Alianța pentru Bucov, Partidul Libertate, 
Unitate și Solidaritate, Partidul România 
Mare: câte 3 mandate fi ecare;

-Alianța pentru Ariceștii Rahtivani, 
Alianța pentru Cocorăștii Mislii și Partidul 
Oamenilor Liberi: câte două mandate 
fi ecare;

- Alianța pentru Unirea Românilor, 
Alianța pentru Apostolache, Partidul 
Național Țărănesc Creștin Democrat și 
Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”: 
câte 1 mandat fi ecare.

CU DOUĂ EXCEPȚII, 
ALEGĂTORII DIN MEDIUL 

URBAN LE-AU OFERIT 
PRIMARILOR MAJORITĂȚI 

ÎN CONSILIILE LOCALE 
Exceptând Câmpina, unde primarul 

ales, Alin Moldoveanu, este independent 
și va trebui să-și stabilească o majoritate 
în Consiliul Local, probabil și Boldești 
Scăeni, unde majoritatea este pe muchie 
de cuțit, toți ceilalți șefi  ai administrațiilor 
publice locale din așezările urbane se pare 

că nu vor avea deloc probleme în a-și trece 
proiectele prin legislativele orășenești. Nici 
măcar primarii afl ați la prima experiență de 
acest fel, i-am numit pe edilii din Breaza și 
Bușteni. Să vedem cum arată componența 
consiliilor din cele 14 orașe:

-Ploiești (primar PNL): PNL-13 
consilieri, Alianța pentru Prahova PSD-Pro 
Ro-PPUSL- 5 consilieri, USR-5 consilieri, 
Prahova în Acțiune-2 consilieri, ALDE-2 
consilieri;

-Câmpina (primar independent): PMP-
3 consilieri locali, Partidul Oamenilor 
Liberi-2, Alianța PNL USR PLUS-6, Partidul 
Verde-3, Partidul Alianța pentru Prahova 
PSD-PPUSL-Pro Ro-4, 1 independent;

-Azuga (primar PNL): PNL-7 
consilieri,  PSD-3, PER-1, Pro România-1, 
Alianța USR PLUS -1; 

-Băicoi (primar Alianța pentru Băicoi 
PSD-PPUSL): Alianța pentru Băicoi-12 
consilieri, Alianța PNL USR PLUS- 3, PMP-
1, ALDE-1; 

-Boldești-Scăeni (primar Alianța 
pentru Boldești-Scăeni PSD-PPUSL): 
PNL-7 consilieri, Alianța pentru Boldești 
Scăeni-7, PMP-2, Pro România-1; 

-Breaza (primar USR): USR-8 consilieri, 
PNL-4, PSD-4, ALDE-1; 

-Bușteni (primar PNL): PNL-6, PSD-4, 
Partidul Verde-3, PMP-2;

-Comarnic (primar PSD): PSD-9 
consilieri, PNL-6, PMP-1, ALDE-1; 

-Mizil (primar PSD): PSD- 9 consilieri, 
PPUSL-4, ALDE-2, Alianța PNL USR 
PLUS-2;

-Plopeni (primar PNL): PNL- 7 
consilieri, Alianța pentru Plopeni PSD-
PPUSL-4, ALDE-1, PMP-1, Pro Ro-1, 
Prahova în Acțiune-1;

-Sinaia (primar PNL): PNL-10 consilieri, 
PSD- 4, Alianța USR PLUS-2, ALDE-1;

-Slănic (primar PSD): PSD-8 consilieri, 
PNL-6, PMP-1;

-Urlați (primar PNL): PNL-9 consilieri, 
Alianța Pro Urlați, PSD- Pro România-5, 
Alianța USR PLUS-2, ALDE-1;

-Vălenii de Munte (primar Alianța 
pentru Văleni PSD -PPUSL): Alianța 
pentru Văleni -9 consilieri, PNL- 3, 
Prahova în Acțiune-3, ALDE-1, un consilier 
independent.
PNL, PROBABIL ÎN ALIANȚĂ 

CU PMP ȘI PRAHOVA ÎN 
ACȚIUNE, VA DEȚINE 

CONTROLUL ÎN CJ PRAHOVA
După numărarea fi nală a voturilor, cu 

137.286 de sufragii, candidatul Alianței 
PNL-USR-PLUS, Iulian Dumitrescu, a 
câștigat funcția de președinte al Consiliului 
Județean Prahova. Ceilalți competitori 
au obținut următoarele rezultate: 
Bogdan-Andrei Toader, Alianța pentru 

Primari aleși în cele 2 municipii și 12 orașe din Prahova                                   Tabel 1
Nr. 
crt.

Localitate Nume primar ales Apartenența poli  că

1 Ploieș  Volosevici Andrei (N) PNL
2 Câmpina Moldoveanu Alin-Ioan (N) Independent
3 Azuga Barbu Ciprian George PNL
4 Băicoi Constan  n Marius Ioan A.Băicoi PSD-PPUSL
5 Boldeș   Scăeni Bucuroiu Constan  n A. B.Scăeni PSD-PPUSL
6 Breaza Novac Bogdan-Cris  an (N) USR
7 Bușteni Corbu Laurențiu Mircea (N) PNL
8 Comarnic Popa Sorin Nicolae PSD
9 Mizil Negraru Silviu Călin PSD
10 Plopeni Niță Dragoș PNL
11 Sinaia Oprea Vlad Gheorghe PNL
12 Slănic Costea Daneluș (N) PSD
13 Urlați Măchițescu Marian PNL
14 Vălenii de Munte Constan  n Florin A.V. De M. PSD-PPUSL
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Prahova-103.996 de voturi, Nicoleta-
Cătălina Bozianu, Partidul Mișcarea 
Populară-22. 739 de voturi, Dan Aurel 
Ioniță, Partidul Ecologist Român-15.791 
de voturi, Narcis Cătălin Beciu, Partidul 
Alianța Liberalilor Democrați ALDE- 
13.063 de voturi. Pentru Consiliul Județean 
Prahova, locuitorii județului au preferat, în 
ordine: Alianța PNL URS PLUS-131.179 
de voturi; Alianța pentru Prahova PSD- 
Pro România-PPUSL-90.442 de voturi, 
Partidul Mișcarea Populară-26.891 voturi, 
Partidul Alianța Liberalilor Democrați 
ALDE-20.299 voturi, Partidul Prahova în 
Acțiune-17.464 voturi. Componența CJ 
va fi  așadar următoarea: Alianța PNL USR 
PLUS-17 consilieri, Alianța pentru Prahova 

PSD-Pro România și PPUSL-11 consilieri, 
Partidul Alianța Liberalilor Democrați 
ALDE-3 consilieri, PMP-3 consilieri, 
Partidul Prahova în Acțiune-2 consilieri. 
Lista probabilă a aleșilor va arăta astfel: 

-Alianța PNL USR PLUS: Apostol 
Constantin Cristian, Tudora Dorin, 
Bulearcă Marius Felix, Ciolac Dan, Neagu 
Mihai Cristian, Ionică Eugen, Iordăchescu 
Nelu, Popescu Cătălin Codruț, Bercea 
Raluca Mihaela, Papuc Rodica Mariana, 
Godeanu Mihaela Magdalena, Teju Sorin, 
Mihai Viorel, Tudoran Lorin Gabriel, 
Ignat Cătălin Adrian, Tudone Dumitru și 
Constantin Răzvan Constantin;

-Alianța pentru Prahova PSD-Pro 
România și PPUSL: Toader Bogdan 

SE TAIE CAPETE ÎN PSD!SE TAIE CAPETE ÎN PSD!
Liderii PSD s-au reunit, luni, în ședința Consiliului Politic Național, pentru a 

analiza rezultatele de la alegerile locale. Președintele Marcel Ciolacu i-a cerut 
lui Marian Oprișan demisia din fruntea organizației PSD Vrancea și înlocuirea sa cu 
Cristian Misăilă, primarul orașului Focșani. Cum Oprișan a refuzat să-și dea demisia, 
iar colegii din PSD Vrancea n-au acceptat interimatul, acesta a fost realmente demis, 
conducerea provizorie fi ind preluată chiar de Ciolacu. Nicolae Bădălău s-a retras de la 
șefi a organizației PSD Giurgiu, dar i-a lăsat locul fi nului său, Marian Mina. De altfel, 
Bădălău va părăsi PSD, în momentul când va prelua postul de vicepreședinte al Curții 
de Conturi.

O decapitare fără milă a vizat-o pe Viorica Dăncilă, fost premier și candidatul despre 
care social-democrații spuneau că este cea mai potrivită alegere pentru funcție de șef al 
statului. Ei bine, după ce Ciolacu a împins-o, cum s-ar zice, pe scări, anul trecut, a doua 
zi după ce a pierdut cursa de la Cotroceni, luându-i realmente (pentru sine) președinția 
PSD, Viorica Dăncilă a fost dată afară și de la organizația de femei. Ea a fost înlocuită 
cu Doina Fedorovici, cea care a câștigat șefi a CJ Botoșani, pe 27 septembrie. Dăncilă 
este păcălită acum cu un loc eligibil la alegerile parlamentare. În schimb, Gabriela Firea 
a scăpat de sancțiuni pentru pierderea Capitalei; ba chiar Ciolacu i-a promis public 
primul loc pe listele pentru Senat, la PSD București.

Primari aleși în cele 90 de comune din Prahova                                         Tabel 2
Nr. 
crt.

Localitate Nume primar ales Apartenența 
politică

1 Adunați Săvulescu Darius Mihai (N) PNL
2 Albești Paleologu Panait Marian PNL
3 Aluniș Bîgiu Iulian Cristian PSD
4 Apostolache Bratu Mihail PNL
5 Ariceștii Rahtivani Orbu Gheorghe (N) USR
6 Ariceștii Zeletin Roșu Florin Daniel PNL
7 Baba Ana Dragu Ion PNL
8 Balta Doamnei Matei Cristinel PSD
9 Bălțești Radu Ion PNL
10 Bănești Stoica Gheorghe PNL
11 Bărcănești Dima Gheorghe (N) PNL
12 Bătrâni Stoica Florin Nicolae (N) PSD
13 Berceni Pandele Cosmina Ramona PNL
14 Bertea Boghici Aurelian PNL
15 Blejoi Dumitru Adrian PSD
16 Boldești Grădiștea Enescu Niculae Emil PNL
17 Brazi Radu Leonaș PNL
18 Brebu Ungureanu Gheorghe Adrian PNL
19 Bucov Savu Ion PNL
20 Călugăreni Enache Ion PSD
21 Cărbunești Stan Petre PNL
22 Ceptura Stanciu Vasile George (N) A. CepturaPSD-

PPUSL
23 Cerașu Staicu Alin Remus (N) PNL
24 Chiojdeanca Baba Iana Gheorghe PSD
25 Ciorani Voicu Marin PNL
26 Cocorăștii Colț Stanciu Marian (N) PSD
27 Cocorăștii Mislii Alexandru Daniel PNL
28 Colceag Stan Costin Valentin (N) PNL
29 Cornu Nanu Cornel PSD
30 Cosminele Nae Iulian (N) Pro România
31 Drăgănești Toma Ionuț Georgian (N) PSD
32 Drajna Gonțea Violeta PNL
33 Dumbrava Apostol Marian PNL
34 Dumbrăvești Răducan Dorin Gabriel (N) PNL
35 Fântânele Nițu Constantin A. Fântânele 

PSD-PPUSL
36 Filipeștii de Pădure Morărescu Ciprian Daniel (N) PNL
37 Filipeștii de Târg Manole Aurelian PNL
38 Florești David Simona (N) PNL
39 Fulga Badea Constantin PSD
40 Gherghița Nichita Mihail PSD
41 Gorgota Dumitru Ionuț Nicolae PNL
42 Gornet Negoițescu Nicolae PSD
43 Gornet Cricov Călin Ion PNL
44 Gura Vadului Sora Nicolae Marius (N) PNL
45 Gura Vitioarei Stănescu Gheorghe (N) PNL
46 Iordăcheanu Constantin Aurel (N) PNL

47 Izvoarele Grigore Ioan Paul PSD
48 Jugureni Mărcoceanu Constantin PSD
49 Lapoș Țîrlea Dumitru Constantin PNL
50 Lipănești Nica Robert Viorel PNL
51 Măgurele Diaconu Vasilică PNL
52 Măgureni Iordache Gheorghe A. Măgureni 

PSD-PPUSL
53 Măneciu Dragomir Florin Auraș (N) PNL
54 Mănești Nițoi Constantin PNL
55 Olari Voinescu Milică PSD
56 Păcureți Andreescu Grigore PSD
57 Păulești Sandu Tudor PNL
58 Plopu Bălănescu Adrian PNL
59 Podenii Noi Alionte Mihai A. Podeni PSD-

PPUSL
60 Poiana Câmpina Constanda Sergiu (N) PNL
61 Poienarii Burchii Gheorghe Ion (N) PSD
62 Posești Spătărelu Valentin Gheorghe PSD
63 Predeal Sărari Purcăroiu Gheorghe (N) PNL
64 Provița de Jos Bocioacă Ionuț (N) PSD
65 Provița de Sus Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan PNL
66 Puchenii Mari Negoi Constantin PNL
67 Râfov Cazanciuc Paul Costin A. Râfov PSD-

PPUSL
68 Salcia Gheorghe Iulian Marian (N) PNL
69 Sălciile Stan Nistor PNL
70 Sângeru Radu Gheorghe PSD
71 Scorțeni Barbu Iulian Constantin (N) PNL
72 Secăria Bălan Gheorghe Aurelian PSD
73 Șirna Sandu Valerică PNL
74 Șoimari Bădica Laurențiu Ion PSD
75 Șotrile Davidescu Daniel Bogdan Independent
76 Starchiojd Gârbea Ahmed Cornel A. Starchiojd 

PSD-Pro 
România

77 Ștefești Tăbăraș Vasile A. Ștefești PSD-
PPUSL

78 Surani Bucur Lucian Gabriel PNL
79 Talea Neagoe Cristian A. Talea PSD-

PPUSL
80 Târșoru Vechi Drăgan Nicolae PNL
81 Tătaru Popa Ionuț (N) PSD
82 Teișani Stanciu Gheorghe PNL
83 Telega Brezeanu Costel (N) PSD
84 Tinosu Andrei Iulian Gabriel PNL
85 Tomșani Pelin Mihai Florin PSD
86 Vadu Săpat Tăbîrcă Adrian (N) PSD
87 Vâlcănești Manole Adrian PNL
88 Valea Călugărească Neagu Ioana Independent
89 Valea Doft anei Costea Lucian Vileford PNL
90 Vărbilău Ioniță Ion PSD

Andrei, Lupea Ioana Mădălina, Enescu 
Rareș Dan, Pințoiu Alin Valentin, Petrache 
Adrian, Gâjman Ioniță Beatrice-Alexandra, 
Dumitrașcu Sorin, Țurcanu Andrei 
Cosmin, Ardeleanu Vasile, Samoilă Nicolae, 
Sfârloagă Ludmila;

-ALDE: Beciu Narcis Cătălin, Dosaru 
Viorel, Dosaru Elena-Iuliana;

-PMP: Bozianu Nicoleta Cătălina, Pițigoi 
Ioan Adrian și Chițu Adina-Elena;

-Prahova în Acțiune: Apostolache Mihai 
Cristian, Băzăvan Ionela Daniela.

Cu siguranță componența CJ va suferi 
modifi cări. Deja fostul prefect, Mădălina 
Lupea, și-a anunțat intenția de a candida 
la alegerile parlamentare din partea Pro 
România, Bogdan Toader sigur nu se va 
mulțumi să rămână un simplu consilier 
județean, Cătălina Bozianu are asigurat 
primul loc la PMP pentru alegerile generale, 
iar Mihai Apostolache a declarat că dacă 
i-o vor cere colegii, va intra în competiția 
alegerilor parlamentare.



Ziarul   Ploiestii
8 - 14 octombrie 2020

PAGINA 8

NEUTRALITATEA, NEALINIEREA ȘI UNIUNEA 
EURO-ASIATICĂ ÎNGROAPĂ CHIȘINĂUL

Ca să fi e sigur că  îngroapă și scufundă Republica 
Moldova, Dodon pune în prim planul politicii sale 
externe cele mai neavenite variante de orientări pe care nu 
le are nici o țară a lumii. Într-o analiză făcută acum vreo 10-
15 ani cu IDIS Viitorul  evaluam ce înseamnă neutralitatea 
Elveției, Finlandei, Suediei, Austriei, al cărei rezultat nu 
e deloc pe placul lui Dodon. A intra în sfera discuțiilor 
despre neutralitate înseamnă  asumarea apărării de unul 
singur împotriva tuturor  amenințărilor, riscurilor și 
vulnerabilităților. Or, Republica Moldova e plasată dincolo 
de Prut, de frontieră, în fl ancul Estic al NATO și în spatele 
Ucrainei, într-o zonă în care amenințările de securitate sunt 
mult mai mari. Elveția, Finlanda și Suedia, dar și Austria 
au  cheltuieli de apărare și securitate infi nit mai mari per 
capita decât Republica Moldova și au asigurată cooperarea 
cu UE și politica de apărare comună. Iar Finlanda și Suedia, 
nesituate în mijlocul Europei și NATO, au parteneriate cu 

Alianța Nord-Atlantică, participă la exerciții și misiuni 
comune, ambele considerând Rusia drept amenințare  a 
securității lor.

Dodon a rămas în lumea viselor  în care a fost altădată 
și Vladimir Voronin, care cerea statelor mari ale lumii să 

vină la picior și  să-i garanteze neutralitate și securitate. 
Se numea atunci  Pactul de Securitate.  Dar așa ceva 
presupune  costuri și relații pe care Republica Moldova 
nu le are, cum avea Ucraina în 1994  armele nucleare din 
perioada sovietică  pentru care a obținut Memorandumul 
de la Budapesta, semnat de Federația Rusă, SUA, Marea 
Britanie și contrasemnat de Franța și China. Întrebați astăzi 
Ucraina cât a contat acordul și garanțiile la anexarea Crimeii 
sau la agresiunea militară din Estul Ucrainei. Nimic. Rusia, 
membru al Consiliului de Securitate, a încălcat nu numai 
acordurile de la Alma-Ata (ca și în cazul Republicii Moldova 
și al Georgiei), dar și Memorandumul de la Budapesta. Cam 
aceeași  lecție privind neutralitatea și nealinierea  o poate 
asuma Republica Moldova și de la Ianukovici, care credea 
că-și protejează țara  renunțând la direcția NATO lansată 
de Iușcenko după Revoluția Oranj. Rezultatul?  Dezastrul 
total, ruperea teritoriului său  și împingerea practic fără 
alternativă a Kievului către Occident, către NATO, susținut 
astăzi de 72% din populație (față de 17 % în februarie 2014, 
înainte de anexarea Crimeii cu șarada omuleților verzi). 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

IGOR DODON, UN PIETROI DE GÂTUL 
REPUBLICII MOLDOVA, CE O TRAGE LA FUND

PARTENERII STRATEGICI ȘI COOPERAREA CU 
VECINII – FALSURI ȘI VISE 

Dodon își edifi că politica sa externă pe utopii, vise 
imposibile și falsuri. Vorbește de  parteneriate strategice 
cu SUA, China și Turcia. E o dorință sau un deziderat 
deja realizat? Pentru că Republica Moldova nu are nici un 
parteneriat strategic semnat cu nici unul dintre aceste state 
nici înainte, nici în timpul domniei lui Dodon. Nici nu avea 
cum. Visele unor relații de parteneriat strategic asimetrice 
cu marile puteri ale lumii sunt utopii. Parteneriatul strategic 
presupune  relații militare, de securitate, economice, 
energetice, de cercetare și people to people deopotrivă. Igor 
Dodon nici nu știe despre ce vorbește și ce-și dorește, ce 
înseamnă aceste parteneriate strategice. În schimb neagă și 
uită că singurul Parteneriat Strategic semnat vreodată este 
cel cu România.  Pentru Integrare Europeană!!!  Pe care-l 
încalcă la fi ecare pas. Îl neagă, îl ignoră. Și decupează doar 
avantajele, nu și reformele, așa cum o face și cu Uniunea 
Europeană. În program apare  „dinamizarea relațiilor” 
cu vecinii România și Ucraina, sub imperiul  relațiilor 
de bună vecinătate. Ce ironie a sorții!! Când  nu respecți 
Parteneriatul Strategic cu România  te aștepți ca cineva să 
semneze vreodată un parteneriat strategic sau orice fel de 
acord cu tine? Când nu ai relații decât foarte proaste cu cei 
doi vecini, singurii tăi vecini – dacă nu cumva consideră că 
e vecin cu Rusia pe Nistru!!! – cum vrei să le îmbunătățești 
sau dinamizezi?  Ele nu există! Nu ești primit nici la 
București, nici la Kiev și cerșești pe după uși la reuniuni 
internaționale câte o poză de culoar când șefi i de stat ceilalți 
merg la umblătoare. Ești  izolat și pus la colț, ai o singură 
destinație pentru vizitele externe – Moscova.

Orice om pragmatic și cu scaun la cap încearcă să fi e prieten 
cu cel care-l ajută dezinteresat sau măcar să facă tot ce poate 
pentru a îndeplini condiționalitățile de îmbunătățire a vieții 
propriilor cetățeni pentru a obține sprijinul pentru reforme 
de la donatorul binevoitor, fi e el România sau UE. În schimb 
Dodon merge tot timpul după  Rusia, care îl altoiește pe 
unde-l prinde și încearcă spolierea cetățeanului Republicii 
Moldova. În programul său electoral  Rusia și Uniunea 
Euroasiatică  împing  UE  la coada listei, puțin deasupra 
Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Cum 
să nu fi e supărat Bruxellesul pentru o asemenea jignire, un 
asemenea afront al președintelui pro-rus, care confundă 
umorile sale de acasă – deși părinții sunt oameni harnici, 
români cu scaun la cap – cu politica de stat. Un marginal 
fără pic de știință de carte în politica externă, care nici nu 
ascultă pe nimeni. Cu diferite ocazii, ofi cialii MAEIE au tot 
încercat să-l modereze și să-l scoată, dar dacă omul nu vrea 
și nu vrea să fi e trecut strada...

Cu puțini studenți trimiși în Rusia  și cu forumuri 
economice în care câștigă doar companiile ruse, singura 
promisiune este că  va fi  deschisă piața rusă și altor 
întreprinderi, dacă plătesc obolul de ascultare lui Dodon. 
Întrebarea este cine mai crede, odată ce,  în 4 ani, Dodon, 
care rupe ușa Kremlinului o dată la două luni, nu a realizat 
încă deschiderea cinstită a pieței ruse pentru Republica 
Moldova? Cum o face UE pentru o mare parte din produsele 
din stânga Prutului. În schimb se lansează în asumarea 
programului  integrării depline în Uniunea Euroasiatică, 
pe pilonul cooperării tehnico-științifi ce,  schimbului de 
informații, apărării și securității. Adică își anunță vasalitatea 
umilă în fața Rusiei lui Putin. Pe cine o fi  reprezentând 

Dodon? A primit cumva mandat național de  re-
subordonare a suveranității Republicii Moldova față de 
Rusia?  Că integritatea teritorială și independența deja a 
arvunit-o lui Putin.

La sfârșitul programului,  o frază rătăcită despre 
Uniunea Europeană, restrânsă doar la nivelul  instituțiilor 
și standardelor UE „în domeniul dreptului și al combaterii 
corupției”. Nici măcar  statul de drept  nu e menționat de 
către autorul programului (de Dodon nu mai spun, el nici 
nu știe ce înseamnă asta). Și vine cu independența justiției, 
care nu există, și cu combaterea corupției, care în programul 
lui pare o glumă proastă! În rest, ne anunță că  va păstra 
participarea la Consiliul Europei  și că vrea aprofundarea 
relațiilor bilaterale cu statele UE, de care este complet izolat 
și din care motiv nu a putut-o face până astăzi. În schimb, 
programul se încheie apoteotic cu participarea la lucrările 
Organizației Cooperării la Marea Neagră pentru a promova 
IMM-urile de la Chișinău. Halal program!

Dacă bătălia electorală s-ar da pe programe, Igor Dodon 
ar pica cu brio. El ar fi  căzut, cu acest program, la orice 
formă de admitere într-o facultate de Relații Internaționale. 
Din păcate Dodon nu mizează pe programe, ci pe  furtul 
de voturi, selectarea votanților cărora le e permisă 
participarea la vot și păcălirea încă o dată a  cetățenilor. În 
fața unei opoziții dezbinate, unde există programe cu soluții 
multiple, unele mai bune, altele mai puțin concrete, dar 
măcar coerente, Dodon nu are ce vorbi la capitolul politică 
externă, de securitate și apărare. Dodon este un adevărat 
pietroi de gâtul Republicii Moldova,  care o trage cu totul 
la fund, distrugând toate șansele sale de supraviețuire și 
relansare economică după pandemia de coronavirus.

UTOPIA STATULUI CU FUNDUL ÎNTRE DOUĂ 
LUNTRI – POȚI CĂDEA CU FUNDUL ÎN APĂ

Nu o dată Chișinăul a fost acuzat că joacă precum vițelul 
blând ce suge la două vaci. Că încearcă să ia tot ce se poate 
și de la Est, și de la Vest, spre a profi ta la maximum pentru 
propria populație. Fără nici un angajament, fără nici un efort. 
Această postură putea merge atât timp cât și Vestul, și Estul 
se băteau pentru favorurile Chișinăului, fi ind gata să pluseze 
cu noi resurse în dorința de a-l atrage într-o direcție sau alta. 
Ei bine, subiectul nu mai e de actualitate: UE nu aspiră să 
se extindă și să integreze Republica Moldova,  iar Rusia nu 
are bani  să o facă, nici favoruri să-i dea. Acum Republica 
Moldova, în viziunea programului de politică externă a lui 
Igor Dodon, este în relații bune și cu Estul, și cu Vestul. Nu 
vrea să aleagă nici o direcție în dezvoltarea sa – Moldova lui 
Dodon se îngroapă în străfundurile Siberiei și aspiră să intre 
sub dominația Imperiului nou pe care și-l creează Putin. 
Alături de statele Asiei Centrale, nicidecum măcar alături de 
statele independente din zona europeană a fostei URSS. 

De fapt, Dodon propune ca  Chișinăul să rămână cu 
fundul în două luntri. Afacerea merge, chiar dacă e extrem 

de incomodă, până la un punct – când cele două luntri se vor 
depărta și nefericitul care stă la mijloc, Chișinăul cu Dodon 
în frunte, va cădea cu fundul în apă. Despre asta e vorba: cât 
Estul și cu Vestul din povestea lui Dodon nu cooperează, 
din contra, Occidentul îl bagă la sancțiuni dure pe cel din 
Est, Republica Moldova e obligată să aleagă. De fapt, ea a 
și ales: din 2004, din vară, două legi votate cu o majoritate 
parlamentară absolută au stabilit formula de reintegrare 
cu Transnistria (autonomie clară, extrasă din programul 
3D al societății civile, la care am participat alături de Oazu 
Nantoi, Viorel Cibotaru sau Igor Munteanu), dar și drumul 
spre integrarea europeană. Dodon nu are  o altă lege care 
să întoarcă din drum, cu gradul de legitimitate al votului 
califi cat de atunci,  Legea lui Vladimir Voronin, devenit 
atunci pro-european. Deci, ceea ce propune el în programul 
său, dacă nu începe cu integrarea Republicii Moldova în 
UE, e o încălcare directă a legii.

Dezvoltarea reciproc avantajoasă și cu Estul, și cu 
Vestul, e imposibilă. Pentru că UE e donatorul de serviciu, 
alocând fonduri enorme de sprijin Chișinăului, cetățenilor, 
reformelor europene. Evident, dacă respecți regulile jocului 

și faci ceea ce trebuie. Iar Rusia e statul cu trupe de ocupație la 
Est de Nistru, situație sancționată prin Hotărârea Adunării 
Generale a ONU acum 2 ani la cererea Chișinăului! Nu mai 
spun de investițiile considerabile ale României în Republica 
Moldova  tot în favoarea cetățenilor. Aceleași investiții pe 
care  Dodon, cu nerușinare, le prezintă ca fi ind realizările 
sale,  după ce a primit ajutorul de la București clandestin, 
pe sub podurile din Chișinău, să nu vadă, Doamne ferește, 
românii basarabeni dimpreună cu toate minoritățile.

Embargoul economic, sancțiunile, distrugerea produselor 
exportate de Republica Moldova în Rusia se fac la ordinul 
guvernului rus, care a vrut să obțină o afacere gigantică și 
din pretinsul împrumut a 200 milioane de dolari pe seama 
cetățenilor moldoveni. Cum e dar cu echidistanța între 
Est și Vest? La ce folosește? La  îndepărtarea principalilor 
susținători, scârbiți de lipsa crasă de deferență și bun 
simț, și la îmbrățișarea Rusiei din sufl etul lui Dodon, care 
întoarce ostentativ spatele Republicii Moldova, susținând 
separatismul și alimentând cu arme trupele din stânga 
Nistrului, ca și alte separatisme interne la Comrat, Bălți sau 
Orhei.

II
RR

De cum s-a văzut înregistrat de CEC candidat la prezidențiale, Igor Dodon și-a făcut public, înainte de toate, 
programul de politică externă. Prioritățile formulate în acest program sunt califi cate de Asociația de Politică 

Externă de la Chișinău, ca „cea mai agresivă tentativă de revizuire cardinală a politicii noastre externe din ultimii 20 
de ani, axată pe obiectivul de integrare europeană și aderare la UE; ele sunt în contradicție fl agrantă cu Declarația de 
Independență a Republicii Moldova și obiectivele strategice ale statului consfi nțite în Constituție”. Și Nicu Popescu, 
ex-ministru de externe în Guvernul Sandu,  consideră acest program ca „cea mai agresivă tentativă de revizionism a 
politicii noastre externe din ultimii 20 de ani”. La o analiză, punct cu punct, a programului a procedat, în rândurile 
ce urmează, și Iulian CHIFU, director al Centrului pentru Prevenirea Confl ictelor și Early Warning. 
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Petrolul Ploiești nu a reușit, în runda a șasea a ligii 
a doua la fotbal, decât o remiză în deplasarea de la 

Viitorul Pandurii Tg. Jiu, 1-1 (1-1), marcatorii celor două 
goluri fi ind Paraschiv (9), respectiv Meijers (28). În urma 
acestui rezultat, Petrolul acumulează 10 puncte și se afl ă 
pe locul 5 în clasament. 

Viitorul: Bodea – Prejmerean, Oros, Baican, Copaci 
– Mitrică (78 Lungu), Lixandru (87 Trancă), Chiorean, 
Dragu (90+1 Misăraș) – Paraschiv (67 Ludușan), Pauchici 
(78 Gârbiță). Antrenor: Flavius Stoican.

FC Petrolul: Cebotari – Mendoza, Răuță, Meijers, 
Țicu – Roige (70 Matiș), Lax (70 Ekollo), Salifu, Vajushi 
(15 Șaim Tudor) – Iovu (46 Bratu), Balint (70 Buhăescu). 
Antrenor: Viorel Moldovan.

Au arbitrat: Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Cristian 
Daniel Ilinca (Craiova) și Răzvan Constantin Nistoran 
(Reșița). Arbitru de rezervă: Alina Ionela Peșu (Craiova). 
Observatori: Andrei Ioniță (București) și Cristian 
Petropulos (Alba Iulia).

După acest joc, „lupii” vor avea o pauză de două 
săptămâni, în condițiile în care meciul din runda 
următoare, cu CSM Slatina, de pe „Ilie Oană”, a fost amânat 
pentru data de 28 octombrie, în condițiile în care gruparea 
olteană va avea doi juniori convocați la echipa națională 
„U19”, dar și ținând cont de faptul că, pe 14 octombrie, la 
Ploiești se va disputa meciul România-Austria, din cadrul 
UEFA Nations League. Astfel, „lupii” vor profi ta de acest 
„liber” neprogramat pentru a efectua un scurt stagiu de 
pregătire montan, ce se va întinde de luni până vineri. 
Viorel Moldovan și elevii săi își vor stabili cartierul general 
la Hotel Bradul din Poiana Brașov, iar cantonamentul se 
va încheia cu două teste, ambele urmând să fi e susținute 
în compania unor prim-divizionare. Vineri, Petrolul va 
juca, la Brașov, cu Sepsi Sf. Gheorghe, pentru ca sâmbătă 
să o întâlnească pe FC Voluntari, întâlnirea urmând să 
se dispute pe terenul grupării ilfoveneAstfel, următoarea 
confruntare de campionat va fi  tot în deplasare, la Recea, 
în weekend-ul 16-18 octombrie.

În ziua de 3 octombrie a.c., s-a desfășurat, în incinta 
stadionului „Iolanda Balaș Soter” din capitală, Finala 

Campionatului Național de Ștafete la categoriile Copii 2, 
Copii 1, Juniori 3, Juniori 2, Juniori 1, Tineret și Seniori, 
competiție la care atleții de la CSS Ploiești, pregătiți de 
profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au obținut 5 titluri 
de campioni ai României, 3 medalii de argint și 4 medalii 
de bronz. 

Cea mai interesantă și spectaculoasă cursă a fost cea de 
ștafetă 4 x 400 m băieți categoria seniori și tineret, unde 
echipa CSS Ploiești, formată din 3 juniori categoria 2 și un 
junior categoria 1, în componența Ruben Chivi, Eduard 
Chivi, Alexandru Blănaru, Andrei Niculiță, a dat lovitura, 
ploieștenii devenind campioni ai României, atât la seniori, 
cât și la tineret. Aceiași atleți pregătiți de profesorii Maria 
Andrei și Florin Andrei au devenit campioni ai României și 
cu ștafeta 4 x 400 m la categoria juniorilor 1!

Celelalte două titluri de campion al României pentru 
CSS Ploiești au fost obținute de ștafeta 4 x 100 m fete la 
categoria Tineret, în componența Alexandru Daria, Dariana 
Mototolea, Anca Oprescu, Andreea Grosu, respectiv ștafeta 
5 x 80 m băieți categoria copii 1, în componența Luca 
Moisoiu, Adrian Grigore, David Nichita, Andrei Zincă, 
Eduard Gogonea.

Au mai obținut medalii următoarele ștafete: Ștafeta 4 x 

100 m băieți Juniori 1 – medalie de argint, în componența 
Robert Ioniță, Nicolae Olteanu, Darius Cornescu, Andrei 
Patrichi; Ștafeta 4 x 100 m băieți Juniori 2 – medalie de 
argint, în componența Dragoș Avram, Alexandru Blănaru, 
Darius Cornescu, Andrei Patrichi; Ștafeta 5 x 80 m fete 
Copii 2 – medalie de argint, în componența Diana Neagu, 
Andreea Minea,  Maria Răduc, Anastasia Nedelcu, Adriana 
Ilioiu; Ștafeta 4 x 100 m feteTineret – medalie de bronz, 
în componența Alexandru Daria, Dariana Mototolea, 
Anca Oprescu, Andreea Grosu; Ștafeta 4 x 400 m mixtă - 
medalie de bronz, în componența Eduard Chivi, Alexandru 
Daria, Andreea Grosu, Robert Ioniță; Ștafeta B 4 x 400 
m J 1- medalie de bronz, în componența Robert Ioniță, 
Andrei Blănaru, Nicolae Olteanu, Andrei Toma; Ștafeta 4 
x 100 m fete J 2 – medalie de bronz, în componența Adina 
Moldoveanu, Anca Oprescu, Lorena Gherman, Rossana 
Ristulescu.

Și sportivii de la CSM Ploiești, pregătiţi de Augustin Iancu 
şi Robert Munteanu, au reuşit să obţină trei medalii, toate 
de argint, în cele două probe în care au participat: ştafeta de 
4×100 metri la seniori şi cea de 4×400 metri atât la seniori, 
cât şi la tineret. În formula Petre Rezmiveş, Costin Homiuc, 
Mihail Enache, Alexandru Geamănu, ştafeta de 4×100 s-a 
clasat a doua, cu timpul de 41.44 secunde, după cea de la 
CSM Oneşti A. Cele două medalii de argint de la 4×400 

metri au fost obţinute de Florin Nica, Alexandru Geamănu, 
David Năstase şi Mihai Vasiliu, care au oprit cronomentrul 
după 3:20.13 minute, fi ind devansaţi de CSŞ Ploieşti A.

SPORT
Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Atletism

Box

Fotbal

Trei sportivi ai Clubului Sportiv 
Municipal Ploieşti au fost prezenţi 

la Giurgiu, la Campionatele Naționale de 
Tineret, doi dintre ei, Marian Ghinoiu şi 

Cristian Drăgan pentru a… continua ceea 
ce începuseră în martie (când a început 
pandemia), ei fi ind califi caţi în semifi nale, 
iar un al treilea, George Dumitrescu, retras 
atunci din turneu din cauza unei accidentări, 
doar pentru a-şi continua pregătirea sub 
comanda lui Titi Tudor. Dintre cei doi 
sportivi care aveau deja bronzul asigurat, 
Marian Ghinoiu a fost cel care a reuşit să 
meargă până la capăt şi, după încă două 
victorii obţinute la Giurgiu, să devină 
campion naţional de tineret al categoriei 
„49 kg”. Celălalt, Cristian Drăgan (60 kg), a 
pierdut în semifi nale în faţa sportivului care 
avea să devină campion, aşa că se întoarce 
acasă cu medalia de bronz.

În acelaşi interval, Federaţia Română 
de Box a programat, tot la Giurgiu, şi 
fi nalele Campionatului Naţional „U22”, iar 

CSM Ploieşti a avut doi sportivi prezenţi 
la competiţie, pe George Dumitrescu şi pe 
Răzvan Mihai. Primul dintre cei doi nu a 
boxat însă, întrucât federaţia a decis ca toţi 
componenţii lotului olimpic să fi e menajaţi 
în perspectiva unui turneu la care aceştia 
urmează să participe în curând. În schimb, 
Răzvan Mihai a avut evoluţii foarte bune 
în limitele categoriei „60 kg” şi a  cucerit 
medalia de argint.

Sportivii au fost însoţiţi la Giurgiu doar 
de coordonatorul secţiei, Titi Tudor, în 
condiţiile în care Adrian Pârlogea a rămas 
la Ploieşti pentru a continua pregătirea 
cu juniorii clubului, care vor participa, 
în perioada 12-17 octombrie, la Finalele 
Campionatelor Naţionale de juniori, de la 
Târgu Jiu.

metri au fost obţinute de Florin Nica Alexandru Geamănu

etrolul Ploiești nu a reușit în runda a șasea a ligii

                  SPORTIVII DE LA CSS PLOIEȘTI, 5 TITLURI                  SPORTIVII DE LA CSS PLOIEȘTI, 5 TITLURI
NAȚIONALE LA CN DE ȘTAFETĂ; CSM PLOIEȘTI – 3 MEDALII DE ARGINTNAȚIONALE LA CN DE ȘTAFETĂ; CSM PLOIEȘTI – 3 MEDALII DE ARGINT

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației a semnat ordinul prin care se 

completează Lista-sinteză a 
obiectivelor de investiții din cadrul 
subprogramului ”Săli de sport” cu 
zece amplasamente. Noile săli de 
sport sunt situate în următoarele 
localități: satul Lunca Câlnicului, 
comuna Prejmer, județul Brașov; Str. 
Prelungirea Independenței, nr. 3 din 
municipiul Călărași, județul Călărași; 
Str. Nicolae Iorga, nr. 34 (Școala 
Generală nr. 2) din municipiul 
Giurgiu, județul Giurgiu; Str. 1 
Decembrie 1918, adiacent nr. 83 din 
municipiul Giurgiu, județul Giurgiu; 
Str. Școlii, nr. 23 din satul Sfântu 
Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, 
județul Ialomița; satul Ceptura 
de Jos, comuna Ceptura, județul 
Prahova; Str. Principală, nr. 186 din 
satul Plopu, comuna Plopu, județul 
Prahova; Str. Școlii, nr. 75 din satul 
Blăjel, comuna Blăjel, județul Sibiu; 
satul Turnu Roșu, comuna Turnu 
Roșu, județul Sibiu; satul Oveselu, 
comuna Măciuca, județul Vâlcea.

MARIAN GHINOIU, CAMPION NAȚIONAL DE TINERET

PETROLUL PLOIEȘTI, DOAR PETROLUL PLOIEȘTI, DOAR 
REMIZĂ LA VIITORUL REMIZĂ LA VIITORUL 

PANDURII TG. JIU; PANDURII TG. JIU; 
CANTONAMENT LA BRAȘOVCANTONAMENT LA BRAȘOV

DOUĂ NOI SĂLI DE DOUĂ NOI SĂLI DE 
SPORT ÎN PRAHOVA, SPORT ÎN PRAHOVA, 
CU BANI DE LA CNICU BANI DE LA CNI
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Salajan Bogdan-Lucian 
 IMPERIUL RUS IMPERIUL RUS,,  ROMÂNIA, PLOIEȘTII ROMÂNIA, PLOIEȘTII (IV)(IV)

Dispozițiile aici cuprinse se vor 
aduce la îndeplinire de către D.D. 

[Domniile Dumnealor – n.n.] Ministru 
de Interne și de Externe. / Semnează: I. C. 
Brătianu, M. Kogălniceanu, Gh. Chițu, 
I. Câmpineanu, Eugen Stătescu, general 
Cernat, Petre I. Aurelian / Această 
copie fi ind conformă cu originalul se 
legiferează, 6 aprilie 1878. Secretarul 
Consiliului Miniștrilor, N. Dunca”. 
Documentul sus citat are aplicată 
ștampila rotund albastră a  Consiliului 
Miniștrilor al României.

După această hotărâre a Consiliului 
de Miniștri, rezultă că pe teritoriul 
național a fost declarată în secret starea 
de asediu. Din postura de premier și 
ministru de Interne, Ion C. Brătianu 
i-a informat și le-a ordonat prefecților: 
„Mai toată ziua, inamicii stării actuale 
de lucruri răspândesc fel de fel de știri, 
unele mai alarmante decât altele (...). 
Dorim dar să știm în orice moment tot 
ce se face în districtele Dumneavoastră 
(...), câte trupe ruse sunt, dacă da, 
unde sunt staționate, dacă fac întăriri, 
redute (...)”. În zilele următoare, 
prin Serviciul Secret al țării, Centrala a 
primit prin telegrame cifrate situația 
exactă din teritoriu. Se detașa crudul 
adevăr: trupele ruse au ocupat țara și au 
anexat Sudul Basarabiei!

Între timp, aparatul rus de 
propagandă a lansat zvonul că a fost 
anulată  Convenția  româno-rusă din 
aprilie 1877. Potrivit informărilor 
prefecților, zvonul avea scopul de a 
provoca populația și autoritățile locale, 
care deja cereau public izgonirea 
ocupantului rus. Însă Ion C. Brătianu a 
sesizat capcana întinsă de ruși, în sensul 
că guvernul român să ceară ajutorul 
rus pentru a gestiona evenimentele, și 
a explicat astfel situația prefecților prin 
circulara din 14 aprilie 1878:

„În urma condițiilor de pace 
convenite între Guvernul Majestății 
Sale Împăratul tuturor Rusiilor și acela 
al Majestății Sale Sultanul, s-a emis de 
unii opinia că Convențiunea încheiată la 
4/14 aprilie 1877 între Rusia și România 
a încetat a mai fi  obligatorie pentru 
noi. Dacă o asemenea interpretare s-ar 
răspândi și s-ar acredita, ea ar putea 
face pe unii cetățeni și chiar pe unele 
autorități, induse în eroare, a se crede 
dispensate de a îndeplini obligațiile ce 
guvernul a contractat pentru înlesnirea 
trecerii armatelor rusești prin România, 
astfel s-ar da loc la confl icte care nu pot 
decât a ne fi  prejudicioase.

Îndeplinirea cu sfi nțenie până la 
defi nitiva pace a tuturor angajamentelor 
ce am luat prin acea Convențiune este, 
D-le Prefect, nu numai o datorie pentru 
noi, dar chiar un interes național. Numai 
astfel în adevăr și Rusia va fi  ținută a 
îndeplini din parte-i cu strictețe toate 
obligațiile ce a luat față de România și 
care constituie un scut pentru noi până 
în ziua când areopagul european se va 
pronunța defi nitiv (...).

Este de sperat că marele areopag 
european, înaintea căruia ultimul răsbel 
a pus din nou la ordinea zilei cestiunea 
Orientului, va ține socoteală de voința 
unanimă a Românilor; și că Rusia însăși 
va renunța la cererile ei, convinsă că 
stăruința noastră nu este dictată de alte 
simțăminte decât de credința ce o avem 
că a ceda ar fi  a pune în pericol unele 
din acele condițiuni esențiale existenței 
Statului român. Ca să-i dăm însă această 
convingere, trebuie ca fi ecare Român 
să se observe și să păstreze aceeași 
atitudine ca în trecut, în orice ocaziune 
și în fața oricărei împrejurări; trebuie să 
ne stăpânim chiar în fața provocărilor 
ce ni s-ar putea face, ori din ce parte 

ar veni ele; trebuie atât în întruniri 
publice și în jurnale cât și în relațiile 
individuale să ne cumpănim cuvintele, 
să ne modelăm limbajul și să evităm cu 
oaspeții noștri orice discuțiune care ar 
putea degenera în dispută, sau care ar 
fi  de natură a inspira bănuieli nedrepte 
asupra intențiilor noastre în privința lor.

Trebuie, într-un cuvânt, ca orice 
român să se gândească la răspunderea 
ce ar atrage asupră-și dacă ar provoca 
un confl ict care, în condițiile actuale, 
ar fi  zdrobitor pentru noi; aceasta ar 
fi  a compromite națiunea însăși în 
fața opiniei publice europene în acest 
moment, mai ales când Europa în 
unanimitate caută a evita orice ațâțare, 
a înlătura răsbelul și a întemeia pacea 
atât de trebuincioasă prosperității și 
progresului lumii întregi.

Spuneți dară administrațiilor 
D-voastră să fi e în liniște, să-ți păstreze 
tăria și credința și să fi e siguri că Domn, 
Adunări Legiuitoare și Guvern își vor 
face în orice împrejurări datoria și că 
astfel ne este permis a spera că dreptul 
nostru va ieși neatins din criza ce ne 
sbatem”. / Ministru de Interne: Ion C. 
Brătianu. Se înțelege că expedierea de 
către primul ministru (care cumula și 
funcția de ministru de interne) a unei 
asemenea circulare către prefecți nu 
avea doar caracter explicativ sau de 
legitimare a politicilor luate, ci era un 
ordin pentru ca administrația intimă a 
statului să treacă la măsuri în teritoriu.

De remarcat că în toată această 
perioadă „celula de criză” de la guvernul 
României nu a încetat o clipă să 
monitorizeze, confi dențial, fi ecare pas al 
ocupantului rus în țara noastră. De pildă, 
la 14 aprilie 1878, Mihail Kogălniceau 
a fost informat că „un batalion rus 
de infanterie, printr-o întâmplare 
neprevăzută, pornește de la Iași spre 
Giurgiu, spre Bulgaria și că va trece 
prin București”. Mihail Kogălniceanu 
l-a rugat pe ministrul de Interne (I. C. 
Brătianu) să ia legătura cu prefecții și să 
comunice de urgență care este numărul 
exact al trupelor ruse afl ătoare în țară 
pentru a comunica situația capitalelor 
europene.

La 28 aprilie 1878, ministrul de 
Interne a reamintit prefecților (no. 7931) 
ca atunci când vor raporta la Centru 
cu privire la mișcarea trupelor ruse în 
județe „să aveți ca normă și să deslușiți: 
de unde vin, din ce armă face parte 
fi ecare trupă sosită, numărul oamenilor 
fi ecărei trupe, precum și numărul 
tunurilor când va fi  artilerie”.

În lunile următoare, prefecții și agenții 
din subordine au cules informații din 
districte și au raportat în fl ux continuu 
la București despre „supravegherea 
armatelor ruse și activitatea desfășurată 
de acestea pe teritoriul nostru”.

În arhivele noastre sunt sute de 
rapoarte confi dențiale în acest sens, iată 
câteva exemple: prefectul de Ilfov, 21 
iunie 1878: „Domnule Ministru, trupele 
ruse cantonate în Plășile Znagoru, 
Dâmbovița, Negoești și Oltenița nu au 
făcut nici o mișcare, iar în Plasa Sabaru 
nu s-a primit încă știință”. Subprefectul 
de Motiștea: „În ziua de 19 curent, trei 
ofi țeri ruși au trecut prin comunele 
Fierbinți și Dridu, observând podul 
peste Ialomița și luând diferite note 
topografi ce”. Prefectul din Snagov: „În 
ziua de 25 iulie 1878, la punctul Săft ica, 
au staționat 6 000 de soldați ruși, lehată 
(?) și artilerie, iar în 26 curent au plecat 
spre Ploiești”. Sau telegrama prefectului 
de Iași (din august 1878?), adresată lui 
C.A. Rosetti (ministru de Interne), care 
prin privegherile făcute a stabilit că la 

„frontiera Rusiei, Sculeni și Ungheni 
se afl ă peste 16 000 ruși din diferite 
corpuri de armată (...), în oraș liniște, 
am privegherea cea mai mare, toate 
măsurile luate, sper ca nici un confl ict cu 
evreii aici nu va locui, sunt neadormitu”.

FINALUL
Calvarul autorităților noastre își 

găsește în parte rezolvarea în vara lui 
1878. Diplomația română ceruse deja în 
acest sens ajutorul cabinetului britanic, 
care avea interese comerciale însemnate 
în Mediterana de Est și la Gurile Dunării. 
Astfel, la presiunile Marii Britanii, care 
amenință Rusia chiar cu războiul pentru 
situația din Bulgaria - fl ota engleză era 
deja la porțile Constantinopolului, Rusia 
este forțată să accepte și se consolează, 
momentan, că Marile Puteri nu doresc 
anexarea României și începe a da 
semne că și-ar retrage o parte din trupe 
din România. Ironia era că tânăra și 
glorioasa Armată Română, în cooperare 
cu armatele engleze și otomane din sud, 
acum aliate, putea încercui și tăia căile 
de comunicații ale armatei ruse.

Ca urmare, la 9 iulie 1878, prin nota nr. 
491, Principele Obolensky îi comunică 
ministrului nostru de Externe, Mihail 
Kogălniceanu, că al „11 Corp de armată 
rusă, ce se găsește acum în țară, va porni 
în curând în Rusia după ordinele date 
Ministerului de Răsbel Imperial de 
către Majestatea Sa Împăratul tuturor 
Rusiilor. La 12 iulie 1878 primul eșalon 
al acestui Corp începe mișcările sale 
de reîntoarcere înăuntrul Imperiului”. 
La 23 octombrie 1878, Principele 
Obolensky l-a anunțat pe Kogălniceanu 
că începând cu 26 curent va pleca în 
Rusia și Regimentul de Cazaci de Don, 
rusul prezentând ministrului nostru și 
un marș-rut al Regimentului de la Jilava 
la Ismail.

Abia la 29 ianuarie 1879, autoritățile 
noastre sunt informate, de generalul 
maior Feldman (rus), că în urma 
încheierii Tratatului de Pace cu Turcia 
va avea loc retragerea armatei ruse 
din această țară începând cu data de 6 
februarie 1879.

Dar guvernul român avea iar teama 
că Rusia, după anexarea celor trei județe 
românești din sudul Basarabiei, va anexa 
și Dobrogea, abia retrocedată României. 
Astfel că, la 17 februarie 1879, Feldman 
a trebuit să dea o asigurare guvernului 
român că retragerea rusă nu va avea loc 
prin Dobrogea.

Și cum nimeni din țară nu mai credea 
în „cuvântul” rușilor, o „celulă de criză” 
a luat naștere preventiv la Guvern 
din reprezentanți ai ministerelor de 
Externe, Răsbel și Interne. Ca și anterior, 
conducerea statului a dispus măsuri de 
supraveghere informativă a retragerii 
armatelor ruse, prefecții noștri fi ind 
instruiți să telegrafi eze „la minut” apariția 
trupelor ruse pe teritoriul prefecturilor 
lor. Evident, guvernul englez era și el 
informat, chiar și cel german.

Ba chiar România a prins curaj și 
răspuns armat provocărilor armatei 
țariste. În ianuarie 1879, Armata Română 
a ocupat Arab-Tabia, o colină strategică 
din fața Silistrei. Principele Carol I și 
Armata nu erau mulțumiți că Silistra, 
cu poziția ei strategică, a fost atribuită 
de ruși Bulgariei, deși Congresul de Pace 
de la Berlin (prin Germania) stabilise 
ca aceasta să revină României. Rușii au 
amenințat cu represalii, peste 10 000 
de soldați s-au deplasat la Silistra. În 
fi nal, Armata Română s-a retras, dar, la 
22 februarie 1879, colina Arab-Tabia a 
fost acordată României prin medirerea 
Austro-Ungariei.

Va urma

l

Ce-ai spune dacă te-ai întâlni cu un „vânător de 
submarine nucleare”, un veritabil submarin 

românesc, complet învelit într-o alveolă din cauciuc, cu 
instalaţii extrem de silenţioase, care a costat milioane de 
dolari statul român? 

Numele lui este „Delfi nul” şi este printre cele mai 
moderne submarine din Marea Neagră. A fost construit 
în URSS în 1985 şi predat României în mare secret, 
neavând parte de ceremoniile caracteristice festivismului 
comunist. 

Pe cât de silenţios a cutreierat apele mărilor şi ale 
oceanelor, pe atât de performant este, benefi ciind de 
tehnologii structurale care-i sporesc calităţile nautice 
şi tactice. Are o rază de acţiune de cinci ori mai mare 
decât submarinele din clase similare din dotarea NATO 
şi s-a făcut remarcat în Golful Persic, în timpul primului 
război din Irak, când, doar prin simpla lui prezenţă, 
era considerat un factor de risc major pentru celelalte 
submarine. 

Singurul submarin românesc are o lungime de 72,9 
metri, o lăţime de 10 metri şi un design proiectat după 
metoda picăturii de apă alungite. Această caracteristică 
îl face să înainteze mai greu la suprafaţă şi mai uşor în 
imersiune. La suprafaţă, are o viteză de croazieră de 8-12 
noduri, iar în imersiune, prinde 20 de noduri (aproximativ 
40 de km pe oră). 

Pentru lupta în imersiune, Delfi nul este dotat cu un 
complex hidroacustic GAS, compus din şase staţii de 
ascultare, care pot sesiza zgomotele navelor în regim pasiv 
pe o rază de 200 de km. În prova, submarinul este dotat cu 
detectoare de mine şi mai are un sistem de supraveghere 
a regimului de funcţionare a elicei. Prin aceste sisteme, 
calculatorul de bord BIUS poate supraveghea şi urmări 
ţintele submerse în regim activ (impuls-ecran) la distanţe 
de până la 80 de km. 

Dispunând de un complex automatizat de lansare 
torpile calibru 533,4, compus din şase tuburi, submarinul 
poate lansa de la bord şapte tipuri de torpile, printre care 
şi torpile teleghidate prin fi r tip Tiger fi sh, dar şi torpile de 
viteză cu oxigen. Mai mult, Delfi nul poate lansa 18 torpile 
în 6,4 minute şi mai poate lua la bord 24 de mine speciale, 
datorită unui sistem de lansare a ţintelor false şi a unui 
complex de rachete antiaeriene IGLA 1. 

Din anul 1985 şi până în 1996, Delfi nul a fost destul de 
activ, cu misiuni în aproape fi ecare lună, ieşind în larg câte 
15 zile, fi e pentru a cerceta / patrula, fi e pentru a face teste 
de tragere. În plus, în timpul acestor misiuni, se „camufl a” 
atât de bine, încât avioanele americane specializate nu 
puteau depista submarinul scufundat, spre surprinderea 
comisiei americane. 

În prezent, submarinul se afl ă în conservare şi are 
nevoie de fonduri importante pentru a-şi porni din nou 
motoarele. Mai exact, peste 20 de milioane de dolari costă 
şansa Delfi nului de a cerceta din nou adâncurile şi a păzi 
apele teritoriale româneşti. 

În trecut, Romania a mai deţinut un submarin numit 
NMS Delfi nul (NMS = nava Majestăţii Sale), construit în 
1936 în Italia. În timpul celui de al-2-lea Război Mondial, 
acesta a torpilat nava ruseasca Ural. NMS Delfi nul a fost 
confi scat de sovietici la sfârşitul războiului. Actualul 
submarin Delfi nul NU este acelaşi cu NMS Delfi nul 
construit în 1936. Mulţi oameni, inclusiv istorici, 
confundă cele două submarine gândindu-se ca fi ind unul 
şi acelaşi. 

www.atlas-geografi c.net

DELFINULDELFINUL
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Interviu realizat de Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

MINTE, TRUP, SUFLET

-Domnule Marin Barbu, cine v-a pus 
porecla celebră, de ce ”Magiun” și dacă au 
fost momente în care v-a deranjat să fi ți 
strigat așa?

-Gheorghe Stănculescu, când eram la 
centru, la ”Steaua 23 August”, mi-a spus 
”Magiun” pentru că, spunea el, mi se lipește 
mingea de ghete.... Dacă m-a deranjat 
vreodată? Nu, m-am obișnuit, asta îmi este 
porecla, de ce să mă deranjeze?

-Sunteți unul dintre cele mai spumoase 
personaje din fotbalul românesc. Ce părere 
aveți despre expresia ”apă bei, apă joci”?

Asta cu spiritul, am moștenit și eu ceva 
de la Halagian, Dumnezeu să-l odihnească, 
el a avut de toate: umor, inimă, seriozitate, 
valoare, calitate ca om... Un om de la care 
mulți am avut de învățat... Iar expresia asta, 
știți cum e? La meseriașii adevărați, cam la 
toți le-a plăcut să bea un păhărel, cei mai 
valoroși fotbaliști au fost și amatori de câte 
un șpriț și și-au permis, pentru că la ăștia 
mai puțin dotați, mai închizi ochii, te mai 
faci că plouă...

-Sincer, dar foarte sincer, ați altoit 
vreodată un jucător, ați alergat vreun 
fotbalist? Nu ca jucător, ca antrenor...

Oooo, dar cum să nu? Dar părintește așa, 
nu ca să le provoc rană sau ceva.... Și ei știau 
că dacă l-am altoit pe unul, sigur voiam ceva 
mai mult de la el. Chiar era o vorbă printre 
ei:  ”Să zici merci când te  bate nea Marin că 
e de bine!”

-Simțul umorului v-a ajutat sau nu în 
profesia de antrenor? Gustau fotbaliștii 
ironiile?

Am crescut în București, am avut vorbele 
la mine și am avut și șmecheria. Degeaba 
mai încerca vreun jucător, pentru că-l 
puneam la punct imediat. Mi-a plăcut să fi u 
vesel, să am atmosferă, nu să ne uităm urât 
unii la alții... Știau când e de caterincă, e de 
caterincă, când e de treabă, e de treabă, să 
confudăm lucrurile pentru că după aceea, 
nu mai avem motive să mai glumim.

-Care e cea mai mare obrăznicie pe care 

v-a zis-o vreunul vreodată, cine a fost și ce 
i-ați răspuns?

N-am avut obraznici, dar unul mai 
tupeist a fost Robert Niță. Lui nu-i convenea 
niciodată nimic, când îi dădeam vită, voia 
pui, de exemplu, când îi dădeam pui, se văita 
”domle, dar iar pui, vită când?”... Și i-am zis: 
”Băi, tu ce vrei? Carne de broască țestoasă 
n-am ca să fi i tu mulțumit”... Dar și astăzi 
ne mai sunăm, în general, pe fotbaliștii cu 
personalitate dacă știi cum să îi iei, sunt 
foarte docili, totul e să nu îi iei pe poziție 
de forță...

-Este mai ușor să lucrezi cu copiii sau e 
mai simplu cu fotbaliști profesioniști?

Cu copiii, copiii sunt sufl ete curate, ei 
simt imediat sufl etește dacă ești alături de 
ei, anul trecut am antrenat o grupă de under 
17, ne-a făcut plăcere să lucrăm împreună, 
am lucrat, am îmbinat buna dispoziție cu 
tematica fotbalului....

-Cum l-ați ”alinta” pe fotbalistul Marin 
Barbu? Adică ce i-ați reproșa, dacă l-ați 
antrena acum?

I-aș reproșa că nu dă drumul la minge, 
că o lipește cu ”magiun” de el, că vrea ca 
toate baloanele să ajungă la el, să îi paseze 
lui toată lumea și că îi ceartă pe toți...

-De ce credeți că ”mingicarii” de 
altădată sunt pe cale de dispariție în 
fotbalul românesc? Mai știe cineva să 
dribleze ca lumea în Liga I, de exemplu?

În primul rând, au dispărut maidanele 
și terenurile din curtea școlii. Porțile sunt 
ferecate, copiii nu mai au instantaneu unde 
să facă o miuță, plus că la foarte puțini din 
jucătorii actuali parcă le-a dispărut plăcerea 
de a juca fotbal. Nu mai sunt jucători care 
să dribleze pe spații scurte, unul la unul, 
”să-l iei la mână”. Când îi văd acum, rămâne 
singur, centrează și dă în adversar... Era o 
lecție predată de foștii antrenori: acolo se 
vede valoarea, unul la unul. 

-Ați pomenit despre maidane. Cum 
arăta o zi din copilăria dumneavoastră?

De dimineață mergeam la antrenament, 

la ”Steaua 23 August”, luam masa, și plecam 
după-amiază la școală. Aveam tot timpul cu 
mine o minge dezumfl ată în buzunar, pe 
care o umfl am în pauză la școală și jucam 10 
minute în fi ecare pauză, ori pe hol dacă nu 
era nimeni, ori în curte. Iar acasă ajungeam 
după ce mai băteam mingea o oră, la o 
miuță în curtea școlii... Plus că duminica, 
toate curțile școlilor erau deschise, se juca 
fotbal pe terenurile respective.

-Ați fost o dată la Petrolul, și ați mai 
fost apoi încă o dată... A fost o dragoste 
cu năbădăi, cumva? Cu galeria Petrolului 
cum a fost?

Ploieștiul a avut galerii minunate, din 
păcate, unii șefi  de galerie au cam sărit 
calul, așa s-a întâmplat și cu mine. De 
exemplu, bătusem pe Astra, și știți ce mare 
rivalitate era acolo, iar ei tot puneau peluza 
să mă înjure. Dar știți de ce? Pentru că 
anumiți șefi  de galerie aserveau o parte din 
conducerea de atunci a Petrolului. Ca să 
vă zic direct, întotdeauna a fost un război 
rece, între Eugen Goicea și Florin Bercea, 
pe cine aducea Goicea, îl ardea Bercea, 
și invers... Pe mine m-a adus Bercea la 
insistențele domnului Luca, după meciul 
Foresta-Petrolul 3-0 în minutul 15, și cam 
asta a fost istoria, la primul mandat. La al 
doilea, tot Bercea m-a adus, un om cu care 
m-am înțeles foarte bine, dar care avea o 
slăbiciune: ușor infl uențabil și nu prea avea 
răbdare. Și mai era ceva: din păcate, echipa a 
fost mereu înconjurată de oameni care s-au 
ocupat să bage strâmbe...

-Presa din Ploiești?
Cu presa, n-am avut nici o relație 

extraordinară, dar nici rea... O singură 
problemă avea presă, voia mult prea mult 
față de valoarea pe care o avea echipa. Sunt 
foarte mulți băieți din presă cu care mai 
vorbesc și acum, am rămas în relații bune 
cu mulți, cu Trestioreanu, cu Tănăsescu, cu 
Anghelescu... 

-Cel mai simpatic fotbalist de la Petrolul 
pe care l-ați antrenat a fost...?

Unul care le avea pe astea, cu poantele, 
era Dinu Todoran... Dar la fel, ce am spus 
înainte, unii erau copiii lui Goicea, alții, 
ai lui Bercea, iar printre ei, era celebrul și 
magnifi cul Lucică Rădulescu... Nu mai 
vorbește cu mine de când a ajuns mare șef, 
l-am sunat, nu mi-a răspuns... Așa e când 
uiți de unde ai plecat, și el știe foarte bine de 
unde a plecat.

-Ce credeți că i-a lipsit Petrolului în anii 
ăștia în care n-a mai reușit să promoveze 
în Liga I?

I-a lipsit liniștea! Pentru că indiferent 
cine a fost la conducere, s-au găsit alții 
care să bage bețe în roate. În orașul ăsta nu 
e liniște niciodată, să știți că nu e ușor să 
trăiești în Ploiești... 

-Cu fanii Petrolului... ? 
Și acum am prieteni mulți pe Facebook 

dintre fanii Petrolului, relațiile mele cu 
ei sunt bune. Respect și voi respecta 
întotdeauna această echipă, o echipă de 
mare tradiție, precum Timișoara, Argeș, 
Bihor, Brașov...

Unul care le avea pe astea cu poantele

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

MARIN BARBU ȘTIE CE I-A LIPSIT MARIN BARBU ȘTIE CE I-A LIPSIT 
PETROLULUI CA SĂ PROMOVEZE: LINIȘTEA!PETROLULUI CA SĂ PROMOVEZE: LINIȘTEA!
Fostul antrenor al ”lupilor” vorbește despre tot: despre viața lui de antrenor, despre Petrolul ultimilor ani și face dezvăluiri despre 

intrigile de altădată 
Unii l-au plăcut, alții l-au contestat. Indiferent însă de tabere, Marin Barbu face parte din istoria Petrolului, pe care l-a pregătit chiar în 

două mandate. Și la fel, indiferent de antipatii sau simpatii, Marin Barbu, zis și Magiun, rămâne unul dintre personajele efervescente din 
fotbalul nostru, cu un farmec anume în declarații. Marin Barbu vorbește precum juca odată la Steaua, Scornicești sau la Brașov. După un 
meci de-al său, de exemplu, cu Brașovul, Ioan Chirilă, pe care-l cucerise ca și pe Eugen Barbu, a scris: ”Spune-mi câți dribleuri ai în echipă, 
că-ți spun ce echipă ai...”

CURĂ ANTIOXIDANTĂ CU STRUGRI NEGRI. 
ANTIOXIDANŢII DIN STRUGURI STOPEAZĂ 

EVOLUŢIA TUMORALĂ
Mai toate bolile îşi găsesc vindecarea cu ajutorul fructelor 

proaspete. Există o condiţie esenţială: strugurii trebuie să fi e 
foarte bine copţi şi netrataţi chimic. Înainte de a începe o 
cură de struguri, trebuie să cunoaştem cele trei categorii ale 
acestui fruct: struguri de masă (care se consumă proaspăt 
culeşi), struguri pentru stafi de şi struguri pentru vin. Toate 
aceste categorii de struguri conţin zaharuri, acizi organici, 
săruri minerale (potasiu, magneziu, zinc, iod, siliciu, brom, 
calciu, sodiu), tanin, acizi volatili, dar şi o multitudine de 
vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, D şi P. Curele de 

struguri provoacă un drenaj puternic, făcând ca organismul 
să fi e foarte receptiv la remediile naturale. Şi mai trebuie 
avut în vedere un lucru: strugurii consumaţi în astfel de cure 
trebuie să fi e proaspeţi, bine copţi şi să aibă cârcelul verde şi 
subţire. O porţie de struguri se consumă întotdeauna cu o 
oră înaintea meselor principale şi nu ca desert. Deşi aceste 
fructe sunt foarte bine tolerate de stomac, curele de struguri 
sunt diferite, în funcţie de boala pe care dorim să o tratăm.

- Cură scurtă (2-3 zile): este benefi că pentru 
bolile de rinichi, fi cat şi intestine, pe parcursul curei 
recomandându-se consumarea zilnică a 750-1500 g struguri.

- Cură medie (15 zile): se recomandă în cazul afecţiunilor 
de inimă, fi cat, rinichi, intestine, duoden, obezitate, mai 
puţin în cazul afecţiunilor maligne. Această cură se începe 
cu 1 kg de struguri pe zi, ajungându-se treptat la 2 kg.

- Cură lungă (2-6 săptămâni): este recomandată în 
afecţiuni cardiace şi maligne. În timpul acestei cure se ajung 
treptat la 3 kg de struguri pe zi.

BOLILE CARDIOVASCULARE, AMELIORATE CU 
ULEI DIN SÂMBURI DE STRUGURI

Proprietăţile diuretice și depurative ale strugurilor sunt 
de mare ajutor pentru persoanele care se confruntă cu 
probleme legate de digestie. O formă efi cientă în aceste 
afecţiuni este tratamentul cu ulei din sâmburi de struguri. 
Ori de câte ori vorbim despre efecte terapeutice ne raportăm 
doar la uleiul de struguri obţinut prin presare la rece, cel 
care se obţine prin încălzire pierzându-și cea mai mare 
parte a proprietăţilor vindecătoare. Consumarea uleiului 
de sâmburi de struguri presat la rece previne ischemia 
cardiacă și tulburările circulatorii, hipertensiunea sau 
tensiunea arterială oscilantă și ajută la reglarea tranzitului 
intestinal. Folosirea constantă a uleiului de struguri în salate 

este sufi cientă pentru evitarea unor boli vasculare, cum ar 
fi  ateroscleroza, fragilitatea vasculară sau arterita. O cură 
de șase luni, în timpul căreia se consumă zilnic trei linguri 
din acest ulei, duce la reducerea suprafeţelor cu echimoze 
produse de fragilitatea capilară și previne accidentele 
vasculare. Toate aceste efecte benefi ce se datorează faptului 
că uleiul de sâmburi de struguri conţine grăsimi nesaturate, 
care ajută la menţinerea elasticităţii vasculare, precum 
și substanţe care împiedică procesele degenerative ale 
vaselor sangvine. Acest ulei este recomandat în mod special 
persoanelor care au avut o dietă cu multă carne, prăjeli și 
uleiuri rafi nate, dar și celor care au o dietă săracă în fi bre. 

CEL MAI BUN ANTICOAGULANT – 
RESVERATROLUL DIN STRUGURI

Virtuţile terapeutice ale strugurilor se datorează 
conţinutului ridicat de fi bre și minerale, vitaminele B, C, E, 
F, dar mai ales prezenţei din  abundenţă a polifenolilor. O 
cură de struguri este în  primul rând detoxifi antă, protejând 
în același timp inima și prevenind formarea cheagurilor de 
sânge la nivelul vaselor. Strugurii negri conţin resveratrol, 
un anticoagulant natural, sunt cei mai apreciaţi din punct 
de vedere terapeutic, cu ajutorul lor putând fi  tratate 
aproximativ 60 de boli.

Se recomandă ca strugurii să se mănânce cu tot cu coajă 
și sâmburi, deoarece aici se afl ă rezervorul  de enzime, 
minerale și fi bre, de fl avonoide și polifenoli, care menţin 
elasticitatea vaselor de sânge. Strugurii sunt ajutorul cel mai 
de preţ al inimii, datorită resveratrolului, care acţionează 
ca o adevărată perie la nivelul arterelor. Chiar dacă toţi 
strugurii aduc benefi cii organismului, este de preferat ca în 
curele de detoxifi ere și în afecţiunile de coagulare a sângelui 
să folosim întotdeauna strugurii cei mai închiși la culoare.

CURĂ ANTIOXIDANTĂ CU STRUGRI NEGRI
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Îţi poţi ieși 
din fi re manifestand 

un temperament brutal 
și nemilos faţă de ceilalţi, 
cauza fi ind un confl ict 
interiror între dorinţă și 
raţiune. Te angajezi în 
acţiuni prea îndrăzneţe, 
cu riscuri prea mari. 
Păstrează-ţi o gândire 
pragmatică!

Devii 
neliniștit/ă, te 

simţi suprasolicitat/ă 
nervos și, dacă nu iei 
o pauză, aceste energii 
vor fi  autodistructive cu 
impact asupra sănătaţii 
tale. Impune-ţi punctul 
de vedere cu elocvenţă 
pentru a evita situaţiile 
complicate mai târziu.

Ești nestatornic/ă
în sentimente, 

impulsiv/ă și puţin 
prea pasional/ă. Caruselul 
nebun de dorinţe și 
pasiuni este ameţitor 
și se poate împotmoli 
într-un scandal de 
proporţii condimentat cu 
gelozii. Nu te expune total, 
nu da toate cărţile pe faţă 
pentru că vei pierde.

Ești pus/ă 
pe fapte mari, 

te simţi norocos/ă, 
dar nu te avânta prea 
tare. Energia ta se poate 
consuma repede, vei fi  
epuizat/ă, morocanos/ă 
si nemulţumit/ă. Familia 
te poate percepe ca fi ind 
dur/ă și egoist/ă, dar în 
cercul de prieteni vei ști 
să ieși în evidenţă în mod 
plăcut.

Dacă 
începi să te 

comporţi dur/ă cu cei 
din jur, să fi i supărăcios/ă 
și să te cerţi, toată lumea 
te va evita. Mai bine ai 
refl ecta cu obiectivitate 
asupra propriei persoane 
și ai avea grjă de sănătate. 
Dacă la serviciu nu mai 
ai satisfacţii, te poţi gândi 
la o schimbare.

Nu fi i prea 
risipitor/oare 

cu banii, ai tăi sau ai 
altora. Anturajul poate 
avea o infl uenţă nefastă 
asupra modului în care 
îţi administrezi banii, 
cineva încearcă să profi te. 
Vei fi  curios/ă să afl i mai 
multe despre teme care te 
fascinează.

Vrei cu tot
 dinadinsul să te 

impui în faţa oricui îţi 
stă în cale, mai ales dacă 
întâlnirile au loc pe teren 
profesional. 

Controlează-ţi 
impulsivitatea, nu trebuie 
să începi un război la 
cea mai mică provocare. 
Intuiţia îţi merge brici!

Ai mare 
grijă la sănătate, 

excesele de tot felul 
pot deveni distructive. 
Dacă scopurile pe  care 
le urmărești acum sunt 
egoiste, există riscul de a 
suferi consecinţele, totul se 
poate întoarce împotriva 
ta. Vei obţine plăcere din 
discuţii intelectuale, te vei 
exprima cu eleganţă.

Există un 
confl ict între 

ceea ce oferi și ceea 
ce primești sentimental. 
Asta te poate face arogant, 
pretenţios și veșnic 
nemulţumit. Dorești 
o schimbare majoră a 
stării de fapt pe acest 
plan. Emoţiile reprimate 
îţi pot provoca crize de 
ipohondrie sau să preferi 
să te îngropi în muncă.

Viaţa 
profesională nu 

îţi dă deloc răgaz, 
te pune în faţa unor 
situaţii extreme și te 
vei trezi că reacţionezi 
agresiv, vei intra în lupte 
de putere. Vei încerca să 
îi manipulezi pe ceilalţi și 
chiar să te răzbuni, dacă 
simţi că lucrurile îţi scapă 
de sub control.
 Găsește-ţi preocupări 
printre pasiunile tale.

Vei fi  
dispus/ă să înveţi 

lucruri noi pentru 
a-ţi reforma domeniul 
muncii, acolo unde se 
tot produc transformări 
semnifi cative de ceva 
ani încoace. Poţi părea 
înfumurat/ă, cu ifose în 
vorbire și extravagant/ă, 
deci atenţie cum comunici. 
Timpul petrecut în familie, 
în vizite la părinţi și rude, 
te va bucura.

Dacă vei 
lua decizii 
precipitate și 

negândite în privinţa 
bunurilor tale materiale, 
te vei trezi în faţa unor 
datorii pe care nu le poţi 
plăti. Nu te lăsa condus 
de orgolii false, nu te 
certa cu lumea. 

Bazează-te pe 
capacitatea ta de a 
analiza faptele, nu 
vorbele.
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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