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„Capacitatea de a se stăpâni pe sine este principala deosebire
dintre om și animal.”
- Culese de Tata
Herbert Spencer (1820 - 1903) filozof englez

AVEM PRIMAR!

M

arți, în ședință solemnă, noul primar
ales al Ploieștiului, Andrei Volosevici,
a fost învestit în funcție, la aproape o lună de la
alegerile locale. După depunerea jurământului,
acesta a declarat, printre altele, că prioritățile
sale sunt legate, pentru început, de modul în
care se efectuează serviciile publice. Și ca să
nu fie dubii, Volosevici a anunțat că, de mâine,
operatorul de salibritate și SGU vor începe
curățenia din zona de nord a municipiului.

Noul primar a precizat și că va pune capăt
dezbaterilor sterile din legislativul local:
„Consiliul Local va fi informat despre toate
problemele legate de Ploiești, de modul în care
trebuie să rezolvăm problemele administrative.
Informarea corectă și fermă înseamnă niște
decizii imediate ale CL, iar efectul lor înseamnă
confort pentru ploieșteni. Dezbaterile fără
substanță și luptele politice sunt de domeniul
trecutului în CL Ploiești”.

LISTE NOI,
FĂRĂ NOI!

Ș

CE POLITICIENI
INTRĂ ÎN BĂTĂLIE
PENTRU ALEGERILE
PARLAMENTARE

13

partide, alianțe sau uniuni
etnice și 4 independenți au
depus candidaturile pentru alegerile
de
parlamentare din 6 decembrie. Cu
pa
câteva excepții, toate formațiunile
câ
politice au liste complete, cu câte
po
7 candidați la Senat și 14 pentru
Camera Deputaților. În județ așadar
C
avem 17 competitori politici care-și
av

PLOIEȘTIUL, APROAPE
DE SCENARIUL ROȘU
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

L

a nivelul județului Prahova, de la
declanșarea pandemiei și până pe
27 octombrie, 9.170 de persoane au fost
confirmate ca fiind infectate cu virusul
Sars-Cov 2; dintre acestea, 298 și-au
pierdut viața. Prahova se plasează pe un
nedorit loc 3 la nivel național, ca număr
de îmbolnăviri, după București-32.374
de cazuri și Iași-9.692 de cazuri. Făra a
fi cinici, spunem că pe undeva inidența
mai ridicată a îmbolnăvirilor
este cumva firească, dacă ne
raportăm la populație, a treia cea
mai numeroasă din țară, după
București și Iași. Indicatorul care
are cea mai mare relevanță este
coeficientul infectărilor cumulate
la 14 zile, raportate la 1.000 de
locuitori. Din acest punct de
vedere, situația nu mai este atât
de rea, Prahova fiind, cu o rată
de îmbolnăviri de 2,04%, pe
locul 16. În interiorul județului
însă avem și noi câteva localități
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Iulian Dumitrescu a preluat
oficial funcția de
președinte al CJ Prahova

vor împărți 5 locuri pentru Senat și
11 la Camera Deputaților. Astăzi,
pentru că este puțin probabil ca un
partid politic să obțină mai mult de
5 deputați ori 2 senatori, publicăm
lista competitorilor pentru alegerile
din 6 decembrie, dar numai cu
primele poziții considerate eligibile.
Continuare în pagina 7

ÎNCĂ UN
PAS PENTRU
CONSTRUIREA
CENTURII DE
LA COMARNIC

unde pandemia se pare că a scăpat de sub
control: Păulești-5,16 rată de infectare,
Ciorani-3,96, Blejoi-3,72, Breaza și
Lapoș-3,52, Tinosu-3,40, Mănești-3,31
și Cocorăștii Mislii-3,03. În stare de
alertă imediată, cu rate de infectare
peste 2,5%, sunt mai multe localități:
ompania Națională de Administrare a
Ploiești-2,88, Plopu și Gura Vadului-2,86,
Infrastructurii Rutiere a anunțat că licitația
Cornu-2,85, Comarnic-2,67, Berceni - de atribuire a contractului „Elaborare Studiu de
2,66, Gherghița-2,61 și Bărcănești-2,52.
Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Nod Rutier
C
Comarnic
Nord” a fost câștigată de firma SC TPF
I
Inginerie
SRL, la prețul 1.368.591,00 lei, fără TVA.
D
Durata
contractului este de 27 luni, din care: 3
l
luni
pentru Studiul de Fezabilitate, 5 luni pentru
r
realizarea
Proiectului pentru Autorizarea Executării
L
Lucrărilor
de Construire (PAC), Proiectului
T
Tehnic
de Execuție (PTE) și pentru servicii de
a
asistență
tehnică în pregătirea procedurilor de
a
achiziție
a contractului de lucrări și în obținerea
finanțării europene, 19 luni pentru servicii de
a
asistență
tehnică pe perioada execuției lucrărilor.
C
Contractul
va fi semnat după expirarea perioadei
d depunere a eventualelor contestații și, respectiv,
de
d
după
soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor
f
formulate
în cadrul procedurii de atribuire.

C
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Cum și-a luat la revedere
de la ploieșteni fostul
primar Adrian Dobre

www.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

La Chișinău începe etapa cea
mai murdară a
scrutinului prezidențial
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i când zic “noi” mă refer la oameni
noi, pentru că nu mai am pretenția
să ne recunoaștem în ei, ca fiind cei
mai buni reprezentanți pentru noi. Din
păcate și listele cu candidați ai partidelor,
de anul ăsta, sunt pline de aceleași nume,
de aici și de aiurea, de care, personal,
sunt sătul. Atât la nivel local, cât și la
nivel central, “ne bucură”, de cel puțin
zece ani, aceleași fețe pe care le-am văzut
și le-am auzit la Colectiv, comentând
atacul jandarmilor din Victoriei, luând
partea “oprimaților” de DNA, iar mai
apoi “oprimaților” din DNA, atacând
“noaptea ca hoții” legile justiției, iar mai
apoi votându-le în Parlament...cu alte
cuvinte, același rahat cu altă aromă.
Din păcate însă și de data asta apar
grațios pe liste inși și inse parașutați
de la București, pe poziții fruntașe,
necunoscuți în comunitate și văzuți în
teritoriu ca pilele Orbanului, Ciolacului,
Dracului și Lacului. Ceea ce este,
încă odată, o desconsiderare crasă a
alegătorilor.
Cum tot bătaie de joc consider și
punerea pe listele cu deputați și senatori
a unor persoane de care aud în continuu,
de un deceniu, ca fiind nimic altceva
decât mulgători la țâța vacii, păpușați de
familiile domnitoare din ambele zone
politice.
Ceea ce este strigător la cer, pentru
că nu pot să cred că în partidele
astea nu sunt și oameni cu realizări
profesionale netrucate cu plagiaturi
și diplome false, demni să fie prezenți
pe listele cu candidați în locul
mediocrilor, oportuniștilor, șantajiștilor
și șarlatanilor. Nu pot să cred! Și cu
toate astea uite că se întâmplă. Ceea ce,
alături de prezența mică și de data asta
la vot, îmi dovedește că nu suntem încă
pregătiți pentru adevărata schimbare.
Din păcate, tot pentru noi!

OCOLUL PĂMÂNTULUI
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Să ştim ce
vrem de la
Europa

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

Psalm 49, 20
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Î

l mai țineți minte pe deputatul
PSD Cătălin Rădulescu, ăla
care zicea că ar pune mitraliera
pe manifestanții #Rezist, când cu
OUG 13 a lui Iordache? Ei bine,
după ce a fost dat afară din partid
și n-a mai prins un loc pe liste,
omulețul s-a dezlănțuit împotriva
foștilor colegi care i-au dat moca
o pâine albă și pufoasă de mâncat:
„Conducerea incultă, analfabetă și
securistică a PSD-ului a eliminat
de pe listele parlamentare 90% din
actualii parlamentari, intelectuali”.
Văleu, bă, Kalașnicoave, dacă
tu, Nicolae, Codrin și Pleșoianu
vă socotiți intelectuali, dracu`,
înseamnă că Palade a fost un
mare prost! Iar Coandă, Vlaicu,
Eminescu bubuie de fraieri! Deci
îmi imaginez, la cât de telectual
ești tu, că restul partidului
înseamnă stele și Luceferi. De fapt,
la voi se crăcănează câte un geniu
în fiecare zi, vi se scurge inteligența
din creier, nu alta. Uite colea:
azanciuc: „veniți la vot ca
să vă salvați, să vă salvați
viața, să vă salvați sănătatea, să vă
salvați dreptul la muncă.” Dar ce,
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b dacă
d ă nu votăm
ă pe 6 înseamnă
î
ă
bre,
că pe 7 dăm ortul popii? Asta sigur
se va întâmpla dacă mai pune
vreun mameluc ștampila pe tine...
aronul Dumitru Buzatu,
feudalul PSD din Vaslui,
și-a pus nevasta, pe Gabriela Crețu,
în fruntea listei cu candidați la
Senat, deși femeia ieșise pe ultimul
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40 de ani, a suferit arsuri la nivelul
feței, mâinilor și toracelui. Victima
prezenta arsuri de gradul II și III

O

A

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

Săptămâna pe scurt
EXPLOZIE ÎNTR-UN
APARTAMENT DIN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină după ce
într-un apartament din Ploiești,
situat pe strada Sondelor, a
avut loc o explozie neurmată
de incendiu. La fața locului a
intervenit o autospecială de
stingere cu apă și spumă, un
echipaj descarcerare, o autoscară
și o ambulanță SMURD. În urma
exploziei un bărbat, în vârstă de

lialei
loc la alegerile interne ale fi
filialei
din județ. Nu știți cine e Găbița?
E tanti aia parlamentar care a
organizat conferințe să dezbată
cum epidemia e un plan diabolic
de angajare a roboților în locul
oamenilor... Și uite așa, încet-încet,
se mută Bălăceanca în Parlament...
acă nu cumva e și mutată.
Dovadă?
Angajații
Senatului primesc spor la salariu
pentru „uzura prematură a
organismului”. Voi vă dați seama
ce povară de măgar e asta, să cari
hârtii toată ziua dintr-un birou
într-altul? E crimă și pedeapsă, nu
alta, mai ales când n-ai ce mai căra
și te aperi de căldură și de muște...
ltă dovadă: Senatul a
modificat Legea Educației
astfel încât rectorii să își poată
păstra mandatul pe viață. Mda,
mă, n-ați vrea ca universitățile să
vă angajeze și dric, să vă îngroape,
să vă facă parastasele și coliva?
Alo, Senatul, vedeți că încă ne
numim Românica, nu Coreea de
Nord, să avem câte un Kim Jongun în fiecare... rector!
i
a
treia
dovadă:
parlamentarul Victor Viorel
Ponta acuză o conspirație pentru
„eliminarea identității naționale,
tradițiilor românești” și afirmă că,
„așa cum oamenii sunt îndemnați
să meargă la vot, ar trebui să fie
lăsați să ajungă la raclă, să fie liberi
să-și manifeste credința”, asta apropo
de restricțiile pentru pelerinajul
de la București. Mda, Viorele, să
ne spui și nouă când conspirația
asta planetară îți elimină și ție
identitatea de politician, ok? Că peaia de nătăfleț, vorba lui Băse, nu
cred că poate vreo pandemie s-o
stârpească!

NL a deschis o spălătorie
publică. Acolo cică i-a frecat
cu peria de sârmă, i-a dezinfectat,
i-a spălat și i-a curățat de murdărie
pe Viorel Ilie, Toma Petcu, Daniel
Constantin și Sorin Cîmpeanu,
asta ca să scoată din ei toate
năravurile PSD. Pe urmă i-a băgat
la vopsit în liberali. Pe unii dintre
ei, Viorel Ilie și Costel Barbu, se
zice că i-ar fi băgat și la decolorat,
să nu se mai vadă fie condamnările
sau urmăririle penale. Mda, bre,
cam ăștia-s liberalii din ziua de azi:
„cu PNL dispare orice pată!”
ricum PNL a dat de... naiba.
Poate să spună aleluia
guvernării, istoriei, existenței
sale. Ascultați coalea prorocire de
la PF Daniel: „Dumnezeu nu se
lasă batjocorit. În toamna anului
1989, la Hramul Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, autoritățile
comuniste au interzis închinarea
la sfintele moaște, motivând că în
aceeași zi, în clădirea de alături,

unde era sediul Marii Adunări
Naționale, ar avea loc o ședință
importantă. Această umilire a
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou
a fost răsplătită în sensul că peste
câteva luni regimul comunist a
căzut”... Deci, PNL, ce mai stai,
poți să-ți faci bagajele de pe-acum!
i pus la consemn este și
fostul ministru al Culturii,
Theodor Paleologu. Acesta
a
afirmat, într-un interviu acordat
publicației Europa Liberă, că în
„interiorul BOR există un curent
marginal de țăcăniți pentru care
masca, de exemplu, este semnul
Anticristului”. Potrivit fostului
ministru, ar fi vorba despre o
grupare care încearcă să țină
Biserica ostatică, revendicând
monopolul asupra înțelesurilor

Ș

credinței și religiei ortodoxe. Deci,
ca să fie clar, Paleologule, mâine
să-ți pui coarne, că în mod precis
o să fii declarat Satana, da?
ântăreții Marcel Pavel și
Sanda Ladoși, precum

C

și actorașul Bogdan Bogdan
Stanoevici, pe care nu l-a văzut
nimeni într-un rol mai acătării,
exceptând comedia jucată cânt
a fost ministru pentru românii
de pretutindeni, vor candida la
alegerile parlamentare pe listele
PER. Bun, dragă, bun! Măcar
lăutari să avem în Parlament,
dacă tot se fac pe-acolo legi după
ureche!
aluca Turcan: „Oamenii
pot să sesizeze Poliția în
cazul în care vecinii organizează
evenimente private cu 30 de
persoane.” Păi... da, cucoană, că
altceva n-avem ce face, decât să
stăm să ne uităm pe gaura cheii, să
numărăm invitații de la bairamul
de pe scară...Te întreb și eu așa, ca
umilă vietate a țării ăsteia: polițiile
alea multe ale voastre ce fac, se
scarpină la... pensiile speciale?!!
are întrebare mare: cum
vor sta în aceeași bancă,
în Parlament, medicul Alexandru
Rafila și luptătorul Daniel Ghiță,
ambii candidați ai PSD pentru
alegerile parlamentare, știut fiind
faptul că ultimul susține că nu
există Sars-Cov 2? Păi foarte
simplu: Rafila îi aduce o genată cu
Covid-19, iar Daniel îi aplică un
upper-cut. Și s-a rezolvat problema
cu amândoi...

R

M

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
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și a necesitat transportul la spital.
În urma deflagraţiei, balconul
apartamentului a fost smuls de
suflul exploziei ajungând la sol.
După executarea recunoașterii,
potrivit ISU Prahova, s-a stabilit
că a avut loc o acumulare de
gaze de la instalația care alimenta
aragazul.
CONTROALE ÎN TRENURI
ȘI ÎN STAȚIILE CFR DIN
PRAHOVA
Polițiștii din cadrul Serviciului
Județean de Poliție Transporturi
Prahova împreună cu jandarmi au

acționat atât în stațiile C.F.R. cât
și în trenurile de călători, pe ruta
Valea Prahovei, Ploiești- Mizil,
cât și pe rutele secundare PloieștiMăneciu,
Ploiești-Slănic
și
Ploiești-Urziceni, pe linia aplicării
prevederilor Legii nr. 55/2020
în scopul limitării răspândirii
infecției cu virusul SARS-COV-2.

Polițiștii prahoveni au efectuat
controale în peste 20 de trenuri de
călători și peste 10 stații C.F.R. De
asemenea, au fost legitimate peste
140 de persoane. Pe durata acțiunii,
polițiștii, potrivit IJP Prahova,
au aplicat peste 60 de sancțiuni
dintre care 34 în conformitate
cu Legea nr. 55/2020, valoarea
totală a sancțiunilor fiind de peste
27.000 de lei. „Recomandăm
cetățenilor să respecte măsurile de
protecție sanitară și de distanțare
fizică pentru a-și proteja propria
sănătate și viață, dar și pentru
a-i proteja pe toți cei din jur”, a
anunțat IJP Prahova.

ACTUALITATE
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IULIAN DUMITRESCU A
PRELUAT OFICIAL FUNCȚIA DE
PREȘEDINTE AL CJ PRAHOVA

L

a sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului
Județean Prahova, în componența care a rezultat la alegerile din 27 septembrie
și de depunere a jurământului de învestitură a președintelui CJ și a consilierilor
aleși. Câteva zile mai târziu, noul președinte a convocat prima ședință pentru
alegerea vicepreședinților CJ. Cu alte cuvinte, începând de luni, forul județean este
organizat, deci instituția se poate apuca de lucru cu motoarele turate. Bineînțeles,
va urma completarea CJ fie cu consilierii nevalidați încă în instanță, fie cu locurile
rămase vacante după alegerile din 6 decembrie, când e posibil ca mai mulți consilieri
să câștige câte un mandat de deputat sau de senator.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

V

inerea
trecută,
în
ședința
solemnă, a depus jurământul
noul președinte al Consiliului Județean
Prahova, Iulian Dumitrescu, liderul
PNL mulțumind prahovenilor pentru
votul masiv în favoarea sa și a Alianței
PNL-USR-PLUS, apreciind totodată că
este o mare onoare și responsabilitate
funcția preluată. Acesta a enumerat și
câteva dintre prioritățile pentru perioada
imediat următoare, respectiv, „sănătatea
prahovenilor”, iar pe termen mediu,
„dezvoltarea infrastructurii județului,
obținerea finanțărilor nerambursabile,
dezvoltarea economică și îmbunătățirea
condițiilor de viață pentru întreaga
comunitate, astfel încât Prahova să ajungă
pe primul loc, din perspectiva calității
vieții cetățenilor săi.”
Tot vinerea trecută au depus jurământul

32 dintre cei 34 de consilieri validați
de Tribunalul Prahova; deliberativul
prahovean va fi completat cu încă patru
consilieri județeni, care vor depune
jurământul în perioada următoare.
Deocamdată, CJ Prahova are următoarea
componență:
-Alianța PNL-USR-PLUS: Apostol
Constantin-Cristian, Tudora Dorin,
Bulearcă Marius Felix, Ciolac Dan, Neagu
Mihai-Cristian, Ionică Eugen, Iordăchescu
Nelu, Bercea Raluca-Mihaela, Papuc
Rodica-Mariana, Godeanu MihaelaMagdalena,Teju Sorin, Tudoran LorinGabriel, Ignat Cătălin-Adrian, Tudone
Dumitru, Constantin Răzvan-Constantin;
-Alianța pentru Prahova PSD-Pro
România-PPUSL:
Toader
BogdanAndrei, Lupea Ioana Mădălina, Enescu
Rareș-Dan,
Pințoiu
Alin-Valentin,

Petrache Adrian, Gâjman-Ioniță BeatriceAlexandra, Dumitrașcu Sorin, Turcanu
Andrei-Cosmin,
Ardeleanu
Vasile,
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila;
-ALDE: Dosaru Viorel, Dosaru ElenaIuliana;
-PMP: Pițigoi Ioan-Adrian, Chițu
Adina-Elena;
-Partidul Prahova în Acțiune:
Apostolache Mihai Cristian, Băzăvan
Ionela-Daniela.
Unul dintre consilierii județeni
proaspăt aleși pe 27 septembrie, Mihai
Viorel-de la Alianța PNL-USR- PLUS,
a decedat la numai câteva zile după
scrutinul de la finalul lunii trecute, iar
un al doilea, Popescu Cătălin Codruț,
și-ar fi dat demisia, fiind și invalidat de
instanță. Beciu Narcis-Cătălin (ALDE) nu
a fost prezent la ședința de constituire, iar
de la PMP, Cătălina Bozianu a renunțat
la mandatul de consilier județean,
preferând să-și reia activitatea în Camera
Deputaților.
VICEPREȘEDINȚII AU FOST
LIVRAȚI DE NOUA MAJORITATE
POLITICĂ DIN CJ
Luni, a fost convocată ședința
extraordinară
pentru
desemnarea
celor doi vicepreședinți ai Consiliului
Județean Prahova. De fapt, pe ordinea de
zi s-au regăsit trei proiecte de hotărâre:
aprobarea procesului-verbal al ședinței
extraordinare, de îndată, din 23 octombrie
2020, când a avut loc învestirea în funcție
a consilierilor județeni, precum și a
președintelui CJ Prahova și două proiecte
pentru alegerea celor doi vicepreședinți,
toate inițiate de președintele Consiliului
Județean Prahova, Iulian Dumitrescu.
În urma votului majoritar, au fost aleși,
pentru cele două poziții de vicepreședinte
al CJ Prahova, Dumitru Tudone, de la
PNL și Cristian Constantin Apostol, de la
USR-PLUS.
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CANDIDAT SURPRIZĂ PE
LISTELE PNL
PRAHOVA
PENTRU
ALEGERILE
PARLAMENTARE

U

n secretar de stat din Ministerul
Transporturilor,
Infrastructurii
și
Comunicațiilor candidează pentru funcția de
deputat pe listele PNL Prahova.
Adrian Dupu, în vârstă de 37 de ani, este
absolvent al unui MBA la una dintre cele mai
prestigioase facultăți de business din Germania,
EBS Business School, fiind de altfel primul român
care a urmat cursurile acestei unităţi de învăţământ
de elită.
Adrian Dupu a lucrat timp de șase ani pentru
Guvernul Germaniei şi s-a remarcat după ce a fost
numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor
prin faptul că a rezolvat în mai puțin de două luni
problema achiziţiei online a biletelor de transport
pentru studenți și elevi, în condiţiile în care timp
de trei ani de zile nu se găsise o soluţie viabilă.
Din punct de vedere politic, Dupu a obținut
prima victorie a PNL în Republica Moldova la
alegerile europarlamentare, când Traian Băsescu
a fost învins pentru prima dată de către PNL.
Totodată, la alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis
a câștigat în Republica Moldova un scor uriaș,
de 97%, în urma campaniei electorale care a fost
coordonată peste Prut de Adrian Dupu.
La alegerile pentru Parlamentul României,
Adrian Dupu candidează pe poziția cinci pe lista
PNL Prahova pentru un loc în Camera Deputaților.

PRIMARUL CONDAMNAT PENTRU
PORNOGRAFIE INFANTILĂ VA CANDIDA DIN NOU
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

M

a n d a t u l
primarului
din Șotrile, Bogdan
Davidescu,
a
fost
invalidat și de Tribunalul
Prahova,
instanța
menținând astfel decizia
inițială a Judecătoriei
Câmpina.
Cu
alte
cuvinte, acesta a pierdut

funcția, urmând să fie
organizate noi alegeri
locale,
cu
proxima
ocazie. Reamintim că
Bogdan Davidescu a
fost suspendat, anul
trecut, din funcție, fiind
condamnat la 1 an și
6 luni de închisoare
cu suspendare pentru

pornografie
infantilă.
Acesta
a
candidat
însă la alegerile din 27
septembrie 2020, fiind
ales cu 41,22 % din voturi,
conform datelor finale
publicate de Autoritatea
Electorală Permanentă.
Imediat cum a aflat
decizia
Tribunalului

Săptămâna pe scurt
NUNTĂ CU 150 DE
PERSOANE LA TÂRGȘORU
VECHI, ÎNTRERUPTĂ DE
POLIȚIȘTII DIN PRAHOVA
Peste 280 de polițiști, polițiști
locali și reprezentanți ai DSVSA,
ai
Comisariatului
Județean
pentru Protecția Consumatorilor
și ITM Prahova au desfăşurat
noi acţiuni de verificare în zone
aglomerate, centre comerciale,
piețe, târguri și terase, dar şi în
mijloacele de transport în comun,
pentru prevenirea răspândirii

virusului Covid 19. În cadrul
acțiunii, polițiști din cadrul
Secției de Poliție Rurală Blejoi
s-au autosesizat cu privire la un
eveniment privat, desfășurat în
comuna Târgșoru Vechi. „Polițiștii
s-au deplasat la fața locului,

Prahova,
Davidescu
a anunțat pe paginile
de socializare ca va
candida din nou: „Dragi
cetățeni, dragi prieteni!
În urma alegerilor care
au avut loc în data de 27
septembrie, am fost ales
primarul comunei Șotrile.
Candidatura
a
fost

unde au stabilit că în incinta
locației avea loc o nuntă, într-un
salon tip cort, la care participau
aproximativ 150 de persoane.
Forțele de ordine au întrerupt
evenimentul,
iar
persoanele
indentificate s-au conformat
indicațiilor transmise de polițiști
și au părăsit locația. Polițiștii
au sancționat contravențional
organizatorul
evenimentului
pentru
nerespectarea
Legii
55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
cu amendă în valoare de 8000 de
lei”, a precizat IJP Prahova.

aprobată, dar invalidată
de către un judecător
‚drept’, neținând cont
de opinia dvs. În urma
acestei hotărâri vor avea
loc noi alegeri locale și vă
anunț pe această cale că
voi candida încă o dată,
cu încrederea că voi avea
din nou susținerea dvs”.
GRUPARE INFRACȚIONALĂ
IMPLICATĂ ÎN
FALSIFICAREA DE
BANCNOTE. ÎNCĂ O
PERSOANĂ REȚINUTĂ
Polițiștii de combatere a
criminalității organizate din
Ploiești au documentat, în
luna
septembrie,
activitatea
infracțională a unor persoane
bănuite de falsificare de bancnote
și plasarea acestora în județele
Brașov, Prahova, Argeș, Buzău,
Covasna și Bacău. Cercetările
în cauză au fost extinse de
polițiști, sub coordonarea unui
procuror al Parchetului de

pe lângă Judecătoria Ploiești,
cu privire la o altă persoană,
pentru săvârşirea infracţiunii
de falsificare de monede. „După
finalizarea activităților derulate
la sediul Brigăzii de Combatere a
Criminalității Organizate Ploiești,
faţă de persoana bănuită a fost
luată măsura reţinerii pentru o
perioadă de 24 de ore”, a anunțat
IJP Prahova. Ulterior, aceasta a
fost prezentată procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Ploiești, care a dispus
măsura preventivă a controlului
judiciar pentru o perioadă de 60
de zile.
PAGINA
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PROGRAM GREOI
29.250 DE MICI ANTREPRENORI
DE CONSTITUIRE
S-AU ÎNSCRIS SĂ PRIMEASCĂ
A CONSILIILOR
AJUTORUL DE STAT DE 2.000 EURO LOCALE ÎN JUDEȚ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

inistrul Economiei
Economiei, Virgil
Popescu, a anunțat că 29.250
de aplicanți s-au înscris pentru
accesarea fondurilor nerambursabile

(2.000
(2 000 euro) din cadrul primei măsuri
a granturilor în valoare de 1 miliard
de euro. Înscrierea pentru Măsura 1
s-a finalizat miercuri, 21 octombrie,

la ora 20.00. Județele din care au venit
cele mai multe solicitări din partea
microîntreprinderilor,
persoanelor
fizice
autorizate,
organizațiilor
neguvernamentale
și
cabinetelor
medicale afectate de pandemie au fost
București (5.546), Cluj (2.917), Brașov
(1.259), Timiș (1.222), Iași (1.121).
Următoarele solicitări ca pondere
provin din Ilfov, Bihor, Prahova, Mureș
și Constanţa. Majoritatea solicitărilor
înregistrate au fost din partea
operatorilor economici cu zero angajaţi
(24.483). Persoanele fizice autorizate
și organizațiile neguvernamentale au
transmis 10.224 de cereri, iar 662 de
solicitări au venit din partea PFA/CMI
care au desfășurat activități COVID.
Tot de miercuri pot fi accesate și
granturile de capital din cadrul Măsurii
2 a schemei de ajutor de stat (până la
150.000 euro/firmă). Până la ora 13:00,
în platforma deschisă se înscriseseră
deja cca 18.000 de aplicanți.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

A

nul acesta, poate din cauza pandemiei, poate din
pricina validării târzii în instanță a aleșilor locali,
instalarea în funcție a primarilor și ședințele de constituire
a consiliilor locale au întârziat extrem de mult. Astfel,
primele ceremonii de organizare a legislativelor locale
și de depunere a jurământului de către noii primari, au
avut loc la 3 săptămâni de la alegeri, respectiv, pe data de
21 octombrie, în orașul Mizil și comunele Apostolache,
Călugăreni, Ciorani, Jugureni, Sălciile și Vadu Săpat.
Acțiuni similare au avut loc, în zilele următoare, la Vălenii
de Munte, Ceptura, Ștefești și Tomșani. Luni, programul
a continuat cu ceremonii la Câmpina, Boldești-Scăeni,
Breaza, Mizil, Plopeni, Azuga, Bușteni, Sinaia, Urlați,
Cerașu, Fulga, Iordăcheanu, Poiana Câmpina, Poienarii
Burchii, Starchiojd, Surani, Valea Doftanei, BoldeștiGrădiștea, Brebu, Cocorăștii Colț, Florești, Gherghița,
Gornet, Gornet Cricov, Gura Vadului, Izvoarele, Măneciu,
Olari, Râfov, Teișani, Tomșani și Vărbilău. La Ploiești,
festivitățile au avut loc marți, iar în perioada următoare
vor depune jurământul primarii și aleșii locali din alte 58
de localități.

FOSTUL MINISTRU AL JUSTIȚIEI,
ANA BIRCHALL, SUSȚINE CĂ SIIJ
TREBUIE DESFIINȚATĂ

F

ostul ministru al Justiției, Ana
Birchall, continuă să susțină
că Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor în Justiție, înființată
și operaționalizată de către
Guvernul PSD-ALDE-UDMR în
2018, nu-și justifică existența și, în
consecință, ar trebui desființată. În
primul an de activitate, de exemplu,
declară Birchall, „procurorii Secției
Speciale au trimis în judecată 4
cazuri, cu cinci inculpați, dintre care
patru procurori și un judecător!”
Tot în primul an, SIIJ, condusă
atunci de procurorul Adina Florea,
și-a făcut de lucru cu presupusele
abuzuri ale procurorilor DNA,

„perla coroanei” fiind fosta
șefă a DNA, Laura Codruța
Kovesi, căreia Florea i-a deschis
2 dosare. Într-unul, Kovesi a
fost plasată sub control judiciar,
fiind acuzată că „ar fi primit mită
de la fugarul Sebastian Ghiță în
cazul extrădării din Indonezia
a fostului director FNI, Nicolae
Popa. Cauza a fost rezolvată de
judecătoarea Francisca Vasile, de la
Înalta Curte de Casație și Justiție,
care a desființat acuzațiile SIIJ.”
Cea mai mare reușită a Adinei
Florea a constituit-o arestarea
timp de 3 săptămâni a fostului
procuror DNA, Mircea Negulescu,

zis Portocală, pentru presupuse
abuzuri. Reținerea a fost dispusă
de către judecătoarele Înaltei Curți,
Simona Neniță (soția avocatului
Mihai Dinu, apărătorul senatorul
corupt Cătălin Voicu) și Rodica
Cosma. Ulterior, Negulescu a făcut
contestație, care a fost admisă de
judecătorul Instanței Supreme,
Ionuț Matei. Arestarea lui
Negulescu face parte din dosarul
familiei Cosma, care a scăpat
pentru moment de acuzații, după
ce Adina Florea i-a inculpat pentru
presupuse abuzuri pe procurorii
care i-au anchetat. Birchall pune în
balanță și finanțarea SIIJ: „media

lunară a cheltuielilor administrative
este de 47.950 lei, iar media lunară
a cheltuielilor de personal se ridică
la 468.613 lei, din care veniturile
lunare ale celor șapte procurori
sunt de 191.210 lei (luna martie

2020)
563 lei
2020). Total cheltuieli: 516
516.563
pe luna!” „Eficiență maximă în
cheltuirea banului public, nu?”,
întreabă ironic fostul ministru al
justiției.

CLAUDIU NĂSUI, REVOLTAT DE SPORUL DE „UZURĂ
A ORGANISMULUI” DE LA SENAT

P

arlamentarul
USR,
Claudiu
Năsui, scrie revoltat despre
sporurile pe care le primesc angajații
de la Senatul României, cum ar fi cel de
„suprasolicitare nervoasă și de uzura
organismului”, care ajunge și la 3.000
lei net, cât două salarii minime nete pe
economie: „În timp ce 1 din 3 români
din sectorul privat lucrează pe salariul
minim, unii bugetari de lux au sporuri de

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DN1, ÎN
AZUGA. UN ȘOFER A INTRAT
CU MAȘINA ÎNTR-UN STÂLP
ELECTRIC
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1, în Azuga, la km 134 + 700m,
pe sensul Brașov către București.
Conducătorul unui autoturism,
un bărbat în vârstă de 25 de ani, a
intrat în coliziune cu un stâlp de
electricitate. Conducătorul auto a
fost testat cu aparatul etilotest, iar
rezultatul a fost negativ. Cercetările
PAGINA
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sunt continuate de polițiști
pentru stabilirea cu exactitate a
împrejurărilor în care s-a produs
accidentul rutier și luarea măsurilor
legale în consecință. Operatorul
de distribuție a energiei electice a
oprit furnizarea curentului electric
până la remedierea problemei. Din
fericire, accidentul rutier nu s-a
soldat cu victime.
ACCIDENT PE DJ 101F, ÎN
COSLEGI
Polițiștii au fost sesizați cu privire

peste 3.000 de lei lunar. Dacă în alte țări
parlamentarii au votat pentru plafonarea
sau chiar diminuarea indemnizațiilor și
a beneficiilor pe care ei și funcționarii de
stat le primesc, în România statul nu știe
cum să mai inventeze noi sporuri sau
noi diurne plătite, evident, din bugetul
statului, adică de contribuabilii români.
De exemplu, unii angajați ai senatului
primesc spor de suprasolicitare nervoasă și

la faptul că s-a produs un accident
rutier în care au fost implicate un
autoturism condus de un bărbat de
42 de ani și un atelaj hipo condus de
un tânăr de 17 ani, ce se deplasau
pe același sens de mers, din direcția
Valea Călugărescă spre Dumbrava.
În urma impactului, conducătorul
căruței a fost transportat la spital
pentru îngrijiri medicale. Ambii
participanți la trafic au fost testați
cu aparatul etilotest. Rezultatul a
fost negativ în cazul conducătorului
auto în vârstă de 42 de ani. În
schimb, în cazul conducătorului
căruței, rezultatul testului a indicat
o valoare de 1,07 mg/l alcool
pur în aerul expirat. „În cauză

de uzura organismului deoarece lucrează
în Casa Poporului. Ca să ne dăm seama
efectiv cât de periculoasa este clădirea,
aceeași clădire este deschisă vizitelor și este
promovată ca obiectiv turistic...Statul nu
evaluează însă egal această „uzură”. Un
muncitor necalificat primește un pic sub
300 de lei, în timp ce un secretar general
din același departament primește de peste
10 ori mai mult, mai exact, 3.030 de lei.”

s-a întocmit dosar penal pentru
vătămare corporală din culpă,
iar conducătorul atelajului hipo
a fost sancționat conform OUG
195/2002”, a precizat IJP Prahova.
Cercetările sunt continuate de
polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor în
care s-a produs accidentul rutier
și luarea măsurilor legale în
consecință.
ACCIDENT PE BULEVARDUL
REPUBLICII DIN PLOIEȘTI.
PIETON LOVIT DE UN
AUTOTURISM
Un bărbat în vârstă de 58 ani care
se afla la volanul unui autoturism,

în timp ce se deplasa din direcția
Bulevardul Republicii către centru,
a accidentat un bărbat de 54 de
ani care se angajase în traversarea
părții carosabile pe trecerea pentru
pietoni. Conducătorul auto a
fost testat cu aparatul etilotest,
iar rezultatul a fost negativ.
Bărbatul rănit 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 precizat IJP
Prahova.
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ELEVII CER AUTORITĂȚILOR CUM ȘI-A LUAT
SĂ SE PREGĂTEASCĂ PENTRU LA REVEDERE DE
ÎNVĂȚĂMÂNTUL EXCLUSIV ONLINE LA PLOIEȘTENI
Miruna BOGDĂNESCU;
M
www.ziarulploieştii.ro
w
FOSTUL PRIMAR
județului Prahova. Trebuie să luăm
toate măsurile ce se impun pentru a
ADRIAN DOBRE
asigura o trecere lină la scenariul trei
de învățământ în cazul în care va fi Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
nevoie. Fie că ne place să recunoaștem
ostul primar liberal Adrian Dobre a transmis un fel de
sau nu, a venit momentul la care toți
scrisoare ploieștenilor, în chiar ziua când mandatul său
ne gândeam cu groază: răspândirea a încetat de drept. Acesta apreciază cei patru ani ca fiind foarte
accelerată a cazurilor de COVID-19 grei: „Au fost 4 ani grei, dar frumoși și buni. Am găsit o Primărie
în rândul elevilor prahoveni. Având „paralizată”, cu multe datorii și probleme, fără proiecte și fără
în vedere faptul că în județul viziune. Am reușit însă ca, pe parcursul mandatului meu, să creez
Prahova există zeci de unități care un sistem care a făcut ca lucrurile să funcționeze corect, într-un
desfășoară activități didactice în cadru exclusiv instituțional. Am dat funcționarului public statutul
format online și luând în considerare de care avea și are nevoie, cel al integrității morale și profesionale,
creșterea accelerată a cazurilor în pentru ca actul decizional individual și colectiv să fie corect și
rândul elevilor și cadrelor didactice, imparțial, lipsit de subiectivismul voluntar. Doar așa am putut ca,
solicităm în mod expres autorităților
publice competente și directorilor
onsiliului
Județean
al se apropie din ce în ce mai repede.
repede instituțiilor de învățământ din
Elevilor Prahova, prin vocea Creșterea foarte rapidă a numărului Prahova să înceapă cât mai repede
președintelui interimar Robert de cazuri reprezintă o adevărată demersurile pentru trecerea în
Avram, solicită autorităților din problemă în rândul elevilor, pe care scenariul de învățare exclusiv online,
învățământ, dar și celor locale, nu ne putem permite să o ignorăm. astfel încât să garanteze că această
să aibă în vedere trecerea la În nici mai mult nici mai puțin de tranziție nu va avea efecte negative
învățământul
exclusiv
online. o lună de la deschiderea anului asupra calității actului educațional.
Într-un comunicat de presă, se arată: școlar, rata de răspândire la nivel Nu ne putem permite să avem
„Facem apel la directorii instituțiilor național a cazurilor de COVID-19 în de-a face cu impedimente atunci
de
învățământ,
reprezentanții rândul tinerilor cu vârste între 0-19 când va fi nevoie ca tranziția să fie
Inspectoratului Școlar Județean ani a crescut cu 38,5%. În același făcută, având în vedere că un astfel
Prahova și restul autorităților locale timp, la nivelul județului Prahova, de proces nu se face peste noapte, ci
competente să mobilizeze toate 110 cazuri noi au apărut în rândul necesită foarte mult timp. Trebuie să după 4 ani, să pornim proiecte noi și altele uitate și să aducem la
resursele necesare pentru trecerea tinerilor cu vârsta între 0-18 ani de conștientizăm că, în contextul actual, Ploiești finanțări europene în valoare de 200 de milioane de euro
la învățământul exclusiv online, în la începutul lunii octombrie, așa sănătatea tuturor actorilor implicați pentru infrastructură, mobilitate și educație, proiecte extrem de
cazul în care va fi nevoie să trecem cum reiese din informațiile publicate în procesul educațional este mai necesare orașului, care se vor cuantifica vizual în următorii 2 ani.
prin această tranziție, care pare că pe site-ul Instituției Prefectului importantă decât orice!”.
Am cheltuit banul public cu grijă și chibzuință. Orașul nostru are
încă probleme, iar dezvoltarea lui depinde foarte mult de viziunea
pe termen lung a celor care îl vor conduce, dar și mai important, de
implicarea fiecăruia dintre noi.
Eu voi continua să fiu alături de ploieșteni, să susțin proiectele și
s
schimbarea
în bine a orașului.
Mi-am dorit un mandat corect, care la final să aibă mai multe
r
răspunsuri
decât întrebări. Și cred c-am izbutit.” Dobre a lăsat în
m
mediul
online și un film cu realizările sale: finalizarea lucrărilor
l Pasajul Mărășești, Parcul Vest, Căminul de bătrâni de pe
la
s Cosminele; construirea unui pod nou în locul celui supranumit
str.
d lemn; începerea procedurilor pentru reabilitarea pasajelor
din
s
subterane
din Bariera București; lucrări de canalizare în cartierele
B
Buna
Vestire, Eroilor/Rudului, Republicii/Albert, Mimiu, Râfov,
M
Mitică
Apostol, Centru-în valoare de 26,7 mil. lei; asfaltare 8, 67
k de străzi- 18,23 mil. lei; locuințe sociale în cartier Libertății-cca
km
8 mil. lei; locuințe sociale în Bereasca, în parteneriat cu MDRAP,
l
locuințe
ANL pentru tineri (Cosminele); sistem de semaforizare
i
intersecții-12
mil. lei; studiu de oportunitate pentru construire
s
nou; începere lucrări la laboratorul de readioterapie cu
Valentin, Popovici Horia Nicolae,
edința de constituire a Consiliului Local Ploiești și Marcu Valentin
Nicolae Sârbu Simion spital
energii înalte; reparații curente școli-7,8 mil. lei, construire săli de
ceremonia de depunere a jurământului de către noii Gheorghe, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian;
sport și grădinițe în parteneriat cu CNI; achiziție creșă Upetrom
aleși au avut loc, marți, pe terasa descoperită a clădirii
Alianța pentru Prahova PSD-Pro România ALDE: și Grădiniță Cina, modernizarea noii clădiri în care funcționează
în care funcționează Primăria Ploiești. La festivitate
au participat prefectul Cristian Ionescu și președintele Ganea Cristian Mihai, Botez George Sorin Niculae, Teatrul pentru copii „Ciufulici”, achiziția a 28 de autobuze noi
(dintr-un program de 50), fonduri europene pentru cumpărarea
Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu. Deocamdată Lupu Bogdan, Vîscan Robert Ionuț, Agapie Anca;
Alianța USRP-PLUS: Polițeanu Mihai Laurențiu, a 20 troleibuze, 20 de tramvaie și 9 autobuze electrice. La acestea
au fost învestiți în funcție 24 din cei 27 consilieri votați
Trofin Magdalena, Tonsciuc Mihai, Andreescu Costel, se adaugă 19 contracte de finanțare semnate în cadrul POR 2014la alegerile din septembrie:
2020 (fonduri europene), în valoare de aproape 400 milioane de
PNL: Nicodim Daniel, Simionescu Radu-Alexandru, Popa Anca-Adina;
lei. Valorile celor mai consistente proiecte sunt cele care vizează
Popescu Georgeta-Simona, Staicu Zoia, Tudor Aurelian
Partidul Prahova în Acțiune: Stănciulescu Răzvan investiții în transport și drumuri.
Dumitru, Frusina Nicolae Vlad, Sabău Valentin Răzvan, Toma, Cochinescu Toma Cristina.
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Săptămâna pe scurt

PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA
ȘI DOLJ, LA PERSOANE
BĂNUITE DE EVAZIUNE
FISCALĂ
Poliţiști ai Inspectoratului
Județean de Poliție Prahova
au efectuat două percheziții
domiciliare în județele Prahova și
Dolj și au pus în aplicare un număr
de 23 de ordonanțe de predare a
documentelor, la domiciliile unor
persoane fizice și juridice, pe raza
județelor Prahova, Ilfov, Olt, Dolj,

Vâlcea, Bihor, Iași, Hunedoara și
pe raza municipiului București,

bănuite de săvârșirea infracțiunii
de evaziune fiscală. „Din cercetări
a rezultat că o societate comercială
din Prahova ar fi evidenţiat în
contabilitate cheltuieli care nu ar fi

avut la bază operaţiuni comerciale
reale, de la 15 agenți economici,
unii dintre ei cu comportament
fiscal inadecvat, prejudiciul creat
fiind evaluat la acest moment
la aproximativ 1.980.000 de
lei, reprezentând impozitul pe
le
profit și TVA de plată”, a anunțat
p
IIJP Prahova. La activități au
participat polițiști de investigarea
p
ccriminalității economice din cadrul
Poliției Capitalei (toate sectoarele)
P
șși din cadrul inspectoratelor de
poliție județene Ilfov, Olt, Dolj,
p
Vâlcea, Bihor, Iași, Hunedoara,
V
precum și polițiști din cadrul
p
SServiciului pentru Acțiuni Speciale

Prahova și Serviciului pentru
Acțiuni Speciale Dolj. În urma
perchezițiilor, polițiștii au ridicat
înscrisuri ce reprezintă mijloace
de probă a activității infracționale.
În baza mandatelor de aducere,
potrivit IJP Prahova, trei persoane
au fost conduse la sediul poliției
pentru audieri. Față de două dintre
acestea s-a dispus măsura reținerii
pentru 24 de ore ulterior, în cursul
zilei de astăzi, au fost prezentați
unității de parchet competente, iar
procurorul de caz a dispus punerea
în mișcare a acțiunii penale și luarea
măsurii preventive a controlului
judiciar pentru 60 de zile.
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PANDEMIA A BĂGAT ÎN SCENARIUL ROȘU
7 ȘCOLI ȘI 8 LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA

C

omitetul Județean pentru Situații
de Urgență Prahova a luat noi
măsuri având în vedere evoluția pandemiei
în Prahova. Astfel, Liceul Tehnologic
Mecanic Câmpina și Școala Gimnazială
„Sfinții Împărați”, comuna Balta Doamnei,
trec în Scenariul 2 de lucru (desfășurarea
activităților didactice prin participarea
zilnică a tuturor preșcolarilor, elevilor din
învățământul primar și a elevilor din clasele
a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea
tuturor normelor de protecție și revenirea
parțială-prin rotație de 1-2 săptămâni-a
elevilor din celelalte clase). Pentru alte
7 unități didactice (vezi tabel), CJSU
Prahova a aprobat propunerile consiliilor
de administrație ale școlilor de trecere în
Scenariul 3 de lucru (exclusiv online), ca
urmare a apariției unor cazuri de infectare
cu noul coronavirus în cazul elevilor și/sau
personalului didactic și nedidactic.
Unitățile de învățământ preuniversitar
din localitățile în care rata incidenței
cumulate (numărul total de cazuri noi de
COVID-19 din ultimele 14 zile raportat
la 1000 de locuitori) este între 1-3/1000
locuitori își vor desfășura activitățile
didactice potrivit Scenariului 2, cu excepția
celor pentru care s-a dispus, prin hotărâri
ale CJSU Prahova, funcționarea potrivit
Scenariului 3. Este vorba despre creșele,
grădinițele, școlile și liceele din Ploiești,
Plopu, Gura Vadului, Cornu, Comarnic,
Berceni, Gherghița, Bărcănești, Colceag,
Florești, Gorgota, Vălenii de Munte, Teișani,
Câmpina, Ariceștii Rahtivani, Bucov, Balta

Doamnei, Boldești Scăeni, Sinaia, Tomșani,
Plopeni, Poiana Câmpina, Bertea, Fulga,
Puchenii Mari, Bătrâni, Bușteni, Lipănești,
Slănic, Gornet-Cricov, Albești Paleologu,
Bănești, Dumbrăvești, Râfov, Sălciile, Brazi,
Poienarii Burchii, Șirna, Urlați, Băicoi.
Târgșoru Vechi, Predeal Sărari, Dumbrava,
Drajna, Chiojdeanca, Brebu, Măneciu,
Vadu Săpat, Valea Călugărească, Mizil,
Filipeștii de Pădure, Măgurele, Provița de
Sus, Cocorăștii Colț, Fântânele, Adunați și
Șoimari.
RESTRICȚII PARȚIALE ÎN 10
COMUNE
Pentru localitățile Florești (2,40), Teișani
(2,22), Câmpina (2,22), Poiana Câmpina
(2,00), Bertea (1,99), Bătrâni (1,92), GornetCricov (1,83), Dumbrăvești (1,65), Râfov
(1,62), Brazi (1,54), unde incidența cumulată
este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală
cu 3/1000 locuitori, se impun următoarele
măsuri: purtarea obligatorie a măștii de
protecție, astfel încât să acopere nasul și gura,
de către toate persoanele care au împlinit
vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice
deschise aglomerate (piețe, târgurile, zonele
de așteptare); se permit activității în cadrul
cinematografelor, instituțiilor de spectacole/
concerte, dar numai cu participarea
publicului până la 30% din capacitatea
maximă a spațiului; sunt interzise concertele
sau festivaluri în aer liber sau de tipul drivein; este permisă activitatea restaurantelor,
cafenelelor și in interior, fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului și intervalul
orar 6,00-23,00.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Denumire unitate școlară

Scenariu

Liceul Tehnologic Agricol „Gheorghe-Ionescu Sisești, Valea
Calugărească
Școala Gimnazială, com. Fântânele, cls. V-VIII
Liceul Teoretic Azuga-cls V-XII
Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești
Școala Postliceală Sanitară „Regina Maria de România”, III-F
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” , Ploiești , cls V-VIII
Școala Gimnazială „Nestor Urechia” Bușteni , 1 clasă pregătitoare
, cls III-A

Scenariu 3

8 LOCALITĂȚI AFLATE ÎN
SCENARIUL ROȘU
În mai multe localități, în care incidența
cumulată este mai mare de 3/1000
locuitori- Păulești-5,16, Ciorani-3,96,
Blejoi-3,72,
Breaza
și
Lapoș-3,52,
Tinosu-3,40, Mănești-3,31 și Cocorăștii
Mislii-3,03, purtarea măștii este obligatorie

Scenariu 3
Scenariu 3
Scenariu 3
Scenariu 3
Scenariu 3
Scenariu 3

în toate spațiile deschise. În aceste așezări
restaurantele, barurile, terasele, pensiunile
își închid temporar activitatea; se permite
doar prepararea hranei și comercializarea
produselor alimentare și băuturilor alcoolice
și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
respective. De asemenea, nu sunt permise
spectacole, concerte, festivaluri, petreceri
publice sau private, jocurile de noroc etc.

MEDICUL BOGDAN NICA, NUMIT MANAGER
INTERIMAR LA SPITALUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
E

F

ost director al Direcției de
Sănătate Publică în două rânduri,
secretar general în Ministerul Sănătății,
președinte al Autorității Naționale

pentru
Protecția
Consumatorilor,
director general al Direcției Generale
Asistență Medicală, Medicină de
Urgență și Programe de Sănătate Publică
din cadrul MS, medicul Bogdan Nica a
fost numit, marți, manager interimar
al Spitalului Județean de Urgență din
Ploiești. Aceasta, de altfel, este prima
decizie luată de noul președinte al CJ
Prahova, Iulian Dumitrescu, instituție
în subordinea sau gestiunea căreia se
află cea mai mare unitate spitalicească
din județ. Dumitrescu a precizat: „Îmi
doresc ca această unitate sanitară să se
transforme din Spitalul Groazei, într-un

• 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.
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spital modern care să ofere cele mai bune
servicii de sănătate prahovenilor.Aștept
de la Bogdan Nica să fie un manager
de criză eficient, care să organizeze
activitatea spitalului pentru a răspunde
nevoilor pacienților din județ în contextul
evoluțiilor alarmante legate de pandemia
de coronavirus. De astăzi înainte, este
obligația acestuia să instituie proceduri, să
își planifice activitatea și să solicite resurse
pentru ca Spitalul să funcționeze în cele
mai bune condiții. I-am cerut lui Bogdan
Nica să îmi prezinte periodic rapoarte
de progres și l-am asigurat de sprijinul
Consiliului Județean Prahova pentru buna

funcționare și investițiile necesare unității
spitalicești. În același timp, i-am solicitat
să îmbunătățească comunicarea spitalului
cu pacienții și cu familiile acestora.”
Dumitrescu își și justifică alegerea: „Lam învestit pe Bogdan Nica în această
funcție deoarece prin întreaga sa activitate
profesională, dar în special prin funcțiile
pe care le-a deținut de la declanșarea
pandemiei (de director al DSP Prahova și
director general la Ministerul Sănătății), a
dovedit că are toate competențele pentru
a gestiona activitatea Spitalului Județean
de Urgență din Ploiești în această perioadă de
mare încercare.”

PACIENȚI ȚINUȚI ÎN PLOAIE LA SJU

A

devenit virală o fotografie în care pacienții, unii în
vârstă și în scaun cu rotile, erau ținuți la rând, în
ploaie, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Ministrul
Sănătății, Nelu Tătaru, a fot imediat chestionat în legătură
cu această problemă. El a declarat, la posturile naționale de
televiziune, că a discutat acest aspect cu noua conducere
a CJ Prahova, ordonatorul de credite al spitalului: „Din
evaluările noastre și desele vizite, acolo sunt probleme.
Avem probleme la organizare, ce înseamnă management,
ce înseamnă managementul Unității de Primiri Urgențe,
unde toți bolnavii izolați au rămas acolo, fără ca pe secțiile
respective să avem locuri unde capacităm saloane de izolare
sau de cei confirmați, pentru patologiile concomitente.
Avem acel TIR sau acea Unitate Mobilă de Terapie Intensivă
care a fost reașezată, regândită, repoziționată, am avut și
avem și în continuare medici rezidenți, detașați la Terapia
Intensivă. Acolo există o problemă în care acel management
n-a reașezat partea medicală, partea umană, pentru a primi
acea patologie COVID și de a degaja terapiile intensive
pentru a primi atât patologie non-COVID, cât și patologie
COVID, pe sectoare separate. Am avut discuții cu noua
conducere a Consiliului Județean și avem promisiunea că
vom avea altă abordare a problemei.”
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CE POLITICIENI
INTRĂ ÎN COMPETIȚIA
ELECTORALĂ PENTRU A
REPREZENTA INTERESELE
PRAHOVENILOR ÎN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
continuare din pagina 1

PMP POATE CÂȘTIGA CEL
MULT UN LOC LA CAMERA
DEPUTAȚILOR
În 2016, în Prahova, Partidul Mișcarea
Populară a obținut 5,44% voturi pentru
Camera Deputaților și 5,58% la Senat. Ca
urmare, un singur mandat a mers la PMP,
acesta fiind atribuit Cătălinei Bozianu. La
alegerile locale din urmă cu o lună, PMP a
înregistrat, la alegerile pentru CJ Prahova,
9,37%, iar în Ploiești, doar 1,92%! Toată
speranța este ca PMP să poată trece pragul
electoral de 5%, lucru care este posibil să se
întâmple, având în vedere istoricul ultimelor
alegeri. Lista pentru Camera Deputaților este
deschisă așadar de liderul PMP, deputatul
Cătălina Bozianu-economist, urmată de
Adina Elena Chițu-jurist, Cristian Goidancontabil, Tudor Macovei-tehnician și Mihai
Severian Dragomir-inginer zootehnist. La
Senat, pe primele două locuri sunt Adrian
Pițigoi-economist (viceprimar Câmpina) și
Cornel Moise-jurist.
LIBERALII, COTAȚI CU CEA MAI
MARE ȘANSĂ LA ALEGERILE
PARLAMENTARE
Partidul Național Liberal vine în alegerile
parlamentare cu un procent de 21,23%
obținut, în Prahova, în 2016 și de peste
50%, la alegerile locale din 27 septembrie.
Chit că deține guvernarea într-un moment
extrem de delicat (pandemie, secetă, regres
economic, provocări bugetare imense),
PNL se află într-o poziție foarte bună din
punctul de vedere al simpatiei de care se
bucură în rândul electoratului. În urmă cu
patru ani, liberalii au trimis în Parlament un
senator (Iulian Dumitrescu) și trei deputați
(George Ionescu, Răzvan Prișcă și Roberta
Anastase). Exceptându-l pe Dumitrescu,
liderul PNL care a câștigat mandatul de
președinte al Consiliului Județean Prahova,
toți ceilalți se găsesc pe poziții eligibile și
în acest an. La Senat, liberalii îi aruncă în
competiție pe Roberta Anastase-sociolog și
pe Alexandru Nazare- adus sau „importat”,
dacă vreți, de la Brăila. La Camera
Deputaților, pe primele cinci locuri au fost
plasați Cătălin Predoiu-avocat (ministrul
Justiției), adus de la Buzău, George Ionescuinginer, Mircea Roșca-economist ( cu un
dosar penal la activ, trimis la rejudecare),
Răzvan Prișcă-jurist, venit de la Cluj și
Adrian Dupu-jurist (secretar de stat în
Ministerul Transporturilor și președintele
PNL Diaspora din R. Moldova).
PRO ROMÂNIA CONTEAZĂ PE
IMAGINEA FOSTULUI PREFECT
MĂDĂLINA LUPEA
Înființat în 2018, din parlamentari
ex-PSD, Partidul Pro-România speră să
obțină, împreună cu ALDE, cu care a
fuzionat imediat după alegerile locale,
peste 5 procente, astfel încât să acceadă în
Parlament. Nu că n-ar fi fost până acum
partid parlamentar, dar ar fi prima dată
când ar fi trimis în legislativ prin votul

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
general al oamenilor. Pentru Senat, lista
este deschisă de Cătălin Beciu (fost PNL și
ALDE, actual Pro România)-antreprenor
și Adrian Petrache, jurist din Plopeni,
ambii câștigând, recent, un mandat de
consilier județean. La Camera Deputaților
candidează președintele Pro România
Prahova, Alexandru Iacobescu-economist,
nimeni altul decât fostul director al România
TV, trust deținut de Sebastian Ghiță și omul
pe care fostul deputat l-a împrumutat cu
90 de milioane de euro, potrivit declarației
de avere din 2013. Lista este completată
de Mădălina Lupea-jurist, fost prefect al
județului, Ion Marian Marin-manager
hotel, Radu Ioniță-inginer pensionar și
Adrian Ionescu-avocat. La alegerile din
2016, ALDE a obținut un scor foarte bun în
Prahova (peste 9%), iar la alegerile locale, la
Primăria Ploiești, a adunat 3,58% din voturi.
Foștii parlamentari ai ALDE din Prahova
fie nu mai candidează (Teodor Meleșcanu),
fie s-au dus pe listele altui partid (Grațiela
Gavrilescu).
LISTA PSD, „ÎNCĂRCATĂ” DE LA
BUCUREȘTI CU OMNIPREZENTA
GRAȚIELA GAVRILESCU
La PSD Prahova, dintre parlamentarii
care au câștigat câte un mandat în 2016 nu
mai apar pe liste Emanuel Savin, Răzvan
Ursu și Andreea Cosma, ultimii doi
strecurați pe poziții eligibile prin retragerea
de pe lista câștigătorilor a primarului Cornel
Nanu și consilierului județean Ludmila
Sfârloagă. Chiar dacă la alegerile locale a
obținut rezultate oarecum slabe în Prahova
(30, 95%, dar în cadrul alianței cu Pro
România și PPUSL), PSD rămâne o forță
pentru scrutinul din 6 decembrie. În 2016,
social-democarții au înregistrat scoruri
foarte bune, 41,57% la Camera Deputaților
și 41,79% la Senat. La Senat, lista este
deschisă de senatorul Radu Ștefan Opreainginer, fost ministru al IMM, fiind urmat
de Laura Mihaela Moagher Fulgeanuconsilier juridic și deputat. Pentru Camera
Deputaților, lista a provocat ceva ape
tulburi în sensul în care Grațiela Gavrilescu
apare pe un loc 3 elibigil, înaintea celor cu
vechime în PSD. Marcel Ciolacu declara,
deunăzi vreme, că organizația PSD Prahova
a cerut expres prezența acesteia pe liste, dar
în partid se cunoaște exact că a fost impusă
de la centru, parte a unui înțelegeri între
Ciolacu și Dan Voiculescu, care să le asigure
social-democraților susținere mediatică la
trustul central de presă. Gavrilescu a făcut
naveta între mai multe partide: PUR (Dan
Voiculescu), PNL, ALDE, Forța Națională,
ca să se oprească în cele din urmă de unde
a plecat, Partidul Puterii Umaniste, fondat
de același Voiculescu. Și tot Voiculescu este
cel care a negociat cu PSD câteva locuri ale
membrilor PPUSL pe listele PSD. Așa s-au
petrecut lucrurile și în Prahova. Revenind la
pozițiile eligibile de la Camera Deputaților,
acestea sunt ocupate, în ordine, de Bogdan
Toader-economist, președintele PSD și

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

fostul șef al CJ Prahova,
Prahova Simona Maya
Teodoroiu-jurist, fost membru al CCR
pe restul de mandat lăsat vacant pe Toni
Greblă, „importată” de la București, Grațiela
Gavrilescu-inginer, fost vicepremier și
ministru al Mediului în guvernele PSD,
Rodica Paraschiv-inginer, actual deputat și
Andrei Neculae- deputat.
USR-PLUS, ȘANSE SENSIBIL EGALE
CU CELE DE ACUM PATRU ANI
USR-PLUS candidează pentru a doua
oară în această formulă de alianță (după
alegeri, cele două partide vor fuziona). La
alegerile europarlamentare, alianța a obținut
cel mai bun scor al său (22,4%, față de 22,5%,
PSD), iar la alegerile locale, în Prahova,
rezultatul a fost mult mai slab (14,17%,
în Ploiești). Dintre parlamentarii aleși în
2016, pe liste se mai regăsește doar George
Nicolae Marussi-inginer tehnolog, poziția a
doua la Senat, înaintea sa fiind plasat Aurel
Oprinoiu-economist, președintele USR
Ploiești. La Camera Deputaților, pe primele
cinci locuri sunt Andrei Răzvan Lupuavocat, din partea PLUS, Mihai Laurențiu
Polițeanu-filolog, USR, Mihai Sanduspecialist în științe politice, din partea USR,
Răzvan Enescu-arhitect, președintele PLUS
Prahova și Ionuț Radu Munteanu-sociolog,
de la PLUS.
SENATORUL TRASEIST EMANUEL
SAVIN S-A MUTAT LA ECOLOGIȘTI
La nivel național, Partidul Ecologist
Român e un fel de colector de parlamentari
dați afară de la alte partide sau care nu au
mai prins locuri eligibile la formațiunile
politice în care au activat. Și mai este, de
asemenea, un fel de refugiu pentru artiștii
care se visează în Parlament. De exemplu,
foștii parlamentari PSD Cătălin Rădulescu,
Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu vor
candida pe listele PER. Și tot din partea
ecologiștilor încearcă marea cu degetul
soliștii Marcel Pavel și Sanda Ladosi ori
actorul Bogdan Stanoevici, cândva ministru
în guvernele PSD. Ei bine, în Prahova, lista
la Camera Deputaților este deschisă de
fostul senator PSD și primar al Bușteniului,
Emanoil Savin, care a activat în mai toate
partidele, respectiv, PUR, PSD, PDL,
PNL, iar PSD, apoi PNL, Pro România și
PER. Urmează, în ordine, Lola Gabriela
Anghel- filolog, fost parlamentar din partea
Partidului Poporului Dan Diaconescu, care
a activat ca independent sau afliliată la
PNL, apoi s-a înscris în PND, PMP și PER,
Cătălin George Naftan-inginer și jurist, care
a obținut la alegerile locale pentru Primăria
Ploiești 1,76%, Cristian Chirițoi-inginer și
Violeta Manea-contabil. La Senat, primele
două locuri sunt ocupate de Aurel Dan
Ioniță-economist ( acesta a obținut 5,78%

0244.546.501

la CJ Prahova) și Valentina Florina Nicolae
Nicolaeexpert contabil.
ZERO POSIBILITATE DE A ACCEDE
ÎN PARLAMENT
Urmează 7 partide mici, mai noi sau mai
vechi, care au șanse extrem de reduse, dacă
nu spre zero, de a livra vreun parlamentar:
Partidul Noua Românie: Senat-Sorina
Hanea-economist, Camera DeputațilorEugen Marin, mecanic auto, administrator
de firmă;
Partidul Puterii Umaniste SocialLiberal: Senat- Ciprian Gelu Manole-jurist,
Camera Deputaților-Constantin Mihaiinginer și Cristina Iulia Călin-economist;
Partidul România Mare: SenatAndronel Toma și Gheorghe Traian
Păunoiu, ambii profesori pensionari,
Camera Deputaților- Adriana Loredana
Voinea și Mihaiela Burlacu, cadre didactice
active;
Partidul Socialist Român: Camera
Deputaților-Elena Andreea Peneșel, artist;
Senat-Magdalena Maria Codescu-contabil
și Marcela Pâslă-profesor;
Alianța Renașterea Națională: SenatMihaela Alexandra Dume-avocat, Simona
Preotu-profesor, Camera DeputațilorSamuel Zărnescu-jurist, Genoveva Loyss
Dragomir Ciurar-filolog;
Alianța pentru Unirea Românilor:
Senat-Mihai Voiculeț-muzician, Cezar
George Petre-inginer, Camera DeputațilorGeorge Adrian Axinia-inginer și IonuțCristian Enache-inginer;
UDMR: Senat-Lajos Lukacs-politolog
și Maria Doboli-politolog, Camera
Deputaților-Cristian
Zoltan
Borsaieconomist și sălăjanul Sandor Moniprofesor.
PATRU INDEPENDENȚI PENTRU
CAMERA DEPUTAȚILOR
Ca independenți candidează patru
prahoveni și toți la Camera Deputaților:
Bogdan Dumitru, avocatul care a
reprezentat comuna Gornet în scandalul
cu Arafat, pe tema carantinării zonale a
primei comune din Prahova, Apostolache
Mihai Cristian, președintele Partidului
Prahova în Acțiune, Dută Maria Mihaela,
subprefectul județului Prahova și Rădulescu
Virgil Florin-jurnalist. În opinia noastră,
doar unul singur are șanse certe să acceadă
în Parlament, respectiv, conf. univ. dr.
Mihai Apostolache, fost deputat, care are
susținerea Partidului Prahova în Acțiune.
La alegerile locale, PPA-recent înființat, a
făcut o figură foarte bună, obținând 6,82%
voturi pentru legislativul Consiliului
Județean Prahova și 4,78% la Primăria
Ploiești. La nivel de județ, la primele alegeri
la care participă, acest partid local a obținut
27 de mandate de consilieri!
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
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LA CHIȘINĂU ÎNCEPE
ETAPA CEA MAI MURDARĂ A
SCRUTINULUI PREZIDENȚIAL

„C

ei 30 de mii de sirieni trăiesc. De ce vă spun asta? Pentru că în următoarele
zile și săptămâni o să auziți cele mai deocheate lucruri despre mine, cele mai
neverosimile falsuri. Dacă veți auzi despre închiderea bisericilor sau că mi-am schimbat
orientarea sexuală, că sunt agent al extratereștrilor sau masonilor ori că voi pune
hotar pe Nistru – să știți că toate aceste minciuni se trag de la consilierii lui Dodon. Nu
m-ași mira să aud că voi închide alimentarele, cimitirele sau Președinția. Începe etapa
cea mai murdară a campaniei electorale. Eu zic să ne punem centurile de siguranță, să
nu ne lăsăm prinși în capcanele mincinoase ale lui Dodon și să mergem cu încredere
spre victorie!”, este mesajul Maiei Sandu către alegători pe ultimele sute de metri ale
scrutinului prezidențial din 1 noiembrie.
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
Din 13 doritori, doar 8
aspiranți la fotoliul de
președinte
Dar mai întâi ar fi să precizăm că din cei
13 prezidențiabili care-și anunțaseră intenția
de a ajunge în fotoliul prezidențial, până
la urmă au rămas 8. Patru dintre ei s-au
retras singuri, fie că nu au reușit să adune
semnăturile necesare, fie că au considerat că
actualele alegeri sunt neconstituționale (așa
crede unul dintre ei, dacă nu e la mijloc mai
degrabă vorba fabulei cu vulpea și poama
verde). Andrian Candu, reprezentantul
„Pro Moldova” a fost respins de CEC prin
nevalidarea semnăturilor prezentate (dacă și
aici nu a existat vreo conspirație). Pe aceeași
muchie de cuțit era să fie excluși unioniștii
Dorin Chirtoacă și Octavian Țâcu, dar aceștia
au insistat la o re-verificare a corectitudinii
semnăturilor în comun cu ambele părți –
angajații CEC și reprezentanți ai echipelor
care au colectat semnăturile. Până la urmă,
CEC s-a lăsat con(în)vinsă și cei doi au fost
validați în calitate de candidați la funcția de
președinte. Așadar, pentru cea mai înaltă
(nu și mai decisivă, constituțional) funcție
în stat se luptă (în ordinea în care sunt
înscriși în buletinul de vot) Renato Usatîi
de la „Partidul Nostru”, Andrei Năstase,
Platforma DA, Tudor Deliu de la PLDM, Igor
Dodon, candidat „independent” înaintat de
la nu se știe care și când a avut loc „Adunare
a cetățenilor”, Violeta Ivanov, Partidul „ȘOR”,
Maia Sandu, PAS, Octavian Țîcu, PUN și
Dorin Chirtoacă de la Mișcarea „UNIREA”.
CEC a purces la tipărirea buletinelor
de vot. Astfel, celor 2004 secții de votare
de pe teritoriul Republicii Moldova vor fi
distribuite 2.934.017 exemplare, dintre care
2.168. 620 în română și 765.397 în rusă. De
ce în limba rusă, mă întreb, „naivul” de mine,
când, potrivit recensământului din 2014,
cel mai numeros grup etnic este de fapt cel
ucrainean (6,6%), apoi găgăuz (4,6%) și abia
al treilea grup minoritar îl constituie rușii
(4,1%)? O reminiscență sovietică, încerc să
mă conformez realității de pe malul stâng
al Prutului. Iar pentru cele 139 de secții de
votare deschise în afara republicii au fost deja
tipărite și distribuite în total 556.000 buletine
de vot (iarăși 467.600 în română și 88.400 în
rusă), urmând să ajungă la destinație, prin
misiunile diplomatice și oficiile consulare
din străinătate, cu cel puțin trei zile înainte
de data alegrilor.
Or, dincolo de aceste cifre, care statistic și
doar aparent respectă prevederile Codului
electoral și estimările MAEIE, viziunea
CEC pare să fie totuși influențată vizibil de
PAGINA
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actuala guvernare și să nu mai fie un factor
independent de decizie. Cum nici nu a prea
fost în ultimii douăzeci de ani.
Promisiuni viabile sau licitație
de voturi?
Chiar dacă toate sondajele de opinie
efectuate până acum îi scot în turul doi pe
Igor Dodon și Maia Sandu, restul candidaților
se întrec în a fi salvatorii alegătorilor de pe
această palmă de pământ. Însă doar 3 vin cu
programe electorale relativ detaliate, ceilalți
prezentând proiecte succinte sau chiar
superficiale, limitate la simple promisiuni
verbale. Dar cea mai gravă carență este că mai
toți candidații vin cu promisiuni ce depășesc
atribuțiile funcției de președinte, stabilite de
Constituție, majoritatea promisiunilor din
domeniile social și economic nefiind fezabile
financiar. În multe cazuri, promisiunile
creează senzația unei licitații de voturi: „Cine
promite o pensie mai mare?” Violeta Ivanov
promite că echipa sa va acoperi până la 50%
din cheltuielile pentru facturile la lumină, apă
și gaz ale pensionarilor, fără a specifica din ce
resurse. Renato Usatîi își asumă eradicarea
corupției prin lichidarea CNA și crearea
unei noi structuri (care nu va fi coruptă?),
ceea ce nu intră în atribuțiile președintelui.
Ca și programul de locuințe ieftine și
credite ipotecare cu rata de 0%, dezvoltarea
turismului,
reforma
administrativteritorială, relevante, dar nu țin de atribuțiile
șefului statului. Și Andrei Năstase, care se
autodeclară „cel mai de încredere partener al
României, aici, în stânga Prutului”, promite
schimbări în lupta anticorupție, antifraudă
prin implementarea Declarației privind
starea de captivitate a statului, adoptată
de Parlament în 2019. Declarație care la
nici jumătate de an a suferit eșec și te miri
de se va găsi „un meșter Manole” care să
se jertfească acum pentru Demnitate și
Adevăr. Maia Sandu, în schimb, promite că
va curăța Președinția și Parlamentul de hoți,
dar cum? Tot așa cum a „realizat” cu PSRM
„dezoligarhizarea” și „decapturarea” statului
în vara lui 2019? Candidatul Octavian
Țâcu își asumă 5 angajamente, unul fiind
dizolvarea imediată a Parlamentului, lucru
imposibil de realizat fără voința acestuia.
Politica externă și scoaterea țării din
izolare corespunde mandatului, iar alte 2 –
aprofundarea relațiilor bilaterale cu România,
Unirea România sunt relevante, dar abordate
oarecum îngust. Același obiectiv, de unire
cu România, promovat de Dorin Chirtoacă,
se rezumă doar la prezentarea realităților
socio-economice ale României, pentru

R
Republica Moldova doar în cazul unirii celor
d
două state, altfel nu sunt fezabile. Singurul
p
program electoral care se încadrează în
m
mandatul constituțional al președintelui este
ccel al lui Tudor Deliu – unul de 2 pagini,
llaconic. Dar lipsesc instrumentele și detaliile
n
necesare ce ar demonstra cum urmează să
lle îndeplinească. Cel mai flagrant depășește
m
mandatul
constituțional
programul
aactualului președinte Igor Dodon. Dincolo
d
de tornada de minciuni și manipulări
n
nedisimulate bat la ochi promisiuni specifice
u
unui stat prezidențial, unde președintele
jjoacă un rol „crucial” în dezvoltarea tuturor
domeniilor, ca să nu-i zicem dictatură.
Diferă clar de programul din 2016 pin faptul
că a dispărut lupta cu corupția, investigarea
furtului
miliardului,
iar
obiectivul
implementării Acordului de Asociere
este substituit cu promovarea integrării
eurasiatice. În plus impactul bugetar nu are
nici cea mai elementară acoperire financiară
– o analiză de suprafață denotă că pentru
realizarea obiectivelor promise ar fi necesare
120 miliarde de lei în 4 ani. De unde vor veni
aceste surse?
„Pro Moldova” devine subit tot
mai „Pro Violeta Ivanov”
Abia dacă a prins loc în fluxurile de știri
ale portalurilor obediente actualei guvernări
solicitarea Violetei Ivanov către partidele
ce nu au candidat de a o susține în actualul
scrutin, că în nici patru zile tocmai 5 deputați
„Pro-Moldova” și-au exprimat adeziunea
față de candidatul partidului „ȘOR”. Primii
care s-au grăbit să-și facă publică, în aceeași
zi, intenția au fost chiar trei dintre cei care
tot primii l-au urmat pe Andrian Candu
când a părăsit PDM – Grigore Repeșciuc,
Corneliu Padnevici și Gheorghe Brașovschi.
La două zile exemplul lor l-a urmat și Sergiu
Sârbu, iar la încă o zi – Ruxanda Glavan.
Migrează întocmai așa cum au migrat spre
„Pro-Moldova”, cu tot cu valize. Pe lângă
elogii de protocol (un „bun profesionist”,
de „capacitățile” căreia nu se îndoiesc cei ce
au decis să o susțină), motivul de serviciu
invocat este „situația în care guvernarea a
călcat în picioare expresia voinței a mii de
oameni și l-a eliminat ilegal pe Andrian
Candu”. Astfel, „Pro Moldova” neavând
propriul candidat, acum aceștia se văd
nevoiți să aleagă „unul dintre concurenții
rămași”, care „a solicitat susținerea partidelor
ce nu au candidați”. Liderul „Pro-Moldova”
încearcă să spele cumva deciziile colegilor în
două ape, ambele tulburi: „Astăzi, nu există
o decizie a „Pro Moldova”, inclusiv la nivel
de organizații teritoriale, de a susține un
candidat. Singura decizie univocă în această
campanie e lupta împotriva lui Dodon”. Dar
înainte să-și încurajeze susținătorii să voteze
un candidat sau altul, conducerea vrea să
vadă cine din cei înscriși în cursa electorală
doar promit și cine cu adevărat „vor să
schimbe lucrurile”. Într-un fel, nu se grăbesc
să urmeze exemplul celor 5, ci vor să vadă
cine va accede în turul doi.
Dar de fapt, îndărătul noilor „migrări”
s-ar ascunde o nouă combinație a lui Dodon
și …Plahotniuc, însăilată între cei doi încă
în timpul ultimei vizite ale „șefului” statului
pe muntele Athos. (Nu în zadar Dodon
și-a dorit să țină în secret această călătorie,
transformând-o ulterior în pretext pentru
public.) În timp ce Dodon pornea spre
București ca să ajungă la Thessaloniki, la
un alt capăt de lume, Vlad Plahotniuc își
făcea bagajele și părăsea SUA, ajungând pe
30 august, la 10 dimineața, în Thessaloniki.
La nici 100 km de Thessaloniki, pe muntele
Athos, sau prin apropiere, se afla și Dodon.
Întâlnire inspirată de polit-tehnologii din

Kremlin, ca Dodon să-și acopere fundul cu
mai multe perne, asigurându-i mai multe
scenarii, în funcție de situații imprevizibile.
Acum, când candidatul Igor Dodon înțelege
că șansa să câștige alegerile prezidențiale
se topește, încearcă cu tot dinadinsul
să-și asigure guvernarea pe mai departe prin
reconfigurarea majorității parlamentare.
Mai exact, PDM va fi trimis în istorie, locul
democraților urmând a fi suplinit de Partidul
„ȘOR”, plus unii deputați de la „Pro Moldova”,
ba poate și de la PDM. Un simplu calcul
ne arată că noua majoritate parlamentară
s-ar căpătui cu 53 - 54 de deputați: 37 de la
PSRM, opt „ȘOR”-iști (în total 45, asta fără
Ilan Shor). Cei 5 (sau poate încă vreo doitrei) de la „Pro-Moldova”, plus Nichiforciuc
și Andronache, astfel noua alianță e gata.
Unii candidați la funcția de președinte susțin
că săptămâna viitoare va avea loc următoarea
tranzacție murdară pentru crearea unei
noi majorități parlamentare în favoarea
PSRM-ului lui Dodon. Adică după toate
negocierile pe care le-a avut cu Plahotniuc,
inclusiv prin intermediari ce vor deveni
cunoscuți la ceasul oportun. E, acum e clar
de ce Violeta Ivanov, încă până a deveni
candidatul partidului „ȘOR”, bătea aproape
zilnic cărările președinției – toate se așază la
locul lor, într-un scenariu pe cât de iscusit,
pe atât de perfid. Rămâne de văzut care vor fi
următorii pași ai lui Dodon și PSRM în noua
combinație parlamentară.
Republica Moldova, între
alegeri cruciale sau fatale
Revenind la ultimul sondaj efectuat în
luna octombrie de Centrul de Investigații
Sociologice si Marketing CBS AXA, la
comanda Comunității „WatchDog.MD”,
vedem că Maia Sandu, în cele două săptămâni
rămase, are de recuperat în primul tur mai
puțin de 4% din voturi pentru a-l depăși pe
Dodon. Bazinul de valorificat ar fi cele 37%
de indeciși, care vor merge la vot, dar nu
s-au decis cui să dea votul. De regulă sunt
cei care nu mai cred nici unui politician,
dar împărtășesc opțiuni proeuropene sau
chiar unioniste. Același sondaj încearcă să
convingă electoratul că în turul doi Maia
Sandu l-ar depăși pe Igor Dodon cu aceleași
ceva mai puțin de 4%. O altă variantă a
turului doi ar fi Igor Dodon aproape la
egalitate cu Renato Usatîi, dar este mai puțin
verosimilă prezența lui Usatîi în turul final,
dacă în primul tur este cotat cu intenții de vot
la o distanță de peste 7% de Maia Sandu și
chiar de peste 10% de Igor Dodon.
Sondajele, ca sondajele – pe unde mai
aproape, pe unde mai departe de realitate.
Adevărul este că în istoria modernă a
Republicii Moldova alegerile prezidențiale
nu au fost niciodată cruciale. Vor fi sau nu
actualele alegeri cruciale depinde de noi
toți, dar și de persoana pe care o vom alege.
În cazul în care vom alege un (p)rezident
mincinos, corupt, mitocan, subordonat
total intereselor oligarhilor și unui stat care
ne sfidează independența, suveranitatea
și integritatea teritorială, ele nu vor mai fi
niciodată cruciale. Ori alegerea unui corupt
ahtiat de putere în funcția de șef de stat va fi
victoria oportuniștilor, corupților, lacheilor,
oligarhilor... Victoria unui astfel de specimen
va însemna începutul sfârșitului Republicii
Moldova, așa cum a fost concepută acum
aproape 30 ani. Și va demonstra întregii lumi
că nu suntem o societate, ci o adunătura de
oameni debusolați, disperați, confuzi, gata
să votăm pe oricine care promite marea și
sarea. Că, pur și simplu, nu ne respectăm
pe noi înșine, că nu ne pasă de noi, că nu ne
merităm acest stat.
Într-un cuvânt, aceste alegeri ne vor fi
fatale.
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Gimnastică ritmică

SENIOARELE DE LA CSM
PLOIEȘTI, VICECAMPIOANE
NAȚIONALE ÎN CONCURSUL
PE ECHIPE

Fotbal

“TRICOLORII”
MARI ȘI MICI
JOACĂ LA PLOIEȘTI!

E

chipa națională de fotbal a României
revine la Ploiești pentru un meci amical
cu Belarus, întâlnirea urmând să aibă loc la data
de 11 noiembrie a.c., de la ora 19, pe arena “Ilie
Oană”. România a întâlnit de patru ori până acum
Belarus, reușind două victorii și două remize.
După amicalul de la Ploiești, pentru “tricolori”
urmează două meciuri oficiale, pe 15 noiembrie,
cu Norvegia, în Liga Națiunilor (pe Arena
Națională din București) și apoi, pe 18 noiembrie,
cu Irlanda de Nord, la Belfast, în aceeași
competiție.
Miza majoră a acestei “triple” o constituie faptul
că rezultatele vor influența direct clasamentul
FIFA la final de noiembrie, adică cel în baza
căruia se vor fixa urnele valorice pentru tragerea
la sorți a preliminariilor CM 2022 care debutează
în primăvară.

Belarus ocupă locul 90 în clasamentul FIFA și
a pierdut semifinala play-off-ului pentru EURO
2020 în Georgia, scor 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).
În aceeași săptămână, pe 17 noiembrie,
România U21 întâlnește Danemarca, tot pe arena
“Ilie Oană” din Ploiești, meci decisiv pentru
calificarea la EURO U21 de anul viitor.

PETROLUL PLOIEȘTI - O NOUĂ
ÎNFRÂNGERE ȘI SALARII TĂIATE CU 50%!

S

ala Sporturilor Olimpia din Ploiești a fost, din nou, polul gimnasticii
românești, găzduind Campionatele Naţionale de Gimnastică Ritmică
pentru junioare mici, junioare şi senioare, competiţie organizată de CSM
Ploieşti, sub tutela Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.
Reprezentat de 13 dintre sportivele pregătite de Simona Puiu şi Liliana
Băescu, CSM Ploieşti a totalizat trei prezenţe pe podium – un titlu de
vicecampioană naţională pe echipe, la senioare, o medalie de bronz obţinută
la senioare de Denisa Stoian la cerc şi una de argint cucerită, la junioare, de
Gabriela Constantin tot la cerc -, precum şi cu alte clasări promiţătoare la
categoriile inferioare de vârstă.
Cea mai importantă performanţă am consemnat-o în concursul senioarelor,
în care Denisa Stoian şi Miruna Ciocîrlan au reuşit să ocupe poziţiile a 4-a,
respectiv a 5-a, la individual compus, şi să-şi asigure astfel medalia de argint în
ierarhia echipelor. Titlul de campioană naţională i-a revenit echipei CS Corrado
Iaşi. Totodată, în concursul pe obiecte, Denisa Stoian a cucerit medalia de
bronz la cerc, cu 19.550 puncte, după Andreea Verdeş (21.650) şi Laura Aniţei
(19.900), ambele de la CS Corrado Iaşi. Tot cu medalie a încheiat concursul şi
Gabriela Constantin, cea care, aflată în ultimul an de juniorat, a participat în
concursul de la cerc şi, cu 12.650 puncte, a fost a doua, după Alenia Biringer
(16.150), de la CSM Arad.

Hipism
S-A DESEMNAT FONDISTUL ANULUI

I

ubitorii curselor hipice au avut duminică parte de noi reuniuni oficiale, în
cadrul cărora s-au desfăşurat cinci curse de trap, dar şi o interesantă cursă
de galop, organizată în parteneriat cu cei de la Jockey Club Român pentru a
marca împlinirea a 145 de ani de existenţă a clubului.
Dintre cursele de trap, aşteptat cu mare interes a fost Premiul Maraton –
Fortuna Silver, cursa de anduranţă a sezonului oferind cel mai bun fondist de
pe Hipodromul Ploieşti, acesta devenind armăsarul General de Bry. În cursa
de galop a zilei, „Premiul Jockey Club 145 de ani”, care a avut la start 11 cai
pur sânge englez, s-a încheiat cu succesul favoritului Nordic Blue, condus de
jockeul bulgar Valentin Atanaszov, un „abonat” al victoriilor în cursele de
galop de pe Hipodromul Ploieşti.

Judo

P

etrolul Ploiești a bifat un nou meci slab pe
teren propriu, cedând, 0-1, în fața formației
Universitatea Craiova 1948, care revine astfel pe
prima treaptă a podiumului după o singură zi,
după ce a fost detronată de către Metaloglobus
București, care a câștigat in extremis (2-1) cu
AFC Csikszereda Miercurea Ciuc. După eșecul
de pe arena “Ilie Oană”, Petrolul rămâne în afara
zonei de play-off, ocupând poziția a șaptea, cu
13 puncte. Unicul gol al meciului a fost reușit de
Baeten (min. 12), în vreme ce „galben-albaștrii”
au irosit o lovitură de pedeapsă, prin debutantul
Beleck (min. 83)!
Miercuri, de la ora 17, FC Petrolul va fi jucat
restanța cu CSM Slatina, contând pentru etapa a
șaptea. Apoi, în weekend, echipa noastră va avea
liber, urmând să stea în runda cu numărul zece.
FC Petrolul: Kitanov – Mendoza, Meijers,
Huja, Țicu – Ekollo (62 Balint), Lax – Bratu
(62 Constantinescu), Roige (cpt) (87 Botic),
Diarra (87 Saim Tudor)
– Buhăescu (73 Beleck).
Antrenor:
Viorel
Moldovan.
U Craiova: Popa –
Negru, Paramatti, Diallo,
Huyghebaert – Albu – Vl.
Pop, Baeten (68 Stoenac) –
Cl. Bălan (cpt), Compagno
(59 Raicea), Răducanu
(86 Ciolacu). Antrenor:
Dumitru Vasilică.
Au
arbitrat:
Ionuț
Coza (Cernica – Ilfov) –
Andrei
Constantinescu
(București) și Adrian
Vornicu (Iași). Arbitru
de rezervă: Dragoș Lunca

(Cluj Napoca). Observatori: Marian Lumânare
(București) și Dan Jiga (Bistrița).

C

a urmare a rezultatelor slabe înregistrate
de echipă, față de obiectivele setate și
asumate la începutul Campionatului, Clubul
Petrolul Ploiești anunță reținerea a 50% din
salariul tuturor jucătorilor și a primelor de joc în
integralitatea lor, până la clasarea și menținerea
echipei pe locul 4 al clasamentului Ligii secunde.
„Drepturile salariale vor fi plătite retroactiv
în momentul în care echipa se va clasa și se
va menține cel puțin pe locul 4 în clasament.
Măsurile de penalizare intră în vigoare cu
salariul aferent lunii octombrie. Calificarea în
prima liga a campionatului de fotbal rămâne un
obiectiv care nu este negociabil, iar asumarea
colectivă a acestei ținte trebuie să ne ghideze
zilnic în comportamentul nostru”, se arată
într-un comunicat al clubului ploieștean.

BRONZ PE LINIE PENTRU CSM-CFR-CSS PLOIEȘTI

S

portivii de la CSM-CFRCSŞ Ploieşti (pregătiţi de
Gheorghe Savu - coordonator, Mihai
Trandafirescu, Doru Munteanu şi
Cosmin Slăveanu) au obținut trei
medalii de bronz, la Cupa României şi
în concursul pe echipe la „U23”. Cele
două competiții au avut loc în perioada
22-25 octombrie, în Sala „NATO”
a Hotelului Piatra Mare, din Poiana
Braşov, la startul acestora aflându-se
98 de sportivi de la peste 30 de cluburi
din ţară.
În Cupa României, cele trei medalii
de bronz au fost obţinute de Andrei
Pîrloga (-100 kg), Rareş Arsenie (-90

kg) şi Alexandru Petre (-81 kg). În
aceeaşi competiţie, s-au reuşit şi trei
locuri V, prin Cătălina Şchiopu (-52
kg), Marius Colţ (-73 kg) şi Radu
Mărculescu (-66 kg).
Finalele Campionatelor Naţionale
de judo echipe „U23” au beneficiat de
participarea a 9 echipe, băieţii noştri
reuşind să urce pe ultima treaptă a
podiumului. Echipa CSM-CFR-CSŞ
Ploieşti a fost alcătuită din Andrei
Pîrloga, Rareş Arsenie, Alexandru
Petre, Marius Colţ, Andrei Mărculescu
şi Andrei Cristescu.
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SĂ ŞTIM CE VREM DE LA EUROPA

O

ricare ar fi aspectul fi
final
nal al planului
de redresare economică a Uniunii
Europene, pe care liderii europeni îl vor
conveni în cele din urmă, există câteva
lucruri pe care le știm deja. Vor fi mai mulţi

bani și mai multe reguli pentru a accelera
ceea ce fusese definit ca prioritate: să se
facă din economia europeană prima care să
fie ecologică și astfel, să se afle în fruntea a
ceea ce se crede că va fi economia viitorului;
accelerarea tranziţiei digitale, pentru a
evita să rămânem în urmă și, ca în aproape
toate competițiile, companiile europene să
apară în coada listei , pierzând în faţa pieţei
americane sau chineze; în sfârșit, încercarea
de a redobândi o anumită autonomie
industrială și, prin urmare, locuri de muncă,
chiar și cu costuri de producţie mai mari.
Toate aceste procese erau gândite și se
aflau în curs de desfășurare în momentul
apariţiei pandemiei. Ceea ce se schimbă
acum este răspunsul la criza economică și,
prin urmare, planul de recuperare este un
accelerator. Ceea ce înseamnă – și acest fapt
este important pentru noi – că procesul va
avea mai mulţi bani, va fi mai rapid și mai
nemilos cu cei care nu sunt pregătiţi. Dar
este încă negociat. Și european.
Toate acestea au o logică doar în condiţiile

în care se realizează la scară europeană.
Nici măcar cea mai mare economie din
Europa nu are dimensiunea de a concura
singură în campionatul global. De aceea,
cu o convingere mai mare sau mai mică,
calea va fi europeană. Pentru că aceasta
este singura scară care poate conta. Ceea
ce înseamnă că deciziile trebuie luate la
Bruxelles. Acolo se schiţează acordul dintre
diferite state membre și partide politice.
Dar asta nu înseamnă că deciziile sunt ale
Bruxelles-ului, ca și cum ar fi vorba despre
o entitate externă. Europa este un proces
de negociere, iar Bruxelles este locul în
care se încheie acordurile. Dar interesele și
divergenţele aflate în discuţie sunt majoritar
naţionale. Mai mult decât ideologic, așa
cum divergenţa nord/sud dovedește că este
mai relevantă decât cea între socialiști și
conservatori.
În ultimele săptămâni, Portugalia s-a
plâns la alţii. De olandezi, de britanici.
În general, am susţinut că și unii, și alţii
ne-au afectat interesele din motive egoiste

sau obscure. Chiar dacă am fi avut dreptate –
și nu este evident că acesta este întotdeauna
cazul -, aceasta este departe de a fi cea mai
bună strategie.
Nu trebuie să fii un cinic pentru a înţelege
că ţările au interese și că Europa este mai
mult un compromis decât o uniune. De
aceea, cel mai important este să știi ce vrei și
unde ești dispus să cedezi. Și apoi să pierzi
și să câștigi.
Dacă planul de redresare a economiei
europene va fi factorul decisiv al economiei
naţionale, este mai bine să începem repede
să discutăm ce este fundamental pentru
interesele noastre. Cum facem ca tranziţia
verde să fie o oportunitate industrială, ce
vrem să facem pentru a oferi mai multă
putere companiilor noastre din economia
digitală, de ce reguli avem nevoie pentru
o concurenţă corectă. Avem nevoie de o
dezbatere internă în vederea unei negocieri
externe. Fie facem asta, fie ne plângem de
ceilalţi.

PROGRAM DE
UN IISUS NEGRU, ÎN ALTARUL CATEDRALEI
STERILIZARE FORŢATĂ
ÎN SECOLUL XX

A

proape 8.000 de persoane au fost supuse unei sterilizări
chirurgicale în cadrul unui program creat pentru a servi
interesul public, prin prevenirea reproducerii persoanelor slabe de
minte. Un program de sterilizare derulat în statul american Carolina
de Nord, între 1929 și 1974, a vizat în special americanii negri și
corespunde perfect definiţiei genocidului, potrivit unui studiu
publicat zilele acestea, dezvăluie Le Monde.
7.600 de bărbaţi, femei și copii, „de a distruge, complet sau parţial,
uneori de doar 10 ani, au suferit un grup naţional, etnic, rasial sau
o sterilizare chirurgicală în cadrul religios”, inclusiv prin adoptarea
unui program creat pentru a servi unor „măsuri destinate prevenirii
„interesul public”, prin împiedicarea nașterilor în cadrul acestui grup”,
reproducerii persoanelor „slabe amintește el.
de minte”. Majoritatea operaţiilor
Lucrările anterioare au arătat
au fost efectuate cu forţa, deși că programul viza în mod
au existat și femei care, în lipsa disproporţionat
negrii,
dar
mijloacelor de contracepţie, au acest nou studiu face lumină
recurs la o asemenea intervenţie, asupra tehnicilor utilizate și a
declarându-se mame nepotrivite.
motivaţiilor acestora. „Controlul
Studiul, publicat în American corpurilor negre și al alegerilor lor
Review of Political Economy, a de reproducere nu este nimic nou”,
analizat anii 1958-1968, perioadă potrivit co-autorului studiului,
în care s-au efectuat peste 2.100 Rhonda Sharpe, de la Women’s
de sterilizări în acest stat. Potrivit Institute for Seicence, Equity,
autorilor, sterilizările au crescut pe and Race. „Studiul nostru arată
măsură ce dimensiunea populaţiei cum Carolina de Nord a restrâns
negre șomere a crescut – fără ca libertatea reproducerii, folosind
albii sau persoanele de altă origine eugenismul, pentru a-i priva de
fără locuri de muncă să fie vizate în drepturile lor pe rezidenţii negri”,
aceeași măsură.
adaugă ea.
„Folosirea disproporţionată a
În 2010, statul a înfiinţat o
sterilizării eugenice în Carolina de fundaţie și un fond de compensare
Nord pe cetăţenii negri a fost un act pentru victimele programului care
de genocid”, a spus William Darity încă sunt în viaţă. Primele cecuri,
Jr. profesor la Duke University de câte 20.000 de dolari fiecare,
și co-autor al studiului. Definiţia au fost trimise la 220 dintre ele,
genocidului, potrivit Organizaţiei în 2014, potrivit cotidianului local
Naţiunilor Unite, implică voinţa The News Observer.

Ș

eful Bisericii anglicane și arhiepiscop de
Canterbury, Justin Welby a afirmat că ar fi
necesar ca Biserica să ia în considerare o serie de
schimbări. Portretizarea lui Iisus ca „bărbat alb” ar
trebui reconsiderată, susţine el.
Într-o intervenţie pentru Today, Justin Welby a
explicat că ar fi nevoie să existe diversitate culturală
și că Biserica occidentală, în opinia lui formatată de
corectitudinea politică aberantă, ar trebui neapărat
să regândească imaginea Mântuitorului.
Iisus este portretizat diferit peste tot în lume. „Nu
vedeţi doar un Iisus alb, ci un Iisus negru, sau un Iisus
asiatic, sau un Iisus din Orientul Mijlociu, ultima
variantă fiind și cea mai precisă din punct de vedere
istoric”, a punctat Welby. „Îl vezi în tot atâtea feluri
câte culturi, limbi și modalităţi de înţelegere a lumii
există”. Reprezentările lui Iisus servesc mai degrabă
ca „amintire a universalităţii lui Dumnezeu, care a
devenit pe deplin uman”, a mai spus el.
NY Post vine cu o completare a acestei știri,
anunţând că una dintre cele mai vechi biserici din
Marea Britanie vrea să aducă un omagiu mișcării
Black Lives Matter, prin instalarea unei versiuni a
celebrei picturi a lui Leonardo Da Vinci. ”Cina cea
de Taină”, cu reprezentarea lui Iisus „de culoare”.
Reinterpretarea operei de artă a lui Da Vinci, care
datează din secolul al XV-lea, din epoca Renașterii,

CASA ÎN CARE S-A NĂSCUT CHE
GUEVARA, SCOASĂ LA VÂNZARE

C

asa în care s-a născut Che Guevara, legendarul
revoluţionar sud-american, a fost scoasă la
vânzare.
Imobilul se află în orașul argentinian Rosario, iar
valoarea ei este estimată la 450.000 de dolari. Este
vorba de un apartament de 240 de metri pătraţi, în stil
neoclasic. Actualul proprietar l-a cumpărat în 2002, cu
intenţia de a-l transforma într-un centru cultural, dar
nu a reușit să își ducă la bun sfârșit planul.
Acum, din cauza crizei provocate de pandemia
de coronavirus, bărbatul vrea să vândă proprietatea
încărcată de istorie.
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a fost realizată de artista britanică Lorna May
Wadsworth, care și l-a ales ca model pe jamaicanul
Tafari Hinds pentru a-l înfăţișa în lucrarea sa pe Fiul
lui Dumnezeu. Noua reprezentare a celebrei picturi
renascentiste va fi instalată în altarul Catedralei
Sf. Albans din Hertfordshire, la solicitarea
arhiepiscopului Justin Welby.
„Biserica nu este într-o poziţie puternică pentru a
predica altora despre dreptate sau rasă”, a spus rev.
dr. Jeffrey John, decanul Sf. Albans. „Dar credinţa
noastră ne învaţă că toţi suntem făcuţi în mod egal
după chipul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este un
Dumnezeu al dreptăţii”. El a adăugat că biserica a
transformat altarul pentru că „vieţile negre contează”.
În luna mai a.c., Shaun King, scriitor și activist
de stânga, a lansat un apel la distrugerea icoanelor
și statuilor religioase în care, afirma el, Iisus apare
„alb”. King, care susţine mișcarea Black Lives
Matter, consideră că toate operele de artă, inclusiv
unele dintre cele mai recunoscute capodopere ale
civilizaţiei occidentale, nu sunt decât „instrumente
ale supremaţiei albe”, „instrumente de opresiune”
și „propagandă rasistă”. „Toate picturile și vitraliile
bisericilor cu Iisus alb și cu mama sa europeană și
prietenii lor albi ar trebui să fie eliminate”, a adăugat
King într-un alt tweet.
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IMPERIUL RUS,

Salajan Bogdan-Lucian

T

imp de 19 zile cât a stat
la Ploieşti, împăratul s-a
plimbat prin oraş, a vizitat mai
multe biserici, mai ales că atunci s-a
nimerit să fie şi Sărbătoarea Învierii
Domnului, dar a fost impresionat

în mod deosebit de lăcaşul Maica
Precista cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului“, căruia i-a donat
o frumoasă icoană argintată, a
Maicii Domnului „cu trei mâini“,
considerată făcătoare de minuni,
la care s-a închinat chiar înaintea
plecării pe frontul din Bulgaria
(imaginea icoanei am prezentat-o
într-un articol anterior). Acesta a
mai donat câteva cruci din aur şi
Bisericii Sfântul Nicolae Nou din
Ploieşti (biserica de vis-a-vis de
stadion).
În casa Edgar Mamaciu (acum
berărie, vizavi de Hotel Prahova)
a stat cancelarul Gorceakov.
Conform istoricului ploieștean
Paul D. Popescu, cu câteva zile
înainte de plecarea din Ploiești, din
această casă, cancelarul Rusiei și
ţarul Alexandru au trimis notificări
cancelariilor europene asupra
pretenţiilor Rusiei privind sudul
Basarabiei (teritoriu care fusese
restituit României în 1856). Este
vorba de schimbul pe care Rusia l-a
impus României sub ameninţarea
cu ocupaţia militară după război,
prin care ne propuneau să cedăm
Rusiei trei judeţe (Cahul, Ismail
și Bolgrad), pentru a beneficia de
Dobrogea, smulsă de la de învinsul
Imperiu Otoman.
Tot aici se va semna in 1878 actul
prin care România ceda Bugeagul
și primea în schimb Dobrogea
(nota bene, rușii dădeau la schimb
un teritoriu care nu le aparținea!).
Timp de 19 zile (25 mai — 13
iunie), oraşul a devenit un veritabil
centru internaţional, atrăgând

CODURILE SECRETE
ROMÂNIA, PLOIEȘTII DIN PICTURILE LUI
(VII)
LEONARDO DA VINCI

atenţia întregii Europe. A fost pur
şi simplu invadat de corespondenţi
ai unor ziare de peste hotare care
relatau toate activităţile majestăţii
sale imperiale. Numeroasa suită
imperială a primit vizita principelui

i-a oferit o scurtă defilare militară
a trupelor, chiar pe strada unde
locuia. Peste două zile, principele
Carol I a revenit la Ploieşti însoţit
de principesa Elisabeta. Împăratul
i-a întâmpinat pe oaspeţi cu mult
fast, împreună cu fratele său,
Marele Duce Nicolae, şi cu o gardă
de onoare. La Casa Negulescu, au
luat cu toţii un dejun cu bunătăţi,
acompaniat de muzică, iar la
plecare, după-amiază, ţarul i-a
condus pe suveranii României
la gară. În afară gării, era o mare
de oameni venită să-l vadă pe
cel despre care auziseră doar din
poveşti. Cu atât mai mult le-a
fost mirarea ploieștenilor în ziua
plecării principesei Elisabeta. Pe o
ploaie torenţială, țarul și principele
Nicolae au rămas pe peron, cu
capetele descoperite, până ce trenul
s-a îndepărtat. Era un gest de onoare
supremă adus de unul dintre cei

L

eonardo da Vinci
a fost unul dintre
cei mai mari pictori ai
umanităţii. Creaţiile
sale sunt celebre în
toată lumea, dar şi
controversate, fiindcă
specialiştii consideră
că acesta a introdus
adevărate coduri
secrete în operele sale.
Mona Lisa şi Cina cea
de Taină sunt două
tablouri care au fost
atent studiate.

M

ona Lisa este
o
adevărată
capodoperă, zâmbetul
acesteia fascinând lumea
întreagă. Specialiştii în
domeniu au descoperit
un adevărat mister
în ochii Giocondei.
Portretul a fost analizat
sub
microscop
de
istoricii italieni, care au scos la iveală existenţa unor cifre şi litere la
nivelul ochilor fermecători ai femeii.
Astfel, în ochiul drept au fost observate literele V şi L, cel mai
probabil iniţialele artistului. În ceea ce priveşte ochiul stâng, situaţia
este un pic mai complicată, fiindcă nu este atât de clar şi e greu de
descifrat. Cei care au analizat tabloul sunt de părere că ar putea fi
vorba de literele C şi E, dar, totodată, şi de B. În arcadă se poate vedea
numărul 72, însă la fel de bine poate fi forma literei L, urmată de cifra
2. Pictura are peste 500 de ani şi nu mai este la fel de clară ca atunci
când a fost creată. Istoricii sunt convinşi că Leonardo da Vinci a inclus
un cod secret în acest tablou, fiindcă, în ultimii ani de viaţă, îl purta cu
el peste tot pe unde mergea.

C

ina cea de Taină este, de departe, cea mai controversată
pictură a artistului. Scena în care Iisus Hristos este aşezat la
masă înconjurat de cei 12 apostoli a fost analizată de mulţi specialişti.
Cercetătorii au reuşit să obţină în oglindă pictura şi au suprapus-o
peste cea originală. Astfel, au apărut noi detalii şi… multe speculaţii.
Prin suprapunerea celor două imagini, a apărut, lângă Iisus, silueta
unei femei cu un prunc în braţe. Concluzia unora a fost că Mântuitorul
a avut o relaţie cu Maria Magdalena, din care a rezultat un copil.
Totodată, un compozitor italian a descoperit că, dacă aşează un
portativ peste mâinile personajelor din tablou şi peste pâini, ar rezulta
o compoziţie muzicală cu o durată de 40 de secunde.

l
d
b
Alexandru
Battenberg,
viitorull
suveran al Bulgariei, care a locuit
chiar aici în această perioadă,
dar şi pe a principelui României,
Carol I, care prima dată l-a vizitat
pe ţar pe 26 mai, solicitându-i o
alianţă împotriva Turciei. Ţarul
s-a eschivat de la un răspuns, dar

mai importanți oameni ai lumii,
conducătorului ţării care îi oferise
găzduire lui şi armatei ţariste. Ţarul
Rusiei a rămas la Ploieşti 19 zile. A
fost forţat de necesităţile războiului
să mute cartierul militar la Slatina
şi apoi la Zimnicea pe unde trupele
ruseşti au trecut Dunărea.
În acea vreme, Ploieștiul era
străbătut necontenit de marile
unităţi rusești care se îndreptau
către Dunăre, pentru a trece în
Bulgaria. Deși, în general, bunurile
rechiziţionate sau distruse de
trupele rusești au fost plătite,
totuși pentru ploieșteni prezenţa
acestora a însemnat un sacrificiu
greu și o povară. În schimb, ofiţerii
imperiali au remarcat că, în ciuda
dificultăţilor, ploieștenii au avut o
atitudine prietenoasă și ospitalieră.
Orice abuz al soldaţilor ruși,
cunoscuţi pentru comportamentul
lor dezordonat, a fost aspru
pedepsit de către ofiţerii ruși.

C

uriozităţi
i ităţi d
despre L
Leonardo
d d
da Vi
Vincii
Leonardo da Vinci s-a născut pe 15 aprilie 1452, în orăşelul
Vinci din Toscana, şi a murit pe data de 2 mai 1519, în Amboise, Franţa.
Maestrul a fost cunoscut sub numele de Leonardo da Vinci şi a fost
cel mai de seamă reprezentant al Renaşterii italiene. Spirit universalist
– pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist,
geolog, cartograf, botanist şi scriitor -, Leonardo da Vinci era sclipitor,
fiind considerat adesea cel mai de seamă geniu din întreaga istorie a
omenirii. Artistul era dislexic, dar şi ambidextru. Cu o mână putea să
scrie şi cu cealaltă să deseneze în acelaşi timp.
Toate creaţiile geniului au fost semnate în sens invers, pentru a nu-i
fi furate ideile. Era fascinat de trupul uman şi de găsirea acelui loc din
trup în care sălăsluieşte sufletul. A disecat multe cadavre, iar în urma
acestor experimente a rezultat unul dintre cele mai faimoase desene
ale sale Omul Vitruvian.
A fost primul care a dat o explicaţie pentru faptul că cerul este
albastru. Această aparenţă este determinată de modul în care se
reflectă lumina Soarelui în atmosfera Pământului.
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Sfatul astrologic al săptămânii: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face” – proverb
Berbec

Taur

Revizuiește-ţi
conturile de bani,
planurile financiare
și, în niciun caz, nu te
arunca să cumperi lucruri.
Este foarte probabil să
o faci impulsiv, pentru
a-ţi compensa lipsurile
emoţionale. Mai bine
donează cuiva ceea ce nu
îţi mai e de folos, oricât ar
fi de puţin. Vei redeschide
discuţii parteneriale, dar
nu încerca să domini cu
orice preţ.

Termină
ceea
ce ţi-a rămas pe
lista de obiective
personale. Apoi ar fi bine
să te oprești puţin, să te
uiţi mai atent în jur și să
asculţi mai mult decât să
vorbești. Răsfaţă-te cu un
tratement cosmetic, un
masaj, sau pur și simplu
cu o plimbare în aer liber.
Te va ajuta să îţi cureţi
trupul și gândurile, altfel
poţi deveni cam fixist/ă.

Balanță

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

Devine
totul „despre tine”:
cum arăţi, ce păreri ai,
ce îţi place și ce nu. Nu
încerca să îi controlezi
pe ceilalţi, respectă-le
spaţiul intim. Dorinţa ta
de contopire emoţională,
de reconectare mentală
și împărtășire cu ceilalţi
se poate realiza doar
dacă restabilești cu calm
echilibrul pierdut.

Scorpion
Este
momentul să îţi
re-evaluezi relaţiile,
de tot felul. Dacă mai
exista ceva din trecut încă
neterminat, persoane și
discuţii lăsate în suspans,
preia iniţiativa și află
ce anume contează cel
mai mult pentru tine în
relaţia cu ceilalţi. Căutând
compania unor persoane
noi, vei fi într-un conflict
între nevoia de securitate și
atracţia către ceva incitant.

Gemeni
Cauţi ceva
nou,
incitant,
care să te ajute să
îţi exprimi personalitatea
într-un mod creativ. Te
simţi pasional/ă și vrei
senzaţii incitante, însă
va trebui să te temperezi.
Originalitatea trebuie să
aibă și o doză sănătoasă de
raţiune. Fă un exerciţiu de
introspecţie înainte de a te
lansa cu avânt în lume.

Rac

Săgetător
Vrei să îţi
simplifici
cât
se poate de mult
viaţa, ritualirile zilnice,
programul etc. Ai șanse
să găsești modalităţi noi
de îmbunătăţire a stilului
de viaţă, altfel riști să
îţi deteriorezi sănătatea
din cauza stressului, a
epuizării nervoase. Ieși
în lume, te distrezi și ai o
atitudine pacifistă printre
prieteni.

Leu

Ai chef să ieși
din carapace și
să te distrezi cu
prietenii, să faci cunostinţe
noi
și
interesante.
Cauţi tipologii diferite,
care te stimulează din
punct de vedere mental,
conversaţiile
sunt
spumoase. Viaţa domestică
are însă de suferit, lucrurile
se vor da peste cap acolo și
te vei trezi că partenerul/a
îţi dă un ultimatum.

Imaginea
ta publică devine
de interes major,
poţi atrage ușor atenţia
asupra ta, deci creează-ţi
imaginea pe care vrei să
o lași celorlalţi. Teritorii
neexplorate te cheamă să le
descoperi, ai grijă să nu fie
totul un pic prea excentric.
Nu încerca să te impui
printr-o comunicare prea
abruptă, vei da naștere la
conflicte inutile.

Vărsător

Capricorn
Te simţi
chemat/ă către
aventură, dorinţa
ta de libertate te face să
vrei schimbari de scenariu
care aduc trăiri emoţionale
intense. Dacă îţi reprimi
pornirea, te poţi simţi
frustrat/ă. Ai grijă cu cine
socializezi și nu acorda
încredere absolută oricui îţi
iese în cale. Se prefigurează
un
viitor
profesional
strălucit, dar ai încă
răbdare.

Fecioară
Este
momentul
unor
revelaţii
și inspiraţii cu totul
neașteptate pentru tine.
Deși, în primul moment,
totul pare că se dă peste
cap în mod neprevăzut,
noile informaţii obţinute
te vor ajuta să te adaptezi
noilor cerinţe ale vieţii.
Renunţă la a-ţi controla
sentimentele, dă-le frâu
liber.

Este
foarte posibil să
aibă loc evenimente
care tulbură viaţa de
familie, iar relaţiile în
casă pot deveni încordate.
Nu ceda impulsivităţii
de moment, încearcă să
fii împăciuitor/oare. Ai
nevoie să restabilești relaţii
de cooperare, echilibrate,
dar atenţie la tendinţa de
a proiecta asupra celorlalţi
propriile tale defecte.

Pești
Schimbul
de idei, discuţiile
intelectuale
sunt
extrem de interesante,
vizionare
și
chiar
excentrice, însă îţi face o
reală plăcere să ai parte
de ele. Provocările mentale
pot avansa totuși până
la o stare de dezordine de
idei, nervozitate și chiar
un conflict între inimă
și raţiune. Devii ușor de
manipulat din punct de
vedere emoţional.

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

PAGINA

12

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!”

