
Adrian Dupu (37 de ani, Iași) 
candidează pe listele PNL Prahova 
(locul 5) pentru Camera Deputaților. 
Este absolvent al Facultății de Drept 
din cadrul Universității „Petre 
Andrei” din Iași, are un master în 
Drept European la Universitatea 
„Al. I. Cuza”, cursuri la Sun Yat-sen 

University, din China, un master 
în Business Administration (MBA) 
la Universität für Wirtschaft  und 
Recht, din Germania. Din anul 
2010 a lucrat în Germania ca 
manager fi nanciar, consultant, 
după care a fost reprezentantul 
Guvernului Germaniei în 
Republica Moldova, supervizând, 
la un moment dat, implementarea 

proiectelor de infrastructură 
fi nanțate de guvernele Germaniei, 
Elveției, României, Suediei și 
Uniunii Europene, prin GIZ. 
Din 2020 este secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor. În 
plan politic, Dupu este președintele 
PNL Diaspora din Republica 
Moldova.

Pandemia Covid-19 a luat-o razna. 
Sau e un pic scăpată de sub control, 

presupunând că vreo autoritate din lume 
sau din România ar putea ține sub control 
un virus atât de contagios. Referindu-ne 
strict la țara noastră, admitem că totuși este 
o lipsă de comunicare sau transparență la 
nivelul diverselor instituții. Aparent, dacă e să 
ne luăm după aparițiile publice, s-ar zice că 
autoritățile centrale sanitare și administrative 
sunt foarte stăpâne pe întreaga situație. Dar 
cum uneori „diavolul stă ascuns în detalii”, la 
nivel practic, lucrurile nu sunt atât de clare 
precum s-ar pretinde. Iar noi am identifi cat 

cel puțin trei puncte nevralgice, 
la nivelul județului: Direcția de 
Sănătate Publică, Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești (cel mai afectat 
din tot județul, ca adresabilitate) și 
Comitetul Județean pentru Situații de 
Urgență Prahova, condus de prefectul 
județului. Plus, o parte dintre 
locuitori! Fiindcă, ei da, înainte de a 
trece la orice altă prezentare, trebuie 
să apreciem totuși că există un mare 
număr de români care au refuzat, 
voit sau din inconștiență, restricțiile 
și normele impuse de pandemie.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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- Culese de Tata  Henrik Ibsen (1828 - 1906) dramaturg norvegian
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Maia Sandu este prima femeie 
președinte din istoria Republicii 
Moldova. Este primul președinte care 
și-a declarat răspicat adeziunea față 
de valorile Uniunii Europene, încă 
dinaintea alegerilor din 15 noiembrie. 
Este cea care a declarat fără ocolișuri, 
la ProTV Chișinău, în 2016, că “Dacă 
ar avea loc un referendum pentru unire 
(n.r. - cu România), personal, aș vota 
‘da’”. Este omul politic moldovean care 
a acuzat cu nume și prenume fapte de 

corupție, abuzuri și imixtiuni străine. 
Este omul care le-a făcut față lui 
Plahotniuc și lui Dodon, mai ceva ca 
toți bărbații politici de peste Prut. Maia 
Sandu este fost ministru al educației 
și fost prim-ministru al Republicii 
Moldova, care a spus, citez: “Cel mai bun 
mod de a sărbători Ziua Limbii Române 
este să vorbim corect, să citim românește, 
să ne cunoaștem scriitorii, să transmitem 
limba română generațiilor următoare. Să 
facem acest lucru nu o dată pe an, ci zi 
de zi”. Este primul candidat votat în afara 
granițelor cu peste 90 la sută, pentru a 
deveni președinte al Republicii.

Pe de altă parte este președintele care, 
în afara telefoanelor de felicitare, nu are 
nimic. Parlamentul este ostil, Justiția 
este ostilă, Procuratura este ostilă, 
Administrația Centrală este ostilă...
totul este în defavoarea ei. Ca să nu mai 
vorbim de umbrele din culisele politicii 
moldovenești, gata să facă ce știu mai 
bine...să păpușeze, să trădeze, să corupă, 
să manipuleze, iar în fi nal să înfi gă 
cuțitul în spate!  Pentru memorie și 
comparație, vă rog să vă aduceți aminte 
de Iulia Timoșenko, venită pe cal la fel  
de alb la conducerea Guvernului din 
țara vecină, Ucraina, dar care a sfârșit 
aventura politică în spatele gratiilor, cu 
o condamnare de 7 ani, pentru fapte de 
corupție, spun unii- inventate.

Iar acum tac și o să mă bat peste gură!

CUM SE VEDE DIN EXTERIOR SITUAȚIA DIN PRAHOVA ÎN CUM SE VEDE DIN EXTERIOR SITUAȚIA DIN PRAHOVA ÎN A A 
9-A LUNĂ DE PANDEMIE. NU PREA... BINE, AM ZICE!

Orice victorie e posibilă 
cât lumina de la capătul 
tunelului nu s-a stins

ADRIAN DUPU, CANDIDAT PNL PENTRU 
CAMERA DEPUTAȚILOR: „PENTRU MINE, OAMENII 
SUNT ÎN CENTRUL ATENȚIEI, NU POLITICIENII”
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PARADA MILITARĂ DE 1 PARADA MILITARĂ DE 1 
DECEMBRIE, ANULATĂ DECEMBRIE, ANULATĂ 
DIN CAUZA COVIDDIN CAUZA COVID

Având în vedere contextul pandemic actual, 
primarul Andrei Volosevici a anunțat 

că manifestările dedicate sărbătoririi Zilei 
Naționale a României, de pe 1 decembrie 2020, 
se vor desfășura cu anumite restricții. Astfel, 
ceremonialul obișnuit pentru această sărbătoare 
va avea loc la statuia Libertății din fața sediului 
Primăriei Ploiești, dar parada militară, inclusiv 
retragerea cu torțe, de seară, vor fi  anulate. 
Probabil, intuim noi, va fi  suspendată și activitatea 
care nu prea avea legătură cu Ziua României, 
respectiv, distribuirea fasolei cu ciolan...

După ce a redus organigrama aparatului propriu al Consiliului Județean Prahova 
cu 101 posturi și a anunțat că va desfi ința direcțiile de Pază și Protecția Plantelor, 

președintele Iulian Dumitrescu a spus că analiza va merge mai departe și e nevoie de alte 
restructurări de personal în parcurile industriale și în alte instituții din subordinea CJ 
Prahova, cum ar fi  muzeele, DGASPC, Biblioteca „N. Iorga”. Președintele CJ a declarat 
pentru mass-media locală: „Schemele de personal din majoritatea instituțiilor au fost 
încărcate cu persoane fără pregătire profesională, pe criterii politice sau de rudenie 
cu cei care le-au condus în ultimii ani. Sunt mulți angajați plătiți fără să facă nimic sau 
organigrame încărcate de posturi inutile.” 
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IULIAN DUMITRESCU ANUNȚĂ NOI IULIAN DUMITRESCU ANUNȚĂ NOI 
RESTRUCTURĂRI LA CJ PRAHOVARESTRUCTURĂRI LA CJ PRAHOVA
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Cine sunt cei doi Cine sunt cei doi 
viceprimari ai viceprimari ai 
PloieștiuluiPloieștiului
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Invazie de Invazie de 
maimuţe în maimuţe în 
oraşul Lopburioraşul Lopburi

Ca o recunoaștere a reputației și a reușitelor sale 
profesionale, președintele CCI Prahova, Aurelian 

Gogulescu, a fost ales vicepreședinte onorifi c al 
Asociației pentru Marketing și Management European 
(EUMMAS). Fondată în 2007, această organizație 
cu sediul în Bosnia și Herțegovina desfășoară studii 
în marketing și management, sprijină afacerile și 
companiile la nivel internațional etc. Se pare că 2020 
a fost un an bun pentru CCI și cariera șefului CCI: 
președintele Gogulescu a devenit, în luna mai, unul 
dintre cei șase 6 vicepreședinți ai Camerei de Comerț și 
Industrie a României, fi ind ales în calitatea de președinte 
al Comitetului pentru diplomație economică.

PREȘEDINTELE CCI PRAHOVA, ALES PREȘEDINTELE CCI PRAHOVA, ALES 
VICEPREȘEDINTE AL EUMMAS

AT PNL PENTRUAT PNL PENTRU
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Imediat după ce CJ Prahova a anunțat 
restructurările, pe paginile de socializare 

ale instituției, președintelui CJ și ale anumitor 
politicieni liberali a circulat o postare care 
zicea cam așa: „Black Friday 40% reducere a 
numărului de posturi din aparatul propriu al CJ 
Prahova”. Acuma, eu știam că se iau de la unul la 
altul căscatul, râia, gălbinarea, gripa, dar până la 
administrația asta liberală nu eram sigură că și 
prostia e contagioasă. Bine, la o astfel de batjocură, 
aroganță sau idioțenie, să nu vă mirați când o să 
vină și la voi Black Friday pe 6 decembrie...

Un jurnalist despre care aud pentru 
prima dată, Iulian Capsali, pe numele 

lui, individ rusofi l până-n măduva oaselor, ne 
invită la „trezvie”, fi indcă în State e nasoleală 
mare dacă Trump pierde lupta cu „dușmanul 
neamului omenesc, diavolul”. El susține că vin 
peste noi „dictatura biometrică și medicală”, 
călare pe „falsa pandemie Covid”, cu scopul de a 
arunca „umanitatea în groapa tiraniei”. Bre, nea 
Capsali, la tine până și numele e premonitoriu... 
Deci ți-a sărit rău capsa, așa-i? Asta când nu ești 
capsoman...Acuma, a doua fază e mai nasoală, că 
nu se tratează niciodată!

Apropo, știți cu cine e coleg de partid 
(Alianța Noastră România) Capsali? 

Exact, cu Marian Munteanu, băiatul ăla care 
se dădea lider al demonstrației studențești din 
Piața Universității și care făcea spume la gură 
împotriva comunismului. Acuma, bietul de el, 
după ce s-a afl at că a colaborat cu Securitatea, 
a eșuat într-un partiduleț care promovează fi x 
bolșevismul. Marinică, bravo, i-ai păcălit pe mulți 
în viața ta, dar am o singură întrebare: când te 
privești în oglindă, nu guiță ăla care se uită la tine?

Dan Bittman, cântărețul cu viziuni            
PSD-iste și gândire conspiraționistă, o 

acuză pe Andreea Esca, vocea nr. 1 a Pro TV, că 
și-a înscenat infectarea cu Covid-19. El e convins 
că artiștii și infl uencerii ar fi  plătiți să afi rme că 
s-au îmbolnăvit. Dragă, dacă vrei și vrei, dă-
te bine pe lângă Esca, să-ți facă și ție lipeala cu 
oculta mondială pentru un Coviduleț, că și-așa ți-
ai pierdut conducta la banul public din Capitală. 
Dar nu prea înțeleg de ce te frămânți atâta, că doar 
ți-ai dat răspunsul de unul singur: „Și îngerii au 
demonii lor”. Tu nefi ind înger, da? 

După 10 ani de scălâmbăială, 10 de 
agoniseală și 10 de bucătăreală, disidentul 

Mircea Dinescu s-a apucat, în sfârșit, să scrie 
două-trei rânduri. Nu, nu versuri din alea pe 
care nu le citește nimeni, ci o sparangheleală 
către „Șahinșahul de la Cotroceni”, asta după 
ce „neamțul Iohannis, semi-ungurul Orban și 
arabul fugit de acasă Arafat” au anunțat că s-ar 
închide piețele agroalimentare. Mirciulică, alo, 
vezi că amicii tăi sunt pe cracă! După alegerile din 
decembrie s-ar putea să pierzi emisiunea aia cu 
muzică și zoaie, de la TVR, pentru care primești 
15.000 euroi pe lună. Așa că fuga-marș, pupă 
mâna noului stăpân, dacă mai vrei să ne faci să 
vomităm în fi ecare duminică după-amiază, cu 
porcăria aia „Politică și... grețuri.”

Cică PSD Dâmbovița a reclamat la BEJ 
că sloganul USR-PLUS „O Românie 

fără hoție” dezavantajează ceilalți competitori 
electorali, pe motiv de defăimare.  BEJ a acceptat 
plângerea, a interzis sloganul, dar BEC a anulat 
decizia judecătorilor din Târgoviște. Care va să 
zică, dintre toate partidele, doar voi v-ați simțit cu 
o ditamai muscă pe căciulă, neh? Pe lângă asta, 
bag seamă că nu sunteți nici tocmai isteți: după ce 
că vă place șparlitul, mai și ieșiți așa, cu păduchele 
în fruntea omului, s-o ziceți în gura mare. Nu că 
ar fi  fost nevoie...

Recent ecologistul Șerban Nicolae, fostul 
șofer al infractorului dovedit Voicu 

și susținătorul maltratării legilor justiției, ne 
îndeamnă: „ nu vă lăsaţi păcăliți de Frăția 
Neputinței. Dați o șansă patriotismului autentic, 
veniți alături de oameni cu principii și valori 
nenegociabile!” Nene, cu cine vorbești, cu păsările 
cerului, animalele pădurilor tăiate de voi sau cu 
râmele din cernoziomul Bărăganului? Că doar așa 
mai găsești vreun papagal, mistreț sau târâtoare 
care să pună ciocul/botul la ce emanezi...

De la C.A.C.P. Tăriceanu citire: „ne culcăm 
și ne trezim cu aceleași fețe la televizor: 

Iohannis și Orban! Parcă și pe Ceaușescu îl 
vedeam mai puțin decât pe acești comici triști!” 
Deh, coane, a fost o vreme când mi-era teamă să 
pun mâna pe telecomandă, să nu cumva să săriți 
din televizor tu și cu Băse, tu și cu Liviu-Pușcărie 
și Veorica-Bramburica. Acuma, har, Domnului, 
ni s-a schimbat și nouă peisajul. Apoi, la cât te-ai 
mumifi at, se sperie naiba și ecranul de tine; măcar 
ăștia doi mai au ceva viață și față în ei...

Evenimentul zilei anunță că parlamentarul 
din Roma Sara Cunial l-a denunțat pe Bill 

Gates drept „criminal” și a cerut premierului 
italian să-l predea Curții Penale Internaționale 
pentru crime împotriva umanității. Ea a expus 
agenda lui Bill Gates în India și Africa, împreună 
cu planurile de a microcipa rasa umană prin 
programul de identifi care digitală ID2020. Să 
nu mai ziceți vreodată că noi nu suntem frați de 
sânge cu italienii! Păi unde se putea genă mai 
bine copiată pentru teoriile astea abracadabrante 
decât la ai lor și la ai noștri? Iar dacă ascultă cineva 
drăcia asta vehiculată de EvZ, clar că ne-am ars la 
creier chiar și fără să fi m cipați pe Bill! 

 Săptămâna pe scurt 

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

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

Potrivit CODULUI PENAL,   
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima 
pagină: 
• tipar policromie
- 12,  5 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe pagină 
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe ultima 
pagină:
• tipar policromie
- 12,  5 RON/cm2 + TVA

Materiale de promovare:
• 2300 caractere,   font 15 pt 
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de 
interior

Editor: SC Sprinten Infomar SRL Editor: SC Sprinten Infomar SRL 

ISSN: 1223 2653
Ziarul  Ploiestii,  

Adresa: Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18Adresa: Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18
www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.come-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
https://facebook.com/https://facebook.com/
Casa de Presa PloieştiiCasa de Presa Ploieştii

OFERTĂ DE

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE

i t l il i ță ă l t l

PERCHEZIȚII LA 
PENITENCIARUL PLOIEȘTI. 
GRUPARE INFRACȚIONALĂ, 

DESTRUCTURATĂ

Polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate Ploiești 
și procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul 
Teritorial Ploiești, în colaborare 
cu reprezentanții Penitenciarului 
Ploiești, au efectuat cinci percheziții 
în camere de detenție din interiorul 
Penitenciarului Ploiești, la persoane 
bănuite de trafi c cu produse 

psihoactive noi, în mediul penitenciar. 
„Din cercetări au rezultat indicii 
că, începând cu luna septembrie 
a.c., substanţele psihoactive ar 
fi  fost introduse în penitenciar 
prin intermediul corespondenței 
și ar fi  fost ulterior distribuite în 
schimbul unor sume de bani sau 
unor bunuri (cafea, ţigări, articole 
vestimentare). Polițiștii au ridicat, în 
urma perchezițiilor efectuate 8 coli 
din hârtie tip A4, 3 bucăți de hârtie 
de diferite dimensiuni, 5 bucăți de 
șervețele și o bucată de hârtie de 

dimensiuni aproximativ 100 cm/40 
cm, susceptibile a fi  impregnate cu 
substanțe psihoactive”, a anunțat 
IJP Prahova. Persoanele bănuite au 
fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T – 
Serviciul Teritorial Ploiești, pentru 
audieri. Suportul de specialitate a 

fost asigurat de Direcția Operațiuni 
Speciale din Poliția Română. În 
activități au fost angrenați și jandarmi 
de la Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Matei Basarab” Ploiești.

DESCINDERI ÎN PRAHOVA. 
BĂRBAT ACUZAT DE LIPSIRE DE 
LIBERTATE, ȘANTAJ ȘI CAMĂTĂ

Polițiștii de investigații criminale 
din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova au efectuat două 
percheziții, la Vălenii de Munte și 
la Teișani, la o persoană bănuită de 
lipsire de libertate, șantaj și camătă. 
„Din cercetări au rezultat indicii că, 

în perioada 2016 - noiembrie 2020, 
persoana bănuită ar fi  împrumutat 
diferite sume de bani unor persoane, 
după care ar fi  recurs la șantaj pentru 
recuperarea acestora. Prejudiciul 
cauzat prin activitatea infracțională este 
estimat la 100.000 de euro.  În urma 
perchezițiilor, polițiștii au ridicat, în 
vederea continuării cercetărilor, mai 
multe înscrisuri, ce par a face obiectul 
activitații infracționale”, a anunțat IJP 
Prahova. La activități au participat și 
polițiști din cadrul Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale Prahova. Acțiunea 
a benefi ciat de suportul Direcției 
Operațiuni Speciale a Poliției 
Române.
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PERCHEZIȚII ÎN MAI 
MULTE JUDEȚE, INCLUSIV ÎN 

PRAHOVA

Polițiștii de investigații criminale 
din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Prahova, sub 
coordonarea unui procuror din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, au documentat 
activitatea infracțională în 
colaborare cu autoritățile judiciare 
din Franța, a mai multor persoane 
bănuite de tăinuire. Polițiștii au 

efectuat 17 percheziții domiciliare 
în județele Prahova, Ilfov,  Buzău, 
Vrancea, Teleorman, Cluj, Bihor, 
Mehedinți, Dolj și în Sectorul 2 
București. „A fost constituită o 
echipă comună de anchetă, cu 
autoritățile judiciare din Franța, 
pentru documentarea activității 
infracționale a 4 persoane, care 
în perioada septembrie 2018 - 
octombrie 2020, s-ar fi  deplasat 
de mai multe ori pe teritoriul 
Franței și ar fi  comis infracțiuni de 
furt în dauna unor societăți care 

desfășoară activități în domeniul 
topografi ei/geometriei solului. 
Ulterior, ar fi  expediat bunurile 
prin colete în România și le-ar fi  
vândut către alte persoane care 
desfășurau activități în domeniu”, 
a anunțat IJP Prahova. Polițiștii au 
identifi cat mai multe persoane care 
au cumpărat bunuri de la persoane 
bănuite, aceștia fi ind suspectați 
de comiterea infracțiunii de 
tăinuire. Prejudiciul cauzat este 
de aproximativ 1.250.000 de euro. 
„În urma perchezițiilor, polițiștii 
au ridicat 36 de echipamente 
de topometrie în valoare de 
aproximativ 60.000 euro, provenite 

din faptele comise pe teritoriul 
Franței. De asemenea, au mai fost 
identifi cate bunuri susceptibile 
a proveni din infracțiuni, la care 
continuă verifi cările pentru a 
clarifi ca situația acestora. Au fost 
identifi cate 4 persoane care au 

fost prezentate Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Ploiești, 
acestea fi ind reținute și prezentate 
instanței de judecată”, a precizat 
IJP Prahova.  Alte 14 persoane au 
fost conduse la sediile unităților de 
poliție, unde au fost audiate.

CONSILIERII JUDEȚENI AU APROBAT CONSILIERII JUDEȚENI AU APROBAT 
RESTRUCTURAREA CJ PRAHOVARESTRUCTURAREA CJ PRAHOVA

101 SALARIAȚI TREBUIE SĂ-ȘI CAUTE UN LOC DE MUNCĂ

La propunerea   
președintelui Iulian 

Dumitrescu, noii aleși au 
aprobat, cu o largă majoritate 
de voturi, hotărârea care 
prevede reducerea cu 101 
posturi a organigramei 
aparatului propriu al 
Consiliului Județean Prahova. 
Reprezentanții Alianței 
pentru Prahova PSD-PPUSL 
au ieșit din sală, invocând 
lipsa unei analize temeinice a 
activității compartimentelor. 
De la 1 ianuarie 2021 așadar, 
CJ va avea un aparat propriu 
cu 146 de angajați, față de 
247 de posturi, în prezent 
și 12 posturi de conducere, 

comparativ cu 27, în 
momentul de față. Aleșii 
au aprobat, de asemenea, 
organigrama, statul de funcții 
și regulamentul de organizare 
și funcționare a aparatului 
propriu al CJ. Dumitrescu 
a anunțat că reașezarea pe 
posturi se va face pe bază 
de evaluare a salariaților 
(concurs), ținându-se cont 
oarecum și de cazurile mai 
difi cile ale unor angajați. 
Potrivit proiectului aprobat, 
restructurarea determină 
o economie la bugetul 
instituției previzionat pentru 
anii 2021-2024 în sumă 
de circa 48 milioane lei, 

respectiv, 12 mil. lei anual. 
Președintele CJ a declarat: 
„restructurarea are drept 
scop gestionarea efi cientă a 
resurselor fi nanciare limitate 
și reducerea cheltuielilor 
de personal, precum și 
îmbunătățirea și efi cientizarea 
funcționalității activității 
aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean 
Prahova, prin aplicarea 
principiilor meritocrației și 
responsabilității.” Ofi cialul nu 
va renunța nici la hotărârea de 
a desfi ința Direcția Județeană 
de Protecția Plantelor și de 
Întreținere a Drumurilor 
Județene Prahova, cu 55 de 

posturi și Direcția Județeană 
de Pază Prahova, cu 159 de 
posturi.

SCRISOAREA 
SALARIAȚILOR N-A 
AVUT TRECERE LA 

ALEȘII CJ

Înainte de a se discuta 
acest proiect de hotărâre în 
ședința CJ, salariații instituției  
le-au trimis consilierilor 
județeni o scrisoare în care se 
arată că nu s-a făcut o evaluare 
a personalului, iar economia 
la bugetul CJ ar fi  mult mai 
mică decât cea prezentată de 
președintele Dumitrescu:

„Președintele (...) a 
concluzionat, după o 
săptămână de la depunerea 
jurământului, că a «găsit, la 
Consiliul Județean Prahova, 
o structură plafonată, fără 

chef de muncă, fără o cultură 
a obiectivelor, plină de pile de 
partid, așa că actuala structură 
n-ar face decât ca ceea ce ne-am 
propus ca obiective și ceea ce 
așteaptă oamenii care ne-au votat 
să se ducă de râpă», toate acestea 
fără o evaluare a performanțelor 
profesionale ale funcționarilor 
publici și a personalului 
contractual”. Prin restructurările 
anunțate, se mai arată în 
scrisoare, „economia la 
bugetul Consiliului Județean 
cu salariile, pentru o perioadă 
de patru ani, reprezintă 
aproximativ 1% din bugetul 
CJ pentru același interval”. 
Salariații vorbesc și de faptul 
că vor rămâne fără venituri 
în prag de sărbători: „nu s-au 
avut în vedere cheltuielile cu 
indemnizația de șomaj, cele 
pentru sănătatea personalului 
afectat, cele pentru protecția 
copiilor rămași fără sprijinul 
fi nanciar al mamei sau al 

tatălui. Vor rămâne șomeri 
315 salariați în această 
perioadă de pandemie, în 
prag de sărbători, în plină 
iarnă, contrar declarațiilor 
președintelui Consiliului 
Județean Prahova conform 
căruia «Prahova pe primul 
loc» însemnă și crearea de 
noi locuri de muncă”. În 
scrisoare se fac aprecieri și 
despre angajări mai noi, cu 
trimitere oarecum la nuanțe 
de ordin politic: „există 
persoane proaspăt angajate, 
atât pe funcții de conducere, 
cât și pe funcții de execuție! 
Unde este justiția unor astfel 
de demersuri? De ce se fac 
angajări și sunt aduși prin 
transfer oameni din afara 
instituției și chiar a județului 
Prahova, într-o perioadă în 
care funcționarii instituției 
se tem pentru locurile lor de 
muncă?”

Consiliul Județean Prahova a aprobat componența 
comisiilor de specialitate pentru următorii patru ani, cu 
precizarea că foarte sigur aceasta va suferi modifi cări, întrucât 
mai mulți aleși au șansa reală de a fi  aleși în Parlamentul 

României. Domeniile de activitate în care își vor desfășura 
activitatea aleșii sunt următoarele:

• Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
fi nanțe și administrarea domeniului public și privat al județului: 
Ionică Eugen, Papuc Rodica Mariana,Tudoran Lorin Gabriel, 
Apostol Constantin Cristian, Lupea Ioana Mădălina, Enescu 
Rareș Dan; 

• Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură: Tudora Dorin, Ciolac 
Dan, Iordăchescu Nelu, Bulearcă Marius Felix, Chițu Adina 
Elena, Dumitrașcu Sorin, Țurcanu Andrei Cosmin; 

• Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement: 
Teju Sorin, Ignat Cătălin Adrian, Dosaru Viorel, Petrache 
Adrian, Ardeleanu Vasile; 

• Comisia pentru activități științifi ce, învățământ, cultură și 
culte: Tudoran Lorin Gabriel, Constantin Răzvan Constantin, 
Dosaru Viorel, Samoilă Nicolae, Godeanu Mihaela Magdalena; 

• Comisia pentru sănătate, protecție socială, agricultură 
și activități sportive: Tudora Dorin, Bercea Raluca Mihaela, 
Dosaru Elena Iuliana, Petrache Adrian, Gâjman Ioniță Beatrice 
Alexandra; 

• Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor: Constantin Răzvan Constantin, Bulearcă Marius 
Felix, Apostolache Mihai Cristian, Lupea Ioana Mădălina, 
Sfîrloagă Ludmila; 

• Comisia de integrare europeană: Teju Sorin, Papuc Rodica 
Mariana, Neagu Mihai Cristian, Băzăvan Ionela Daniela, Chițu 
Adina Elena, Pințoiu Alin Valentin și Toader Bogdan Andrei.

CUM ARATĂ COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CJ PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova a aprobat componența

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Un secret bine păzit la 
Consiliul Județean 

Prahova-și chiar nu am 
înțeles de ce ori poate 
că da!- este acela că, de 
vreo 20 de ani, instituția 
deține câteva apartamente 
și garsoniere, în zona 
centrală a Ploieștiului, 
pe post de apartamente 
pentru specialiști. Dacă 
noul președinte al CJ, 

Iulian Dumitrescu, nu 
s-ar fi  revoltat pentru 
modul în care sunt ele 
utilizate, nici n-am fi  afl at 
de această zestre ascunsă! 
Atenție, spațiile respective 
nu sunt folosite pentru 
medici, așa cum se tot 
lăudau diverși conducători 
că sunt interesați până 
peste cap de soarta acestor 
specialiști. Pentru doctori 

se vorbește de ani buni, fără 
să se facă nimic palpabil, de 
transformarea unor case din 
cartierul Eden, neterminat 
nici el de vreo 15 ani, în 
locuințe de serviciu sau de 
niște blocuri ANL, la Blejoi, 
într-un parteneriat comun 
ANL-CJ Prahova-Primăria 
Blejoi. La ultima ședință 
a Consiliului Județean 
Prahova, vorbind despre 

mai multe lucruri anapoda 
descoperite în unitate, 
Dumitrescu a declarat: 
„am găsit un salariat, el 
are 10.000 de lei pe lună 
salariul, soția 6.000 de lei 
pe lună și stăteau într-un 
apartament de serviciu de la 
CJ, pe 100 de lei pe lună, că 
nu puteau să facă naveta de la 
Lipănești la Ploiești, în timp 
ce alții vin de la București, 

se îmbracă în «cosmonauți», 
cum se echipează medicii, 
iar pentru ei nu s-a găsit nici 
măcar un apartament. Din 

toate nouă, doar un singur 
caz e social, celelalte opt 
sunt precum exemplul pe 
care vi l-am relatat.”

se îmbracă în «cosmonauți» toate nouă doar un singur

ȘTIAȚI CĂ CJ PRAHOVA DEȚINE 9 APARTAMENTE ÎN CENTRUL PLOIEȘTIULUI?ȘTIAȚI CĂ CJ PRAHOVA DEȚINE 9 APARTAMENTE ÎN CENTRUL PLOIEȘTIULUI?
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Consilierii județeni au votat două proiecte prin care ar 
urma să fi e cumpărate, din bani europeni, tablete și 

măști pentru elevi și profesori, precum și material dezinfectant 
pentru școli. Un prim proiect, în cuantum de 93 de milioane 
de lei, vizează fonduri europene pentru achiziția de laptopuri și 
tablete pentru 56 000 de elevi și 4300 de profesori din Prahova, 
precum și alte echipamente video necesare pentru școala online 
în scenariul hibrid. Contribuția CJ va fi  de 2% din valoarea 
proiectului. Printr-un al doilea proiect, în valoare de 40 milioane 
de lei, se vor cumpăra măști și dezinfectanți pentru 191 de școli 
din județ, unde învață aproximativ 85.000 de elevi. Banii ar urma 
să fi e asigurați prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

MINISTERUL MEDIULUI SE LAUDĂ MINISTERUL MEDIULUI SE LAUDĂ 
CĂ PROTEJEAZĂ PĂDURILE VIRGINE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat 
introducerea a încă 3.791,5 hectare de păduri 

cvasi-virgine în Catalogul Național al Pădurilor Virgine 
și Cvasi-virgine din România, care se adaugă celor 
6.998,2 ha avizate în luna septembrie. Prin acest proces, 
în Catalog, care este în curs de revizuire, suprafața 
pădurilor virgine și cvasi-virgine incluse în protecție 
absolută crește la 43.823,36 hectare. Noile păduri incluse 
în catalog se afl ă în proprietatea publică a statului, 
administrate de Ocolul Silvic Băile Herculane și fac parte, 
în prezent, din situl natural UNESCO „Păduri străvechi 
și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”. 
În luna august, MMAP a semnat contractele de realizare 
a studiilor prin care suprafața pădurilor virgine și cvasi-
virgine din România se dublează. Astfel, încă aproape 
40.000 de noi ha  se vor adăuga celor existente în acest 

moment. Ministrul Mircea Fechet a declarat: „Avem 
datoria să protejăm aceste păduri, care sunt printre 
ultimele zone de pe Terra în care natura supraviețuiește 
în forma ei pură, neatinsă de om. Iar România are, poate, 
unele dintre cele mai mari suprafețe de astfel de păduri. 
Dacă noile studii vor confi rma că cele 40.000 de hectare 
respectă criteriile și indicatorii pădurilor virgine și cvasi-
virgine, alte 4 județe noi din țară vor avea ofi cial incluse 
suprafețe în catalog- Harghita, Alba, Bistrița-Năsăud și 
Arad.”

UN ONG S-A LUPTAT FIX CA SĂ SCAPE O 
ASTFEL DE PĂDURE DE TOPORUL STATULUI!

Despre care datorie vorbește ofi cialul MMAP nu prea 
știm de vreme ce organizațiile non-guvernamentale se 
luptă fi x cu Romsilva sau alte structuri ale ministerului 
pentru a salva de la tăiere fi x pădurile virgine. De exemplu, 
Agent Green a obținut o victorie răsunătoare: „am 
câștigat defi nitiv la Curtea de Apel București procesul cu 
Garda Forestieră și cu Romsilva prin care se blochează 
tăierile planifi cate din 20 de păduri virgine (aproximativ 
20.000 ha) din zona carstică a Geoparcului Mehedinți și 
din Parcul Național Domogled - Valea Cernei. În urmă 
cu un an obținusem suspendarea tăierilor, dar astăzi am 
obținut anularea defi nitivă a actelor de punere în valoare 
(APV). În acest caz, APV-urile anulate sunt administrate 
de Ocolul Silvic Baia de Aramă și de Ocolul Silvic 
Tarnița.” În prezent, Agent Green poartă 135 de procese 
cu autoritățile din România, cu ocoale silvice de stat, dar 
și cu unele administrate de privați, pentru a stopa tăierile 
ilegale din ariile naturale protejate. 

SE DISTRIBUIE CARDURILE SE DISTRIBUIE CARDURILE 
DE 180 LEI/LUNĂ PENTRU DE 180 LEI/LUNĂ PENTRU 

PERSOANELE VULNERABILEPERSOANELE VULNERABILE

inisterul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat

Deputatul PNL 
Roberta Anastase 

a anunțat că, în această 
sătămână, a început 
distribuirea cardurilor 
acordate persoanelor 
vulnerabile, potrivit 
prevederilor OUG 
115/2020. În Prahova, 
vor benefi cia de acest 
sprijin  6.963 de persoane. 
Anastase a anunțat: 

„Bătrânii noștri vor putea cumpăra de la unități agreate, o masă caldă, 
în limita a 180 lei/lună. Cardurile vor fi  alimentate cu bani după data 
de 7 Decembrie cu sumele retroactive pentru persoanele eligibile 
începând cu luna septembrie. Am avut, astăzi, o discuție cu 
prefectul județului Prahova, domnul Cristian Ionescu, cu privire 
la aplicarea prevederilor OUG nr. 115/2020 care se referă la 
asigurarea unei mese calde pentru persoanele în vârstă. M-am 
bucurat să constat că Prahova este pe primele locuri din țară în 
ceea ce privește implementarea acestui program destinat uneia 
dintre cele mai vulnerabile categorii de cetățeni.” Cardurile sunt 
acordate prin intermediul Fondului de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane, respectiv, celor care au venituri 
la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă 
de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă și persoanelor/
familiilor fără adăpost, inclusiv celor care au fost evacuate și 
familiilor cu copii care nu au domiciliul stabil, mai ales cele 
monoparentale.

Acum, să nu ne întrebați de ce banii intră pe carduri fi x pe 
7 decembrie, după alegeri! Deocamdată punem totul pe seama 
unei simple coincidențe!
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Băt â ii t i t ă d l i

Șoferul unui TIR s-a ales cu dosar 
penal după ce a fost depistat în timp 

ce sustrăgea motorină din rezervorul 
mașinii de mare tonaj. Incidentul a avut loc 
pe raza localității Blejoi, în sensul giratoriu 
din apropierea străzii Buda. Jandarmi 
din cadrul IJJ Prahova l-au depistat pe 
bărbat în timp ce sustrăgea cu ajutorul 
unui furtun din cauciuc, din rezervorul 

unui autotren motorină. Dar asta nu a 
fost tot. „La vederea patrulei de jandarmi, 
persoana în cauză a aruncat furtunul în 
iarbă, iar canistra din plastic care avea 
capacitatea de 20 litri, fi ind aproape plină, 
a introdus-o în cutia de scule a remorcii. 
În timpul stabilirii identitătii persoanei și 
identifi cării tuturor mijloacelor materiale 
de probă, persoana în cauză a scos din 
portofel două bacnote a câte 100 lei pe care 
le-a oferit lucrătorilor jandarmi pentru 
ca aceștia să nu ia măsurile legale față 
de fapta constatată. Jandarmii, sesizând 
intenția persoanei de a le oferi o sumă de 
bani pentru a nu își îndeplini atribuțiile 

legale, au procedat la inregistrarea audio a 
acestui fapt”, a precizat IJJ Prahova. Fapta a 
fost anunțată la Structura D.G.A.Ploiesti, 
la fata locului prezentandu-se o echipă 
operativă din cadrul D.G.A. care a 
întreprins măsurile legale. „În raport cu 
faptele persoanei depistate, jandarmii au 
întocmit documentele specifi ce pentru 
sesizarea organelor de urmărire penală sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și 
dare de mită, fapte prevăzute și pedepsite 
de art. 228, respectiv art. 290 Cod penal”, a 
anunțat IJJ Prahova.

ACCIDENT MORTAL 
PE DN1A. DOI TINERI AU 

MURIT

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A, pe raza localității 
Zalhanaua. Din verifi cări, un 
tânăr în vârstă de 21 de ani, 
care se deplasa la volanul unui 
autoturism pe DN1A, din direcția 
Dâmbovița către Ploiești, a intrat 
în coliziune cu un ansamblu de 
vehicule condus de un bărbat 
de 60 de ani care circula din 

direcția Ploiești către Dâmbovița. 
În urma accidentului a rezultat 
decesul pasagerei din 
autoturismul tânărului, 
acesta fi ind asistat la 
fața locului de cadrele 
medicale sosite. Ulterior, 
tânărul a fost transportat 
la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență 
Ploiești, însă, din păcate, 
din cauza traumatismelor 
grave, nu a supraviețuit. 

Conducătorul auto în vârstă 
de 60 de ani a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. „Cercetările sunt 
continuate pentru stabilirea cu 
exactitate a tuturor împrejurărilor 
în care s-au produs accidentul 

și luarea măsurilor legale în 
consecință”, a precizat IJP 
Prahova. Trafi cul rutier în zonă 
a fost restricționat pe direcția 
către București, iar circulația s-a 
desfășurat alternativ prin dirijare.

ACCIDENT PE 
STRADA ALBA IULIA 

DIN PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a 
produs pe strada Alba Iulia, 
din Ploiești, după ce două 
auto au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări, un 
bărbat, în vârstă de 65 de 
ani, care se deplasa la volanul 

unui autoturism pe strada Alba 
Iulia, ajungând la intersecția cu 
DJ102, a intrat în coliziune cu 
un auto condus de un bărbat, în 
vârstă de 67 de ani, care se deplasa 
din direcția Păulești către Ploiești. 
În urma evenimentului, bărbatul 
de 67 de ani a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatele au fost negative. 
„Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor în 
care s-a produs accidentul rutier 
și luarea măsurilor legale în 
consecință”, a anunțat IJP Prahova.
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FONDURI EUROPENE PENTRU LAPTOPURI ȘI MĂȘTIFONDURI EUROPENE PENTRU LAPTOPURI ȘI MĂȘTI

Este prima dată în ultimii poate 20-25 de ani când 
niște consilieri locali se pun la dispoziția publicului, 

pentru audiențe. Să recunoaștem, este un început excelent 
pentru Partidul Prahova în Acțiune, fi indcă de aleșii acestei 
formațiuni politice locale este vorba. Pe pagina de socializare 
a partidului se spune: „Începând din 12 noiembrie, în fi ecare 
joi, între orele 17:00-18:00, consilierii locali ai Partidului 
Prahova în Acțiune-organizația Ploiești, Răzvan Toma 
Stănciulescu și Cristina Cochinescu vă așteaptă la sediul 
partidului din str. Basarabilor, pentru audiențe referitoare 
la problemele dumneavoastră cetățenești. Audiențele vor fi  
acordate exclusiv după programare prin mesaj privat către 
această pagină și, la întâlnirea față în față,  cu respectarea 
măsurilor de protecție sanitară.” 

PREMIERĂ ABSOLUTĂ ÎN PLOIEȘTI

ste prima dată în ultimii poate 20 25 de ani când
FURT DE CARBURANT ȘI DARE DE MITĂ

oferul unui TIR s-a ales cu dosar
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ACCIDENT PE DN1, LA 
INTERSECȚIA CU DJ 720 

FLOREȘTI
Accidentul rutier s-a produs după 

ce două auto au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări, un bărbat în 
vârstă de 46 de ani, care se deplasa 
la volanul unui autoturism pe DN1, 
din direcția Ploiești către Brașov, 
ajungând la intersecția cu DJ 720 - 
Florești, a intrat în coliziune cu un 
auto condus de un bărbat în vârstă 
de 31 de ani, care se deplasa din 
direcția Brașov către Ploiești. În urma 

evenimentului, bărbatul în vârstă de 
46 de ani și pasagerele din cele două 
auto implicate, o femeie în vârstă de 
46 și o femeie în vârstă de 31 de ani, 
au fost transportați la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. 
Conducătorii auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatele au fost 
negative. „Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul rutier și luarea 
măsurilor legale în consecință”, a 
precizat IJP Prahova.

RAZIE PE ȘOSELE, ÎN PRAHOVA. 
CONTROALE PENTRU 

VERIFICAREA TRANSPORTULUI 
DE MARFĂ ȘI DE PERSOANE
Polițiștii din cadrul Serviciului 

Rutier au acționat, în colaborare cu 
inspectori din cadrul Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul Transportului 
Rutier,  pe DN1 – E60 km 48+800,  
pe raza localității Românești,  pentru 
verifi carea legalității efectuării 
transportului de marfă și de persoane. 
„Acțiunea a vizat, totodată, verifi carea 
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 verifi cat peste 

70 de autovehicule, dintre care peste 
30 destinate transportului public de 
persoane”, a anunțat IJP Prahova. 
Polițiștii au aplicat 11 sancţiuni 
contravenţionale, cele mai multe pentru 
abateri la regimul rutier, în valoare 
totală de peste 5.600 de lei. Totodată, 
poliţiștii au efectuat peste 45 de testări 
cu aparatul etilotest. „Recomandăm 
tuturor participanţilor la trafi cul rutier 

să adopte o conduită preventivă în 
trafi c, să respecte regulile de circulaţie 
și indicaţiile poliţiștilor rutieri afl aţi 
în teren. Totodată, le recomandăm să 
păstreze distanțarea fi zică, 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!”, a mai 
anunțat IJP Prahova.

Vinerea trecută, în ședință extraordinară, 
după ce încă trei aleși au depus 

jurământul (Nicoleta Ștefan, Paul Palaș și 
Constantin Nemeș), Consiliul Local Ploiești i-a 
ales pe cei doi viceprimari: Magdalena Trofi n, 
de la USR-PLUS și Daniel Nicodim, de la PNL. 
Nicodim a obținut 21 de voturi „pentru”, patru 
„împotrivă”, un vot fi ind anulat, iar Magdalena 
Trofi n- 20 de voturi „pentru”, patru „împotrivă”, 
două voturi fi ind nule (la ședință au participat 
26 de consilieri). La fi nalul reuniunii, cei doi 
viceprimari au făcut obișnuitele declarații și 
promisiuni. 

Magdalena Trofi n: „Mulțumesc colegilor 
consilieri pentru votul și încrederea acordate. 
Totodată, mulțumesc alegătorilor pentru votul 
din 27 septembrie. După cum se știe, ploieștenii 
sunt profund dezamăgiți de starea în care se afl ă 
orașul, de calitatea serviciilor publice (...) Noi, 
cei de la Alianța USR PLUS, am promis că vom fi  
vocea ploieștenilor. Este o mare responsabilitate 
pe care mi-o asum în fața ploieștenilor și 
a Consiliului Local Ploiești; îmi doresc să 
schimbăm fața urbei, așa încât să avem un oraș 
de secol 21.”

Daniel Nicodim: „Funcția de viceprimar este o 
onoare, dar reprezintă și o mare responsabilitate. 
Promit că nu o să dezamăgesc pe nimeni, mai 
ales că am plăcerea de a face echipă cu cel mai 
bun primar din ultimii 30 de ani pe care l-a 
avut Ploieștiul, Andrei Volosevici. Vom fi  tot 
timpul în contact cu cetățenii, aceasta fi ind, de 
fapt, cheia unei bune administrații. Fac însă un 
apel către colegii din opoziție: având în vedere 

vremurile pe care le trăim, cele de pandemie, 
este nevoie de solidaritate, fi ind convins că acest 
legislativ local, dar și municipalitatea, se vor 
dedica ploieștenilor și nu dezbaterilor sterile. Să 
ne ajute Dumnezeu să facem un oraș mai bun!”.

CE ATRIBUȚII AU VICEPRIMARII ȘI 
MANAGERUL DE ORAȘ

Ulterior, primarul a stabilit și atribuțiile 
viceprimarilor și ale managerului de oraș.

Viceprimarul Daniel Nicodim va coordona 
activitatea  următoarelor instituții sau servicii: 
SC „Servicii de Gospodărire Urbană”,  SC 
„Hale și Piețe”,  Clubul Sportiv Municipal, 
Administrația Parcului Memorial „Constantin 
Stere”, Teatrul „Toma Caragiu”, Filarmonica 
„Paul Constantinescu”, Direcția Gestiune-
Patrimoniu, Relații Internaționale și Serviciul 
Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.

Viceprimarul Magdalena Trofi n se va 
ocupa de Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, 
Serviciul Public Local Comunitar de Evidența 
Persoanelor, Centrul de Creșă, Spitalului 
Municipal „Schuller”, Spitalul de Pediatrie, 
Direcția Economică.

Simona Albu, city-managerul readus în 
administrația ploieșteană de Andrei Volosevici, 
va fi  un soi de mână dreaptă a primarului, 
ocupându-se de: SC Transport Călători 
„Express”, Regia Autonomă de Servicii Publice, 
Administrația Serviciilor Comunitare Ploiești, 
Direcția Administrație Publică, Juridic 
Contencios, Achiziții Publice, Contracte, 
Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Comunicare, 
Relații Publice, Serviciul Informatică. 

Mădălina Crăciun, director 
executiv adjunct al 

Direcției Tehnic-Investiții din 
cadrul Primăriei Ploiești a fost 
promovată, deunăzi vreme, în 
funcția de director executiv al 
aceleiași structuri. Postul a rămas 
liber după ce fostul director, 
Mihaela Iamandi, s-a transferat 
la Consiliul Județean Prahova, 
în funcția de director executiv 
al Direcției Servicii și Achiziții 
Publice. Curios lucru, cel puțin 
la CJ Prahova: când se anunță 
concedierea a 315 funcționari 
publici sau personal contractual, 
vedem bine că se fac concomitent 
și angajări, lucru oarecum incorect, 
dacă e să ne întrebați pe noi.
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CINE SUNT CEI DOI CINE SUNT CEI DOI 
VICEPRIMARI AI PLOIEȘTIULUIVICEPRIMARI AI PLOIEȘTIULUI NOI PARCĂRI ÎN NOI PARCĂRI ÎN 

PLOIEȘTI DE LA ANULPLOIEȘTI DE LA ANUL
Anul viitor, primarul Andrei 

Volosevici a anunțat că va începe 
cumva să rezolve problema parcărilor din 
Ploiești, iar pentru început se va ocupa 
de străzile Basarabilor și Democrației. Pe 
artera unde funcționează, printre altele, 
biroul de plăți al Serviciului de Finanțe 
Locale, se vor amenaja parcări „în spic”, 
pe porțiunea cuprinsă între străzile 
Romană și strada Erou Călin Cătălin, 
după care e posibil să se introducă un 
singur sens de circulație. Dincolo, pe 
Democrației, primarul discută despre 
o posibilă parcare supraterană, P+1 sau 
una demisol plus parter. Bineînțeles, 
rămân valabile și celelalte promisiuni de 
campanie, cum ar fi  o parcare subterană 
în Parcul „Toma Socolescu” sau una 

P+2 în zona Dealu cu Piatră. Cât despre 
Regulamentul de înfi ințare, atribuire, 
folosire, organizare și funcționare a 
locurilor de parcare, în parcările de 
reședință și de domiciliu din oraș, 
Volosevici spune că documentul este 
inaplicabil, dar pentru că există o hotărâre 
a Consiliului Local Ploiești în acest sens 
(n.n.-votată în 2019 și modifi cată în 
2020), va încerca un experiment într-unul 
sau două cvartale de blocuri: „prefer să 
mă conduc după practică, nu după teorie, 
motiv pentru care într-un cvartal de 
bloc - cel mai aglomerat sau unul dintre 
cele mai aglomerate - o să încercăm să 
implementăm acest regulament în forma 
lui actuală și vedem ce o ieși. Eu nu cred 
că va ieși bine.”

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII 
ARE UN NOU DIRECTORARE UN NOU DIRECTOR

Î
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare 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!

CUM SE VEDE DIN EXTERIOR SITUAȚIA DIN PRAHOVA ÎN CUM SE VEDE DIN EXTERIOR SITUAȚIA DIN PRAHOVA ÎN 
A 9-A LUNĂ DE PANDEMIE. NU PREA... BINE, AM ZICE!

Până luni, 16 noiembrie, 
Prahova avea 15.026 cazuri de 
îmbolnăviri Covid-19 (272 în 
ultimele 24 de ore), ajungându-se 
la o incidență de 4,33 infectări la 
mia de locuitori în ultimele 14 zile. 
Ne plasăm așadar pe un nedorit 
loc 5 la nivel național, ca număr 
de îmbolnăvire de la începutul 
pandemiei și până astăzi, după 
București (50.986 de cazuri și 
o rată de infectare de 5,6), Cluj 
(15. 848; 7,37), Iași (15.197; 3,14) 
și Timiș (15.150; 6,85). Cea mai 
mare incidență a îmbolnăvirilor la 
mia de locuitori se înregistează în 
Sibiu-8,83, Cluj-7,37, Timiș-6,85, 
Ilfov-6,83, Brașov-6,21 și Alba-
6,21. În întreaga lume, numărul de 
îmbolnăviri a crescut la aproape 
55 de milioane, iar cel al deceselor, 
la 1,32 milioane.

COMUNICARE DEFICITARĂ 
LA NIVELUL JUDEȚULUI 

PRAHOVA

Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență Prahova a 
adoptat, luni, Hotărârea nr.78 
privind aprobarea unor noi măsuri 
pentru combaterea răspândirii 
infecției cu noul coronavirus. 
Măsurile, se spune în informația 
publicată de Prefectura Prahova, 
vin în completarea celor adoptate 
prin hotărârile 74 și 75, aprobate 
pe 7 și 9 noiembrie 2020. Modul 
în care Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență Prahova, ISU 
sau Prefectura Prahova, plus 
DSP înțeleg să comunice situația 
infectărilor cu Sars-Cov-2 este 
defi citar. Adică prahoveanul sau 
cetățeanul este invitat să facă de 
unul singur compilații între cele 
3 hotărâri pentru a afl a rata de 
infectare din localitatea în care 
domiciliază, deși el nu are habar 
cum evoluează situația și care 
este intervalul acela de 14 zile 
care ar putea scoate sau introduce 
o anumită așezare în anumite 
scenarii de lucru. Pe de altă parte, 
în Prahova nu avem publicat 
numărul de imbolnăviri cumulate 
sau active la nivel de fi ecare oraș 
sau comună. Nu știm dacă aceasta 
este o dispoziție națională-proastă 
decizie!- sau totul ține de județ, 
vezi, Doamne, să nu intre oamenii 
în panică. Total fals! Mai degrabă 
te panichezi când ești ținut în... 
ceață! Deci și noi astăzi, în dorința 
de a vă informa, facem compilații 
sau presupuneri, în lipsa unor 
date clarifi catoare. Așadar, 51 de 
localități din Prahova au depășit 
incidența de 3 îmbolnăviri la mia 
de locuitori:

-H 74: 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);

-H 75: 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);

H 78: Gornet (6,09), 
Sinaia (5,60), Bănești (5,47), 
Provița de Sus (5,19), Adunați 
(5,06), Târgșoru Vechi (4,53), 
Chiojdeanca (4,50), Predeal Sărari 
(4,48), Boldești-Scăeni (4,45), 
Secăria (4,16), Gorgota (4,11), 
Vălenii de Munte (3,92), Aluniș 
(3,69), Azuga (3,40), Apostolache 
(3,39), Cocorăștii Mislii (3,33), 
Berceni (3,29), Valea Doft anei 
(3,27), Urlați (3,24), Poienarii 
Burchii (3,24), Râfov (3,24), 
Măneciu (3,20), Albești-Paleologu 
(3,12), Boldești-Grădiștea (3,10) 
și Mănești (3,06).

La o primă citire, observăm că, 
după această evidență, Ploieștiul a 
rămas la rata de infectare de 3,1; 
în realitate, ea s-a dublat.

DE CE NU ȘTIM CÂTE TESTE 
COVID S-AU REALIZAT ȘI ÎN 

CLINICILE PRIVATE?

Pe de altă parte,  noi nu știm 
niciodată câte teste s-au efectuat 
în județ. Bine, Direcția de Sănătate 
e posibil să cunoască acest 
lucru, dar publicul larg nu este 
informat despre acest aspect. În 
ultimul comunicat de pe paginile 
Prefecturii Prahova și ISU se spune: 
„numărul de teste realizat în județ, 
de la începutul epidemiei și până 
în prezent, este de 37.904”. Apoi 
vine completarea:„nu sunt incluse 
în acest număr testele efectuate la 
cerere de către persoanele fi zice 
și juridice”. Ca o primă concluzie: 
în aceste circumstanțe, este foarte 
clar că numărul de infectări, 
raportat la teste efectuate, este o 
cifră complet denaturată! 

MĂSURI NOI LA PLOIEȘTI

Pe 15 noiembrie, la aproximativ 
o săptămână de la intrarea orașului 

Ploiești în scenariul roșu, primarul 
Andrei Volosevici a anunțat că rata 
de infectare la 1.000 de locuitori 
(cazuri cumulate în ultimele 14 
zile) s-a dublat, crescând de la 3,1, 
la 6,14. În consecință, acesta a avut 
o ședință telefonică imediată cu 
președintele Consiliului Județean 
Prahova, Iulian Dumitrescu, și 
cu prefectul județului, Cristian 
Ionescu, pentru a se hotărî căile 
de urmat. Iar acestea au ținut sau 
țin de: 

-intensifi carea, din partea 
Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova, a acțiunilor de 
monitorizare a modului în care 
se aplică măsurile de protecție 
împotriva răspândirii Covid 19 în 
supermarketurile din Ploiești;

-obligativitatea reprezentanților 
S.C. Transport Călători „Express” 
de a distribui măști de protecție în 
mijloacele de transport în comun 
cetățenilor care nu dispun de 
acestea;

-verifi carea respectării măsurii 
de distanțare fi zică a călătorilor 
în autobuze, troleibuze sau 
tramvaie, atribuție care pică în 
sarcina controlării operatorului de 
transport public;

-intensifi carea de către Poliția 
Locală a acțiunilor de control în 
piețe, cu privire la respectarea 
măsurilor de siguranță la nivelul 
activităților comerciale de profi l.

UN SISTEM SANITAR VICIAT 
DE ATÂTEA REFORME

Trebuie să mai recunoaștem 
că abia acum observăm cât de 
prost este organizat este sistemul 

sanitar, grație reformelor 
repetate din ultimii 30 de ani: 
spitalele aparțin de primării, 
consilii județene, ministere (care 
numesc și echipele manageriale),  
fi nanțarea este împărțită pe din 
trei ( autoritate publică/județeană, 
programe naționale M. Sănătății 
și Casa Națională de Sănătate), iar 
medicii lucrează după protocoale 
stabilitate de Ministerul Sănătății. 
Și fi x pesemne din această cauză 
sistemul ne scapă printre degete. 
În mod normal, dacă M. Sănătății 
deține controlul în pandemie 
sub aspect medical, iar Guvernul 
administrativ, în județe ar trebui 
să vedem câteva instituții complet 
implicate sau lideri ai gestionării 
situației: Direcția de Sănătate 
Publică, Prefectura Prahova, 
Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență (coordonat de 
prefect, dar din care fac parte, ca 
poziție secundă, președintele CJ 
și șeful ISU), Consiliul Județean 
Prahova, primăriile și spitalele. 
DSP, la nivelul județului, este cea 
mai invizibilă instituție când, 
în realitate, ea ar trebui să fi e 
în fruntea tuturor informațiilor 
publice. Nu zicem că stă 
degeaba, Doamne, ferește! Dar 
ca transparență a informației este 
spre zero. 

S-AR PUTEA MAI MULTĂ 
TRANSPARENȚĂ ȘI EMPATIE 

LA SJU?

La fel se întâmplă cu spitalele. 
Sunt foarte închistate. Ele 
refuză, constant, să comunice 
cu publicul. Și azi ne referim 
la Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești, unitatea pe care, să 
recunoaștem, a picat cam tot 
greul Covid. Mă rog, nu musai a 
Covid, cât a problemelor generate 
de pandemie. Nu spunem că 
nu s-ar face eforturi mari aici; 
dimpotrivă. Dar este o mare lipsă 
de comunicare. De exemplu, ce 
i-ar costa să facă public protocolul 
Covid și non-Covid, care este 
circuitul din UPU, izolator și 
secție și cât durează acesta? Pe 
urmă, poate extenuați de atâta 

efort, alții plictisiți ca și în ne-
pandemie, câțiva sau mai mulți, 
nu știm, manifestă o oarecare lipsă 
de empatie, comunicând prost cu 
bolnavii. Auzim de cazuri în care 
oamenii stau acolo o zi sau două 
fără să li se ofere o informație sau 
un medicament pentru afecțiunea 
preexistentă. Și poate de aceea 
mulți fug de această unitate ca... 
știți dvs. cine de tămâie!

STAREA SPITALELOR SUB 
ASPECTUL AUTORIZAȚIILOR 

DE SECURITATE LA 
INCENDII

În toată țara, deci și Prahova, 
după tragedia din Piatra Neamț, 
s-au cerut verifi cări în toate 
spitalele sub aspectul îndeplinirii 
normelor PSI, a celor specifi ce 
domeniului și a stării rețelelor 
electrice din fi ecare unitate. În 
Prahova funcționează 26 de 
unități sanitare de stat și private 
cu paturi, cu 132 de clădiri. În 
urma verifi cărilor s-a constatat că 
14 clădiri sunt autorizate, 4 sunt 
autorizate parțial, 4 funcționează 
fără autorizație de securitate la 
incendiu, 2 dețin aviz de securitate, 
iar alte 108 nu fac obiectul 
autorizării privind securitatea la 
incendiu.

În privința spitalelor, situația la 
acest moment este următoarea:

-clădiri autorizate: Spital 
Județean Ploiești- clădire 
administrativă și UPU, Spital 
Orășenesc Vălenii de Munte- 
Fizioterapie, Câmpina-
Ambulatoriu Integrat, Mizil-
clădire spital, Spitalul de Psihiatrie 
Voila (spital) și pavilionul 18, 
Spital CF Ploiesti-corp B, SC 
Spital Lotus  SRL,  SC Spital AS 
Medica SRL-clădiri C1, C2 și C3, 
SC Dentirad Hospital,  SC Centrul 
Medical Mediurg-Spital Sf. Anton;

-clădiri autorizate parțial 
privind securitatea la incendiu: 
Spitalul de Obstetrica și 
Ginecologie Ploiești (corp D, etaj  
II corp B), Spitalul Orășenesc 
Vălenii de Munte-Pavilion Central, 
Spitalul privat Sanconfi nd Poiana 
Câmpina(S+P+1E), Spitalul 
Orășenesc Sinaia-CPU;

-clădiri ce funcționează 
fără autorizație de securitate la 
incendiu: Spitalul Județean Ploiești-
clădire Spital 2.Spital Județean-
Secția Oft almogie și Secția Boli 
Infecțioase, Spitalul privat clădire 
Patrik Medical Center Băicoi;

-clădiri care funcționează 
fără autorizație de securitate 
la incendiu, dar dețin aviz de 
securitate la incendiu: Spitalul 
Pneumoft iziologie Florești- 
Pavilion F, Spitalul privat- clădire 
Darius Medical Center Plopeni.

(3 17) Ploiești (3 10) Cornu Ploiești în scenariul roșu primarul
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

-Nu vă întreb de ce ați intrat în politică, 
fi indcă e de preferat ca toți tinerii meritorii 
din România să se implice, să-și croiască 
țara pentru viitorul lor și al copiilor. În 
schimb vă întreb altceva: de ce PNL? 

-Pentru mine, a face politică înseamnă să 
te implici, să faci tot ce poți pentru oameni, 
fără să aștepți nimic la schimb. Nu vreau 
să pară că sunt patetic, dar eu, la vârsta 
mea, am reușit să fac lucruri importante 
în viață, pentru mine, din punct de vedere 
profesional, și pentru foarte mulți oameni. 
Iar acel moment în care realizezi că munca și 
eforturile tale fac viața oamenilor mai bună 
este foarte important. De ce PNL? Foarte 
simplu. PNL înseamnă pentru mine istorie, 
realizări, consecvență, asumare socială și 
economică la detaliu. Înseamnă continuitate 
și profesionalism. Înseamnă un set de 
principii și valori corecte, respect, bun simț, 
toleranță, muncă și modestie. 

-Dvs. ați ales partidul sau partidul v-a 
cooptat?

-Eu am ales PNL și am decis să mă implic 
la baza acestui partid, tânăr fi ind. Munca 
și implicarea mea necondiționată a fost 
evaluată de liderii partidului și, în mod 
natural, am primit competențe și task-uri din 
ce în ce mai importante. Am trecut treptat 
de la zona de execuție la cea de decizie și am 
dovedit, prin toată activitatea mea politică 
faptul că sunt un om serios, integru, asumat 
și responsabil.

-În PNL ați urmat un traseu fi resc, de la 
simplu membru spre responsabilități mai 
mari sau ați fost trecut direct pe poziția de 
conducere a unei fi liale din diaspora?

-În nici un fel de organizație nu poți 
obține o funcție de conducere sau decizie 
decât dacă experiența ta este foarte serioasă 
în materie de leadership. În PNL, fi ltrele de 
competență funcționează foarte bine, iar 
monitorizarea activității membrilor este 
continuă și obiectivă. Am început de la fi rul 
ierbii, de la lipit afi șe și împărțit pliante. Nu în 
birou am învățat să fac politică reală, muncă 
în folosul oamenilor și al comunităților, 
ci în stradă, printre oameni. Conducerea 
fi lialei din Republica Moldova a fost și este 
o responsabilitate imensă. Afl ându-mă cu 
serviciul în Republica Moldova, am început 
implicarea mea politică în fi liala de acolo. 
Funcția de președinte am obținut-o cu votul 
membrilor din Basarabia după câtiva ani de 
implicare activă. Odată cu funcția am primit 
din partrea PNL misiunea de a face din PNL 
din Republica Moldova o organizație cu 
adevărat importantă pentru partid și pentru 
întreaga Diasporă românească. Eu consider 
că am reușit acest lucru, cele mai recente 
rezultate obținute de PNL în stânga Prutului 
fi ind relevante în acest sens.

-Cum ați făcut să întoarceți voturile din 
Moldova în favoarea PNL știut fi ind faptul 
că Moldova era, până deunăzi vreme, fi eff -

ul ex-președintelui Băsescu și al partidelor 
din care acesta a făcut parte?

-Prin muncă! Nu există o rețetă miracol 
pentru a obține rezultate, indiferent care este 
domeniul de activitate. Munca este cea care 
șlefuiește caractere, munca este cea care ne 
maturizează. Da, este adevărat, PNL a reușit, 
datorită unei echipe formidabile, să câștige 
cele mai recente exerciții electorale în stânga 
Prutului. Dar să știți că nu din birou se adună 
astfel de rezultate, ci în stradă, între oameni, 
folosind toate resursele pe care un partid 
le are legal la dispoziție. I-am convins pe 
cetățenii români din Republica Moldova că 
singurul garant pentru dezvoltarea coerentă 
și echilibrată a Republicii Moldova este 
o Românie condusă de Partidul Național 
Liberal. Argumentul solid și adevărul sunt 
cele care au garantat și vor garanta toate 
succesele PNL.   

-Ați acumulat experiență muncind 
pentru guvernul Germaniei și, de un an, 
pentru Guvernul României, ca secretar 
de stat în ministerul Transporturilor. Ce 
diferență, ca sistem de lucru, există între 
cele două state?

-Există diferențe în ceea ce privește 
cultura organizațională. România încă mai 
are de luptă cu birocrația stufoasă care în 
anumite cazuri aproape că sufocă întregul 
nostru sistem social și economic. Trebuie 
să devenim mai practici, mult mai focusați 
pe identifi carea soluțiilor, mult mai creativi, 
dar în egală măsură mai simpli, modești, 
responsabili și asumați. Există diferențe și în 
ceea ce privește profi lul nostru cultural. În 
Germania ți se spune de foarte puține ori „nu 
se poate”, în vreme ce la noi, în România, auzi 
aceste cuvinte de prea multe ori pronunțate 
de funcționarii publici. Dar eu sunt convins 
că generația mea va fi  contemporană cu 
reforma profundă și structurală a întregii 
noastre paradigme sociale și economice. 
Trebuie să muncim toți pentru a ne face 
viața mai simplă și mai bună.

-La ministerul Transporturilor v-ați 
remarcat prin faptul că ați făcut operațional, 
într-un timp relativ scurt, sistemul de 
eliberare online a abonamentelor CFR 
pentru transportul gratuit al elevilor și 
studenților. Totuși întreb: dacă v-ar sta în 
putință, ce ați schimba imediat în modul de 
lucru de acolo?

-Treaba mea este să găsesc soluții, nu să 
inventez scuze și pretexte din cauza cărora 
nu se poate face ceva anume. Eu gândesc 
practic, mă concentrez pe simplifi carea 
procedurilor, sunt setat, dacă vreți, să găsesc 
cât mai repede soluția și să o implementez 
cât mai simplu cu putință. Am foarte mare 
grijă de managementul timpului. Eu nu pierd 
timp, eu îl folosesc. Îmi place performanța 
și sunt permanent în căutarea acesteia. Nu 
am pretenția că sunt neapărat diferit, că sunt 
mai bun sau mai deștept decât alții. Consider 
însă că sunt un pic mai practic decât mulți 
dintre cei care s-au perindat înaintea mea 
pe la Ministerul Transporturilor. Acesta este 
lucrul pe care l-aș schimba, dacă aș putea, 
la locul meu de muncă. Mai puțină vorbă și 
mai multă analiză și muncă pentru a căuta 

soluții și pentru implementarea acestora. 
Mai practic înseamnă mult mai simplu, 
mai repede și resurse mai puține folosite 
atunci când trebuie implementat un anumit 
proiect. 

-Candidați pentru un post de 
parlamentar, dar reprezentând Prahova. 
Noi avem trei mari probleme: autostrada 
Ploiești-Comarnic-Brașov, drumul de 
legătură cu Brașov pe Valea Doft anei 
și poluarea. Ce puteți face din poziția 
de deputat pentru ca autostrada să se 
construiască, în fi ne, drumul la fel, iar 
Ploieștiul să scape de poluare?

-Dezvoltarea județului Prahova, 
implementarea unor soluții practice pentru 
temele semnalate de dumneavoastră 
înseamnă, în opinia mea, un lucru 
esențial. Este vorba despre însumarea 
tuturor energiilor și resurselor publice, 
administrative, instituționale, politice 
și private pentru realizare unui proiect 
multianual de dezvoltare a județului. 
Înseamnă un pact transpartinic pentru 
alocarea tuturor resurselor politice 
disponibile pentru realizarea proiectelor 
de care județul are atât de mare nevoie. 
Cu alte cuvinte, se impune, în opinia mea, 
renunțarea la eterna și atât de păguboasa 
dispută politică și este necesar ca în jurul 
Consiliului Județean, în jurul noului 
președinte Iulian Dumitrescu, să adunăm 

întreaga voință politică în spatele unui 
singur vector care să facă posibile investițiile 
de care este atât de mare nevoie. Să știți că așa 
se întâmplă în țările civilizate ale Europei, 
mai ales în Germania. Sunt identifi cate 
temele care trebuie rezolvate, se realizează 
un proiect pe termen lung, se negociază 
sprijin pe tot spectrul politic și se trece la 
treabă. Oamenii sunt în centrul atenției, nu 
politicienii. Doar așa putem avea în Prahova 
autostradă și putem reduce poluarea prin 
implementarea unor proiecte serioase și 
coerente, pe termen lung. Cine vă va spune 
altceva este politicianist și nu are nici un fel 
de preocupare pentru îndeplinirea misiunii 
publice pe care o are. 

-Cum v-ați gândit să faceți ca în 
România să nu mai existe pensii speciale 
ori salarii anacronic de mari (ASF, Curtea 
de Conturi, ANRE, magistratură, Tarom 
etc.) în raport cu puterea reală economică 
a României?

-Și în acest caz este vorba despre 
corectarea unei abordări care are legătură cu 
trecutul și cutumele socialiste care încă sunt 
de actualitate în România. Toți suntem egali 
în fața lui Dumnezeu și în fața legilor, la fel 
cum toți, fără excepție, trebuie să renunțăm 
la abordarea egoistă prin care vrem să ne 
asigurăm că doar nouă să ne fi e bine, fără 
să ne pese de alții. Prin voința politică 
majoritară aceste lucruri pot și trebuie 
corectate. Vă imaginați că un veteran de 
război din România sau un invalid de război 
primește mai puțini bani decât unul dintre 
privilegiații acestui sistem de recompense 
care suferă la capitolul echității sociale? Fac 
parte dintr-o generație care vede viitorul 
României altfel, fără astfel de sinecuri și 
privilegii, iar eu voi face tot ce este posibil 
pentru remedierea acestui sistem incorect 
de recompense.

-Vi se pare normal ca media salariilor 
de la stat să fi e mai mare decât media 
salariilor din privat?

-Aici este vorba despre o discuție mult mai 
amplă. Trebuie găsite soluții așa încât salariile 
să fi e toate la un nivel mulțumitor. Nu trebuie 
tăiate salariile angajaților statului, ci găsite 
soluții pentru creșterea salariilor angajaților 
din mediul privat, iar soluția este reclădirea 
prin investiții a economiei României. O țară cu 
o economie prosperă este o țară unde oamenii 
au venituri corecte și trăiesc bine, fără grija zilei 
de mâine. Noi trebuie să renunțăm să gândim 
ca în secolul trecut, să chibzuim cum putem 
împărți puținul pe care îl avem și trebuie să 
facem în așa fel încât să avem din ce în mai 
mult, așa încât să trăim cu toții mai bine. 

-Ce opinie aveți legată de acțiunea „Fără 
Penali în Funcțiile Publice”. Întreb pentru 
că, din păcate, și PNL are niște candidați 
cu un trecut umbrit de astfel de probleme.

-Parerea mea în această privință este 
foarte simplă, clară și asumată. Cine a fost 
condamnat defi nitiv pentru o infracțiune 
penală nu are ce căuta în viața publică, nu 
poate ocupa o funcție în corpul funcționarilor 
publici. Din ceea ce eu cunosc, PNL nu a 
promovat și nici nu va promova persoane 
care au fost condamnate penal defi tiv. Această 
prevedere se afl ă în statutul partidului nostru. 
Nu veți găsi o persoană condamnată penal 
defi nitiv pe listele PNL.  

-Ce angajament ferm vă luați față 
de prahoveni? Adică să-l duceți și la 
îndeplinire!

-Nu-i voi minți niciodată, nu voi folosi în 
folos propriu votul pe care prahovenii mi-l vor 
da și voi face tot ce ține de mine ca prahovenii 
să simtă foarte repede că atitudinea omului 
politic față de electorat s-a schimbat în mod 
fundamental. Prin puterea exemplului, prin 
abordările și poziționările mele publice le voi 
demonstra oamenilor că lucrurile se schimbă 
în bine, că noi, liberalii, suntem altfel, că putem 
face din Prahova județul cel mai dezvoltat 
al României și putem crește calitatea vieții 
oamenilor. 

 continuare din pagina 1

-Nu vă întreb de ce ați intrat în politică,

ADRIAN DUPUADRIAN DUPU, CANDIDAT PNL PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR:, CANDIDAT PNL PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR:  
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Așadar, la capătul celor două săptămâni de campanie electorală, de astă dată vădit mai  murdară și chiar 
abjectă pe alocuri, decât în primul tur, Republica Moldova s-a ales cu un nou președinte. Lidera PAS a 

câștigat detașat alegerile prezidențiale, cu un avans procentual impunător față de dublul contracandidat al său, 
un scor chiar mult mai mare decât și-l visa pro-rusul Igor Dodon. Astfel Maia Sandu este nu numai prima femeie 
președinte român, dar și primul președinte de la Chișinău votat de un număr atât de mare de alegători – 943.486 
de cetățeni. După contabilizarea tuturor proceselor verbale, CEC a anunțat rezultatele ofi ciale ale turului doi: 
Maia Sandu a obținut 57,75%, iar Igor Dodon 42,25%. Este o victorie multașteptată a mai multor basarabeni 
decât cei aproape un milion de votanți pentru Maia Sandu. Cât de mult se va lăsa așteptată schimbarea pentru 
care au girat cu votul lor?

ORICE VICTORIE E POSIBILĂ CÂT LUMINA ORICE VICTORIE E POSIBILĂ CÂT LUMINA 
DE LA CAPĂTUL TUNELULUI NU S-A STINS

O VICTORIE CU ADEVĂRAT 
ISTORICĂ 

Dacă primul tur de scrutin a lăsat 
impresia de unul lipsit de vlagă, cel 
de-al doilea se arăta unul aparent 
lipsit de relevanță. Și nu numai 
pentru că cei doi candidați nu au 
acceptat dezbaterile directe, ceea ce 
se credea că ar putea deziluziona 
electoratul pro-european și avantaja 
pe candidatul pro-rus, dar și pentru 
că ambiguitatea opțiunii alegătorilor 
celor doi deja foști candidați cu 
scoruri mai relevante, Renato Usatîi 
și Violeta Ivanov dădea frisoane 
pro-europenilor. Peste toate acestea 
suprapusă agresivitatea lui Dodon, 
care a realizat că poate pierde pe 
15 noiembrie alegerile și s-a dedat 
unor atacuri fără nici un scrupul 
– învinuiri absolut nefondate și 
aberante la adresa contracandidatei 
sale, minciuni și falsuri cu nemiluita, 
trișări grosolane, furturi, corupere 
nedisimulată, utilizarea resurselor 
de stat, alte încălcări evidente, toate 
pentru a forța o victorie furată. Miza 
ce trebuia să-i aducă plusvaloare 
scorului din turul I erau raioanele 

de est – se aștepta ca Transnistria să 
înregistreze peste 30 de mii de voturi 
pentru Dodon (dar nu a obținut 
decât puțin peste 26 de mii). Alte 
peste 30 de mii din Federația Rusă, 
unde nu existau observatori, iar 
asupra moldovenilor de acolo s-au 
exercitat mai multe constrângeri 
și condiționări, predominând 
promisiuni de amnistie migrațională 
și legalizare a șederii în Rusia. Ceea 
ce s-a soldat cu și mai puține voturi. 
„Misionarii” săi în Găgăuzia au fost și 
ei obligați să intensifi ce propaganda 
prin constrângeri – profesorii și 
medicii de aici au fost obligați să 
fotografi eze buletinele de vot pentru 
a demonstra cu cine au votat. Nu 
și fără mobilizarea pe intern, cu 
preoți din Mitropolia Moldovei, 
cu 22 de președinți de raioane și 
400 de primari chemați la picior de 
Dodon la președinție și obligați să 
îndemne cetățenii să voteze pentru 
el sub lozinca manipulatoare „Nu 
vom admite haosul și destabilizarea 
în țară. Nu vom permite dezbinarea 
societății noastre”. Toate acestea 
strecurau suspiciuni la o surpriză 
neagră. 

De cealaltă parte, Maia Sandu se 
baza preponderent pe voturile din 
străinătate. Era de dorit o dublare 
a celor 150.000 de voturi din 
diasporă, ceea ce părea mai difi cil 
de crezut – la scorul impunător din 
primul tur puteau surveni reacții 
negative, deplasarea la urne fi ind 
prea costisitoare și lumea să nu 
mai vină la vot în același număr. 
Dar toate acestea s-au spulberat în 
chiar dimineața de duminică, când 
la secțiile de vot din străinătate au 
început a crește cozile, iar pe intern, 
din oră în oră se constata un afl ux de 
votanți față de primul tur, la ora de 
bilanț fi ind înregistrată o prezență 
de peste 52%. Până la urmă victoria 
candidatului pro-european a fost 
asigurată și pe intern, cu un scor de 
51,03%, și în capitală, cu 59,70%, 
candidatului pro-rus revenindu-i 
respectiv 48,97% și 40,30%. Meritul 
incontestabil al celor peste 260 mii 
de alegători din diasporă sunt nu 
numai cele 92,86% pentru Maia 
Sandu, de a-i fi  asigurat liderei 
PAS diferența de peste 15 puncte 
procentuale, ci și de a fi  dat un 

puternic semnal celor indeciși din 
republică de a ieși la vot în a doua 
jumătate a zilei și că schimbarea e 
posibilă, chiar și fără revoluție în 
stradă. Iar guvernarea socialistă nu e 
neapărat să dureze opt ani, ca și cea 
comunistă. 

ÎNFRÂNT, DODON TOT LA 
GHIDONUL GUVERNĂRI SE 

VREA 
„Începe o nouă etapă în 

dezvoltarea Republicii Moldova; 
sunt gata să fi u în dialog cu toți 
pentru a lua decizia cum ne mișcăm 
mai departe. Nouă nu ne trebuie în 
țară gălăgie și destabilizare. Calculele 
noastre arată că noi învingem în 
țară cu o diferență foarte mare, 
care ar putea acoperi voturile din 
diasporă”, au fost primele declarații 
ale președintelui încă în funcție 
îndată după închiderea secțiilor 
de votare în cadrul unui briefi ng 
susținut la sediul PSRM. Vizibil 
iritat și debusolat, acesta a mulțumit 
cu jumătate de gură „tuturor 
cetățenilor Republicii Moldova care 
au participat la alegeri”, dar mai 
accentuat angajaților instituțiilor 

de stat (CEC, secțiilor de votare, 
colaboratorilor organelor de drept), 
„care au făcut tot posibilul și au 
asigurat un scrutin, în opinia noastră 
corect, liber și democratic”. Toate 
acestea din „fi ecare ipostază” pe care 
credea că o are – de președinte, de 
candidat și de „președinte și candidat 
la funcția de președinte” (?!). 
După care a părăsit sediul pentru 
toată noaptea, iar cu el și fruntașii 
socialiștilor, membrii staff -ului 
său electoral. Lăsând jurnaliștii 
fără răspuns la întrebarea „Cu ce 
scop a aterizat la Chișinău, chiar la 
acea oră, un avion rusesc privat – 
să aducă noi întăriri pentru „a da 
la bot” adversarilor politici, cum 
chemase Dodon în ultima zi de 
campanie, la un miting de câteva 
mii de susținători din centrul 
Chișinăului (în plină pandemie!), 
sau să-l evacueze în direcția 
Ianukovici?”

Potrivit unor surse din chiar 
interiorul PSRM, noaptea de 
duminică spre luni a fost una de 
priveghi pentru socialiști. Scenarii 
din cele mai năstrușnice s-au avansat 
sub presiunea înfrângerii usturătoare. 
Unul dintre ele presupunea ca Igor 
Dodon să-și anunțe demisia până 
CEC să anunțe rezultatele defi nitive și 
să le transmită CC pentru validare, 
iar spicherul Greceanîi, care în 
asemenea situație ar asigura legal 
interimatul, să trimită în demisie 
Guvernul Chicu și să-l înainteze pe 
Dodon ca premier, acesta urmând 
să formeze un guvern minoritar 
socialist. Două lucruri l-au pus 
în gardă pe liderul socialist: în 
primul rând, asemenea precedent 
ar putea fi  declarat de CC 
neconstituțional, iar în al doilea, 
nu este sigur de comportamentul 
celor de la noua Platformă-
Convenție „Pentru Moldova”. 
Așa că a doua zi a ieșit cu o nouă 
avertizare: „O felicit, preliminar, 
pe Maia Sandu. S-a încheiat doar 
o partidă, iar cea care urmează 
va fi  și mai interesantă. Republica 
Moldova este țară parlamentară. 
Eu inițiez discuții de astăzi cu 
fi ecare fracțiune, pentru a înțelege 
care sunt viziunile. Avem de 
adoptat bugetul, politica fi scală, 
de aceea noi trebuie să evităm o 
criză politică gravă”, a declarat 
Igor Dodon. Doar că nu se știe din 
ce „ipostază” – de premier (?!), de 
președinte în funcție încă sau deja 
de lider ofi cial al PSRM, după ce 
ortacii săi i-au cerut să revină la 
conducerea partidului (că în toți 
acești patru ani nu a fost tot liderul 
lor neformal?). Solicitare făcută 
la obișnuita ședință de luni, doar 
că de astă dată nu cu spicherul și 
premierul, ci cu cei 37 de deputați 
socialiști din parlament. În plus, 
inspirat probabil de exemplul lui 
Tramp, a mai declarat că va „apăra 
votul celor care au votat pentru el” 
la CEC și instanțe de judecată, 
unde va contesta multiplele 
încălcări, mai ales în diasporă. 

DE LA „E VREMEA 

OAMENILOR BUNI” LA 
„PENTRU O MOLDOVĂ MAI 

BUNĂ”
Felicitările care au curs gârlă 

încă de cu miezul nopții, atât 
din afara republicii (primul 
fi ind europarlamentarul Dragoș 
Tudorache, apoi președinții 
României, Klaus Johannis, și cel 
al Ucrainei, Volodimir Zelenski, 
președinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, dar și Donald 
Tusk, ex-președintele Consiliului 
European, Cancelarul Germaniei 
Angela Merkel, lidera opoziției din 
Belarus, Svetlana Tihanovskaia, și 
chiar președintele Vladimir Putin 
ș.a.), cât și de la liderii politici locali 
(Andrei Năstase, Pavel Filip, Andrian 
Candu și chiar primarul Ion Ceban și 
premierul Ion Chicu, dar și o mulțime 
de simpli susținători), par să nu o fi  
amețit pe lidera PAS. Câștigătoarea 
alegerilor de duminică a promis luni 
că va căuta să unească societatea. 
„Vreau ca astăzi să nu vorbim despre 
învingători și învinși, ci despre o 
societate unită care lucrează pentru 
o Moldovă mai bună”, a declarat 
Maia Sandu în prima ei conferință 
de presă în calitate de președinte ales. 
Dar cum poate fi  ea edifi cată, când 
clasa politică este net restanțieră 
față de electoratul, care, de astă 
dată a fost la înălțime. „Cetățenii își 
doresc alegeri anticipate pentru că 
actualul Parlament a demonstrat că 
nu lucrează pentru oameni”, a mai 
declarat ea în primul său interviu 
pentru „Euronews”, precizând că unii 
dintre deputați sunt încă implicați 
în dosare de corupție, contrabandă. 
Firește, alegerile anticipate pe urmele 
fi erbinți ale scrutinului prezidențial 
ar putea schimba, nu și fără riscuri, 
mult calitatea componenței unui nou 
legislativ. Dar cum va reuși Maia 
Sandu să identifi ce soluția legală a 
dizolvării lui sau măcar a instaurării 
unui nou guvern? Conform 
Constituției, dacă Parlamentul 
nu se întrunește timp de trei luni, 
președintele îl poate dizolva. Ultima 
ședință a legislativului de la Chișinău 
a avut loc pe 11 septembrie și 
poate fi  dizolvat numai după 11 
decembrie, un scrutin parlamentar 
anticipat fi ind posibil în cel mult 
trei luni de la dizolvare. Pavel Filip 
a venit chiar luni cu un apel către 
partidele parlamentare „autentice” 
și un plan anti-criză – lupta cu 
pandemia, reformarea justiției, 
relansarea economiei și organizarea 
de alegeri libere și corecte. „Avem 
nevoie de o foaie de parcurs care 
să readucă țara pe linia de plutire 
și să o scoată din criza profundă în 
care a intrat”, a punctat liderul PD. 
Actuala clasă politică din parlament 
trebuie curățată prin izolarea celor 
care au tot migrat dintr-un partid în 
altul, prin interzicerea traseismului, 
condamnarea practicilor vicioase 
în politică și abia după asta să avem 
alegeri parlamentare anticipate 
libere și corecte, în toamna lui 2021, 

crede Filip.
La două zile de la scrutin 

și deputații care s-au reunit în 
platforma „Pentru Moldova” insistă: 
fi e Parlamentul este dizolvat, fi e 
acesta se convoacă și „ajunge la un 
consens în numele țării”. Întâmplător 
sau nu, declarația vine la doar o zi 
distanță de la apelul lui Dodon de 
a iniția consultări cu fracțiunile 
parlamentare, pentru „evitarea unei 
crize politice”. Pe de lată parte ei 
consideră „că orice înțelegeri secrete, 
care urmăresc păstrarea cu orice 
preț a mandatelor de parlamentar, 
infl uența și puterea, nu au nici un 
sens și nu pot fi  sprijinite de societate”. 

CE NE-AR ADUCE ALEGERILE 
ANTICIPATE? 

Europarlamentarul Rareș 
Bogdan, la scurt timp după 
închiderea secțiilor de vot, a declarat 
că victoria Maiei Sandu se datorează 
inclusiv celor 17 % ale lui Renato 
Usatîi. Greșit. În toate cele trei 
raioane și orașul Bălți, unde liderul 
„Partidului Nostru” s-a plasat pe 
primul loc în primul tur, alegătorii 
lui au dat prioritate pro-rusului 
Dodon. Și dimpotrivă, Orheiul a 
votat cu Maia Sandu în proporție de 
peste 70 la sută, chiar dacă Violeta 
Ivanov nu și-a chemat votanții să o 
susțină, iar Ilan Shor a lansat un apel 
de a bloca turul doi. De astă dată 
victoria aparține, oricât am specula 
cu partidele și liderii acestora, unui 
electorat ce s-a trezit din hibernare, 
însetat de un viitor mai bun și sătul 
de mafi a clanurilor politice corupte, 
de politicieni amorali și trădători 
ai interesului național. Și acelui 
„electorat paralel” pe care l-a insultat 
chiar șeful statului Igor Dodon, 
căruia nu i-a fost „în paralel” de 
viitorul patriei și a părinților, rudelor 
rămase acasă, precum și o eventuală 
perspectivă de a reveni acasă. În 
număr de peste 260.000 de persoane, 
ei au asigurat, după cum spuneam 
în capul acestor rânduri, decalajul 
impunător în favoarea Maiei Sandu, 
dar și au dat un semnal de bun augur 
celor cuprinși de somnul indiferenței. 
S-ar putea că anume acest semnal, pe 
urme cât mai proaspete, să răstoarne, 
într-un eventual scrutin parlamentar 
anticipat, toate premonițiile sondajelor 
care ne prezic un viitor nou legislativ 
pestriț și cu interese contradictorii. 
Desigur cu excluderea unei organizări 
atât de proaste cum a „reușit” actualul 
CEC, cu un MAEIE mai lucid și mai 
insistent, cu oameni și organe ale MAI 
mai operative și integre, care de ani 
buni „investighează” aceleași încălcări 
în scrutinele de toate nivelele, fără a 
mai raporta sancționarea celor ce se 
fac vinovați. Abia în aceste condiții 
am reuși să visăm la o reformă a 
justiției, care ne va da bătăi de cap 
încă mulți ani. 

Actuala victorie a Maiei Sandu 
și a electoratului basarabean ne-a 
demonstrat că e posibil și când 
lumina de la capătul tunelului abia 
licărește. 
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Orașul este renumit pentru 
Monkey Buff et Festival, 

o sărbătoare care atrage mii de 
turiști în luna noiembrie a fi ecărui 
an, unde, pentru micuţii macaci 
thailandezi, este pregătit un bufet 
uriaș plin cu fructe, delicatese 
thailandeze, bomboane, biscuiţi 
și, mai ales, mâncare cumpărată 
din restaurantele fast-food. 
Festivalul a reușit să obţină două 
rezultate. Turiștii thailandezi 
au început să vină tot anul la 
Lopburi, pentru a vedea și a 

hrăni maimuţele, iar macacii au 
devenit dependenţi de alimentele 
industriale și de conţinutul ridicat 
de zahăr și nici nu se mai gândesc 
să-și caute de mâncare în pădure, 
așa cum ar fi  natural.

Odată cu epidemia Covid și 
cu lockdown-ul aferent, turiștii 
au dispărut din luna februarie, în 
timp ce numărul maimuţelor s-a 
dublat în ultimul an. Fără turiști, 
macacii au rămas fără mâncare, 
iar resturile găsite în piaţa orașului 
nu i-au mulţumit deloc, Conform 

poliţiei, maimuţele înfometate, 
peste 6.000, au devenit din ce în 
ce mai agresive, au invadat și s-au 
baricadat într-o sală de cinema 
abandonată, au început să-i atace 
tot mai des pe localnicii îngroziţi, 
au luat cu asalt magazinele 
alimentare, dând naștere unor 
încăierări sângeroase, care 
deseori se termină cu scene de 
canibalism.

Poliţia care patrulează pe 
străzi nu știe cum să pună capăt 
fenomenului. Printre altele, 
maimuţele pot fi  purtătoare 
de rabie, o boală mortală, 
încă prezentă în această parte 
a Th ailandei. Locuitorii stau 
închiși în case și multe cartiere 
din Lopburi au fost declarate off  
limits. La originea dramei se afl ă 
schimbarea dietei animalelor, care 
au devenit dependente de zahărul 
care le face hiperactive și, prin 
urmare, din ce în ce mai agresive 
și care dăunează sănătăţii acestora 
prin creșterea tensiunii arteriale 
și a glicemiei. Însă, având în 
vedere că, în Th ailanda, uciderea 
maimuţelor este de neconceput, 
fi ind considerat un sacrilegiu, 

momentan nu se știe ce e de făcut. 
Ramayana (sec.V .î.H.), 

epopeea hindusă pe care se 
bazează mitologia thailandeză 
(regii Sian sunt numiţi Rama, la 
fel ca zeitatea hindusă), indică 
Lopburi ca sediu al regatului lui 
Hanumam, zeul maimuţă care 
l-a ajutat pe Rama să ajungă în 
Sri Lanka cu un pod făcut din 
primate, permiţându-i să-și 
elibereze soţia, Sita care fusese 
răpită de malefi cul demon 
Ravana. Tot în mitologia hindusă, 
maimuţele sunt „copiii” lui Kala, 
zeul timpului și al morţii, motiv 
pentru care uciderea lor poartă 
ghinion. Iar thailandezii sunt 
foarte superstiţioși, motiv pentru 

care în faţa fi ecărei case se afl ă un 
mic templu al spiritelor.

Nu este o coincidenţă faptul 
că Monkey Buff et Festival se 
desfășoară la Prang Sam Yot un 
templu khmer din perioada în 
care Lopburi aparţinea imperiului 
Ankgor. În faţa lui Prang Sam Yot, 
printre copacii de tamarind și sute 
de maimuţe, se afl a San Phra Kan: 
templul dedicat zeului hindus 
Kala și „copiilor” săi, macacii.

Iar concluzia este că, între 
maimuţe dependente de zahăr, 
mitologie, respect pentru animale 
și superstiţii, Lopburi nu are chiar 
nicio idee despre modul în care 
ar putea să scape din acest puzzle 
sălbatic.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Covid 19 și blocajele din întreaga lume i-au făcut pe mulţi oameni să-și  iasă din minţi, numai că, 
în Lopburi, un oraș din centrul Th ailandei, la nord-est de Bangkok, maimuţele sunt cele care au 

înnebunit, constată ziarul italian La Stampa.

momentan nu se știe ce e de făcut. care în faţa fiecărei case se află un

INVAZIE DE MAIMUŢE ÎN ORAŞUL LOPBURIINVAZIE DE MAIMUŢE ÎN ORAŞUL LOPBURI

Vitrinele din neon nu mai sunt 
luminate, iar străzile Cartierului Roșu 
din Amsterdam arată precum cele ale 
unui oraș fantomă. Coronavirusul a lovit 
greu industria sexului cu plată; în aceste 
luni de oprire forţată, doar prostituatele 
care lucrează pe cont propriu au primit 
subvenţii guvernamentale, în timp ce 
restul au rămas cu mâinile  goale. Așa că 
multe au trebuit să se întoarcă în ţările 
lor de origine, relatează ediţia italiană a  
Euronews.

Lotte Alberg este proprietarul a două 
cluburi sexuale unde lucrează zeci de fete. 
Înainte de pandemie, erau deschise șapte 
zile pe săptămână. „Fetele mă sună în 
fi ecare zi, au probleme, este oribil.  Nu-și 
pot plăti chiria și uneori nici măcar nu-și 
pot cumpăra mâncare și sunt nevoite să 
împrumute bani. Toată lumea primește 
ajutoare, cu excepţia fetelor care fac 
meseria asta.”

Închiderea localurilor a determinat 
multe prostituate să se mute pe internet, 
pentru a munci. Nu fără riscuri. „Încep 

să caute clienţi pe internet. Iar clienţii 
caută fete, subliniază Alberg, vreau să 
spun că, pentru mulţi oameni, sexul este 
cea mai importantă nevoie a vieţii. Asta 
înseamnă că trebuie să meargă la clienţi, 
fără ca cineva să știe unde anume. Unii 
clienţi pot spune „ceea ce faceţi este ilegal 
și pot încerca să nu plătească. S-ar putea 
întâmpla și ceva rău. Cine știe, poate 
atunci ne va asculta și pe noi cineva.”

Când vor fi  redeschise, și localurile 
din Cartierul Roșu vor trebui să adopte 
aceleași măsuri de precauţie ca și celelalte 
activităţi, pentru a evita o nouă creștere a 
infecţiilor.

Când vom redeschide, va trebui 
să respectăm distanţa, spune Alberg. 
„Fetele pot lucra cu mănuși și măști și vor 
studia diferite poziţii pentru a minimiza 
posibilitatea contagiunii. Este normal să 
ne gândim la toate aceste lucruri.”

Potrivit celor mai recente planuri 
ale guvernului, prostituatele vor putea 
relua lucrul la sediu începând cu data 1 
ianuarie.

ZEEV STERNHELL, ORACOLUL ZEEV STERNHELL, ORACOLUL 
ANTIFASCISMULUIANTIFASCISMULUI

Profesorul Zeev Sternhell, laureat al Premiului Israel, și-a dedicat cea mai mare parte a vieţii 
profesionale cercetării fascismului și nedreptăţilor lui. Sternhell nu a fost doar unul dintre 

cei mai importanţi cercetători ai fascismului pe plan mondial din ultimele decenii; importanţa 
avertismentelor lui privind pericolul cu care se confruntă societatea israeliană, care își pierde 
mecanismele de siguranţă ce o protejează de o decădere într-o situaţie care amintește de ideologiile și 
regimurile studiate de el, nu ar trebui ignorată, menţionează Naaretz, într-un comentariu.

Primul element care contribuie la 
decăderea Israelului în fascism este 

războiul împotriva democraţiei. E un război 
care nu e cuplat cu o dorinţă de eliminare a 
organului legislativ, care este ales printr-o 
metodă ori alta. Regimurile fasciste nu se 
descotorosesc de parlamentele lor, fi e și numai 

pentru că ele sunt golite în timp de conţinut. 
Războiul contra democraţiei, sublinia 
Sternhell, înseamnă a face o valoare centrală 
din supremaţia societăţii și din interesul 
mântuirii sociale, în detrimentul individului 
și al egalităţii între participanţii la activitatea 
societală. Israelului îi lipsește de multă vreme 
egalitatea autentică între cei care-i compun 
societatea colectivă: evrei, cetăţeni israelieni 
arabi, palestinieni din teritoriile ocupate, 
refugiaţi, solicitanţi de azil și alţii.

O a doua componentă importantă este acea 
interpretare a istoriei care-i permite societăţii 
să decidă la fascism. Istoria evreiască și istoria 
sionismului cuprinsă în ea, arăta Sternhell, 
sunt interpretate de către naţiunea israeliană 
ca un proces de determinism etnic. Cu alte 
cuvinte, Israelul înclină tot mai mult spre 

defi niţii deterministe ale grupurilor etnice 
din care este alcătuit. Aceste defi niţii sunt 
exprimate cu credinţa că nu toate grupurile 
etnice sunt egale în ce privește trăsăturile, 
talentele și abilităţile lor și, în consecinţă, nu e 
necesar ca ele să fi e egale în drepturi.

A treia componentă prezentă în Israel 
care mărește riscul decăderii în 
fascism, după cum a arătat Sternhell, 
este principiul deifi cării naţiunii. 
Renașterea naţională evreiască, 
avându-și rădăcinile în dorinţa evreilor 
de a-și controla propriul destin, a 
devenit în mare parte de-a lungul anilor 
un soi de război sfânt, infuzat cu multe 
componente religioase și mesianice. 
Dorinţa de a controla soarta naţiunii 
în rândul cărora trăise, s-a dezvoltat 
într-o luptă sângeroasă împotriva 
oricui este perceput, justifi cat ori nu, 
drept inamic al poporului. Spiritul 
naţiunii – un concept imprecis, având 
în vedere diversele lui interpretări 

– adoptă în Israel manifestări politice și 
psihologice care justifi că acţiuni nedrepte și 
suferinţe pricinuite unor nevinovaţi.

Sternhell a încercat să-i avertizeze pe 
israelieni să se ferească de tendinţele care 
au prins rădăcini în Europa în secolele 19 
și 20. Astfel, moștenirea lăsată de el este 
o necontenită luptă pentru consolidarea 
iluminării în Israel, pentru a privi istoria 
într-o manieră raţională și chibzuită și pentru 
a evidenţia locul individului și al colectivului 
în cadrul statului.

Notă:
Zeev Sternhell (1935-2020), istoric, politolog 

și scriitor israelian, șef al catedrei de știinţe 
politice a Universităţii Ebraice din Ierusalim și 
colaborator al cotidianului Haaretz (n.red.)
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L-am mai citat într-un articol,  pe cel 
pe care-l întrebau îngerii “Nichita, ce faci 
tu Nichita...” . Cel care pentru a-și arăta 
obârșiile  rostirii “necuvintelor” spunea 
despre Ploiești “ că este orașul cel mai festiv 
al limbii române, în care atunci când silaba 
se întețește se înroșește oul iar epitetele 
deraiază crivățul iarna” . 

Am citat din poezia “Strada Berzelor” și 
pentru că, nu numai concetățenii săi  l-au 
amprentat cu abilitatea îndoirii cuvintelor 
după un calapod de el inventat și numai 
de el folosit. Ploieștiul de culoarea țițeiului, 
aerul încărcat cu miros de benzină, pârâul 
Dâmbu “unsuros” și puturos, străzile Pieței 
Sârbești, n-au fost mai prejos în acest 

demers de modelare a poetului. Pentru 
mine, citind aceste versuri deja sunt cu 
gândul la podețul peste gârla Dâmbului, 
din dreptul străzii Berzei și continuare către 
strada Nămoloasa, cu mulți ani în urmă, 
când încă mă minunam de tot ce vedeam și 
auzeam. Atunci nu știam că merg pe unde, 
nu cu mult timp înaintea mea, pășise cel 
care vorbea cu îngerii, Nichita. “Dâmbu 
unsuros...” și puturos  am adăugat eu. Dar 
ne obișnuisem cu el. Îl treceam cu picioarele 
goale de pe o parte în alta, explorând 
“Macazu” (azi, încă, uzina “24 Ianuarie”) 
sau intram în apa murdară să scoatem 
mingea căzută, în timpul unui meci aprins 
pe malurile sale.

Pârâul Dâmbu străbate orașul Ploiești 
de la nord la sud în partea estică a acestuia. 
Izvorăște din apropierea localității Dâmbu 
(azi cartier al orașului Băicoi) trece prin 
Țintea, Păulești, Ploiești, Corlătești, Goga și 
se varsă în râul Teleajean, având o lungime 
de aproximativ 39 Km.

Până la intrarea în Ploiești, alimentează 
un lac de lângă pădurea Păulești și câteva 
heleștee private (cu a cui aprobare?) din 
acea zona. După subtraversarea drumului 
național Ploiești-Vălenii de Munte, ajunge 
în zona depoului de tramvaie Ploiești. Din 
dreptul podului de la intersecția străzilor 
Valeni și Poieniței, își urmează cursul așa 
cum l-a desenat inginerul francez Charles 
Chaigneau in „Proiectul de rectifi care si 
adâncire a Dâmbului” depus la Primăria 
Ploiești în 1895.

Între cele două mari râuri, Prahova și 
Teleajen și străbătut de pârâul Dâmbu, 
Ploieștii au benefi ciat de o excelentă așezare 
geografi că. Topografi a locului, confi gurația 
și toponimia străzilor, așa cum le găsim pe 
hărți și planuri vechi, amintesc de bogăția 
în ape ce a favorizat dezvoltarea așezării. 
Se cunosc străzile: Izvoare, Fântânei, 
Fântânele, Puțul cu apă rece, Puțul de 
piatră, dar și Apelor, Râului, Gârlei, Lacului, 
Bălții, Dâmbului, majoritatea în zone unde 
au existat cu adevărat izvoare sau fântâni 
marcate la început în teren prin movile 
și stâlpi, apoi de cruci din lemn și piatră, 
troițe, ulterior de biserici, străzi situate 
de-a lungul Dâmbului în zona „crângului 
inundabil”. De alfel, cele mai vechi vestigii 
descoperite pe raza orașului, sunt cele de 
acum peste 10000 de ani din zona actualului 
Spital C.F.R.  Înfi ințarea târgului Ploiești, în 
timpul domnitorului Mihai Viteazul, vatra 
acestuia, a fost într-un cot al Dâmbului, în 
zona bisericilor Sf. Petru și Pavel (biserică 
ctitorită de Matei Basarab în 1639) și                 
Sf. Nicolae Vechi (unde s-au închinat 
căpitanii de oști lui Mihai Viteazul- biserica 
inițială a fost din lemn).

Dâmbu pare un fi ricel de apă inofensiv 
și parcă predestinat, încă de la izvoare, de 
a strânge în albia lui gunoaiele zvârlite 
de riverani. Și poate pentru asta își are 
și răbufnirile sale când mătură totul în 
cale, parcă dorind să-și curețe matca 
scuturându-se de toată mizeria.   O 
descriere a unei asemenea răbufniri o face 
C.N. Debie în “O cronică ploieșteană”.

În 12 iulie 1837 Dâmbu se umfl ă și îneacă 
mahalaua de jos (zona Tabaci).

“După două săptămâni de secetă și a doua 
zi după ce preoții de la Sfântul Dumitru și de 
la biserica Domnească făcuseră rugăciuni 
pentru ploaie, a plouat o noapte întreagă. 
Alaltăieri dimineață au prins să se tulbure 
și să se umfl e apele Dâmbului, de s-au 
speriat tabacii și grădinarii sârbi. Au alergat 
la zagazul de lângă izvoarele din Sfântu 
Dumitru, dar n-au mai găsit porțile, că le 
luase apa, și roțile de apă de la crugă; s-au 
poticnit mulțime de copaci dezrădăcinați, și 
stâlpi, și uluci, și acoperișe, și s-a ridicat zăpor 
(baraj), către case pe malurile Dâmbului. Și 
apa tot venea. Au cercat ostenii cu plute, dar 
n-au putut sparge grămădeal, și până seara  
mahalaua sfântului Dumitru era acoperită 
cu ape până la ferestre; și în malaua sfi nților 
Apostoli a venit apă mare, de-a intrat si în 
biserică. Și-au luat apele dubele tabacilor 
și tot fânul de pe câmpul Moruzoaii, ce-l 
pusese clăi călărașii polcului. De abia azi 
dimineață s-au tras apele pe de-a-ntregul.

Și-au lăsat paragină în grădini și pe ogoarele 
de porumb; slavă Domnului, că au apucat să 
secere ăi să ardice oarzele. Azi s-au adunat 
mulțime de bărbați și de femei în curtea 
tahtului ocârmuirii, și cu deznădăjduire 
și fără cuviință au blestemat distihia; și 
ocărau pe vătaful grădinarilor, care a ridicat 
zăgaz și n-a pus zabit (administrator)   la 

porțile stăvilarului. 
Și erau unele neveste 
care ziceau că popa 
Radu, de la biserica Sf. 
Dumitru are și el vină 
că a făcut rugăciunile 
pentru ploaie fără 
măsură.”

Casele au fost 
inundate, multe femei 
şi copii urcându-se pe 
acoperişuri pentru a-şi 
salva viaţa, de unde au fost cu greu luaţi 
şi duşi la loc sigur de oamenii poliţiei şi 
ai magistratului“, se povesteşte în „Marea 
carte a Ploieştilor“, monografi a actualizată 
a oraşului, apărută în 2011. Revărsarea 
puhoaielor dezlănţuite a durat trei zile, 
după care apele s-au retras, permiţând 
oamenilor să revină la casele lor, deşi, 
în ultima noapte, au fost nevoiţi să facă 
faţă unei noi viituri. Din fericire, „nu s-a 
întâmplat nici o primejdie de viaţă“, n-a 
murit nimeni înecat, dar pagubele produse 
au fost extrem de mari.  După ce apele s-au 
mai liniştit, Magistratul oraşului a raportat 
Departamentului Treburilor din Lăuntru 
cele întâmplate, iar ploieştenii, îngrijoraţi, au 
adresat ocârmuirii judeţului 
Prahova o reclamaţie prin 
care cereau „să binevoiască a 
chibzui cele de cuviinţă spre 
izbăvirea mulţimii norodului 
ce să afl ă la deznădăjduire 
dă viaţă“, potrivit aceleiaşi 
monografi i. Specialiştii au 
propus câteva soluţii, printre 
care „săparea unui şanţ larg 
care să colecteze apele ieşite 
din matca Dâmbului şi să le 
conducă afară din oraş fără 
să mai inunde mahalalele“. 
Ca întotdeauna, însă, s-a 
ivit o problemă: în acea 
perioadă, oraşul nu dispunea nici măcar de 
o minimă sistematizare, iar pentru a aplica 
soluţia propusă de specialişti era nevoie ca 
proprietarii imenselor curţi şi grădini din 
jurul Dâmbului să cedeze câteva suprafeţe 
pentru amenajarea şanţului. Şi, spre 
deosebire de sfârşitul secolului anterior, 
când ploieştenii au consimţit ca bulevardul 
să traverseze oraşul de la gară până la centru 
şi pe domeniile lor, cei de la 1837, încă 
afectaţi de inundaţii, nu au fost de acord. 
Receptiv faţă de îngrijorarea ploieştenilor, 
Departamentul Treburilor din Lăuntru a 
trimis în oraş un renumit specialist al vremii, 
Valhelm Lorozinca. După o riguroasă 
inspecţie, acesta a propus săparea unui şanţ 

în lungime de 280 de stânjeni şi cu lăţimea 
de un stânjen (stânjenul este o unitate 
de măsură arhaică a lungimii, adeseori 
aproximat cu lungimea corpului uman sau 
deschiderea braţelor), care să colecteze, în 
asemenea situaţii, apele revărsate. Lorozinca 
întocmise chiar şi un deviz de cheltuieli pe 
care l-a încredinţat magistratului oraşului.                                                                                                            

În monografi a sa, Mihai Sevastos scrie: “ 
Orașul este hărăzit cu un pârâu care este 
mai mult o cloacă murdară, anume Dâmbul. 
Proiectul Lindley a prevăzut canalizarea și 
mărginirea lui cu două bulevarde, după un 
traseu care nu este din cele mai raționale. 
Autorii proiectului de față au preconizat 
un traseu lângă calea ferată spre Vălenii 
de Munte, mai scurt, care scoate pârâul la 
marginea orașului și care are avantajul de a 
urma traseul bulevardului exterior (centura 
orașului). În timpul studiului acestui proiect, 
problema traseului a devenit de imediată 
actualitate, ea fi ind pusă de “Casa autonomă 
a drumurilor”, care dorea să construiască 
podul peste Dâmbul. Serviciile municipiului 
au impus alt traseu analog cu traseul 

Lindley pe care, din cauza circumstanțelor 
arătate  mai sus, l-au comunicat Casei 
autonome și pe care a trebuit să-l acceptăm. 
El prezintă incovenientele: de a trece prin 
oraș și de a crea o artera suplimentară și deci 
inutilă din punct de vedere al circulației.” 
În concluzie nimic nou sub soare. Pârâul 
Dâmbu a rămas încă o problemă nerezolvată 
a urbei.   Într-un studiu tehnic se spune că 
“în municipiul Ploiești, pârâul Dâmbu are 
o secțiune de scurgere insufi cientă pentru a 
tranzita viiturile ce se produc anual, lucrările 
de regularizare și reprofi lare existente fi ind 
limitate; acest lucru conduce la inundarea 
unei suprafețe de intravilan de cca. 1000 
ha, situată pe ambele maluri, având ca 
rezultat producerea de pagube importante, 
atât populației, cât și obiectivelor social-
economice din zonă. Limita de inundabilitate 
cuprinde 10 blocuri de locuințe, Spitalul 
Județean, Gara de Nord, o serie de societăți 
comerciale, locuințe și gospodării din 
cartierul vechi, străzi și subsoluri și diverse 
alte obiective social-economice din zonă. 
Pentru apărarea municipiului Ploiești 
împotriva inundațiilor se impune realizarea 
unor lucrări hidrotehnice care au ca rol 
diminuarea pagubelor provocate de inundații 
și care constau în: - amenajarea unei 
acumulări nepermanente Dâmbu; - lucrări 
hidrotehnice pentru devierea debitului Q = 
80 mc/s din pârâul Dâmbu în râul Teleajen; 
- lucrări de amenajare în zona confl uenței 
pârâului Dâmbu cu râul Teleajen. “ Nu știu 
dacă lucrările din amonte și din aval de orașul 
Ploiești s-au realizat, însă cu certitudine 
matca Dâmbului a rămas groapa de gunoi 
neofi cială a orașului. La zece minute de mers 
pe jos până in centrul Ploieștiului!    

INEDIT

PÂRÂUL DÂMBU
Salajan Bogdan-Lucian 

“În colț, o pompă, învelită-n scânduri
se scurge-ntruna.
Stau rufe gălbejite pe frânghie
și prin noroaie câinii se miros.
Cu păcură de la rafi nărie, 
se scurge Dâmbu unsuros
la capătul străzii sub podeț.”

În monografia sa Mihai Sevastos scrie: “

Pârâul Dâmbu la izvoarePârâul Dâmbu la izvoare

Dâmbu în Ploiești! - lânga Parcul Dâmbu în Ploiești! - lânga Parcul 
Tineretului (fost Străjerilor, fost Pionierilor)Tineretului (fost Străjerilor, fost Pionierilor)
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Petrolul Ploiești a fost 
surclasată de către penultima 

clasată în Liga a doua la fotbal, 
Aerostar Bacău, scor 1-4, în partida 
din runda a 12-a considerată pe 
teren propriu și care a avut loc, 
luni, la Mogoșoaia. Unicul gol al 
„găzarilor” a fost reușit de către 
albanezul Vajushi, din penalty, 
elevii lui Viorel Moldovan ratând 
încă o lovitură de pedeapsă în prima 
repriză, la scorul de 0-2. Golurie 
învingătorilor au fost marcate de 
Patrick Popescu, Cătălin Vraciu, 
Horia Ilie și Alexandru Zaharia.

În urma acestei înfrângeri, 
Petrolul rămâne pe locul 6 în 
clasament, cu 17 puncte și va juca 
etapa viitoare la Timișoara, cu 

ASU Poli din localitate, sâmbătă, 
de la ora 15.15.

În meciul de la Mogoșoaia au 
evoluat pentru Petrolul Ploiești: 
Kitanov – Alb. Olaru, Andr. Răuță 
(cpt), Mondragon, Țicu – D. 
Enache (Ad. Nicolae 52’) – Diarra, 
Ekollo (Vajushi 46’), Botic, Saim 
Tudor – Beleck (Val. Balint 59’). Din 
minutul 39, ploieștenii au evoluat 
în inferioritate numerică, fundașul 
Andrei Răuță fi ind eliminat pentru 
cumul de cartonașe galbene.

La mijlocul săptămânii trecute, 
clubul Petrolul Ploiești a confi rmat 
existența a 7 persoane cu rezultate 
pozitive la testarea anti-COVID. 
Ca urmare a testării RT-PCR 
periodice, realizate conform 

protocolului FRF, o dată la 14 zile, 
au fost depistate 7 persoane cu 
rezultat pozitiv – 6 jucători si un 
membru al staff -ului auxiliar.

“Cazurile confi rmate se afl ă în 
izolare, conform protocoalelor 
standard, iar o anchetă 
epidemiologică a fost întreprinsă 
pentru a limita rata de infectare în 
rândul Clubului. Contacții direcți 
rezultați în urma acestei anchete 
au fost testați potrivit procedurilor 
FRF, iar rezultatele acestora au fost 
negative. Jucătorii depistați inițial 
ca fi ind pozitivi pentru COVID-19 
vor fi  retestați în perioada 
imediat următoare. Echipa este 
determinată să joace până la capăt 
și să atingă obiectivul de a promova 

în prima Liga a campionatului de 
fotbal, respectând cu strictețe toate 
procedurile în vigoare și măsurile 

de protecție impuse de autorități 
și FRF”, se arată în comunicatul 
clubului ploieștean.

UMILINȚĂ PENTRU PETROLUL PLOIEȘTI: 1-4 CU AEROSTAR BACĂU!UMILINȚĂ PENTRU PETROLUL PLOIEȘTI: 1-4 CU AEROSTAR BACĂU!

Nou promovată în Liga Florilor, echipa de 
handbal feminin Activ Prahova Ploiești a reușit 
a doua victorie în acest sezon, impunându-se cu 
19-15 (6-9) în fața formației ACS Crișul Chișineu 
Criș, în turneul care a avut loc în Sala Polivalentă 
din București.

Pentru Activ Prahova Ploiesti au evoluat: 
Inculeț (8 mingi salvate) – Panaite (2 goluri), 

I. Leuștean, Mureș, Șerban 6 /1 din 7 metri), 
Lăscăteu (1), Beșleagă (4 / 3, plus o aruncare 
ratată). Au intrat pe parcurs: Paraschiv (1), 
Popescu – Stoica, Bucă (3), Florea (2), Vartic (1), 
V. Leuștean. Antrenori: Florin Ciupitu, Nicolae 
Nimu.

Campionatul se întrerupe până la data de 28 
ianuarie 2021.

A DOUA VICTORIE ÎN LIGA FLORILOR A DOUA VICTORIE ÎN LIGA FLORILOR 
PENTRU ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTIPENTRU ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI

Federaţia Română de Handbal a organizat 
stagii de pregătire centralizată pentru categoriile 
de junioare II (2004-2005) şi III (2006-2007), 
pentru care au fost convocate şi patru dintre 
sportivele de la CSM Ploieşti. Astfel, în aceste 
zile, la Râmnicu Vâlcea se afl ă și centrul Daria 
Grădişteanu (2005), de la CSM Ploiești, stagiul 
derulându-se în intervalul 13-21 noiembrie, 
urmând ca, de sâmbătă, 21 noiembrie, să intre 
în cantonament, tot pentru o săptămână, alte trei 
sportive ale clubului ploieștean, toate născute 
în anul 2006: Eliza Lăcuşteanu (inter dreapta), 
Enryka Bodijar (inter stânga) şi Bianca Iordache 
(pivot). Cele patru handbaliste sunt pregătite la 

club de Robert Comendant (Daria Grădişteanu 
şi Eliza Lăcuşteanu) şi Geta Opincariu (Enryka 
Bodijar şi Bianca Iordache).

4 HANDBALISTE DE LA CSM PLOIEȘTI, ÎN PREGĂTIRE 4 HANDBALISTE DE LA CSM PLOIEȘTI, ÎN PREGĂTIRE 
CENTRALIZATĂ CU LOTURILE NAȚIONALECENTRALIZATĂ CU LOTURILE NAȚIONALE

Fotbal CĂDERE DE CORTINĂ ÎN LIGA A III-A LA FOTBALCĂDERE DE CORTINĂ ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL
Sezonul de toamnă în liga a treia la 

fotbal s-a încheiat, reluarea competiției 
fi ind programată abia în luna martie a 
anului viitor!

În Seria 5, etapa 10, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: AFC Astra II – 
CS Blejoi 0-2. Marcatori: Claudiu Stoica 
(2), Ștefan Ghinea (90+5); Kids Tâmpa 
Braşov – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 
II 0-1. Marcator: Lorand Fulop (24); 
KSE Târgu Secuiesc – Corona Braşov 
1-3. Marcatori: Zsolt Zsombori (10) / 
Alin Damian (17), Adrian Postolică 
(48 – autogol), Marian Cristescu 
(67); SR Municipal Braşov – Olimpic 
Cetate Râşnov 3-0. Marcatori: Cenk 
Firat (12, 73), Horia Popa (36); CSO 

Plopeni – AFC Odorheiu Secuiesc 2-0. 
Marcatori: Cătălin Vlad (23 – penalty), 
Gabriel Dumitrașcu (54 – penalty).

Prima rundă a returului va fi  pe 
13 martie 2021: CSO Plopeni – AFC 
Astra II, AFC Odorheiu Secuiesc – 
SR Municipal Braşov, Olimpic Cetate 
Râşnov – Kids Tâmpa Braşov, Sepsi 
OSK Sf. Gheorghe II – KSE Târgu 
Secuiesc, CSM Corona Braşov – CS 
Blejoi.

În clasament, CS Blojoi se afl ă pe 
locul 2, cu 23 de puncte, la 3 lungimi 
distanță de liderul CSM Corona 
Brașov, iar CSO Plopeni este pe locul 
4, cu 14 puncte. Astra II este pe locul 8, 
cu 10 puncte.

Judoka de la CSM-CFR-CSŞ 
Ploieşti au cucerit 9 medalii (3 de 
aur, 5 de bronz şi un „argint” la 
echipe) la Finala Campionatelor 
Naţionale pe echipe pentru 
juniori 2 – „U18”, competiție 
care a avut loc în Sala NATO a 
Hotelului Piatra Mare, din Poiana 
Braşov, în weekend. Pe echipe 
medalia de argint a fost cucerită 
după următorul parcurs: 4-1 cu 
CSM Satu Mare în semifi nală 
şi 2-3 în fi nală cu CSM-CSU Piteşti, 
echipa noastră fi ind alcătuită din Rareş 
Arsenie, Andrei Cristescu, Alexandru 
Petre, Ştefăniţă Niţescu, Marius Vovec 
şi Denis Grădinariu.

Tot aici s-a desfășurat și Finala 
Campionatelor Naţionale individuale 
de judo pentru juniori 3 – „U16”, în care 
sportivii ploieşteni au obţinut 8 medalii 
şi un loc VII, după cum urmează: 
medalii de aur – Alexandra Stan (-40 

kg), Vanessa Tolea (-48 kg) şi Alexandru 
Petre (-81 kg); medalii de bronz – 
Alexia Cristea (-44 kg), Alexandra 
Ciurcă (-52 kg), Alexia Trandafi r (+70 
kg), Sebastian Petre (-60 kg) şi Iulian 
Cosma (-60 kg); locul al VII-lea – Rareş 
Costache (-55 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ 
Ploieşti sunt pregătiţi de Gheorghe Savu 
(coordonator), Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.

Gimnastică
Sala Sporturilor Olimpia 

din Ploiești a găzduit, la fi nalul 
săptămânii trecute, Campionatele 
Naționale de Gimnastică ale 
României, în urma cărora Marian 
Drăgulescu a câștigat titlul de 
campion național la vârsta de 
aproape 40 de ani!

Iată cum arată podiumurile 
de premiere ale categoriilor 
Individual-compus: Andrei 
Groza (Dinamo Bucureşti), 
Robert Paşca (CSM Reşiţa), 

Răzvan Marc (CSM Bistriţa);
Aparate:
Sol: Emilian Neagu (CSM 

Bistriţa), Robert Paşca (CSM 
Reşiţa), Răzvan Marc (CSM 
Bistriţa);

Cal cu mânere: Eduard Gavrilă 
(Steaua Bucureşti), Andrei Groza 
(Dinamo Bucureşti), Robert 
Paşca (CSM Reşiţa);

Inele: Andrei Groza (Dinamo 
Bucureşti), Emilian Neagu (CSM 
Bistriţa), Roland Modoianu 

(Steaua Bucureşti);
Sărituri: Marian Drăgulescu 

(Steaua Bucureşti), Andrei 
Muntean (Dinamo Bucureşti), 
Robert Paşca (CSM Reşiţa);

Paralele: Robert Paşca (CSM 
Reşiţa), Andrei Groza (Dinamo 
Bucureşti), Vlad Cotuna (Steaua 
Bucureşti);

Bară fi xă: Răzvan Marc (CSM 
Bistriţa), Andrei Groza (Dinamo 
Bucureşti), Robert Paşca (CSM 
Reşiţa).

CEI MAI BUNI GIMNAȘTI DIN ȚARĂ AU CONCURAT LA PLOIEȘTICEI MAI BUNI GIMNAȘTI DIN ȚARĂ AU CONCURAT LA PLOIEȘTI
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Ai o dispoziţie 
bună, comunici 

foarte bine cu cei din 
jur și te simţi inspirat/ă. 
Siguranţa ta materială 
este asigurată, posibil 
prin intermediul rudelor 
mai în vârstă. Nu te 
lăsa totuși exploatat/ă 
în schimbul confortului 
obţinut și nici nu te atașa 
de material.

În sfârșit vei 
avea parte de 

recompensele bănești 
pe care le meriţi după 
eforturile susţinute din 
ultima perioadă. Ești 
în graţiile superiorilor 
și ţi se vor recunoaște 
meritele. Norocul este de 
partea ta, însă nu abuza 
de el; șiretenia nu te va 
ajuta prea mult.

Te vei remarca 
prin calităţile tale 

native de generozitate, 
onestitate, încredere 
în sine și în semeni. 
Ai un plan bine pus la 
punct pentru a-ţi atinge 
obiectivele. Ferește-te 
de amoruri secrete, acte 
de infi delitate și adulter 
pentru că se va lăsa 
cu mari dezămagiri și 
tristeţi.

Intri într-un con 
de umbră în care 

vrei să analizezi 
în detaliu planurile și 
scopurile către care te 
îndrepţi. Știi că deja 
ţi-ai construit o bază 
solidă, dar ai nevoie să 
verifi ci totul înainte de a 
acţiona. Ţelurile afective 
nu sunt realizabile, deși 
te bucuri de popularitate.

Ţi-ai 
consolidat un 

statut profesional 
avantajos și acum 
urmează o perioadă 
de prosperitate și chiar 
notorietate. Triumful 
tău va fi  public sau, cel 
puţin, recunoscut de 
către prieteni. Nu insista 
cu îndeplinirea unor 
dorinţe ascunse.

Ai spirit de 
initiaţivă și ești 

încurajat/ă spre succes, 
înfl ăcărat/ă fi ind de 
concepţii înalte. Te bazezi 
pe sprijinul prietenilor 
cu care consideri că 
împarţi aceleași idealuri. 
Călătoriile și relaţiile 
cu străinătatea sunt 
favorizate. Controlează-ţi 
energia erotică.

Te va domina 
spiritul justiţiar, 

ai o dorinţă 
autentică de a afl a 
adevărul care servește 
binelui comun. Înainte 
de a rezolva problemele 
lumii, fi i atent/ă la 
propriile pasiuni. Ele 
iau amploare și goana 
după plăceri îţi va cauza 
tulburări în relaţiile cu 
persoanele de sex opus.

Ești foarte 
pragmatic/ă 

în asocieri și 
reușești să îţi urmărești 
încet și sigur ambiţiile 
care implică câștiguri 
materiale. Te vei lupta 
cu sentimente de 
gelozie și cu tendinţa 
de înstrăinare în 
relaţii; disponibilitatea 
ta emoţională va fi  
scăzută.

Te poţi bucura 
de relaţiile tale 

de durată, care se 
consolidează pe baze 
ferme în aceste zile. 
Interesele comune sunt 
clar defi nite, așa că nu 
ai de ce să îţi faci griji. 
Starea de sănătate 
este bună, dar nu 
face risipă de energie 
pentru satisfacerea 
plăcerilor.

 Ai multă 
vitalitate și 

rezistenţă fi zică, 
simţi că acesta este 
punctul tău forte și că 
de aici trebuie să începi 
pentru a te reclădi. Vei 
mai avea ceva de furcă cu 
femeile sau membrii mai 
în vârstă din familie, dar 
încearcă să lași deoparte 
eventualele dezamăgiri.

O reorganizare 
a căminului este 

binevenită; totodată, 
se vor îmbunătăţi 
semnifi cativ legăturile 
afective și vei fi  dornic/ă să 
împărtășești din preaplinul 
inimii. Lasă deoparte 
atitudinea posmorâtă și 
inhibarea în comunicare.

Visele tale încep 
să se concretizeze, 
vezi bine cum 

exprimarea creativităţii 
dă roade, iar asta te 
bucură enorm. Starea 
ta e optimistă, gândurile 
tale sunt vesele, te încântă 
un fi lm bun, o carte 
interesantă. Evită situaţiile 
în care te manifești avar 
și meschin din punct de 
vedere fi nanciar.

PAGINA 12

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com
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