Ziarul Ploiestii
,
Nr. 1940 • 12 - 18 noiembrie 2020
• 12 pagini - 2 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

„Omul e mai rău decât un animal atunci când devine animal.”

- Culese de Tata

Rabin Dranath Tagore (1861 - 1941) poet indian

PREȘEDINTELE DUMITRESCU PROPUNE
P
O REDUCERE CU 315 POSTURI LA
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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MASCĂ PENTRU
IPOCRIZIE

angajaților. Acesta a anunțat că va propune
legislativului o reducere totală de 315
posturi, care ar însemna o economie
i știți pe ăia care poartă mască și
anuală, numai cu cheltuiala de personal,
la wc dar uită să se spele pe mâini
de 1.000 de miliarde de lei vechi, în patru
după ce ies de la budă!?
ani.
Sau pe ăia care comentează dacă văd
Continuare în pagina 3
vreun bătrân cu masca dată sub nas,
pentru că poate respiră cu dificultate,
dar când ajung la muncă, rup saliva în
două cu colegii de birou, fără mască!?
Ori pe “marii apărători” ai bătrânilor,
ca prime victime ale bolii, în timp
ce își “protejează” părinții și bunicii
vizitându-i bot în bot de câteva ori pe
săptămână!?
Sau poate îi recunoașteți pe “grijulii”
care postează remarci jignitoare, de
genul “mă-sa e curvă!”, despre cei
care îndrăznesc să se exprime contra
măsurilor în care nu cred, dar toată vara
si-au arătat nurii, cracii sau pectoralii
alături de zâmbete pline de fasole belită!?
Ori nu vă este silă de cei care toată
ziua-bună-ziua se dau de ceasul morții
de cât de mare este nenorocirea care ne
așteaptă dacă nu stăm în case, dar ne
cheamă în bătaie de joc la vot!?
Despre cei care interzic dar nu caută
soluții alternative, nu vă mai intreb ce
le-ați face,
sigur
inisterul Transporturilor, prin oficialii săi, anunță că
triumfător: „ Autostrada Ploiești-Brașov a intrat gândim la
în linie dreaptă”. Ne-am fi așteptat, după euforia anunțului, fel, dar aș
ca mâine să fie dată peste cap prima lopată la magistrală. vrea să aflu
Când colo, ce vedem? Că pe 9 noiembrie abia a fost depusă p ă r e r e a
o singură ofertă, care ar putea fi și cea câștigătoare, pentru, v o a s t r ă
cităm „completarea/ revizuirea Studiului de Fezabilitate despre cei
(SF), elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării care merg
singuri în
Lucrărilor de Construire (PAC) și elaborarea Proiectului mașină cu
Tehnic de Execuție (PTE).” Valoarea contractului este masca la gurăă iar
i masca este aceeașii de
d
cuprinsă în intervalul 48,8-57,67 milioane de lei, fără TVA, la prima stare de urgență!
iar durata, atenție, este de 30 de luni pentru completarea/
Cu alte cuvinte, sunt scârbit de atâta
revizuirea SF și de 16 luni pentru PTE. Asta înseamnă ipocrizie și oameni cu principii false în
că în octombrie 2024 abia vom avea documentația gata. băț, care dau lecții mincinoase, judecă
Urmează apoi exproprierile și licitația pentru execuție, strâmb doar în dreptul altora, dar le
chestiuni care mai înghit vreo 2-3 ani și abia după aceea pute gura de la atâta caracter nespălat
s-ar putea construi autostrada. Asta dacă nu cumva în pe dinți, încât ne este nouă necesară
2024 se va schimba guvernarea și o vom lua iar de la capăt! purtarea măștii de către ei!

âine, aleșii județeni ar trebui să
ia o hotărâre destul de dificilă,
privind concedierea mai multor angajați ai
p
Consiliului Județean Prahova. Săptămâna
C
trecută, președintele liberal al CJ, Iulian
tr
Dumitrescu, a luat o decizie care pesemne
D
l-a făcut deja foarte nepopular în rândul
l-

Î

PRAHOVA A AJUNS LA 3,64 DE ÎMBOLNĂVIRI LA MIA
DE LOCUITORI (14 ZILE)
• ATENȚIE, CIFRA S-AR PUTEA SĂ NU FIE UNA CORECTĂ!
arți, în România, au fost de teste (31.005 în ultimele 24 de ore,
confirmate 7.304 cazuri noi de 18.988 în baza protocolului medical și
persoane confirmate cu Sars-Cov- 2 și 12.017 la cerere). Apropo de testele la
un record de 177 de decese în 24 de ore. cerere, explozia de cazuri din ultima
De la începutul pandemiei, în România perioadă ar putea fi dată de o corecție
s-au îmbolnăvit 314.295 de persoane, târzie a îmbolnăvirilor (introducerea în
iar 8.186 de oameni au pierdut lupta platforma de date și a celor confirmați
cu virusul. Tot marți, Prahova număra pozitiv în centrele private de recoltare).
13.114 de infectări (locul 4, după Inițial s-a spus că este vorba despre
București, Iași și Cluj), 377 de decese infectări survenite după data de 1
și o incidența la mia de locuitori de noiembrie, ceea ce nu ar distorsiona
3,64. Până la această dată, la nivel incidența cumulată la 14 zile; în oricare
național, au fost prelucrate 3.519.095 altă situație, cifra ar putea fi una falsă.

M

PROGRAM MODIFICAT LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

P

e
fondul
măsurilor
privind reintroducerea
parțială
a carantinei la nivel
p
național
și cel de intrare a
n
municipiului
Ploiești în așam
numitul
„scenariu roșu”, pentru
n
depășirea
ratei de infectare
d
(3)
(3 la mia de locuitori, mai
multe
instituții au anunțat
m
modifi
carea programului de
m
lucru:
lu
Continuare în pagina 5

FĂRĂ TEZE ÎN ACEST AN ȘCOLAR
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE

CNI ar putea
construi, la Ploiești,
un spital municipal

M

PLOIEȘTI- UN ORAȘ APROAPE ÎNCHIS

O

dată cu trecerea, pentru cel
puțin o lună, la învățământul
online, pe întreg teritoriul național,
măsură generată de explozia infectărilor
cu Sars-Cov-2, ministrul Educației,
Monica Anisie, a transmis ultimele
detalii
profesorilor,
educatorilor,
învățătorilor, directorilor de școli și
inspectorilor, precum și părinților
și elevilor din toată țara. Iar cea mai
importantă decizie ține de faptul că, în
acest an școlar, nu se mai susțin tezele,
acestea fiind înlocuite cu evaluări
sumative. Problema este că tabletele

GREU LA DEAL CU BOII MICI!

promise de minister nu au ajuns încă la
elevi. Au fost distribuite, deocamdată,
64 de mii de tablete în mai multe
județe, iar săptămâna aceasta urmează
să fie trimise în teritoriu alte 18.000 de
echipamente.
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În Ploiești, dat fiind faptul că orașul a depășit
rata cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile de 3
infectări/1000 locuitori (3,10), începând de luni, 9
noiembrie, s-au luat suplimentar, față de deciziile la
nivel național, următoarele măsuri: organizarea și
desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul
drive-in este interzisă; organizarea și desfășurarea
în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor
publice și private sau a altor evenimente culturale
este interzisă; activitatea cu publicul a restaurantelor
și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;
pagina 4

45 de liceeni au participat la
acțiunile de
curățenie din Ploiești

www.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Ultima bătălie, fără
tancuri sovietice, dar cu
tancurile corupției

se permite prepararea hranei și comercializarea
produselor alimentare care nu se consumă în spațiile
respective; activitatea restaurantelor și a cafenelelor
din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele
cazate în cadrul acestor unități; ultimele două
măsuri sunt aplicabile și operatorilor economici care
desfășoară activități în spațiile publice închise care au
un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate
de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau
de caracterul temporar sau permanent; activitatea
cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
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MINTE, TRUP, SUFLET
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Copii geniali
C
ccare au intrat în
iistoria omenirii

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

Psalm 49, 20
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O

mai știți pe-aia cu „stăpânul învață sluga
hoață”? Așa și cu primarii PNL care au
găsit soluția de a fenta decizia Guvernului de
a închide piețele agroalimentare: au demolat
lateralele și, din spațiu acoperit, acestea au
devenit libere de... Covid. Dar ați auzit-o
cu „prostul
nu e prost
destul dacă
șși pe-aia
p
„p
p

H

nu e și fudul?” Cam asta au făcut nenea Sică
Mandolină și Raed Aratat când nu au vrut să
recunoască eroarea și să renunțe la măsura
închiderii piețelor unde vând țăranii. Așa
ne-am ales cu dublă dandana: cheltuială cu
demolarea pereților, cheltuială cu remontarea
altora. De aici vine și zicala parafrazată: „unde
nu-i cap, vai de... parale”!

PAGINA
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opa, a înviat Șerban Nicolae, ăla care a
luptat 4 ani pentru drepturile hoților
din România. Auziți la el ce zice: „România e
jefuită! România e umilită! România e mințită!
România e înstrăinată! România e bolnavă și
românii sunt în suferință! Ajunge! Împreună,
trebuie să vindecăm România! Moral, social
și economic! Sub semnul bradul, votați Liviu
Pleșoianu și Șerban Nicolae.” Acuma, jurăm:
vom vota cu tot dragul să mergeți la beciul
domnesc, să le țineți de urât lui Mazăre, Liviu,
Olteanu etc. Asta ca să vă intre bine în cap,

M

arcel Ciolacu a povestit că el și prietenul
lui, Sorin Grindeanu, poreclit și „OUG
13-Noaptea, ca hoții”, au făcut un legământ pe
cele sfinte că n-au treabă cu SRI: „Am jurat
amândoi pe icoană, la mine în apartament, că
nu suntem securiști.” Ciolacule, ești sigur că aia
era o icoană sau voi de fapt ați jurat pe tabloul
lui Ceușescu, mă rog, Iliescu? Eu vă propun
altceva: n-ați vrea voi doi, ca să ne demonstrați
cât de curați sunteți, să intrați pe viață la
mănăstirea Noul Ierusalim, din Rusia?

A

lexandru Cumpănașu, fost candidat la
alegerile prezidențiale, băiatul ăla care
terminat facultatea înaintea liceului, zice că
lupta dintre Trump și Biden se lasă cu război:
„indiferent de rezultat, SUA se află în pragul
războiului civil! Dacă armata va fi divizată,

în cazul în care-l aveți, cine anume a jefuit
Românica asta pe care o bociți voi astăzi. Mă,
hai că nu chiar s-au întâlnit hoțul cu prostul!

F

ostul premier Mihai Tudose zice că
PSD, partidul ăla la care s-a întors
cu coada-ntre picioare, după o escapadă
la Pro-Românica lui Ponta, așteaptă votul
din decembrie, iar dacă românii îi trimit la
guvernare, „avem cel puțin 5 soluții pentru
prim-ministru”. Mă rog... Și care sunt soluțiile alea,
Mihăiță, cumva Verde de Paris, acid clorhidric,
cianură, stricnină sau toxina botulinică? Că-mi
imaginez că mai mult rău decât ați făcut până
acum chiar nu se mai poate...
itoraș Ponta îi îndeamnă pe anti-Covizi
să iasă în număr mare la proteste, că
altfel o mierlește țara:
„după cum evoluează situația în prezent, după
data de 7 decembrie va fi reimpusă carantina în
întreaga țară, lucru care va duce la falimentarea
tuturor firmelor românești, creșterea taxelor și
tăierea salariilor și pensiilor. Ar trebui continuate
protestele anti-lockdown”. Dar ce, Victorașe,
ți-e teamă că dispare țărișoara asta și nu mai
ai tu unde să fii parlamentar, nu mai ai leafă
pe de-a moaca, nu mai ai cu ce te hrăni ori pe
cine să prostești? Lasă, dragă, la câte zice Rizea

mobilier. Un bărbat în vârstă de 81
și o femeie în vârstă de 76 de ani au
fost asistați medical de echipajul
Smurd. ISU Prahova a anunțat că
nu s-a impus evacuarea locatarilor.
INTERVENȚIE ISU PRAHOVA
LA MĂNECIU UNGURENI.
25 DE LOCATARI S-AU
AUTOEVACUAT
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină la un bloc cu
trei etaje din Măneciu Ungureni

P

reședintele PSD l-a atacat dur pe
premier, în Parlament: „Domnule Orban,
dumneavoastră sunteți adevăratul răspândac al
sărăciei. Sunteți corupți până în măduva oaselor!
Ați furat până și măștile pensionarilor, ați furat
tabletele copiilor (...), ați scos total România din
Europa, nu doar în privința testării sau a școlilor
pe care le țineți închise, dar și a modelului
economic european.” Acuma, bre, dacă n-ați scos
voi România din Europa cu statul paralel, nu ne
mai scoate nimeni, nici măcar Orban! Dar...nu
voi ziceați că UE e o nenorocită, că ne fură țara
de sub picioare? Deci care ar fi problema? Aaa,
incapabilul Ludovic Orban v-a tras pe sfoară și
a cotit-o spre americani, iar voi doreați musai la
ruși, am înțeles!

C

ică vedetele RTV și A 3, Codruța Cerva
și Oana Lovin, ar fi fost agresate la
protestul anti- lockdown din Piața Victoriei,
scrie Sputnik. Dar ce-ați pățit, fetelor, v-ați
pus masca pe meclă și nu v-au mai recunoscut
covidioții Floricica Dansatoarea, Garcea,
Pipera și Șoșoaca? Văzându-vă acum cum vă
victimizați mi-am adus aminte de ceea ce zicea
un nătântoc: „ și hahalerele pretind că sunt
oameni de caracter”...Sau: „Și inculții pretind că
sunt culți; mai ales inculții”...

P

V

Săptămâna pe scurt
INCENDIU ÎNTR-UN
APARTAMENT DIN PLOIEȘTI
Incendiul a izbucnit într-un
apartament de la etajul I al unui
bloc situat pe strada Constantin
Brezeanu din Ploiești. La fața
locului au fost mobilizate două
echipaje de stingere, unul de
descarcerare și unul de prim ajutor.
Pompierii militari ajunși la fața
locului au constatat că incendiul se
manifesta într-un dormitor, focul
cuprinzând mai multe obiecte de

ineri, toate partidele au anunțat
că „și-au lansat candidații”. Nu vă
supărați, se poate să-i lansați direct pe Lună?
Sau dacă nu, măcar pe apă, una mai mare,
cum ar fi Dunărea? Că-mi imaginez că nu
pot fi lansați pe post de rachetă, întrucât
nu ne temem că unii vor la Moscova, alții în
America, China sau Turcia, ci că toți se duc
ghiulea la banii ăia mulți, grămadă și degeaba
din Parlament...bașca masă ieftină, mașină la
scară și amantă-secretară.

că ai agonisit, poți cumpăra oricând un post
de ministru prin Burundi, Congo, Gabon sau
Panama, ok?

din cauza unui fum dens acumulat
pe scara blocului. La fața locului
au fost mobilizate două echipaje de
stingere și unul de prim ajutor. Din
cauza fumului dens, 25 de persoane
s-au autoevacuat. Pompierii nu
au exclus posibilitatea izbucnirii
unui incendiu, dar nici faptul
că o persoană să fi dat cu spray
lacrimogen. Din fericire, nimeni
nu a fost rănit.
BOTEZ ÎNTRERUPT DE
POLIȚIȘTI LA PLOPENI
Polițiști din cadrul Poliției
orașului Plopeni s-au autosesizat
cu privire la faptul că, pe raza

remierul Orban a scos iar o perlă:
„adolescenții, nu numai la noi, în foarte
multe țări din Europa, sunt analize făcute,
adolescenții sunt răspândaci de virus. De ce?
Pentru că ei nu dezvoltă forme grave, marea
amajoritate sunt asimptomatici, cu toate astea,
ei transmit virusul.” Acuma, Orbane, fiecare
răspândește ce poate: unii Covid, alții prostia.
Totuși cred că ai dreptate, ultima e de preferat,
căci n-am auzit până acum să moară cineva de
prostie....

D

eși a pierdut alegerile la un scor mare,
Donald Trump nu vrea să admită că
trebuie să părăsească, până în ianuarie, Casa
Albă. El țipă din toți rărunchii că Biden i-a
furat voturile și că s-au fraudat masiv alegerile.
Ei bine, Donald, la cât de trist este sau pare
Biden, pe bune, chiar că nu i-ar strica să aibă
un clown lângă el, să-l înveselească atunci când
pică în depresie...Cât despre voturile furate,
numai bine, vei afla astfel și în care buzunar
le-a ascuns...

localității, în jurul orei 15.30,
are loc un eveniment privat.
Polițiștii s-au deplasat la fața
locului, unde au stabilit că „în
incinta locației avea loc un botez
la care participau aproximativ
18 persoane”. „Forțele de ordine

au întrerupt evenimentul, iar
persoanele
identificate
s-au
conformat indicațiilor transmise
de polițiști. În urma intervenției,
administratorul localului a fost
sancționat contravențional pentru
nerespectarea Legii nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu
amendă în valoare de 3.000 de lei”, a
anunțat IJP Prahova, care a precizat
că, „organizatorul evenimentului a
fost sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 500 de lei,
în conformitate cu prevederile art.
65, lit. k din Legea nr.55/2020”.
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T

radus în monedă actuală, fiindcă e
anacronic să mai vorbim în ROL, la
115 ani de la trecerea la leul nou (RON), ar
îînsemna o economie de 100 de milioane
de lei, în patru ani, și de 25 de milioane de
d
llei, într-un an. Într-o conferință de presă,
Dumitrescu a vorbit explicit de „pile
D
de partid”: „După evaluarea aparatului
d
ppropriu și a direcțiilor Consiliului Județean
Prahova, am decis să propun aleșilor
P
jjudețeni o nouă organigramă, construită
ppe principiile eficienței, meritocrației
șși responsabilității. Propunerea pe care
o înaintez aleșilor județeni constă în
rreducerea unui număr total de 315 posturi
- care va aduce o economie la bugetul

CNI AR PUTEA CONSTRUI, LA
PLOIEȘTI, UN SPITAL MUNICIPAL
GRIJĂ MARE CU CELE 18
PROIECTE REGIO!
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

A

utoritățile municipale sunt convinse
că, anul viitor, vor începe două mari
investiții în Ploiești: un spital municipal și
o sală polivalentă. Finanțarea va fi asigurată
însă de Compania Națională de Investiții,
bugetul local fiind mai puțin angrenat în
realizarea acestor două obiective. Nu se cunosc
deocamdată mai multe detalii. Noi sperăm
însă ca, de la anul, să înceapă unul din cele
18 proiecte semnate de fostul primar Dobre,
finanțate din fondurile UE, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020. Nu de alta,
dar să nu ne trezim fie că pierdem banii, fie
că intrăm în penalități, așa cum s-a întâmplat
cu mai toate obiectivele finanțate prin POR, în
exercițiul financiar precedent (pod prelungirea

onsiliul Local a aprobat un proiect
de hotărâre prin care Primăria
Azuga va încerca să obțină o finanțare
europeană, prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, pentru achiziția

Mărășești Parcul Municipal Vest,
Vest reabilitarea
Mărășești,
liniilor de tramvai 101 și 102, Hipodrom etc.).
Reamintim că unele dintre contractele de
finanțare vizează proiecte importante pentru
oraș, cum ar fi terminalele multimodale de la
Spitalul Județean și Podul Înalt, modernizarea
piețelor gărilor de Sud și Vest, modernizarea
străzii Libertății, modernizarea depoului TCE,
eficientizare energetică pe liniile de tramvai
101 și 102, construire grădiniță etc.

tabletelor școlare și a altor echipamente
necesare procesului educațional online.
Ar fi vorba despre cumpărarea a 355 de
tablete pentru toți elevii din clasele primare,
gimnaziale și liceale, 34 de laptopuri
pentru cadrele didactice, 24 de camere web
videoconferință pentru sălile de clasă, 24 de
table interactive și 24 de routere internet.
Valoarea achiziției se ridică la 963.373 lei,
inclusiv TVA, din care ajutorul financiar
european nerambursabil este de 98%,
diferența fiind asigurată din bugetul local.
Primarul orașului Azuga a precizat că, în
varianta în care proiectul va fi aprobat, toți
elevii din oraș, indiferent că provin din
familii nevoiașe sau bine situate material,
vor primi tablete.

Săptămâna pe scurt
ACTION DAY- FISHERY 2.
AMENZI DE 30.000 DE LEI
Polițiștii din cadrul Serviciului
de Ordine Publică, împreună
cu polițiști din cadrul Serviciul
de Investigare a Criminalităţii
Economice și reprezentanți ai
Direcției Sanitar Veterinare și
Siguranța Alimentelor și Agenției
pentru Pescuit și Acvacultură,
au organizat o acțiune pe linie
de piscicultură și combaterea
comerțului ilegal cu pește și
produse din pește în județul

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
să se desființeze două direcții ale CJ
Prahova: Direcția Județeană de Protecția
Plantelor și de Întreținere a Drumurilor
Județene Prahova, care are în prezent
55 de posturi, și Direcția Județeană de
Pază Prahova, care are 159 de posturi.
Dumitrescu a mai spus: „Am luat aceste
măsuri deoarece îmi doresc să import la
Consiliul Județean cele mai bune practici
din administrația publică din România
și să le duc la un nou nivel astfel încât
Prahova să depășească celelalte județe din
punct de vedere al atragerii de fonduri
europene și guvernamentale, al calității
serviciilor publice oferite prahovenilor, al
atractivității investiționale.”

DATORII LA SERVICIILE
PUBLICE DE 50 DE
MILIOANE DE LEI, LA
PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PRIMĂRIA AZUGA VREA
TABLETE PENTRU ELEVI
CU BANI EUROPENI

C

județean de aproape 1.000 de miliarde
de lei vechi în patru ani. Am găsit, la
Consiliul Județean Prahova, o structură
plafonată, cu mulți oameni fără chef de
muncă, fără o cultură a obiectivelor, plină
de pile de partid. Prahovenii trebuie să
știe că, în administrația pe care o conduc,
banii lor sunt cheltuiți cu chibzuință și
transparență, pe priorități”.
Noua organigramă propusă de șeful
CJ Prahova prevede o reducere cu 101 a
numărului de posturi în aparatul propriu
al Consiliului Județean (de la 247, la
146) și cu 15 a numărului de funcții
de conducere din aceeași structură (de
la 27, la 12). De asemenea, ar urma

Prahova în cadrul unei acțiuni
operative la nivel național Action
Day- Fishery 2. Potrivit IJP
Prahova, în timpul controalelor
au fost legitimate peste 200 de
persoane, verificați peste 60 de
agenți economici și controlate
peste 190 de vehicule. „De
asemenea, au fost aplicate peste 80
de sancțiuni contravenționale în
valoare de peste 30.000 de lei. Au
fost confiscate peste 60 kg de pește
și produse din pește”, a precizat
IJP Prahova. Astfel, în comuna

P

rimarul Andrei Volosevici a anunțat
că Primăria Ploiești a acumulat
datorii de 50 de milioane de lei, majoritatea
la serviciile publice, promițând totuși că se
va ajunge la normalitate în două luni. Toată
speranța pentru a ieși din această situație
a rămas într-o alocare guvernamentală și
într-un sprijin de la Consiliulul Județean
Prahova: „Avem 21,7 milioane de lei datorie
la Veolia Energie, 1 milion datorie la iluminat
stradal, 400.000 lei mentenanță neplătită
la iluminat, 4 milioane buget de salubritate
subfinanțat în comparație cu valoarea
prevăzută în contractul subsecvent în vigoare,
150.000 de lei restanțe la dezinfecție și
dezinsecție, 1,6 milioane salarii la RASP, 1,5
milioane de plătit către SGU, datorii la CSM
de 1,8 milioane la utilități și de 1,3 mil. leisalariile antrenorilor și sportivilor, diferența
de tarif neplătită de la începutul acestui an și
subvenția la transportul public, de aprox. 21
de milioane lei. În total se adună vreo 50 de

Berceni, la punctul de lucru al
unui agent economic, polițiștii
au constatat că era comercializat
pește congelat fără a deține
documente legale de proveniență
pentru acesta. „Polițiștii au retras
de la comercializare cantitatea
de pește identificată. Totodată,
în cauză se efectuează cercetări
pentru săvârșirea infracțiunii de
deținere și comercializare fără
documente legale a peștelui. La un
alt agent economic din comuna
Colceag, se comercializa pește
congelat ambalat și etichetat
necorespunzător, încălcând astfel
prevederile din HG 984/2005.
Agentul economic a fost sancționat

milioane de lei.” Cum va reuși administrația
municipală să iasă din acest impas a spus
tot primarul: „am încercat o repoziționare
a sumelor în buget, am reușit să procurăm
vreo 6 milioane, dar așteptăm 20 de milioane
de la Guvern, prin rectificare, și o sumă de
la Consiliul Județean Prahova.” Volosevici
n-a vrut să numească un vinovat pentru
toate aceste datorii acumulate: „obligatoriu
pentru mine este să găsesc soluțiile ca să ieșim
din situația asta. Și sunt în curs de a rezolva
problemele. Abia apoi o să stăm de vorbă
despre cine e responsabil, ce s-a întâmplat,
cine ar trebui să plece.”Cât despre bugetul
anului viitor, știe sigur că nu vor fi majorări
de taxe și impozite: „vom avea un buget mult
mai atent făcut, cu mult mai mult suport din
partea Consiliului Județean și al Guvernului.
Și apropo de buget, taxele și impozite nu
se majorează, nici nu se pune problema
în condițiile unei pandemii și în condițiile
greutăților pe care care le are fiecare familie.”

contravențional cu 2.000 de lei”, a
mai precizat IJP Prahova.
ACCIDENT CU DOUĂ AUTO
IMPLICATE PE DN1, LA
POSADA
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1, în zona Posada, după ce
două auto au intrat în coliziune.
Traficul rutier a fost blocat pe
ambele sensuri. Din cercetări a
rezultat faptul că un bărbat, în
vârstă de 39 de ani, care se deplasa
la volanul unui autoturism pe DN1,
în localitatea Posada, din direcția
București către Brașov, a intrat în
coliziune cu un autoturism condus
de un bărbat, în vârstă de 37 de ani,

care se deplasa pe sensul opus, din
direcția Brașov către București.
În urma evenimentului rutier,
conducătorul auto în vârstă de
37 de ani împreună cu pasagera
din dreapta, în vârstă de 36 de
ani, au fost transportați la spital
pentru acordarea de îngrijiri
medicale. Ambii conducători auto
au fost testați cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ. „Cercetările
sunt continuate de polițiști
pentru stabilirea cu exactitate a
tuturor împrejurărilor în care s-a
produs accidentul rutier și luarea
măsurilor legale în consecință.
Trafic alternativ, dirijat de polițiștii
rutieri”, a anunțat IJP Prahova.
PAGINA
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INSTITUTUL „CANTACUZINO” ANUNȚĂ CĂ POLIDINUL
VA REVENI ÎN PIAȚĂ CA SUPLIMENT ALIMENTAR

U

n vaccin antigripal și unul
de tip Polidin sunt în
cercetare și dezvoltare la Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino”,
a anunțat colonelul doctor Florin
Oancea, directorul instituției.
Acesta a declarat că vaccinul
antigripal ar putea ajunge pe piață
anul viitor:„s-au efectuat testele
de producție reală a vaccinului
ppe loturi de ouă embrionate
ceea ce a permis atât adaptarea

protocoalelor de lucru, mentenanța,
recalibrarea echipamentelor, cât
și identificarea problemelor și
soluțiilor de remediere a acestora.
În același timp, Departamentul de
Cercetare-Dezvoltare lucrează la
obținerea unui produs modern prin
optimizarea procesului de producție
și implicit îmbunătățirea siguranței
și eficienței vaccinale astfel încât
să poată fi produs vaccinul gripal
trivalent în condiții de siguranță.
Vom avea posibilitatea ca, la anul,

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
să ieșim pe piață cu vaccinul gripal”.
Directorul a mai adus o veste
foarte bună despre readucerea pe
piață a Polidinului, o variantă însă
de supliment alimentar: „Încercăm
să avem produsul, să îl facem în
condiții sigure și să îl punem pe piață
sub formă de supliment alimentar.
Ca să îl avem ca medicament va fi
mult mai complicat și necesită mai
mult timp. Ca produs alimentar noi
sperăm ca într-un an-doi să fie pe
piață”.

PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DE NOTA 10 DIN PRAHOVA

I

nspectoratul Școlar Prahova ii-aa premiat
premiat, săptămâna
trecută, pe cei 29 de elevi din Prahova care au
obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul de
bacalaureat. Premiile au constat în stimulente financiare
de 3.000 lei, pentru absolvenții de liceu care au obținut
media maximă la bacalaureat și 1.000 lei, pentru cei care
au terminat cu nota 10 evaluarea națională. Banii au fost
asigurați de Guvernul României, prin OUG 714/august
2020. Au urcat pe scenă pentru a-și ridica diplomele și banii
următorii elevi performeri ai județului:
-Evaluarea națională: Alionte Alexandru Octavian,
Constantin Maria Antonia și Dorobanțu Ștefan, de la Școala
Gimnazială „Henri Mathias Berthelot” Ploiești, Anghel

Rareș Gabriel
Gabriel, Dămoc Analisa Maria și Stoica Oana Maria,
Maria
de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, Barbu
Maria Teodora, Stanciu Mara Ioana și Cursaru Ioana Rakel,
de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești,
Duță Eva Maria, Școala Gimnazială Centrală Câmpina,
Paraschiv Maria-Cristina, Școala Gimnazială „Profesor
Nicolae Simache” Ploiești, Vulpe Diana Gabriela, de la
Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure;
-Bacalaureat: Ardeleanu Teodora Ioana, Drăgușoiu
Miruna Ioana, Panait Andrei și Răducanu Alexandru, de
la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, Bălănescu
Bianca Ioana și Săvulescu Ștefan, de la Colegiul Național
„Ion Luca Caragiale” Ploiești, Bunache Alexandra

Georgiana, Sandu Andrada Ioana
Ioana, de la Colegiul Național
Georgiana
„Alexandru Ioan Cuza” Ploiești, Caran Raluca Ionela și
Tudor Timotei, de la Colegiul Național Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza, Constantin Diana Elena, Merca Mara,
Pință Teodora și Șandru Mihaela Ilinca, de la Colegiul
Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Mihălăchiuță
Radu Gabriel, de la Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia,
Mitrache Mihnea Petruț Ilie, de la Liceul Teoretic „Aurel
Vlaicu” Breaza și Sîrbu Oana Adriana, de la Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” Urlați. Pentru elevii din Ploiești,
primarul Andrei Volosevici a făcut oficiul de a le înmâna
premianților, din partea municipalității, diplome și încă
1.000 lei drept stimulent financiar.

45 DE LICEENI AU PARTICIPAT LA
FĂRĂ TEZE ÎN ACEST
ACȚIUNILE DE CURĂȚENIE DIN PLOIEȘTI continuare din pagina 1 AN ȘCOLAR

Î

n cadrul programului „Leader Leadres Explorers”,
45 de liceeni voluntari din Ploiești au participat la
proiectul ecologic „Mai curat, mai educat”, ei venind
astfel în întâmpinarea amplelor acțiuni de curățenie

pe domeniul public, dispuse recent de administrația
ploieșteană. Aceștia au desfășurat acțiuni de salubrizare
în cartierul Malu Roșu, în parcul „Aurora”-cartier
Vest și în parcul dendrologic „Mihai Viteazul”, unde
au
a strâns gunoaiele din
zona
spațiilor verzi și
z
din
locurile de joacă.
d
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c
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Săptămâna pe scurt
AUTOTURISM
RĂSTURNAT PE DN1,
LA POSADA. ȘOFERUL
CONSUMASE ALCOOL
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1,în zona Posada, după ce
un auto s-a răsturnat. Traficul
în zonă a fost restricționat pe
sensul Ploiești – Brașov, fiind
dirijat de polițiștii rutieri Potrivit
cercetărilor efectuate la fața
locului, se pare că un bărbat în
vârstă de 42 de ani, care se deplasa
PAGINA
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la volanul unei autoutilitare pe
DN1, în zona Posada, din direcția
Ploiești către Brașov, s-a răsturnat
pe partea stângă, pe același sens
de mers. Evenimentul rutier s-a
soldat, din fericire, numai cu
pagube materiale. Conducătorul
auto a fost testat cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind de 0,43%
mg/l alcool pur în aerul expirat.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul

rutier și luarea măsurilor legale în
consecință”, a anunțat IJP Prahova.

ACCIDENT FEROVIAR
ÎNTRE STAȚIILE
COMARNIC ȘI CÂMPINA.
O FEMEIE A MURIT DUPĂ
CE A FOST LOVITĂ DE
TREN
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că o persoană a fost
accidentată de trenul care circula
pe relația Brașov - București, între
stațiile Comarnic și Câmpina.
Echipa operativă a constatat că cele
sesizate se confirmă, la fața locului
fiind găsită o femeie în vârstă de

P

ână la sfârșitul anului există promisiunea achiziționării
diferenței de 168 de mii de tablete, din totalul de 250
mii, câte s-a angajat Guvernul să cumpere. Ministrul le-a mai
comunicat cadrelor didactice următoarele:
-toți profesorii care au nevoie de îndrumare pentru învățarea
online vor beneficia de webinarii pentru fiecare materie,
coordonate de experți din minister;
-copiii care nu au acces la Internet vor primi acasă, de la
profesori, materiale didactice pentru a asigura continuitatea
învățării;
-inspectorii școlari sunt obligați să verifice realizarea orelor
online conform orarului și programei, iar directorii școlilor
sunt invitați să acționeze în consecință în cazul în care un cadru
didactic refuză să își țină orele;
-toate resursele pentru adaptarea la învățarea online, pentru
fiecare materie, sunt postate pe http://educatiacontinua.edu.ro ;
-din această săptămână se va organiza, la nivel de județ, un
telverde pentru profesori, elevi și părinți, unde vor fi răspunsuri
și soluții la probleme punctuale.

aproximativ 55 de ani care a fost
declarată decedată de cadrele
medicale. „Politiștii din cadrul
Serviciului Județean de Poliție
Transporturi Prahova efectuează
cercetări pentru stabilirea identității
femeii, precum și a tuturor
circumstanțelor în care s-a produs
incidentul”, a precizat IJP Prahova.

ACCIDENT FEROVIAR
MORTAL ÎNTRE STAȚIILE
VĂLENII DE MUNTE ȘI
TEIȘANI
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că o persoană a fost
accidentată de trenul care circula

pe relația Măneciu - București
Nord, între stațiile Vălenii de Munte
-Teișani. La locul accidentului s-au
deplasat mai multe echipaje ale
Poliției, ale Serviciului de Ambulanță
și ale ISU Prahova. Echipa operativă
a constatat că cele sesizate se
confirmă. La fața locului a fost găsită
o femeie în vârstă de aproximativ
60 de ani care a fost declarată
decedată de cadrele medicale.
„Politiștii din cadrul Serviciului
Județean de Poliție Transporturi
Prahova efectuează cercetări pentru
stabilirea identității femeii, precum
și a tuturor circumstanțelor în care
s-a produs incidentul”, a anunțat IJP
Prahova.
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PRIMARUL VOLOSEVICI NU EXCLUDE O
REZILIERE A CONTRACTULUI CU ROSAL
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

E

posibil ca, în perioada
următoare
și
dacă
operatorul de salubritate nu va
răspunde cerințelor de curățenie
în Ploiești, să asistăm la o reziliere
a contractului încheiat între
Primăria Ploiești și Rosal. Atenție,
vorbim numai despre salubrizarea
domeniului public, fiindcă celălalt
contract, de ridicare a gunoiului
menajer de la populație, este
încheiat cu ADI Deșeuri, deci
rezilierea contractului ar fi în
sarcina acestei instituții aflată în

subordinea CJ Prahova. Volosevici
a spus: „Față de cei 600 de angajați
ai operatorului S.C. Rosal Grup
S.A. din anul 2012, am găsit, în
prezent, doar 200 de salariați,
iar pentru a susține întreaga
activitatea de curățenie, la nivelul
orașului, operatorul de salubritate
aduce zilnic, de la București,
aproximativ 50 de angajați. Iau în
calcul, dacă serviciul de salubritate
nu este prestat în parametri
normali, să reziliem acest contract.
Nu voi accepta să intrăm din nou în

mizerie! ” Volosevici a recunoscut
însă: „activitatea de curățenie în
cadrul contractului subsecvent este
subfinanțată și este nevoie de o
rectificare bugetară de 4 milioane
lei pentru a se ajunge la suma de 21
de milioane de lei, cât este necesar
să fie alocat pentru serviciul de
salubritate, curățenie căi publice,
în conformitate cu prevederile
Acordului cadru. Nu vreau să fim
vulnerabili la o eventuală reziliere
a contractului de salubritate”.

FONDURI EUROPENE BLOCATE LA CÂMPINA, DIN
CAUZA NEPLĂȚII UNOR CORECȚII FINANCIARE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

L

a Câmpina, proiecte europene în
valoare de aproximativ 22 milioane
de euro sunt blocate la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației, din
cauza unor corecții financiare pe care vechea
administrație nu a vrut să le plătească. Mai
exact, fosta conducere a atacat în instanță
sumele pe care Unitatea de Implementare a
Fondurilor Europene din cadrul ministerului
le-a calculat drept penalizare, pentru
încălcarea unor proceduri în timpul derulării
proiectului. Primarul Alin Moldoveanu
le-a prezentat noilor aleși locali lucrările
la care s-au aplicat corecții financiare:
Calea Dacia - 5,54 milioane lei,
proiectul
„Sprijin
pentru
integrare
și incluziune socială” - 308.454 lei și
Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă

a patrimoniului cultural, Muzeul Memorial
„B.P. Hasdeu” - 594.657,67 lei. Primarul
a solicitat CL să aprobe procedurile de
eșalonare a corecției financiare la unul
dintre proiecte, ca fiind „cea mai simplă
și rapidă cale pentru deblocarea fondurilor
europene în cazul celorlalte proiecte din
Câmpina”. Moldoveanu este de părere că
singura soluție pentru dezvoltarea orașului
sunt fondurile europene, ca urmare,
finanțarea trebuie să continue. La Câmpina,
din cauza neplății corecțiilor, sunt blocate
următoarele proiecte europene: creșterea
eficienței energetice în clădiri rezidențiale,
blocul 7ABC (3.441.125 lei); îmbunătățirea
infrastructurii educaționale prin construirea
unei grădinițe în cartierul Erupției (4.153.934
lei); reabilitare, modernizare, extindere

Ploiești a modificat
programul
de
transport în comun pentru câteva
trasee din oraș, în contextul măsurii
prin care centrele comerciale vor
avea, cel puțin pentru o lună,
program până la orele 21.00.
Traseul 1 va avea ultimele plecări
de la stația Metro/Ploiești Shopping
City astfel: luni-vineri, ultima
plecare de la Metro va fi la 21:30,
iar plecările de la orele 21:50,
22:25, 22:40 și 23:15 vor fi de la
Cablul Românesc; sâmbăta- ultima
plecare de la Metro va fi la 21:22, iar
plecările de la orele 21:50, 22:25 si
23:10 vor fi de la Cablul Românesc;
duminica-ultima plecare de la
Metro va fi la 18:30, iar până la ora

INCENDIU VIOLENT LA
O CASĂ DIN CĂTUNU
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu izbucnit
la o casă din satul Cătunu, comuna
Berceni. La fața locului s-au
deplasat trei echipaje de stingere
și unul de prim ajutor. Incendiul
s-a manifestat generalizat pe
o suprafață de 100 m. După
localizarea și stingerea focului,
pompierii militari vor efectua

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

continuare din pagina 1

21:15 (inclusiv), plecările vor fi de
la Ploiești Shopping City, în timp ce
plecările de la orele 21:50, 22:25 și
23:10 vor fi de la Cablul Românesc.
Alte modificări:
-Traseul 401, luni-duminică,
plecare de la Hipodrom 21:00/
plecare de la Afi Palace 21:20;
-Traseul
402,
luni-duminică,
plecare de la Lămâița 21:08/plecare
de la Afi Palace 21:30;
-Traseul 22/22b va avea ultimele
plecări pe sensul Auchan/Pod ÎnaltBariera Unirii, luni-vineri, plecare
de la Auchan la 21:30, iar de la
Podul Înalt, la 22:10, 22:30, 23:15,
iar sâmbata și duminica, plecarea
de la Auchan va fi la 21:22, iar de la
Podul Inalt, la 22:30.

Săptămâna pe scurt

în primul an de implementare a proiectului
(5.342.547 lei) și două blocuri în anul
următor (10.859.150 lei); înființarea unui
centru comunitar medico-social (851.377
lei); reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane, bazate pe planurile de mobilitate
urbană (44.000.000 lei).

PROGRAM MODIFICAT LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

CIRCULAȚIE MODIFICATĂ
PE TRASEELE 1, 401, 402
ȘI 22/22 BARAT

TCE

sistem de iluminat public (7
683 935 lei);
(7.683.935
îmbunătățirea infrastructurii educaționale
prin construirea unei săli de sport la Școala
„B.P. Hasdeu” (16.260.252,36 lei). Alte
proiecte se află în faza de evaluare: construirea
de locuințe sociale pentru persoanele care
trăiesc în case amenințate de alunecări de
teren sau adăposturi improvizate - un bloc

-Serviciul
Evidență
Informatizată a Persoanelor
din cadrul Serviciul Public
Local Comunitar de Evidență a
Persoanelor Ploiești: luni, marți
și joi, între orele 8,30 si 13,00;
miercuri 15,30-18,30; vineri
nu se lucrează cu publicul. Se
menține procedura de programare
online pentru obținerea cărții
de identitate, pe platforma de
programare electronică pentru
preschimbarea acestora, la adresa
http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/
modulul: Programare online
evidența persoanelor sau direct
http://ploiesti.agentiawebmagnat.
ro/programare-carte-identitate.
html numai la ghișeul 1.Taxele se
pot achita online, direct în contul

cercetări pentru a stabili cauza care
a condus la izbucnirea focului.

ACȚIUNE PENTRU
VERIFICAREA
MĂSURILOR
DE LIMITARE A
RĂSPÂNDIRII COVID-19
Polițiștii din cadrul Serviciului
Rutier Prahova, în colaborare
cu
inspectori
din
cadrul
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul Transportului Rutier,
au desfășurat o acțiune, pe DN
1 - localitatea Românești, pentru
verificarea legalității efectuării

instituției (detalii sumplimentare
pe pagina „Ploiești.ro);
-Serviciului Public Finanțe
Locale (S.P.F.L.) Ploiești: luni,
marți, între orele 08.00-16.30
și vineri, între orele 08-14.00 activități de relații cu publicul,
la ghișeele Serviciului Public
Finanțe Locale Ploiești, din B-dul
Independenței nr.16, Șoseaua
Vestului nr.19 și din str. Basarabi
nr.5; miercuri si joi-nu se lucrează
cu publicul. Se pot depune online
sau prin poștă toate lucrările
de declarare bunuri impozabile
(clădiri,
terenuri),
precum
și cererile pentru eliberarea
certificatelor de atestare fiscală
necesare la notariat, cererile de
restituire, compensare, precum și

petițiile, reclamațiile, contestațiile,
radierile auto din circulație etc.;
-Direcția
Generală
de
Dezvoltare Urbană: registraturăluni, marți și miercuri, între
orele 10.30 și 13.00 și joi, între
orele 9.00-12.00 și 14.00-16.00;
autorizații construcții, cadastru
GIS, Serviciul Dezvoltare urbană
și metropolitană, Serviciul Control
documentații publice, disciplină
în construcții- luni, marți și
miercuri, între orele 10.30 și 13.00
și joi, între orele 14.00-16.00;
Compartimentul verificare și
evaluare documentații-luni și joi,
între orele 10.30-13.00, miercuriîntre 14.00 și 16.00, vineriîntre 10.00 și 12.00 (marți nu se
lucrează); arhitectul șef-marți,
între orele 9.00 și 12.00.

transportului de marfă și persoane.
Acțiunea a vizat, totodată,
verificarea modului în care sunt
respectate măsurile de protecție
stabilite prin Legea nr. 55/2020 pe
timpul efectuării transportului de
persoane, prin curse regulate sau
speciale. „Astfel, în cadrul acțiunii,
poliţiștii au verificat peste 90 de
autovehicule, dintre care peste
30 destinate transportului public
de persoane. În urma abaterilor
constatate, au fost aplicate peste
10 sancţiuni contravenţionale,
cele mai multe pentru abateri la
regimul rutier, în valoare totală

de peste 9.000 de lei. Totodată,
poliţiștii au efectuat peste 60
de testări cu aparatul etilotest”,
a precizat IJP Prahova, care
recomandă tuturor participanţilor
la traficul rutier să adopte o
conduită preventivă în trafic, să
respecte regulile de circulaţie și
indicaţiile poliţiștilor rutieri aflaţi
în teren. „Totodată, le recomandăm
să păstreze distanțarea fizică, să
poarte masca de protecție atât în
mijloacele de transport în comun
cât și în celelalte locuri unde este
obligatoriu, să nu se expună la
riscuri”, este sfatul IJP Prahova.
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27 DE LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA AU INTRAT ÎNTR-UN
SOI DE CARANTINĂ PARȚIALĂ

Î

n Prahova, evident, sunt aplicabile toate
restricțiile impuse începând cu data de
9 noiembrie la nivel național. Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență
Prahova a completat, însă, luni, prin H 75,
măsurile luate anterior (H 74 CJSU), având
în vedere că au avut loc schimbări ale ratei
cumulate de infectare (numărul de infectări

cumulate din ultimele 14 zile, la 1.000 de
locuitori). Astfel, s-a stabilit:
-Localități cu incidența cumulată mai
mare de 1,5 și mai mică sau egală cu
3/1000 locuitori: Bănești (3,00), Drăgănești
(2,95), Gornet (2,87), Gura Vadului (2,86),
Vărbilău (2,72), Provița de Sus (2,59),
Boldești-Scăeni (2,57), Măneciu (2,52),

Scorțeni (2,47), Vălenii de Munte (2,39),
Albești-Paleologu (2,20), Izvoarele (2,18),
Șirna (2,15), Plopeni (2,05), Adunați (2,02),
Comarnic (2,00), Salcia (1,97), Chiojdeanca
(1,93), Dumbrăvești (1,93), Predeal-Sărari
(1,79), Valea Doftanei (1,71), Secăria (1,67),
Slănic (1,65), Posești (1,55), Colceag (1,54),
Sinaia (2,76), Ariceștii-Rahtivani (2,64),
Lapoș (2.64), Gherghița (2.61), Berceni
(2.50), Măgurele (2,38), Tomșani (2,33),
Târgșoru Vechi (2,22), Măgureni (2,20),
Bucov (2,16), Râfov (2,16), Gorgota (2,05),
Valea Călugărească (1,95), Azuga (1,91),
Balta Doamnei (1,73), Poienarii Burchii
(1,73), Telega (1,71), Bertea (1,66), Podenii
Noi (1,60), Bărcănești (1,58), Olari (1,57),
Breaza (1,55), Aluniș (1,54), Fântânele
(1,53), Mănești (1,53). Pentru acestea, în
afară de măsurile stabilite la nivel național,
se va ține cont de: cinamatografele, sălile de
spectacole sau concerte pot avea activități,
cu participarea publicului până la 30% din
capacitatea maximă a spațiului; activitatea
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teraselor, restaurantelor (și cele din hoteluri
și pensiuni), cafenelelor este permisă în
interior este permisă fără a depăși 30%
din capacitatea maximă a spaţiului și în
intervalul orar 6,00-23,00; jocurile de
noroc sunt permise, fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spaţiului.
-Localități cu incidența cumulată mai
mare de 3/1000 locuitori: Poiana Câmpina
(4,61), Câmpina (4,58), Urlați (4,26), Băicoi
(4,11), Brazi (4,03), Telega (3,98), Plopu
(3,68), Măgurele (3,46), Cocorăștii Colț
(3,42), Bărcănești (3,20), Lipănești (3,20),
Ciorani (3,20), Provița de Jos (3,14), Teișani
(3,06), Bucov (3,03), Gornet-Cricov (3,67),
Blejoi (3,30), Păulești (3,29), Tinosu (3,40),
Puchenii Mari (3,02), Bușteni (3,35), Florești
(3,16), Brebu (3,10), Sălciile (3,17), Ploiești
(3,10), Cornu (3,09), Talea (3,01). În aceste
localități, toate activitățile (restaurante,
terase, jocuri de noroc, spectacole) sunt
interzise.

TOATE ȘCOLILE DIN ROMÂNIA, ÎNCHISE OBORUL PLOIEȘTEAN,
ÎNCHIS DE LUNI. PIEȚELE
PÂNĂ PE DATA DE 8 DECEMBRIE
AGROALIMENTARE
PURTAREA MĂȘTII ESTE OBLIGATORIE ÎN TOATE SPAȚIILE DESCHISE
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a urmare a expansiunii cazurilor de
îmbolnăvire cu Covid 19, de luni, au intrat în
vigoare noi restricții pentru limitarea transmiterii
comunitare a Sars-Cov2. Măsurile au fost propuse
de Comitetul Național pentru Situații de Urgență
(H 52/5 noiembrie 2020), fiind asumate, prin HG
935/5 noiembrie, de Guvernul României. Cea
mai importantă prevedere se referă la faptul că,
pentru cel puțin 30 de zile, procesul educațional
se va desfășura exclusiv online (mai puțin creșele
și unitățile after-school), procedurile de urmat
fiind hotărâte prin Ordinul nr. 5972 din 08
Noiembrie 2020 pentru suspendarea activităților
care presupun prezența fizică a preșcolarilor și
elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar.
În afară de desfășurarea școlii online, măsură care
a divizat (din nou) societatea românească, cele mai
importante prevederi ale Hotărârii 52 a CNSU țin de:
-obligativitatea purtării măștii de protecție în toate
spațiile publice deschise și închise, indiferent de
valoare ratei de incidență cumulată a cazurilor din
ultimele 14 zile;
-toate instituțiile publice, precum și toți
operatorii economici publici sau privați să aibă
obligația organizării activității și desfășurării
programului de lucru în regim de telemuncă sau
muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul
activității nu permite acest lucru, să se organizeze
programul de lucru astfel încât personalul să fie
împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă,
respectiv să termine activitatea la o diferență de cel
puțin 2 ore;
-interzicerea desfășurării de reuniuni cu
prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri
în spații închise și/sau deschise, publice și/sau
private, precum și a unor mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri

C

în spații deschise, precum și a întrunirilor de
natura activităților culturale, științifice, artistice,
sportive sau de divertisment în spații închise;
-suspendarea activității piețelor agroalimentare
în spații închise, târgurilor, bâlciurilor,
piețelor mixte și volante și a talciocurilor;
-obligația operatorilor economici care desfășoară
activități de comerț sau prestări de servicii
în spații închise și/sau deschise, publice și/
sau private să-și organizeze activitatea în
intervalul orar 5.00 - 21.00, cu excepția unităților
farmaceutice, benzinăriilor și operatorilor
economici cu activitate de livrare la domiciliu;
-interzicerea circulației persoanelor în afara
locuinței în intervalul orar 23.00-5.00, în toate
localitățile din România, cu unele excepții:
deplasarea în interes profesional, pentru asistență de
urgență îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități
ori deces al unui membru de familie etc. Pentru
verificarea motivului deplasării, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate,
legitimația de serviciu, adeverința eliberată de
angajator sau o declarație pe propria răspundere;
-activitățile de preparare, servire și consum
al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și
nealcoolice sunt permise cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului
până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă
la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

FUNCȚIONEAZĂ ÎN TOTALITATE

A

ndrei Volosevici a fost
printre
primii
primari
din țară care au găsit soluția astfel
încât piețele agroalimentare să
funcționeze ca și până acum,
în ciuda dispozițiilor (oarecum
contestabile) ale autorităților de la
București. Astfel, primarul a dat
dispoziție administrației SC „Hale și
Piețe” să desființeze perimetrele cu
policarbonat din piețele Nord, Vest,
Mihai Bravu și Piața Centrală, pentru
a se realiza spații deschise și a se evita,
în acest fel, intrarea sub incidența HG

935/5 noiembrie. Măsura nu a putut
fi aplicată la Malu Roșu, acolo unde
construcția este de altă factură. Până
la urmă, după o revoltă a piețarilor,
și aici au fost demontate ușile. În
schimb, Oborul Ploiești va fi închis
pentru cel puțin o lună. Cât privește
posibilitatea ca Halele Centrale să fie
închise (deși nu este cazul), primarul
Volosevici a discutat telefonic acest
subiect cu premierul Ludovic Orban,
iar cei doi au convenit că se pot
amenaja tarabe în exteriorul clădirii
pentru toți producătorii autohtoni.

FOCAR DE COVID LA UN
CENTRU DIN URLAȚI
102 persoane, din care 101 beneficiari, s-au infectat cu Sars-Cov 2
la un centru pentru persoane adulte cu handicap din Urlați. Având în
vedere că numărul total de persoane (angajați și bolnavi aflați în îngrijire)
este de 216, am putea vorbi despre aproape 50% rată de infectare. Cifra
ar putea crește având în vedere că încă mai sunt probe în lucru.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu
antet, plicuri, afișe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat,
agende și calendare personalizate!
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S-AU CONSTITUIT CONSILIILE LOCALE ÎN TOATE CELE 104
LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

103 PRIMARI AU FOST VALIDAȚI ÎN FUNCȚIE
ȘI-AU DEPUS JURĂMÂNTUL

D

upă aproape 6 săptămâni de la
alegerile locale, au fost, în fine,
constituite consiliile locale în toate cele
104 unități administrativ-teritoriale din
Prahova și au depus jurământul 103
primari (mai puțin cel din Șotrile, mandatul
acestuia fiind invalidat de instanță).
Prefectura Prahova a anunțat că ultimele
ședințe de constituire au avut loc pe 4
noiembrie, la Lipănești, iar pe 5 noiembrie,
la Chiojdeanca și Sângeru. Mai dificilă a fost
desemnarea viceprimarilor și asta deoarece
unele consilii locale (Ploiești, Câmpina)
nu sunt în formulă completă. Oricum ar fi,
am zice că administrațiile din Prahova ar
trebui să treacă la treabă, acum nemaifiind
niciun motiv pentru a da, cum se spune,
rând zilelor și problemelor. Reamintim

că, în privința mandatelor de primari, cele
mai multe a câștigat PNL (57), acesta fiind
urmat de PSD (30), USR (2) și candidații
independenți (2). Câte un mandat au
revenit Pro România și alianțelor din
zona stângii, PSD-PPUSL, de la Fântânele,
Ceptura, Talea, Ștefești, Starchiojd, Râfov,
Podenii Noi, Vălenii de Munte, Măgureni,
Băicoi și Boldești Scăeni.
În privința mandatelor de consilieri
locali, din nou PNL conduce detașat,
cu 604 mandate. Urmează: PSD-376
de mandate; PMP-59 de mandate; Pro
România-53 de mandate; USR PLUS-28 de
mandate; Partidul Prahova în Acțiune-27
de mandate; ALDE-26 de mandate;
PPUSL-22 de mandate; USR-14 mandate;
Alianța PNL-USR-PLUS-14 mandate; PER-

MIHAI APOSTOLACHE,
CAMPANIE DIN
POARTĂ ÎN POARTĂ

U

n candidat independent are mult mai mult de alergat și
fonduri infinit mai puține decât un partid, în oricare fel
de alegeri, cu atât mai mult la cele parlamentare. Este și cazul
conf. dr. Mihai Apostolache; acesta are, este adevărat, sprijinul
Partidului Prahova în Acțiune, dar oricum nu se poate compara
cu formațiunile politice mari, cu structuri și primari în fiecare
localitate. Apostolache trebuie să ia așadar la pas cam toate orașele
și comunele din județ. Dar este ceva ce îi și place, așa cum de altfel
a recunoscut: „Candidatura din postura de independent înseamnă
asumare, înseamnă să răspunzi în nume propriu pentru ceea ce
promovezi, pentru ceea ce urmează să realizezi. Este calea pe care
am ales-o, pentru ca Prahova să aibă primul ales independent, în
30 de ani, în Camera Deputaților. Nu va fi ușor, dar am încredere
în cei 8.007 prahoveni care mi-au susținut candidatura, prin
semnătura lor, că vor convinge și alți prahoveni pentru a merge
la vot. Este nevoie de peste 26.000 de voturi pentru ca să pot
reprezenta Prahova din postura de independent în Camera
Deputaților. Prahovenii au acum alternativa unui om care nu este
obligat să dea socoteală unui partid, ci doar celor care l-au votat.”

13 mandate; Partidul Verde-12 mandate;
Alianța pentru Băicoi-12 mandate;
Alianța pentru Prahova, alianțele pentru
Vălenii de Munte și Râfov-câte 9 mandate
fiecare; Alianța pentru Podenii Noi8 mandate; alianțele pentru Ceptura și
Boldești Scăeni-7 mandate fiecare; Alianța
pentru Starchiojd-6 mandate; alianțele
pentru Florești, Fântânele, Pro Urlați,
Gura Vitioarei, Talea, Ștefești, Măgureni,
Scorțeni-câte 5 mandate fiecare; alianțele

LOCUL PARTIDELOR PE
BULETINELE DE VOT
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
Biroul Electoral de Circumscripție
nr.31 Prahova a tras la sorți și a stabilit
locul partidelor și candidaților
independenți pe buletinele de vot
pentru Senat și Camera Deputaților
la alegerile parlamentare din data
de 6 decembrie. Ordinea în care
se înscriu listele de candidați și
candidaturile independente s-a
stabilit pe etape, așa cum specifică
dispozițiile art.61, alin.2, din Legea
nr.208/2015. Așa că alegătorii vor
găsi pe buletinele de vot 34 de
poziții, după cum urmează:
-Etapa I (partide cu reprezentare
parlamentară): Partidul Mișcarea
Populară (poziția 1 pe buletinul de
vot), Partidul Național Liberal (2),
Partidul Pro-România (3), Partidul
Social Democrat (4), Alianța USRPLUS (5), Uniunea Democrată a
Maghiarilor din România (6);

-Etapa a II-a (partide fără
reprezentare
în
Parlament):
Partidul Noua Românie (7),
Partidul Alianța pentru Unirea
Românilor (8), Partidul Puterii
Umaniste-Social
Liberal
(9),
Partidul Alianța pentru Renașterea
Națională (10), România Mare (11),
Partidul Ecologist Român (12),
Partidul Socialist Român (13);
-Etapa a III-a (minorități
naționale): Uniunea Culturală
a Rutenilor din România (14),
Uniunea Democrată a Cehilor
și Slovenilor din România (15),
Uniunea Armenilor din România
(16), Uniunea Elenă din România
(17), Uniunea Croaților din
România (18), Forumul Democrat
al Germanilor din România (19),
Federația Comunităților Evreiești
din România (20), Uniunea

upă o întâlnire a administrației municipale cu
reprezentanții Agenției Naționale a Locuinței, câmpinenii
au putut afla că proiectul blocului de locuințe din Strada Uniunea
Europeană nu a putut fi terminat pe fondul lipsei de cereri din
partea populației. Se pare însă că ideea de a edifica cele 27 de
apartamente ce pot fi achiziționate prin credit ipotecar nu va
fi abandonată, ci chiar e posibil ca lucrările să înceapă în 2021.
Primarul Alin Moldoveanu a precizat că autoritățile locale și
ANL au în plan să realizeze și câteva blocuri de locuințe destinate
tinerilor și specialiștilor din diverse domenii de activitate care vor
să se stabilească în oraș.

Democrată Turcă din România (21),
(21)
Asociația Partida Romilor „ProEuropa” (22), Uniunea Bulgară din
Banat (23), Uniunea Polonezilor
din România (24), Asociația Liga
Albanezilor din România (25),
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (26), Uniunea Ucrainenilor
din România (27), Uniunea Sârbilor
din România (28), Asociația
Italienilor din România Ro.As.It
(29), Asociația Macedonenilor din
România (30);
-Etapa a IV-a (independenți):
Mihai Apostolache (31), Bogdan
Dumitru (32), Rădulescu Vorgil
Florin (33) și Duță Maria-Mihaela
(34).

PARLAMENTARII MAJORITARI ȚIN CU DINȚII DE
INSTITUTUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ANL PROMITE MAI MULTE
BLOCURI LA CÂMPINA

D

pentru Predeal Sărari, Baba Ana, Plopenicâte 4 mandate fiecare; independenți-4
mandate; alianțele pentru Filipeștii de
Pădure și Bucov, PRM-câte 3 mandate
fiecare; alianțele Ariceștii Rahtivani,
Cocorăștii Mislii și Partidul Oamenilor
Liberi- câte două mandate fiecare; Alianța
pentru Unirea Românilor, Alianța pentru
Apostolache, PNȚCD și Asociația Partida
Romilor „Pro-Europa”-câte 1 mandat
fiecare.

Camera Deputaților a respins,
respins marți,
marți cererea de
reexaminare formulată de președintele Klaus Iohannis
cu privire la respingerea Ordonanței de Urgență a
Guvernului 91/2019 privind desființarea Institutul
Revoluției Române din Decembrie 1989, structură
condusă de Ion Iliescu. Comisia pentru cultură a
Camerei Deputaților a dat un raport de admitere a
cererii de reexaminare, însă în plen nu a fost întrunit
numărul necesar de voturi pentru adoptare.
În luna decembrie 2019, Guvernul României a emis

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

0244.546.501

o OUG 91 de desființarea a structurii, motivând că în
general activitatea a fost irelevantă în raport cu banii
publici cheltuiți. De asemenea, se apreciază că IRRD
a propagat în spațiul public interpretări care s-au
contrazis cu ancheta în „Dosarul Revoluției”. În vară,
Parlamentul a respins ordonanța de desființare a IRRD
și de abrogare a Legii 556/2004 prin care s-au pus bazele
institutului. Senatul a trimis președintelui legea de
respingere a OUG. Între timp, Guvernul a sesizat Curtea
Constituțională cu privire la decizia Parlamentului
de respingere a OUG, iar CCR a respins obiecțiile de
neconstituționalitate. Pe 13 octombrie, președintele
Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului reexaminarea
legii, dar Camera Deputaților a refuzat, cel puțin
deocamdată, acest lucru. IRRD a fost înființat în 2007,
ca structură aflată în subordinea Senatului României.
Finanțarea este asigurată mai ales din bugetul de
stat al României. De exemplu, pentru 2012, bugetul
Institutului a fost de 1,127 mil lei, în 2013- de 0, 950 mil.
lei, iar în 2014- de 1,086 mil. lei.

sprinteninfomar@yahoo.com
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ULTIMA BĂTĂLIE, FĂRĂ TANCURI
SOVIETICE, DAR CU TANCURILE CORUPȚIEI

A

cum 31 de ani, pe 7 noiembrie, basarabenii au oprit tancurile de sărbătoarea sovietică Marea Revoluție Socialistă din Octombrie,
care se aniversa în fiece an de la Moscova până la Dushanbe, de la Ungheni până la Vladivostok. În 1989, „oamenii muncii” de la
Chișinău, în loc să defileze în cinstea evenimentului pe bulevardul central și în Piața Biruinței (acum Piața Marii Adunări Naționale),
pentru întâia oară în istoria URSS, au oprit defilarea tancurilor sovietice și a soldaților, silindu-i să facă stânga-mprejur spre cazărmi.
„Astăzi, tancurile sovietice nu mai există fizic, ele s-au metamorfozat în tancurile corupției, sărăciei, trădării de neam și țară, care ne țin
izolați de România și Europa, fiind conduse de Dodon, Shor și PSRM”, scria în 7 noiembrie curent pe pagina sa de Facebook ex-ministrul
apărării Anatol Șalaru. „Un vot ANTI-Dodon, un vot pentru Maia Sandu este un vot contra tancurilor corupției”, conchide secretarul
general PUN. În anul 2020, peste o săptămână, pe 15 noiembrie, vor reuși românii basarabeni să oprească „tancurile” corupției și ale
mafiei politice?
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
Igor Dodon – discurs nou de scrutin
scrutin,
minciuni mai vechi
Acum, aproximativ trei săptămâni, prezidențiabila Maia
Sandu avertiza electoratul că începe etapa cea mai murdară
a campaniei electorale. A greșit fix cu trei săptămâni și
ceva. La nici o zi după ce și-a felicitat contracandidata, Igor
Dodon se dezlănțuie la adresa aceleiași Maia Sandu cu o
furtună de minciuni din cele mai primitive. Într-o postareapel către alegători, șeful statului, sub un slogan întitulat „Nu
schimbați porumbelul din mână pe coțofana de pe gard”, a
turnat în capul contracandidatei toate păcatele de care se
face vinovat chiar dânsul și guvernarea pe care o controlează
la sânge. Toate aceste ciripiri ale „porumbelului” nu sunt
decât un déjà-vu – cele mai multe din atacuri sunt trase la
indigo de pe cele dinaintea turului doi al prezidențialelor
de acum patru ani, excepție făcând poate doar cei 30 de mii
de sirieni despre care visase Dodon și pe care Maia Sandu
nu i-a adus la Chișinău. În rest… aberațiile unui așa-zis șef
de stat disperat până peste poate. Dar să ne referim concret
măcar la 2-3 din cele 10 domenii în care a „eșuat Guvernul
Sandu” și în care candidatul Dodon se laudă că are sau va
avea realizări „remarcabile”.
Cea mai aberantă învinuire ține de domeniul sănătății.
„Mă întreb ce a făcut Guvernul Maiei Sandu pentru a pregăti
țara de pandemie? Așa-numitul Guvern Harvard nu a făcut
nimic, a închis spitale, nu a majorat salariile medicilor”.
Trebuie să ai ori o memorie din cale-afară de scurtă, ori
să fii tare bătut la cap ca să te arăți logic atât de rătăcit.
Guvernul Sandu a fost demis pe 12 noiembrie 2019, cu fix
o lună înainte ca lumea să afle prima dată despre existența
COVID-19 – pandemia a „luat naștere” pe 12 decembrie
2019, în centrul orașului Wuhan, China. De altfel, ar fi
să-i amintim lui Dodon că în plină pandemie anume PAS
a prezentat în plenul parlamentului un set de propuneri
anticriză – testarea masivă a cetățenilor, asigurându-se
astfel identificarea operativă a focarelor de COVID-19,
asigurarea sistemului de învățământ cu calculatoare pentru
elevii și pedagogii care n-au acces la ele. Să subvenționeze
șomajul tehnic în proporție de 75% din salariu, suport
întreprinderilor ce au activat din economii și se confruntă
cu consecințele crizei pandemice. Guvernarea lui Dodon a
respins toate aceste propuneri.
„Maia Sandu a închis peste 180 de școli și grădinițe,
acest lucru înseamnă distrugerea satelor”, o altă invectivă
neadevărată. Rectificare la memoria scurtă a președintelui
Dodon: în perioada în care Maia Sandu era ministru al
educației au fost închise 82 de școli cu un număr de elevi
sub 30. Până la Maia Sandu, în perioada 2007-2012 au
fost închise 94 de școli, tot din cauza depopulării, în baza
reformei de optimizare a instituțiilor preuniversitare și
preșcolare, inițiată încă în 2011. Și minciunile că Maia Sandu
a lichidat locuri de muncă, a lăsat profesori fără job, că va
lichida primăriile și raioanele, că nu e creștină și că susține
și participă la marșuri gay ș. a. de fapt demonstrează o dată
în plus cine e inspiratorul și autorul tuturor fake-newsurilor din ultimii patru ani, cine e principalul instigator la
ură în Republica Moldova. Disperat, acum Igor Dodon a
luat glodul cu propriile mâini și-l aruncă în proprii cetățeni.
Anume aceste minciuni l-au ajutat să câștige fotoliul de
președinte în 2016. Acum s-ar putea să fie groparul lui.
Sondaje incerte și speranțe la diasporă
Dacă în primele zile Maia Sandu a avut o reacție succintă
la atacurile lui Dodon și a anunțat că acceptă dezbateri
propuse cu „independentul” PSRM-ului pe teren neutru,
odată cu intensificarea atacurilor tot mai murdare asupra
ei a declarat că respinge dezbaterile. „Cu un asemenea
personaj nu mai avem ce discuta. Să se bălăcească de unul
singur în glodul în care a coborât. Singurele dezbateri pe
care le mai poate avea sunt cele cu procurorii – despre actele
de corupție, schemele în care este implicat, trădare de țară,
furturile și vestitul „kuliok”, susține lidera PAS.
Și își vede în continuare de campanie. În ultima conferință
de presă și-a anunțat primele 10 acțiuni anti-sărăcie dacă
va câștiga turul doi. „Voi acționa cu toată capacitatea mea
pentru a atrage în țară resurse care pot ajuta antreprenorii,
oamenii care și-au pierdut locurile de muncă, familiile
PAGINA
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sărace și pensionarii”. Printre aceste a enumerat reducerea
cheltuielilor președintelui, trecerea reședințelor luxoase și
spațiile nefolosite ale președinției în folos de interes public,
inițiative legislative de lichidare a unor funcții inutile în
instituții publice pentru care statul achită salarii grase,
scoaterea republicii din izolare internațională și resurse
pentru relansarea economiei. Va solicita suport partenerilor
internaționali pentru a depăși pandemia (mărirea
numărului de teste gratuite pentru populație, tratament
gratuit anti COVID-19 pentru pacienții tratați la domiciliu),
un program de susținere a micilor afaceri afectate de criza
economică, resurse pentru a ajuta agricultura să iasă din
criza provocată de secetă. Dar și un șir de acțiuni pe care
le promisese Dodon acum patru ani și de care a „uitat”:
investigarea imediată a dosarelor de rezonanță ca furtul
miliardului, concesionarea Aeroportului, declarând
corupția pericol de securitate națională. Și, ca să fie mai
aproape de oameni, „voi da jos gardul de la Președinție”.
Dar toate acestea abia după ce va ajunge președinte. Până
una-alta, duelul se arată foarte strâns. Cu șase zile înainte de
finalul prezidențialelor, trei companii de sondaje lansează
rezultate contradictorii privind șansele învingătorului
în scrutin. Exceptând diaspora, Asociația Sociologilor și
Demografilor, bunăoară, îi dă lui Dodon 50,5 la sută din
șanse, pentru Maia Sandu – 49,5 la sută. Un alt sondaj
întreprins de WatchDog o dă învingătoare pe Maia Sandu
cu 51,5%, lui Dodon rezervându-i 48,5%, ambele ezitând
să facă previziuni privind câștigătorul scrutinului. Și mai
enigmatic s-a dovedit a fi sondajul iData (Date Inteligente)
– compania a decis să... nu ofere date. „Noi nu știm câți
oameni vor vota în Transnistria sau în diasporă, respectiv,
datele ar putea să nu fie reprezentative pentru scorul final”,
a explicat directorul iData, Mihai Bologan. Și a lansat …o
ofertă comercială-concurs – să ghicească publicul scorul.
Din lac în puț: de la „Pro Moldova” spre
„ȘOR” și iar la „Pentru Moldova”

După mai bine de o săptămână de la anunțarea
rezultatelor turului I pare că s-a uitat de Plahotniuc.
Socialiștii luaseră apă în gură după primul tur, tremurând ce
va fi mai departe? Soarta lor depinde de Plahoitniuc: dacă-l
va ierta pe Dodon, îi va mai lăsa să fure. (Nu în zadar Maia
Sandu a zis că se pregătește din nou un furt al miliardului
– toți actorii jafului, cei principali care au operat furtul și
cei secundari din justiție, au fost eliberați sau achitați de
justiția lui Dodon.) Dar nu. Învolburarea de evenimente pe
scena politică și din culisele ei în ultima săptămână ne face
să credem că mâna oligarhului (și nu a Moscovei?) ajunge
până la Chișinău.
A doua zi după primul tur al prezidențialelor cei cinci
deputați care părăsiseră în ultimele săptămâni grupul
parlamentar „Pro Moldova” anunțau despre crearea
Platformei parlamentare „Pentru Moldova”. Vă amintiți?
Acesta era unul din obiectivele de ultim sezon al PDM,
enunțat de însuși liderul său Vlad Plahotniuc. Chipurile,
scopul creării acestei platforme este de a organiza un
„dialog eficient pentru coordonarea acțiunilor politice atât
în Parlament, cât și în afara lui”. Iar mai concret, scopul
Platformei e „să-i consolideze pe toți aleșii poporului care
nu sunt indiferenți de soarta Moldovei, de prezentul și
viitorul ei, care sunt gata să manifeste patriotism nu prin

vorbe, ci prin fapte, …care sunt gata să se implice chiar
în acest moment în rezolvarea multiplelor probleme, ce
s-au acumulat ani la rând”, scria în acea zi Sergiu Sârbu
pe pagina sa de Facebook. Ca numai peste o zi deputații
Partidului „ȘOR” și cei 5 fugari de la „Pro Moldova” să
semneze Convenția „Pentru Moldova” în legislativ. „Avem
14 deputați în Platforma „Pentru Moldova”, vocea noastră
va fi mai puternică în parlament, să rezolvăm problemele
reale ale oamenilor”. Deci, toți poartă grija cetățenilor, iar
aceștia tot în sărăcie și neîncredere viețuiesc de un sfert de
veac. Ei bine, noua „platformă” e o mișcare menită a forma
o nouă majoritate pro-Dodon (mai ales că e constituită în
jurul Violetei Ivanov, care știm ce hram poartă) ori cei cinci
au fost delegați expres de la „Pro Moldova” să facă această
majoritate?
A mai apus o coaliție de guvernare
„Guvernarea actuală gestionează pandemia…”, mai minte
Dodon. Chiar așa? Dincolo de cele mai mari gogomănii,
spuse de cel mai nedisciplinat cetățean privind măsurile
de protecție și „olecuță doctorul” Dodon despre pandemie,
stau cifrele. Bilanțul la zi (10 noiembrie curent) – 82.677
persoane infectate cu noul coronavirus, 1912 decedați,
printre ei peste 50 lucrători medicali. Și asta în condiții
de puțin peste o mie, rar până la trei mii de teste. „Promit
că în calitate de președinte nu voi admite reintroducerea
carantinei”, altă promisiune alogică a lui Dodon. Cu alte
cuvinte, moară oamenii cu miile că mie îmi pasă de fotoliul
care-mi scapă de sub șezut. Cum altfel, dacă în plină
pandemie premierul Chicu celebrează nunta fiului său cu
sute de invitați, Dodon se plimbă prin școli și se cuprinde
cu cetățenii, în sesiuni foto, fără mască, iar Shor organizează
hramul Orheiului cu sârbe și hore, iarăși cu sute de cetățeni,
sfidând pandemia. Nu și pericolul infectării cu sutele, miile.
Dar colac peste pupăză. Tot pe 7 noiembrie, sâmbătă,
Pavel Filip anunța că PDM își retrage miniștrii din actualul
guvern imediat după investirea în funcție a președintelui
ales în turul doi. Motivul urmează a fi ghicit – e undeva
între declarațiile lui Dodon că îndată după turul doi vor
urma remanieri în guvern și invitația lui Filip adresată
„partidelor politice parlamentare autentice la dialog, pentru
a identifica o formulă guvernamentală reprezentativă,
capabilă să depășească criza, să relanseze economia și să
lupte eficient împotriva pandemiei”. Dar motiv pentru Igor
Dodon de a-și lua urgent luni, 9 noiembrie, iar „concediu”
din campanie, revenind pe o oră în funcție. Ca să semneze
decretul de numire a noilor miniștri și să le „primească” în
fugă jurământul, după ce premierul Chicu i-a demis pe cei
5 deputați ai PDM, înlocuindu-i, tot la nici o oră distanță,
cu alții din cabinetul de consilieri ai șefului – trei mai vechi,
Anatol Usatâi la economie și infrastructură, Aurel Ciocoi
la externe și Victor Gaicuic la apărare. Nume de care sunt
legate mai multe scandaluri și suspiciuni de integritate.
Remaniere executată de un președinte care mai are câteva
zile de mandat și un premier cu zero susținere în rândul
cetățenilor. Din numele și în numele cui aceste remanieri
– a doi feudali ce cred că Moldova este propria lor moșie?
Este vorba de o criză de nervi într-o situație de isterie a unui
tătuc narcisiac sau dovada existenței unei înțelegeri între
Plahotniuc, Dodon și Shor?
Acum ne mai rămâne să vedem dacă nu cumva și
electoratul ne mai aduce vreo surpriză neagră pe 15
noiembrie. Cu Transnistria, Găgăuzia, Taraclia pare să fie
clar, vor vota și de astă dată cu Dodon. Chișinăul raioanele
din centrul republicii, preponderent cu Maia Sandu.
Diaspora la sigur. Liderul PDM a dat membrilor de partid
și susținătorilor democraților mână liberă la vot – să voteze
pe 15 noiembrie „conform valorilor pe care le împărtășesc”.
Ce va face Bălțiul și nordul republicii – Drochia, Ocnița,
Dondușeni, Fălești ș. a., adică cele 17 procente ale lui Renato
Usatîi, în condițiile când și liderul „Partidului Nostru”, și
primarii din aceste raioane și satele din nordul republicii
sunt și mai abitir șantajați să voteze cu PSRM? Vor reuși de
astă dată românii basarabeni să oprească tancurile corupției
și ale dezmățului oligarhilor?
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EXPLOZIA DIN BEIRUT, DUBLU
AVERTISMENT PENTRU TEL AVIV?

D

in China și până în Golful Persic, pionii din regiune ar putea considera
dezastrul din Beirut ca pe o șansă, comentează ziarul israelian Ha’aretz.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

R

espectând spiritul epocii, imensa
explozie din Beirut a fost ilustrată
prin imagini filmate în timp real din toate
unghiurile posibile. După dezastrul de
marţi, 11 august 2020, au apărut imagini
video care mai de care mai terifiante: un
preot fugind în mijlocul slujbei de sub
tavanul care se prăbușea peste el, o mamă
încercând să-și protejeze cei trei copii,
o mireasă al cărei zâmbet de dinaintea
nunţii se transformă brusc într-o grimasă
de oroare în momentul când unda de șoc
ajunge pe strada unde se afla. Și, poate cel
mai impresionant dintre toate, un videoclip
făcut în timp ce lentilele unui aparat sunt
îndreptate spre primele flăcări, care sub
ochii noștri, se transformă într-o explozie
devastatoare. În mediile de socializare
circulă zvonul potrivit căruia fotograful ar
fi murit.
Pentru mulţi, ciuperca norului ridicat
deasupra portului în care a avut loc dezastrul
a făcut ca totul să ne pară o versiune mai
redusă a unei explozii nucleare.
Amploarea pagubelor este imensă. Zeci

de mii de apartamente din capitala libaneză
au suferit pagube mari; potrivit unor
informaţii, sute de mii de oameni au rămas
fără adăpost. Mulţi se tem că în afara celor
aproape 200 de morţi și a celor peste 5000
de răniţi, zeci de oameni s-ar afla încă sub
dărâmături. Persoane ușor rănite, cu sânge
pe faţă, au putut fi văzute părăsind spitalele
de urgenţă fără să fi fost tratate, întrucât
echipele de medici se concentrează asupra
celor răniţi mai grav.
Pe termen lung, economia ar fi cea care ar
fi afectată cel mai grav. Libanul era deja grav
afectat după criza financiară prelungită – o
criză care s-a agravat în urma sancţiunilor
internaţionale impuse ţării. Semnalată
într-un depozit care adăpostea mari
cantităţi de nitrat de amoniu, explozia
a distrus zona portului și silozurile cu
grâu. Mulţi se tem că, în următoarele luni,
aprovizionarea populaţiei se va îngreuna
și mai mult.
Fragilul guvern de la Beirut (care a
demisionat – n.r.) este acum ţinta marilor
nemulţumiri ale populaţiei, având în vedere

că explozia a fost posibilă din cauza lipsei
unui control atent. La nivel imediat, vor
trebui găsite niște modalităţi prin care să se
asigure continuitatea importurilor în ţară.
Pe termen mai îndepărtat, cineva va trebui
să garanteze refacerea portului. Marile
puteri sau statele bogate ar putea căuta să
iniţieze o serie de proiecte urmărind să-și
extindă astfel influenţa în regiune.
Arabia Saudită și emiratele din Golful
Persic au șansa de a-și extinde o influenţă
asupra Libanului, care ar reduce controlul
Iranului, prin intermediul mișcării
Hezbollah, asupra ţării. China ar putea
depista și ea o cale prin care să-și extindă
iniţiativa „Belt and Road” (O centură, un
drum), prin care ridică porturi și drumuri
prin toată lumea. Iar Rusia, dacă va găsi
bugetul necesar, ar fi fericită să-și mai pună
o talpă pe coasta Mediteranei, în linie cu
portul Tartus, din Siria.
Ca și Israelul, Libanul ar avea multe
de pierdut în urma unui război dintre
Forţele de Apărare ale Israelului (IDF –
numele oficial al armatei israeliene, n.r.)
și Hezbollah. Paradoxul, explozia acelor
substanţe (încă nu se știe dacă ele au
vreo legătură cu depozitele Hezbollah) ar
putea opri un nou război – pe disperarea
cartierelor lor generale și a armamentului în
inima populaţiilor civile, sperând ca astfel
civilii să le servească drept scuturi umane.
Cu câteva săptămâni în urmă, generalul-

maior Amir Baram, de la Comandamentul
de Nord, spunea într-un interviu acordat
ziarului Haaretz că „oricine se duce la culcare
cu bombe să nu se arate surprins dacă se
trezește cu rachete”. Chiar dacă Israelul nu
a avut nimic de-a face cu această explozie,
pericolul va apărea mai clar, portul distrus
fiind un semnal de avertisment.
În anii 90, după dezmembrarea Blocului
Sovietic, un jurnalist de la The New York
Times, Thomas Friedman, lansa ipoteza
potrivit căreia între două ţări cu restaurante
McDonald nu se poate declanșa un război.
De atunci, opinia sa, potrivit căreia ţările
capitaliste, fie ele chiar cu un minim de
democraţie, nu-și pot declara război una
împotriva celeilalte, s-a confirmat.
Și totuși, s-a părut că, pe arena libaneză,
s-ar fi instalat o anume reţinere. La o primă
vedere, fenomenul este real, din cauză că
mișcării Hezbollah îi va fi greu să-și justifice
acum o răzbunare împotriva Israelului
(pentru moartea unui om de-al său în cursul
unui atac din Damasc de pe data de 21 iulie
a.c., deces pe care organizaţia îl atribuie
Israelului), în timp ce Beirutul încă își mai
îngroapă morţii din urma dezastrului din
port, ar putea că acest lucru să rămână
valabil chiar și pentru o perioadă mai lungă
de timp, având în vedere că dramaticele
distrugeri ilustrate acum în imagini ar
reprezenta doar o mică parte din amploarea
distrugerilor provocate de un război la o
scară mai mare.

JUAN CARLOS, REGELE TRISTEI FIGURI

P

entru meritele sale acumulate pe vremea când era tânăr
monarh, Juan Carlos ar fi meritat un loc de cinste în istoria
Spaniei. Dar, de la plecarea sa în exil, fostul rege este practic fugar,
constată Gabriel Gonzales de la Deutsche Welle.

R

ecunosc, pentru mine
Juan Carlos a fost un erou.
Dar asta se întâmpla în urmă cu
multă vreme. Aveam pe atunci
17 ani, trăiam în Germania și
abia începusem să mă interesez
de politică. Dintr-odată, regele,
încă tânăr pe atunci, a apărut pe
ecranele televizoarelor. Era ziua
de 23 februarie 1981, când părţi
ale armatei spaniole și poliţiei au
organizat o tentativă de lovitură
de stat împotriva democraţiei
instaurate cu doar câţiva ani
înainte. Tancurile rulau pe străzi,
Parlamentul fusese ocupat de
puciști și guvernul era incapabil
de acţiune.
Atunci a apărut acest rege
tânăr, pe care toţi îl subestimaseră
până în acel moment, îmbrăcat în
uniforma comandantului suprem
al armatei spaniole, în faţa unei
camere de filmat. El a ordonat
militarilor să se reîntoarcă de

urgenţă în cazărmile lor. Lovitura
de stat a eșuat încă în acea noapte.
Atunci, Juan Carlos a salvat
democraţia spaniolă.

F

IGURA CENTRALĂ A
UNEI
TRANSFORMĂRI
REUȘITE
Odată cu încetarea Războiului
Rece și cu destrămarea Cortinei
de Fier, și în numeroase ţări din
Europa Centrală, de Est și Sud-Est
a apărut întrebarea cum se poate
trece, pașnic și ordonat, de la un
sistem autoritar la democraţie.
Multe priviri s-au îndreptat atunci
spre Madrid. Spania era percepută
de multă vreme drept exemplu
al unei tranziţii reușite, iar Juan
Carlos era figura centrală a acestei
transformări.
De ce înșir toate aceste
vechi fapte eroice ale lui Juan
Carlos? Fiindcă, în contextul
evenimentelor actuale și al

erorilor regale, ele tind să alunece
în fundal. De asemenea, fiindcă
tocmai din discrepanţa dintre
trecutul glorios al regelui și
prăbușirea pentru care poartă
întreaga vină devine evident
tragismul acestei plecări în exil.
Cum a putut cineva, care și-a
început cariera de monarh atât
de fulminant, ca tânăr și curajos
șef de stat, arhitect și apărător al
democraţiei spaniole, să se afunde
atât de adânc în decursul anilor?
Nietzsche ar fi spus probabil:
„Omenesc,
prea
omenesc”.
„Sursă excelentă de inspiraţie
pentru următoarea mea tragedie
regală” – ar fi mormăit probabil
Shakespeare.
Prin plecarea lipsită de glorie
a lui Juan Carlos, care poate
fi privită ca o fugă de justiţia
spaniolă, ba trebuie privită chiar

așa, adversarii monarhiei sunt,
desigur, pe val. Este normal, este
chiar benefic. Nici un rege nu are
voie să fie deasupra legii. De altfel
în treacăt fie spus, nici președinţii
SUA nu au voie. Juan Carlos ar
fi trebuie mai bine să se explice
în faţa unui tribunal spaniol
în Spania. Într-o monarhie
constituţională modernă, așa ceva
ar fi trebuit să fie de la sine înţeles.

D

E PARCĂ NIMENI N-AR
PUTEA SĂ-I FACĂ CEVA
Cândva, Juan Carlos a început
să se poarte de parcă nimeni
nu ar putea să-i facă ceva și să
creadă că-și poate permite orice.
Să-l pună vehement la punct pe
președintele Venezuelei, Hugo
Chavez (2007), să participe la
vânători în Africa, inclusiv să se
pozeze lângă un elefant răpus

de însăși Majestatea Sa (2012), o
întreagă serie de escapade sexuale,
suportate cu stoicism de soţia sa,
regina Sofia. La acestea se adaugă
acum afacerea de corupţie, în care
este, prezumtiv, implicat.
Juan Carlos a devenit tot mai
pronunţat o personalitate la care,
când te uiţi, te încearcă tristeţea.
La fel ca personajul principal
din capodopera lui Miguel de
Cervantes, și el e trecut de anii săi
cei mai buni, și în ultimul timp nu
s-a mai făcut remarcat decât prin
chestiuni penibile. Este de mult
depășit de o lume pe care nu o
mai înţelege și ale cărei pretenţii,
schimbate, de la o monarhie (în
cazul în care ea mai este dorită), el
nu le mai poate îndeplini. Sau nu
mai vrea să le îndeplinească.

Î

NTREAGA VINĂ O POARTĂ
CHIAR EL
Într-una din ultimele fotografii
realizate
în Spania, Juan Carlos stă
r
în
î mașina sa, trist și îngândurat,
pe
p scaunul din dreapta șoferului.
Privește
în gol. Oare își dă seama
P
că
c și-a compromis locul de onoare
în
î cărţile de istorie ale Spaniei? Și
c poartă întreaga vină pentru
că
a
asta?
Da, recunosc, într-un fel îmi e
c
chiar
milă de el. Dar prăbușirea sa
s datorează exclusiv erorilor pe
se
c el însuși le-a comis. Personal,
care
a ajuns la următoarea concluzie
am
a
amară:
eroii care îmbătrânesc
r
rareori
reușesc să facă până la
c
capăt,
o figură bună.
PAGINA
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Fotbal
Box
ÎNSCRIERI PENTRU eEURO,
6 MEDALII LA CN PENTRU
FOTBAL PE … CONSOLĂ!
PUGILISTELE DE LA CSM PLOIEȘTI

Î

n condițiile în care multe competiții și-au schimbat
formatul sau au fost, pur și simplu, anulate, iată că
online-ul câștigă teren și printre iubitorii de sport.
Astfel, au început înscrierile în competiția de PES
2021 care va stabili jucătorii României la eEURO din
vara anului viitor, cea de-a doua ediție a turneului la
care naționala noastră a ajuns în semifinale în 2020.
Selecțiile, constând în două etape organizate direct
de UEFA prin intermediul Electronic Sports League
(ESL), vor avea loc pe 29 noiembrie 2020 și în data de European pe consolă, echipa României formată din
13 ianuarie 2021. Cei mai buni jucători din aceste două Adrian Urmă și Cristian Radu a fost aproape de finală.
faze vor disputa un play-off, în 27 ianuarie 2021, în Cei doi au pierdut în semifinale contra Serbiei, 1-2
urma căruia cei mai buni patru vor ajunge să reprezinte la partide. Italia este prima campioană europeană în
urma turneului desfășurat exclusiv online, în contextul
România în preliminariile eEURO 2021.
Înscrierile se fac pe platforma oficială eEURO, pandemiei. Pentru eEURO 2021, UEFA pregătește
un turneu final pe Wembley, în iulie, înaintea finalei
https://eeuro.eslgaming.com/romania.
u o tradiție recunoscută în box, iată că Ploieștiul începe
La eEURO 2020, prima ediție a Campionatului Campionatului European de fotbal.
să conteze și în sportul cu mănuși rezervat fetelor! La
Campionatul Naţional de Box feminin pentru Cadete, Junioare, CUPA ROMÂNIEI
Tineret şi Senioare, care a avut loc în Sala „Olimpia” din Bucureşti,
toate cele 6 sportive de la CSM Ploieşti au urcat pe podium!
Fetele pregătite de Titi Tudor şi Adrian Pîrlogea au cucerit două
medalii de aur, prin Livia Botică (junioare, +80 kg) şi Geanina
În urma tragerii la sorti au fost Viitorul Pandurii – FC Argeș, CSC
asa Fotbalului a găzduit luni,
Bănică (cadete, 56 kg), una de argint, cucerită de Isabela Pârvu
9 noiembrie, tragerea la sorți stabilite următoarele meciuri: AFC Sânmartin – Dunărea Călărași, U
(junioare, 63 kg) şi trei de bronz: Ioana Alexandra Voicu (cadete, a duelurilor din 16-imile de finală Farul Constanța – Academica Craiova 1948 SA – ASU Politehnica
48 kg), Ioana Florentina Ivănoiu (cadete, 54 kg) şi Iarina Ibănescu ale Cupei României, ediția 2020- Clinceni, Dinamo București – Timișoara, AFK Csikszereda –
(junioare, 46 kg).
2021. Petrolul Ploiești va juca pe Viitorul Constanța, Turris-Oltul UTA Arad.
În caz de egalitate după 90
terenul unei formații de tradiție Turnu Măgurele – Sepsi OSK Sf.
a fotbalului românesc, Ceahlăul Gheorghe, Gloria Buzău – FCSB, de minute de joc, vor avea loc
Piatra Neamț, care acum evoluează ACS Huşana Huşi – Universitatea prelungiri şi, după caz, executarea
Cluj, Chindia Târgoviște – loviturilor de departajare din
DENISA STOIAN, în Liga a treia.
Hermannstadt, Politehnica Iaşi punctul de pedeapsă.
BRONZ LA CUPA
Jocurile din această fază a
– CFR 1907 Cluj, FC Voluntari
– Gaz Metan Mediaș, Ceahlăul competiției KO vor avea loc în
ROMÂNIEI
Piatra Neamț – FC Petrolul ziua de 28 noiembrie cu începere
u puține competiții
Ploiești, Concordia Chiajna – FC de la ora 13:30, cu excepția celor
disputate în acest an,
Botoșani, Ripensia Timișoara – televizate, programul acestora
din cauza pandemiei, secţia
AFC Astra Giurgiu, Progresul 1944 urmând a fi stabilit şi comunicat
de gimnastică ritmică a
Spartac – Universitatea Craiova, ulterior pe site-ul FRF.
Clubului Sportiv Municipal
Ploieşti încheie anul 2020 cu o
medalie de bronz obţinută de
senioara Denisa Stoian la Cupa
României, competiţie care a
avut loc în acest weekend la
Bucureşti, în Sala Polivalentă.
Pregătită de Simona Puiu şi
etrolul Ploiești s-a impus,
Liliana Băescu, Denisa a acumulat 77.100 puncte, după ce şi-a
vineri seara, pe arena „Ilie
îmbunătăţit punctajele la toate cele patru obiecte: 19.850 la cerc,
Oană”, în derby-ul de tradiție
18.900 la minge, 21.400 la măciuci şi 16.950 la panglică.
Ca şi în întrecerea de la Ploieşti, de luna trecută, cealaltă senioară cu Rapid București, cu scorul de
a CSM Ploieşti, Miruna Ciocîrlan, s-a clasat imediat după Denisa, 2-0, golurile fiind reușite de către
pe locul al 4-lea acum, totalul ei fiind de 68.400 puncte (17.950 la Buhăescu (6) și Botic (90+1), într-un
cerc, 16.650 la minge, 17.100 la măciuci şi 16.700 la panglică), cu meci contând pentru etapa a 11-a a
ceva mai mult de două puncte în plus faţă de Campionatul Naţional Ligii a doua la fotbal. Grație acestui
(66.300). Participantă „hors concours” în competiţia junioarelor, succes, „lupii” lui Viorel Moldovan
Sabina Enache a avut un total de 56.400 puncte (13.000 la coardă, au reușit să se împace și cu suporterii,
14.650 la minge, 16.200 la măciuci şi 12.550 la panglică) cu care ar care le-au cerut insistent victoria în
Iosif
acest joc al marilor orgolii. De altfel, (79 Ekollo) – Constantinescu (55 Mihai Iosif.
fi ocupat locul al 5-lea în ierarhia oficială.
Au
arbitrat: Andrei Antonie
Enache),
Lax
(88
Botic),
Roige
(cpt),
fanii i-au așteptat pe „găzari” la
(București)
– Mihăiță Necula
Saim
Tudor
(79
Diarra)Buhăescu.
ieșirea din stadion și au aprins torțe,
(București)
și
Cosmin Vatamanu
Antrenor:
Viorel
Moldovan.
cântând împreună cu jucătorii.
(București).
Arbitru
de rezervă:
Rapid:
Drăghia
–
Voicu
(cpt),
ARGINT PENTRU ANTONIA
În urma acestui succes, Petrolul a
urcat pe locul 5 în clasament, cu 17 Dandea, Crișan (83 D. Benzar), Valentin Porumbel (Oltenița).
RADU LA BALCANIADA ONLINE puncte.
Finica – Jorza, R. Lazăr (46 Observatori: Mircea Bucur (Tg.
Drăghiceanu), Pănoiu – Sefer, Mureș) și Constantin Gheorghe
FC
Petrolul:
Kitanov
–
Olaru
(88
omânia s-a impus în clasamentul pe echipe al Balcaniadei
Bălan (99 Pop), Hlistei. Antrenor: (Suceava).
Răuță),
Meijers,
Huja,
Țicu
–
Salifu
online de şah rezervată juniorilor (U10, U12, U14, U16 şi
U18), competiţie găzduită de platforma www.tornelo.ro și care a adus
la startul competiției 194 de sportivi reprezentând 10 ţări. Din lot a
făcut parte şi sportiva la CSM Ploieşti, Antonia Radu, pregătită de
Petre Grigore, care a obţinut medalia de argint la categoria „fete, 10
artida dintre FC Petrolul Petrolul și Aerostar era programat găsit înțelegere din partea FRF
ani”. Podiumul ierarhiei pe naţiuni a fost completat de Grecia şi Turcia.
Ploiești și Aerostar Bacău, să se desfășoare miercuri, 18 pentru a folosi un teren foarte bun,
contând pentru etapa a 12-a a noiembrie.
cel al Centrului de la Mogoșoaia”,
Ligii 2, se va disputa luni, 16
„Am vrut să evităm o situație în a precizat președintele „galbennoiembrie, de la ora 19.30, pe care, între 18 și 28 noiembrie, am albaștrilor”, Costel Lazăr.
terenul din incinta Centrului de fi avut de disputat patru partide
Până la finalul anului petroliștii
Fotbal FRF de la Mogoșoaia. Inițial, într-un interval de doar zece zile! mai au de jucat cu ASU Poli
ținându-se cont de faptul că, în zilele Iar, pe de altă parte, ar fi fost și o Timișoara
(21/22noiembrie,
de 11 și 17 noiembrie, pe stadionul nouă pauză mare, 12 zile distanță deplasare), Gloria Buzău (25
„Ilie Oană” vor avea loc întâlnirile între jocul cu Rapid și cel cu noiembrie, acasă), Ceahlăul Piatra
internaționale România – Belarus Aerostar, așa încât am solicitat Neamț (28 noiembrie, deplasare,
(echipe de seniori) și România – reprogramarea partidei. Am avut Cupa României) și Unirea Slobozia
Danemarca (U21), jocul dintre acordul celor de la Aerostar și am (5/6 decembrie, deplasare).

C

PETROLUL, DEPLASARE LA PIATRA NEAMȚ

C

Gimnastică ritmică

C

PETROLUL, VICTORIE
CU RAPID PENTRU
CLASAMENT ȘI FANI

P

Șah

R

PETROLUL JOACĂ CU AEROSTAR BACĂU LA MOGOȘOAIA

P
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Copiii nu sunt niciodată mai serioși ca atunci când se joacă” - Michel de Montaigne
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COPII GENIALI CARE AU INTRAT ÎN ISTORIA OMENIRII
M

ulte dintre cele care ne înconjoară poartă marca unor copii geniali și cu siguranţă lumea nu ar fi fost la fel fără ei. Meritul lor extraordinar de a putea transforma reguli,
mentalităţi, tipare, de a invoca și, în ultimă instanţă, de a face istorie, se cuvine din plin să fie celebrat, cu atât mai mult cu cât, pentru majoritatea dintre ei, viaţa nu a fost
ușoară, copilăria nu a fost copilărie. Să ne amintim de doar câţiva din zecile de copii geniali ai omenirii.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Copilul minune al Austriei a învăţat
să cânte la clavecin la vârsta de trei ani.
A compus prima sa lucrare la cinci ani
și, până la vârsta adolescenţei, era deja
autorul mai multor concerte, sonate,
opere și simfonii. Mozart și sora sa, Maria
Anna, au fost amândoi genii muzicale
încă din copilărie și au călătorit în toată
Europa, demonstrându-și talentul la
curţile regale sau în concerte publice. Din
Bavaria la Paris, spectatorii erau uluiţi de
capacitatea lui Mozart de a improviza și de
a cânta la pian legat la ochi sau cu mâinile
încrucișate. În 1764, a fost examinat la
Londra de un om de știinţă numit Daines
Barrington, care a rămas uimit de abilitatea
extraordinară a copilului de numai opt ani
de a citi partituri muzicale pe care nu le mai
văzuse niciodată. Mozart avea să devină
unul dintre cei mai celebri și prolifici
compozitori ai Europei. Până la moartea sa
prematură, la doar 35 de ani, el a compus
peste 600 de opere muzicale.
CĂLUGĂRIŢA JUANA INES DE LA
CRUZ
Născută în Mexic în 1651, călugăriţa
Juana Ines de la Cruz a învăţat să citească
încă de la trei-patru ani și a „devorat” în

scurt timp toată biblioteca bunicului său.
Deși nu a putut avea o educaţie formală
fiind femeie, copila a început să scrie
poezie religioasă la vârsta de opt ani și a
fost autodidactă. Se spune că ar fi învăţat
latina după doar 20 de lecţii. Până la vârsta
adolescenţei, studiase deja logica și învăţase
un dialect aztec numit nahuati.
Reputaţia de copil genial a Juanei a
ajuns până la curtea regală, unde a fost
chemată să facă parte din suita monarhilor.
La 12 ani a fost testată de o comisie de 40
de profesori universitari, care au rămas
profund impresionaţi de cunoștinţele sale
de filozofie, matematică și istorie. La vârsta
de 20 de ani, Juana s-a călugărit, dar a
continuat să studieze toată viaţa. A rămas în
istoria ţării drept cel mai îndrăgit autor de
teatru, poezie și proză din secolul al XVIIlea. Imaginea sa apare acum pe bancnota de

200 de pesos din Mexic.
BLAISE PASCAL
Născut în 1623 în Franţa, Blaise Pascal
și-a petrecut copilăria primind lecţii în
particular de la tatăl său. Se spune că
acesta ar fi ascuns de fiul său toate cărţile
de matematică pentru a se asigura că se
concentrează mai întâi pe limbile străine,

dar, până la 12 ani, tânărul Pascal elaborase
în secret propria sa terminologie matematică
și descoperise în mod independent toate
regulile geometrice de la Euclid. La 16 ani,
Blaise Pascal a scris un eseu atât de avansat
despre secţiunile conului, încât faimosul
Rene Descartes a fost convins că tatăl
acestuia era de fapt autorul. Până la vârsta
de 19 ani, tânărul matematician inventase și
construise un calculator mecanic cunoscut
sub numele de „pascalin”. Blaise Pascal a
continuat să publice lucrări și să realizeze
experimente de tot felul, de la mecanica
fluidelor, presiunea atmosferică, mișcarea
perpetuă, până la filosofie și religie. A
murit la vârsta de 39 de ani și, cu puţin
timp înainte, a elaborat faimosul „Pariu al
lui Pascal”, o argumentare a credinţei în
Dumnezeu bazată pe teoria probabilităţii.
IULIA HAȘDEU
Iulia Hașdeu, fiica savantului și
scriitorului Bogdan Petriceicu Hașdeu, a
fost copilul genial al culturii române. La
opt ani neîmpliniţi, Iulia a trecut examenele
cumulate ale celor patru clase primare. La
11 ani, a absolvit Colegiul Naţional „Sfântul
Sava”, iar în paralel a urmat cursurile
Conservatorului din București și a plecat

la studii la Paris. A fost prima tânără din
România care a studiat la Sorbona, studiu
început la 16 ani, uimindu-și profesorii.
Avea o minunată voce de soprană, picta,
avea un talent deosebit la limbi străine și era
interesată de filosofie. A scris preponderent
poezie, dar și piese de teatru, povești și
povestiri. În 29 septembrie 1888, Iulia
Hașdeu a murit de tuberculoză, la doar 18
ani. Tatăl Iuliei, foarte afectat de moartea
ei, a construit în memoria acesteia un
castel la Câmpina, cunoscut sub numele de
Castelul Iulia Hașdeu. Se presupune că atât
castelul de la Câmpina, cât și cavoul Iuliei
de la Cimitirul Bellu au fost construite după
directivele riguroase ale acesteia, transmise
în cadrul unor ședinţe de spiritism.
JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION
Secretele hieroglifelor egiptene ar fi rămas
poate nedeslușite fără existenţa copilului-

minune Jean Francois Champollion. Născut
în Franţa, în 1790, acesta a demonstrat un
talent natural pentru învăţarea limbilor
străine încă de la o vârstă fragedă. Până
la 14 ani, Champollion stăpânea perfect
latina, greaca veche, araba sanscrita,
ebraica și limba coptă. Prima sa lucrare
academică a fost redactată la 16 ani, iar
la 19 ani, era deja profesor de istorie la o
școală din Grenoble. La începutul anilor
1820, tânărul poliglot și-a concentrat toată
atenţia asupra descifrării misterului pietrei
din orașul egiptean Rosetta (arabă, Rashid),
care datează din anul 195 î.H. și care are
trei inscripţii ale aceluiași text în trei limbi
antice diferite. În curând, a devenit primul
filolog care a stabilit că hieroglifele erau atât
simboluri pictografice, cât și litere ale unui
alfabet. Descoperirea sa a deschis drumul
interpretării unei limbi de mult uitate.
CLARA SCHUMANN
Muzician de origine germană, Clara
Schumann nu a vorbit până la vârsta de patru
ani, în schimb, la șapte ani stăpânea deja un
instrument: pianul. A început să compună
propriile piese la 10 ani și a debutat pe scenă
în 1830, la 11 ani. În 1831, Clara Schumann
a pornit în turnee prin Europa, unde talentul

său a fost aclamat de Chopin și de Liszt
Liszt.
Publicul era uimit de capacitatea sa de a
cânta fără partitură. Tânăra s-a căsătorit mai
târziu cu compozitorul Robert Schumann
și a sfidat convenţiile sociale ale timpului,
continuând să compună și să evolueze pe
scenă, chiar dacă devenise mamă. Până la
moartea sa, în 1896, la vârsta de 77 de ani,
Clara Schumann a avut o carieră muzicală
de 60 de ani și a cântat în mai mult de 1.300
de concerte.
KIM UNG-YONG
Născut în 1962, sud-coreeanul Kim UngYong este considerat cel mai inteligent om
din lume. A intrat în Cartea Recordurilor ca
având cel mai mare IQ, estimat la 230+. La
vârsta de patru ani, era capabil să citească
în japoneză, coreeană, germană și engleză.
La cinci ani, rezolva ecuaţii diferenţiale
și calcule cu integrale. Mai târziu, invitat
la o televiziune japoneză, și-a demonstrat
fluenţa în chineză, spaniolă, vietnameză,
tagalog, germană, engleză, japoneză și
coreeană. La trei ani, când alţi copii sunt
fascinaţi de cărţile de colorat, Kim a fost
invitat să participe la cursurile de fizică
ale Universităţii Hanyang din Seul, iar
la șase ani își petrecea timpul alături de
savanţii de la NASA. A lucrat aici până în
1978, când s-a reorientat, alegând ingineria
civilă, domeniu în care și-a luat doctoratul.
I s-a oferit ocazia să predea la cele mai
prestigioase universităţi din Coreea de Sud,
dar a ales o universitate de provincie, unde
lucrează și în prezent.

VALERIU RĂCHITĂ, DUPĂ EXPERIENȚA COVID 19:

”AM FOST SPERIAT, N-AM ȘTIUT CU CE MĂ CONFRUNT!”

F

osta glorie petrolistă și fost antrenor
al ”lupilor galbeni”, Valeriu Răchită
a reușit să scape de coronavirus. A ieșit
din izolare și povestește tot ceea ce a simțit.
Habar nu are cum de s-a infectat pentru
că nu a ieșit din cuvântul autorităților
și mărturisește că a experimentat și
sentimentul de spaimă.
Interviu realizat de Eva PODEANU;
www.ziarulploieştii.ro

-Vivi, iată că deși nu ne gândim niciodată
că ni se poate întâmpla chiar nouă, până la
urmă ai pățit-o...
Da, și ce e culmea e că am purtat mereu
mască... Am respectat cu strictețe regulile
impuse de autorități, de distanțare, nu am
mers la șprițuri, am folosit dezinfectant cât
cuprinde, dar totuși s-a întâmplat. Ceea ce
trebuie să ne dea de gândit...
-Ai idee de unde ai fi putut lua virusul?
De la crap? Glumesc... Am fost la pește
duminică, a mers și soția, luni am simțit
că mă cam ia raceala, mi-a curs nasul,
trebuia să ies undeva și am zis, nu, lasă că

stau acasă, iau un nurofen, dar marți am
mers la test. Și acolo...și eu, și soția am ieșit
amândoi pozitivi.
-Ce s-a întâmplat după aceea...
Păi am fost la infecțioase, ne-au luat
în evidență. Acasă ne-am izolat, am avut
intrări separate, băi separate... Ne-au sunat
de la DSP, au făcut ancheta...și am rămas în
carantină timp 14 zile... Acum totul este în
regulă.
-Te-ai simțit rău?
Să știi că am avut o seară când am avut
niște frisoane ciudate. Și o senzație de
răceală, vreo două zile. Cam atât...

-Ți-a fost frică, vreun moment, că totul
s-ar complica?
Sincer? Oricât ai fi de bărbat, de sportiv,
un pic, da, mi-a fost teamă, recunosc. Și
asta pentru că a fost ceva nou, nu am știut
cu ce mă confrunt. Dar am avut mare
noroc, am făcut o formă ușoară.
-Ce le spui oamenilor?
Sa fie responsabili, să se protejeze la
maximum, să-i protejeze astfel și pe cei
apropiați, să nu ignore, ci să asculte sfaturile
autorităților, să urmeze recomandările
medicilor. Și să creadă, că virusul chiar
există și e periculos.
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MINTE, TRUP, SUFLET

Ziarul Ploiestii

Horoscop săptămânal

12 - 18 noiembrie 2020

Sfatul astrologic al săptămânii: „Nimic nu dispare, totul se transformă”
Berbec

Taur

Deschide-ţi
inima,
ai
încredere că iubirea
te poate vindeca prin
momente de veritabilă
intimitate. Dă frâu
liber pasiunii pe care o
posezi, dar nu fii chiar
nerăbdător/oare. Există
pericolul de a abuza de
plăcerile lumești, iar asta
îţi va afecta relaţia de
cuplu și reputaţia.

Cineva va da
buzna în viaţa
ta și te va face
să te îndrăgostești.
Permite-ţi să o faci,
fiindcă vei descoperi
că iubirea nu este
ceva greu și complicat.
Dimpotrivă! Adună-ţi
curajul de a-ţi înfrunta
în mod decisiv demonii.
Rutina ţi se va da peste
cap.

Balanță

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

Ai senzaţia că
nu îţi ajunge
timpul, dar nici banii.
Este cazul să înveţi să
îţi gestionezi ambele
resurse într-un mod
eficient. Nu este înţelept
să te bazezi pe resursele
altora. Riști să te cerţi
cu partenerul/a pentru
că nici unul nu vrea să
facă compromisuri.

Scorpion
Se întrevăd
îmbunătăţiri
serioase în viaţa
ta de acum încolo. Ai
încredere și deschide-te
către nou. Sunt posibile
reuniuni
neașteptate
și suprize pe plan
partenerial. Acordă o
atenţie sporită felului
în care comunici, este
posibil să aduci la
suprafaţă lucruri din
subconștient.

Gemeni
Va trebui să te
hotărăști dacă
îţi dorești dragoste
sau bani. Nu te mai poţi
dispersa între cele două
și asta îţi va da de furcă
cu propria conștiinţă.
Cercul de prieteni îţi
va solicita implicarea
activă. Vei înţelege că
doar prin muncă și efort
susţinut îţi poţi realiza
visele.

Rac

Săgetător
Dacă te gândești
să te asociezi cu
oameni din cercul de
prieteni pentru a câștiga
în afaceri, ar fi bine să nu
te expui unor imprudenţe.
Nu te avânta prea tare
nici în domeniul amoros,
ești impulsiv/ă și cedezi
atracţiilor de moment.
Nu uita că ești stăpânul
propriului destin și ai o
responsabilitate către tine,
în primul rând.

Leu

Viaţa
personală este în
dezordine și, dacă
parteneriatele au fost
făcute în mod iraţional,
este timpul să le clarifici
situaţia. Se anunţă
răsturnări de situaţie,
așa că fă-ţi curaj și mergi
încotro te duce inima.
În carieră ești pus/ă pe
fapte mari.

Nu lăsa nimic
să îţi tulbure
liniștea interioară
de care ai atâta nevoie
și pe care ai regăsit-o cu
greu.
Concentrează-te pe
propriile nevoi emoţionale,
chiar dacă lumea exterioară
pare să intervină în mod
intruziv. Ai tendinţa de a
te exprima fără coerenţă și
lipsit de logică în această
perioadă.

Vărsător

Capricorn
Dacă ţii cu
tot dinadinsul,
vei putea să ieși
în lume și poti să faci
o impresie aproape
dramatică. Nu împinge
lucrurile spre extrem,
totuși. Acasă preiei
iniţiativa
organizării
gospodărești. Află ce te
împlinește cu adevărat
și urmeză-ţi calea inimii.

Fecioară
Deși nu îţi
este în fire,
manifești
o
înclinaţie periculoasă
spre o viaţă de lux
și de satisfacere a
plăcerilor. E posibil să
regreţi consecinţele mai
târziu. Nu te grăbi să
faci împrumuturi. Ai
momente de armonie cu
tot ceea ce te înconjoara,
dacă acorzi atenţie.

Vei constata că
există o lipsă
de coerenţă între
convingerile tale despre
lume și adevărurile
interioare cu care te
confrunţi. Nu susţine
sus și tare lucruri pe care
nici tu nu le crezi. Îţi vei
da seama că tu îţi ești cel
mai bun prieten, dar și
cel mai temut dușman.

Pești
Îţi vin idei de
a face bani,
vrei să începi o
afacere, să vinzi ceva.
Nu te împrumuta
de bani în cercul de
prieteni pentru că cel
mai probabil vei strica
relaţiile. Lasă trecutul
în urmă, viitorul va fi
mult mai luminos.

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.
$LJULMČVČ

$LJULMČVČ18

ÍĩLVSHOL
GH]LQIHFWH]L
PkLQLOHvQDLQWH
VČDWLQJLPDVFD

9HULILFLFDPDVFD
VČQXILHUXSWČ
VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRU

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFD
GRDUJXUDVDXGRDU
QDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

,GHQWLILFLODWXUDFX
ILUPHWDOLFDPČɁWLL
ɁLVČRSOLH]LSH
IRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFD
FXDMXWRUXOILUHORU
HODVWLFHWUHFXWHSULQ
VSDWHOHXUHFKLORU

3R]LĩLRQH]LPDVFD
DVWIHOvQFkW
VČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

$WLQJLPDVFDFX
PkLQLOHvQWLPSXO
IRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQ
IDĩČDPČɁWLL

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQG
GHHODVWLFXOGLQ
VSDWHOHXUHFKLORU

ĨLLPDVFDIRORVLWČ
ODGLVWDQĩČGHWLQH
ɁLGHVXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQD
PDVFDODXQFRɁ
GHJXQRLSUHIHUDELO
FXFDSDF

ÍQOČWXULPDVFD
DWXQFLFkQGVWDLGH
YRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČ
GHWLQHODvQGHPkQD
DOWFXLYD

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]L
GXSČFHDL
DUXQFDWPDVFD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

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

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

nu lucrăm

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

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

