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„Mâinile coborâte nu sunt întotdeauna supuse.”

- Culese de Tata

John Ruskin (1819 - 1900) scriitor englez

CU CINE SE PREZINTĂ PRAHOVA
LA ALEGERILE PARLAMENTARE

A

stăzi (joi, 22 octombrie), este ultima zi în care partidele,
alianțele politice și independenții pot depune la Biroul
Electoral Județean candidaturile, însoțite de listele de susținători,
pentru Camera Deputaților și Senat. Prahova are repartizate 5
mandate de senator și 11 de deputați. Cu câteva mici excepții,
partidele nu s-au grăbit până acum să publice numele candidaților.
Probabil se mai duc lupte interne, se mai așteaptă comenzi de la
centru, se mai fac negocieri pe ultima sută de metri. Cel puțin aceasta
este concluzia noastră de marți, data la care scriem acest articol.

USR-PLUS
este
prima
alianță
care și-a anunțat încă de
a
săptămâna
trecută candidații
s
comuni
la alegerile parlamentare
c
din
d 6 decembrie. Ordinea pe liste
este
următoarea: Senat-Aurel
e
Oprinoiu,
George Marussi, Silvia
O
Dofin, Mihaela Tudorie și Cătălin
Ignat; Camera DeputațilorAndrei Lupu, Mihai Polițeanu,
Mihai Sandu, Răzvan Enescu,
Ionuț Radu Munteanu, George
Bacheș, Anca Popa, Cosmin
Ghimpu și Ștefan Arvatu.
PMP, în schimb, este primul

partid care a depus candidaturile
la Biroul Electoral Județean, în
următoarea formulă: Camera
Deputaților-Cătălina Bozianu,
Adina Chițu, Cristian Goidan,
Tudor Macovei, Mihai Dragomir,
Cătălin Margioala, Rodica Cioc,
Auraș Sălceanu, Nicoleta Preda,
Simona Panait, Valentin Codescu,
Viorel Vuță, Sebastian Mîrzea;
Senat- Ioan Pițigoi, Cornel
Moise, Mihaela Vlăsceanu, Aurel
Petrișor, Alexandra Bran, Marian
State și Bogdan Ene.

PLEACĂ AI NOȘTRI,
VIN AI NOȘTRI,
NOI RĂMÂNEM TOT
CA PROȘTII

Continuare în pagina 5

NOUA CONDUCERE A CJ AR PUTEA
FI ÎNVESTITĂ MÂINE

E

ȘI MANDATUL PRIMARULUI VOLOSEVICI A FOST VALIDAT ÎN INSTANȚĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

T

eoretic, mâine ar trebui să aibă loc
ședința solemnă de învestire în funcție
a noilor aleși județeni și de constituire a
Consiliului Județean Prahova, în formula
politică rezultată după votul din 27
septembrie. Și tot atunci ar trebui să-și preia
funcția de președinte al CJ, Iulian Dumitrescu,
al cărui mandat a fost validat săptămâna
trecută în instanță. Magistrații Secției Civile

STRĂZI CU
SENS UNIC,
ÎN PLOIEȘTI

a Judecătoriei Ploiești au validat, săptămâna
trecută, și mandatul primarului ales al
orașului, Andrei Volosevici. Minuta a
fost publicată însă mai târziu pe portalul
instanțelor de judecată. Dacă decizia nu a
fost atacată cu apel, și la municipalitate, după
validarea consilierilor locali, ar trebui să aibă
loc ședința de instalare în funcție a noului
primar și de constituire a legislativului.

18 ȘCOLI AU INTRAT ÎN SCENARIUL
ROȘU DE FUNCȚIONARE
Județean Prahova și Direcția de Sănătate
Publică Prahova, Comitetul Județean
pentru Situații de Urgență Prahova a dispus
suspendarea cursurilor școlare organizate
în modalitatea „față în față” și trecerea la
Scenariul 3 „roșu” (participarea tuturor
preșcolarilor și elevilor la activități/lecții
online) pentru 18 școli din județ. Măsura
a intrat în vigoare de luni și este valabilă
pentru 14 zile, în următoarele unități:

P

rimăria Ploiești organizează achiziție
directă pentru atribuirea contractului
de elaborare a unui studiu de circulație
pentru stabilirea unor străzi cu sens unic în
oraș. Valoarea estimată a lucrării, fără TVA,
asigurată de la bugetul local, este de 130.000
lei. În caietul de sarcini, autoritatea publică
are și câteva cerințe, respectiv: fluidizarea
circulației în zona centrală, în incinta piețelor,
școlilor și spitalelor; posibilitatea, cu precădere,
de înființare a sensului unic de circulație pe
străzile Poștei, Gh. Doja, Sergent Gh. Mateescu,
Bahluiului (porțiunea dintre Șoseaua Vestului
și str. Streiului), Intrarea Grindului, străzile din
proximitatea Halelor Centrale și Dobrogeanu
Gherea; asigurarea unor benzi specializate
pentru circulația mijloacelor de transport în
comun și a celor în regim de taxi; interzicerea
circulației vehiculelor cu tracțiune animală în
zona centrală și pe arterele principale.
ACTUALITATE
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81 de milioane de lei pentru 17
stații de monitorizare
a calității aerului

L

a propunerea consiliilor de
administrație ale unităților de
învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar

Continuare în pagina 3

xact asta se întâmplă și acum
acum, după
alegeri, când, în locul curățirii
instituțiilor
statului de toată pleava politică,
in
adunată
precum mucegaiul pe salarii gras
a
plătite
din banii noștri, partidele care
p
acuzau
căpușarea au trecut deja la ofensivă.
a
Din
D informațiile noastre se pregătesc pe
margine,
cu ușor joc de glezne, ca la fotbal,
m
schimbări
post pe post. Miza este aceeași
s
ca
c la “concurență”. Mufarea la banii publici.
Grav
G este că strategia se pare că este generală
și
ș ea vizează monopoluri de cumetrie în cam
toate
zonele economice (gospodărire locală,
to
control auto, parcuri industriale etc).
Mârșăvia este că toată această campanie, la
fel de mafiotă, este demarată, chipurile, sub
deviza “curățăm mizeria lăsată de ceilalți”,
în fond fiind înlocuirea clientelei “lor” cu “a
noastră”. Iar totul se face mult mai agresiv.
Ceea ce, dincolo de furie amestecată cu
scârbă, îmi arată că practicile PeDeListe nu au
murit și nici nu s-a învățat nimic din greșeli.
Și uite așa trăim următoarea realitate: am mai
fost mințiți o dată de cei care, zilele acestea,
doresc înlocuirea intereselor de familie cu
interesele altei familii.
Concluzia? Cea din titlu.
Ce e de făcut? Votați diferit la generale.

PLOIEȘTIUL MERGE SPRE SCENARIUL ROȘU

L

a nivelul județului Prahova,
coeficientul infectărilor cumulate
la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori,
calculat de către Direcția de Sănătate
Publică, a ajuns la 1,79. Lucrurile stau
însă mai delicat în Ploiești, unde incidența
cazurilor la mia de locuitori se cifrează la
2,49, ceea ce înseamnă că în următoarele zile
ne-am putea îndrepta spre scenariul roșu.
Prefectul Cristian Ionescu le recomandă
ACTUALITATE
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Ziua
Armatei Române

www.ziarulploieştii.ro
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cetățenilor să poarte măștile inclusiv
în spațiile publice deschise, să-și spele
mâinile, să păstreze distanța fizică, să evite
deplasările care nu reprezintă o urgență,
să dezinfecteze periodic spațiile comune
și să anunțe imediat un eventual simptom
asociat Sars-Cov 2. Părerea noastră e că,
în acest stadiu, în loc de recomandări, mai
nimerite ar fi măsurile obligatorii, asta ca să
nu ajungem să stăm iar în casă.
SPORT

10 medalii la Cupa
orașului Tecuci
pentru CSM Ploiești
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MINTE, TRUP, SUFLET
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Cătălin Mulțescu
sau ”câine-lup”
din ”9 mai”

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

Psalm 49, 20

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii
22-28 octombrie 2020

Ziarul Ploiestii
,
ISSN: 1223 2653
FONDATOR:
Ioan MARINESCU
DIRECTOR GENERAL:

Parol,

Marius MARINESCU
DIRECTOR EDITURĂ:

Grigoraş NIŢĂ
DIRECTOR TEHNIC:

Dan Ionuţ MARINESCU
COFONDATOR:

Ioan GROSESCU
DTP: Iolanda ENESCU, Livia CAZAN
SENIOR EDITOR:
Maria BOGDAN
REDACTORI:
Alexandru BĂDULESCU,
El. ŞERBAN, P. NIŢOI, V.D.
TOTH, Daniel LAZĂR,
Eva PODEANU, Roxana TĂNASE,
Miruna BOGDĂNESCU,
Victor COBĂSNEANU
CORESPONDENT REPUBLICA
MOLDOVA: Nicolae MISAIL
CULEGERE: Pia ROTARU
TIPOGRAFIE/PUBLICITATE:
Gabriel CĂLIN,
Georgiana MARINESCU,
Claudia CRUCEANU, Andrei SOTIR,
Raluca IONESCU, Elena BAICU,
Constantin COJOCARU, Ionaş GAVRILĂ,
Ştefan RADU, Mihaela BIRO,
Gabriel GHEORGHE, Cătălina ŞTEFAN

Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18

www.ziarulploieştii.ro
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploieştii

H

opa, Viorica Dăncilă
lovește din nou! Ea îl
acuză pe președintele Iohannis
că introduce cuvinte noi în
dicționarul limbii române, făcând
referire la ultima conferință de
presă a șefului statului, când acesta
i-a cerut unui jurnalist să repete
ultima parte a întrebării, „aia
cu giroscopul”. După duamna,
giroscop e un cuvânt care nu există.
Mda, Ghiorico, în Wikipedia scrie
așa: „giroscopul-un dispozitiv
inventat de Klaus Iohannis, prin
anul 1850- este un corp solid căruia
i se imprimă o mișcare de rotație
(în jurul unei axe de simetrie, de
obicei), având scopul de a indica o
anumită direcție (fixă în spațiu).”
Deci, madam, pe Iohannis îl chema
la vremea aia Jean-Bernard-Léon
Foucault, nu era președinte român
de etnie germană, ci un fizician
și astronom francez. E drept, pe
undeva ai nimerit-o, că Foucault
s-a reîncarnat în Iohannis tot
fizician...

Editor: SC Sprinten Infomar SRL
Potrivit art. 206 COD PENAL,
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
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Ș

i tot Veorica Vasilica a scos
una de te uiți ca musca
făcută afiș: „ am văzut în socrii
mei părinții soțului meu”. Hai, să
mă omori! Și eu care credeam că
socrii ăștia sunt niște de-ăia cu
cerul gurii negru sau niște creaturi
supranaturale, născute din Baba
Hârca și Zmeul Zmeilor ori niște
sticluțe de otravă, mă rog, acolo,
niște vietăți netolerate în special
de nurori sau gineri. Nțțț, nțțț,
nțțț! Noroc cu tine că m-ai lămurit.
Apropo: soțul tău și-a dat seama că
e căsătorit cu fiica părinților tăi?

Săptămâna pe scurt
SCANDAL LA TINOSU.
UN POLIȚIST A FOLOSIT
ARMAMENTUL DIN DOTARE
Polițiștii din cadrul Secției de
Poliție Rurală Cocorăștii Colț au
fost sesizați că în comuna Tinosu
are loc un scandal între mai multe
persoane. La fața locului au fost
direcționate mai multe patrule,
dar și Serviciul pentru Acțiuni
Speciale. „Întrucât persoanele
implicate nu s-au supus somației
PAGINA
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verbale, unul dintre polițiștii aflați
la fața locului a folosit armamentul
din dotare, persoanele implicate
supunându-se
ulterior,
fără

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

N

ăscătorul de OUG 13, care
a avut totuși meritul de a fi
trezit România din letargie, l-am
numit pe Florin Ciordache, nu
mai prinde un loc în Parlament,
fiind tras de Ciolacu pe linie
moartă. Totuși, partidul iubit
nu-l lasă să moară de foamne, ci
îi pregătește un post bine plătit,
dar oarecum invizibil, la Consiliul
Legislativ, organismul ăla care
zice că avizează (sau nu) legile
dezbătute în Parlament. Nene, ca
să fii potrivit pentru foncția asta,
în afară de doctoratul ăla al tău de
la Bălți, zic să mai faci niște cursuri
de expert în Maputo, Mogadishu
sau Abuja, iar dacă nu poți,
roagă-l pe Barangă să-ți procure o
diplomă (falsă) de la Francophone
University of Congo.

P

reședintele
Curții
Constituționale,
Valer
Dorneanu,
câștigă,
potrivit
documentelor oficiale, 29.663 de
lei pe lună, adică vreo 6.000 de
euro. Interesant este că la suma
asta se ajunge prin adăugarea
unor sporuri cum ar fi: risc și
suprasolicitare neuropsihică 5.884 lei pe lună; păstrarea
confidențialității -1.176 lei pe
lună (5% din salariu); condiții
de muncă vătămătoare (praf sau
calculator)-4.449 lei pe lună.
Acuma, eu chiar nu înțeleg de ce vă
mirați că Valerică primește spor de
praf. Păi n-a făcut el praf legislația
din România? Deci acolo nu e un
firicel, e un nor de praf, ca după
furtunile alea sahariene. Normal
că omul e-n pericol de sufocare!
Nene, dar eu am altă problemă:
ia zi, de la suprasolicitarea
neuropsihică ți se trage când dai
deciziile alea de stă mâța-n coadă?
În acest caz, vezi că ai greșit locul,
boala asta se tratează în altă parte...

U

n medic român zice că
pacienții fricoși, anxioși
sau depresivi fac forme severe de
Covid. Aha, abia acum înțeleg
de ce umblă ăia fără măști în
Piața Victoriei sau la moaștele
sfinților de la Iași și București. Ei
demostrează că sunt tari, eroi,
puternici și n-au nicio teamă de
virus, pesemne din cauza asta nici
nu se lipește lighioana chinezească
de ei. Păi, dacă-i așa, hai cu toții
afară, să ne pupăm, bre!

A

pragul de 4.000 de intectări/
zi, premierul Orban a declarat
că „suntem într-un moment de
cumpănă”, dar „putem opri această
creștere!” Cum, Mandolină, pui o
barieră și oprești virusul? Sau tragi
din pix cifra în jos și, gata, o rezolvi
cu creșterea și descreșterea. La câte
se fac din condei în țărișoara asta
ce mai contează că te joci matale
cu boleșnița asta!

C

ică ministrul Dezvoltării și
Lucrărilor Publice, liberalul
Ion Ștefan, zis și „Grindă”, a dat
firmei sale un milion de lei de
la ministerul pe care-l conduce.
Presa a sărit, cum era și normal,
cum că aici e un grav conflict de
interese, ceea ce este adevărat,
dacă firma se află încă pe numele
său ori a rudelor până la nu știu
care grad. Mda, când vă spuneam
că șefii ăștia de la noi se cred mici
Dumnezei nu m-ați crezut. Așa și
Grindă: „Ministrul a dat, ministrul
a luat, fie numele lui binecuvântat”...

V

iorel Victor Ponta scrie pe
pagina sa de socializare:
„Mai avem o șansă în acest an (n.n.alegerile), o singură șansă, să oprim
drumul spre prăpastie! Dacă nu o
facem acum, până în 2024 va mai
exista Romania?” He-he, cum ar
zice Băse, ce glumă bună! Deci
zici să te alegem pe tine, că dacă
nu, dispare România, nu? Dragă,
eu cred că România o ia la fugă
numai la gândul că i-ai putea fi tu
iar stăpân, să aduci înapoi toate
caracatițile alea care au halit-o.
Plus pe tata socru șef la păduri! Pe
de altă parte, dacă România asta
a rezistat 30 de ani sub voi, e clar
că o mai țin balamalele încă patru
ani, nu crezi?

sanitară, vor aduce și urgia
sanitară
economică peste România.” Hai,
nea Ciolacule-Pitpalacule, crezi că
se poate o urgie mai mare ca tine?
Eu n-aș prea crede... Și zi așa, are
Orban sub patul lui o criză și o
aduce că așa are el chef, nu? Bre,
Brotacule-Ciolacule, criza asta e pe
toată planeta, iar voi în România
ați făcut-o și mai neagră când ați
votat în Parlament sporuri pentru
cadrele didactice, pensii majorate
cu 40%, alocații dublate. Adică
dacă e cineva groparul țării ăsteia
voi sunteți, Ciolacule-Godacule!

Ș

e la Ciolacu (ne) gândire:
„acest guvern incompetent
vă minte din nou! După criza

i tot de la Ciolacu vorbire
fără gândire: „Dacă dispare
PSD, dispare și democrația din
România”. Hai, să leșini tu? Eu zic
că o să dispară globul pământesc,
ba chiar toată Calea Lactee, dacă
n-o să mai existe PSD. Dar ce,
buric-împărat, sunteți miezul
pământului, nu mai răsare și nu
mai apune soarele fără voi? Lasă,
dragă, au dispărut ele civilizații și
imperii întregi, tu crezi că n-o să
mai dormim dacă nu mai există
PSD? Dimpotrivă, o facem mai
dihai, că nu mai trebuie să ne
păzim buzunarele, dacă... aleluia
PSD!

sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de încăierare, de lovire și alte
violențe și tulburarea ordinii și
liniștii publice”.
ACCIDENT MORTAL LA
IORDĂCHENU
Accidentul rutier s-a produs
noaptea, după ce un biciclist, în
vârstă de aproximativ 73 de ani, a
fost accidentat de un auto condus
de un tânăr în vârstă de 22 de ani,
care circula din direcția Valea
Cucului spre Mehedința. La fața
locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției, ale Serviciului de
Ambulanță și ale ISU Prahova,

care a intervenit cu o autospecială
de stingere cu apă și spumă și o
ambulanță SMURD. Salvatorii
ajunși la fața locului au constatat
că bărbatul rănit era în stop
cardio-respirator. Din păcate,
în ciuda eforturilor medicilor,
bărbatul a decedat. Conducătorul
auto a fost testat cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind negativ.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor în
care s-a produs accidentul rutier
și luarea măsurilor legale în
consecință”, a precizat IJP Prahova.

D

propo de Covid-19: după
ce România a depășit

victime”, a anunțat IJP Prahova.
Polițiștii au identificat nouă
persoane implicate, respectiv șase
femei și trei bărbați, care au fost
conduse la sediul poliției. În urma
evenimentului, polițiștii au aplicat
11 sancțiuni contravenționale la
Legea 61/1991 în valoare de 1.000
lei fiecare. „Niciuna din persoanele
implicate nu a formulat plângere
penală până la acest moment, între
persoane intervenind împăcarea,
situația conflictuală rămânând
în atenția polițiștilor”, a anunțat
IJP Prahova, care a precizat că, în
cauză, „cercetarile sunt continuate
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LA POMUL LĂUDAT SĂ (NU) TE DUCI CU SACUL?
Pe hârtie, Prahova se umple de bazine de înot, săli și complexuri sportive
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

D

acă ar fi să ne luăm după
niște tabele înșirate de
Compania Națională de Investiții,
Prahova s-ar umple de baze
sportive. La sfârșitul anului trecut,
ministrul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației,
Ion Ștefan, a semnat ordinele de
aprobare pentru mai multe liste
sinteză, documente ce stau la

baza derulării subprogramelor
implementate de CNI. Dar ca
să nu credeți în vreo minune,
tot CNI stinge entuziasmul:
„conform cadrului legal de
derulare a Programului Național
de Construcții de Interes Public sau
Social, OG 25/2001 cu modificarile
și
completările
ulterioare,
introducerea pe lista sinteză a

subprogramelor pe care CNI le
implementeaza reprezintă etapa
preliminară privind promovarea
spre finanțare. Asigurarea finanțării
de noi obiective de investiții se
realizează numai în corelare cu
alocațiile bugetare disponibile
anual. Datele specifice cu privire
la valoarea investiției, durata de
realizare etc. nu pot fi cunoscute
decât după aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și finalizarea
procedurilor de achiziție publică
pentru fiecare obiectiv în parte.”
Deci un fel de cai verzi pe pereți?
În fine, în listele CNI, Prahova
apare cu 55 de săli de sport,
împărțite astfel: obiective noi
la Albești Paleologi (2 săli),
Berceni, Bănești, Bălțești, Bertea,
Boldești Scăeni, Breaza, Câmpina,
Gherghița, Gornet Cricov, Mizil,
Măgurele, Ploiești (4), Poienarii

Burchii, Starchiojd, Târgșoru
Vechi, Valea Doftanei; obiective
ce urmează să fie modernizate
sau edificate în mare parte în
localitățile Ariceștii Rahtivani,
Ariceștii Zeletin, Azuga (2 săli),
Băicoi, Blejoi, Boldești Scăeni,
Brebu,
Bușteni,
Câmpina,
Ceptura,
Cerașu,
Cocorăștii
Mislii, Cocorăștii Colț, Comarnic,
Dumbrăvești, Fulga, Izvoarele,
Lipănești, Mizil, Olari, Păulești
(2), Ploiești (6), Plopeni, Sinaia,
Slănic, Valea Călugărească (2).
De asemenea, tot în Prahova
ar urma să fie construite 9
complexuri sportive la Berceni
(strada Prof. Voicu Ion), Sinaia
(Colegiul „M.Cantacuzino” și zona
fostei cariere), Câmpina, UPG
Ploiești, Ploiești (str. Ghighiului
și Bdul Petrolului), Sângeru ( Șc.
Profesională Sângeru), Târgșoru

Vechi (sat Strejnicu). Alte baze vor
fi reparate modernizate: Bușteni
(Caraiman), Câmpina (B-dul
Nicolae Bălcescu), Cornu (str.
Aniniș 17 și copertină la baza
sportivă).
Atenție, cel mai iluzoriu
program vizează bazinele de
înot, iar Prahova ar trebui să se
umple de astfel de construcții,
prevăzute a se edifica în Băicoi
(str. Republicii 10), Boldești
Scăeni (str. Poligonului), Breaza
(Parcul Mare), Bocov (Parcul
Bucov), Bușteni (Bdul Libertății),
Cornu (str. Aniniș), Măgureni,
Mizil (2 bazine), Păulești, Ploiești
(str. Ghighiului), Secăria, Sinaia
(Șc. Gen. George Enescu), Șotrile,
Târgșoru Vechi (2), Urlați, Vălenii
de Munte ( la baza sportivă din
oraș și la Șc.Gen. Gh. Pănculescu).

18 ȘCOLI AU INTRAT ÎNCEP LUCRĂRILE LA SENSUL
ÎN SCENARIUL ROȘU GIRATORIU DE LA TĂTĂRANI
P
DE FUNCȚIONARE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
continuare din pagina 1
ăsura a intrat în vigoare de luni și este valabilă pentru
14 zile, în următoarele unități: Școala gimnaziala
„Elena Doamna” Ploiești-toate clasele V-VIII, Grădinița
Bucov-grupa mare pp, Școala „Angels” Păulești, Grădinița
nr. 2 Filipeștii de Pădure-grupa mare, Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” Urlați-clasa a VII-a B (prima jumătate)
și clasa a IX-a D (prima jumătate), Colegiul National „I.L.
Caragiale”Ploiești-Clasa VII C-gr.2, Colegiul National
„Nicolae Grigorescu” Câmpina, Școala Gimnazială Sălciile
cu structuri, Școala Gimnazială Scorțeni cu structuri, Școala
Gimnazială Surani cu structuri, Școala Gimnazială Gura
Vadului cu structuri, Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga”,
com. Fulga, cu structuri, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”
Breaza cu structuri, Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure și
structura Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure, Colegiul
„Ferdinand I” Măneciu-Cls.I A, Grădinița pp „SEVA” com.
Blejoi, Grădinița pp „Mirabela” com. Păulești și Centrul
Școlar Educație Incluzivă Breaza. În perioada de suspendare
a cursurilor, conducerile instituțiilor vor dispune realizarea
următoarelor activități obligatorii: curățenia și aerisirea
claselor/sălilor; dezinfecția curentă în clase, săli, holuri,
toalete; pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții
direcți din cadrul instituției de învățământ ai cazurilor
confirmate vor fi izolați/carantinați la domiciliu. Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență Prahova a mai decis ca,
tot de luni, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor
în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori,
să fie obligatorie purtarea măștii de protecție în toate
spațiile publice deschise. Aceste așezări sunt: Păulești-5,30,
Sălciile-4,22, Gura Vadului-3,79, Plopu-3,68, Blejoi-3,41,
Breaza-3,34, Surani-3.31, Fulga-3,29, Mănești-3,06.

reședintele Consiliului Județean
Prahova, Bogdan Toader, a
anunțat că a semnat, în ultimele sale
zile de mandat, contractul pentru

amenajarea sensului giratoriu de la
intersecția DJ101D, cu DJ 101G, în satul
Tătărani, chiar la ieșirea din Ploiești.
Acesta scrie că noul sens „elimină riscul

M

CONDUCER
CONDUCERE
NOUĂ LA
INSPECTORATUL
ȘCOLAR

M

inistrul Educației, Monica
Anisie, a semnat mai
multe ordine prin care a schimbat
conducerea Inspectoratului Școlar
Prahova. Astfel, din data de 14
octombrie, noul inspector școlar
general este
Ilona Rizea, fost
inspector școlar pentru management
instituțional și fost director adjunct
la Colegiul Național „I.L. Caragiale”
Ploiești. Prof. Constantin Pisău, care
fusese numit inspector general de anul
trecut, a preluat postul de inspector
general adjunct, alături de Magdalena
Georgescu. Fostul inspector general
adjunct, Adrian Ionică, a revenit la
catedră.

Săptămâna pe scurt
INCENDIU VIOLENT LA
TĂRICENI
O casă a fost mistuită de flăcări
în satul Tăriceni, comuna Șirna.
Pompierii militari au fost solicitați
să intervină pentru stingerea
incendiului. La fața locului,
potrivit Inspectoratului pentru
Situații de Urgență Prahova, s-au
deplasat două autospeciale cu apă
și spumă. Focul s-a manifestat,
însă,
generalizat.
Suprafața
afectată de flăcări a fost de 70

mp. Pompierii militari urmează
să stabilească și care a fost cauza
probabilă a incendiului.
ACCIDENT PE DN1, ÎN
ZONA BĂICOI. DOUĂ AUTO
IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1, în zona Băicoi, după ce două
auto au intrat în coliziune. Din
primele verificări, un conducător
auto în vârstă de 68 de ani, care
circula pe DJ 215 Liliești către
DN1, ajungând la intersecția

de producere a accidentelor la intesecția
celor 2 drumuri județene și ajută la
fluidizarea traficului, drumul județean
101G devenind o variantă de acces în
municipiul Ploiești dinspre Brazi, DN1
(Centura Vest) sau Autostrada A3.”
Termenul de finalizare este de 4 luni de
zile de la ordinul de începere a lucrărilor.
Respectivul proiect a întârziat cel puțin
un an din cauza unui proprietar din
proximitatea amenajării, o porțiune de
teren fiind cedată de una dintre firmele
ce-și au sediul în Tătărani.

• ANUNȚURI •

Firmă, angajăm lucrători în construcții pentru următoarele posturi:
• Electrician întreținere în construcții (1post);
• Instalator apă, canal (1 post);
• Montator placaje interioare și exterioare (2 posturi);
• Fierar betonist (2 posturi);
• Tâmplar universal (4 posturi);
• Zidar rosar-tencuitor (4 posturi);
• Mașinist la mașini pentru terasamente (4 posturi);
• Muncitor necalificat la întreținere drumuri, șosele, poduri,
baraje (4 posturi);
• Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidarie, plăci
mozaic, faianță, gresie (28 posturi).
Cerințe: experiența în domeniu în funcție de postul solicitat.
Salariu atractiv.
Trimiteți CV-ul dvs. cel târziu 26.10.2020,
la e-mail: cic.creatif@gmail, specificând postul pentru care aplicați.
CV-urile vor fi tratate confidențial.
Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.
Relații la: 0734 295 540.

cu DN1, a intrat în coliziune cu
un auto condus de un bărbat în
vârstă de 38 de ani, care circula
din direcția Brașov către Ploiești.
În urma evenimentului, cei doi
conducători auto, precum și un
pasager din autoturismul condus
de bărbatul de 38 de ani au fost
transportați la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
„Conducătorii auto au fost testați
cu aparatul etilotest, rezultatele
fiind
negative.
Cercetările
sunt continuate de polițiști
pentru stabilirea cu exactitate
a împrejurărilor în care s-a
produs accidentul rutier și luarea

măsurilor legale în consecință”,
a precizat IJP Prahova. Traficul
rutier în zonă a fost dirijat.
ACCIDENT ÎN MĂGURELE.
UN AUTO S-A RĂSTURNAT
DUPĂ CE A LOVIT UN PORC
MISTREȚ
Accidentul rutier a avut loc
pe raza localității Măgurele. Un
conducător auto, aflat la volanul
unui autoturism, a lovit cu mașina
un porc mistreț. În acel moment,
autoturismul s-a răsturnat în
afara părții carosabile. La fața
locului s-au deplasat echipaje ale
Poliției și ale ISU Prahova. Din

fericire totul s-a soldat numai cu
pagube materiale. Conducătorul
autoturismului
a
refuzat
transportul la spital.
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81 DE MILIOANE DE LEI PENTRU 17 STAȚII
DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI
Ploieștiul, oraș pilot în proiectul derulat de
Ministerul Mediului, din fonduri europene
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

M

inistrul Mediului, Costel
Alexe
și
ministrul
Fondurilor Europene, Marcel
Boloș, au semnat un contract
de finanțare pentru proiectul
„Îmbunătățirea
Sistemului
de Evaluare și Monitorizare a
Calității Aerului la nivel național”.
În valoare de peste 81 de milioane
de lei, din care aproximativ 74
de milioane de lei reprezintă
fonduri europene nerambursabile,
prin Programul Operațional
Infrastructură Mare, contractul
permite dezvoltarea unui sistem
național de prognoză a calității
aerului, prin realizarea a 17 stații
de măsurare. Alte 43 de stații vor
fi construite cu bani de la Fondul
de Mediu. Costel Alexe a declarat:
„Mă bucur că, prin acest contract,
România va avea un sistem de

prognoză a calității aerului care
va putea fi accesat de oricine de pe
mobil și chiar inserat în programele
TV, după meteo. Aceasta va fi
singura prognoză oficială din
România pentru că datele din
sistem sunt bazate pe sisteme
de măsurare a calității aerului
acreditate la nivel european. Cu o
asemenea prognoză, oamenii își
vor putea face mai bine planurile
de ieșire în aer liber, iar autoritățile
vor putea impune măsuri pe termen
scurt acolo unde se poate interveni
imediat. Acest sistem ne va ajuta nu
doar pentru informarea publicului,
dar și pentru ca autoritățile locale să
fie pe fază de câte ori poluanții pot
pune în pericol populația.” Sistemul
va permite ca prognoza națională
privind calitatea aerului pentru
fiecare oraș în parte să rezulte

din suprapunerea bazei naționale
de emisii-care este finanțată prin
acest proiect-cu datele la zi privind
evoluția vremii și a curenților de
aer. Până în anul 2023 acest sistem
urmează să fie calibrat în trei orașe
pilot: Ploiești, Brașov și Iași. După
finalizare, acesta va fi aplicabil
la nivel național. Cele 17 stații
noi, din totalul de 60, din cadrul
Rețelei Naționale de Monitorizare
a Calității Aerului, vor fi amplasate
în județele Alba, Bacău, BistrițaNăsăud, Botoșani, Brașov, Brăila,
Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita,
Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu,
Tulcea, Vaslui și Vrancea. În
prezent, Rețeaua Națională de
Monitorizare a Calității Aerului
deține 148 de stații. Alexe a mai
precizat: „Pe lângă modernizările
din fonduri europene, statul român

GRUP INFRACȚIONAL SPECIALIZAT
ÎN OBȚINEREA ILEGALĂ DE PERMISE
A FOST DESTRUCTURAT

P

olițiștii și procurorii au efectuat 41 de
percheziții, în 19 județe și în București,
pentru destructurarea unei grupări infracționale,
formată din cetățeni străini și români, care ar fi
facilitat obținerea ilegală de permise de conducere
românești, prin preschimbarea unor permise
contrafăcute eliberate de autoritățile din alte
state. Astfel, polițiștii Brigăzii de Combatere a
Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu
procurorii DIICOT – ST Ploiești, au efectuat 41
de percheziții domiciliare în mai multe județe,
inclusiv în Prahova. Acțiunea, spun polițiștii,
reprezintă o continuare a activității din data de
8 iulie a.c. (dată la care au fost puse în executare
61 de mandate de percheziție domiciliară și 79 de
mandate de aducere), ancheta fiind inițiată, în luna
martie 2020, în Ploiești și fiind apoi extinsă în mai
multe județe ale țării și în municipiul București.
„Din anchetă au rezultat indicii că, începând cu
a doua jumătate a anului 2019 și până în prezent,
în județele Dâmbovița, Ilfov și în municipiul
București, s-ar fi constituit un grup infracțional
organizat, compus inițial din 9 membri (cetățeni
români și străini), la care ulterior au aderat și
alți cetățeni români. Grupul ar fi fost profilat pe
săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității
informatice, precum și infracțiuni de fals și de
corupție”, se arată în comunicatul BCCO. Potrivit
sursei citate, scopul grupului l-ar fi reprezentat

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
obținerea de venituri ilicite, prin înlesnirea obținerii
cotra-cost și în mod fraudulos a unor permise
de conducere pentru mai mulți cetățeni români
care nu posedau competențele necesare obținerii
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile
publice. Persoanele interesate, spun anchetatorii,
ar fi pus la dispoziția membrilor grupării
datele de identitate personale, o fotografie și un
specimen de semnătură, care ar fi fost transmise în
străinătate, pentru întocmirea permiselor. Ulterior,
documentele realizate fraudulos ar fi fost expediate
în România, iar cetățenii români care intrau în
posesia lor s-ar fi prezentat la serviciile de profil
pentru preschimbarea permiselor de conducere
străine cu permise românești. Suma totală achitată
de beneficiar pentru un astfel de permis ar fi fost
de aproximativ 3.000 de euro, aceasta reprezentând
diferite comisioane percepute de cetățenii
români și străini implicați. Până acum, mai spun
anchetatorii, au fost identificați 100 de cetățeni
români, care fie au obținut permise românești, fie
ar fi depus documentele la autoritățile competente
pentru preschimbarea permiselor obținute ilicit, o
parte dintre aceștia fiind deja semnalați cu diferite
încălcări ale normelor la regimul circulației.
Persoanele vizate au fost conduse la sediul DIICOT
– ST Ploiești pentru audieri. Cercetările sunt
continuate de către polițiștii BCCO și procurorii
DIICOT – ST Ploiești, persoanele vizate fiind
acuzate de constituirea unui grup infracțional
organizat, fals intelectual, uz de fals, acces ilegal la
un sistem informativ, fals informativ, dare de mită
și luare de mită.

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DN1,
LA BREAZA. DOUĂ
AUTOCAMIOANE ȘI UN
AUTO IMPLICATE
Accidentul rutier a avut
loc pe DN1, pe raza localității
Breaza. Două autocamioane și un
autoturism au fost implicate. La
locul intervenției s-au deplasat o
autospecială de stingere cu apă și
spumă și o ambulanță SMURD.
În momentul impactului, potrivit
PAGINA
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ISU Prahova, cabina unuia dintre
autocamioane, care transporta
cartofi, a ieșit în afara părții
carosabile, moment în care a fost
acroșată de un tren care se deplasa
pe ruta București – Brașov. Din
fericire, cabina autocamionului
a fost acroșată ușor și nu au fost
victime. În accident a mai fost
implicat încă un autocamion, fără
încărcătură, care a fost identificat
de salvatorii veniți la fața locului
la o distanță de aproximativ 50

a început anul acesta cea mai mare
ofensivă de investiții în calitatea
aerului, din ultimii 10 ani. Astfel,
punctele de măsurare din cadrul
Rețelei Naționale de Monitorizare a
Calității Aerului vor crește cu circa
40%, respectiv cu 60 de noi stații.
Dintre acestea, 17 sunt finanțate
prin fonduri europene, iar 43 prin
Administrația Fondului pentru
Mediu. 65% dintre acestea vor fi
amplasate în București, orașul cel
mai poluat al României. Tot aici,
din bugetul Agenției Fondului de

Mediu
Mediu, vom realiza și o rețea de 50
de senzori de măsurare a calității
aerului. De asemenea, alte 30 de
orașe ale țării vor avea la începutul
anului viitor noi stații, care vor
măsura gradul de poluare din aer. ”
Proiectul va fi implementat
până în 2023 de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor,
ANM, ANPM, Institutul Național
de
Cercetare
AerospațialăINCAS și Institutului Național de
Tehnologii Criogenice și IzotopiICSI Râmnicu Vâlcea.

PLOIEȘTIUL FIGUREAZĂ
PRINTRE ORAȘELE
FERICITE ALE ROMÂNIEI

B

anca Mondială a publicat
un studiu care cuprinde și
41 de orașe din România privind
gradul de mulțumire a locuitorilor
sub aspectul stării financiare și în
general în legătură cu viața pe care
o duc. Rezultatul este unul oarecum
curios. De exemplu, cinci municipii
înregistrează valori de mulțumire
peste 80% (Suceava, Sighișoara, ClujNapoca, Craiova și Slatina), iar trei
orașe au valori sub 30% (Caransebeș,
Eforie și Mihăilești). Ploieștiul se
poziționează pe locul 11, cu 76%
nivel de mulțumire. Cele mai scăzute
valori au fost înregistrate în SudEst (54%) și Vest (54%). S-au tras și
câteva concluzii privitoare la sondajul
de opinie: tinerii de sub 35 de ani
tind să fie mai mulțumiți (medie
72%), iar persoanele peste 65 de
ani mai nemulțumite (medie 57%);
nivelul de satisfacție corelează direct
cu nivelul de educație, de la 51%
mulțumire în rândul persoanelor cu
studii inferioare, la 78% mulțumire
în rândul celor cu studii universitare;
ponderi ale satisfacției de peste
80% au fost înregistrate în rândul
patronilor (82%) și angajaților din
sistemul public (81%), iar procente
semnificativ mai scăzute înregistrează
persoanele inactive (52%) și șomerii

metri de locul evenimentului,
având doar stopurile sparte. Toți
cei trei conducători auto au refuzat
transportul la spital.
ACȚIUNI PENTRU
LIMITAREA RĂSPÂNDIRII
COVID-19
Aproximativ 250 de polițiști
și polițiști locali au acționat
pentru verificarea modului de
respectare a măsurilor de limitare
a răspândirii Covid-19. Astfel,
339 de obiective/locații (societăți
comerciale, restaurante, terase,
parcuri, mijloace de transport
în comun) au fost controlate, iar

aproximativ 3.000 de persoane au
fost legitimate, fiind verificate 278
autovehicule, dintre care 248 erau
mijloace de transport public în
comun. „Pe parcursul activităților
de control, polițiștii aduc la
cunoștință cetățenilor necesitatea,
dar și obligativitatea purtării
măștii de protecţie, astfel încât să
acopere nasul și gura, pentru toate
persoanele prezente în spaţiile
publice deschise din județul
Prahova, cum ar fi: piețe, târguri/
oboare, gări, autogări, stații pentru
transportul în comun, parcuri,
locuri de joacă, cu excepția
persoanelor
care
desfășoară

(54%); 87% mulțumire au cei cu
venituri individuale de peste 5.000
lei/lună; nivel semnificativ mai
scăzut de mulțumire se înregistrează
în rândul gospodăriilor formate
dintr-un părinte singur, cu unul
sau mai mulți copii, care locuiesc
în aceeași casă (61%) și în rândul
cuplurilor căsătorite care locuiesc cu
cel puțin unul dintre părinți (63%).
Cât despre viața pe care o duc,
78% dintre locuitorii din mediul
urban se declară mulțumiți sau foarte
mulțumiți la întrebarea: „Cât de
mulțumiți vă considerați, în general,
cu viața pe care o duceți?”.
În 11 localități urbane-Alba
Iulia, Târgu Jiu, Ploiești, Suceava,
Tășnad, Carei, Iași etc.- intervievații
declară un nivel al satisfacției de
peste 80%. Moldova Nouă, Băile
Herculane și Mihăilești se situează
printre cele mai neofertante orașe!
Regiunea Nord-Vest se află pe
prima poziției a ierarhiei la nivel
regional (85% mulțumire). Valori ale
satisfacției ridicate au, ca tendință,
o probabilitate mai ridicată să fie
din partea tinerilor (18-24 ani) cu
studii superioare, angajați în sistemul
public, cu venituri individuale de
peste 4.000 lei lunar.
activități fizice intense sau în
condiții de muncă solicitante și a
copiilor cu vârsta mai mică de 5
ani”, a anunțat IJP Prahova.
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DEȘI CRIZA BÂNTUIE ROMÂNIA, CAMERA DEPUTAȚILOR
ACORDĂ STIMULENTE COVID (ȘI) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
eși cunosc foarte bine că bugetul țării se
află în uriașă dificultate, parlamentarii
PSD și aliații de la ALDE și Pro România au
adoptat, în Camera Deputaților, for decizional,
un proiect de lege pentru acordarea unui
stimulent de risc personalului din învățământ,
în
contextul
situației
epidemiologice
determinate de răspândirea noului coronavirus.
Noua generozitate presupune un efort bugetar
lunar de peste 600 de milioane de lei. Cam
5,4 miliarde de lei, până la sfârșitul anului.
Inițiatorii nu au specificat sursa bugetară
pentru acordarea stimulentelor, în valoare
de 2.000 lei/lună pentru educatori, învățători
și profesori și de 1.500 lei, pentru personalul
auxiliar și nedidactic. Legea a fost adoptată

D

cu 158 voturi „pentru”, unul „împotrivă” și 77
abțineri. Articolul de lege oferă însă o oarecare
flexibilitate în sensul în care stimulentul de risc
nu se acordă otova, chiar și în vacanță, ci numai
„pe durata desfășurării cursurilor aferente
anului școlar /universitar pe perioada stării de
alertă/stării de urgență, proporțional cu timpul
în care persoanele din categoriile prevăzute își
desfășoară fizic activitatea în cadrul unităților
de învățământ în prezența antepreșcolarilor/
preșcolarilor/ elevilor/ studenților.” Lista
persoanelor care beneficiază de stimulentul
de risc se stabilește lunar, prin decizie a
conducătorului unității de învățământ, iar
suma nu va fi supusă impozitării.

CU CINE SE PREZINTĂ PRAHOVA APROAPE ZERO
RESTANȚE LA
LA ALEGERILE PARLAMENTARE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
DOSARELE DE
platoul Antena 3. Cu o asemenea „colecție” din afara Prahovei, e
greu de presupus că PNL va avea prea mult succes în Prahova.
PENSIONARE
PSD este, de departe, cel mai ermetic partid în a face anunțuri-

continuare
ntinuare din pagina 1

PNL are o ordine aprobată în Comitetul Director Județean
care s-ar putea să-i defavorizeze pe liberali. La Senat, lista va fi
deschisă de Roberta Anastase, urmată de Alexandru Nazare,
politician născut în Bacău și deputat în Brăila, fost ministru al
Transporturilor în Guvernul Ungureanu. La Camera Deputaților,
PNL Prahova mai face un import de candidat pentru deschiderea
listei, buzoianul Cătălin Predoiu, ministru al Justiției în trei guverne
diferite. El este urmat de George Ionescu, apoi de fostul lider al
PNL, cândva cu probleme penale (dosarul său a fost retrimis de
ÎCCJ spre rejudecare), Mircea Roșca și de clujeanul Răzvan Prișcă,
parlamentarul care s-a remarcat doar prin prezența constantă în

măcar pe surse- cu privire la candidații pentru Parlamentul
României. Social-democrații prahoveni probabil nu mai sunt
atât de încântați de frăția cu Pro-România și minusculul PPUSL, alianță ce a fost „biletul pierzător” la locale. Dar nici nu se
poate lepăda, din rațiuni dictate de la centru, de șefa partidului lui
Voiculescu, Grațiela Gavrilescu, deputatul care i-a suflat PSD în
pupă mai mult decât oricare membru activ din partid. Deci un loc
este deja ocupat. De anticipat este că liderul PSD Bogdan Toader
va deschide lista la Camera Deputaților, iar Radu Oprea, pe cea de
la Senat. Poziții stabile vor avea Rodica Paraschiv, Laura Moagher
Fulgeanu și Andrei Nicolae.
Pro România a plecat la drum cu o candidatură sigură, cea
a fostului prefect Mădălina Lupea, care și-a anunțat din timp
intenția de a candida la Camera Deputaților. Pe listă figurează și
Alexandru Iacobescu, fosta mână dreaptă în afaceri a lui Sebastian
Ghiță. Rămâne de văzut ce se întâmplă, în Prahova, cu fuziunea
dintre Pro-România și ALDE, fiindcă și aici ar fi câteva pretenții
de a accede în Parlament.
Mihai Apostolache, al cărui partid local abia înființat a obținut
rezultate notabile la alegerile locale, a anunțat va candida pentru un
loc în Parlament. Nu va putea însă să o facă din partea Partidului
Prahova în Acțiune, din motive pur obiective, dar și-a asumat o
candidatură independentă, cu susținerea partidului. În primele
ore de la anunțarea intenției sale, se strânseseră peste 1.000 de
semnături de susținere, din cele 4.000, câte sunt necesare, prin lege,
unui candidat independent, la depunerea dosarului de candidatură.

GUVERNUL A ÎNFIINȚAT POLIȚIA ANIMALELOR

G

uvernul a aprobat, recent,
înființarea Poliției Animalelor,
a anunțat ministrul de Interne, Marcel
Vela: „Odată cu apariția acestei
ordonanțe de urgență în Monitorul
Oficial, Poliția Animalelor va fi
operațională, va avea 488 de angajați,
plus 88 de medici veterinari, cu structuri
în toate județele. Astfel vom putea aplica

și noi legea în acest domeniu în care
România a fost extrem de deficitară. În
următoarele 60 de zile se vor organiza
concursurile pentru ocuparea posturilor.
Am prevăzut în proiect și investiții, de
pildă, dotarea cu autoutilitare, astfel
încât această structură să poată interveni
în timp operativ acolo unde este nevoie
pentru a salva un animal.”

Săptămâna pe scurt
UN BĂRBAT A MURIT
DUPĂ CE A CĂZUT ÎNTR-O
PRĂPASTIE ÎN MUNȚII
BUCEGI
Salvamontiștii au fost solicitați
să intervină după ce un bărbat,
în vârstă de 56 de ani, în timp ce
cobora de la Vârful Omu, a căzut
într-o prăpastie. Colegii turistului
au ajuns primii la victimă și au
anunțat că aceasta nu mai prezintă
semne de viață. Potrivit primelor
date, bărbatul a încercat să

coboare de pe munte, alături de
câțiva prieteni, dar a alunecat pe
pământul ud și a căzut din poteca
turistică aproape 100 m, spre
Valea Bucșoiului. Salvamontistii
din Busteni care au ajuns la locul
accidentului au constatat decesul
și au pregătit victima pentru
extragere. Corpul bărbatului a
fost extras, a doua zi, cu ajutorul
unui elicopter. „A fost troliat de
un elicopter IGAV. Au fost ceva
probleme cu curenții forfecari, dar
într-un final s-a reușit evacuarea”,

au anunțat salvamontiștii din
Bușteni. La acțiune au participat
aproximativ 20 de salvamontiști
din Azuga, Bușteni și de la
Salvamont Prahova.
BĂRBAT ÎN VÂRSTĂ DE 86
DE ANI, GĂSIT DECEDAT ÎN
LOCUINȚĂ
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
deblocarea unei uși de la un
apartament situat într-un bloc pe
strada Democrației, din Ploiești.
La fața locului s-a deplasat,
potrivit ISU Prahova, un echipaj
de descarcerare. În momentul
în care au reușit să pătrundă în

M

inistrul Muncii
Muncii, Violeta Alexandru
Alexandru,
anunță că structurile din subordinea
Casei Naționale de Pensii sunt „foarte aproape
de zero restanțe în emiterea primei decizii de
pensionare/a celei rezultate din recalculare.” La
preluarea mandatului, Alexandru spune că, în
toată țara, erau restanțe în cazul a peste 18.000
de dosare: „Am fost criticată de sindicate pentru
că se muncește mult. Au crezut că renunț.Nu am
renunțat. La o săptămână de la ultimul meu anunț
privind schimbarea directorilor caselor de pensii în
care, în pofida insistențelor, rămăseseră restanțe,
s-au rezolvat lucrurile. Nu accept nici 2, nici 3 nici 8
restanțe. Niciuna. Am vrut să le rezolvăm pe toate.
Nu se poate să ținem oamenii să aștepte luni de zile
un răspuns de la casele de pensii.” Ministrul a mai
precizat că sunt în continuare probleme în județul
Alba: „noua conducere de la casa de pensii Alba,
care a preluat peste 10.000 de dosare restante, a
muncit mult. Dar mai sunt de rezolvat încă 2.500 de
dosare, dar le mai acord o lună pentru a pune totul
la punct. La Alba sunt oameni care așteaptă răspuns
de peste un an. Cum or fi putut să doarmă liniștiți
miniștrii PSD care au condus acest minister și fostul
director al casei județene? Nu mai contează. Trebuie
să rezolvăm.” Alexandru a declarat că restanțe
mai sunt și în Ilfov -274 de dosare, unde „actuala
conducere are o atitudine sfidătoare” și la sectoarele
1, 2 și 3, unde deja directorii au fost schimbați.

apartament, pompierii au făcut o
descoperire macabră. În interior
se afla un bărbat, în vârstă de
86 de ani, decedat. Cadavrul a
fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală din Ploiești
pentru efectuarea necropsiei și
pentru stabilirea cu exactitate a
cauzei morții.
ACCIDENT PE DN1B, LA
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că pe DN1B, pe
raza localității Valea Calugărească,
a avut loc un accident rutier. Din
verificări a rezultat că, pe sensul
de mers Ploiești către Buzău,

un bărbat în vârstă de 48 ani,
care se deplasa la volanul unei
autoutilitare, a accidentat un bărbat
care se angajase în traversarea
părții carosabile pe trecerea
pentru pietoni. Conducătorul auto
a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ. Pietonul
a fost transportat la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor în
care s-a produs accidentul rutier
și luarea măsurilor legale în
consecință”, a anunțat IJP Prahova.
Traficul în zonă s-a desfășurat
normal.
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MEMORII TÂRZII DIN SIBERIA, IADUL CARE A
ÎNGROPAT DESTINUL A MII ȘI MII DE BASARABENI

E

greu să scrii despre deportații în Siberia. Despre orice fel de deportați, în oricare lagăre
de exterminare din lume. Gulagurile vorbesc despre un timp negru al umanității,
care n-ar trebui să se mai repete niciodată. Deși, din perioada acelui mijloc de secol trecut
însângerat, în alte colțuri ale lumii, atrocitățile au continuat, e adevărat, nu la dimensiuni
planetare. În fine, istoria deportărilor aproape că nu poate fi exprimată în cuvinte. Nu sunt
termeni care să redea tragedia individuală a oamenilor duși în bezna nopții într-o altă beznă,
a morții, a suferinței, a vieților îngenuncheate, fie că se cheamă Siberia sau Birkenau. Cu atât
mai meritorie este lucrarea semnată de istoricul și doctorandul la Universitatea de Stat din
Chișinău, Maria Gogu Zinovii, „Ne-au povestit calvarul-Mărturii despre trista istorie trăită
de basarabenii deportați în Siberia”, un proiect subsumat „Expedițiilor Memoriei”, inițiat de
istoricul dr. Octavian Țâcu.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

V

olumul, ceva mai degrabă între
jurnal și cercetare istorică, are în
sine o poveste a sa, legată de Drajna și de
Prahova. De altfel, acesta a fost editat în
Ploiești, prin grija-grijă de toate felurile- a
directorului Centrului Cultural Drajna,
Marian Văcărelu, căruia i s-au alăturat un
român cu rădăcini basarabene, domiciliat în
Germania, Michael Alfred Stefani și corpul
redacțional al ziarului „Cronica Drajnei”.
Maria Gogu Zinovii a făcut parte din
echipa de cursanți din Republica Moldova
invitată la ediția din 2018 a Universității
Populare „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte.
Aici s-au legat prieteniile de mai târziu.
La puțin timp, tânăra a fost cooptată între
cercetătorii care au participat la a cincea
călătorie în îndepărtata Rusie, în căutarea
urmașilor deportaților basarabeni, parte,
cum spuneam, a proiectului „Expedițiile
Memoriei”. Evident, nu are cum să nu te
impresioneze profund o întâlnire cu martorii
unei istorii despre care ai citit trunchiat
prin cărți, poate și acelea falsificate de alte
istorii... Gândul de a pune toate experiențele
noi într-o carte a mijit în acea zonă a fostei
URSS, pătată de mult prea mult sânge. Iar
el s-a materializat la îndemnul prietenilor
autoarei din Drajna, care și-au asumat apoi
rolul de editori și finanțatori ai volumului.
Lansarea va avea loc probabil mai târziu,
aici, în Prahova, când se vor ridica umbrele
pandemiei...
SCURTĂ ISTORIE A
DEPORTĂRILOR DIN
BASARABIA
Ca specialist în arhive, Maria Gogu
Zinovii își începe scrierea prin evocarea
cifrelor înscrise oficial în documentele
Moldovei de peste Prut. De altfel, leagănul
regimului bolșevic, am numit Rusia, în fine,
deja URSS, s-a instalat cu episoade întregi
de represalii sângeroase asupra populației
civile. De pildă, în actualul Tiraspol și
regiunea Odesa, zonă denumită atunci
Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească, au fost executați, între
anii 1937-1938, peste 4.000 de oameni,
considerați „periculoși” pentru regimul
moscovit. La o reabilitare istorică ulterioară,
prin 1962, toți cei uciși au fost socotiți
nevinovați, iar torționarii lor au recunoscut
că au adus mărturii false. Cu totul, până
prin 1940, au fost ucise, spun arhivele, 5.736
de persoane civile din Tiraspol.

Regimul represiv de la Moscova a pregătit
apoi alte și alte crime, cu dublu sau triplu
scop: să-și asigure forță de muncă gratuită
la minele din Siberia; să dezrădăcineze
populația țărilor luate cu forța sub umbrela
URSS și să le distrugă cultura și credința,
ducând în locul lor familii de ruși; să scape
de adversarii care ar fi pus în pericol tirania
comunistă. În Basarabia s-au operat trei
valuri de deportări: iunie 1941, când au
fost „ridicate” 19.545 de persoane (5.033
arestate și 14.542 strămutate), care ar fi
avut „vina” de a fi fost moșieri, comercianți,
proprietari de imobile, primari, prefecți,
ofițeri ai armatelor țariste sau române sau
care au făcut parte din rândul partidelor
burgheze; aprilie 1949, când au fot deportate
în Kazahstan și Siberia 11.253 persoane,
și acelea pentru culpa de a fi chiaburi,
comercianți sau colaboratori ai germanilor
și românilor; 1951, când au fost exilate

prin acțiuni solitare istoricii au început să
fie interesați de subiect. Ce păcat, fiindcă
din 1990 și până în urmă cu 2-3 ani or fi
pierit cei mai mulți dintre supraviețuitorii
gulagului sovietic. „Expedițiile Memoriei”,
proiectul istoricului Octavian Țâcu, face
parte din aceste încercări tardive. Dar măcar
meritorii fiindcă există. În cartea sa, Maria
Gogu Zinovii povestește despre câteva
familii de deportați pe care le-a găsit în
lunga călătorie înspre Novosibirsk și Tomsk.
Scrierea se încadrează mai degrabă în ceea
ce numim memorie istorică; trecerea a 6777 de ani de la teroare a înăbușit emoția.
Sentimentul mai poate fi trăit doar de cei
de-acasă, plecați pe urmele deportaților și
de eventualii supraviețuitori. Generațiile
ulterioare și-au estompat trăirile și nu mai
au sentimentul puternic al apartenenței
de poporul basarabean. Desigur, transpar
câteva scene emoționante: urmași ai

723 de familii cu precădere din nordul
Basarabiei, de data aceasta criteriul fiind de
natură religioasă, cei duși în gheața Siberiei
fiind componenți ai cultului Martorii lui
Iehova. Urmările acestei orori istorice se
știu: aproximativ 6 milioane de oameni
din țările acaparate de URSS au fost duși
către exterminare, dacă nu fizică, cel puțin
morală.
MĂRTURII TÂRZII DIN
INFERNUL SIBERIEI
Din păcate, după 1990, Chișinăul a
făcut prea puține lucruri pentru a recupera
memoria deportaților. Mult mai târziu și

deportaților care îngrijesc mormintele din
vechile sate din păduri; un tablou de-acasă,
din Basarabia, care n-a lipsit de la căpătâiul
unei mame, ce avea câțiva ani când a fost
urcată, cu familia, în trenul morții; o femeie
care a refuzat să mai mănânce, până ce și-a
pierdut viața, pentru că nu mai știa nimic de
familia sa; un deportat care n-a uitat limba
română, vorbind-o în gând, de unul singur.
Tactica bolșevică în sine era una diabolică;
despărțea de la bun început familiile, să
le zădărnicească și ultima speranță de
scăpare. Sau să le ia mângâierea de a fi
măcar împreună în chin și durere. Scrierea
durerilor de altădată începe la Novosibirsk,

la Centrul Național Cultural Moldovenesc
„Luceafărul”, condus de Dumitru Pogorea,
unde a avut loc întâlnirea cu deportații sau
urmașii acestora din RASSM (Tiraspolul
de astăzi și câteva localități din regiunea
Odesa, Ucraina) sau RSSM (Basarabia), care
locuiesc în zonă: Vasile Veretino, născut în
Siberia, dintr-o familie deportată în 1930,
din raionul Rîbnița, al cărui alt moștenitor,
Vasile Onufriivici, spune că „oamenii au
trecut printr-o mașină de tocat, pe care
noi, azi, nici nu ne-o putem imagina”;
Marin Iurii Alexei, deportat în 1941
din Soroca, pe când avea doar 6 anișori,
împreună cu familia, din vina că tatăl său
a fost parlamentar la București; Chebac
Alexandru, care nu mai vorbește românește,
deși se consideră român, deportat în 1949
din Cahul, pe când avea 12 ani și care a
revenit deseori în Moldova la rudele sale,
dar niciodată să locuiască, fiindcă socotea
căminul său cel din îndepărtata Rusie
(restul familiei s-a întors pe meleagurile
natale); Gheorghe Bejenari, deportat în
1941, din raionul Bălți, împreună cu sora și
mama, rămas orfan la un an de la surghiun
(de tatăl său n-a mai știut nimic din seara
îmbarcării în trenul iadului), „care nu și-a
uitat niciodată limba, portul și credința”;
familia Nastas, din Bălți, exilată pentru că
ar fi fost „dușman al poporului”. Povestea
continuă cu alți deportați din zona Tomsk:
familia de intelectuali Tomuleț, din raionul
Bălți, deportată în 1941, ai căror membri
n-au primit permisiunea de întoarcere în
Moldova, pentru că alte rude de-ale lor
s-au refugiat, în 1940, în România; familia
Apostolachi, din Bălți, dusă într-un satAndreevca- construit de deportați, din care
nu a mai rămas decât cimitirul; Gortopan,
din Briceni, înfundat în gulagul sovietic din
motive religioase; familia Crivoveaz, din
Bălți; Alexandru Burcă, a cărei familie a
fost exilată din Tatarbunar, regiunea Odesa,
Ucraina. Urmașii deportaților au organizat,
la Tomsk, Muzeul NKVD, temutul serviciu
sovietic de represiune, unde se află picturile
Eufrosinei Kersnovski, descendentă dintr-o
familie de deportați din Soroca, regiune din
care au fost dislocați sau arestați 1.874 de
basarabeni. Chiar directorul muzeului este
un basarabean, Vasile Hanevici, iar acesta
are meritul uriaș de a fi făcut „săpături” la
Moscova, pentru a rescrie istoria criminală
din acel mijloc de secol trecut.

MUNIȚIA DE LA PLOPENI, TESTATĂ ÎN POLIGONUL CAPU MIDIA
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

P

e 14 octombrie, Centrul
Național de Instruire pentru
Apărare Antiaeriană a postat, pe
A
rrețelele de socializare, următorul
ccomunicat: „S-a tras cu tunurile de
ccalibrul 30 de mm și de 100 mm în
Poligonul Capu Midia! A fost vorba
P
de mai multe teste făcute de angajații
d
Uzinei Mecanice Plopeni care au probat
U
noile loturi de muniție pentru Armata
n
României. De siguranța tragerilor s-au
R
oocupat specialiștii poligonului, care
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s-au asigurat că sunt respectate toate
condițiile pentru executarea manevrelor.
Proiectilele trasor de calibrul 30 mm
au trecut testele preciziei și vor ajunge,
conform contractului, la Statul Major
al Forțelor Navale pentru înarmarea
navelor. Tragerile experimentale au
avut loc atât din Poligonul Complex
de la Capu Midia, cât și de pe mare,
de pe una dintre corvete. Tot în poligon
au fost omologate noile loturi de
proiectile de calibrul 100 de mm care

vor ajunge în dotarea Statului Major
al Forțelor Terestre și care sunt folosite
pentru tunurile antitanc.” Primarul din
Plopeni, Dragoș Niță, s-a mulțumit să
spună, dând evenimentului o turnură
politică, evident: „încep sa se vadă
roadele muncii din ultimele 6 luni. Îl
felicit pe dl director Huza Stefan și le
mulțumesc dlor ministru Virgil Popescu
și președintelui Iulian Dumitrescu
pentru implicare în renașterea UM
Plopeni.”
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25 OCTOMBRIE - ZIUA ARMATEI ROMÂNE
Col. (rtr.) Constantin Chiper

A

rmata reprezintă totalitatea forţelor
militare ale unui stat (oaste, oștire).
În epoca medievală, Ţările Române aveau
oastea permanentă a domnului (oastea
cea mică, uneori fiind plătită) și oastea cea
mare (formată din cetele boierești). Bazele
moderne ale armatei române s-au pus în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. La data
de 12/24 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin
de Zi, nr. 83, al Domnului Alexandru-Ioan
Cuza, s-a înfiinţat Statul Major General al
Armatei Române.
Anul acesta sărbătorim Ziua Armatei
României în contextul aniversării celor 102
ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Tot în acest an s-au împlinit 103 de ani de la
campania militară a armatei României, din
vara anului 1917, desfășurată în triunghiul
jertfei și eroismului la Mărăști, Mărășești
și Oituz. Istoricul Florin Constantiniu,
referindu-se la măsurile adoptate de
Majestatea sa Regele Ferdinand I și guvernul
I. I. C. Brătianu cu privire la perfecţionarea
conducerii armatei române, arăta că numirea
generalului Constantin Prezan în funcţia de
șef al Marelui Cartier General, în decembrie
1916, a constituit un mare câștig pentru
conducerea armatei României.
Generalul Constantin Prezan a fost un
bun organizator astfel că, în vara anului 1917,
armata română avea să dovedească aliaţilor
și adversarilor că reprezintă o forţă vrednică
de respect. Armata română, refăcută în iarna
anului 1916/1917 cu eforturile poporului
român și cu ajutorul misiunii militare
franceze, condusă de generalul Mathias
Henry Berthelot, a desfășurat victorioasele
bătălii de la Mărăști (9/22 iulie - 19 iulie / 1
august 1917), Mărășești (24 iulie / 6 august 6/19 august 1917) și Oituz (26 iulie / 8 august
- 9/22 august 1917).
Bătălia de la Mărăști, arăta profesorul
Florin Constantiniu, „desfășurată de Armata
a 2-a Română, condusă de generalul de
divizie Alexandru Averescu, în cooperare cu
Armata a 4-a Rusă, a luat prin surprindere
pe adversar, convins că nici soldaţii români,
nici cei ruși nu mai erau capabili de un efort
ofensiv. Deși a trebuit să fie întreruptă din
cauza ordinului guvernului lui Kerenski de
a suspenda acţiunile ofensive ale armatei
ruse pe toate fronturile și a situaţiei create
în Bucovina, unde trupele austro-ungare au
ocupat Cernăuţii, bătălia de la Mărăști, fără să
fi avut o mare însemnătate strategică (au fost
cuceriţi 500 km2, cu 30 de sate, pătrunzând 21
km în adâncimea frontului, larg de 30 km),
a însemnat o cotitură, întrucât, cum se arată
în istoria oficială a războiului, pentru întâia
oară, după 11 luni de la intrarea României
în război, ei au văzut că inamicul atacat fuge
din faţa lor, că el le cedează terenul, că-i iau
prizonieri, că-i capturează material (puști,
mitraliere, tunuri). Victoria de la Mărăști a
ridicat moralul poporului român și a armatei
sale pentru desfășurarea bătăliilor de la
Mărășești și Oituz”.
Bătălia de la Mărășești, evidenţiată de
geograful și istoricul Constantin Kiriţescu,
a durat 28 de zile, dintre care 15 au fost de
luptă, iar 13 de acalmie relativă. În luptele
de la Mărășești s-au remarcat ostașii din
Armata 1-a Română, condusă de la 24 iulie

până la 1 august 1917 de către generalul
de divizie Constantin Cristescu și de la 1
august de către generalul de divizie Eremia
Grigorescu. Bătălia a cuprins două operaţii
militare. Prima s-a desfășurat în perioada
24 iulie- 6 august, cuprinzând luptele din
perimetrul est linia ferată Focșani-Mărășești
și râul Siret, angajând Divizia a 5-a Infanterie
Buzău, din care făceau parte și unităţile
militare prahovene. Divizia a 9-a Infanterie
Constanţa, Divizia a 10-a Infanterie Tulcea
și Divizia a 2-a Cavalerie Iași. A doua
operaţie militară, desfășurată în perioada
6 august – 19 august 1917, s-a desfășurat în
faţa localităţii Mărășești, la vest spre Panciu,
viile Negroponte, pădurea Răzoare, Cota
100. În această zonă au participat în lupte
ostașii Diviziei a 13-a Infanterie Ploiești,
comandată de generalul Ion Popescu, Divizia
a 9-a Infanterie Constanţa, Divizia a 10-a
Infanterie Tulcea, Divizia a 14-a Infanterie
Iași și Divizia a 2-a Cavalerie Iași. Alături
de Armata Română au luptat și ostașii din
Armata a 4-a Rusă.

Anul acesta se împlinesc și 75 de ani de
la eliberarea de către armata română, în
cooperare cu armata sovietică, a părţii de
nord-vest a Transilvaniei – ocupată în mod
samavolnic de către Ungaria horthystă
(sprijinită de dictatorii Hitler, Musolini și
Stalin) prin Dictatul de la Viena, din 30
august 1940 – desăvârșindu-se astfel acţiunile
militare de alungare din ţară a cotropitorilor
fascisto-horthyști.
În ziua de 25 octombrie 1944 au fost puse la
locul lor bornele de hotar pe graniţa de nordvest a ţării. În semn de recunoștinţă faţă de
bărbaţii și femeile în uniformă militară care
și-au consacrat eforturile pentru apărarea
hotarelor ţării și a libertăţii poporului român,
prin Decretul nr. 381, din 1 octombrie 1959,
guvernul României a stabilit data de 25
octombrie ca zi de sărbătoare pentru Armata
României și pentru poporul român.
Efectivele armatei române care au
participat la dezarmarea trupelor germane,
în perioada 23-31 august 1944, și,
concomitent, la acoperirea graniţelor ţării,
de la Întorsura Buzăului și până la Orșova,
și apoi la eliberarea ţării, au fost formate din
11 comandamente de corp de armată și 27 de
divizii, plus forţele Aeronauticii, însumând
peste 540.000 de luptători, din care au căzut
în luptele pentru eliberarea Transilvaniei,
Banatului și Maramureșului peste 59.000 de
soldaţi, gradaţi, subofiţeri și ofiţeri (morţi,
răniţi și dispăruţi).
O coincidenţă tulburătoare a făcut ca la
eliberarea orașelor Carei și Satu Mare, unde
s-au derulat ultimele rezistenţe ale inamicului
pe teritoriul naţional, să participe divizii
constituite din ostași aparţinând tuturor
provinciilor românești, ceea ce reprezintă

Pentru noi, românii care au făurit victoria
cu priceperea comandanţilor, cu vitejia și
sângele îmbelșugat vărsat de trupe, Mărășeștii
vor rămâne pagina cea mai strălucită a
marelui nostru război naţional. După
desfășurarea tragică a campaniei militare din
1916, după perioada de muncă încordată,
de așteptare plină de neliniște și speranţe,
Mărășeștii au venit după Mărăști, ca să facă
dovada că vigorarea sufletului românesc nu
se alterase. Cu victoriile repurtate de bunicii
noștri la Mărăști și Mărășești luam iarăși
loc, cu fruntea sus, în rândul prietenilor și
aliaţilor noștri.
Bătălia de la Oituz a reprezentat o izbândă
a puterii de rezistenţă a soldatului român.
Cele mai dramatice momente ale bătăliei
au fost atacul Cireșoaei (30 iulie - 2 august
1917), care a rezolvat criza în favoarea
armatei române și lupta de la Coșna (7/20
și 9/22 august 1917), în care Armata a 2-a
Română a încheiat victorioasă bătălia de la
Oituz. Victoriile obţinute de bunicii noștri în
bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, cu
mari jertfe umane, au salvat fiinţa poporului
român și au creat condiţiile întregirii statale
și ale eliberării provinciilor românești, care
erau stăpânite pe nedrept de puteri hrăpăreţe
vecine.

un strălucit simbol al unităţii naţionale:
Divizia 9 Infanterie Constanţa (dobrogeni),
Divizia 18 Infanterie (transilvăneni), Divizia
3 Infanterie Pitești (munteni), Divizia
11 Infanterie Slatina (olteni), Divizia 21
Infanterie Galaţi (moldoveni) și Divizia 1
Cavalerie Timișoara (bănăţeni).
În conformitate cu prevederile Convenţiei
de Armistiţiu, încheiată cu reprezentantul
Naţiunilor Unite, armata română a
participat apoi la eliberarea Ungariei, cu
două comandamente de armată (Armata
1-a și Armata a 4-a), 5 comandamente de
corp de armată, 17 divizii (dintre care 11 de
infanterie, 4 de cavalerie și două de vânători
munte), un corp aerian (15 escadrile de
aviaţie, cu 174 de avioane de vânătoare,
bombardament și observaţie), două brigăzi
de artilerie antiaeriană (organizate, de la
1 ianuarie 1945, în Divizia 1-a Artilerie
Antiaeriană), un regiment de care de luptă,
un regiment de pontonieri, 4 batalioane
pentru construcţii de drumuri și poduri,
grupul operativ al brigăzii de căi ferate și alte
unităţi provenind de la diferite arme.
Efectivele militare totale angajate în luptele
din Ungaria au fost de 210.000 de militari,
dintre care au căzut în luptele purtate în
diferite zone ale acestei ţări peste 43.000 de

ostași români.
Pe teritoriul Cehoslovaciei au fost angajate
în luptă două comandamente de armată:
Armata 1-a și Armata a 4-a, 4 comandamente
de corp de armată, 16 divizii (din care 11 de
infanterie, 3 de cavalerie și două de munte),
un corp aerian de aviaţie (20 de escadrile, cu
239 avioane de luptă), o divizie de artilerie
antiaeriană, un regiment de care de luptă,
două regimente de pontonieri (un regiment a
fost pus la dispoziţia Frontului 3 Ucrainiean),
6 batalioane pentru construcţii de drumuri și
poduri și alte unităţi provenind de la diferite
arme. Efectivele totale angajate în lupte
au fost de 248.430 militari, dintre care au
căzut în crâncenele lupte purtate în masivele
muntoase Tatra Mică, Tatra Mare și Javorina,
precum și în alte zone ale Cehoslovaciei,
peste 67.000 de ostași români.
Pe teritoriul Austriei, la nord-est de Viena,
au acţionat, între 9 aprilie și 8 mai 1945,
Regimentul 2 Care de Luptă (13 autoblindate
și 66 tancuri și autotunuri) și, între 23 aprilie
și 20 iunie 1945, câteva subunităţi de căi
ferate.
În cele 260 de zile de luptă, efectivele
militare angajate de România s-au ridicat
la peste 540.000 de combatanţi. Armata
Română a străbătut în marșul ei peste 1700
km (de la Marea Neagră până la Brno), a
traversat 17 masive muntoase și a forţat
12 cursuri mari de apă, eliberând 3831 de
localităţi, dintre care 53 de orașe. Ostașii
români au provocat inamicului pierderi de
117.798 prizonieri și 18.731 de morţi, găsiţi
pe teren. Armata Română a pierdut 170.000
de ostași (morţi, răniţi și dispăruţi pe front).
Faptele de arme ale ostașilor români
au fost citate de Comandamentul Militar
Român și Comandamentul Suprem Sovietic
prin 7 ordine și 21 de comunicate de război.
Peste 300.000 de soldaţi, gradaţi, subofiţeri
și ofiţeri români au fost decoraţi cu ordine
și medalii de război românești, sovietice,
ungurești, cehoslovace și austriece.
Așa cum apreciau corespondenţii ziarului
„Sunday Times”, din 7 ianuarie 1945, și
ai postului de radio Londra, într-una din
emisiunile sale din ianuarie 1945, România
se situa „în al patrulea rând în ceea ce
privește numărul de soldaţi cu care participă
la bătălia pentru distrugerea nazismului”, iar
cunoscutul post de radio Paris aprecia, în
ziua de 13 ianuarie 1945, că România „a adus
prin contribuţia ei o scurtare a războiului cu
cel puţin șase luni de zile și a salvat viaţa a
mii de soldaţi români și aliaţi”. La încheierea
războiului antihitlerist armata română s-a
întors de pe front cu steagurile de luptă
acoperite de glorie, făcându-și pe deplin
datoria faţă de ţară și de poporul român.
În aceste momente premergătoare zilei
de 25 octombrie, administraţiile centrale
și locale, Asociaţia Naţională a Veteranilor
de Război, din M.Ap.N. și M.A.I., Oficiul
Naţional „Cultul Eroilor”, Asociaţia Naţională
Cultul Eroilor „Regina Maria” și cadrele
militare active, în rezervă sau retragere din
M.Ap.N., M.A.I. și S.R.I., precum și cadrele
didactice din școli, muzeografii din muzeele
de istorie, personalul din Casele și Centrele
Culturale desfășoară numeroase activităţi
educative la cimitirele și monumentele
eroilor, omagiind memoria bunicilor și
părinţilor noștri care au luptat cu înalt spirit
de sacrificiu pentru eliberarea pământului
ţării, în Primul Război Mondial și al Doilea
Război Mondial.
În ziua de 25 octombrie în ţară se vor
desfășura evocări istorice, ceremonii militare
și religioase, se vor depune jerbe și coroane
de flori și se vor aprinde lumânări și candele
la monumentele eroilor români căzuţi
în luptele din Primul și al Doilea Război
Mondial, precum și în Ungaria, Cehia,
Slovacia, și Polonia, ale căror teritorii au fost
eliberate și prin jertfele ostașilor români în
anii 1918-1919 și în 1944-1945.
PAGINA
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eferitor la sosirea ţarului
Alexandru al II-lea în
Ploiești, pe care Mihail Sevastos
îl considera de cea mai mare
importanţă din istoria urbei
noastre, consider că ar fi de un
oarece interes sa amintim de
eforturile ploieștenilor pentru a
se afla la înălțimea pretențiilor
oaspeților.
Așa cum am prezentat in
articolele anterioare, nu a fost
o vizită de curtoazie a ţarului
Alexandru al II-lea, ci o călătorie
din interes. Rusia tocmai ce
intrase în război cu turcii, iar
România permisese trupelor
ruseşti să-i traveseze teritoriul
până în Balcani (volens nolens).
Astfel, din luna mai 1877 şi până
în luna iulie acelaşi an, Ploieştiul
a fost transformat în bază militară
rusească. Acesta a fost contextul
în care Ţarul Rusiei, dar şi marele
duce
Nicolae,
comandantul
armatei ţariste, au poposit pentru
trei săptămâni la Ploieşti. O
vizită atât de importantă, chiar
şi în condiţii de război, nu putea
fi trecută cu vederea nici de
autorităţile locale de atunci şi
nici de localnicii de rând. Marea
problemă
a
conducătorilor
urbei a fost să găsească la
Ploieşti o reşedinţă suficient
de luxoasă şi elegantă pentru
importanţii oaspeţi obişnuiţi

INEDIT

IMPERIUL RUS,
ccu somptuozitatea curţii regale
ţţariste. Pentru ţarul Alexandru
aal II-lea a fost aleasă o vilă de pe
sstrada Fulgeanu (sau Sf. Nicolae?),
ccasa fostului prefect Negulescu.
Ţ
Ţarul era un mare iubitor de flori,
aaşa că administraţia ploieşteană
d
de atunci s-a îngrijit ca reşedinţa
temporară a oaspetelui să fie
înconjurată de o curte generoasă.
Măcar atât au putut oferi, pentru
că despre condiţiile de cazare
rezervate ţarului, impresiile nu au
fost dintre cele mai bune. Era tot
ce-i putea oferi mai bun oraşul
la acea vreme. Reşedinţa ţarului
este descrisă de Mihail Sevastos în
”Monografia Ploieştiului” astfel: ”o
graţioasă locuinţă cu două rânduri,
la un metru de la nivelul străzii.
Arhitectura e destul de artistică,
decoraţiile modeste: e tot ce poate
oferi mai bine oraşul. Înăuntru,
din sala de intrare, la dreapta odaia
ofiţerilor, la stânga cea pentru
serviciu, în fund coridor spre curte
şi sufragerie. De la ofiţeri se trece
în salonul turcesc galben-roşu,
cu semiluna pe perdele şi biroul
de nuc, oglinzile sunt mediocre.
Salonul nu-i prea pare lui Lazzaro
bine mobilat, un magazin de
mobile, scaune aurite, de mahon,
cu stofe de coloare deosebită,
consile şi canapea de mahon aurit,
fotolii de catifea albastră, coloare
dominantă; în mijloc un frumos
vas cu un portocal înflorit. Vine
apoi camera de culcare: tapiseria
e în atlas albastru, mobila de lemn
de mahon cu sculpturi aurite; din
tavan atârnă o candelă turcească
de onix, singurul lucru frumos
în tot apartamentul. Restul nu
întrece luxul discret al casei unuia

ROMÂNIA, PLOIEȘTII

dintre seniorii nostri sau bancheri
bogaţi; sala de prânz e din cele mai
comune: mese, dulap şi scaune de
nuc alb (...) Ţarul doarme în pat
de campanie”, este descrierea vilei
Negulescu, reşedinţa rezervată
de ploieşteni, ţaraului Rusiei, în
monografia lui Mihail Sevastos.
La Ploieşti erau sosiţi ziarişti
şi delegaţi din Franţa, Italia şi
Spania, iar impresiile acestora
despre ceea ce au găsit în oraş nu
sunt deloc măgulitoare, reţine
Sevastos. Gazetarii străini speriaţi
de noroaie şi de preţurile mari de
la hotel. Italienii au fost uimiţi de
curiozitatea femeilor gata la orice
moment să răsară la fereastră
sau să iasă în stradă. În plus erau
deranjati de preţurile foarte mari
de la hoteluri şi condiţiile de cazare
îndoielnice ”În general o lume
bună. Numai hotelurile scumpe şi
proaste. Treizeci de lire o cameră
într-un pod”. Tot despre preţurile
mari, probabil mărite cu ocazia
evenimentului, scrie şi un gazetar
francez, notează Mihail Sevastos:
”un ziarist francez dă şase franci
pe zi pentru o cameră la hotel
Moldavia. Balconul are privelişti
asupra unei curţi pline de gunoiu.
În cameră – un pat de fier, o masă
de toaletă fără ibric”. Străzile
rău pavate au fost remarcate
încă de atunci de străinii care au
vizitat Ploieştiul, odată cu prinţul
Rusiei. Din cauza prafului care
predomina pe majoritatea străzilor
din oraş, autorităţile au cerut ca,
în perioada în care oaspeţii de
seamă rămân în Ploieşti, trăsurile
şi căruţele localnicilor nu aveau
voie să circule pentru a nu polua
aerul din apropierea reşedinţei
ţarului. ”Toţi străinii se plâng
de străzi. Unul zice că în trăsuri
danţezi de ţi-i mai mare dragul.

(VI)

Salajan Bogdan-Lucian

Un altul vorbeşte de atrocele pavaj
a trei, patru străzi şi de abisurile de
praf de pe toate celelalte. Străzile
vecine cu casa ţarului sunt atât de
prăfoase, încât a fost oprit orice
vehicul cât va sta ţarul la Ploieşti”,
se arată în Monografia Ploieştiului.
Dincolo de aceste neajunsuri,
străinii au concluzionat că
Ploieştiul era un oraş interesant
şi original. Ţarul Alexandrul al
II-lea a ajuns la Ploieşti în data
de 25 mai, seara, după aproape

Brătianu.
Alegerea locaţiei nu era
întâmplătoare: în apropiere îşi
aveau baza, refugiaţii bulgari,
luptători pentru independenţa
ţării de sub stăpânirea Imperiului
Otoman. Cum Rusia pornise
oficial acest război împotriva
turcilor, tocmai pentru a-i salva
pe „fraţii“ lor slavi şi creştini de
sub „jugul otoman“, stabilirea
temporară la Ploieşti, înaintea
pornirii ostilităţilor era un mesaj
către poporul bulgar, că nu a rămas
singur în faţa ocupaţiei turceşti.
Ca atare, în zona Primăriei vechi
(actualul Hotel Prahova) şi-au
stabilit reşedinţele, în diverse
locuinţe particulare rechiziţionate
din timp de statul român, ţarul
Alexandru al II-lea, cancelarul
Rusiei, Alexandru Gorceakov,
ministrul de război feldmareşalul
Dimitri Miliutin, Marele Duce
Nicolae, fratele ţarului, prinţul
moştenitor
„ţariceviciul“
Alexandru (viitorul ţar Alexandru
al III-lea), în vârstă de 32 de ani
şi Marele Duce Vladimir, fiul
mai mic al ţarului. Nu au lipsit
nici generali ruşi, din Marele Stat
Major.
Datorită importantului oaspete,

de ora 20.00. Istoricul Nicolae
Iorga a descris că în ziua cea mare,
gara din Ploieşti era împodobită
cu ”suliţe lungi în culori ruseşti
şi româneşti şi cu trofee purtând
cifra împărătescului oaspete: A
şi A II”. La vila prefectului Istrate
Negulescu unde a locuit ţarul
Alexandru al II-lea în vizita sa la
Ploieşti a fost aşteptat de 700 de
oficiali străini, ataşaţi militari şi,
evident, oficiali ai armatei ruseşti
conduşi de 20 de generali ruşi, dar
şi de cei mai înalţi reprezentanţi
ai statului gazdă, în frunte cu I.C.

mai multe subunităţi ruseşti
destinate protecţiei demnitarilor
au fost încazarmate aici, în diverse
clădiri. Cazacii de pe Don, în
frumoasele lor tunici roşii sau
albastre, au stat şi în corturi
cazone, amplasate la marginea
oraşului sau în curţile unor
particulari. Ţarul Rusiei a rămas
la Ploiești 19 zile. A fost forţat de
necesităţile războiului să mute
cartierul militar la Slatina și apoi la
Zimnicea pe unde trupele rusești
au trecut Dunărea.
Va urma

DE CE EVREICELE SE RAD ÎN CAP ŞI POARTĂ PERUCI?

A

spune că toate evreicele se rad
în capă și poartă peruci este o
generalizare și nu ceva deosebit de exact.
Evreicele care se rad în cap aparţin
grupului ultra-ortodox.
Orice religie din lume implică
respectarea unor reguli stricte care
determină norme de comportament.
Adesea, acestea sunt indicate în textele
sacre și se referă la principiile de bază ale
unei anumite religii; ritualurile efectuate,
rutina zilnică și înfăţișarea. Acesta este
răspunsul la motivul pentru care multe
evreice se rad în cap.
Cele mai apropiate exemple ale
aspectului unei persoane religioase sunt
creștinii ortodocși care își acoperă capul
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cu un batic, și femeile musulmane care
poartă hijab sau burqa pentru a le acoperi
părul sau faţa.
În iudaism, există o lege specială
numită tzniut care impune modestia
feminină. Conform acestei legi, o femeie
este obligată nu numai să nu poarte o
coafură atrăgătoare, ci și să-și ascundă
complet părul sub o eșarfă.
Cele mai radicale ramuri din iudaism
implică faptul că soţiile nu ar trebui să-și
distragă deloc soţii de la rugăciune, iar
părul femeilor este considerat o tentaţie
care încalcă tzniutul.
Pentru a nu-și convinge soţii să
păcătuiască, unele evreice își rad complet

capul. De asemenea, în aceste grupuri,
femeile mai poartă și eșarfă sau pălărie
peste perucă. Există și grupuri în care
femeile măritate pot să poarte numai o
eșarfă, pălărie sau o plasă pentru păr.
Dar oamenii tind să ocolească
regulile. Prin urmare, femeile au găsit o
cale de ieșire, cum să își redobândească
frumuseţea și au început să poarte peruci.
Conform regulilor, peruca corespunde
tzniutului, deși în această decizie este o
anumită contradicţie.
Părul perucii nu trebuie să cadă peste
umeri. Prin urmare, majoritatea femeilor
arată aproximativ la fel, purtând o perucă
scurtă.
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HAGIA SOFIA SAU VIOLAREA UNUI SIMBOL

N

icio scuză logică sau plauzibilă nu justifică transformarea Catedralei Hagia Sofia
(Sfânta Sofia) în moschee și acest lucru nu face decât să toarne gaz peste focul
naţionalismului
și al fundamentalismului religios, scrie pentru Euractiv, Constantinos
n
Alexandris, secreter general pentru Diplomaţie Publică și Afaceri Religioase și Consulare
A
din Ministerul de Externe al Greciei.
d
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„R

ăsfoind un album cu fotografii
fotografii de
călătorie, mi-am amintit cum am
aprins o lumânare la Taj Mahal, la câţiva
ani după ce primul prim-ministru creștin
indian a decis să atribuie templul Bisericii
locale.
Am admirat încă o dată covoarele lucrate
manual care împodobesc podeaua moscheii
Notre Dame din Paris, pe care guvernul
francez a predat-o comunităţii musulmane,
pentru a o salva de la ruină, întrucât
numărul în declin al creștinilor participanţi
la slujbe nu a putut acoperi costurile de
întreţinere.
Și era și o fotografie cu minaretele
uimitoare ale moscheii Sfântul Petru de
la Vatican, pe care guvernatorul local
musulman al fostului oraș-stat a decis să
o adauge clădirii, pentru a-i consolida
structura, întrucât era în pericol să se
prăbușească!

Da și poza cu călugării budiști
Da,
budiști, care
în ultimii ani s-au instalat la mănăstirea
budistă Masjid Al-Haram, fosta Mare
Moschee de la Mecca, loc care în urma
acelei pandemii cumplite nu mai acceptă
pelerini musulmani…
Și dacă toate acestea sună nerealist sau
par inspirate direct dintr-un scenariu de
science fiction, atunci gândiţi-vă bine
pentru că ceva asemănător s-a întâmplat în
urmă cu câteva săptămâni, când guvernul
Erdogan a decis să transforme Hagia Sofia
în moschee, susţinând că astfel nu numai că
va fi conservată, ci va fi și mai bine protejată.
La urma urmei, după cum au subliniat
unii oficiali turci, asta a fost exact ce au
făcut și strămoșii lor otomani, „salvând”
magnifica bazilică de la „pieire” (potrivit
acelorași oficiali).
Când s-a întâmplat asta, v-aţi putea
întreba? Ei bine, cu doar șase secole în

urmă – destul de recent, cu alte cuvinte!
Ca și cu Renașterea, Iluminismul, revoluţia
industrială și o revoluţie știinţifică și
tehnologică fără precedent nu ar fi avut loc
între timp. Dar ce spun? Nu sunt toate astea
conspiraţii iudeo-creștine necinstite de care
Turcia musulmană modernă trebuie să se
„purifice”? Întrebările sunt pur retorice…
Este destul de clar că nicio scuză logică
sau plauzibilă nu ar putea justifica valoarea
unui simbol – pentru că exact asta înseamnă
decizia privind transformarea catedralei
Hagi Sofia. Acest gest nu înseamnă numai
o dispreţuire a istoriei sau a UNESCO sau
a unui tratat internaţional: este o violare.
Hagia Sofia nu este o catedrală oarecare,
este un simbol. Este o emblemă a unei
perioade istorice îndelungate, a unei întregi
civilizaţii, la fel ca Taj Mahal, Sfântul Petru,
Partenonul, Masjid Al-Haram, Mausoleul
Rumi; și transformarea ei într-o moschee
este un atac la adresa acestei civilizaţii.
Dar, mai important, este și un atac la
adresa a ceea ce lumea modernă consideră
acum realizările sale, cum ar fi respectul
pentru diversitate.
Care este scopul tuturor acestor lucruri?
Ca guvernul Erdogan să certifice, după șase
secole, căderea Constantinopolului? Chiar
simte că trebuie să facă asta? Sau vrea să

KOSOVO, O GAURĂ NEAGRĂ

demonstreze, poate, dominaţia islamică
asupra Imperiului Roman de Răsărit care a
dăinuit o mie de ani? Ambele tentaţii duc
spre o pantă periculoasă și alunecoasă. Ele
toarnă gaz pe focul naţionalismului și al
fundamentalismului religios. De asta are
nevoie guvernul turc în acest moment?
Are nevoie să joace cartea celor care
au fantezii despre noi cuceriri și despre
aruncarea dușmanilor în mare? Sau a
celor care visează să vadă steagul islamului
fluturând la Roma, la Cordoba, la Viena și
în alte părţi? Este aceasta Turcia pe care o
proiectează sau Islamul pe care speră să îl
conducă?
În orice caz, fiecăruia după faptele sale.
Să ţinem minte, totuși, că simbolurile, chiar
dacă sunt deteriorate, găsesc întotdeauna
modalităţi de a-și păstra strălucirea și magia.
Dacă, în viitor, un guvern grec ar decide
să transforme Partenonul într-o biserică
creștină, putem fi siguri că nu Partenonul ar
fi cel luat în derâdere…
Pe scurt, este evident o decizie suverană
a conducerii turce de a alege în ce direcţie
dorește să meargă ţara. Dar este, de
asemenea, o obligaţie fundamentală a
noastră, a tuturor celorlalţi, de a ne proteja
de politicile și de acţiunile care ameninţă să
ne arunce înapoi în trecutul îndepărtat.”

Nu poate exista pace, fără dreptate!

K

osovo reprezintă în continuare o gaură neagră și un butoi cu pulbere, a declarat jurnalista și
scriitoarea italiană Maria Lina Veca, într-un interviu acordat pentru Kosovo online, consemnat
de www.b92.net și preluat de rador.ro.

P

otrivit acesteia, o astfel
de situaţie a fost cauzată
de apariţia unui stat nelegitim,
nerecunoscut
de
o
parte
semnificativă a lumii, de lipsa
statului de drept și a justiţiei, lipsa
recunoașterii crimelor comise de
UCK (Armata de Eliberare Kosovo
– n.r.) și NATO, lipsa investigării
și a adevărului pentru aproximativ
2.000 de sârbi dispăruţi.
Lina Veca luptă deja de 20
de ani pentru adevărul despre
Kosovo, riscându-și propria viaţă
încercând să trezească indiferenţa
socială
și
responsabilitatea
instituţională, scrie portalul
Kosovo online.
După ce Italia a fost printre
primele state care au recunoscut
Kosovo la numai trei zile după ce
Parlamentul Kosovo a adoptat,
la 17 februarie 2008, declaraţia
de proclamare a independenţei,
Lina Veca a fost unul dintre
iniţiatorii petiţiei de a se anula
decizia guvernului Italiei, adică
prin care se cere Parlamentului
să reconsidere recunoașterea
independenţei Kosovo.
„Până în prezent, Parlamentul
nu a întreprins nicio măsură în
legătură cu această solicitare, sub

pretextul unei situaţii de urgenţă
în sănătate; din cauza pandemiei
de coronavirus totul a fost oprit,
iar actualul guvern nu a fost ales
de cetăţenii italieni”, susţine acum
jurnalista. De asemenea, aceasta
afirmă că toată lumea știe despre
crimele comise împotriva sârbilor
pe teritoriul Kosovo și Metohija,
dar tace.
„Este în interesul multora să
ascundă ceea ce s-a întâmplat,
deoarece
responsabilitatea
organizaţiilor
internaţionale,
instituţiile, politicii și opiniei
publice este atât de mare,
încât „iluminarea” ar fi foarte
îngrijorătoare pentru așa-numita
misiune de pace, care este, de fapt,
orice altceva decât una de pace”, a
subliniat Lina Veca.
Ea crede că Kosovo este foarte
departe de pace, deoarece nu
există pace fără dreptate.
Jurnalista a publicat patru cărţi
despre Kosovo și Metohija, în care
a descris peste 100 de destine ucise,
sârbi dispăruţi și mărturii șocante
despre traficul de organe. Veca
menţionează că între 300 și 500 de
sârbi sunt victime ale îndepărtării
organelor
vitale,
destinate
traficului internaţional cu organe.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

„Am căutat mulţi oameni răpiţi și
capturaţi cât timp acest lucru a fost
posibil, în perioada în care exista
speranţa că aceștia sunt în viaţă”,
a spus aceasta.
Veca estimează că nu este în
interesul nimănui să ceară să
se stabilească responsabilitatea
care ar putea fi enormă la nivel
instituţional și ridică întrebarea
unde au fost Naţiunile Unite,
KFOR și poliţia internaţională
în timpul în care avea loc traficul
de organe umane foarte bine
organizat. Totodată, ea crede că
Dick Marty a făcut multe, ceea ce
a fost posibil, dar, când mandatul
său a expirat, în mod obiectiv
acesta nu a putut face mai mult.
Vorbind despre dialogul dintre
Belgrad și Pristina și mediatorii
dialogului desemnaţi de UE și
SUA, Veca declară că nu există
dialogul dacă nu este făcut pentru
a se stabili adevărul și ca să se facă
dreptate și dacă nu se pornește
de la presupunerea că Republica
Kosovo este nelegitimă și că
Kosovo și Metohija sunt o parte
integrantă a Serbiei.
Jurnalista din Italia a povestit
și evenimentul când a mers la
Vitin cu carabinierii, unde un

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

număr mic de sârbi au rămas
alături de preotul paroh local.
Înainte de a ajunge în acea mică
enclavă sârbă, au oprit duba și
mulţi copii albanezi s-au apropiat
de ei în căutarea de dulciuri și
sucuri de fructe. Cu toate acestea,
aceasta a observat copiii care au
rămas deoparte și doar se uitau
și nu cereau nimic. A întrebat
carabinierii ce se întâmplă și ei
au răspuns că sunt sârbi și că nu
vor nimic. „M-am uitat la ei: erau
slabi, mândri, îmbrăcaţi cu haine
curate, educaţi. Părintele Dragan
mi-a explicat că vor ceva, dacă
acceptăm ceva în schimb, ceva ca
un suvenir. Așa a fost. Eu am primit
ouă de Paști și lor le-am dat câteva
dulciuri. În acea zi, am înţeles

sârbe, a civilizaţiei
civilizaţiei,
esenţa culturii sârbe
a istoriei”, afirmă Veca.
Vorbind despre victimele din
rândul soldaţilor italieni KFOR
din Kosovo și Metohija, din cauza
consecinţelor uraniului sărăcit,
aceasta a spus că este vorba despre
un mare scandal și că ea continuă
să lupte pentru divulgarea acestor
crime.
„Patru comisii parlamentare
le dau dreptate soldaţilor, sute de
hotărâri judecătorești în favoarea
lor nu au fost încă aplicate,
împotriva Ministerului italian al
Apărării”, subliniază jurnalista.
Aceasta le transmite sârbilor
din Kosovo și Metohija mesajul:
„Kosovo este Serbia și Serbia este
inima Europei”.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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Fotbal
PETROLUL PLOIEȘTI
PETROLUL, VICTORIE
CONTINUĂ PARTENERIATUL
DIFICILĂ LA COMUNA RECEA
CU ALEXANDRION

P

arteneriatul dintre FC Petrolul Ploiești și Alexandrion
Group va continua și pe parcursul sezonului 2020-2021,
intrându-se, astfel, în cel de-al șaptelea an al existenței sale.
„Suntem bucuroși să anunțăm continuarea acestei vechi
colaborări. Alexandrion Group face parte, deja, dintre prietenii
tradiționali ai clubului nostru și ne onorează faptul că s-a luat
decizia prelungirii acestui parteneriat. Sperăm să ne îndeplinim
obiectivele sportive, să promovăm la finalul acestui campionat,
astfel încât, din sezonul viitor, să mergem împreună mai departe,
dar cu Petrolul fiind acolo unde îi este locul, adică în primul
eșalon”, a precizat președintele clubului ploieștean, Costel Lazăr.
“Suntem încântați de parteneriatul cu FC Petrolul, nu numai
pentru că prin Alexandrion Group si Fundația Alexandrion
avem o asociere de lungă durată cu fotbalul, dar și pentru că
aceasta reprezintă spiritul, încrederea și angajamentul, care
sunt fundamentul afacerii noastre. Vom susține în continuare
Petrolul. Suntem alaturi de echipă de 6 ani și vom rămâne
partener al Petrolului. Vom sărbători împreună revenirea
în Liga I! Prahova este și casa noastră”, a afirmat, la rândul
său, Valentin Popescu, directorul de marketing sportiv și
comunicare al Alexandrion Group.

P

etrolul Ploiești a reușit să se impună pe terenul
formației Fotbal Comuna Recea, nou-promovată
în eșalonul secund, care a ținut în șah pe Rapid (victorie)
și U 1948 Craiova (remiză), câștigând cu 2-1 după ce a
jucat aproape tot meciul în superioritate numerică, dar a
și fost condusă cu 1-0. Golurile au fost marcate de Gabriel
Oiță (min. 47), respectiv Buhăescu (67 – penalty și 72).
În urma acestei victorii Petrolul a urcat pe locul 5 în
clasament, cu 13 puncte. De remarcat faptul că formația
din Maramureș este pregătită de fostul petrolist Nicolae
Constantin, care a debutat în fotbal la Victoria Florești.
O tempora!
Fotbal Comuna Recea: Bota (cpt.) – Potcoavă (Mărieș
78’), Bakmaz, Oiță, R. Ispas – Văsălie (Jucan 78’), R. Rus
(M. Urs 28’), Akhmatov, Micaș (Balha 86’) – Luboya – M.
Coman. Rezerve neutilizate: Răilean – Ant. Lung, Dav.
Simion, Lihet, Szecui. Antrenor: Nicolae Constantin.
Eliminat: Ante Bakmaz 24’ (cumul de cartonașe galbene)
Petrolul Ploiești: Kitanov – B. Mendoza, Meijers,
Huja, Țicu – Nir Lax (Val. Balint 68’) – M. Bratu ( Mih.
Constantinescu 62’), Salifu (Ekollo 62’), Pol Roige (cpt.)
(Andr.
Răuță 84’), S. Diarra – Buhăescu (Saim Tudor
(
84’).
Rezerve neutilizate: R. Avram – Alb. Olaru, Ant.
8

Manolache, Poelmans. Antrenor: Viorel Moldovan.
Eliminat: Sory Ibrahim Diarra 90’ (cumul de cartonașe
galbene).
Pentru “galben-albaștri” urmează o perioadă încărcată,
cu trei meciuri programate într-un interval de zece zile.
Mai întâi, miercuri, Petrolul va fi luat startul în ediția
2020-2021 a Cupei României, evoluând, în deplasare, cu
Metaloglobus București. Apoi, duminică, de la ora 15.00,
pe „Ilie Oană”, este programat duelul cu liderul eșalonului
secund, U Craiova 1948, pentru ca, pe 28 octombrie, tot la
Ploiești, să se dispute restanța cu CSM Slatina (ora 17.00).

ROMÂNIA, AL TREILEA EȘEC ÎNTR-O
SĂPTĂMÂNĂ: 0-1 CU AUSTRIA, LA PLOIEȘTI

E

Judo

DOUĂ MEDALII DE
BRONZ LA FINALA
CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE SENIORI

S

portivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au cucerit două
medalii de bronz şi un loc V la Finala Campionatelor
Naţionale de judo individual seniori, competiţie organizată de
Federaţia Română de Judo la finalul săptămânii trecute, la Sala
“NATO” a Hotelului Piatra Mare, din Poiana Braşov. La start
s-au aliniat 78 de sportivi de la peste 30 de cluburi din ţară,
ploieștenii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti (pregătiţi de Gheorghe
Savu - coordonator, Mihai Trandafirescu şi Doru Munteanu)
cucerind două medalii de bronz, prin Marius Colţ (-66 kg) şi
Ionuţ Constantin (-73 kg) și un loc V, prin Cătălina Şchiopu
(-57 kg).

PAGINA

10

chipa naționala de fotbal
a României a înregistrat al
ttreilea eșec consecutiv în decurs
d
de numai o săptămână, cedând la
P
Ploiești, pe arena „Ilie Oană”, scor
00-1 (0-0), în fața Austriei, în cadrul
p
primei grupe din Liga B din Liga
N
Națiunilor. Unicul gol al meciului
a fost reușit de Alessandro Schopf,
jucător la Schalke, în Germania.
ROMÂNIA: Tătărușanu – Bălașa,
Burcă, Toșca, Bancu – Maxim
(Cicâldău, 62), Marin, Stanciu (Iancu,
83) – Deac (Pușcaș, 83), Alibec
(Keșeru, 62), Mitriță (Hagi, 76).
Selecționer: Mirel Rădoi. Rezerve:
Niță, Lazar – Crețu, Manea, Camora.
AUSTRIA: Pervan – Lainer,
Dragovic,
Hinteregger
(Posch,
53), Alaba – Schopf (Ranftl, 76),
Ilsanker,
Bumgartlinger-cpt.
(Grillitsch, 76), Baumgartner –
Gregoritsch (Kalajdzic, 90), X.

Schlager. Selecționer: Franco Foda.
Rezerve: Lindner, Siebenhandl –
Schaub, Grbic, Trimmel, Holzhauser,
Onisiwo, Monschein.
În celălalt meci al serii, Norvegia
s-a impus în fața Irlandei de Nord,
scor 1-0 (autogol Dallas ’68).
Clasament:
1. Austria 9 puncte (6-4)
2. Norvegia 9 (11-3)
3. România 4 (4-8)
4. Irlanda de Nord 1 (2-8)
Au mai rămas de disputat pentru
tricolori: România – Norvegia / 15
noiembrie, ora 21:45; Irlanda de
Nord – România / 18 noiembrie, ora
21:45.
În altă ordine de idei, echipa
națională va juca o partidă
de pregătire pe data de 11
noiembrie 2020, împotriva primei
reprezentative a Belarusului, pe teren
propriu. Ora disputării și stadionul

urmează a fi stabilite și comunicate
ulterior. Belarus ocupa, la final de
septembrie, locul 87 în clasamentul
FIFA (ultima actualizare). A pierdut
semifinala play-off-ului pentru
EURO 2020 în Georgia, 0-1. În Liga
Națiunilor, în această toamnă, a jucat
cu Albania (0-2 acasă), Kazahstan
(2-1 în deplasare), Lituania (2-2 în
deplasare) și din nou Kazahstan (2-0
acasă). Tricolorii au întâlnit de patru
ori până acum Belarus, reușind două
victorii și două remize.
Apoi, pe 15 noiembrie, cu
Norvegia în Liga Națiunilor (Arena
Națională – București), iar pe 18
noiembrie, cu Irlanda de Nord, la
Belfast, în aceeași competiție. În
aceeași săptămână, pe 17 noiembrie,
România U21 întâlnește Danemarca
pe “Ilie Oană” din Ploiești, meci
decisiv pentru calificarea la EURO
U21 de anul viitor.

10 MEDALII LA CUPA
ORAȘULUI TECUCI PENTRU CSM PLOIEȘTI
Karate

S

portivii de la CSM Ploiești, antrenați de Liviu şi
Ileana Apostol, au obţinut 4 locuri I, două locuri
II şi 3 locuri III, la cea de-a III-a ediţie a Cupei oraşului
Tecuci la Karate Tradiţional. Competiția a avut loc
sâmbătă, 17 octombrie, în organizarea Clubului Sportiv
„Neko-Me”, și a programat dispute la toate categoriile de
vârstă, cu excepţia celei de seniori. Au participat aproape
200 de sportivi de la 15 cluburi din ţară, printre aceştia
numărându-se şi 10 reprezentanţi
ai CSM Ploieşti, performanțele lor
fiind următoarele:
Medalii de aur: Alexandru
Nicolae la Kata individual juniori
(16-18 ani); Mihaela Ciuranu la
Kata individual cadeţi (14-15 ani);
Antonia Matei şi Teodor Ilie la Kata
individual Copii 2 (10-11 ani);
Medalii de argint: Alexandru
Nicolae la Kumite juniori;
Alexandra Laios la Kata individual
tineret (19-21 ani);
Medalii de bronz: Medina
Dumitru la Kata individual Copii 1
(12-13 ani); Emanuel Irimia la Kata
individual cadeţi; echipa de enbu
mixt tineret, formată din Alexandra
Laios şi Alexandru Nicolae.

,,A fost o competiție reușită, în ciuda condițiilor restrictive
pe care au trebuit să le îndeplinească atât organizatorii, cât și
arbitrii si competitorii, cu o concurență destul de puternică
la majoritatea categoriilor de vârstă, astfel încât sunt foarte
multumit de evoluția sportivilor noștri, care au sporit zestrea
clubului nostru cu încă nouă medalii”, a declarat, pentru
site-ul oficial al clubului, antrenorul emerit Liviu Apostol,
coordonatorul secției de profil a CSM Ploiești.

MINTE, TRUP, SUFLET
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CĂTĂLIN MULȚESCU SAU ”CÂINE-LUP” DIN ”9 MAI”

A

fost portar la Astra, portar la Petrolul, pe care a venit să-l ajute și din postura de antrenor cu portarii,
împreună cu tatăl lui. Iar lumea își amintește despre el ca despre unul dintre goalkeperii buni pe care i-a
avut Ploieștiul. E drept, că mulți au comentat fizicul lui atipic, uitând să-i evidențieze și calitățile, dar Cătălin
Mulțescu nu privește înapoi cu mânie. Nici nu ar avea cum pentru că Ploieștiul este a doua lui casă, chiar dacă e
născut și crescut ”câine roșu” de Ștefan cel Mare. E ”câine-lup”, așa cum îmi place să glumesc cu el, și atunci când
are angajamente în altă parte, rămâne aproape. E ultras, un ultras care îi asigură pe fanii petroliști că Petrolul se
va întoarce la sfârșitul acestui sezon pe primul eșalon fotbalistic.
Interviu realizat de Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

Cătăline, Ploieștiul este a doua
Cătăline
ta casă, nu?
Pai dacă am stat 7 ani, știi cum
e, sunt fix ăia 7 ani de acasă... Astra,
Petrolul...Când am ajuns la Astra,
eram un copil, Ploieștiul m-a făcut
bărbat... Mi-a arătat drumul spre
performanță.
Ai niște amintiri haioase...
Cum e, de exemplu, cu paturile
supraetajate?
Aveam camere cu patru locuri,
stăteam în cameră cu Gigel Rohat,
cu portarul Eugen Iacob, cu Vasile
Voinea.... Patru în două paturi
supraetajate, nu 5 stele ca astăzi,
dar poate asta a fost și partea care
pe noi ne-a călit... Duș la comun,
un singur televizor în sala de
ședințe, se muta telecomanda la
ăla care era mai tare în mușchi...
Mai conviețuiam cu șoricei, cu
de toate, dar ce frumos a fost, ce
fericiți am fost.
Când vezi ce este acum prin
Liga I, când jucatori fac ifose sau
au niște pretenții...
Pai acum se plâng că se
antrenează pe teren sintetic, iar
noi dacă am fi avut, am fi dormit
pe el... Făceam antrenamente

pe terenuri grele,
grele cu mocirlă,
mocirlă
erau desfundate... Îți amintești
antrenamentele alea de pe terenul
2 din 9 mai, când ieșeam cu
ghetele în mâini, desculți, și ție
îți intrau tocurile în nămol ca la
Techirghiol?
Da, și stăteam în vânt, în
ploaie... Care e cea mai frumoasă
amintire?
Echipa cu care am promovat
cu Astra, a doua echipă a
Ploieștiului... Și ce a urmat după.
Era plin la meciuri, când erau
meciurile Astra-Petrolul era
atmosferă de Maracana, rivaliza
cu Steaua-Dinamo, era derby de
Prahova... Păcat că nu mai e, iar
de pierdut au pierdut doar fanii,
oamenii de acolo, oameni care
mănâncă fotbal pe paine.
Cum a fost să schimbi tabăra?
Cum te-au primit ultrașii
petroliști, știută fiind rivalitatea
despre care vorbeam mai
devreme...
Sunt suporteri pătimași, dar
inteligenți, și au văzut că am venit
să muncesc. Cine nu își dorește
așa suporteri sau se teme, nu are ce
căuta în fotbal. Încă mai am mulți

Cămara cu plante
O DETOXIFIERE LA ÎNDEMÂNA ORICUI
Plantaţiile de ananas își au originea în America de Sud,
acolo unde au crescut multă vreme în sălbăticie. După sute
de ani, localnicii au început să cultive ananas, făcând din
plantaţiile sălbatice culturi îmbunătăţite și bine întreţinute,
instituind chiar o sărbătoare de venerare a ananasului. Ceea
ce noi percepem ca fiind un fruct de ananas este, de fapt,
o combinaţie de multe fructe mici, care au fost produse de
flori alăturate. Pulpa din interiorul ananasului este cărnoasă,
având o culoare alb spre crem la început, după care devine
gălbuie. Ananasul este consumat, în principal pentru
dulceaţa și savoarea lui, puţini dinte noi conștientizăm
efectele tămăduitoare ale acestuia. Asemenea altor fructe
exotice, ananasul este o adevărată bombă enzimatică, iar în
asociere cu vitaminele și mineralele pe care le conţine, acesta
are un rol însemnat în detoxifierea organismului, dar și în
favorizarea unui proces de digestie foarte ferm. Așa cum
ajută la curăţirea intestinelor, sucul de ananas contribuie și
la purificarea vaselor de sânge, precum și la împiedicarea
formării calculilor renali sau biliari.
SÂNGELE POATE FL FLUIDIZAT CU AJUTORUL
BROMELINEI DIN ANANAS
Conţinutul fructului de ananas este variat şi bogat în

prieteni peste tot, de la galerie, la
club, am revenit și ca antrenor,
a fost mereu chimie între noi,
familia Mulțescu, și Petrolul.
Dar cu presa? Că se știe, e mai
pretențioasă...
Păi presa e ca galeria, vrea
mult, vrea tot. Pot spune că am
legat prietenii adevărate, că ne
respectăm și ne-am respectat și
încă cu mulți jurnaliști, asa cum
sunt si cu tine, nu? Sunt legături
multe, frumoase, de suflet...
În ultima vreme, cel puțin
în ceea ce privește Petrolul, se
discută mult despre calitatea
portarilor.
Ca
de
altfel,
dintotdeauna. Sunt unii care îți
duc dorul... Dar cum e viața asta,
nu? La un moment dat, erau
discuții cum că erai cam plinuț
pentru un goalkeeper...
Hahaha, da, așa e...deși, cum
spunea și tata atunci, era vorba
despre o imagine deformată,
pentru că una era țesutul adipos,
grăsimea, și alta, musculatura.
Dar până la urmă, ce a contat?
Evoluția, nu? Și din ce știu, eu am
avut chiar și un titlu de cel mai
bun portar din liga I, într-o anume
anchetă bazată pe niște note, așa
că... Pe mine, personal, nu m-au
deranjat discuțiile, iar acum chiar
mă amuz cu voi când mai vorbim
și ne amintim.
Dar atunci, erai așa îndârjit...
E important pentru un fotbalist
ceea ce scrie un ziarist sau altul?
Mamă, păi tu ce crezi? Ne
trezeam și primul lucru pe care-l
făceam era să îi dăm bani lui Peco
ca să se ducă și să cumpere toate
ziarele locale și cele două centrale,
de sport... Era prima lectură de
dimineață, la micul dejun făceam
revista presei. Noi nu aveam nici
Facebook, nici Instagram....
Daca ar fi acum să te gândești

la ceva, să schimbi ceva din ceea
ce a fost?
Categoric, nu. N-aș schimba
nimic, nu regret nimic, a fost mult
prea frumos... Și joc, și atmosferă, și
colegi, grup adevărat. Mi-amintesc
că era lege, lunea după refacere,
ieșeam la pizza toată echipa....
Și vă făceați și farse între voi...
Daaa, erau la ordinea zile. Îmi
amintesc că o dată i-am bătut în
cuie șlapii lui Costin Caraman...
Nu mai suportam să-l vedem cu ei,
omul se simțea excelent încălțat în
ei și nu se îndura, nici nu visa să-i
arunce. Și l-am forțat, că nu-l mai
suportam...
În casă, inevitabil mai
povestești cu tatăl tau, Gigi
Mulțescu, despre Astra și
Petrolul... Cam ce anume?
Cât timp ai la dispoziție, o
săptămână, o lună, ca să-ți spun?

ANANASUL
vitamine (A, B, B1 , C) şi minerale, precum magneziu, potasiu,
mangan, calciu, care, împreună cu beta-carotenul şi sărurile
minerale, contribuie la ameliorarea unor boli ce îngreunează
viaţa persoanelor de vârsta a treia (ateroscleroză, artrită,
demineralizare osoasă). Pe lângă vitaminele şi mineralele
din compoziţia sa, ananasul conţine o enzimă extrem de
folositoare, numită bromelină, care are şi proprietatea de a
descompune proteinele. Datorită acestei enzime, ananasul
are proprietatea de a fluidiza sângele, împiedicând formarea
cheagurilor care duc la apariţia trombozelor şi chiar a

Vorbim mult, suntem nostalgici
după vremurile boeme și cu altfel
de fotbal...
Aș forța o întrebare de baraj...
Ce anume îi lipsește Petrolului,
de atâta timp, de nu reușește să
mai promoveze?
Eu nu vreau să spun ce i-a
lipsit, eu vreau să zic că anul
acesta promovează. Au cea mai
bună echipă din Liga a doua și
bag mâna-n foc pentru ei. Și îmi
doresc foarte tare, fiindcă țin cu
Petrolul și merită să se întoarcă
acolo unde îl recomandă tradiția.
Un mesaj pentru cititorii
Ziarului Ploiestii?
Să aibă grijă de sănătatea lor și
să aibă puțină răbdare, să treacă și
coronavirusul ăsta, ca să se poată
bucura de fotbal din tribune și
să sărbătorească promovarea
Petrolului.

Remedii de casă simple şi eficiente:
accidentelor vasculare. Sucul de ananas se foloseste imediat
ce a fost obţinut, pentru că altfel îşi pierde proprietăţile şi
oxidează. Ceea ce puţini dintre noi ştiu este faptul că, aplicat
extern, sucul de ananas calmează durerile articulare și scade
inflamaţiile de orice natură. Aceste acţiuni benefice sunt
generate tot de bromelină, care, în asociere cu un antibiotic,
ajută la cicatrizarea imediată a rănilor deschise.
SINUSURILE ȘI BRONHIILE POT FI DRENATE CU
SUC DE ANANAS
Sucul de ananas conţine un procent considerabil de
mangan, un mineral care ajută în special la formarea
sănătoasă a ţesutului conjunctiv şi a oaselor. Manganul
contribuie foarte mult la absorbţia calciului, precum și la
metabolizarea carbohidraţilor şi a grăsimilor.
Această băutură terapeutică se obţine prin simpla presare
a fructului. Un pahar de suc sau nectar de ananas calmează
durerile de gât şi ajută organismul să expulzeze mucusul cu
uşurinţă. Trebuie să cunoaştem faptul câ mucusul gros, din
plămâni sau din sinusuri, poate cauza spasme chinuitoare şi
foarte greu tratabile. În momentul în care ne confruntăm cu
o tuse persistentă, excluzând afecţiun precum pneumonia,
este mult mai indicat să facem o cură cu sirop de ananas
decât să folosim un sirop de tuse, care are şi alte adaosuri.
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MINTE, TRUP, SUFLET

Ziarul Ploiestii

Horoscop săptămânal

22-28 octombrie 2020

Sfatul astrologic al săptămânii: „E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră.” – Jules Renard
Berbec

Taur

Devin
importante
chestiuni legate de
bani împrumutaţi, litigii,
moșteniri, care trenează
de ceva vreme și pe care
vrei să le rezolvi. Fii
corect/ă, nu încerca să
obţii doar tu beneficii.
În relaţiile sentimentale
trebuie să îţi ţii in frâu
posesivitatea. La muncă
ai spor, știi că meritele
vor veni în timp.

Te
regăsești
în relaţiile tale,
îţi
re-evaluezi
rolul în cadrul relaţiilor
și cauţi confirmări. Dacă
ai dezvoltat atașamente
prea puternice, acum
vine un moment în
care le conștientizezi și
poţi schimba modul de
raportare la ceilalţi. Nu
ai chef de flirt și aventuri,
ci doar de relaţii serioase.

Balanță

Scorpion
23 octombrie - 21 noiembrie
Rubrică realizată de Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com

Ești foarte
concentrat/ă pe
propriile obiective și
pe planul creat pentru
a le atinge, te ancorezi
în utilizarea resurselor
proprii.
Nu
este
recomandat „să tragi
spuza doar pe turta ta”.
Vei restrânge cercurile
sociale și vei acorda
atenţie sporită membrilor
familei.

Scorpion
Te caracterizează
tenacitatea și vei
fi foarte motivat/ă către
îndeplinirea scopurilor
personale. Pericolul este
ca acest individualism
combinat cu spirit de
independenţă să devină
pur egoism. Mai bine
ţi-ai contacta cei mai
apropiaţi prieteni și te-ai
oferi să le fii alături.

Gemeni
Ești foarte
prins de treburile
tale curente, te
vei ocupa în detaliu de
lucrurile pe care le ai de
făcut și nu vei lăsa pe alţii
să se bage peste tine. Vechi
probleme de sănătate
pot reveni în prim plan,
este bine să nu le ignori.
Îţi poţi crea o atmosferă
plăcută acasă, ascultând
muzică, meditând etc.

Rac

Săgetător
Simţi
nevoia
unei perioade de
regenerare, vrei să ai
momente de solitudine
și liniște pentru a-ţi
încărca bateriile. Sigur
meriţi o vacanţă sau
măcar un week-end
prelungit, mai ales acum
că ai câștigat respectul
celor în poziţie de putere
și te poţi bucura de ceva
avantaje materiale.

Leu

Orice activitate
creativă sau care
implică
interacţiunea cu copiii îţi este
favorabilă
vindecării
emoţionale. Nu este un
moment bun pentru
speculaţii și jocuri de
noroc. Relaţiile cu cei
apropiati (vecini, fraţi,
surori, familie) sunt
stabile și vă puteţi bucura
de mici excursii și ieșiri.

Te vor
copleși amintirile
copilăriei, vei fi
atras de trecut. Te vei
retrage din ritmul vieţii
tumultoase și îi vei ţine pe
toţi la distanţă pentru a-ţi
proteja sensibilitatea. Îţi
vei pune la punct un plan
de economisire a banilor
proveniţi din câștigurile
proprii.

Vărsător

Capricorn
Ești sigur/ă pe
tine, ai o prezenţă
charismatică, deși
unii te pot percepe cu o
atitudine de-a dreptul
sfidătoare și inflexibilă.
Dacă nu ţii cont de ceilalţi
sau de părerea lor, se pot
declanșa conflicte între
tine și grupurile pe care le
frecventezi. Îţi structurezi
personalitatea având acces
la informaţii noi despre
lume și viaţă.

Fecioară
Devine
imperios pentru
tine
să
comunici, să te faci
auzit/ă și să îţi impui
punctul de vedere. Nu vei
fi totuși înţeles/asă așa
cum vrei, dar nu apela
la tactici de manipulare
pentru a convinge pe
nimeni. Sentimentele pe
care le împărtășești cu
cei iubiţi sunt loiale și
trainice.

Ești preocupat/ă
în primul rând
de ambiţiile tale
profesionale, nu mai
contează
nimic
în
afara lor, nu vrei sfatul
nimănui; știi ce vrei și ești
hotărât/ă să obţii. Este
foarte bine să urmărești
succesul, atenţie să nu
calci pe cadavre... Vrei să
faci investiţii pe termen
lung cu risc minim.

Pești
Îţi stabilești
propriile reguli și
criterii de evaluare,
vrei să măsori lumea și
oamenii după calapodul
tau. Nu accepţi influenţa
altora asupra propriilor
convingeri, nu ai încredere
decât în propria intuiţie.
Exclusivist/ă în stabilirea
de relaţii, te vei simţi bine
în compania celor puţini
aleși să îţi fie aproape.

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.
$LJULMČVČ

$LJULMČVČ18

ÍĩLVSHOL
GH]LQIHFWH]L
PkLQLOHvQDLQWH
VČDWLQJLPDVFD

9HULILFLFDPDVFD
VČQXILHUXSWČ
VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRU

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFD
GRDUJXUDVDXGRDU
QDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

,GHQWLILFLODWXUDFX
ILUPHWDOLFDPČɁWLL
ɁLVČRSOLH]LSH
IRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFD
FXDMXWRUXOILUHORU
HODVWLFHWUHFXWHSULQ
VSDWHOHXUHFKLORU

3R]LĩLRQH]LPDVFD
DVWIHOvQFkW
VČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

$WLQJLPDVFDFX
PkLQLOHvQWLPSXO
IRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQ
IDĩČDPČɁWLL

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQG
GHHODVWLFXOGLQ
VSDWHOHXUHFKLORU

ĨLLPDVFDIRORVLWČ
ODGLVWDQĩČGHWLQH
ɁLGHVXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQD
PDVFDODXQFRɁ
GHJXQRLSUHIHUDELO
FXFDSDF

ÍQOČWXULPDVFD
DWXQFLFkQGVWDLGH
YRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČ
GHWLQHODvQGHPkQD
DOWFXLYD

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]L
GXSČFHDL
DUXQFDWPDVFD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

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

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,

nu lucrăm

decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
0372.032.313
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Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

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

