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 „Inegalitatea duce în mod natural la mercantilismul clasei superioare, la 
vulgarizarea clasei de mijloc și la ferocitatea clasei de jos.”

- Culese de Tata  Mattew Arnold (1822 - 1888) poet englez

Ziarul   Ploiestii,
HABEMUS HABEMUS 
PRIMARPRIMAR

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

O sa fi u cât pot de sincer cu voi. 
Am așteptări de la primarul 

Volosevici cum n-am avut de la niciun 
ales post-revoluționar. Motivele sunt 
lesne de înțeles. M-am săturat de mizeria 
din oraș, de lipsa mâinii de gospodar, 
de uitătura de vițel la poarta nouă, de 
țânțari, de tot ce a ajuns urbea noastră 
în ultimii ani. Mai exact, o rușine plină 
de carii.

Așa că, o să fi u cât se poate de atent 
la tot ce se face, dar mai ales la tot ce nu 
se va face cum cred că trebuie, pentru 
ca ploieștenii să își recapete mândria de 
găzari!

Sper deci ca proaspătul uns la 
Primărie să nu uite că este aici pentru 
că lumea are așteptări mari, nu pentru 
că este el născut să fi e primar. Să nu uite 
că greșelile făcute în primul mandat nu 
trebuie să le mai repete, pentru că se 
poate pierde și a doua oară mandatul, 
iar de data asta mult mai rușinos. Să își 
folosească energia pe care a acumulat-o 
în toți anii, când a făcut joc de glezne 
pe margine, pentru a reciviliza orașul, 
nu pentru a-și plăti polițe din trecut. Să 
își facă echipă de colegi nu de “sclavi” 
la care să poată țipa, doar pentru că 
are ușă capitonată și fotoliu lat în spate. 
Să doarmă bine noaptea pentru a da 
randament maxim ziua. Să nu se mai 
certe cu mai marii partidului care au 
avut încredere și de data asta în el, 
pentru că nu avem noi, ploieștenii, nicio 
vină și nici nu ne pasă de bucătăria lor 
internă. Să nu uite că nu există ploieștean 
de mâna a doua. Să nu vină cu scuze ci 
cu soluții pentru modernizarea orașului, 
pentru că nu mai avem răbdare și se 
presupune că a gândit înainte de alegeri 
în ce se bagă. Să nu se plângă de nimic, 
că ne-am săturat de smiorcăiți, mai ales 
că are de partea lui și consiliul și ajutorul 
de la județ.

Și, în fi nal, dacă simte că o să ne 
dezamăgească, din vina lui sau a altora, 
să își dea DEMISIA în primul an, pentru 
că nu mai putem pierde alți patru ani 
din viață cu o dezamăgire și mai mare 
și, poate cel mai important lucru...să 
nu uite că noi i-am făcut onoarea să îl 
alegem, nu el ne face vreo onoare că ne 
este primar.

Mult succes, domnule primar!
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Eric Niță a câștigat 
Selecția Națională la 
11 ani organizată de FR de Tenis
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Ce măsuri imediateCe măsuri imediate
 s-au luat la  s-au luat la 
Spitalul Județean de Urgență PloieștiSpitalul Județean de Urgență Ploiești
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Ucraina, într-o Ucraina, într-o 
zonă geopolitică zonă geopolitică 
a ambiguităţiia ambiguităţii
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Prahova Prahova 
are un nou are un nou 
subprefectsubprefect

Salariile încasate de conducerea 
Autorității de Supraveghere Financiară 

sunt, după cum știți, anacronic de 
mari, în raport cu puterea reală 
economică și socială a României. E 
adevărat, instituția nu se alimentează 
de la bugetul de stat, ci din comisionul 
perceput entităților care activează pe 

piața fi nanciară, supravegheate până în 2013 
de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private. Într-un fi nal însă, prin efectul 
de lanț, cheltuielile lor, inclusiv cu salariile 
uriașe, se răsfrâng în cârca fi ecărui român 
plătitor de asigurări sau pensii private.

PLASAMENTE DE PÂNĂ LA 1,9 MILIOANE LEI DIN LEAFA DE LA STAT!

CE SALARII ÎNCASEAZĂ 
CONDUCEREA ASF SAU CONDUCEREA ASF SAU 

NESIMȚIRE ÎN STIL ROMÂNESC

VOLOSEVICI VOLOSEVICI 
CURĂȚĂ (!) CURĂȚĂ (!) 
PLOIEȘTIULPLOIEȘTIUL
Din a doua sa zi la Primăria 

Ploiești, dar cu o experiență vastă 
în administrație, căpătată în mandatul 
2008-2012, primarul Andrei Volosevici a 
dispus un amplu program de curățenie și 
igienizare generală a orașului

Continuare în pagina 3
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CONTRACT PENTRU ÎNTREȚINEREA 
SISTEMULUI DE SEMAFORIZARESISTEMULUI DE SEMAFORIZARE

Autoritățile ploieștene au semnat 
contractul pentru întreținerea 

sistemului de semaforizare din oraș, în 
valoare de 58. 455 lei, fără TVA. Acesta a fost 
parafat în baza Acordului cadru de lucrări, 
iar fi rma care va asigura buna funcționare a 
semafoarelor este SC Altimate SA București. 

Operatorul va asigura servicii de întreținere 
pentru cele 29 de intersecții semaforizate ale 
orașului, așa încât să nu mai existe sincope 
în trafi c, mai ales pe arterele principale, 
permițându-se, astfel, o mai bună fl uidizare 
a circulației rutiere, în special în perioada 
orelor de vârf. 

BENEFICIARII AJUTORULUI MINIM BENEFICIARII AJUTORULUI MINIM 
GARANTAT ȘI-AU GĂSIT NĂNAȘUL!

Mai mulți benefi ciari ai ajutorului 
minim garantat care au refuzat să 

participe la acțiunile de curățenie din oraș 
au venit să-i ceară socoteală primarului 
Volosevici pentru faptul că a dispus o 
asemenea măsură care-i obligă să muncească 
în schimbul banilor pe care-i primesc de la 
municipalitate. Primarul s-a arătat infl exibil 
și a spus că, în cazul în care vor fi  persoane 
benefi ciare ale venitului minim garantat 
care vor refuza să participe la acțiunile 
stabilite în cadrul Programului „Curățenie 
generală”, acestora li se va restricționa 
acordarea sprijinului fi nanciar respectiv, 
alocat din bugetul municipiului Ploiești, 
conform prevederilor legale în vigoare.
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ANGAJAȚII PRIMĂRIEI PLOIEȘTI LUCREAZĂ 2 SĂPTĂMÂNI DE ACASĂ

În condițiile în care orașul 
Ploiești este de o săptămână 

în jurul ratei de infectare 
de 3.00, primarul Andrei 
Volosevici a decis ca personalul 
din cadrul fi ecărei structuri a 
municipalității să lucreze în 
program de 2 săptămâni prezență 
la serviciu și 2 săptămâni muncă 

la domiciliu. Funcționarii 
publici de conducere răspund 
pentru organizarea activității 
în compartimentul pe care-l 
dirijează, iar fi ecare salariat, de 
îndeplinirea atribuțiilor din fi șa 
de post. Volosevici a declarat: 
„Am dispus aceste măsuri pentru a 
se asigura continuitatea activității 

la nivelul municipalității 
ploieștene. Totodată, este necesar 
să respectăm cu toții regulile de 
combatere a infectării cu noul 
coronavirus. Activitatea noastră 
trebuie să continue în parametri 
normali, în condiții de siguranță, 
atât pentru salariații Primăriei 
Ploiești, cât și pentru cetățeni.”

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Știrea e așa: „Poliția Capitalei și Jandarmeria 
București fac verifi cări în cazul a doi 

polițiști și al unui jandarm care s-au fotografi at 
cu Adrian Minune și cu Tzanca Uraganul, la 
un eveniment privat, unde forțele de ordine au 
intervenit și au dat amenzi.” Adică ce, bre, dacă 
ești jandarm sau milițian, e interzis să-ți placă 

manelele? Normal că oamenii, când au prins 
cele două mari valori naționale ale României, 
s-au tras în poză, na, că doar nu ratau o 
asemenea ocazie, doar pentru că petrecerea era 
ilegală, nu? Nu vă amintiți? Atunci când nu le 
place ceva, oamenii își fac datoria: „Luați site-ul 
de cultură și băgați-l în dubă”!

Medicul Alexandru Rafi la, aspirant la 
un post de parlamentar, a explicat de 

ce s-a înregimentat în PSD: „motivul pentru 
care am intrat în PSD este că eu mă conduc 
după adevăr și principii!” Daaa, domn` doctor, 
realitatea e că numai adevăr și prințipuri găsești 
matale la social-democrați! La așa chestie, eu 
îți răspund altfel, trăiască nenea Iancu: „Ce 
coruptă soțietate!... Nu mai e moral, nu mai 
sunt prințipuri, nu mai e nimic: enteresul și 
iar enteresul... Rafi lo, unde nu e moral, acolo e 
corupție si o soțietate fără prințipuri, va să zică 
nu le are!”... Auzi d-ta mișelie...” În concluzie, 
bag seamă că te-a lovit rău virusul...

Sloganul PMP este unul ciudățel: „mișcăm 
România”... Dar ce-ați pățit, puișori, v-a 

dus Băse la una mică, la Cireșica și ați ieșit 
de-acolo pe șapte cărări? Hei, acum să nu vă 

apucați să împingeți țara cu buldozerul mai 
la vale sau să o dați la lopată înspre Ungaria, 
bine? Rămâneți măcar așa cum a picat, „nu 
mă-mpinge, c-amețesc”!

Nu trece zi fără ca pe C.A.C.P. Tăriceanu 
să nu-l viziteze câte o muză. Iată 

o demonstrație: „Eu cred că izolarea și 
carantinarea masivă au urmări în societate 
mult mai dramatice decât eventuala infectare 
a câtorva dintre noi. În primul rând, distruge 
relațiile umane, în al doilea rând, distruge 
economia prin introducerea panicii și scăderea 
consumului.” Mda, drăguță, iar în al treilea 
rând, deja te-a distrus pe tine, că prea slobozi 
prostii pe gură. Deci să fi e clar: nu faptul că 
„se infectează unii dintre noi” e problema, ci 
că mor, nene, ideea e că mor oameni, pricepi? 
Dacă te-o înhăța Covid vreodată, tot ce ar 
trebui să facă lighioana aia e să-ți ia funcția, 
poate așa scăpăm și noi odată pentru totdeauna 
de un expirat...

PSD scrie, apropo despre intenția 
guvernanților de a limita petrecerile 

de sărbătorile de iarnă, în contextul în care 
numărul infectărilor cu Covid crește de la 
o zi la alta: „PNL ți-a furat bucuria Paștelui. 
La Cotroceni,  Iohannis se transformă-încet, 
dar sigur- într-un Grinch anost, gata să le fure 
românilor Crăciunul!” Deh, băieți, dacă voi 

ați furat 30 de ani toată țara, ăstora nu le-a 
mai rămas altceva de șparlit decât Paștele și 
Crăciunul. Și dacă n-o să le ajungă, s-ar putea 
să treacă la Sf. Constantin și Elena, mărțișor, 
Drăgaică, paparude, moșii de toamnă. Grijă 
mare, să nu vi-l șutească pe moș Ilici!

Presa locală s-a speriat că Adrian Dobre o 
să ducă mizeria de la Ploiești la Câmpina, 

odată cu numirea sa ca city-manager în cel 
de-al doilea municipiu al județului. Ho, copii, 
stați calm! Ați văzut sau ați auzit voi în România 
despre vreun administrator de oraș făcând ceva 
în afară de a-și ridica salariul baban lunar? Nțțț, 
bebeilor, ăsta e strict un post de tocat frunze la 
câini!

Medicul Monica Pop se întreabă: „De ce  
a ajuns un virus să conducă lumea?” 

Păi, acum, pe bune, dacă tu ai fi  fost virus și 
vedeai că e posibil ca planeta să fi e condusă de 

Trump, Jonson,  Xi Jinping sau Kim Jong-un, 
n-ai fi  avut aceeași pretenție, nu te-ai fi  băgat? 
E ca javra aia din „Bivolul și coțofana”, care se 
tot urca pe spatele malacului, înțelegi? Până la 
urmă zdreanța a avut un sfârșit nasol, cred că-ți 
amintești...ceea ce se va întâmpla și cu virușii 
de orice fel de pe planeta asta.

Chiar și după numărarea a 99,99% dintre 
voturi, Antena 3 scrie că Igor Dodon a 

câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, 
deși acesta a cam fost bătut, pe cifre, de Maia 
Sandu. Nu vă pică bine, nu? Na, ce-o să zică 
Sputnik, dacă v-aude și pe voi cu Maia-n sus și 
Maia-n jos? O să creadă că v-a cumpărat și pe 
voi Soros! Așa că, fl ăcăi, gata, treceți la măsuri 
radicale, măsluiți noaptea cu ziua, luna cu 
soarele, iarna cu vara, numai să vă iasă Dodon 
la socoteală, că altfel e de rău, vă taie Varanul de 
la robinet (cu bani)...  

De la Sorin Grindeanu citire: „România 
nu poate progresa, atâta timp cât are 

un Nero la Finanțe, care țopăie pe Facebook, 
sărbătorind inconștient victorii, în timp ce a dat 
foc bugetului țării, din temelii”.  Grindene, tu 
vorbești de funie în casa spânzuratului? Că nu 
s-ar nimeri un Nero mai dihai ca tine, care a dat 
foc țării în 2017, când cu OUG 13, „noaptea, ca 
hoții”! Așa că las-o mai moale, lasă pe altcineva 

să găvărească despre cine e bun și cine e prost 
în Românica aiasta; tu ai dovedit-o din plin că 
ești de ocolit ca dracu` de tămâie!

Cică așa, Orban a decis: „Adio, Revelion”! 
Aha, deci avea dreptate Ciolacu, 

atunci când spunea că voi le furați Crăciunul 
românilor. Numai că bietul de el a greșit ținta: 
nu Iohannis e hoțul, ci tu; nu Crăciunul va fi  
furat, ci Revelionul... Acuma, pe bune, măi, 
Sică Mandolină, ce naiba vrei să faci tu cu un 
Revelion întreg? Eu înțeleg că-ți place șprițul, 
dar chiar așa, pentru un pahar iei Revelionul de 
la toți rumânașii? 
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CERCETAT PENTRU FRAUDE 
INFORMATICE 

Polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate 
Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. 
- Serviciul Teritorial Ploiești au 
efectuat o percheziție domiciliară, 
în județul Giurgiu, în cadrul unui 
dosar penal de fraude informatice 
și infracțiuni cu mijloace de plată 
electronică. „Din cercetări au 
rezultat indicii că, începând cu 
a doua jumătate a anului 2020, 

persoana bănuită ar fi  creat pe 
diferite site-uri de socializare 
pagini de utilizator care atestau 
în fals calitatea de reprezentant al 
unor unități bancare din România, 
prin intermediul cărora  ar fi  
obținut, de la mai multe persoane, 
date ce permiteau efectuarea de 
operațiuni fi nanciare în mediul 
on-line”, a anunțat IJP Prahova. 
Ulterior, sumele de bani existente 
în conturi ar fi  fost transferate 
prin intermediul unor procesatori 

on-line, iar în fi nal ar fi  fost 
utilizate la achiziționarea de 
produse și servicii. În urma 
percheziției, au fost ridicate mai 
multe sisteme informatice, bani, 
bunuri și înscrisuri. Persoana 
în cauză a fost condusă la sediul 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, fi ind 
reținută. Suportul de specialitate 
a fost asigurat de Direcția 

Operațiuni Speciale din Poliția 
Română. În activități au fost 
angrenați și polițiști din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Giurgiu, precum și jandarmi de 
la Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Matei Basarab” Ploiești. Polițiștii 
B.C.C.O. Ploiești și procurorii 
D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial 
Ploiești continuă cercetările, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de fraudă informatică, efectuarea 
de operațiuni fi nanciare în mod 
fraudulos, fals informatic, acces 
ilegal la un sistem informatic și 
operațiuni ilegale cu dispozitive 
sau programe informatice.

AMENDĂ PENTRU GROAPA 
DIN DRUM

O groapă pe DN1, la 
km113+700m, între Comarnic și 
Sinaia, în zona podului în afara 
orașului, a dus la îngreunarea 
trafi cului. Cum pe ambele 
sensuri s-au format coloane de 
autovehicule, polițiștii au luat 
legatura cu directorul Secției 
Drumuri și Poduri Ploiești pentru 
remedierea defi cienței, la fața 
locului intervenind reprezentanții 
Districtului Sinaia. Polițiștii 
au sancționat contravențional 
administratorul drumului public 
cu 3.045 de lei.

Trump Jonson Xi Jinping sau Kim Jong un

să găvărească despre cine e bun și cine e prost
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ACCIDENT RUTIER PE DN 1, 
LA CORNU 

Accidentul rutier, potrivit 
primelor date, s-a produs după 
ce un bărbat, în vârstă de 84 de 
ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism din direcția DJ 
101R Cornu către DN 1, ajungând 
la intersecția cu DN 1 a intrat 
în coliziune cu o autoutilitară 
condusă de un tânăr de 32 de 
ani care se deplasa din direcția 
Ploiești către Brașov. În urma 

impactului elemente din caroseria 
autoturismului au ricoșat 
într-un autoturism care circula 
din direcția Brașov către Ploiești. 
Bărbatul în vârstă de 84 de ani 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. 
Trafi cul în zonă a fost restrictionat 

pe sensul către Brașov,  circulația 
fi ind dirijată de lucrătorii de 
poliție.

ACCIDENT RUTIER PE DN 
1A, LA BOLDEȘTI SCĂENI 
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un bărbat în vârstă de 53 
de ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism pe DN 1A din 
direcția Brașov către Ploiești, a 
lovit cu mașina un tânăr în vârstă 
de 34 de ani care se angajase 
în traversarea părții carosabile.  
Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind 0.10 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Victima accidentului a 

fost transportată 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. 
Trafi c rutier s-a desfășurat normal 
în zonă.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. 
TÂNĂR LOVIT DE AUTO PE 

STRADA GĂGENI
Accidentul rutier s-a produs 

pe strada Găgeni, iar din primele 
verifi cări a reieșit că un bărbat de 

80 ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism pe strada Găgeni, 
a acroșat cu mașina un tânăr 
de 21 de ani care se angajase 
în traversarea părții carosabile 
pe trecerea pentru pietoni. 
Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Tânărul a fost transportat 
la spital pentru acordarea de 
îngrijiri medicale. „Cercetările 
sunt continuate de polițiști 
pentru stabilirea cu exactitate 
a împrejurărilor în care s-a 
produs accidentul rutier și luarea 
măsurilor legale în consecință”, a 
anunțat IJP Prahova.

Acțiunea, coordonată de Regia 
Autonomă de Servicii Publice și 

executată de operatorul de salubritate, 
S.C. Rosal Grup S.A., împreună cu S.C. 
Servicii de Gospodărire Urbană SRL, 
constă în: măturarea străzilor, aleilor și 
parcărilor, curățarea și spălarea mecanizată 
a arterelor de circulație rutieră și a stațiilor 
operatorului de transport public urban, 
curățarea manuală a rigolelor, lucrări de 
mentenanță a spațiilor verzi și colectare 
deșeuri. Programul, denumit „Curățenie 
generală”, a început  în cartierul Nord și a 
continuat în Cina, Gheorghe Doja, Castor-
Polux, Republicii (până la str. Constantin 
Brezeanu), Transilvaniei-Poștei, Bereasca. 
Calendarul curățeniei pe toată luna este 
următorul: 04 -10 noiembrie -Bulevardul 
Republicii, str. Zidari, Malu Roșu, Ienăchiță 
Văcărescu; 11-17 noiembrie-cartierele 
Peneș Curcanul, Vest I și Vest II; 18-23 
noiembrie- cartierele 9 Mai, Eroilor, zona 
Popa Farcaș și cartier Mihai Eminescu; 

24 -27 noiembrie-cartierele Mihai Bravu, 
Democrației, Bariera București, Petrolului, 
zona Lupeni-Buna Vestire.

Reprezentanții Poliției Locale Ploiești 
vor veni în sprijinul acestor acțiuni prin 
identifi carea și sancționarea persoanelor 
care sunt depistate că depozitează și 
abandonează deșeuri pe domeniul public. 
Angajații operatorului de salubritate  și cei 
ai SGU vor acționa în ture, de luni până 
duminică. Benefi ciarii venitului minim 
garantat, afl ați în evidența Administrației 
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, 
vor fi  incluși în aceste acțiuni de curățenie. 
La fi nalizarea programului în cartiere, 
operatorii vor desemna personalul necesar 
pentru menținerea curățeniei. De asemenea, 
Primăria a decis să amplaseze în oraș mai 
multe coșuri stradale, cu prioritate pe 
arterele principale și zonele intens circulate 
și să apeleze la ploieșteni pentru menținerea 
curățeniei.

ÎN CONTROL, CU NOAPTEA-N CAP
Așa cum a promis „administrație de la 

fi rul ierbii”, primarul Andrei Volosevici a 
verifi cat pe teren cum decurg lucrurile în 
Ploiești, la 4:30 dimineața. Acesta a găsit o 
serie de nereguli: lipsa iluminatului public 
pe zona de centru a orașului; mizerie 
în stația de la capătul traseului 44; pază 
insufi cientă la piețele Nord, Vest, Mihai 
Bravu și Centrală;  gunoi neridicat de mai 

bine de o săptămână la Halele Centrale și 
la celelalte piețe; grup de polițiști locali, 
la Obor, fără măști de protecție; personal 
SGU, care activa la cimitire, de asemenea, 
fără măști de protecție; lipsă de curățenie la 
cimitire. Primarul a precizat, într-o postare 
pe Facebook: „În primă instanță, vin cu o 
rugăminte și un avertisment ca aceste situații 
să fi e remediate în cel mai scurt timp. În cazul 
în care voi constata aceleași nereguli în zilele 
următoare, voi recurge la sancțiuni drastice.”

ÎN CONTROL CU NOAPTEA-N CAP bine de o săptămână la Halele Centrale și

S-AU CONSTITUIT COMISIILE S-AU CONSTITUIT COMISIILE 
DE SPECIALITATE ALE CL PLOIEȘTIDE SPECIALITATE ALE CL PLOIEȘTI

Consiliul Local Ploiești a stabilit 
componența și conducerea comisiilor 

de specialitate al căror rol principal este să 
analizeze și avizeze proiectele de hotărâri 
ale legislativului municipal: 

-Comisia de buget-fi nanțe, control, 
administrarea domeniului public și privat, 
studii, strategii și prognoze: Staicu Zoia-
președinte, Sîrbu-Simion Gheorghe-
secretar, Simionescu Radu Alexandru, 
Tonsciuc Mihai și Agapie Anca;

-Comisia pentru valorifi carea 
patrimoniului, servicii către populație, 
comerț, turism, agricultură și promovare 
operaiuni comerciale: Marcu Valentin-
președinte, Tudor Aurelian Dumitru-
secretar, Frusina Nicolae Vlad, Popa 
Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu 
RăzvanToma,Vîscan Robert Ionuț;

-Comisia pentru utilități publice, calitatea 
vieții și protecția mediului: Tonsciuc Mihai-
președinte, Tudor Aurelian Dumitru-

secretar, Frusina Nicolae Vlad, Sîrbu 
Simion Gheorghe, Agapie Anca;

-Comisia pentru organizare și dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
circulație rutieră, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură: Bolocan Iulian-
președinte, Popescu Georgeta Simona-
secretar, Simionescu Radu Alexandru, 
Popovici Horia Nicolae, Andreescu Costel, 
Lupu Bogdan, Stănciulescu Răzvan-Toma;

-Comisia pentru protecție și asistență 
socială: Toma Cochinescu Cristina-
președinte, Bolocan Iulian- secretar, 
Staicu Zoia, Nicodim Daniel, Popa Anca 
Adina,Trofi n Magdalena, Ganea Cristian 
Mihai;

-Comisia pentru învățământ, sănătate, 
știință, cultură, culte, tineret și sport: 
Popescu Georgeta Simona-președinte, 
Toma Cochinescu Cristina-secretar, Săbău 
Valentin Răzvan, Nicodim Daniel, Popa 
Anca Adina;

-Comisia juridică, ordine 
publică, respectarea drepturilor 
și libertăților cetățenești, petiții 
și reclamații: Botez George 
Sorin Niculae-președinte, 
Polițeanu Mihai Laurențiu- 
secretar, Frusina Nicolae 
Vlad, Marcu Valentin, Popa 
Gheorghe.
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ADMINISTRATORI ADMINISTRATORI 
PUBLICI NOI LA PUBLICI NOI LA 

PLOIEȘTI ȘI CJ PRAHOVAPLOIEȘTI ȘI CJ PRAHOVA

City-managerul municipiului, 
Teodora Marin, s-a pensionat exact 

când s-a fi nalizat mandatul fostului edil al 
Ploieștiului. În locul său, primarul Andrei 
Volosevici a numit-o în această funcție pe 
Simona Albu, până deunăzi vreme salariat 
la Conpet SA și, în urmă cu câțiva ani, șef 
al Direcției Juridice din cadrul Primăriei 
Ploiești. Pentru corectitudine trebuie să 
spunem că Albu este parte în procesul 
privind fi nanțarea echipei Petrolul de 
către autoritatea locală, pe care Volosevici 
l-a câștigat la Ploiești, cauză afl ată, în 
prezent, pe rolul Înaltei Curți de Casație și 
Justiție. La Consiliul Județean Prahova, în 
locul Fabioarei Ionescu, membru al PSD, 

a fost numit administrator al județului 
Adrian Pițigoi, de la PMP, fost viceprimar 
la Câmpina și candidat al partidului la 
Senat. Acesta a postat, la numire, și un 
comentariu pe pagina sa de socializare în 
care spune, printre altele: „Îi mulțumesc 
noului președinte al Consiliului Județean 
pentru încredere și îl asigur că, în pofi da 
afi lierii politice diferite sau a diferențelor 
de viziune dintre noi, voi face tot ceea ce 
depinde de mine pentru ca, împreună, să 
mișcăm Județul Prahova către un viitor mai 
bun. Sunt un om de administrație, un om 
de echipă care pune efi ciența, respectarea 
angajamentelor și datoria față de comunitate 
mai presus de jocul politic.”

l l f d l d l

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

l f l l

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

VOLOSEVICI CURĂȚĂ (!) PLOIEȘTIULVOLOSEVICI CURĂȚĂ (!) PLOIEȘTIUL



Ziarul   Ploiestii
5 - 11 noembrie 2020

PAGINA 4

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT FEROVIAR 
LA CORLĂTEȘTI. AUTO A 

FOST LOVIT DE TREN
Polițiștii au fost sesizați cu 

privire la producerea unui 
accident rutier la trecerea de nivel 
cu calea ferată din localitatea 
Corlătești, comuna Berceni. 
La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției, 
Serviciului de Ambulanță, dar 
și din cadrul, ISU Prahova. Din 

primele cercetări a reieșit faptul că 
un bărbat în vârstă de 59 de ani, 
care se deplasa la volanul unui 
autoturism din direcția Corlătești 
către Râfov, la trecerea de nivel 
cu cale ferată, a intrat în coliziune 
cu un tren de călători care 
circula pe ruta Ploiești-Urziceni. 
„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. 
Conducătorul autoturismului a 
fost transportat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale.

AMENZI PENTRU 
NEPURTAREA MĂȘTII DE 

PROTECȚIE 
Peste 140 de persoane au fost 

legitimate, peste 30 de vehicule 
au fost controlate și peste 20 
de societă ț i comerciale au fost 
verifi cate de polițiștii prahoveni, 
care au desfășurat o acțiune 
comună alături de reprezentranți 
ai mai multor instituții. La razia 
derulată de Inspectoratul Județean 

de Poliție Prahova au participat 
reprezentanți ai DSVSA, 
Comisariatului pentru Protecția 
Consumatorilor și ai ISU Prahova. 
„Polițiștii au avertizat verbal peste 
190 de persoane care nu respectă 
măsurile de protecție pentru 
prevenirea răspândirii virusului 
Sars-Cov 2. Au fost aplicate 20 
sancțiuni contravenționale (dintre 
care 14 pentru nerespectarea 
prevederilor Legii 55/2020), în 
valoare de peste 3800 de lei”, 
a precizat IJP Prahova, care le 
reamintește prahovenilor că 
există TELVERDE – 0800800165, 

numărul de telefon la care pot 
fi  sesizate nereguli privind 
respectarea măsurilor stabilite în 
contextul COVID-19. În această 
perioadă, ca urmare a evoluției 
epidemiologice, nu este permisă 
organizarea evenimentelor private.

Primarul Andrei Volosevici a 
reacționat negativ la niște imagini 

apărute în presă, cu pacienți ce așteptau 
în picioare și în frig, la Spitalul Municipal 
„Schuller”: „Este inacceptabil modul în 
care sunt tratați ploieștenii care au nevoie 
de serviciile medicale oferite de Spitalul 
Municipal Ploiești. Nu voi accepta niciodată 
ca, în unitățile medicale subordonate 
municipalității, oamenii să fi e ținuți în 
frig, în picioare, în condiții improprii 
actului medical, așa cum s-a întâmplat în 
această dimineață (n.n.-30 octombrie). 
Pentru distanțarea fi zică necesară pentru 
prevenirea Covid 19 am solicitat conducerii 
să doteze curtea spitalului cu locuri 
amenajate, pe scaune din plastic, ce pot 
fi  ușor dezinfectate, astfel încât pacienții 
să nu mai fi e obligați să stea în picioare.” 

Reamintim că respectivele cozi au fost 
formate fi x în locurile unde oamenii 
așteptau efectuarea testului Covid. 
Aceleași măsuri au fost luate și la sediul 
Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidență a Persoanelor Ploiești, în vederea 
îmbunătățirii gradului de confort pentru 
cetățeni, în contextul regulilor de distanțare 
socială existente pentru prevenirea 
răspândirii noului coronavirus SARS-
Cov-2. Astfel, aici s-a amenajat o zonă 
de așteptare, cu scaune, în incinta curții 
unde își desfășoară activitatea SPLCEP. 
În ultima perioadă, zona s-a aglomerat 
din cauza solicitărilor privind istoricul de 
domiciliu/reședință, documente necesare 
pentru reducerea vârstei standard de 
pensionare în conformitate cu Legea 263 
/2010 art.65 alin (5).
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CONDIȚII OMENEȘTI DE CONDIȚII OMENEȘTI DE 
AȘTEPTARE LA SPITALUL SCHULLER AȘTEPTARE LA SPITALUL SCHULLER 

ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEIȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI

DECI... SE POATE!DECI... SE POATE!

CE MĂSURI IMEDIATE S-AU CE MĂSURI IMEDIATE S-AU 
LUAT LA SPITALUL JUDEȚEAN LUAT LA SPITALUL JUDEȚEAN 

DE URGENȚĂ PLOIEȘTIDE URGENȚĂ PLOIEȘTI
Consiliul Județean Prahova a alocat în regim 

de urgență 3,99 milioane lei pentru Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești. Banii vor fi  utilizați 
pentru începerea lucrărilor de reparații și igienizare 
la secția A.T.I., realizarea unor spații acoperite 
pentru pacienți în zona de triaj Ambulator de 
specialitate, fi nanțarea cheltuielilor cu „bunuri 
și servicii” (2,97 mil. lei). Altă sumă, respectiv, 
1,02 mil. lei, va fi  folosită pentru achiziționarea 
a 6 buc. ventilatoare (900,00 mii lei) și realizarea 
obiectivului „extindere instalație oxigen O2 la 
secția Pneumoft iziologie și Boli Infecțioase” 
(120,00 mii lei). Noul președinte al CJ Prahova, 
Iulian Dumitrescu, a declarat: „la trei zile după 
ce l-am numit pe Bogdan Nica director interimar 
la SJU, acesta a venit cu soluții la câteva dintre 
problemele unității medicale. Pentru a le rezolva 
problemele, am găsit resurse în bugetul județean 
și am alocat banii necesari pentru a le remedia.” 

Într-o conferință de presă, dar și în spațiul public, 
dr. Nica și președintele Dumitrescu au spus, 
printre altele: „vom reuși aproape să dublăm 
numărul de ventilatoare pentru #Covid, de la 12, 
câte avem astăzi, la 22 de ventilatoare; o parte din 
acești bani vor fi  folosiți pentru instalarea de prize 
de oxigen la paturile de la infecțioase, în locul 
sistemului depășit cu butelii de oxigen; pacienții nu 
vor mai aștepta pe stradă, în ploaie și frig, la UPU. 
Am alocat bani pentru închirierea a 3 containere de 
triaj, dotate corespunzător, care să fi e amplasate în 
curtea spitalului. Cortul în care astăzi se face triaj 
va fi  înlocuit cu unul mai mare, care va fi  folosit 
pentru adăpostirea persoanelor ce vor intra la triaj 
în containere.” Dumitrescu, șeful instituției care are 
în subordine spitalul, s-a angajat că, „în calitate de 
președinte al Consiliului Județean, mă voi îngriji de 
buna funcționare și investițiile necesare Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești.”

BANI PENTRU BANI PENTRU 
ABONAMENTELE ABONAMENTELE 

GRATUITE ALE ELEVILOR

Consiliul Județean Prahova 
a rezolvat, la inițiativa 

președintelui Iulian Dumitrescu, 
problema decontării abonamentelor 
gratuite pentru elevi, potrivit 
HG 435 din 28.05.2020. Bugetul 
alocat în acest sens acoperă sumele 
datorate transportatorilor de CJ pe 
septembrie și octombrie, precum 
și necesarul estimat până la fi nalul 
anului 2020. Dumitrescu a spus: „Așa 
cum am promis, în prima ședință de 
rectifi care a bugetului după ce mi-am 
preluat funcția am rezolvat problema 
abonamentelor gratuite pentru elevi 
pe transportul județean. Nimic nu 
e mai important decât să asigurăm 
accesul gratuit al copiilor la educație, 
cu atât mai mult cu cât părinții 

acestora ar putea fi  afectați de efectele 
economice ale crizei sanitare pe care 
o traversăm”. Cât despre relația cu 
transportatorii, Dumitrescu face 
referire la lege și încredere: „Eu le 
garantez transportatorilor că vor 
avea în mine un partener serios cât 
timp respectă legea și oferă servicii 
de calitate. Cu mine ca președinte, 
vor primi toți banii pe care Consiliul 
Județean Prahova îi datorează. 
Important este să înțeleagă că nu 
ne permitem să lăsăm copiii fără 
transport. Lucrurile trebuie să revină 
la normalitate. Am convingerea că nu 
vom mai avea probleme în eliberarea 
abonamentelor gratuite pentru elevii 
din Prahova.”

onsiliul Județean Prahova acestora ar putea fi afectați de efectele

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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PETRECERI ÎNTRERUPTE 
DE POLIȚIȘTI ÎN 

PRAHOVA
Petrecerile, fi e că a fost vorba 

de nunți, botezuri sau evenimente 
private de Halloween, au fost 
întrerupte de polițiștii prahoveni, 
care au împărțit, în ultima vreme, 
amenzi administratorilor de 
cluburi, dar și organizatorilor de 
astfel de evenimente. Polițiștii din 
cadrul Secției de Poliție Rurală 

Blejoi au întrerupt organizarea 
unui eveniment privat, la care 
participau 16 persoane și o formație 
muzicală. Administratorul și 
organizatorul au fost sancționați 
contravențional, cu 2.000 de lei. 
Totodată, evenimentul a fost 
întrerupt si au fost reprelucrate 
prevederile legale privind protecția 
și distanțarea fi zică dispuse în 
vederea combaterii pandemiei 
de COVID-19. Acesta nu a fost, 
însă, singurul eveniment la care 

au intervenit polițiștii. Cu ocazia 
verifi cării unui agent economic, pe 
raza Secției de Poliție Rurală Blejoi, 
s-a constatat că administratorul 
societății a organizat un eveniment 
privat – petrecere tematică, la care 
au participat peste 60 de persoane. 
Administratorul, conform Legii 
55/2020, a fost sancționat cu 
10.000 de lei, întocmindu-se 
totodată dosar penal, pentru 
zădărnicirea combaterii bolilor. În 
urma verifi cărilor efectuate la un 
alt agent economic din comuna 
Blejoi, la care era organizat 
un botez la care participau 12 
persoane, administratorul și 

organizatorul au fost sancționați 
contravențional, cu 2.500 de lei. 
În Ploiești, administratorul unei 
societăți care era și organizatorul 
unui eveniment - petrecere privată, 
la care participau 12 persoane, 
a fost sancționat conform Legii 
55/2020 cu 3000 de lei pentru 
organizarea unui eveniment 
privat. Polițiștii din cadrul Poliției 
Orașului Boldești-Scăeni, în timp 
ce efectuau verifi cări pe linia 
respectării măsurilor de prevenire 
a răspândirii Covid-19, au 
constatat faptul că în incinta unui 
punct de lucru era organizat un 
eveniment privat, la care participau 

18 persoane. „Administratorul și 
organizatorul au fost sancționați 
contravențional, cu 5.000 de lei. 
De asemenea, evenimentul a fost 
întrerupt si au fost reprelucrate 
prevederile legale privind protecția 
și distanțarea fi zică dispuse în 
vederea combaterii pandemiei de 
COVID-19. În cauză s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de zădărnicirea 
combaterii bolilor”, a precizat 
IJP Prahova, care le reamintește 
cetățenilor că în această perioadă 
nu este permisă organizarea de 
evenimente private. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Etapa de înscriere în cadrul Măsurii 
2, „Granturi pentru capital de 

lucru”, din cadrul schemei de ajutor de stat 
instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 
130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin fi nanciar din 
fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operațional Competitivitate 
2014-2020, în contextul crizei provocate 
de COVID-19, s-a fi nalizat pe data de 28 

octombrie. Ministrul Economiei, Virgil 
Popescu, arată că pentru acest sprijin s-au 
înscris 22.226 de aplicanți,  cele mai multe 
solicitări provenind din București (18,68%), 
Cluj (8,83%), Constanța (4,64%), Bihor 
(4,53%), Iași (3,97%), Brașov (3,96%), 
Timiș (3,67%), Suceava (3,53%), Argeș 
(3,50%) și Ilfov (3,27%). 22.063 înseamnă 
cereri venite din partea IMM-urilor, iar 
163 aparțin ONG-urilor din învățământ, 

17.590 cereri au fost transmise din 
mediul urban, iar 4.636, din mediul rural. 
Ministrul a promis ca, până la sfârșitul lunii 
noiembrie, aplicanții măsurilor 1 și 2, din 
schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, 
își vor primi banii. Bugetul pentru măsura 
2, capital de lucru, va fi  suplimentat astfel 
încât toți întreprinzătorii care au aplicat să 
benefi cieze de aceste fonduri, care apoi să 
se întoarcă în economie. 

După ce Maria-Mihaela 
Duță a fost eliberată din 

funcție, ca urmare a candidaturii 
sale ca independent la Camera 
Deputaților, Guvernul României 
a numit un nou subprefect al 
județului Prahova, în persoana 
Mădălinei Rozalia Petcu. Aceasta 
a depus deja jurământul de 
învestire în funcție. În vârstă de 
41 de ani, noul subprefect a lucrat 
la Consiliul Județean Prahova, 

în funcția de consilier superior 
la Direcția de Patrimoniu, 
Serviciul urmărire lucrări 
publice, gestionare patrimoniu și 
monitorizare servicii publice și 
societăți comerciale. În perioada 
martie 2007-august 2011, a fost 
inspector la Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova și secretar al 
Comisiei de Evaluare Persoane 
Adulte cu Handicap Prahova. 

Potrivit CV-ului său, Mădălina 
Rozalia Petcu este licențiată 
în trei domenii-drept, științe 
administrative și psihologie, având 
un atestat de psiholog cu drept de 
liberă practică în specializarea 
psihologie educațională, consiliere 
școlară și vocațională. Ca o 
observație, cred că este prima dată 
când, în Prahova, este promovat 
într-o funcție de conducere un 
funcționar public de carieră.

PRAHOVA ARE UN NOU SUBPREFECTPRAHOVA ARE UN NOU SUBPREFECT

DIN PRIMAR DE PLOIEȘTI,  DIN PRIMAR DE PLOIEȘTI,  
CITY-MANAGER LA CÂMPINACITY-MANAGER LA CÂMPINA
Fostul primar al Ploieștiului, Adrian Dobre, 

și-a găsit iute de lucru: acesta a fost numit 
city-manager al municipiului Câmpina. De 
fapt e un fel de a spune că și-a găsit serviciu de 
unul singur; PNL i-a oferit acest post pe tavă, 
ca sinecură de partid. Mă rog, numirea a fost 
semnată de primarul ales al Câmpinei, Alin 
Moldoveanu, independent, dar până mai ieri 
membru al PNL, care are o astfel de atribuție 
prin lege. Doar că tot legea spune că un astfel de 
post se ocupă prin concurs, ceea ce ne îndoim 
că s-ar fi  întâmplat într-un termen atât de scurt. 

Ce are de făcut un administrator public? În 
principal acesta primește, prin contractul de 
management semnat de primar, niște atribuții, 
cum ar fi  coordonarea aparatului de specialitate 
sau a serviciilor publice de interes local. Teoretic, 
acestea ar fi  niște chestiuni extrem de simple, 
pentru cineva care a fost patru ani primarul al 
unui oraș și mai mare decât Câmpina. Practic, 
exact serviciile publice nu au fost ținute sub 
control, la Ploiești, Dobre lăsând amintirea 
unui oraș extrem de murdar. Sperăm doar să nu 
repete fi gura (tristă) și la Câmpina...

MDRAP A ÎNCHEIAT MDRAP A ÎNCHEIAT 
LICITAȚIA PENTRULICITAȚIA PENTRU  

AUTOBUZELE ELECTRICE AUTOBUZELE ELECTRICE 
DE LA PLOIEȘTI

Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației 

a anunțat că a fost fi nalizată procedura 
de achiziție a 51 de autobuze electrice 
pentru municipiile Alba Iulia, 
Buzău, Constanța și Ploiești. Nouă 
dintre acestea-însoțite de trei stații 
de încărcare rapidă și nouă stații de 
încărcare lentă- vor ajunge la Ploiești. 
Costul achiziției se ridică la 24.200.262 
lei fără TVA, contravaloarea 
mijloacelor de transport urmând 

să fi e achitată aproape integral prin 
Programul Operațional Regional 
2014-2020. Pentru municipiul 
nostru, achiziția s-a realizat în urma 
semnării acordului de parteneriat și a 
protocolului de asociere între Primăria 
Ploiești și MLPDA, în mandatul 
fostului primar, Adrian Dobre. Noile 
autobuze ar urma să circule, potrivit 
documentației procedurii de achiziție, 
pe traseele 2 și 2 barat.

inisterul Lucrărilor Publice să fie achitată aproape integral prin

PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUNII, IMM-URILE VOR PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUNII, IMM-URILE VOR 
PRIMI BANI PENTRU REDRESAREA AFACERILOPRIMI BANI PENTRU REDRESAREA AFACERILORR
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Deși se spune că biserica veche este 
prima construcție care se ridică în 

aceste locuri, există documente care arată 
că, de fapt, Schitul „Sf. Nicolae”, de pe 
Molomoț  (cartierul Furnica), a fost întâiul 
edifi ciu din așa-numitul Plai, fi ind atestat 
documentar în 1581. Adevărat este însă 
că Mănăstirea Sinaia este nucleul viitoarei 
așezări de pe Valea Prahovei, afl ată în 
granițele de astăzi din anul 1884; primul 
drum pe această vale a fost construit de 
argații de la mănăstire. Revenind deci 
la marele spătar Mihai Cantacuzino, el 
zidește lăcașul în anul 1695, iar la început 
aduce aici 12 călugări, după modelul celor 
12 apostoli ai Mântuitorului Iisus. Pentru 
cine nu știe, Catedrala Carpaților, cum mai 
este supranumită Mănăstirea Sinaia, este 
organizată în curtea veche și curtea nouă.

CTITORIA VECHE A 
CANTACUZINILOR

Curtea veche conține biserica ctitorită de 
Cantacuzino, realizată în stil brâncovenesc, 
stil de infl uență barocă, dar cu caracteristici 
din Țara Românească, respectiv, coloanele 
sculptate în piatră și ornate cu motive 
fl orale și vegetale și pridvorul adăugat 
pronaosului, naosului și altarului. Foarte 
interesant este portalul bisericii, pictat de 
Pârvu Mutu Zugravul (pictorul preferat 
al Cantacuzinilor), care-l reprezintă pe 
Moise cu Tablele Legii, pe fratele lui, 
Aaron, cu toiagul înfrunzit, iar în centru 
se găsește stema familiei fondatoare- 
vulturul bicefal ce ține în gheare semnele 
imperiale ale puterii: sceptrul și crucea. 
De altfel, astăzi se păstrează în mare parte 
pictura originală. De exemplu, cupola 
pridvorului este pictată cu scene din viața 
Sfi ntei Ecaterina (ocrotitoarea mănăstirii 
de la Muntele Sinai), a Sfântului Gheorghe 
(protectorul  Moldovei  și al militarilor) 
și a Sfântului Dumitru (ocrotitorul Țării 
Românești).  Pronaosul  este dominat 
de  tabloul votiv  care îl reprezintă pe 

ziditor, Mihai Cantacuzino, înconjurat de 
cei optsprezece copii (mulți dintre ei fi ind 
adoptați, marele spătar fi ind recunoscut 
pentru imensa sa milă creștină), de 
prima și de a doua soție, precum și de alți 
membri ai familiei Cantacuzino, începând 
cu Neagoe Basarab și continuând cu Radu 
Șerban,  Constantin Șerban,  Constantin 
Cantacuzino, domnitorul  Șerban 
Cantacuzino etc. Tot în curtea veche se mai 
găsește un paraclis, ce datează din anul 1695 
și cavoul lui Tache Ionescu, prim-ministrul 
din perioada  Primului Război Mondial, 
care a avut un rol foarte important în unirea 
țărilor române, în 1918. Acesta a dorit să 
fi e înhumat aici, de Mănăstirea Sinaia fi ind 
legată o miraculoasă vindecare a sa, după o 
boală gravă.
BISERICA MARE, ZIDITĂ DE 

CĂLUGĂRII OBȘTEI
În curtea nouă se afl ă biserica din piatră 

și cărămidă, închinată Sfi ntei Treimi, 
construită între anii 1842-1846, prin grija 
călugărilor care locuiau aici; între timp, 
obștea crescuse la peste 60 de nevoitori. 
Lăcașul a fost distrus de trupele străine de 
mai multe ori, fi ind parțial reconstruit între 

anii  1893-1903  și renovat complet după 
planul arhitectului George Mandrea. Biserica 
e o sinteză a culturii arhitecturale religioase 
românești, cu ziduri groase caracteristice 
mănăstirilor din Moldova și elementele 
specifi ce ale stilului brâncovenesc, din Țara 
Românească. Exteriorul conține un brâu 
verde de ceramică smălțuită, format din 
trei linii răsucite din loc în loc, acesta având 
odublă semnifi cație: unitatea Sfi ntei Treimi 
într-un singur Dumnezeu și principatele 
Transilvania, Moldova și Țara Românească, 

unite într-o singură țară. Pictura a fost 
executată pe fond de aur mozaicat de 
artistul danez Aage Exner. Acesta a 
realizat un tablou votiv cu cinci personaje: 
mitropolitul primat  Iosif Gheorghian,  care 
a resfi nțit biserica în  1903, Regele  Carol 
I,  în costum de  ofi țer, cu mâna stângă 
sprijinită pe o coloană căreia îi lipsește un 
colț (aluzie la ținuturile românește din afara 
granițelor țării), Regina Elisabeta  ținând 
de mână pe Principesa Maria (singurul lor 
copil, mort la o vârstă fragedă) și spătarul 
Mihai Cantacuzino. În biserică se mai 
găsesc o piesă extrem de rară, înregistrată în 
catalogul UNESCO, epitaful lucrat de Ana 
Roth, în fi r de aur și mătase colorată, dar 
și scaunele regale, unul cu blazonul regal 
și emblema  „Nihil sine Deo”  (Nimic fără 
Dumnezeu). Carol I este cel care asigură 
curentul electric la mănăstire, aceasta 
fi ind prima așezare religioasă din țară 
electrifi cată. De altfel, familia regală a locuit 
la Mănăstirea Sinaia vreme de 11 ani, dar 
numai în timpul vacanțelor, până când au 
fost fi nalizate lucrările celeilalte bijuterii din 
Sinaia, am numit Castelul Peleș. În clădirile 
care i-a găzduit, a fost organizat primul 
muzeu religios din țară, care funcționează și 
în zilele noastre.

Începuturile orașului Slănic 
sunt legate de spătarul Mihai 

Cantacuzino. Acesta, dându-și 
seama ca în zonă exista un bogat 
zăcământ de sare și vrând să 
deschidă o mină, a cumpărat, 
în 1685 și 1694, moșia Slănic. 
Din zapisul care consemnează 
tranzacția din 1685 mai rezulta 
că, la Teișani, au existat vechi 
ocne, dar de dimensiuni mai mici. 
Zapisul din 20 aprilie 1685 (7193) 
arată că moșnenii din Slanic vând 
spătarului Mihai Cantacuzino 
„...jumătate din preste tot hotarul 

cu tot locul cu sare, unde este a 
se face ocna...”, cu 700 de talere. 
Prima exploatare s-a deschis în 
anul 1688, pe Valea Verde, iar 
între anii 1689-1691, au apărut 
minele de la Baia Baciului. În 
anul 1713, Cantacuzino donează 
moșia sa din Slanic, cu ocnele 
de sare, mănăstirii Colțea, din 
București. Primele mine erau în 
forma de clopot, mărturie stând 
așa-zisele pâlnii de scufundare 
de la locul acestor exploatări. În 
prima parte a sec. al XVIII-lea, 
sarea s-a exploatat din ocnele 

Baia Verde, Baia Baciului (1800-
1854), Ocna din Vale (1819-
1865) si Ocna din Deal (1838-
1865), utimele două fi ind atestate 
documentar din 1847. Din 1865 
s-a trecut la exploatarea sării 
în mina „Sistematica”, din zona 
Voinoaia, moment în care se trece 
de la exploatarea „în clopot” la cea 
„cu mai multe camere”. În 1881 s-a 
deschis mina Carol, iar în 1912-
mina Mihai. Sub acestea două 
s-a deschis apoi mina Unirea, azi, 
unul dintre cele mai cunoscute 
locuri turistice din România.

ȘTIAȚI CĂ ȘI ORAȘUL SLĂNIC ÎȘI LEAGĂ 
EXISTENȚA DE MIHAI CANTACUZINO?EXISTENȚA DE MIHAI CANTACUZINO?

MĂNĂSTIREA SINAIA, CTITORIA MĂNĂSTIREA SINAIA, CTITORIA 
CANTACUZINILOR DE LA CARE CANTACUZINILOR DE LA CARE 
ȘI-A LUAT NUMELE ȘI ORAȘUL ȘI-A LUAT NUMELE ȘI ORAȘUL 

DE PE VALEA PRAHOVEIDE PE VALEA PRAHOVEI
Istoria Mănăstirii Sinaia începe cu pelerinajul marelui spătar Mihai Cantacuzino, 

împreună cu mama sa, Elena și sora Stanca, la Ierusalim. Cu acel prilej, călătorii 
români ajung și la Muntele Sinai, locul unde Moise a primit tablele cu cele 10 porunci. 
Atât de impresionat a fost Cantacuzino de tot ceea ce a văzut încât s-a decis să închine 
Sfi ntei Fecioare Maria o biserică în munții din Țara Românească. Inițial, Patriarhul 
Ierusalimului a denumit-o „Mănăstirea Buceagul”, dar ctitorul ei a vrut altfel, așa 
cum scrie și în „actul de fondațiune”: „Am zidit din temelie și am înălțat un schițișor, 
numindu-se Sinaia, după asemănarea Sinaiei cei mari  și după-cum arată și 
Patriarchul Țarigradului Gavriil (1702), pe care Sinaia au numit-o bine făcând, îndemnându-
se de multă dragoste și cucernicie ce avea către sfântul și de Dumnezeu umblatul muntele 
Sinaiei”. 

anii 1893 1903 și renovat complet după unite într o singură țară Pictura a fost

Biserica Veche

Biserica Noua
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O NOUĂ SUBSTAȚIE DE AMBULANȚĂ LA PUCHENII MARI

Potrivit declarațiilor de avere, cei 9 
magnifi ci care compun Consiliul 

Autorității de Supraveghere Financiară au 
încasat, anul trecut, următoarele venituri:

-Nicu Marcu, președinte, numit însă 
recent în această funcție, a avut venituri 
salariale, în 2019, de la Curtea de Conturi 
și Academia de Studii Economice. Pentru 
primul loc de muncă la stat a încasat 317.159 
lei/an, respectiv, 26.249 lei ( cât 17 salarii 
minime nete pe economie), iar de la ASE, 
instituție tot de stat, 128.139 lei/an (10.670 
lei/lună). Să nu ne întrebați cum a reușit 
acest om să fi e concomitent, în programul 
de 8 ore de lucru, în două locuri, respectiv, 
la facultate și la CC. Marcu este născut în 
1968, la Craiova și a fost deputat de Bacău, 
din partea PNL, partid din care a demisionat 
ulterior, pentru a trece la Curtea de Conturi. 
Este profesor universitar la ASE București, 
dar a mai ocupat, în paralel, și alte funcții 
la stat, cum ar fi  la Secretariatul General al 
Guvernului, Ministerul Mediului și ANAF;

-Elena Doina Dascălu, prim-
vicepreședinte: a declarat venituri nete 
anuale de 664.831 lei, ceea ce înseamnă 55. 
402 lei/lună, cât 35 de salari minime nete pe 
economie sau 11.500 euro/lună. Comparați 
această sumă de șef din România cu leafa 
cancelarului german, care conduce totuși 
o țară și cea mai performantă economie 
europeană, responsabilitate pentru care 
primește 17.732 de euro plus aproape 1.000 
de euro sporuri specifi ce funcției sale în 
sectorul public. Dascălu are două facultăți, 
una la stat și alta la privat, este doctor în 
științe economice și a lucrat toată viața la 
stat, fi e la Curtea de Conturi sau Parlament, 
fi e la Ministerul Finanțelor Publice sau în 
aparatul de lucru al premierilor Grindeanu 
și Tudose, fi e la Electrica ori, acum, la ASF;

-Gabriel Grădinescu, vicepreședinte: 
a primit anul trecut 618.652 lei, deci bagă 
lunar în buzunar 51.554 lei (10.740 euro). 
Acesta are studii la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, a lucrat la falimentata 
Bancă Agricolă, apoi la Raiff eisen Bank și 

Bancpost;
-Cristian Roșu, vicepreședinte: acesta 

lucrează în ASF de la  înfi ințare, când 
avea în declarația de avere numai datorii. 
Cu lefuri anuale cuprinse între 504. 519 
lei (2013) și 612.239 lei/51.019 lei lunar 
(2019), omul a făcut economii de aproape 
o jumătate de milion de lei. Datoriile nu i 
le punem, fi indcă pot fi  integral achitate cu 
leafa pe 3 luni. Roșu este de formație inginer 
(Electrotehnică), dar s-a specializat ulterior, 
prin două-trei cursuri postuniversitare, în 
fi nanțe. A lucrat la fi rme de mașini electrice, 
apoi la Bankcoop (a doua „gaură neagră”, 
după Bancorex, care a secătuit sistemul 
fi nanciar postdecembrist din România), 
iar din 2007 s-a „prins” la stat, ca director 
la Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private și mai apoi la Fondul de 
Garantare a Asiguraților și ASF;

-Ștefan Daniel Armeanu, vicepreședinte: 
acest român norocos face trei lucruri 
deodată, în sensul în care lucrează la ASF, dar 
și la Universitatea București sau la Academia 
de Studii Economice. De la ASF a încasat 
638. 466 lei/an (53.205 lei/lună sau 11.084 
euro/lună), de la Universitatea București 
a primit 6.429 lei (pentru ce s-o mai fi  
deranjat???), iar de la ASE, 116.734 lei (9.727 
lei/lună). Armeanu lucrează la ASF din 2014, 
dar e și o persoană cu destin fast: a primit 
moștenire vreo 6 locuințe, iar pe altele cinci 
le-a cumpărat. Între timp, ca orice persoană 
respectabilă ce lucrează numai la stat, și-a 
făcut depozite bancare de  1,27 milioane de 
lei, din care ar putea stinge oricând datoria de 
190.000 euro, pe care a declarat-o. În vârstă de 
45 de ani, Armeanu are două facultăți și două 
mastere, în matematică și Finanțe-Bănci, ba 
la vârsta lui e și conducător de doctorate. Este 
profesor universitar la ASE și în paralel a fost, 
rând pe rând, ba conducător de proiecte, ba 
la „Generali” pentru ca, în fi nal, în 2013, să 
dea marea lovitură a vieții sale, la ASF;

-Jozsef Birtalan, membru neexecutiv: 
ca persoană neexecutivă, deci și fără o 
extraordinară responsabilitate, acesta 

primește 342.515 lei/an (28.542 lei/lună), 
bani pesemne din care a economisit și cei 
aproape 600.000 lei trecuți în declarația 
de avere. Membru al UDMR, Birtalan 
este de meserie inginer în tehnologia 
construcțiilor de mașini, dar s-a scos cu un 
master în economie, obținut în Ungaria și 
cu un curs la Colegiul Național de Apărare. 
Omul le-a încercat pe toate: a fost secretar 
de stat în Ministerul Telecomunicațiilor 
și Ministerul Transporturilor, apoi 
membru în CA al RomTelecom și BCR, 
vicepreședinte pentru IMM, vicepreședinte 
la Agenția Funcționarilor Publici, membru 
în consiliile de supraveghere ale BCR și 
Fondul Proprietatea, administrator public 
al județului Harghita, vicepreședintele al CJ 
Harghita, iar la urmă, președintele ANFP și 
membru în ASF;

-Aura Gabriela Socol: lucrează tot 
așa, la ASF și ASE, încasând de la prima 
338.915 lei (28.242 lei/lună), iar de la 
universitate-91.094 lei/an. Dar grandios este 
că Socol are în declarația de avere 3 pagini și 
jumătate de... depozite bancare, însumând 
în jur de 1,8-1,9 mil. lei. Aura Socol are 
43 de ani și a început să lucreze direct la 
stat în 2007, ca absolventă a ASE. Când 
muncea la Ministerul Finanțelor Publice 
a făcut rapid un doctorat, în 2013 a trecut 
la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
iar în 2017-2018 (guvernele Grindeanu și 
Tudose) prinde un post de secretar de stat, 
apoi devine membru în Comisia Națională 
pentru trecerea la moneda euro. Este 
profesor universitar și, evident, membru 

neexecutiv în Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară;

- Ioan Gheorghe Țara, membru 
neexecutiv: este poate cel mai sărăcuț dintre 
toți cei din conducerea ASF, dar interesant 
este că omul face două servicii consecutiv, 
unul la București, la ASF, de la care încasează 
338.915 lei (28.242 lei/lună), iar altul la 
Oradea, la Universitate, de unde primește 
151.767 lei/an (12.647 lei/lună). Vorbind 
despre averea sa modestă, zicem că n-a avut 
timp, deoarece lucrează la ASF doar din 2019. 
Țara a abolvit Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, unde are și un doctorat în 
economie și a avut cinci locuri de muncă: 
Sistemul Gospodăriei Comunale Bihor, 
Direcția teritorială Financiară de Stat Bihor, 
Curtea de Conturi Bihor (director), în tot 
acest timp având și o carieră universitară, la 
Facultatea de Științe Economice din Oradea; 

-Ovidiu Răzvan Wlassopol, membru 
neexecutiv: fostul soț al Olguței Vasilescu 
lucrează la ASF din 2017, probabil de aceea 
și-a permis plasamente de doar 200.000 
lei. Acesta a încasat anul trecut o leafă de 
388.648 lei (32.387 lei/lună, respectiv, 6.747 
euro/lună). Cu Wlassopol e mai ușor. Omul 
scrie că are două facultăți, dar nu și care 
sunt acestea și a lucrat între 1997 și 2002 
ca jurnalist, apoi a trecut direct la Comisia 
Națională a Valorilor Mobiliare, iar din 
2013, la ASF, dar întâi pe post de consilier de 
cabinet la șefi i cei mari și abia din 2017, cum 
spuneam, prinde un post bun.

A fost deschisă, la Puchenii 
Mari, satul Miroslăvești, 

a 12-a substație a Serviciului 
de Ambulanță Prahova, care va 
deservi aproximativ 23.000 de 
locuitori. Programul de lucru va fi  
fără întrerupere, iar echipajele vor 
interveni cu autospeciale de tip 
B2. Alături de primarul comunei, 
Constantin Negoi, a fost prezent 
la inaugurare și prefectul Cristian 
Ionescu. Acesta le-a adresat 
reprezentanților Serviciului de 
ambulanță următorul mesaj: 
„Mă bucur că, într-o perioadă 
extrem de tulbure, care nu prea 

ne-a permis să ne facem planuri, 
avem, totuși, oameni care s-au 
ambiționat să privească mai 
departe de acest moment și să facă 
tot posibilul pentru a da vieții o 
șansă. Prin deschiderea acestei 
substații, timpul de intervenție va 
fi  scurtat, iar accesul va fi  mult 
mai rapid în cazul accidentelor 
rutiere, stopurilor cardio-
respiratorii etc. Pentru prahovenii 
din această zonă, dumneavoastră, 
personalul medical care veți 
asigura permanența, sunteți, 
înainte de toate, un factor moral 
foarte important pentru că știu 

că, începând de azi, atunci când ei 
vor suna la 112, le veți fi  aproape 
mult mai repede. Să sperăm, însă, 
că aceste apeluri vor fi  rare, iar 
intervențiile dumneavoastră vor 
fi  soldate cu succes.” SAJ Prahova, 
cu centrul de bază în Ploiești, 
are în județ 12 substații, 8 în 
mediul urban- Băicoi, Câmpina, 
Comarnic, Mizil, Sinaia, Slănic, 
Vălenii de Munte, Urlați și 4 în 
spațiul rural- Bălțești, Ciorani, 
Apostolache și Puchenii Mari, 
ultimele două deschise în acest 
an.

a
d
d
l
f
i
B
C
l
I
r
a
„
e

CE SALARII ÎNCASEAZĂ CE SALARII ÎNCASEAZĂ 
CONDUCEREA ASF CONDUCEREA ASF 
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ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE

primește 342 515 lei/an (28 542 lei/lună) neexecutiv în Consiliul Autorității de

Anunt de aducere la cunostinta publica, in presa,  
a desemnarii mandatarului fi nanciar

Subsemnatul Apostolache Mihai Cristian, in calitate de candidat independent la Camera 
Deputatilor, o desemnez pe dna Vasile Georgiana Alina mandatar fi nanciar – coordonator 
pentru Judetul Prahova, pentru alegerile parlamentare din 06 decembrie 2020.

                                                               Ploiesti, Prahova,   04.11.2020
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MAIA SANDU, VICTORIE MAIA SANDU, VICTORIE 
ÎN TURUL I. ÎN TURUL II ÎN TURUL I. ÎN TURUL II 

... ATENȚIE, DODON! ... ATENȚIE, DODON! 
„Maia Sandu a reușit, prin câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale 

din Republica Moldova, o performanță extraordinară! Sper că și peste două 
săptămâni frații noștri basarabeni se vor mobiliza pentru viitorul lor european. Sunt 
alegeri cu miză geopolitică pronunțată, în contextul tensiunilor care infl amează tot mai 
mult vecinătatea estică a UE. Sunt alături de Maia Sandu în lupta sa cu încremenirea 
într-o realitate de mult expirată, de care se agață contracandidatul ei. Felicitări și succes 
în continuare! Locul Republicii Moldova este în Europa și Maia Sandu e simbolul acestei 
opțiuni!” Este mesajul de felicitare al fostului premier al României, Mihai Tudose, alături 
de vocile lui Ludovic Orban, Eugen Tomac, Donald Tusk,  Dragoș Tudorache și alți ofi ciali 
români și europeni. 

Istoria se repetă? La patru ani, 
din nou duel Sandu – Dodon în 

turul doi  
Așadar, la capătul unei campanii 

prezidențiale cam anoste și mai plicticoase 
decât cea precedentă, istoria se repetă. În 
cel de-a doilea tur al prezidențialelor de 
la Chișinău au trecut, după cum și era de 
așteptat, nu numai în contextul sondajelor 
de opinie, aceiași doi politicieni ca și în 
2016: Maia Sandu și Igor Dodon. Decât că 
acum de pe poziții inversate – lidera PAS 
de pe locul întâi, cu 36,16%, iar candidatul 
„independent” al PSRM – cu 32, 61% din 
sufragii. Ambii se vor lupta pe 15 noiembrie 
pentru fotoliul de șef al statului. Acum patru 
ani, în primul tur, Dodon acumula aproape 
48% din sufragii, iar Maia Sandu 38,71%, 
adică aproape 10% față de nici 3,5% în anul 
curent pe poziții inversate. De astă dată 
lidera PAS a repurtat o victorie nescontată 
în primul tur – toate sondajele îl dădeau 
învingător cu 6-10% pe actualul președinte. 
Până și exit-poll-ul de după închiderea 
secțiilor de vot indica inițial o diferență de 
5% în favoarea lui Dodon. Așa că victoria 
Maiei Sandu a venit ca o surpriză pe cât de 
neașteptată, pe atât de plăcută, chiar dacă în 
acest an prezența la urne în primul tur a fost 
de 42,76% față de 50,95% în 2016. „Ieri în 
Moldova au câștigat oamenii. Peste 149 de 
mii de oameni au ieșit la vot în afara țării. 
Au stat ore întregi în rând. Plecăciuni 
tuturor. Am câștigat primul tur datorită 
dumneavoastră. Mulțumim întregii țări!”, 
a declarat Maia Sandu a doua zi. 

Succesul liderei PAS a fost și o replică 
alegerilor pentru primăria capitalei. Deși Ion 
Ceban și-a luat „concediu de o săptămână 
de la primărie” ca să-i ajute mentorului său 
cu experiența acumulată la ultimele alegeri 
locale, în Chișinău Maia Sandu și-a devansat 
contracandidatul cu mai bine de 10 la sută 
(45,2%  față de 34,17% pentru Dodon). Dar 
scorul cel mai distrugător a fost al diasporei, 
unde candidata PAS s-a impus detașat cu 
70,12% din voturi, în timp ce Dodon, cu 
3,65%, s-a clasat abia pe locul trei, devansat 
și de Renato Usatîi, cu 17,25% din sufragii. 

Altminteri, diaspora a făcut și de astă dată 
istorie. Cei aproape 150 de mii de alegători 
stabiliți în străinătate, echipați cu măști și 
mănuși, au ieșit din toate colțurile lumii 
chiar de la prima oră și au stat, în ploaie și 
frig, ceasuri întregi la coadă nu atât ca să-și 
exercite dreptul de vot, cât să pună umărul 
la multașteptata schimbare acasă. Le vor 
îndreptăți speranțele cei care, acasă, la cald 
au așteptat să vadă cine va ieși în turul doi 
și abia după asta să decidă dacă vor rămâne 
în continuare indeciși sau se vor urni în 
sfârșit spre secțiile de vot? Vom afl a abia 
peste două săptămâni. Deocamdată însă cei 
care s-au prezentat la secțiile de vot, în afară 
de primii doi candidați, au optat după cum 
urmează: Renato Usatîi (Partidul Nostru) – 
16,9% din voturi (și aici surpriză, nu locul 
trei, cât scorul!) ,Violeta Ivanov (Partidul 
„ȘOR”) – 6,49%, Andrei Năstase (Platforma 
DA) – 3,26%, Octavian Țâcu (PUN) – 
2,01%, Tudor Deliu (PLDM) – 1,37%, iar 
Dorin Chirtoacă (Blocul „Unirea”) – 1,2% 
din sufragii. Altminteri, Chirtoacă a obținut 
cu circa 7 mii de voturi mai puțin decât 

numărul de semnături colectate pentru a fi  
înscris la CEC candidat.  
„Discriminare și nedreptate” la 

mituirea votului 
Deși Ofi ciul pentru Instituțiile 

Democratice și Drepturile Omului 
(ODIHR) al OSCE apreciază primul tur 
ca fi ind organizat profesional și gestionat 
transparent, umbrit doar de încălcări 
neînsemnate (anumită infl uență străină 
și alegații privind cumpărarea de voturi), 
observatorii locali s-au arătat mai critici. 
Misiunea de observare „Promo-LEX” 
înregistrase peste 300 de incidente raportate 
de observatori ei numai până în amiaza zilei 
de 1 noiembrie (orele 14:00), dintre care 
cele mai multe de transportare organizată 
a alegătorilor din regiunea transnistreană 
și de oferire a recompenselor materiale 
sau bănești pentru a-i determina să-și dea 
votul în favoarea unui anumit candidat. Un 
caz ieșit din comun s-a produs la o secție 
de votare din Căușeni (localitate la nici 20 
km de Tighina și aproape 30 de Tiraspol), 
unde s-a prezentat un grup de alegători din 
regiunea transnistreana și s-au interesat la 
membrii secției unde-și pot ridica solda 
pentru exprimarea votului. Și cum aceștia 
le-au explicat clar că pentru vot nu se achită, 
o bună parte dintre cei veniți să voteze au 
făcut stânga-mprejur, fără a se mai închina 
urnei de vot. Cazuri de transportare 
a alegătorilor au fost documentate în 
majoritatea localităților din raioanele 
limitrofe zonei transnistrene, toți cei veniți 
din vecinătate purtând echipament de 
protecție absolut de același tip (ca ieșiți 
dintr-un incubator!), mai având și pungi 
similare. E îndoielnic ca în ele să fi  încăput 
aceleași sume ca în „kulioașile” lui Dodon, 
dar menirea lor nu era alta decât a ascunde 
ofertele, materiale sau pecuniare. Pentru că 
mai toate pungile făceau cale de la autobuz 
sau microbuz spre o locație prestabilită, tur-
retur. Discutând cu câțiva inși mai habarnici 
din raioanele transnistrene, am afl at și 
nemulțumiri – adicătelea, pe ce temei celor 
de la Tiraspol li se oferă tocmai 400 de lei, 
iar „nouă, de la Bender numai 100 de lei?” 
Aceeași situație și într-o ceartă dintre unul 
din organizatori și dezamăgiții aduși la 
vot. „Ne-au promis 400 de lei, dar ne-a dat 
numai 100, iar altora nici atât. Nu-i corect 
ce fac, noi o să ne plângem, că știm unde și 
cui”, striga un bărbat convins că votul costă 
nici mai mult, nici mai puțin, 400 lei.

Ofi cialii de la CEC nu au dorit să ne 
spună din partea cărui candidat au parvenit 
ofertele, decât că vor transmite informația 
organelor competente să ia măsuri. Iar până 
organele se vor scărpina să afl e ce și cum, 
dar mai ales să comunice public ce măsuri 
se vor lua, nu ne-a fost greu să constatăm 
adevărul odată cu anunțarea rezultatelor: 
cei 17.709 alegătorii transnistreni, cu circa o 
mie mai mult decât în 2016, au votat la cele 
42 de secții destinate lor în proporție 74,25% 
candidatul Igor Dodon și doar 13,34% pe 
Maia Sandu, iar 7,18% pe Renato Usatî i. 
Ceilalți abia de au contabilizat voturi în jur 
de un procent. Și la prezidențialele din 2016, 
transportați organizat, transnistrenii și-au 
dat votul tot pentru candidatul socialiștilor, 
Igor Dodon.

Ghicitul în ouă și un electorat 
paralel în diasporă 

Învins atât de neașteptat, candidatul zis 
independent Dodon, abia după nelipsita 
planiorca (din rusă, ședință de planifi care 
– N.M.) colhoznică de luni cu înalții 
demnitari de stat, spicherul Greceanîi și 
premierul Chicu, a făcut prima declarație. 
În primul rând a mulțumit celor care au ieșit 
la vot, dar în special funcționarilor „care 
au organizat un proces de vot impecabil, 
liber și corect” (chiar așa?!). Apoi și-a 
felicitat contracandidata, dar nu fără aluzii 
cu regurgitări –„au vorbit despre fraudări, 
ar fi  bine să-și ceară scuze publice de la 
cetățeni și funcționari pentru promovarea 
acestor falsuri. Noi am demonstrat că 
putem organiza alegeri libere, corecte și 
democratice”. Dar asta oare nu e un fals? 
După care s-a apucat de capul diasporei, 
de care, fi rește, e cel mai nemulțumit. Că, 
uite, a fost foarte activă, dar votează diferit 
de preferințele generale a celor din țară, 
reprezentând „un electorat paralel celui 
al Republicii Moldova”. Că are „propria 
viziune și propriile preferințe politice”, 
dar „în mare parte se afl ă în disonanță cu 
preferințele populației majoritare care 
locuiește și muncește în țară”. 

Dar dincolo de toate aceste noi declarații 
și de ghicitul în ouă de la Taraclia (o bătrână 
de aici i-a ghicit în ouă și i-a prezis că va 
câștiga din primul tur), Igor Dodon este 
marele perdant al scrutinului prezidențial 
din 1 noiembrie. În doar 4 ani numărul 
susținătorilor săi s-a redus cu peste 240 de 
mii de votanți. Nu i-a adus mai multe voturi 
nici dublarea numărului secțiilor de vot 
în Rusia – deși capacitatea celor 17 secții 
de vot era de 85.000 alegători, la urne s-au 
prezentat doar 5.603 de cetățeni moldoveni. 
A ratat pentru că a preluat schemele, 
șmecheriile, ilegalitățile, mass media ale 
lui Plahotniuc –  cumpărarea de deputați 
la bucată,  scandalul cu Gațcan, afaceri 
cu Platon și eliberarea mai multor penali 
implicați în  spălătoria masivă de bani. A 
furat voturi în turul I, aducând la urne din 
Transnistria cam tot atâția votanți  ca în 
turul II, 2016. Și pentru că a trădat – atât 
promisiunile din 2016, cât mai ales Patria. 
Lumea s-a revoltat pentru că vrea o viață 
normală și valul de protest a contat enorm. 
Dar… Atenție la Dodon! 

Alegerile nu s-au sfârșit, mai avem turul 
II, mai sunt  două săptămâni de campanie, 

în care PAS și proeuropenii au nevoie 
de vigilență și acțiune. Acum abia se va 
da lupta decisivă. Or, Dodon se arată în 
continuare ferm convins în mobilizarea 
masivă a  alegătorilor de „centru-stânga”, 
care ar reprezenta, în ferma sa convingere, 
55-60%, adică o majoritate  din total. Și 
declară că este sigur de victoria sa în turul 
II, fi ind încrezut că cetățenii se vor mobiliza 
masiv pentru a nu permite „destabilizarea 
situației în țară”. Deci… Atenție la Dodon!

Igor Dodon e un președinte rănit, dar 
care are însă la dispoziție încă multe pârghii 
de putere și joacă încă. Va juca până în 
ultimul moment cariera, averea, libertatea! 
În plus, polit-tehnologii din spatele său 
au toate instrumentele spre a răsturna 
situația. Pot recurge la cele mai murdare 
mecanisme și pot amplifi ca furtul din turul 
I (majoritatea fraudelor sunt destinate 
turului doi). Pot face toate mizeriile de 
pe lume, de la  negocieri cu mâna prinsă 
în menghină cu Shor până a arestarea lui 
Usatîi. Așadar… Atenție la Dodon!

Acum cine va zbura  la 
Moscova – Dodon sau Usatîi?
Apropo de electoratul lui Renato 

Usatîi. Chiar dacă toți deja foștii candidați 
proeuropeni și unioniști și-au declarat 
instantaneu în dimineața de luni sprijinul 
pentru Maia Sandu, toate voturile lor abia 
dacă întrec cu un procent scorul Violetei 
Ivanov, pe care mizează în turul doi (și nu 
numai!) anume Dodon. Nici apelul celor de 
la „Pro Moldova” de a susține în turul doi 
candidata PAS, nici presupunerile că Pavel 
Filip/ PDM va urma exemplul foștilor colegi 
nu fac garanția succesului sută la sută. Din 
rândul indecișilor te miri dacă se va acoperi 
necesarul pentru victoria liderei PAS în 
turul II. Mai accesibil negocierilor, cu toate 
rezervele Maiei Sandu, rămâne Renato 
Usatîi și electoratul său. În turul doi, votanții 
lui Usatîi  se pot îndrepta spre ambii 
candidați, poate cu precădere împotriva lui 
Dodon, dar mulți vor sta acasă. Depinde 
însă mult ce va face și liderul „Partidului 
Nostru”, candidat pro-rus, în principiu – va 
lua avionul spre Moscova sau va accepta 
un dialog cu Maia Sandu? Dacă și lidera 
PAS îl va accepta sau solicita. De vreme ce 
a fost posibilă o alianță improprie dintre 
ACUM și PSRM pentru a scoate republica 
din capturarea lui Plahotniuc, de ce nu ar fi  
posibil un acord, deloc impropriu, între PAS 
și „Partidul Nostru”, pentru a o scoate din 
capturarea lui Dodon?
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Istoria se repetă? La patru ani numărul de semnături colectate pentru a fi

Un post-scriptum necesar 
Înainte de a expedia acest articol pe adresa redacției, am intrat în posesia știrii că cei doi, 

Maia Sandu și Renato Usatîi, au convenit la o întâlnire în vederea unui dialog. Lidera PAS 
a fost cea care l-a sunat pe Usatîi, acesta acceptând. „Am discutat astăzi cu Maia Sandu, iar 
mâine ne vom întâlni. Eu am întrebări, eu am făcut promisiuni la oameni. Vom discuta și 
ulterior voi anunța următorii pași”, a declarat Usatîi, care, de altfel, insistă ca primul decret al 
noului președinte să vizeze dizolvarea actualului legislativ. La rândul ei, Maia Sandu susține 
că urmează să se întâlnească cu mai mulți politicieni, inclusiv Usatîi. „Noi pornim de la 
premisa că alegătorii noștri au aceleași obiective, vor să trăiască într-o țară unde statul e 
funcțional, nu e folosit de diferite grupări corupte, unde statul poate încuraja dezvoltarea 
afacerilor. Dacă Renato Usatîi susține și împărtășește aceste obiective, nu văd de ce nu ar 
contribui la o luptă comună de debarcare a lui Dodon”, a precizat Maia Sandu. Totodată 
ea acceptă alegeri anticipate doar într-un cadru legal. „Trebuie să vedem cum ajungem 
acolo, pentru că există prevederi legale foarte clare. Dar la primul pas trebuie să curățim 
Președinția și la următorul să ajungem la celelalte instituții, inclusiv la Parlament. Optez 
pentru anticipate în momentul în care găsim o soluție legală pentru a dizolva Parlamentul”, 
conchide Maia Sandu.
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Clubul Sportiv Municipal Ploiești a confi rmat prezența 
echipei de handbal masculin în sezonul 2020-2021 al 

Diviziei A, urmând a se baza cam pe acelaşi lot din sezonul 
anterior, majoritatea jucătorilor care n-au avut şansa de a 
participa la turneul fi nal al juniorilor 1 făcând acum pasul spre 
seniorat.

Noul sistem competițional va fi  stabilit 
în funcţie de numărul de echipe dornice 
să participe, intenţia federaţiei fi ind să 
structureze competiţia pe două serii a câte 
9-10 echipe şi să se organizeze turnee de 
mai multe zile în care să se joace 4-5 etape. 
Este un sistem similar ca în Liga Zimbrilor, 
inclusiv cu acelaşi protocol medical, care 
prevede testări înaintea fi ecărui turneu. Există 
şi varianta organizării mai multor turnee, 
mai scurte, în weekend-uri, în contextul în 
care multe echipe au în componenţă elevi sau 

studenţi, dezavantajul fi ind reprezentat de faptul că ar fi  necesare 
testări mai dese, care afectează bugetele echipelor. Primul turneu 
al băieţilor ar urma să fi e organizat în a doua jumătate a lunii 
noiembrie, însă totul se va decide doar după ce se va şti numărul 
echipelor înscrise în competiţie.

TenisHandbal

Fotbal

Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

SPORT

FC Petrolul Ploiești a mai pierdut două 
puncte importante în clasament, 

după remiza cu CSM Slatina, scor 1-1 (0-
0), într-o partidă restanță contând pentru 
Liga a doua la fotbal, care a avut loc pe 
arena “Ilie Oană” din Ploiești.

Golurile au fost marcate de Buhăescu 
(69), respectiv Vlada (76), acesta fi ind 
primul punct câștigat pe teren străin de 
către CSM Slatina.

FC Petrolul: Kitanov – Olaru, Meijers, 
Manolache, Poelmans (80 Vajushi) – Salifu 
(59 Lax) – Constantinescu (46 Bratu), 
Matiș (46 Balint), Roige (cpt), Saim Tudor 
– Beleck (59 Buhăescu). Antrenor: Viorel 
Moldovan.

CSM Slatina: Grecu – C. Radu, Motroc, 
Manea, Demci (72 Vlada) – V. Gheorghe 
(cpt), O. Popescu (75 Necșulescu) – 
Oprescu, Doman (67 Grigore), Rogoveanu 
(67 Deta) – I. Stoica (72 Pisăru). Antrenor: 
Mihai Ianovschi.

Au arbitrat: Horia Mladinovici 
(București) – Bogdan Velicu (București) 
și Alexandru Filip (Constanța). Arbitru de 
rezervă: Claudiu Marcu (Constanța).

Observatori: Gheorghe Mihalache 
(București) și Andrei Simion (București).

Pentru Petrolul urmează partida cu 
Rapid București, care va avea loc vineri, 6 
noiembrie, de la ora 19, tot pe arena “Ilie 
Oană” din Ploiești.

Iată și celelalte rezultate ale ultimei 
etape:

AFC Ripensia Timișoara – AFC Turris-
Oltul Turnu Măgurele 4-2 (2-0). Au 
marcat: Darius Ţieranu (29), Nemanja 
Soković (44), Denis Golda (66), Tudor 
Călin (82 – pen.) / Nenad Lalić (61 – aut.), 
Adrian Voicu (69 – pen.)

AFC Dunărea 2005 Călăraşi – FC 
Metaloglobus Bucureşti 1-0 (0-0). 
Marcator: Valentin Alexandru (62)

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu – AFC 
Unirea 04 Slobozia 3-1 (1-1). Au marcat: 
Andrei Luduşan (45+1), Darius Buia 
(60 – pen.), Andrei Dragu (72) / Sabin 
Moldovan (9)

CSM Slatina – SCM Gloria Buzău 0-2 
(0-0). Marcatori: Cosmin Tucaliuc (47), 
Gabriel Nedelea (75)

ACS Fotbal Comuna Recea – ACS 
ASU Politehnica Timișoara 3-3 (3-2). 
Marcatori: Alin Văsălie (5), Ante Bakmaz 
(26), Romariu Rus (38) / Gabriel Oiţă (8 – 
aut.), Stefan Plazonja (43), Alin Ignea (59)

AFC Farul Constanţa – CS Mioveni 
1-1 (1-0). Marcatori: Florin Bălan (21) / 
Bogdan Rusu (54 – pen.)

03.11.2020, ora 17:00: U Craiova 1948 
SA – CS Aerostar Bacău

11.11.2020, ora 14:00
Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița – CS 

Concordia Chiajna și  AFK Csikszereda 
Miercurea Ciuc – CS Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu

Partida Fotbal Club Rapid București 
– AS FC Universitatea Cluj a fost 
reprogramată, la o dată care va fi  anunţată 
ulterior, ca urmare a rezultatelor pozitive 
la testarea COVID-19 a echipei oaspete.

Performanță majoră pentru tenisul 
prahovean, la Selecția Națională la 11 ani, 

eveniment organizat de Federația Română de 
Tenis la Centrul Național de Tenis din București 
și care a adunat la start pe cei mai buni juniori ai 
țării noastre la această categorie de vârstă.

Astfel, la fi nalul săptămânii trecute, tânărul 
jucător Eric Maximmilian Niță, legitimat la S&F 
Tennis System Club Ploiești, a câștigat turneul 
rezervat băieților, învingându-l în fi nală, cu 
6-4, 6-1, pe Laurențiu Badea, de la CS Major 
București.

În fi nala mică, Vlad Cătălin Sandu, de la ACS 
Tennis Team București, a dispus cu 6-3, 6-1 de 
Eneas Burde, de la CS Marc Tennis Cluj-Napoca.

erformanță majoră pentru tenisul

ERIC NIȚĂ A ERIC NIȚĂ A 
CÂȘTIGAT SELECȚIA CÂȘTIGAT SELECȚIA 
NAȚIONALĂ LA 11 NAȚIONALĂ LA 11 
ANI ORGANIZATĂ ANI ORGANIZATĂ 
DE FR DE TENISDE FR DE TENIS

Nou promovată în Liga Florilor, echipa feminină 
de handbal Activ Prahova Ploieşti a reuşit prima 

victorie în primul eșalon al handbalului românesc, 
impunându-se, în cel de-al treilea meci de la turneul 
organizat la Sfântu Gheorghe şi al patrulea din actuala 
ediţie a campionatului, în fața formației CSU Cluj Napoca, 
cu scorul de 24-19 (10-8).

„Mă simt eliberat după această victorie, deoarece aveam 
o mare presiune, pentru că eram priviţi ca şi cum am fi  
promovat pe nedrept. Acum am confi rmat că avem dreptul 
de a fi  aici, având aceeaşi echipă pe care am alcătuit-o pentru 
a ne lupta la barajul de promovare. Diferenţa a fost realizată 
de o mare determinare a fetelor, dar şi de o pregătire fi zică 
foarte bună”, a declarat antrenorul principal Florin Ciupitu.  

ACTIV PRAHOVA Ploiești: Inculeț, Paraschiv, A. 
Popescu – Beșleagă 9, Florea 5, Vartic 3, Bucă 3, I. Leuștean 
2, Lăscăteu 1, Panaite 1, Mureș, V. Leuștean, F. Popescu, 
State, Șerban. Antrenori: Florin Ciupitu, Nicolae Nimu.

PRIMA VICTORIE ÎN LIGA FLORILOR PRIMA VICTORIE ÎN LIGA FLORILOR 
PENTRU PRAHOVA ACTIV PLOIEȘTIPENTRU PRAHOVA ACTIV PLOIEȘTI

CSM PLOIEȘTI A ÎNSCRIS ECHIPA DE HANDBAL MASCULIN ÎN DIVIZIA ACSM PLOIEȘTI A ÎNSCRIS ECHIPA DE HANDBAL MASCULIN ÎN DIVIZIA A

Municipiul Ploieşti va găzdui cel 
mai important concurs de atletism 

organizat vreodată aici, reprezentând, 
totodată, o premieră pentru o întrecere de 
acest gen: desfăşurarea ei pe un hipodrom 
activ! Pe 6 noiembrie 2021, Hipodromul 
Ploieşti va fi  gazda Campionatelor Balcanice 
de Cross Country pentru seniori, tineret 
(U23) şi juniori 1 (U21).

Iniţiativa i-a aparţinut Federaţiei Române 
de Atletism, al cărei secretar general este 
coordonatorul secţiei de profi l de la CSM 
Ploieşti, Augustin Iancu, şi a fost îmbrăţişată 
imediat de ABAF (Association of Balkan 
Athletic Federations), care a inclus deja 
evenimentul în calendarul competiţional al 
anului 2021, publicat pe 13 octombrie 2020. 
Competiţia programată pe 6 noiembrie 

2021 va reprezenta criteriu de califi care 
pentru Campionatele Europene de Cross 
Country programate pe 12 decembrie 2021, 
la Torino.

ABAF şi Federaţia Română de Atletism 
se vor ocupa de confi gurarea unui traseu 
care va include atât pista de galop şi pista de 
trap din incinta hipodromului, cât şi zona 
din interiorul „ovalului”, cursele de cross 

country ţinându-se pe o suprafaţă mixtă, cu 
iarbă, nisip şi diverse obstacole.

Asociaţia Federaţiilor de Atletism din 
Balcani are 21 de ţări membre: Albania, 
Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia 
şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, 
Georgia, Grecia, Israel, Kosovo, Macedonia 
de Nord, Moldova, Muntenegru, România, 
Serbia, San Marino, Slovenia, Turcia şi Ucraina.

PLOIEȘTIUL VA GĂZDUI CEL MAI MARE CONCURS ATLETIC PLOIEȘTIUL VA GĂZDUI CEL MAI MARE CONCURS ATLETIC 
DIN ISTORIA MUNICIPIULUI; LOCAȚIE INEDITĂ!DIN ISTORIA MUNICIPIULUI; LOCAȚIE INEDITĂ!

LIGA 3 / CS LIGA 3 / CS 
BLEJOI ESTE ÎN BLEJOI ESTE ÎN 

PLASA LIDERULUI!PLASA LIDERULUI!
Echipa CS Blejoi se dovedește o nucă greu 

de spart în actualul sezon al Ligii a treia la 
fotbal, ajungând, după etapa a VIII-a, pe locul 2 al 
clasamentului Seriei a 5-a. Iată rezultatele rundei:

CSM Corona Braşov - ACS SR Municipal 
Braşov 2-1 (2-1): Marcatori: Iulian Drăgoi (14, 
17) / Cenk Firat (19)

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 - CSO 
Plopeni 0-0

CS Blejoi - ACS Kids Tâmpa Braşov 4-2 (3-2). 
Marcatori: Eusebio Ilie (11), Marian Iancu (29), 
Cosmin Munteanu (39 – pen.), Cosmin Lambru 
(68) / Zoltan Kerekes (10, 22)

Pe 10 noiembrie, ora 14:00, este programat 
jocul AFC Astra 2 - ACS KSE Târgu Secuiesc, 
iar pe 11 noiembrie, ora 14:00, se va juca partida 
ACS Olimpic Cetate Râşnov - AFC Odorheiu 
Secuiesc.

În clasament, CS BLEJOI ocupă poziția 
secundă, cu 17 puncte (5 victorii, 2 remize și o 
singură înfrângere), la 3 lungimi distanță de 
liderul CSM Corona Brașov, în vreme ce CSO 
PLOPENI a acumulat 8 puncte și se afl ă pe locul 
5 (2 victorii, 2 remize și 4 înfrângeri).

LIGA 2 / UN NOU SEMIEȘEC LA PLOIEȘTI PENTRU PETROLULLIGA 2 / UN NOU SEMIEȘEC LA PLOIEȘTI PENTRU PETROLUL
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Autorităţile de la Ierusalim au intervenit 
ferm contra propagandei homosexuale 

și au dat jos de pe o clădire a Ambasadei Statelor 
Unite cu banner uriaș prin care se celebra luna Gay 
Pride. Pe vremuri, luna iunie era așteptată pentru 
a marca venirea verii, dar acum a devenit luna 
homosexualităţii. Consiliul local de la Ierusalim 
a dispus îndepărtarea bannerului în culorile 
curcubeului, argumentând că ofi cialii americani 
nu au cerut autorizaţie de la primărie. Simplu și 
efi cient. O acţiune cu un evident caracter politic, 
pe care cel care a avut această iniţiativă nici nu l-a 
ascuns. „Oricine încearcă să pângărească Orașul 
Sfânt Ierusalim trebuie oprit. Fie că vorbim de un 
israelian și cu atât mai mult de un oaspete la noi în 
oraș (…) Sper ca municipalitatea să se miște rapid și 
efi cient și să cureţe această mizerie din orașul nostru”, 
a declarat Arieh King, viceprimarul orașului, citat 
de Jerusalem Post.

La scurt timp, o echipă a primăriei a dat jos 
bannerul amplasat într-o zonă centrală a orașului, 
pentru maximă vizibilitate.

Politologul american Jan 
Brzezinski, republican, dar 

nu pro-Trump, s-a pronunţat în 
Camera Reprezentanţilor pentru 
„calibrarea” politicii SUA faţă de 
Rusia, în sensul intrării fl ancului 
estic al NATO și sprijinirea 
aspiraţiei transatlantice a Georgiei 
și Ucrainei „într-o zonă geopolitică 
a ambiguităţii, o zonă gri în peisajul 
strategic al Europei”.

Cercurile politico-diplomatice 
și comentatorii de la Moscova 
au reacţionat prompt în sugestia 
politologului american, încadrând 

declaraţiile sale într-un context 
geopolitic mai larg. Senatorul 
Alexei Pușkov a menţionat că 
decizia propusă de Brzezinski 
ar crește semnifi cativ riscul de 
confl ict între Rusia și NATO, iar 
ministrul adjunct de externe, 
Aleksandr Grușko, a spus că acest 
îndemn arată faptul că Alianţa 
nu s-a adaptat la noile condiţii de 
securitate și se simte „confortabil” 
doar atunci când are un adversar 
important. Purtătorul de cuvânt 
al Kremlinului, Dmitri Peskov, a 
apreciat că NATO a fost creată de 

la bun început ca un mecanism 
de confruntare. Iar vice-ministrul 
rus de externe. Andrei Rudenko, 
a susţinut că, „în cadrul politicii 
generale de descurajare a Rusiei, 
SUA sunt interesate să creeze, de-a 
lungul graniţelor Federaţiei Ruse, 
zone de acces care să ne oblige să 
folosim resursele din dotare pentru 
a contracara asemene pericole”.

Factorii politici și analiștii ruși, 
ca și oameni politici și comentatori 
occidentali, atrag atenţia asupra 
implicaţiilor de amplă extindere 
pe care le-ar avea încercările făcute 
în Occident și, în primul rând, în 
cadrul NATO de a extinde Alianţa 
dincolo de „linia roșie” pe care o 
reprezintă arealul fostei Uniuni 
Sovietice. Rusia este un „gigant 
geopolitic”, cu infl uenţă, proiecţie 
de putere și acţiune considerabilă 
în marile probleme ale lumii, 
începând cu ceea ce se cheamă 
vecinătatea imediată, zonele de 
interes special, privilegiat etc, care 
desemnează statele independente 
apărute după dezmembrarea 
URSS.

În 2016, Kievul a defi nit, la 
nivel legislativ, intrarea în NATO 
ca obiectiv al politicii sale externe, 
iar, în februarie 2019, linia politică 
a apropierii de NATO și UE a fost 
consacrată în Constituţie. În iunie 
2020 Ucraina a primit statutul 

de partener NATO cu capacităţi 
extinse, ceea ce implică faptul că 
Alianţa o va ajuta în reformarea 
armatei în domeniul securităţii, 
consolidarea controlului civil 
și a supravegherii democratice, 
precum și în lupta împotriva 
corupţiei. Dar parlamentarii din 
Duma de Stat, diplomaţii, strategii 
ruși precizează că noul statut al 
Ucrainei nu are nicio legătură cu 
apartenenţa deplină la NATO și 
nici cu dislocarea unor contingente 
armate acolo. În același timp, 
adaugă ofi cialii ruși, la toate 
nivelele, Moscova urmărește cu 
atenţie apropierea infrastructurii 
militare a Alianţei de frontierele 
Rusiei și este obligat să adopte 
măsurile corespunzătoare, pentru 
a-și asigura securitatea.

Într-un asemenea context 
încărcat și tensionat, criza 
ucraineană, departe de a fi  doar o 
problemă de politică internă sau a 
relaţiilor ruso-ucrainene, devine 
una de o importanţă politică 
extinsă și are implicaţii profunde. 
Ea se înscrie ca o componentă 
preocupantă în marile mutaţii 
geopolitice declanșate în anii 1989, 
care, indiferent dacă au însemnat 
sau nu sfârșitul Războiului Rece, 
sunt marcate de eforturile de 
redefi nire a raporturilor de forţă 
mondiale, în principal între lumea 

euroatlantică și cea euroasiatică.
În vasta dezbatere deschisă 

pe această temă, în Vest este în 
plină desfășurare controversa 
între susţinătorii și adversarii 
unei noi politici faţă de Rusia și 
faţă de extinderea NATO spre 
Est. America președintelui Trump 
încearcă să-și redefi nească politica 
în materie, Franţa și Germania vor 
reconciliere cu Rusia, iar state din 
„Noua Europă” insistă pentru o 
linie politică dură faţă de Moscova.

Artizanii politici externe 
americane trebuie să înţeleagă că 
Ucraina și Georgia nu sunt de un 
interes vital pentru securitatea 
naţională a SUA și că includerea 
lor în Alianţă va aduce mai multe 
riscuri decât avantaje”, precizează 
politologul american Hunter 
Caword. Iar vice-ministrul rus de 
externe, Andrei Rudenko, e de 
părere că „singurul răspuns pe care 
îl putem da este acela de a încerca 
să reglementăm situaţia din așa-
numitele confl icte îngheţate, pe 
baza întregului potenţial existent, 
pe baza resurselor acumulate 
de-a lungul istoriei și de a crea, 
într-un fel sau altul, prin colaborare 
bilaterală, stimuli pentru ţările 
noastre să găsească posibilitatea 
sau să vadă, pentru sine, folos 
în dezvoltarea colaborării cu 
Federaţia Rusă”.

UCRAINA, ÎNTR-O ZONĂ GEOPOLITICĂ A AMBIGUITĂŢII

olitologul american Jan declaraţiile sale într un context

AFARĂ CU AFARĂ CU 
PROPAGANDA PROPAGANDA 

HOMOSEXUALĂ!HOMOSEXUALĂ!

ZECE FEMEI SAUDITE, NUMITE ZECE FEMEI SAUDITE, NUMITE 
ÎN FUNCŢII DE CONDUCERÎN FUNCŢII DE CONDUCEREE

17 august 2020, știrea zilei: 
autorităţile din Arabia Saudită 

au anunţat numirea a zece femei în 
funcţii de conducere în două dintre 
cele mai importante locuri sfi nte ale 
islamului, într-un demers menit să 
consolideze rolul femeilor în această ţară 
conservatoare din Golful 
Persic, relatează AFP.

Un comunicat emis de 
conducerea celor două 
moschei sfi nte din Mecca 
și Medina menţionează 
numirea a zece femei la 
diferite departamente, 
în special cu caracter 
administrativ și tehnic.

Numirea unor femei în 
funcţii proeminente ale 
unor instituţii religioase 
este un eveniment rar în 
regatul saudit, care a ţinut 
mult timp femeile departe 
de piaţa muncii. Această 
decizie are drept scop 
„să consolideze puterea 
de acţiune a femeilor 

saudite extrem de capabile și califi cate”, 
subliniază agenţia Agerpres.

Consolidarea drepturilor femeilor, 
care a avut loc începând din 2016, a 
fost realizată la iniţiativa tânărului prinţ 
moștenitor Mohammed bin Salman și 
face parte din planul său „Viziune 2030”, 

ce urmărește diversifi carea economiei 
regatului și încetarea dependenţei 
sale de petrol. Arabia Saudită a 
înfi inţat noi departamente în care să 
fi e angajate femei, în timp ce altele au 
fost restructurate, pentru a crea funcţii 
publice pentru acestea, scrie presa din 

Golf.
Un raport al Autorităţii 

Generale de Statistică 
a regatului, publicat 
săptămânile trecute, a 
arătat că numărul femeilor 
angajate a crescut la peste un 
milion spre sfârșitul anului 
trecut, reprezentând circa 
35% din forţa de muncă a 
ţării.

În ultimii ani, Riyad-ul 
efectuase mai multe reforme 
care le-au permis femeilor 
să călătorească neînsoţite în 
afara ţării, să obţină permis 
de conducere, iar azi femeile 
și bărbaţii se pot amesteca la 
evenimente și locuri publice, 
fără nicio interdicţie.
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Comisia Europeană a  propus o 
directivă a UE pentru a se asigura 

că lucrătorii din Uniune sunt protejați 
prin salarii minime adecvate care să 
permită un trai decent oriunde lucrează. 
De altfel, președinta Ursula von der Leyen 
a promis la începutul mandatului său ca 
va prezenta un instrument legal pentru 
a se asigura că lucrătorii din UE au un 
salariu minim echitabil. Nicolas Schmit, 
comisarul pentru locuri de muncă și 
drepturi sociale, a declarat: „Aproape 

10% din lucrătorii din UE trăiesc în 
sărăcie: acest lucru trebuie să se schimbe. 
Oamenii care au un loc de muncă nu ar 
trebui să se lupte pentru a o scoate la capăt. 
Asigurarea salariilor minime adecvate 
este scrisă în alb și negru în principiul 
6 al Pilonului european al drepturilor 
sociale, pe care toate statele membre l-au 
aprobat, așa că ne bazăm pe angajamentul 
lor continuu.” Salariile minime există 
în toate statele membre ale UE: 21 de 
țări au salarii minime statutare, iar în 6 

state membre (Danemarca, Italia, Cipru, 
Austria, Finlanda și Suedia) protecția 
salariului minim este asigurată exclusiv 
prin convenții colective. Cu toate acestea, 
în majoritatea statelor membre, lucrătorii 
sunt afectați de o insufi ciență de adecvare 
și / sau de lacune în acoperirea protecției 
salariului minim. Având în vedere acest 
lucru, directiva propusă creează un cadru 
pentru îmbunătățirea adecvării salariilor 
minime și pentru accesul lucrătorilor la 
protecția salariului minim în UE.

DIRECTIVĂ UE PENTRU SALARII MINIME ECHITABILEDIRECTIVĂ UE PENTRU SALARII MINIME ECHITABILE
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O LOVITURĂ DE CUŢIT O LOVITURĂ DE CUŢIT 
PERFECTĂPERFECTĂ

Pe 13 iulie 1793, Charlotte Corday și-a 
făcut apariţia la ușa apartamentului lui 
Marat, susţinând că are informaţii vitale 
despre activitatea girondinilor care reușiseră 
să scape de arestare și se refugiaseră în 
Normandia.

În ciuda protestelor soţiei sale Simone, 
Marat i-a permis tinerei să intre și i-a 
acordat o audienţă lângă camera sa de baie.

Chinuit de o boală de piele cumplită, 
Marat era nevoit să lucreze în vană, apa 
fi ind singurul leac pentru durerile pe care 
le simţea. Nici în politică nu-i mergea prea 
bine. Ajuns la vârsta de 50 de ani, Jean-
Paul Marat vedea cum cariera sa de lider 
al facţiunii radicale iacobine pălește. Nu 
mai avea nici pe departe puterea pe care o 
exercitase în timpul Regimului Terorii. E 
drept, reușise să-i elimine pe dușmanii săi 
girondini prin lovitura de la 2 iunie, dar 
acum aliatul lui Montagnarzi  nu părea 
a mai avea nevoie de el. Robespierre și 
ceilalţi conducători radicali încercau să se 
distanţeze, iar Convenţia nu lua în seamă 
cea mai mare parte a scrisorilor pe care le 
trimitea continuu. Mai avea o singură armă 
de a-și exercita, dacă nu puterea, măcar 
infl uenţa – ziarul său „L’Ami du people” 
(„Prietenul poporului”).

Vizita tinerei din Caen e posibil să 
fi  stârnit în Marat speranţa că va reuși 
să-și recapete prestigiul, dezvăluind o nouă 
ameninţare la adresa Republicii.

Răspunzând întrebărilor sale despre ce se 
întâmplă la Caen, Charlotte Corday i-a scris 
lui Marat o listă cu deputaţii girondini care 
complotau. La sfârșit, spune Corday, Marat 
i-ar fi  spus: „Capetele lor vor cădea în 15 
zile”. În timpul procesului, tânăra avea să-și 
schimbe, însă, declaraţia.

Oricum, istoricii sunt de părere că e puţin 
probabil ca Marat să se fi  exprimat în acest 
fel, pentru că nu avea puterea de a trimite pe 
cineva la ghilotină.

Oricum, Charlotte era deja hotărâtă s
ă-și încheie misiunea pentru care venise la 
Paris. S-a ridicat brusc de pe scaun, a scos 
din corset cuţitul de bucătărie cu mâner de 
abanos pe care îl cumpărase special pentru 
asta și l-a lovit pe Marat chiar sub clavicula 
dreaptă.

Din pură întâmplare, a reușit o lovitură 
de maestru. Lama, lungă de cinsprezece 
centimetri, i-a deschis victimei artera 
brahiocefalică, aproape de inimă. Moartea a 
survenit în numai câteva secunde din cauza 
sângerării puternice. Marat nu a mai putut 
decât să strige după soţia sa „Aidez-moi, 
ma chere amie!” (Ajută-mă, iubita mea”) 
înainte de a se stinge.

Alertată de strigătul muribundului, soţia 
lui Marat, Simonne Evrard, s-a repezit 
în cameră. Alături de ea a intrat și un 
distribuitor al ziarului lui Marat, care s-a 
asigurat că Charlotte Corday nu va încerca 
să scape.

Doi vecini, un chirurg militar și un medic 
stomatolog, au încercat să-l resusciteze 
pe Marat. A fost zadarnic. După un timp, 
au sosit și ofi cialii republicani pentru a o 
interoga pe asasină. Înainte de toate au fost, 
însă, nevoiţi să calmeze o mulţime isterică 
care părea gata să o linșeze pe asasină.

O VOINŢĂ DE OŢELO VOINŢĂ DE OŢEL
Anchetatorii s-au lămurit repede că era 

vorba de un asasinat. Charlotte Corday 
venise de la Caen pentru a-i lua viaţa celui 
mai radical dintre revoluţionari și nimic 
n-ar fi  putut să o oprească.

Luase această hotărâre nu numai din 
cauza ororii pe care i-o stârniseră masacrele 
din septembrie, pentru care îl găsea 
pe Marat responsabil, ci și de teama că 
iacobinul ar putea provoca un război civil 
total. Credea sincer că moartea lui va pune 
capăt violenţelor.

Cu aceste gânduri în minte, Charlotte 
Corday și-a părăsit, pe 9 iulie 1793, rudele 
și a plecat spre Paris, unde a închiriat o 
cameră la Hotel de Providence. A cumpărat 
un cuţit de bucătărie cu o lamă de 15 cm . 
În zilele care au urmat, a scris „Adresa către 
francezii prieteni ai dreptului și ai păcii” 
(„Addresse aux Francais amis des lois et de 
paix”), în care și-a explicat motivele.

Iniţial plănuise să-l ucidă pe Marat în 
faţa Convenţiei Naţionale, dar, după sosirea 
la Paris, a descoperit că acesta nu mai 
participa la ședinţe, pentru că sănătatea lui 
se deteriorase puternic din cauza bolii (din 
câte se pare, o dermatită herpetiformă).

A fost, așadar, obligată să-și schimbe 
planul. A mers la apartamentul lui Marat 
înainte de amiază, pe 13 iulie, susţinând că 
are cunoștinţă despre o răscoală girondistă 
în Caen, dar nu a reușit să intre.

S-a întors spre seară, iar Marat a făcut 
greșeala de a o primi. 

GHILOTINA, SINGURA GHILOTINA, SINGURA 
PEDEAPSĂ POSIBILĂ  PEDEAPSĂ POSIBILĂ  

Charlotte era o simpatizantă a 
Girondinilor, o grupare revoluţionară 
moderată, încă dinainte de revoluţie. 
Provenea dintr-o familie aristocratică 
săracă, iar fraţii ei plecaseră în exil să se 
alăture forţelor regaliste.                                                                           

Procesul tinerei a durat numai patru zile. 
Charlotte a declarat că a acţionat singură. 
„Am ucis un singur om pentru a salva 
100.000”. Instanţa a stabilit fără tăgadă că 
a fost vorba de o crimă cu premeditare, 
inclusiv pe baza scrisorii de rămas bun pe 
care tânăra o trimisese tatălui său, scrisoare 
care fusese interceptată. „Am răzbunat 
multe victime nevinovate, am prevenit 
multe alte dezastre. Oamenii, într-o zi 
deziluzionaţi, se vor bucura că sunt eliberaţi 
de un tiran”, îi scria tânăra tatălui său.

Charlotte Corday a fost supusă unui 
număr de trei examene încrucișate de către 
înalţi ofi ciali judiciari revoluţionari, inclusiv 
președintele Tribunalului Revoluţionar 
și procurorul șef. Obiectivul era să se 
stabilească dacă a făcut parte dintr-o 
conspiraţie girondistă mai largă.

Vinovăţia fi ind clară, verdictul nu a 
rezervat nicio surpriză.

La 17 iulie 1793, la patru zile de la 
uciderea lui Marat, Charlotte Corday a fost 
executată prin ghilotinare în Place de Greve.

UN EPILOG MACABRUUN EPILOG MACABRU
După decapitare, un bărbat pe nume 

Legros a ridicat capul tinerei și l-a pălmuit. 
Martorii au încremenit văzând expresia 
„indignării fără echivoc” care a apărut pe 
faţa moartei. Această întâmplare stranie 
a fost evocată adesea pentru că victimele 
execuţiei prin ghilotinare își pot păstra 
conștiinţa pentru o scurtă perioadă de timp 
după decapitare. Chiar scriitorul Albert 
Camus s-a referit la acest episod tulburător.

Oricum, nu a fost singura ofensă 
post-mortem care i-a fost adusă tinerei 
aristocrate. Liderii iacobini au ordonat ca 
trupul să fi e autopsiat imediat, pentru a 
vedea dacă era virgină. Bănuiau că în viaţa 
tinerei existase un bărbat și că acesta ar fi  
avut de a face cu asasinatul. Spre disperarea 
lor, s-a constatat că tânăra era virgină.

Actul disperat al tinerei aristocrate nu 
i-a oprit pe iacobini, nici măcar teroarea 
revoluţionară. Dimpotrivă, vărsarea de 
sânge s-a intensifi cat. Mai mult, Marat a fost 
elogiat ca un martir al cauzei, iar un bust al 
lui a înlocuit o statuie religioasă pe Rue aux 
Qurs, în ciuda miilor de victime pe care le 
avea pe conștiinţă.

INEDIT

MĂRTURIA UNEI ASASINE CARE A INTRAT ÎN ISTORIE:MM

 „AM UCIS UN OM PENTRU  „AM UCIS UN OM PENTRU 
A SALVA 100.000”A SALVA 100.000”

Alături de Jeanne d’Arc, istoria Franţei a mai reţinut numele unei fecioare fără 
teamă. E vorba de Charlotte Corday, o tânără aristocrată care, pentru a pune 

capăt vărsării de sânge nevinovat, a decis să ia viaţa unuia dintre liderii celei mai 
radicale fracţiuni revoluţionare. „Am ucis un singur om pentru a salva 100.000”, avea să 
le spună ea judecătorilor înainte de a fi  trimisă pe eșafod.

Arborele de lalele 
(Liriodendron tulipifera) 

este o specie rară care crește 
în special în China și America 
de Nord. În estul SUA, lemnul 
acestui copac este foarte special, 
iar mierea din fl orile lui este 
foarte gustoasă. El s-a acomodat 
cu succes climei din vestul 
României, în urmă cu aproape 
100 de ani. 

Curios la acest copac este 
faptul că face fl ori asemănătoare 
cu lalelele, plante care cresc de 

regulă la sol. Arborele de lalele 
poate ajunge la o înălţime de 60 
de metri și poate trăi 500 de ani. 
Acomodarea lui în ţara noastră 
este practic un miracol.

Arborii cresc în parcurile și 
grădinile botanice din vestul ţării, 
în special în Arad, Timișoara, 
Reșiţa și Hunedoara.

 Este rezistent la condiţiile de 
mediu, având o creștere rapidă 
și continuă, iar copacii sunt 
admiraţi anual de mii de turiști 

veniţi din Europa și din ţară 
special pentru a-i vedea.

Se spune eronat în popor că 
acest tip de arbore înfl orește 
o dată la șapte ani. De fapt, 
înfl orește anual, bucurându-i pe 
localnicii din zonă și nu numai.

Înfl orirea are loc în perioada 
aprilie-iunie, fl orile rezistând 
între 3 și 6 săptămâni, în funcţie 
de vârsta, mărimea arborelui și 
mai ales de condiţiile meteo.

www.atlas-geografi c.net
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Vei face uz de 
toate calităţile tale 

native de diplomat, 
negociator, pacifi cator și, 
în general, de menţinător 
al echilibrului relaţiilor 
cu toată lumea. Vei lăsa 
de la tine în cazul unor 
confruntări în familie, 
dar, mai ales, e musai să 
fi i receptiv/ă la dorinţele 
partenerului/ei și să îi faci 
pe plac. Vei avea șansa să 
te stabilizezi emoţional.

Simţi nevoia să
 te retragi din prim 

plan, să evaluezi 
starea lucrurilor și să 
iei hotărâri pentru a te 
debarasa de situaţiile 
inutile. Poţi depăși orice 
obstacole. Abţine-te de la 
a fi  prea bănuitor/oare 
și maliţios/oasa. Te vei 
ocupa de acte de caritate 
sau, pur și simplu, vei vrea 
să îi motivezi pe ceilalţi să 
creadă în ei înșiși.

Viaţa socială
 este marcată de 

întâlniri intense, 
dialoguri interesante, 
iar prezenţa ta este 
strălucitoare oriunde te 
afi șezi în lume. Ai grijă 
să nu îţi pui în umbră 
partenerul/a. Vei realiza 
că prietenii adevăraţi sunt 
totuși puţini. În ceea ce 
privește banii și bunurile 
materiale, îţi vei schimba 
total concepţia.

Agitaţia la
serviciu este 

maximă, ești
asaltat/ă de sarcini de 
lucru, de colegi. Ai toate 
calităţile necesare pentru 
a face o treabă minunată, 
dar nu întinde coarda 
prea mult cu munca 
peste program. Te vei 
surmena, iar familia îţi va 
reproșa absenţa. Oricum, 
ascensiunea ta abia incepe, 
așa că dozează-ţi energia.

Intri într-o
 perioadă în 

care îţi poţi extinde 
orizonturile sociale, 
intelectuale și fi lozofi ce. 
Atragi ca un magnet pe 
cei din jur și vei benefi cia 
de întâlniri mutual 
armonioase. Condiţia este 
să renunţi la scepticism 
sau la tendinţele pesimiste. 
O transformare spirituală 
va avea loc și lumea ta se 
va reînnoi.

Reușești să
 comunici afectiv 

la un nivel foarte 
profund. Vei consolida 
astfel angajamentele 
existente sau vei găsi 
ceva nou, daca ești 
singur/ă. Asigură-te că și 
partenerul/a se conectează 
la dorinţele tale, fără să 
existe dubii de integritate. 
Îţi vei asuma roluri 
importante în comunitate 
sau între prieteni.

Trebuie să te 
concentrezi 

pe atingerea 
unui numitor comun 
cu partenerul/a de 
cuplu. Lasă duritatea și 
egoismul deoparte, este 
foarte important să te 
conectezi la dorinţele 
partenerului/ei. Dacă 
ești singur/ă, caută un/o 
partener/ă cu care simţi 
că empatizezi. Vei da lupte 
de putere în sfera socială și 
profesională.

Ai parte de o 
atmosferă 

destinsă, în 
general. Ești dispus/ă să 
vii în ajutorul semenilor, 
cu încurajări și sfaturi. 
Ai grijă totuși să nu fi i 
cicălitor/oare. Descoperi 
noi concepţii de viaţă 
sau intri în legatură cu 
oameni care fac parte din 
altă cultură. Eventualele 
probleme de sănătate se 
rezolvă.

Ai toate 
șansele să te 

bucuri de o viaţă 
amoroasă înfl oritoare, 
să te îndrăgostești, să 
te bucuri de tot ce te 
înconjoară și să cauţi 
armonia. Apar unele 
conjuncturi care pun 
obstacole, dar te salvează 
spiritul de sacrifi ciu. Vei fi  
mulţumit/ă făcând pe plac 
celor iubiţi.

Fie vei primi 
în vizită rude, 

fi e vei face 
îmbunătăţiri în casă. 
Sau ambele. Cert este că 
vei face din propria casă 
un palat în care sunt 
bineveniţi oaspeţi. Singura 
umbră ar veni pe calea 
unor intrigi și gelozii între 
„cei ai casei”; va trebui 
să faci compromisurile 
necesare. Relaţia de 
cuplu îţi dă un test al 
maturităţii. 

Te plicitisește
 îngrozitor rutina 

zilnică, așa că vei 
căuta să ieși cu cât mai 
multă lume, să stabilești 
conexiuni noi. Ritmul 
devine ceva mai trepidant, 
pe alocuri chiar cu ruperi 
neprevăzute de ritm. Vei 
fi  mai atent/ă la ce se 
întâmplă în jurul tău, 
poate îţi mai schimbi din 
păreri. Nu uita să ai grijă 
de tine, de bunăstarea ta 
fi zică și psihică.

Ești procupat/ă
 de bunăstarea 
ta materială, 

îţi vin tot felul 
de idei de afaceri și 
parteneriate profi tabile. 
Concretizarea nu va fi  
imediată și nici lipsită 
de unele obstacole, mai 
ales dacă implică aportul 
fi nanciar al unui asociat 
sau vreun împrumut. Vei 
face declaraţii siropoase 
persoanei iubite. Fă doar ce 
simţi tu că este bine pentru 
tine, ceea ce îţi face plăcere.

PAGINA 12

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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