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„Conștiința e un învățător moral al inimii.”

- Culese de Tata

Samuel Smiles (1812 - 1904) filozof englez

PROIECT EUROPEAN PENTRU UN SPITAL
MODULAR LA PLOIEȘTI
BANI DE LA CJ PRAHOVA PENTRU O
SECȚIE COVID, LA „SCHULLER”

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
ăptămâna trecută, Consiliul Județean Prahova a alocat 1
milion de lei în vederea amenajării unei secții Covid cu 35
de locuri la Spitalul Municipal „Schuller”, administrat de Primăria
Ploiești. Banii vor fi utilizați pentru concentratoare și stații de
oxigen, amenajare spații pentru dezinfecție, containere speciale,
redimensionare instalație electrică. De asemenea, CJ Prahova a
depus un proiect pe fonduri europene nerambursabile, în valoare
de aproximativ 3 milioane de euro, pentru construirea unui spital
modular la Secția Pneumologie a Spitalului Județean de Urgență
Ploiești. Acesta va avea 32 de paturi, iar întreg ansamblul va
fi dotat cu paturi triaj, paturi ATI, ventilator mobil, ventilator
invaziv, injectomat, monitor pacienți, stație monitorizare, EKG,
Holter TA, defibrilator, pulsometru etc.

S

ZIUA ROMÂNIEI, DEDICATĂ EROILOR DE IERI ȘI DE AZI

Z

iua României a fost celebrată,
anul acesta, printr-o ceremonie
militară restrânsă, cu salutul drapelului
de luptă, intonarea Imnului Național,
alocuțiuni scurte rostite de oficialitățile
locale, o slujbă religioasă la fel de limitată
în timp și depunerea coroanelor de flori

în onoarea ostașilor țării și întregitorilor
de neam. Distinctiv față de orice altă
festivitate și pentru clipele dificile cu
care ne încearcă pandemia, un loc aparte
în cadrul festivităților au avut cei care
lucrează în prima linie, în lupta cu Covid.
Astfel, delegații spitalelor, ai instituțiilor

din domeniul sanitar și ai serviciilor de
ambulanță au avut statut de invitați speciali,
lor li s-a mulțumit pentru eforturile în lupta
cu cel mai mare dușman al omenirii din
timpurile noastre și tot ei au depus primii
jerbele întru-amintirea eroilor de ieri și de
azi.

MOȘ NICOLAE, DE LA ORTODOXIE,
LA TRADIȚIA POPULARĂ
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
E
6 decembrie, se spune în cultura tradițională
r
românească,
ar însemna încheierea ciclului de sărbători
m
magice,
care au ca motiv central lupii și spiritele strigoilor,
s
serie
începută la mijloc de noiembrie, odată cu Filipii de
T
Toamnă,
Filipul cel Șchiop, Ovidenia, Lăsatul Secului de
C
Crăciun,
Noaptea Strigoilor, Sântandrei și continuată în
p
primele
zile din decembrie, cu Zilele Bubatului și Varvara.
P
Practica
ar ține de un străvechi început de an autohton,
p
probabil
cel dacic, când binele și lumina biruiesc răul și
î
întunericul.
Mai nou însă, după încreștinarea poporului
r
român,
6 decembrie înseamnă începutul sărbătorilor
m
magice
de iarnă, când blândul Moș Nicolae pune daruri
î ghetuțele copiilor. În Europa Occidentală, dar și în
în
o
ortodoxie,
primul moș îl întruchipează pe Nikolaus sau
S
Sfântul
Ierarh Nicolae ori Nicolae Minunatul, care a trăit
a
aievea,
fiind unul dintre sfinții importanți și în calendarul
ccreștin ortodox, dar și în cel catolic sau alte confesiuni de
iinspirație creștină.
Continuare în pagina 6

PRAHOVA, PRIMUL LOC LA ATRAGEREA
FONDURILOR EUROPENE PRIN POR 2014-2020
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M
Suntem în ultima lună a exercițiului financiar european 2014-2020. Unul din
iinstrumentele financiare importante se constituie în Programul Operațional
R
Regional, derulat în România prin intermediul celor opt agenții de dezvoltare
rregională, care vor deveni, de la anul, autorități de management pentru acest
ttip de fonduri europene. Am adresat conducerii ADR Sud-Muntenia-respectiv,
d
directorului Liviu Mușat- câteva întrebări referitoare la stadiul aplicării POR în
ccele șapte județe (Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Călărași și
IIalomița), iar important de știut pentru noi este că Prahova se află pe primul loc
îîn zonă, ca proiecte contractate și finanțate.
Continuare în pagina 7
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Noi cereri de
finanțare europeană
la Ploiești
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A fost adoptată
strategia de vaccinare
împotriva Sars-Cov-2

www.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii
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Răpirea lui John Paul Getty al III-lea.
Răpitorii i-au trimis celui mai bogat om
din lume urechea propriului nepot
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Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

INDEPENDENT

Am fost crescut și educat să fiu
independent și, cu toate astea, la un
moment dat al vieții mele, probabil când
a socotit că sunt suficient de matur,
omul care m-a format ceea ce sunt
astăzi, TATA-Ioan Marinescu, mi-a zis:
Marius, singurul om de care trebuie să fii
dependent este cititorul ziarului tău!
El este cel pe care nu trebuie să-l minți,
cel pe care trebuie să îl asculți, cel pentru
al cărui adevăr trebuie să te lupți și, dacă
faci toate astea cu sufletul curat, aprecierea
lui te va hrăni toată viața.
Iar dependența față de cititori îți va
aasigura INDEPENDENȚA față de toți
cceilalți. Nimeni nu-ți va putea cere sau
iimpune să faci ceea ce nu vrei. Nimeni nu
vva putea pune presiune pe tine. Nimeni
n
nu va îndrăzni să îți arate altă cale în care
ttu nu crezi.
Iar cu un astfel de crez în viață nu
ppoți atrage lângă tine decât oameni care
ssă-ți semene. Oameni INDEPENDENȚI
m
moral și material, cu care să poți clădi o
aaltfel de lume, mai bună pentru tine și cei
ddragi ție.
De aceea, în momente importante
aale vieții, gândește simplu și curat, fără
ssă-ți spună careva ce este bine sau nu
ppentru tine, fără să accepți dependențe de
ccineva sau de ceva, iar singurul sfătuitor
ppe care să-l asculți să-ți fie doar propria
cconștiință! Cu alte cuvinte, alege să fii
IINDEPENDENT!
O MICĂ BUCURIE LA
PLOIEȘTI: S-AU APRINS
LUMINILE DE SĂRBĂTORI
În toată această perioadă înnegurată
a omenirii, Ploieștiul și-a permis o mică
bucurie, să decoreze și să aprindă luminile
în oraș, semn că totuși a venit decembrie, vin
sărbătorile de iarnă, vine marea sărbătoare a
Nașterii Domnului, vin colindătorii, vine alt
an poate mai bun. Și din nou, în prima linie
au fost reprezentanții sistemului sanitar și
ai Ministerului Afacerilor Interne, cărora
li s-au oferit diplome, în semn de elogiu
pentru tot efortul pe care-l depun în lupta
cu coronavirusul. Și tot în semn de omagiu,
luminile au fost aprise de șefa secției de
Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Județean
de Urgență Ploiești, medicul Steluța Nacu.
În seara de 1 decembrie, centrul orașului a
fost plin de ploieștenii veniți să se bucure
de atmosfera sărbătorească. Asta poate
ppentru că vom rămâne cu puțin evenimente
ppublice: Primăria Ploiești a anunțat deja
ccă nu va mai organiza, din ratei mare de
infectare din oraș, târgul de Crăciun și
in
Orășelul Copiilor.
O

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

Psalm 49, 20
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V

ictor Ponta a ieșit la atac împotriva USR:
„eu nu am încredere în cei de la USR că
sunt pregătiți pentru rezolvarea crizei. Ei sunt
oameni de 10.000 euro/lună, stau în centrul
orașului, lucrează la multinaționale, sunt băieți de
foști securiști.” Ei, Victore, și eu care credeam că
feciorii fostei sau noii securități lucrează la stat...
Așa, ca tine și ca socră-tu. Pe de altă parte, dacă ăia
sunt în stare să aibă servicii la multinaționale atât
de bine plătite, cred că vor fi capabili să descurce și
ițele pe care le-ați încurcat voi în 30 de ani de tras
sfori...Te-ai gândit totuși că meseria de păpușar
nu mai merge în politică?

C

S

ute de
d turiși s-au înghesuit,
î h
pe 28 noiembrie,
b
în jurul Sfinxului, dată la care se spune că
razele soarelui ar forma deasupra faimoasei stânci
o piramidă energetică, cu puteri miraculoase. Nu
au fost purtate măști, nu s-a respectat distanțarea
socială, iar jandarmii prezenți au concluzionat că
totul a fost ok. Deci să înțelegem că acolo chiar
se petrec minuni de vreme ce băieților ăștia le-au
fost luate mințile încât nu au putut realmente să
aplice legea, nu? Sau: atât de rău am ajuns încât și
forțele de ordine așteaptă o magie de la o bucată
de piatră?

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima
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- 12, 5 RON/cm2 + TVA
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Materiale de promovare:
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ică Biroul Electoral Județean Botoșani
le-a interzis celor de la USR-PLUS să mai
meargă pe străzi cu pancarte pe care scrie „Fără
penali în funcții publice”, „Fără pensii speciale”
sau „O Românie fără hoție” pe motiv că împiedică
vizibilitatea în circulație, folosind niște cartoane
mai mari decât dimensiunea legală. Se pare că
un „șofer” a pretins că aceste panouri i-au distras
atenția și i-au afectat capacitatea de a mai conduce
mașina. Haoleu, mânca-ți-aș, dar dacă scria acolo
„Na făină și ulei, dă-mi un vot, îți dau să bei” te
mai deranja mesajul? Pe bune însă, la câtă sărăcie
e pe-acolo, chiar se mai găsește prin Botoșani ceva
de furat?

ică la
l Bărcănești nu s-a respectat protocolul
l l
încheiat între PNL și USR, la alegerea
viceprimarului. USR scrie: „cu mai puțin de o
oră înainte votului, primarul PNL ne-a asigurat
că Daniel (USR) va fi și propunerea lui pentru
viceprimar, conform angajamentului semnat. O
jumătate de oră mai târziu a creat o majoritate
PNL-PSD-PMP, a aruncat la gunoi protocolul și
a propus un viceprimar de la PMP. S-a dovedit un
simplu mincinos, care a recreat o parte de USL
în Prahova.” Flăcăi, nu vă supărați pe primarul

noiembrie a.c., persoana în cauză ar
fi achiziționat articole pirotehnice
interzise de pe site-uri de profil în
scopul recomercializării acestora
pe raza orașului”, a anunțat IJP
Prahova. Bărbatul a fost condus
la sediul Inspectoratului de Poliție
Județean Prahova pentru audieri.
Întreaga cantitate de produse
pirotehnice a fost indisponibilizată
în vederea continuării cercetărilor.
„În cauză, se efectuează cercetări
sub aspectul săvârșirii infracțiunii

P

SD Prahova și presa aservită țopăie de
bucurie că au găsit un mesaj electoral de
se rupe Universu-n figuri. Ascultați: „românii
au nevoie de vaccin împotriva a două molime
devastatoare: noul coronavirus și „Ciuma Galbenă
(Guvernul Orban).” Acuma, na, ce să zicem,
obișnuiți noi cu multe boleșnițe, ce-ar fi să vă facem
noi surpriza și, între o „ciumă roșie” și o „ciumă
galbenă”, să alegem, de exemplu, o bacterie mai
puțin dăunătoare și care n-a apucat să găurească și
putrezească trupul țării ăsteia? Ba chiar ne gândim
la un vaccin care să ne vindece în veci de holere și
hahalere...

F

ostul premier al țării, Mihai Tudose, crede
că partidul său va câștiga alegerile cu 50%:
„PSD va intra la guvernare (...) Nu știu la ce date vă
uitați voi, la mama Omida, dar eu vă spun că există
sondaje care arată că 75% dintre români consideră
guvernarea PNL un dezastru. Pe toate sondajele
pe care le-am făcut, acest lucru apare constant,
oamenii sunt nemulțumiți de guvernarea PNL (…)
Vă spun că ieșim pe primul loc, facem chiar și 50%.”
Drăguță, vezi că alea 50 ce-ai văzut tu sunt grade,
nu procente! Mă rog, după 6 decembrie, e posibil
să citești 70 sau 80...

P

reședintele Klaus Iohannis a declarat
că indiferent „dacă trăiți într-un oraș
carantinat sau cu incidență mică de infectare,
toată lumea are același drept să meargă la vot, are
aceleași posibilități, secțiile de vot vor fi pregătite
peste tot, vor fi respectate toate condițiile, pentru
ca votul să se desfășoare în maximă siguranță.
Îi invit pe români să meargă în număr mare la
vot.” Păi acuma, Klause, n-are dreptate Înalt și
MultPreaFericitul Snagoveanul? Pe ei de ce nu
i-ați lăsat să intre în peșteră, aud? Ce, ți-era teamă
că nu mai ies creștinii și prelații de acolo și nu mai
aveți voi votanți suficienți săptămâna viitoare?

C

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII ÎN URLAȚI.
UN BĂRBAT A FOST DUS LA
AUDIERI
Poliţiștii din Urlaţi au efectuat o
percheziţie domiciliară, în localitate,
la o persoană bănuită de deținerea
și comercializarea ilegală de articole
pirotehnice. În urma perchezițiilor
efectuate, la locuința respectivă
au fost găsite mai multe articole
pirotehnice, în cantitate totală de
aproximativ 8 kg. „Din cercetări a
reieșit faptul că, începând cu luna

Gheorghe! Voi nu știți că ăla e 3 în 1? El a fost
primar și al PDL, și al PSD, iar acum este al PNL,
deci nu are cum să trădeze această combinație
internă. Mai așteptați patru ani, luați-l la voi în
partid, ca să fie 4 în 1 și astfel o să existe armonie
perfectă între el și voi.

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
înjurat pentru o asemenea drăcovenie. Deci, dacă
știi să pui bilele pe abac, ia zi-mi, la 100.000 : 24 de
județe + 6 sectoare, câte voturi vei lua tu și în care
Parlament vei intra?

M

ircea Diaconu, fost actor, fost membru
al PNL, fost inimă de PSD și-a găsit,
în sfârșit, dragostea în politică: AUR (Alianța
pentru Unirea Românilor), partid pentru care
cică va garanta el. Bre, să-i spună și ăstuia cineva
că filmările la „Profetul, aurul și ardelenii” s-au
încheiat acum vreo 42 de ani, că mina de la Roșia
Montana a fost închisă și vândută de partenerii lui
din teatrul politic și nici rușii nu ne-au dat înapoi
tezaurul. Deci nema aur, Mirciulică, pricepi? Deci
ce joci tu acum e altceva, „Împușcături sub clar de
lună”, „Semnul șarpelui”, „Capcana” sau „De ce trag
clopotele, Mitică”?

C

L

iviu Pleșoianu s-a lăudat că 100.000 de
români i-au dat like-uri la postarea în care
s-a jurat că prima sa grijă, ca viitor poarlamentar
din partea PER, este să-l suspende pe Iohannis.
Băiețaș, ce nu spui tu este că au existat și 200.000
de mesaje în sens invers, adică oameni care te-au

de efectuare a „orice operațiuni cu
articole pirotehnice efectuate fără
drept”, faptă prevăzută și sancționată
de Legea nr. 126/1995”, a anunțat IJP
Prahova.

ică fostul primar al Sectorului 1, Daniel
Tudorache (PSD), fosta sa soție, Adina
Tudorache și menajera lor au evitat arestul
preventiv acoperind cauțiunea de 1,2 milioane
de euro, într-un dosar de trafic de influență și
spălare de bani. Bravo, dragă, uite așa avem noi,
românii, câte un milion de euro la saltea, după o
viață de bugetari! Poftim? Ziceți că nu dispuneți
de o asemena sumă? În cazul ăsta, fraților, sunteți
niște neica-nimeni, coate-goale, mațe-fripte!

SCANDAL ÎN FAȚA
SPITALULUI JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Secției
Nr.2 Poliție Ploiești au fost
sesizați cu privire la faptul că mai
multe persoane s-ar manifesta
zgomotos în fața Spitalului
Județean de Urgență Ploiești.
„Polițiștii, împreună cu jandarmi și
reprezentați din cadrul Serviciului
pentru Acțiuni Speciale s-au
deplasat la fața locului, unde au
constatat că mai multe persoane,
fiind aparținători ai unui bărbat
de 54 de ani, internat la Spitalul
Județean de Urgență, tulbură

liniștea și ordinea publică”, a anunțat
IJP Prahova. Totodată, un tânăr ar
fi aruncat cu o piatră în momentul
manifestărilor și ar fi lovit una
dintre ambulanțele parcate în
curtea spitalului. „În cauză au fost
aplicate 5 sancțiuni la Legii 61/1991
și 10 sancțiuni la Legii 55/2020 în
valoare de 15.000 de lei și întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de distrugere”, a mai
precizat IJP Prahova. Cercetările
sunt continuate de către polițiști
pentru stabilirea cu exactitate
a tuturor împrejurărilor în care
s-a produs evenimentul și luarea
măsurilor legale în consecință.
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DESCHIDEREA OBORULUI A MAREA ÎMPĂRȚIRE LA CL PLOIEȘTI
ATÂRNAT DE... 2 CUVINTE!
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
03 - 09 decembrie 2020

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

I

nterdicțiile din ultima lună dictate de
Comitetul Național pentru Situații de
Urgență și măsurile promovate de autoritățile
municipale, în contextul creșterii incidenței
cumulate a îmbolnăvirilor cu Covid-19 la mai
mult de 3 cazuri/1.000 de locuitori (azi, peste
7,00!), au închis de la sine spațiul comercial
cunoscut, în Ploiești, sub numele de „obor”.
Redeschiderea sa, o să vă mirați, a stat în... două
cuvinte! De altfel, nici denumirea în sine (dex:
obor = loc împrejmuit unde se ține un târg de
vite, de fân, de lemne) nu mai corespundea
de fel activității curente desfășurate în acest
perimetru. Dar nu acest argument a stat la baza
acțiunii autorităților locale; acestea au dorit să
nu paralizeze bruma de afaceri a deținătorilor
de spații închiriate și oarecum să și răspundă
solicitării cetățenilor, care au pretins ca toate
piețele să le fie accesibile. Pentru aceasta
a fost nevoie de o întreagă birocrație: un

hotărâre avizele necasare de la
proiect de hotărâre,
comisiile de specialitate și de la serviciile
Primăriei Ploiești, consimțământul aleșilor
etc. Așadar, consilierii locali au votat Actul
adițional nr.13 la Contractul de delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului public
de întreținere, administrare și exploatare a
piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor
și oboarelor din Ploiești către SC „Hale și
Piețe”, prin care s-au operat două modificări:
suplimentarea suprafeței terenului cu suprafața
de 6.307 mp (unde oricum tot comerț se
practica); schimbarea denumirii obiectivului
„Obor” cu denumirea „Piață Mixtă Obor”.
Odată modificată denumirea în „piață”, spațiul
a scăpat de toate restricțiile și și-a reluat
activitatea de la sfârșitul săptămânii trecute.
Acum, în ce măsură se vor respecta regulile
de distanțare, dezinfectare sau de purtare a
măștii și dacă nu cumva furnicarul de aici nu
va agrava situația epidemiologică din oraș-și
așa destul de complicată- rămâne de văzut.

La ultima ședință de luna trecută, Consiliul
Local Ploiești și-a numit reprezentanții în
adunările generale ale acționarilor sau comitetele
de coordonare a principalelor societăți furnizoare
de servicii la nivelul municipalității. Nu știm cât
a atârnat interesul pentru poziționarea în aceste
structuri de remunerația pe care unii dintre aleși
o vor lua și din aceste funcții. Înțelegem că, la
vedere, mă rog, la vot, a fost „liniște și pace”; ce
se va fi întâmplat în spatele ușilor înschise nu
știm. Lipta numirilor arată în felul următor:
-Comitetul de Coordonare a S.C. Veolia
Energie Prahova S.R.L. Ploiești: RaduAlexandru Simionescu (PNL), Nicolae-Vlad
Frusina (PNL);
-Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa
Nova Ploiești: Zoia Staicu (PNL), Gheorghe
Popa (PNL), Nicoleta Ștefan (PNL), Mihai
Tonsciuc (USR), Botez George-Sorin-Niculae
(PSD), Răzvan-Toma Stănciulescu (Prahova în
Acțiune);
-Adunarea Generală a Acționarilor de la

S.C. „Hale și Piețe S.A.: Paul Palaș-Alexandru
(ALDE), Anca-Adina Popa (USR);
-Adunarea Generală a Asociaților de la S.C.
Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.:
Georgeta-Simona Popescu (PNL), Costel
Andreescu (USR);
-Adunarea Generală a Acționarilor de la
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești:
Nicolae-Vlad Frusina (PNL), Valentin Marcu
(PNL).
În aceeași ședință au fost revocați din
calitatea de administrator- reprezentant al
autorității publice tutelare în cadrul Consiliului
de administrație al Regiei Autonome de
Servicii Publice Ploiești-Iamandi Mihaela Irina
și Ristulescu Gheorghe. În locul acestora au
primit atribuții în CA al RASP, dar cu caracter
provizoriu (4 luni, cu posibilitata de prelungire la
6 luni), până la finalizarea procedurii de selecție
a candidaților înscriși pentru ocuparea unui
post vacant de membru în cadrul CA, Mihaela
Lucia Constantin și Popa Ionel.

NOI CERERI DE FINANȚARE PRIMĂRIA PLOIEȘTI, ÎN
PRIVAT
EUROPEANĂ LA PLOIEȘTI SPRIJINUL MEDIULUI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
Miruna BOGDĂNESCU;
www.ziarulploieştii.ro

A

genția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia
a lansat, pe 27 noiembrie 2020, a
treia sesiune de depunere a fișelor
de proiecte din cadrul apelului
„Sprijin pentru pregătirea de
proiectelor de infrastructură în
domeniile
mobilitate
urbană,
regenerare urbană, infrastructură
rutieră de interes județean, inclusiv
variantele ocolitoare și/ sau drumuri
de legătură, centre de agrement/
baze turistice/ tabere școlare și
infrastructură și servicii publice

de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potențial turistic”,
din cadrul Programul Operațional
Asistență Tehnică (POAT) 20142020. Suma disponibilizată este de
4.362.507 lei. Din care motiv nu se
știe, cert este că, în conformitate cu
prevederile hotărârilor CpDR SudMuntenia, UAT județul Călărași
și UAT județul Prahova au avut
prioritate la acest nou apel. Ei bine,
Primăria Ploiești s-a mișcat foarte
rapid și a depus cerere de finanțare
pentru acest sprijin financiar.

Săptămâna pe scurt
INCENDIU LA O CASĂ DIN
BOLDEȘTI – SCĂENI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
izbucnit la o casă situată pe strada
Victoriei din Boldești-Scăeni. Focul
se manifesta pe o suprafata de
aproximativ 150 mp cu posibilități
de propagare la locuinta din
apropiere. „La fața locului au fost
mobilizate trei echipaje de stingere
și o ambulanță Smurd”, a anunțat

Inspectoratul
pentru
Situații
de Urgență Prahova. Pompierii
militari vor efectua cercetări pentru
stabilirea cauzei care a condus la
izbucnirea incendiului.
INCENDIU VIOLENT ÎNTR-UN
APARTAMENT DIN CÂMPINA.
O FEMEIE A MURIT
Eveniment tragic la Câmpina. O
femeie în vârstă de 71 de ani a murit
într-un incendiu. Pompierii militari
au fost solicitați să intervină pentru

În cadrul proiectului menționat
mai sus, ADR Sud Muntenia a
aprobat fișele pentru următoarele
obiective de investiții: îmbunătățirea
condițiilor de accesibilitate prin
completarea legăturilor inelare între
zonele Sud și Est; pietonizare și trafic
controlat în zona centrală, inclusiv
amenajare piste pentru biciclete
pe traseele prioritare din planul de
mobilitate, puncte bike-sharing,
amenajare zone verzi, zone odihnă,
zonă spectacole, zonă comerț pentru
evenimente, iluminat ornamental,
wi-fi, inclusiv dotări și echipamente.
De asemenea, Primăria Ploiești
a depus spre finanțare, la ADR
Sud-Muntenia, un alt proiect care
se referă la regenerara urbană a
cartierului Râfov, investiție pregătită
în totalitate de vechea administrație,
condusă de Adrian Dobre.
stingerea focului care a cuprins
un apartament situat pe strada
Milcov din Câmpina. Potrivit ISU
Prahova, incendiul se manifesta cu
flacără deschisă și degajare mare de
fum în interiorul apartamentului
situat la parter, pe o suprafață de

C

onsens
general
în
legislativul și executivul
ploieștean cu privire la unele
facilități fiscale acordate firmelor
din Ploiești, a căror activitate a fost
sau mai este afectată de pandemie.
Este a doua intervenție de acest fel
din 2020, după cea din 5 august,
când s-a votat o diminuare a
impozitului pe clădiri de 25%. Prin
HCL 397/26 noiembrie, scutirea
este mai generoasă și ajunge la
40% din impozitul aferent anului
în curs. Vor beneficia de această
clemență clădirile nerezidențiale
aflate în proprietatea persoanelor
fizice sau juridice, folosite pentru
activitatea economică proprie
a acestora sau date în folosință
printr-un contract de închiriere,
comodat sau prin alt tip de
contract pentru desfășurarea
unor activități economice către
alte persoane fizice sau juridice,
cu condiția ca solicitanții să

aproximativ 50 mp. Din cauza
fumului dens care a inundat casa
scării au fost evacuate aproximativ
30 de persoane. Incendiul a
izbucnit, cel mai probabil din cauza
unei lumânări uitate aprinse peste
noapte.

facă dovada că și-au întrerupt
activitatea în starea de alertă
sau de urgență ori dacă dețin
certificatul pentru situaţii de
urgenţă emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului
de Afaceri prin care se certifică
întreruperea parțială a activității
economice. De asemenea, CL a
votat scutirea de la plata taxei
lunare pe clădiri datorate de
către concesionari, locatari,
titularii dreptului de administrare
sau de folosință a unei clădiri
proprietatea publică sau privată
a statului ori a unităților
administrativ-teritoriale,
după
caz, dacă, în perioada pentru care
s-a instituit starea de urgență și/
sau alertă, ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARSCoV-2, utilizatorii clădirilor
au fost obligați, potrivit legii,
să își întrerupă total activitatea
economică.
CASĂ CUPRINSĂ DE
FLĂCĂRI LA VÂLCĂNEȘTI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
cuprins o casă din Vâlcănești.
Ajunși la fața locului, salvatorii au
observant că focul se manifesta la
etajul I al casei pe o suprafață de
100 mp. La locul evenimentului
au fost mobilizate trei echipaje de
stingere și unul de prim ajutor.
Specialiștii din cadrul ISU Prahova
vor efectua cercetări pentru
stabilirea cauzei care a condus la
izbucnirea focului.
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SĂ SCĂPĂM OARE A FOST ADOPTATĂ STRATEGIA DE
DE DEȘEURI? VACCINARE ÎMPOTRIVA SARS-COV-2
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

D

acă va fi aplicată ad-literam, mă rog, dacă va
avea cine să o aplice, cu toate elementele de
coerciție, Hotărârea de Guvern propusă de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor ar putea să ne scutească
pe viitor de cel mai inconfortabil peisaj-inclusiv sau mai
ales rural- cel al sticlelor și pet-urilor aruncate în albiile
râurilor, liziere de păduri, poieni etc. Este vorba despre
o măsură care funcționează în 10 state europene, cea de
colectare și procesare a deșeurilor reciclabile puse pe
piață. Rețeta propusă nu este una imposibilă, ba chiar a

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
xecutivul a aprobat, la propunerea
Ministerului Sănătății, Strategia
de vaccinare împotriva SARS-CoV-2
în România. Documentul a fot elaborat
de către Comitetul Național de
Coordonare, organism interministerial
aflat în subordinea directă a
Secretariatului General al Guvernului
și coordonarea prim-ministrului.
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru,
aprecia că scopul autorităților este
acela de a asigura accesul la vaccinare
împotriva SARS-CoV-2 în condiții de
siguranță, eficacitate și echitate pentru
prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 și
limitarea pandemiei de COVID-19 pe
teritoriul țării. După primirea primelor
10 milioane de doze de vaccin de la
UE, pe care România le-a și achitat în

E

parte, grupurile prioritate ce vor avea
parte
acces la medicament sunt: personalul
din domeniul Sănătății, personalul
din centrele rezidențiale și medicosociale, populația cu risc ridicat de
evoluție severă în cazul infecțiilor
cu SARS-CoV-2 și personalul din

alte domenii-cheie,
domenii cheie esențiale pentru
buna funcționare a societății. Șeful
Cancelariei, Ionel Dancă, a declarat:
„Estimarea este că, în prezent, 70% din
totalul populației ar putea fi implicată
în această campanie de vaccinare
gratuită și voluntară”.

VESTE BUNĂ PENTRU BUGETARI:
VOUCHERELE DE VACANȚĂ DIN ULTIMII
DOI ANI, VALABILE ȘI ÎN 2021
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
uvernul României a adoptat un act normativ care
prevede prelungirea valabilității voucherelor de
vacanță emise în 2019 și în 2020 până la finalul anului următor.
Ionel Dancă, șeful cancelariei prim-ministrului, a declarat:
„Un act normativ înaintat de Ministerul Economiei prevede
prelungirea valabilității voucherelor de vacanță acordate în
2019 și în 2020 până la 31 decembrie 2021. Așadar, tichetele
acordate în această perioadă, care nu au putut fi utilizate ca
urmare a restricțiilor sanitare, vor putea fi utilizate până la
sfârșitul anului viitor, mai ales în contextul în care așteptările
sunt ca în primul trimestru din 2021 efectele acestei pandemii
să înceteze.” Dancă a anunțat și un ajutor acordat firmelor
din industria hoteluri și restaurante: „Guvernul a emis și o
ordonanța de urgență care instituie un ajutor de stat de 20%
din pierderile înregistrate de companiile din turism în 2020,

G

mai fost practicată cândva în România: sistemul garanțiereturnare, aplicabil de la 1 ianuarie 2021, presupune o
garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură pe
care o cumpărăm, sumă care va fi recuperată imediat ce
ambalajele folosite vor fi returnate în orice magazin din
România. Acesta va fi obligatoriu pentru toate magazinele,
fie ele supermarketuri, fie de magazine de mici dimensiuni,
ultimele deținând 70% din comerțul de la noi din țară.
Magazinele vor fi obligate să opteze pentru un sistem
manual de colectare a deșeurilor predate de populație sau
pentru sisteme automate. În spațiile comerciale de mici
dimensiuni va fi impusă o cantitate limită de predare
pentru a nu perturba activitatea, iar agenții economici
incluși în program vor fi recompensați cu un tarif de
administrare a deșeurilor colectate. Deșeurile vor ajunge
ulterior în centre regionale de sortare pentru ca, mai
apoi, la reciclatori. Întreaga infrastructură va fi organizată
printr-un operator unic de sistem, o entitate non-profit, în
care se vor găsi producători sau reprezentanți ai acestora,
dar și retaileri. Ministrul Mircea Fechet a declarat:
„Odată cu implementarea acestui sistem, România va
ieși din paradoxul în care se găsește astăzi: pe de-o parte
o țară sufocată de deșeuri iar, pe de altă parte, o țară în
care industria reciclatoare importă materie primă ca să
supraviețuiască. Anual, îngropăm aproape 6 milioane de
tone de deșeuri care, în loc să ajungă în industrie, ajung
depozitate la groapa de gunoi. Acesta este și motivul
pentru care datele reciclării azi în România sunt infime:
doar 14% la nivel național. Prin sistemul garanțiereturnare ne vom transforma din țara depozitării în cea a
reciclării pentru că vom reuși să colectăm și să procesăm
din primii ani de funcționare până la 90% din deșeurile
reciclabile.”

CÎȚU VREA SĂ TAIE DIN BANII PARTIDELOR
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

inistrul Finanțelor
Finanțelor, Florin
Cîțu, a declarat că și în 2020
va diminua sumele de la buget acordate
partidelor politice: „Lucrez la buget și,
exact ca în 2020, voi propune economii

Săptămâna pe scurt
ACȚIUNI PENTRU
VERIFICAREA MĂSURILOR
DE LIMITARE A COVID-19
Polițiștii din cadrul Serviciului
Rutier au organizat, sub coordonarea
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față de cifra de afaceri din 2019. Este o schemă de ajutor
de stat discutată cu reprezentanții mediului de afaceri, care
urmează a fi notificată Comisiei Europene și, după aprobarea
CE, aceasta va fi adoptată în forma finală și operaționalizată.
Este unul dintre cele mai importante programe de sprijin
pentru industria HoReCa și pentru agențiile de turism în
perioada aceasta.”

Instituţiei Prefectului, o acțiune
în Ploiești, Păulești și Bușteni. În
timpul controlului au fost legitimate
peste 50 de persoane, verificate 13
societăți comerciale și peste 40 de

rreale la bugetul de stat
prin tăierea cu un procent
p
ssemnificativ a subvenției
pentru partidele politice
p
șși în 2021. În 2020, deși an
eelectoral, am tăiat subvenția
pentru partidele politice cu
p
330%. ” Potrivit prevederilor
aart. 3 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 334/2006,
d
partidelor
aactivitățile
politice pot fi finanțate și
p
din subvenții acordate de la bugetul de
stat. Suma alocată anual nu poate fi mai
mare de 0,04% din veniturile prevăzute
în bugetul de stat. Pentru partidele

autovehicule dintre care peste 20
erau destinate transportului public
în comun. Peste 10 persoane care nu
respectau măsurile de protecție pentru
prevenirea
răspândirii virusului
Covid-19 au fost avertizate verbal.
Pentru abaterile constatate, echipele
de control au aplicat peste 10 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 6.900 de
lei, din care 2 sancţiuni au fost aplicate
pentru nerespectarea măsurilor
individuale de protecţie. La acțiune
au participat jandarmi, reprezentanți
ai I.S.U Prahova, ai Grupării Mobile
de Jandarmi ”Matei Basarab” Ploiești,
precum și specialiști din cadrul I.T.M.
Prahova, D.S.V.S.A. Prahova și DSP.
„Nu dorim sancționarea cetățenilor, ci
dorim ca toți să conștientizeze faptul

politice care promovează femei pe
listele electorale, pe locuri eligibile,
suma va fi majorată proporțional cu
numărul mandatelor obținute în alegeri
de candidații femei. Subvențiile se
acordă în funcție de numărul de voturi
primite la alegerile generale pentru
Camera Deputaților și Senat, precum
și de numărul de voturi primite la
alegerile generale pentru autoritățile
administrației publice locale. În 2019,
partidele au primit finanțare în valoare
de 255,81 milioane lei: PSD-96,84
milioane lei, PNL-44,44 mil. lei, USR13,06 milioane lei, ALDE-9,68 milioane
lei, PMP-6,3 milioane lei.

că sănătatea și viața persoanelor sunt
cele mai importante, însă nu vom
tolera nicio abatere de la lege. Suntem
și vom fi prezenţi permanent la datorie
și aplicăm legea în litera și spiritul ei”, a
anunțat IJP Prahova, care recomandă
tuturor cetăţenilor să păstreze
distanțarea fizică, să poarte masca de
protecție și să nu se expună la riscuri.
ACCIDENT PE DN1B, ÎN
BUCOV. O FEMEIE A AJUNS
LA SPITAL
Accident rutier în zona Bucov
produs în următoarele împrejurări.
Din verificări, un bărbat în vârstă de
46 de ani, care se deplasa la volanul
unui autoturism, din direcția DN1B

către DN1A, a intrat în coliziune
cu un autoturism care se deplasa
în aceeași direcție condus de o
femeie în vârstă de 57 de ani. În
urma evenimentului pasagera din
auto condus de bărbatul în vârstă
de 46 de ani a fost transportată la
spital pentru acordarea de îngrijiri
medicale. Conducătorii auto au fost
testați cu aparatul etilotest rezultatele
fiind negative. „Cercetările sunt
continuate de polițiști pentru
stabilirea cu exactitate a tuturor
împrejurărilor în care s-a produs
accidentul rutier și luarea măsurilor
legale în consecință”, a anunțat IJP
Prahova.
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S-A STABILIT: FINANȚARE POR PENTRU NOUL DRUM IULIAN DUMITRESCU,
BUȘTENI-M-ȚII BAIULUI-VALEA TELEAJENULUI ALES VICEPREȘEDINTE

AL CPDR SUD-MUNTENIA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

-a stabilit definitiv: modernizarea și reabilitarea traseului
Bușteni-Gura Vitioarei (Munții Baiului-DJ 102I, DJ 101T,
DJ 102, DJ 100G) a fost cuprinsă în planul de dezvoltare durabilă
a județului pentru perioada 2014-2020. Completarea târzie a
Strategiei de dezvoltare a județului cu acest obiectiv a fost necesară
pentru ca investiția să poată beneficia cât mai curând de finanțare
europeană, prin Programul Operațional Regional 2021-2027. În
lungime de 72,658 km, drumul care ar lega direct Valea Prahovei de
Valea Teleajenului se spune că ar aduce o serie de beneficii de ordin
economic. Între argumentele citate în susținerea acestui obiectiv
sunt citate mai multe avantaje: crește mobilitatea în interiorul
județului; are loc conectarea localităților traversate la rețeaua
TEN-T și în stațiunile turistice; se asigură dezvoltarea locală și
regională prin combaterea izolării zonelor, fluidizarea traficului
pe drumurile naționale (DN1 și DN1A), reducerea nivelului de
poluare în vechile zone de tranzit (PN1 și DN1A). De asemenea,
se mai arată că modernizarea traseului determină: stabilitatea și
dezvoltarea demografică, dezvoltarea economică, preponderent
zootehnică și turistică, dezvoltarea culturală prin accesul facil într-o
zonă cu tradiție și specificitate ocupaţională, creșterea nivelului de

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

D

upă alegerile locale din 27 septembrie a
fost nevoie și de schimbarea structurilor
de conducere ale ADR Sud Muntenia. Recent a
avut loc ședința extraordinară de constituire a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR)
Sud-Muntenia, din care fac parte 28 de membri,
câte patru de la nivelul fiecărui județ, respectiv,
președintele consiliului județean, reprezentantul
consiliilor locale municipale, reprezentantul
populației, asigurarea accesului la serviciile publice și de
trai al populației
sănătate, crearea locurilor de muncă temporare pe perioada de
implementare a proiectului, creșterea veniturilor bugetului local
din impozitul pe venit, creșterea volumului investițiilor atrase,
dezvoltarea potențialului agroturistic și a veniturilor populației din
zonă. Drumul ar urma să pornească de la Bușteni, apoi trece prin
Munții Baiului (drumul despre care se vorbește de vreo 15 ani)
și va traversa localitățile Valea Doftanei-Bertea-Ostrov (Aluniș)Livadea-Vărbilău-Poiana Vărbilău-Gura Vitioarei.

A FOST RESFINȚITĂ CRUCEA CARAIMAN
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

inisterul
Apărării
Naționale a organizat,
pe 30 noiembrie, de ziua
ocrotitorului
României,
Sf. Apostol Andrei, un
ceremonial
militar
și
religios de resfințire a Crucii

comemorative
a
Eroilor
români din Primul Război
Mondial. La evenimentul
care a marcat și finalizarea
lucrărilor de restaurare și
reabilitare a Crucii Caraiman
au participat ministrul MapN,

Nicolae Ciucă și
militari din toate
unitățile de vânători
de munte ale Armatei
Române, care au
purtat
însemnele
naționale
și
ale
unităților militare.
MapN a prezentat și
o sinteză a lucrărilor
de
restaurare:
sablarea
tronsoanelor
metalice,
a
soclului și platformei de acces
la monument, acoperirea
anticorozivă
a
întregii
structuri metalice, montarea

lămpilor electrice și instalațiile
interioare de iluminat, instalația
de ventilație în subsol, spații
tehnice cu bazine de colectare a
apei de ploaie, generator, două
săli de expoziții ( etaj-imagini
de arhivă cu lucrările începute
în urmă cu 92 de ani; parterimagini din Primul Război
Mondial, cu eroii neamului și a
bătăliilor de pe Valea Prahovei).
Proiectul a fost cofinanțat din
Fondul European de Dezvoltare
Regională
prin
Programul
Operațional Regional 2014-2020
și a costat 19.159.031,29 lei.

consiliilor
iliil locale
l l orășenești,
ă
ti reprezentantul
t t l consiliilor
iliil
locale comunale. Consiliul alege un președinte și
un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai
aceluiași județ, iar aceste funcții sunt îndeplinite,
prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către
președinții consiliilor județene. Prin rotație așadar, în
următorul exercițiu financiar, fiecare președinte de
consiliu județean va conduce acest organism. Pentru
primul an, președinte al CpDR a fost ales șeful CJ
Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea, iar vicepreședinteconducătorul CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.

USR-PLUS ACUZĂ JAFUL DE LA CSM PLOIEȘTI
L

a ultima ședință a Consiliului
Local Ploiești, parteneriatul
dintre PNL și USR-PLUS a suferit
o mică lovitură în sensul în care
consilierii conduși de Mihai Polițeanu
au refuzat să voteze proiectul de
suplimentare a bugetului CSM
Ploiești cu 1,5 milioane de lei. Grupul
de aleși USR-PLUS a condiționat
votul de prezentarea unui proiect
de restructurare care să „oprească
jaful din banii ploieștenilor”. Imediat
atitudinea a fost speculată în spațiul
public afirmându-se că USR-PLUS
ar vrea să se desființeze secția de
sport finanțată exclusiv din bugetul
municipal. Mihai Polițeanu a revenit
pe rețelele de socializare să lămurească
această problemă, folosind termeni

extrem de duri, gen „Jaful de la
CSM Ploiești. Lipitorile care plâng
de mila copiilor în timp ce fură de la
copii”: „În ședința din 26 noiembrie
2020 a Consiliului local Ploiești,
a fost votată majorarea bugetului
Clubului Sportiv Municipal Ploiești
cu 1.500.000 de lei, ajungându-se
la un total bugetar de 16.500.000 de
lei. Grupul de consilieri al USR a
condiționat votul de prezentarea unui
plan de restructurare și de reducere a
cheltuielilor, care să oprească jaful
din banii ploieștenilor. Cu toată
opoziția grupului de consilieri USR,
toate celelalte partide au votat să
aruncăm iar bani în gaura neagră
numită CSM Ploiești, fără să impună
vreo condiționalitate pentru oprirea

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DJ 102 B,
ÎN DRAJNA
Accidentul rutier s-a produs
pe DJ 102B, după ce două auto au
intrat în coliziune. Din verificări,
se pare că un bărbat în vârstă de
80 de ani, care se deplasa la volanul
unui autoturism pe DJ 102B către
Vălenii de Munte, a intrat în
coliziune cu un autoturism care
se deplasa din direcția Vălenii de
Munte către Posești, condus de
un bărbat în vârstă de 42 de ani.
În urma evenimentului, pasagera

din auto condus de bărbatul de
80 de ani a fost transportată la
spital pentru acordarea de îngrijiri

risipei din bani publici și fără nicio
măsură de sancționare a celor care
și-au bătut joc de banii oamenilor (...)
În realitate, situația este următoarea:
pe spatele a 40 de antrenori, plătiți
în bătaie de joc cu contracte de
activitate sportivă, și al copiilor cu
care lucrează, peste 100 de angajați,
personal TESA, și lipitorile care îi
conduc iau salarii anuale în valoare
de 7 milioane de lei, adică o medie
de 5.850 de lei pe lună/om !!!. Asta
în timp ce doar 5 antrenori depășesc
aceste venituri lunare; fiecare familie
de ploieșteni cu 3 membri plătește
lipitorile și jaful de la CSM cu circa
240 de lei/an; din bugetul de 16
milioane de lei se plătesc servicii
de pază în valoare de 175.000 de
medicale. în zonă a fost dirijat.
Conducătorii auto au fost testați
cu aparatul etilotest rezultatul
fiind negativ în cazul bărbatului de
42 de ani, iar pentru bărbatul de
80 de ani rezultatul a fost de 0,16

lună, adică de 35
35.000
lei / lună
000 de euro /
lună; din bugetul de 16 milioane de
lei, se plătesc pe an 250.000 de lei
pentru servicii de telefonie, TV și
internet. Adică 50.000 de euro/an;
din declarațiile conducerii CSM,
de altfel complet îndoielnice, prin
CSM trec anual 800 de copii. Cu alte
cuvinte, costul anual/copil este de

20.000
20
000 de lei! Apreciem și mulțumim
antrenorilor și elevilor pentru munca
lor și pentru faptul că ne fac mândri.
Ceea ce este strigător la cer, însă, este
faptul că, deși CSM cheltuie milioane
de lei, antrenorii lucrează practic
pro-bono, iar sportivii și copiii nu
beneficiază de vasta majoritatea a
banilor cheltuiți.”

mg/l alcool pur în aerul expirat.
„Cercetările
sunt
continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul
rutier și luarea măsurilor legale în
consecință”, a anunțat IJP Prahova.

strada Cosminele a accidentat o
femeie în vârstă de aproximativ
60 de ani, care s-ar fi angajat în
traversarea părții carosabile pe
trecerea pentru pietoni. Tânăra a
fost testată cu aparatul etilotest,
iar rezultatul a fost negativ. În
urma accidentului, victima a
fost transportată la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul
rutier și luarea măsurilor legale
în consecință”, a anunțat IJP
Prahova.

ACCIDENT PE ȘOSEAUA
VESTULUI DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs
după ce, potrivit primelor
verificări, o tânără în vârstă de
18 ani, care se deplasa la volanul
unui autoturism, pe Șoseaua
Vestului, din direcția nord către
vest, ajungând la intersecție cu
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MOȘ NICOLAE, DE LA ORTODOXIE, LA TRADIȚIA POPULARĂ
continuare din pagina 1

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, s-a născut la Patra, o așezare din Lichia sau
Licia, Asia Mică, în jurul anul 280. Tradiția spune că părinții săi, oameni foarte credincioși, nu puteau
să aibă copii, dar după multe rugăciuni, Dumnezeu le-a dat un băiat, numit Nicolae, care înseamnă, în
traducere liberă, „învingătorul poporului” (nikáo- „a învinge”, nike „victorie”, laós sau leós „popor”). În
familie a fost învățat să se roage și să facă fapte de milostenie; se afirmă totuși că, înainte de toate, pruncul
a refuzat să se alăpteze miercurea și vinerea, înainte de încheierea rugăciunilor, ceea ce prefigura cumva
viața sa sfântă. Unchiul său, episcop și starețul unei mănăstiri, văzând înclinațiile deosebite ale nepotului
său, i-a îndemnat pe părinți să-și îndrume fiul spre a-i sluji Domnului. Acest lucru se și întâmplă, Nicolae
intrând în viața monahală, fiind curând hirotonit preot. A slujit și a avut o viață de milostenie desăvârșită
până când Domnul l-a chemat printre îngeri, în anul 340.

PATRONUL SPIRITUAL
AL ORAȘULUI BARI, AL
RUSIEI ȘI ȚĂRILOR DE
JOS
Sfântul Nicolae este patronul
spiritual al Țărilor de Jos, Rusiei, al
provinciei Lorena și al mai multor
orașe vest-europene, între care Bari.

În Occident, cultul apare în secolul al
XI-lea, când cruciații din Bari, Italia,
au adus cu ei moaștele sfântului
Nicolae de Mira, iar arhiepiscopul
Nicolae al Veneției a zidit două
biserici, una în 1036, la Bari, iar
cealaltă în 1039 la Veneția, în care să
așeze moaștele. Cei doi arhiepiscopi,
Ilie de Bari și Nicolae de Veneția, au
răspândit, de altfel, cultul sfântului
Nicolae în Europa. Mâna dreaptă a
sfântului, primită de Mihai Viteazul
ca răsplată pentru meritele sale în
războiul împotriva musulmanilor,
chiar de la cardinalul din Bari, a fost
donată Bisericii Sfântul Gheorghe
Nou din București, în jurul anului
1600, o părticică din moaștele
Sfântului aflându-se și la Biserica

Vatra Luminoasă.

CREDINȚE LEGATE DE
SF. NICOLAE
Probabil v-ați pus întrebarea de
unde au apărut în popor o serie
de credințe legate de Sf. Nicolae,
unul dintre cel mai iubiți, blânzi și
darnici sfinți din calendarul creștin.

Ei bine, se pare că secvențe din viața
sa religioasă reală au fost însușite
de-a lungul anilor și transferate
ca obiceiuri în cultura mai
multor popoare. El este protector
al celor acuzați pe nedrept, al
comercianților, călătorilor, fetelor
nemăritate, mireselor și, în special,
al copiilor mici.

APĂRĂTORUL
CORĂBIERILOR ȘI AL
OȘTENILOR
Prima virtute atribuită este
aceea că Sf. Nicolae este apărător
al celor aflați în primejdie mare,
salvează de la înec corăbierii și

apără soldații pe timp de război.
Calitatea vine de la un fapt real
pomenit în cărțile religioase.
Se spune că, în primii ani de
monahism, sfântul a vrut neapărat
să viziteze Țara Sfântă; s-a îmbarcat
într-o corabie, dar după câteva zile
de plutire pe mare, aceasta a fost
prinsă de o furtună puternică.
Unul dintre marinari s-a urcat pe
catarg, însă a alunecat și a rămas
fără suflare. Marinarii își plângeau
colegul cu atâta amar încât Sfântul
Nicolae s-a rugat la Dumnezeu, iar
omul a înviat. Și tot pentru ruga
sa vie, furtuna s-a potolit ca prin
minune.

SPRIJINUL VĂDUVELOR
ȘI AL ORFANILOR

OCROTITORUL CELOR
NEDREPTĂȚIȚI

La noi, se crede că Moș Nicolae
ajută văduvele, orfanii și fetele sărace
la măritat. Dar Sf. Nicolae, în ajun, mai
face și altceva: lasă dulciuri în ghetuțele
copiilor. Și pentru că în general apare
pe un cal alb, copiii din anumite
regiuni lasă câțiva morcovi și afară,
pentru a hrăni animalul. Și aici există
o poveste care face legătura dintre
această credință și faptele minunate
ale sfântului din timpul vieții sale.
Se spune că, în cetatea Mira, trăia un
tată care avea fete de măritat. Fiindcă
nu avea zestre pentru ele, a hotărât
să-și ucidă fiicele, pentru a nu ajunge
batjocura bărbaților bogați, apoi să-și
curme viața și el. Auzind despre acest
părinte necăjit, Sfântul Nicolae le-a
poruncit celor din Mănăstire Mira,
unde era stareț, să strecoare în casa
bietului amărât trei pungi cu galbeni;
aurul a salvat famila de la o tragedie,
fetele s-au măritat onorabil și cu zestre
suficientă. În iconografia apuseană,
momentul este surprins prin pictarea
a trei bile cu aur, care reprezintă și
simbolul sfântului.

Martirologiul
roman
îl
menționează pe Sf. Nicolae în
secolul al VI. Episodul se referă
la o vedenie pe care ar fi avut-o
Constantin cel Mare; Sfântul
Nicolae Licianul i s-ar fi arătat în
vis împăratului roman, cerându-i
să-i ierte pe trei ostași osândiți
la moarte, lucru care s-ar fi și
întâmplat. Faptul s-ar fi petrecut

undeva în jurul datei de 6
decembrie, motiv pentru care s-a
și stabilit mai târziu sărbătoarea la
această dată. În aceeași perioadă,
Nicolae Sionitul, episcop de
Pinara, a zidit o biserică în
cinstea sfântului Nicolae de Mira
Lichiei. De la această întâmplare
se spune că sfântul îi ajută pe cei
săraci și oropsiți, face dreptate
celor judecați strâmb, în vindecă
pe cei bolnavi cu putere de la
Dumnezeu, îl alină pe oamenii
întristați.

MITUL NUIELUȘEI SAU A CRENGUȚEI DE MĂR
În seara de 5 spre 6
decembrie (ajun), unii dintre
copii, cei neastâmpărați adică,
primesc o nuielușă, în semn de
avertisment pentru momentele
în care sunt neascultători. În
spațiul românesc, apropo de
versul de colind „florile dalbe,
flori de măr”, există tradiția
ca nuielușa sfântului să fie
una de măr; dacă aceasta,
pusă în apă, va înflori până la
Nașterea Domnului, însemnă
că sfântul a mijlocit pentru
iertarea celui care a primit
crenguța. Acest obicei vine și
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el dintr-o întâmplare reală,
se apune. În calitatea sa de
episcop, Sf. Ierarh a participat
la primul sinod ecumenic de la
Niceea (astăzi İznik, Turcia),
din anul 325, care a pus bazele
dogmatice și canonice ale
ortodoxiei creștine. Acolo s-au
discutat problemele ridicate
de Arius din Alexandria, care
susținea că Isus din Nazaret nu
ar fi fiul lui Dumnezeu născut
din veșnicie, ci doar o creatură a
Tatălui care în singurătatea lui
l-ar fi creat pe Iisus, oferindu-i
și puteri supranaturale. Sau

că „Iisus ar fi primit o ființă
asemănătoare
Tatălui
și
nicidecum aceeași ființă”. Acel
prim-conciliu a stabilit clar că
Isus Christos este „de-o ființă
(homoousious) cu Tatăl, Fiul
este născut, iar nu făcut”.
Sf. Nicolae, un mare apărător al
ortodoxiei, a avut o controversă
îndelungată cu Arius (sau Arie),
iar la acel sinod, îngrijorat fiind
că s-ar putea produce o ruptură
în sânul Bisericii, i-ar fi dat o
palmă ereticului. Ei, acea palmă
s-a transformat, cu timpul, în
nuielușă.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet,
plicuri, afișe, orice tip de formular financiar-contabil personalizat,
agende și calendare personalizate!
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• Ce sumă a avut la dispoziție
ADR Sud Muntenia în perioada
2014-2020 și în ce procent a fost ea
utilizată (estimativ)?

-În această perioadă de
programare, Regiunii Sud Muntenia
i-a fost alocat un buget de aproape
900 de milioane de euro. În ceea
ce privește suma utilizată din acest
buget, nu aș putea face o estimare
apropiată de realitate, întrucât
sunt derulate proiecte aflate în
diferite stadii de implementare. De
asemenea, potențialii beneficiari
pot depune cereri de finanțare în
cadrul apelurilor deschise încă, iar
acestea constituie aspecte care au
un impact semnificativ asupra ratei
de absorbție a fondurilor destinate
dezvoltării regiunii Sud Muntenia.
O statistică la zi a implementării
POR la nivelul regiunii noastre arată
așa:
-proiecte depuse: 1.842;
-valoare totală proiecte depuse:
2.955 mil. euro (aproape 3 miliarde
de euro);
-valoare solicitată de proiectele
depuse: 2.246 mil.euro (2,246
miliarde de euro).
• Câte contracte de finanțare
au fost semnate pe toate axele
prioritare și dacă sunt anumite
operațiuni (submăsuri) mai puțin
solicitate?
-La nivelul regiunii noastre, în
prezent (n.n-24 noiembrie), din cele
1.842 proiecte depuse pentru toate
cele 13 axe prioritare, depășind ca
valoare totală 14, 4 miliarde de lei,
pentru 763 dintre ele au fost semnate
cererile de finanțare, acestea
ridicându-se la o valoare totală de
aproximativ 8 miliarde de lei. Astfel,
dacă din partea mediului privat
(Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor
mici și mijlocii) a fost înregistrat
un număr record de cereri de
finanțare (1.259), pentru 440 dintre
acestea fiind semnate contractele
de finanțare, putem afirma că au
existat o serie de provocări în ceea ce
privește transferul tehnologic (Axa
prioritară 1, cu 19 cereri depuse),
precum și regenerarea economică și
socială a comunităților defavorizate
din mediul urban (Axa prioritară
9, cu șase cereri înregistrate). În
aceste situații, trebuie subliniat
faptul că există încă apeluri deschise,
respectiv nelansate.
• În cadrul regiunii, care este
situația absorbției fondurilor pe

și
revitalizarea
comunităților
defavorizate din zonele urbane (Axa
prioritară 13).
• Mediul privat este mai
activ față de instituțiile statului.
Proiectele sunt depuse, contractate
și executate în ritm mult mai
susținut la privat, în raport cu
primăriile sau consiliile județene.
Există o explicație pentru această
atitudine, diferență?

REABILITARE
MĂNĂSTIREA ZAMFIRA - Proiect POR
județe? Care este județul cu cele
mai multe proiecte și sume atrase
prin POR 2014-2020?

• Ce se întâmplă cu proiectele
eligibile, dar pentru care nu mai
sunt fonduri?

- După cum afirmam anterior,
cele peste 763 de contracte semnate
se ridică la o valoare totală de
aproximativ opt miliarde de lei,
valoarea solicitată (din Fondul
European de Dezvoltare Regională
și din bugetul de stat) fiind de 6,7
miliarde de lei. Analizat în funcție
de domeniile finanțate, Regio 20142020 se dovedește un program
concentrat în mare măsură pe
mediul urban, aducând în primplan aspecte precum durabilitate
și eficiență, iar proiectele, realizate
cu scopul de a asigura o dezvoltare
sustenabilă a regiunii, răspund
în mod evident nevoilor reale ale
comunităților. În acest context,
județe în care agricultura joacă un rol
important, au accesat, cu siguranță,
în măsura în care a putut fi susținută
rata de cofinanțare, oportunitățile
de atragere a fondurilor europene
existente în cadrul programelor
naționale cu care Regio se află în
raport de complementaritate. Astfel,
revenind la situația proiectelor
contractate la nivelul regiunii Sud
Muntenia, această evidențiază
că beneficiarii de finanțări
nerambursabile din județul Prahova
se situează pe primul loc atât în ceea
ce privește numărul de proiecte, cât
și valoarea lor, accesând peste 1,55
de miliarde de lei, prin cele 192 de
contracte semnate până în prezent.
Implementarea acestor proiecte are
ca rezultate stimularea spiritului
antreprenorial, gestionarea eficientă
a resurselor, dezvoltarea urbană,
dezvoltarea infrastructurii de
sănătate, precum și valorificarea
patrimoniului cultural.

-Așa cum afirmam la începutul
interviului, ne aflăm într-un
moment de bilanț și de planificare,
în egală măsură. În mod evident,
proiectele declarate eligibile, care se
dovedesc strategice, în conformitate
cu noua documentație elaborată de
autoritățile publice, pot fi depuse în
cadrul viitorului exercițiu financiar
sau pot fi finanțate în actualul
exercițiu financiar în eventualitatea
relansării unor apeluri de proiecte.

GRĂDINIȚĂ COMUNA DRĂGĂNEȘTI - Proiect POR

-Observația
dumneavoastră
este una oarecum apropiată de
adevăr, reflectată, de altfel, și în
numărul cererilor de finanțare
(1.259) depuse de reprezentanții
mediului privat în cadrul Axei
prioritare 2 – „Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor
mici și mijlocii”. Însă la fel de
adevărat este și faptul că majoritatea
proiectelor
de
antreprenoriat
vizează și se finalizează odată cu
achiziționarea de echipamente care
conduc la creșterea competitivității

simplificare a procedurilor sau
debirocratizare? În continuare,
mai cu seamă instituțiile statului,
se plâng de oarecare birocrație în
accesarea fondurilor europene. Se
va face ceva în acest sens?
- Cu siguranță, viitorul exercițiu
financiar nu reprezintă în acest
moment o surpriză pentru niciuna
dintre agențiile din țară, demersurile
pentru pregătirea acestuia fiind
realizate cu mult timp înainte, prin
actualizarea, respectiv elaborarea
documentelor strategice privind
dezvoltarea regională, precum
și prin consultarea actorilor cu
rol relevant în domeniu. În mod
evident, experiența programelor cu
finanțare europeană derulate până
în prezent, dublată de provocările
depășite cu succes, ne îndreptățesc
să ne considerăm pregătiți pentru
a trece de la statutul de Organism
Intermediar pentru POR, la cel
de Autoritate de Management.
Acest nou rol este benefic pentru

REABILITARE
CRUCEA CARAIMAN - Fonduri Regio

• Care sunt cele mai mari
investiții la nivelul regiunii și care
sunt domeniile (în sistemul public)
unde au existat cele mai mari
solicitări din partea autorităților?
-În cadrul Regio, dezvoltarea
urbană durabilă (Axa prioritară
4) a ocupat un loc aparte, atât prin
alocarea financiară de aproape un
sfert din fondurile programului,
cât și prin natura sa complexă.
Astfel, demersurile inițiate de
cele șapte municipii reședință de
județ din Sud Muntenia, destinate
dezvoltării urbane durabile, s-au
concretizat în 59 de contracte
semnate care beneficiază de
o alocare de aproximativ 980
milioane de lei. Dezvoltarea urbană
durabilă a constituit o prioritate și
pentru exercițiul financiar anterior,
rămânând o constantă și în cadrul
viitoarei perioade de finanțare. Cum
rolul zonelor urbane este în creștere,
în contextul viitorului program,
acestea vor deveni spații mai
inteligente, mai ecologice, generând
emisii scăzute de carbon, mai
bine conectate și cu un pronunțat
caracter social. Totodată, domenii
de real interes le-au constituit:
valorificarea patrimoniului cultural
(Axa prioritară 5), date fiind
numeroasele vestigii cultural-istoric
reabilitate prin fonduri Regio,
modernizarea și reabilitarea rețelelor
de drumuri județene ce asigură
conectivitatea, directă sau indirectă,
cu rețeaua TEN-T (Axa prioritară
6), infrastructura educațională
pentru învățământul obligatoriu
(Axa prioritară 10), precum

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

economice. Cu privire la proiectele
depuse de autoritățile publice locale,
realitatea presupune elaborarea unei
documentații tehnico-economice
complexe, care necesită resurse
materiale și de timp, precum
și organizarea transparentă a
licitațiilor aferente intervențiilor,
respectiv achizițiilor publice, un
alt aspect care, prin contestații
sau falimentul unor agenți din
domeniu, afectează implementarea
proiectului, respectiv rata absorbției
fondurilor. Ca atare, mediul privat
se impune prin numărul de proiecte,
în timp ce autoritățile publice locale
dețin întâietatea prin complexitatea,
valoarea și impactul proiectelor la
nivelul regiunii.
• Pentru următorul exercițiu
financiar, ADR-urile din țară
devin autoritate de management
pentru fondurile europene derulate
prin POR. Ce presupune această
schimbare? Înseamnă și o oarecare

0244.546.501

regiunea noastră, și nu numai,
întrucât este o oportunitate unică de
a implementa un program perfect
adaptat nevoilor de dezvoltare ale
comunităților sud-muntene, dar
și o mare responsabilitate în ceea
ce privește selectarea proiectelor
de investiții privind dezvoltarea
regiunii. Cât privește procedurile
aferente
domeniului,
acestea
sunt reglementate la nivelul
legislației europene și naționale,
iar pentru simplificarea lor a
existat un „dialog” permanent,
derulat în sprijinul beneficiarilor
de finanțare europeană, menit
a simplifica întregul proces. Nu
în ultimul rând, demersurile
desfășurate de instituțiile centrale
pentru a simplifica procedurile
de accesare a fondurilor europene
s-au concretizat prin programe de
digitalizare a serviciilor furnizate de
instituțiile publice sau antreprenori
finanțate din fonduri europene.

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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TIRASPOLUL, ÎNTRE SCRUTINE NECONSTITUȚIONALE
ȘI BAIONETELE SOLDATULUI RUS
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

D

uminică, 29 noiembrie curent, regimul de la Tiraspol a desfășurat așa-zisa Ziua unică a votării. Transnistrenii
au fost chemați la urnele de vot pentru a-și alege deputații în așa-zisul soviet suprem al RMN, reprezentanții în
consilii sătești, orășenești și raionale. Ca și în cazul celorlalte scrutine organizate în raioanele din stânga Nistrului, și aceste
alegeri sunt nerecunoscute de autoritățile de la Chișinău, fiind declarate neconstituționale. Dar tabloul ultimului scrutin
merită a fi analizat nu numai în câmpul constituțional, dar și cel a gradului de încredere a populației față de puterea
neconstituțională de la Tiraspol.
DUPĂ PREZIDENȚIALE
LA CHIȘINĂU, ALEGERI
ÎN TRANSNISTRIA
Data de 29 noiembrie a fost
aleasă nu întâmplător. Chiar
dacă Tiraspolul sărbătorește
anual pe 2 septembrie
întemeierii nerecunoscutei
sale formațiuni statale,
numită inițial Republica
Sovietică
Socialistă
Moldovenească Nistreană
în componența URSS, iar
peste un an, pe 5 noiembrie
1991, după destrămarea
imperiului
sovietic,
redenumită
Republica
Moldovenească Nistreană
(RMN), de astă dată alegerile
au fost potrivite cu un alt
„jubileu” de o „profundă
semnificație patriotică”. Cu
30 de ani în urmă, pe 29
noiembrie, avea loc prima
ședință a așa-zisului soviet
suprem al celei de-a „doua
republicii
moldovenești,

24 noiembrie, celor aflați
într-o călătorie de afaceri sau
în străinătate îndeplinind
atribuții
de
serviciu
oferindu-li-se posibilitatea
de a vota înainte de termen,
până pe 28 noiembrie.
Pentru ei nu au existat urne
de votare anticipată – fiecare
buletin de vot a fost sigilat
într-un plic special și deschis
în ziua scrutinului după
închiderea secțiilor de vot.
În 4 zile 776 de alegători șiau exprimat votul înainte de
termen, aproape jumătate
fiind rezidenții ai orașului
Tiraspol – 349 voturi. O
practică la care politicienii
de la Chișinău încă ezită să
recurgă. Firește, nu neapărat
preluată
mecanic,
dar
raportată atât pe intern, cât
mai ales la situația celor din
diaspora, care, din „mila” a
101 de legislatori sunt supuși
celor mai discriminatorii
umilințe.

proclamată
l
îîn
bbaza
statalității RASSM”. Alegerile
în acel an 1990 avuseră
loc pe 22-25 noiembrie, la
care participaseră 81% din
„alegători”, desemnând 60
de deputați ce urmau să
„constituie organele puterii
și să adopte legi”.
Noua formulă de scrutin a
fost instituită încă în 2014, din
considerente de economie
a
cheltuielilor
pentru
desfășurarea scrutinului, și
a fost aplicată în practică
la alegerile din noiembrie
2015. Tot atunci a fost redus
numărul de deputați în așazisul soviet suprem, de la
60 la 43. Actualul scrutin a
desemnat 33 de deputați (cu
10 mai puțin decât în 2015),
187 șefi ai administrației
orășenești și raionale și
640 de consilieri locali în
consiliile sătești. Întrucât
alegătorii trebuiau să voteze
cu tocmai 4 buletine de vot,
pentru mai multă claritate
acestea au fost tipărite
de diferite dimensiuni și
culori: măsliniu – pentru
alegerea deputaților în
sovietul suprem; liliachiu –
pentru deputații consiliului
municipal; verde – pentru
șefii administrațiilor satului;
bej și ceva mai mic – pentru
reprezentanții
consiliilor
sătești.
Votul a început marți,

MAI PUȚINI DEPUTAȚI,
DAR ȘI MAI PUȚINI
ALEGĂTORI
În toate aceste condiții,
prezența la acest scrutin
a fost cea mai scăzută
din istoria alegerilor din
Transnistria. La urnele de vot
s-au prezentat doar 113.916
persoane din cele aproape
400.000 câte figurează în
listele alegătorilor, ceea ce
reprezintă doar 27,79%.
Adică nici măcar o treime
din totalul alegătorilor. De
precizat că la scrutinul din
2015 acest procent a fost de
puțin peste 47%. Altminteri,
prezența la alegerile din
Transnistria pare să fie
într-o cădere liberă. Cote
de participare de 81%
înregistrată la primele alegeri
din 1990 și cea de 97,2%
la referendumul din 2006
de alipire la Rusia (care, la
sigur, a fost măsluită) țin
deja de un trecut istoric.
Scăderea acestui procent
de la scrutin la scrutin au
determinat autoritățile din
stânga Nistrului să renunță
definitiv la pragul electoral.
Însă oricât ar încerca puterea
de la Tiraspol să măsluiască
reprezentativitatea „puterii
populare”, pe an ce trece
„popularitatea” ei scade în
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rândurile cetățenilor. Cota de
încredere în conducerea de la
Tiraspol este proporțională
elementului geopolitic. Cu
alte cuvinte, o participare mai
sporită se înregistrează în
raioanele Râbnița, Dubăsari
și Camenca, tradițional cu
multe localități mai populate
de etnici ruși „delegați”
pe aceste meleaguri de la
centrul sovietic ca specialiști,
și în scădere în raionale în
care predomină localități
cu populație autohtonă.
Tablou confirmat și în
actualul scrutin. Cea mai
mare prezență (dar totuna
sub 50%) s-a înregistrat în
raioanele Camenca (40,86%),
Dubăsari (33,44%) și Râbnița
(32,23%); mai mică în
raionul Slobozia, cu multe
sate moldovenești (28,01%)
și cea mai mică în orașul
Tighina (20,69%). Nici chiar
Tiraspolul nu a excelat cu
prezența – 25,23%. Prezența
cea mai scăzută la vot în
cele două orașe principale
și un număr, deși redus, dar
neașteptat de votanți (peste
4.600) pentru Maia Sandu la
prezidențiale este un semnal
că regimul de la Tiraspol
se confruntă cu un deficit
de încredere, prevestitor de
o posibilă insolvabilitate.
Sesizează oare Chișinăul
situația și va încerca să o
valorifice?
Ar fi să recunoaștem
că participarea scăzută la
scrutin putea fi determinată
și de niște restricții de
o manieră autoritară a
administrației tiraspolene.
Astfel, studenții, originari din
regiunea transnistreană, ce-și
fac studiile pe mulul drept
al Nistrului, au fost obligați
să
prezinte
rezultatele
testelor Covid-19, efectuate
din cont propriu, pentru a
traversa linia administrativă.
Obligație mai degrabă menită
se descurajeze întrucâtva
tinerii din Transnistria să
pledeze pentru studii în
instituțiile de învățământ
superior de la Chișinău
și să-i readucă la cele din
Tiraspol, și ele din ce în ce
mai insolvabile la capitolul
număr de studenți. Dar o
altă restricție pare lipsită cu
totul de logică: deținătorilor
de pașapoarte transnistrene
din afara regiunii, li s-a
oferit „ocazia să voteze” doar
cu condiția că pot intra în
Transnistria începând cu
ora 7 dimineața, după ce au
primit un bilet special și că
sunt obligați să o părăsească
înainte de ora 21:00. Care să
fie explicația acestei restricții
decât cea a discriminării și
lezării drepturilor omului în
regiune? Și mai inexplicabilă
adresarea așa-zisului MAI de
la Tiraspol către autoritățile
de la Chișinău de a nu

îngrădi
participarea
„cetățenilor
RMN”
la vot, amintind că
anterior
Tiraspolul
a satisfăcut cererea
Chișinăului (de fapt a
lui Dodon) de a permite
locuitorilor din raioanele de
est realizarea dreptului la vot.
CINE AMENINȚĂ PACEA
ÎN TRANSNISTRIA?
Scrutinul de la Tiraspol
nu putea fi realizat fără o
monitorizare a Kremlinului.
Desfășurarea lui a fost
secundată de un întreg
desant de deputați și
lucrători ai aparatului Dumei
de Stat a Federației Ruse.
Firește, oficialii ruși au
procedat la un schimb de
opinii cu liderul tiraspolean
Vadim Krasnoselki privind
relațiile reciproce rusotransnistrene. Dar deputații
ruși nu au „ratat” ocazia de
a critica ultimele declarații
ale Chișinăului privind
retragerea trupelor rusești
dislocate ilegal pe teritoriul
Republici Moldova. De
altfel, mai mulți oficiali
ruși s-a grăbit să condamne
unilateral declarațiile Maiei
Sandu în acest context.
Președintele ales, a doua zi
după scrutinul de la Tiraspol,
a explicat, o dată în plus, în
cadrul unei conferințe de
presă, că Rusia trebuie în
primul rând să-și retragă
Grupul Operativ al Trupelor
Ruse (GOTR), prezența
acestuia nefiind stipulată în
nici un acord dintre Chișinău
și Moscova. Cât privește
misiunea pacificatorilor ruși,
prezenți în zona de securitate
în baza Acordului din 1992,
aceasta trebuie transformată
într-o misiune civilă sub
egida OSCE, de mai multă
vreme neexistând pericolul
unor acțiuni militare între
cele două maluri. Or, cei
care sabotează reglementarea
pașnică
a
conflictului
sunt tocmai autoritățile
de la Tiraspol cu sprijinul
militarilor ruși. Din 17 martie
și până pe 1 iunie curent,
Tiraspolul a instalat în Zona
de Securitate 37 posturi de
control „grănicerești” ilegale.
Aceste acțiuni de îngrădire a
circulației pentru locuitorii
din 11 localități aflate
sub jurisdicția Republicii
Moldova nu au nimic cu
carantina pandemică, ea
fiind mai degrabă un pretext
de a extinde teritoriile
ocupate de separatiști. O
politică inspirată direct de
Kremlin. În același diapazon
de acțiuni sfidătoare se
înscrie și răpirea celor patru
cetățeni moldoveni de către
securitatea transnistreană în
noaptea de 7 spre 8 octombrie
curent, învinuiți de spionaj
împotriva
Tiraspolului.

D i di
f
Doi
dintre eii nu au fost
nici până astăzi eliberați,
iar tentativele Delegației
Republicii
Moldova
în
Comisia Unificată de Control
de a convoca o ședință și
a discuta aceste probleme
sunt sabotate de Tiraspol
în mai multe rânduri din
iunie și până în prezent.
Mai mult, trupele ruse din
cadrul GOTR organizează și
participă direct la manevre
militare, ale cărui scop
nedisimulat este instruirea
forțelor
transnistrene
contra
unei
eventuale
agresiuni a Chișinăului. Iar
cele mai sfidătoare acțiuni
ale conducerii GOTR țin
de
tentativele
repetate
de a recruta minori din
Transnistria și implica în
mișcarea militar-patriotică
„Юнармия”
(Armata
Tânără) din Federația Rusă.
Aceștia sunt încurajați să
depună un jurământ de
intrare în unitatea militară
„Steaua Roșie”, parte a
aceleiași mișcări din Rusia,
fiind ulterior instruiți de
militarii GOTR.
De altfel, în tot corul lor,
politicienii și purtătorilor
de cuvânt ruși par să uite
că practic toți președinții
și Guvernele
Republicii
Moldova, cu excepția lui
Dodon și a Guvernului
Chicu, au insistat întotdeauna
pe retragerea GOTR. Și că
din 2003 Chișinăul a insistat
întotdeauna pe transformarea
misiunii
de
menținere
a păcii din regiunea
transnistreană într-o misiune
civilă internațională de
monitorizare. Mai mult,
la 17 mai 2010 Președinții
Dmitri Medvedev și Viktor
Ianukovici, într-o declarație
comună, au sprijinit ideea
transformării
operațiunii
ruse de menținere a păcii
într-o misiune internațională
civilă sub egida OSCE.
Așadar, această poziție nu
este atât a Moldovei, cât și
a Rusiei și, evident, a altor
mediatori?
CÂT TIMP VA APĂRA
TRANSNISTRIA
BAIONETA SOLDATULUI
RUS?
Conform datelor CEC
tiraspolene, în „parlamentul
transnistrean”
(Sovietul
Suprem),
majoritatea
locurilor vor fi ocupate de
actualii deputați, inclusiv
de președintele acestuia,
Alexandr
Korșunov.
Majoritatea
deputaților
sunt membri ai Partidului

„Obnovlenie”
Ob l i ” (”Reînnoire”),
(”R î i ”)
rămas practic singurul în
regiune și nereprezentând
altceva
decât
„Sheriff
Corporation”, care controlează
atât mediul de afaceri, cât și
clasa politică din republica
nerecunoscută. Te-ai mira
ca noua componență a
administrației de la Tiraspol
să schimbe comportamentul
față de puterea de la Chișinău.
Liderul transnistrean Vadim
Krasnoselski a și declarat
că „un dialog normal este
imposibil” atâta timp cât
Chișinăul nu va accepta
Transnistria ca un partener de
la egal la egal. Și o sfătuiește
pe Maia Sandu și politicienii
de la Chișinău să facă o
retrospectivă a relațiilor de
30 de ani dintre RMN și
Republica Moldova, așa încât
să înțeleagă că Transnistria
este un stat independent, un
vecin cu care trebuie purtat
„un dialog normal”.
După cum se vede, Maia
Sandu, nu va duce lipsă de
„sfetnici” nici din interior, nici
din afară. Agresivitatea cu care
regimul de la Tiraspol tratează
nu numai Chișinăul, dar și
cetățenii proprii este tot mai
evidentă și mai supărătoare.
Potrivit unui raport al
asociației Promo-LEX, în
regiunea
transnistreană
numărul de deținuți depășește
de cinci ori media europeană
de încarcerare și aproximativ
de trei ori media din Republica
Moldova. Este un indicator
ce ține de respectarea
drepturilor omului. Or, când
cetățenii blochează podul
ce leagă orașele Râbnița și
Rezina, protestând astfel față
de interdicția de a merge
pe malul drept al Nistrului
la muncă, ține nu atât de
drepturile omului sau libera
circulație, cât de simpla
posibilitatea de a asigura
familia cu strictul necesar, ca
să nu zicem de un trai decent.
„Soldatul rus a fost, este și
va fi apărătorul locuitorilor
Transnistriei”, declara liderul
de la Tiraspol la inaugurarea
unui monument al militarilor
GOTR, eveniment consacrat
aniversării a 25 de ani de la
crearea în regiune a GOTR,
organizat în baza fostei
Armate a 14-a a URSS. Cât se
va mai menține regimul de la
Tiraspol numai pe baioneta
sau kalașnikov-ul soldatului
rus? Va avea noua putere de
la Chișinău înțelepciunea de a
valorifica, alături de sprijinul
internațional, și nemulțumirea
crescândă
a
populației,
autohtone și alolingve, din
regiune?

OCOLUL PĂMÂNTULUI
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RĂZBOIUL „LUMII NOI”
SUA VA SANCŢIONA ANCHETATORII
ÎMPOTRIVA „LUMII VECHI” (II) CRIMELOR DE RĂZBOI DE CARE SUNT
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro
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ACUZAŢI SOLDAŢI AMERICANI

Tribunalul Penal Internaţional (TPI) a colectat proba privind tortura, violul și alte crime
comise de forţe americane în cursul războiului din Afganistan.
Administraţia Trump va adopta sancţiuni economice împotriva angajaţilor organizaţiilor
internaţionale care cercetează posibile crime de război comise de soldaţi americani în
Afganistan și le va interzice intrarea pe teritoriul SUA, au anunţat demnitari americani prin
intermediul The York Times.

S

chimbarea de care se vorbește insistent
pe plan global, în toate domeniile și la
toate nivelurile, nu vine însă de la sine și nu
este lină. Nimeni nu cedează de bunăvoie.
Dominaţia și influenţa se obţin prin luptă.
Între lumea veche și lumea nouă se duce
un război hibrid, iar tensiunea erupe în
răstimpuri, în versiuni ale crizei pe care le
vedem cu toţii – competiţia pentru supremaţie
globală SUA – China, criza relaţiilor
transatlantice, creșterea influenţei marilor
puteri non-occidentale (China. Rusia, în viitor
poate India etc.), criza migraţiei pe traseul
Orient-Occident, îmbătrânirea populaţiei,
criza natalităţii occidentale și schimbarea
structurii demografice a societăţilor din Vest
(extrem de vizibilă deocamdată în marile
orașe), declinul democraţiei liberale și
extinderea populismului liberal (conservator
sau socialist), partide tradiţionale vs. partide
noi, apariţia unei noi generaţii civico-politice,
care nu are memoria comunismului și nici
aversiune instinctivă la adresa lui, facţiuni
stângiste care neagă principiul meritocraţiei,
valorile istorice, excelenţa și libertatea
academică, văzând peste tot „discriminare”
(„cancel culture”, „marxism cultural”,
Antifa, universităţi și mass-media puternic
ideologizate, noul și ridicolul Premiu
Oscar devenit un carnaval al diversităţii
în locul selecţiei neutre a celor mai bune
filme de artă etc) versus grupări de extremă
dreaptă (tradiţionaliști, ultraconservatori,
bigoţi) care vor să calce complet în picioare
„corectitudinea politică” și progresul
social, ciocnirea guvern-mișcări populiste
extremiste de tip catch-all, precum Vestele
Galbene, secularism vs. doctrină creștină
reinstaurată în legi și constituţii, globalizare
vs. protecţionism, vechiul NATO vs. Armata
Europeană, capitalism - postcapitalism,
industrie și locuri de muncă vs. protecţia
mediului etc.
Toate aceste falii vorbesc de delimitarea
tot mai netă a vechiului sistem liberal de noul
model în care unii doresc să intrăm cât mai
repede, fie că îl percep din perspectiva noii
stângi, fie a unei drepte ultraconservatoare.
A vorbi astăzi despre Occident, capitalism,
anticomunism, neoliberalism, piaţa liberă
(consensul de la Washington”, 1990) nu mai
este foarte trendy printre și pentru tinerii de
18-20 de ani, așa cum era pentru generaţia
studenţilor din anii 90. A te îngrozi de
perspectiva influenţei nefaste a Rusiei, China
sau regimurilor autoritare asupra Europei
sau regiunii în care trăim nu pare să mai fie
principala îngrijorare a celor care tocmai ies
din vârsta adolescenţei, așa cum era pentru
noi acum 30 de ani. Nici măcar existenţa sau
apartenenţa la NATO sau UE nu li se mai par
celor născuţi în libertate prioritatea absolută
(…)
UE face parte în același timp din lumea
veche, dar se proclamă a fi și liderul inspirator
al lumii noi, se teme de valul schimbărilor
globale, dar vrea să le gestioneze cu inteligenţă
și nobleţe în valori, vrea parteneriat strategic
cu marea Chină a lui Xi Jinping și a Partidului
Comunist Chinez, dar va introduce Legea
Masgniţki (de sorginte americană) pentru
pedepsirea celor care încalcă drepturile

omului – adică exact regimurile abuzive de
la Beijing, Moscova sau Teheran, cu care vrea
să facă afaceri -, se deschide și se închide
în același timp (nu e clar în ce va consta
reforma sistemului imigraţiei), este idealistă
și generoasă, dar realizează că trebuie să fie
în același timp pragmatică și tranzacţională,
dorește să-și repatrieze producţia și să-și
recâștige autonomia industrială, dar are grijă
de mediu și anunţă că, până în 2050, nu va mai
polua deloc, vrea „să-și protejeze cetăţenii”,
dar nu are niciun cuvânt bun de spus la
adresa SUA, ai cărei soldaţi, bani și armament
au protejat libertatea și securitatea câtorva
generaţii de europeni din 1917 încoace, de
la prăbușirea Europei ca și „centru al lumii”
sub asaltul agresorilor, mirajul dictatorilor și
delirurile ideologice de dreapta sau de stânga
(…)
UE și România au dileme majore în a
alege între lumea veche și lumea nouă, între a
conserva și a schimba, dacă reţeta nu va putea
fi mixtă, a-la-carte, ci cu meniu fix. În politica
internaţională, ordinea veche (liberală și
occidentală) este categoric mai bună pentru
noi – ca europeni și ca români – decât ceea ce
se prefigurează acum, cu ascensiunea globală
a Chinei și regională a Rusiei și posibila
destructurare a Occidentului transatlantic.
Nici UE, nici România nu ar trebui să-și
dorească altceva. Cu greu ne putem imagina
un sistem al relaţiilor internaţionale în care să
fim mai bine poziţionaţi și mai siguri decât
am fost în ultimul deceniu.
Pe plan intern, România trebuie însă să
părăsească urgent vechiul mod de a face
politică, deschizându-se spre schimbare spre
nou, spre secolul XXI, spre reforme, având
însă grijă totodată la tentaţiile populismului
liberal care vor crește și la noi, ca peste tot.
La urma urmei, fiecare dintre noi ne putem
pune întrebarea sinceră și dificilă – cărei lumi
simţim că îi aparţinem sufletește și intelectual,
celei vechi sau celei noi?
Ca în toate marile momente de cotitură
ale istoriei, va trebui să fim atenţi și lucizi și
să evaluăm corect tot ceea ce ni se spune că
este nou. Nu tot ce este nou este bun și nu
tot ce este bun este nou. Vedem asta de la
nivel macro (noua cultură socială și politică,
noua ordine globală) până la nivel micro
(noul învăţământ online, care marchează
incontestabil un regres calitativ), noul Oscar
sau noul tip de mass-media.
Efortul de a se pregăti pentru schimbările
care vin peste noi este uriaș - solicită statele,
naţiunile,
organizaţiile
internaţionale,
comunităţile locale și profesionale, oamenii
de știinţă, intelectualii publici, businessurile,
familiile și indivizii. A pune etichete
generaliste (vechi egal rău și nou egal bun sau
invers, după opţiunea ideologică socialistă
sau conservatoare) înseamnă să riscăm
decizii care să ne ducă în direcţii aventuroase,
pe care să le regretăm ulterior.
Discursul președintei Comisiei Europene
trebuie (…) să facă pasul de la excelenta
analiză a contextului și încercărilor prin care
trecem, la capacitatea politică efectivă de
a conduce nava totuși fragilă a UE printre
aisbergurile înșelătoare ale trecerii de la
lumea veche la lumea nouă.

Președintele Trump a dispus restricţii
drept avertisment pentru TPI, ai cărui
anchetatori au colectat probe privind
crime împotriva umanităţii – inclusiv
tortură și viol, comise de forţele americane
în Afganistan și în stații de interogare
ale CIA din străinătate. Sancţiunile și
restricţiile de viză au fost anunţate de
secretarul de stat Mike Pompeo, secretarul
apărării Mark T. Esper, procurorul general
Willam P. Barr și consilierul Casei Albe pe
probleme de securitate naţională Robert
O’Brien.
„Suntem îngrijoraţi că ţări adversare
manipulează TPI prin încurajarea acestor
acuzaţii împotriva militarilor SUA”, a
afirmat administraţia Trump într-un
comunicat. Ea a invocat, totodată, un
„motiv solid de a crede că există corupţie și
abuz” din partea TPI și a procurorului șef
„punând în discuţie integritatea anchetei
sale privind militari americani”.
În cadrul anunţului făcut la
Departamentul de Stat, Barr a declarat că
oficiali americani sunt îngrijoraţi că Rusia
încearcă să manipuleze TPI.
SUA nu sunt parte la TPI, care a fost
înfiinţat în 2002 pentru a investiga crime
împotriva umanităţii și de genocid și are
sediul la Haga, în Olanda. Însă, cetăţenii
americani pot să cadă sub jurisdicţia lui,
dacă TPI investighează crime din ţări care
au aderat, cum e Afganistanul.
Și oficiali afgani au obiectat faţă de

anchetă și au declarat că cercetează în mod
independent posibile crime de război.
Mike Pompeo a calificat ancheta TPI
drept o „acţiune cu adevărat uluitoare de
către o instituţie politică fără răspundere,
dându-se drept organ judiciar”. Anul
trecut, Pompeo a revocat viza procurorului
șef TPI, Fatou Bensouda, după ce își
exprimase intenţia de a cerceta acuzaţiile.
El s-a angajat, totodată, să revoce viza
oricărei persoane implicate într-o anchetă
care privește cetăţeni americani.
Fatou Bensouda a declarat că TPI
deţine suficiente informaţii pentru a proba
că forţele americane au „comis acte de
tortură, tratamente crude, ultraj asupra
demnităţii personale, viol și violenţă
sexuală” în Afganistan, în perioada 20032004, și ulterior în siturile clandestine ale
CIA din Polonia, România și Lituania –
toate aceste trei ţări fiind membre ale TPI.

LA MOSCOVA, STUDENŢII ÎI VOR
ÎNLOCUI PE PROFESORII ÎN VÂRSTĂ
Moscova a hotărât să-i trimită pe studenţi
la catedră, în școlile primare, pentru a-i
înlocui pe profesorii și învăţătorii vulnerabili,
deoarece ţara înregistrează bilanţuri record
de noi cazuri de coronavirus, dar rezistă
ideii de carantină naţională, relatează The
Guardian.
Serghei Sobyanin, primarul capitalei
Rusiei, a anunţat recent că liceele vor
rămâne închise după o vacanţă de toamnă
extinsă, cu aproape jumătate de milion de
elevi care învaţă de la distanţă.
Dar școlile primare se vor deschide, iar

la clasă se vor trimite stagiari și proaspăt
absolvenţi, care vor fi supravegheaţi
„remote” de profesori experimentaţi. Astfel,
Moscova protejează profesorii în vârstă
și pe cei care suferă de boli cronice, spune
primarul.
Anunţul vine după ce autorităţile
sanitare din Rusia și din alte state au apelat
la studenţii la medicină, pentru a lupta
împotriva coronavirusului. Sobyanin a spus
că decizia „nu a fost ușoară, dar necesară”,
în timp ce Moscova continuă să înregistreze
aproximativ 5.000 de noi cazuri în fiecare zi.

PETRECERE DE POMINĂ A PRINŢULUI MOŞTENITOR
Prinţul saudit Mohammed bin
S
Salman
(35 de ani) e în centrul unor
d
dezvăluiri
picante făcute de doi
ju
jurnaliști
americani, în cartea „Sânge
și petrol”.
Fiul regelui Arabiei Saudite, unul
d
dintre
cei mai bogaţi, dar și mai
in uenţi oameni ai planetei, a cheltuit
infl
re
recent
50 milioane de dolari pentru
u party privat, organizat pe o insulă
un
izolată din Maldive,
Maldive departe de ochii lumii
lumii.
Excesele făcute de Mohammed bin Salman au ieșit la iveală recent, cu ajutorul a doi ziariști
de investigaţie din Statele Unite, Bradley Hope și Justin Scheck, care au reușit să ajungă în
posesia unor informaţii compromiţătoare, publicate în cartea „Blood land Oil” (Sânge și
petrol).
Astfel, opinia publică a aflat cu stupoare despre petrecerea sponsorizată de Bin Salman
în 2015, acolo unde oaspeţii săi de seamă au fost acompaniaţi de un număr de 150 de femei,
aduse în special din Rusia și Brazilia.
Disperat ca informaţiile din interior să nu ajungă în presă, prinţul saudit ar fi plătit fiecăruia
dintre cei 300 de angajaţi de pe insula respectivă câte 5.000 de dolari, fără succes însă. „Femeile
respective au primit permisiunea de a lua parte la petrecere doar după ce au fost testate pentru
depistarea unor eventuale infecţii cu caracter sexual”, au precizat autorii.
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Fotbal O NOUĂ ECHIPĂ REPREZENTATIVĂ
DE FOTBAL A ROMÂNIEI: UNDER 20
Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
România va avea o nouă echipă
reprezentativă, Under 20, decizia
fiind luată în ședința Comitetului
Executiv al FRF, care a avut loc luni,
30 noiembrie. Astfel, țara noastră
se alătură unor națiuni precum
Franța, Anglia, Italia, Spania,
Germania, Portugalia, Țările de
Jos sau Danemarca, fiind în același
l i
ă la
l acest nivel
i l de
d vârstă.
â ă
timp singura țară din Europa de Est cu o selecționată
Propunerea de înființare a noii echipe a venit din dorința de a oferi în
continuare meciuri internaționale generațiilor Under 19 care încheie ciclul,
eliminând astfel ecartul dintre Under 19 și Under 21. Noua reprezentativă
U20 a României va disputa meciuri amicale internaționale până când
jucătorii vor face pasul spre România U21.

CUPA ROMÂNIEI / PETROLUL MERGE ÎN OPTIMI
Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
Petrolul Ploiești s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României la
fotbal, „lupii” fiind conduși la pauză, după reușita lui Curpăn (15), dar au întors
soarta confruntării în partea secundă, Buhăescu (57) și Roige (77) marcând
golurile calificării. Succesul nu a fost unul facil în condițiile în care gazdele au
avut o echipă o echipă tânără și lipsită de experiență, Ceahlăul trimițând, în
primul „11”, cinci jucători născuți după anul 2000,
Ceahlăul: Cîmpianu – Moroșanu, Cojocaru, Andreș, Keita – Botezatu
– Curpăn (87
H
Hodorogea),
M
Matei, Darb (cpt),
A
Agafiței (81 R.
V
Vasile) – Mateiciuc
(9
(90+2
Anton).
A
Antrenor: Gabriel
R
Rădulescu.
FC
Petrolul:
A
Avram – Olaru,
M
Mondragon,
M
Manolache,
P
Poelmans
(46
V
Vajushi) – Salifu
–
Bratu
(55
C t ti
) L
hă
) R
i ((cpt),
t) B
d (46 Nicolae) – Balint
Constantinescu),
Lax (30 B
Buhăescu),
Roige
Bogdan
(81 Botic). Antrenor: Viorel Moldovan.
Au arbitrat: Andrei Baciu (Botoșani) – Iulian Cătălin Brînză (Botoșani) și
Mihăiță Adrian Noroc (Botoșani). Arbitru de rezervă: Sergiu Mavriche (Bacău).
Observatori: Cristian Sava (Bacău) și Vasile Vamanu (Bacău).
Pentru petroliști a mai rămas un singur joc de disputat în acest an, în
campionat, întâlnire ce se va disputa sâmbătă, de la ora 12.00, pe terenul Unirii
Slobozia.

Baschet DEBUT PENTRU PLOIEȘTENI ÎN LIGA I MASCULINĂ
Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
După o lungă așteptare, cele două echipe de baschet
seniori ale Ploieștiului, CSM și CSU, au luat parte la
primul turneu (și singurul din acest an) al ediţiei
2020-2021 a Ligii I masculine! Cele două formații
au și jucat meciul direct în runda a doua, după ce
în prima etapă au obținut victorii: CSM Ploiești
(antrenori Ionuţ Ivan și Robert Munteanu) s-a impus
cu 77-52 (25-14, 16-10, 11-15, 25-13) în faţa celor de
la ACSB Liliecii București, iar CSU Ploiești a trecut de
ACSB Liliecii București cu scorul de 79-67.
În derby-ul local, CSM a câștigat cu scorul de 10073 (32-12, 17-26, 21-22, 30-13) în fața CSU, într-un
joc pe care pe care l-a controlat de la un capăt la
celălalt.
Pentru CSM Ploiești au jucat: A. Carabulea (28
puncte, 5×3), A. Ene (19), Al. Chirilă (14, 1×3),

C Dumitru (11,
(11 1×3),
1×3) A.
A Damian (10,
(10 1×3),
1×3) M.
M
C.
Comănescu (10, 1×3), Șt. Neagu (4), I. Geangu (4), L.
Dănescu, D. Petre, G. Angelian și A. Rogozanu.
Următoarele partide oficiale sunt programate în
perioada 13-14 februarie 2021, când se vor organiza
turneele cu numărul 2.

Șah 12 MEDALII LA “PLOIEȘTI NEX GEN OPEN”
Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
La sfârșitul săptămânii trecute, vineri și sâmbătă, în
o
organizarea
CSM Ploiești și a ACS Royal Chess Ploiești, a avut
lo în sala de șah de la stadionul „Ilie Oană”, „Ploiești Nex
loc,
G Open”, o competiţie dedicată copiilor cu vârste cuprinse
Gen
în 5 și 10 ani. A fost un concurs de șah rapid la startul căruia
între
s
s-au
aflat 30 de tineri sportivi, iar șahiștii de la CSM Ploiești,
p
pregătiţi
de Petre Grigore, au reușit să obţină 12 medalii –
4 de aur, 2 de argint și 6 de bronz: aur – Ioana Moș (6 ani),
V
Vladimir
Boștină (5 ani), Emma Davicenco și David Dura;
argint – Melania Grigore (5 ani) și Alexandru Constantinoiu; bronz – Eduard Pană, Alexandru Lixandru,
Ianis Stângă, Iustin Vătășescu, Daria Constantinoiu și Ayan Stoica.
Tot în weekend, Antonia Radu a participat la un concurs online – Cupa Chesscraft Arena, reușind să
ocupe locul al 3-lea la general și locul 1 în competiţia fetelor, performanţe notabile în condiţiile în care la
startul întrecerii s-au aflat 104 sportivi. Competiţia a fost organizată de Academia de Șah, din București.

Fotbal VICTORII ÎN LIGA ELITELOR
Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat
ultima etapă, din acest an, în cadrul Ligii Elitelor,
reprezentantele Petrolului Ploiești câștigând meciurile
susținute, în deplasare, cu ACS Kids Tâmpa Brașov.
La „U19” elevii lui Victor Roșca s-au impus cu 4-0
(3-0), golurile celei de-a patra victorii ploieștene din
acest campionat fiind reușite de către Narcis Ghiță
(de 2 ori), Rareș Simionescu și Dan Stoica. Petrolul a
evoluat în formula: Paul Cernat – Iulian Duță, Andrei
Șerban, Octavian Mănescu, Ionuț Popa, Cristian
Licsandru, Alexandru Baron, Narcis Ghiță, Rareș
Simionescu, Raul Bucur și Dan Stoica.
La rândul lor, juniorii „U17” au legat cel de-al
patrulea succes consecutiv, impunându-se, contra
brașovenilor, cu scorul de 4-1 (1-1). Pentru formația

lui Gheorghe Liliac au punctat Juan Pătrașcu, Rafael
Popovici, Mihnea Rădulescu și Leonard Grigore.
Petroliștii au jucat în formula: Andrei Jercălău – Alex
Cazan, Juan Pătrașcu, Rafael Popovici, Daniel Andrei,
Sebastian Bălașa, Albert Dima, Andrei Sîrbu, Mihnea
Rădulescu, Alin Boțogan și Leonard Grigore.
În clasament, după disputarea a 10 etape, echipa
„U19” ocupă poziția a 9-a, cu un total de 12 puncte,
în vreme ce formația „U17” se situează pe locul 4, cu
18 puncte. Competiția se va relua la jumătatea lunii
martie, atunci când FC Petrolul Ploiești va găzdui
„dubla” cu Viitorul Constanța.

ALEXANDRU DEDU, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE
HANDBAL: ”CRED CĂ AȘ AVEA PROBLEME CU PIVOTUL DEDU!”
De la înălțimea funcției și de la înălțimea... taliei, chiar înainte de a pleca la turneul final al Campionatului European
de handbal feminin, Alexandru Dedu a acceptat un dialog mai neconvențional în care și-a dezvăluit pasiunile, a
răspuns la întrebări care nu i-au fost puse până acum și a povestit lucruri care nu erau deloc cunoscute, în ceea ce-l
privește. Ploieșteanul Dedu, fost mare pivot al naționalei care a scris istorie și în tricoul Barcelonei, a fost atras de
handbal încă de dinainte ca măcar să își dorească să-l practice. Acum conduce de ani buni destinele acestui sport
care încă mai respiră, încă mai produce emoție și încă ne mai menține iluzia că suntem acolo, sus, în elită, fie și doar
datorită fetelor.
Interviu realizat de Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
Care a fost prima legătură cu
handbalul și cum v-ați dat seama
că ăsta este drumul?
Prima legătură cu handbalul
a fost... fizică. Undeva în clasa a
cincea, am trecut de la baschet, că
antrenorii nu mai erau serioși, nu
mai veneau la antrenamente, tatăl
meu văzând că eu vreau să fac sport
m-a dus la Artur Hoffman, un
eminent antrenor și om de cultură
ploieștean, și cum dumnealui nu
avea grupă pentru vârsta mea, am
intrat la profesorul Ion Nicolae, la
liceul G.D. Gherea... De ce spun
fizic? Fiindcă eram singurul din
clasă care mă uitam la televizor, la
meciurile de handbal, copil fiind,
mic... E una dintre întrebările la
care e greu să găsești răspunsul,
de ce mă uitam? Că n-am avut
în familie, n-am avut tangențe cu
sportul ăsta.
Ce ați făcut cu primul salariu
de jucător?
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Hahaha...
Primul
salariu
l-am câștigat pe vremea când nu
existau salarii, prima oară am
fost angajat la ILSA Timișoara,
Industria Lânii Timișoara... dar
nu mai știu, nu mai țin minte ce
am făcut cu salariul ăla. Oricum,
nu ceva constructiv...hahaha...
Acum, din postura de
președinte al Federației, dacă
ați fi la un meci în care pe teren
l-ați vedea pe pivotul Alexandru
Dedu, ce i-ați reproșa și cu ce l-ați
lăuda?
Cred că aș avea probleme cu
pivotul Alexandru Dedu...
Detaliați?
Nu!
Numiți un moment al carierei
pe care ați vrea să-l schimbați...
Nu am. Nu am. Fiecare parte
din viața mea m-a făcut ceea ce
sunt acum, și nu regret absolut

nimic, nu-mi pare rău de absolut
nimic.
Dacă n-ar fi fost handbalul, ați
fi ales....ce?
Sunt genul de om foarte
adaptiv, mă consider o persoană
inteligentă și cred că aș fi făcut
performanță în orice alegeam să
fac...
Se spune că și bărbații plâng...
Ați plâns vreodată și dacă da, de
ce?
De ce, nu o să spun nimănui. Și
da, am plâns, da, plâng, și nu-mi e
rușine să plâng.
Să
spunem
că
aveți
posibilitatea să luați masa cu un
actor, actriță, cântăreț, cine ați
vrea să fie?
Bună întrebare. Sunt destui
oameni din țară și din peisajul
internațional care-mi plac, dar
dacă mă întrebi acum... Am avut

ocazia să stau de
vorbă cu el, și da,
chiar dacă știu că
nu mai e posibil,
mi-ar plăcea să iau
masa cu Gheorghe
Dinică...
Spuneți-mi
ceva ce nu știe lumea despre
dumneavoastră... De exemplu, o
pasiune ascunsă, un hobby...
Cei care mă cunosc, apropiații
știu că pasiunile mele sunt
constante și de lungă durată. Cea
mai mare pasiune a mea a fost
motocicleta și este, din păcate,
încă nu m-am reapucat de ea, iar
altă pasiune a mea e informatica.
Și calculatoarele.
Merită mai mult handbalul
românesc
decât
primește
momentan de la public,
autorități?
Problema nu este...În peisajul

actual, handbalul este bine
așezat în momentul de față, și ca
performanță, și ca percepție, și
ca finanțare. Problema noastră
vine din altă parte, că sportul,
în general, și handbalul, în
particular, nu se pot ridica
deasupra societății, și cred că
îmbunătățirea trebuie să vină de
la noi.
Un mesaj pentru fanii de
acasă, din Ploiești, și pentru
cititorii Ziarului Ploieștii...
Sunt ploieștean și o să mor
ploieștean, și iubesc Ploieștiul și
Prahova, dar sunt dezamăgit de
realitate...

INEDIT
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RĂPIREA LUI JOHN PAUL GETTY AL III-LEA.
RĂPITORII I-AU TRIMIS CELUI MAI BOGAT
OM DIN LUME URECHEA PROPRIULUI NEPOT
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Chiar dacă reușesc întotdeauna să ne fascineze, filmele de la Hollywood se încadrează adesea în niște
șabloane. La prima vedere, nici pelicula lui Ridley Scott „Alt the Money în the World” (Toţi banii din lume)
nu face excepţie. Descendentul unei familii extrem de bogate este răpit în plină stradă, iar rudelor li se cere
o răscumpărare uriașă.
După un astfel de început, cinefilii pasionaţi ar fi tentaţi să spună că știu cum vor evolua lucrurile.
Poliţiștii intră pe fir și după o laborioasă anchetă, presărată cu nenumărate răsturnări de situaţie, reușesc
să-i prindă pe răufăcători, eliberând victima. În 99 la sută dintre cazuri, ar avea dreptate. Numai că „All
the Money in the World” este inspirat de un caz real, iar viaţa are marea calitate de a bate deseori filmul.

RĂPIREA UNUI
GETTY
Hohn Paul Getty III a fost
răpit în Piazza Farnese din
Roma pe 10 iulie 1973, la 3
dimineaţa. A fost imediat
legat la ochi și transportat
într-o peșteră din Calabria,
unde a fost închis. Avea
numai 16 ani, dar trăia
departe de părinţii săi.
Aceștia divorţaseră încă din
1964, când John Paul Getty
III avea opt ani. Tatăl său
se recăsătorise cu actriţa
Talitha Pol în 1966, iar noua
familie ducea o viaţă hippie,
petrecând mult timp între
Marea Britanie și Maroc.
Băiatul a rămas în Italia,
împreună cu mama sa Gail,
și a fost înscris la școala
internaţională
britanică
St. Gerorge din Roma.
În iulie 1971, mama sa
vitregă a murit în urma
unei supradoze de heroină,
iar tatăl său a fost nevoit să
se mute în Marea Britanie
pentru a scăpa de acuzaţiile
de deţinere de droguri cu
care se confrunta în Italia.
La începutul anului
1972, adolescentul a fost
exmatriculat, după ce a
pictat pe un hol al școlii un
uriaș mesaj insultător la
adresa directorului. A rămas
în Italia, trăind o viaţă de
boem, frecventând cluburi
de noapte și participând la
manifestaţii de stânga.
Înzestrat cu un oarecare
talent, și-a câștigat viaţa

făcând bijuterii
bijuterii, tablouri
și desene animate. A jucat
în filme și a pozat pentru
reviste deochiate. Revista
italiană
pentru
adulţi
Playmen i-a plătit 1.000 de
dolari pentru a poza nud
pentru numărul său din
august 1973. Fotografiile au
apărut, de altfel, la o lună
după ce tânărul a fost răpit.

RĂPITORII CER O
SUMĂ FABULOASĂ
La două zile după răpire,
mama sa a primit o cerere de
răscumpărare. Era vorba de o
sumă – în jur de 17 milioane
de dolari. Gail Harris nu
are bani. E anunţată poliţia,
dar oamenii legii și chiar
membri ai familiei Getty pun
la îndoială faptul că băiatul a
fost într-adevăr răpit. Se știa
de glumele lui că va pune la
cale propria răpire pentru a
stoarce bani de la bunicul
miliardar.
În disperare de cauză, tatăl
băiatului, John Paul Getty
Jr., se adresează părintelui
său J. Paul Getty, dar acesta
refuză să plătească. Motivul
invocat era cât se poate de
raţional, dacă plătește, toţi
ceilalţi 13 nepoţi ai săi vor
deveni ţintele unor tentative
de răpire.

CINE ERA
J. PAUL GETTY?
J. Paul Getty era la fel
de zgârcit ca Harpagon. Se

spune chiar că a instalat
temporar un telefon cu fise
în reședinţa sa pentru ca
oaspeţii să nu-i încarce nota
de plată, deși era posesorul
unei averi fabuloase.
În 1957, revista Fortune
l-a proclamat cel mai bogat
american. La rândul ei,
Cartea Recordurilor din
1966 l-a declarat cel mai
bogat om din lume, evaluând
averea sa la 1,2 miliarde
de dolari (echivalentul a
aproximativ 7,2 miliarde
dolari la valoarea din 2018).
Fiul unui petrolist din
Oklahoma), Paul Getty
a avut succes chiar de la
prima afacere, pornită la
începutul Primului Război
Mondial. A făcut milioane,
iar Marea Criză nu l-a
doborât, dimpotrivă. În
timp ce strângea milioane,
s-a căsătorit cu cinci femei și
a avut cinci fii.
Marea lovitură avea
să o dea, însă, în Arabia
Saudită. Începând cu 1949,
Getty i-a plătit lui Ibn Saud
9,5 milioane de dolari în
numerar și 1 milion de dolari
pe an pentru o concesiune
pe 60 de ani pentru niște
terenuri din apropierea
graniţei
dintre
Arabia
Saudită și Kuweit, deși acolo
nu fusese descoperit petrol.
Din 1953, concesiunea
saudită a lui Getty produce
16 milioane de barili pe an,
ceea ce îl ajută să devină
unul dintre cei mai bogaţi
oameni din lume.

SE ÎNGROAȘĂ
GLUMA
Să-l lăsăm, însă, pentru
moment pe bogatul petrolist
și să ne întoarcem la nepotul
lui. Nervoși că cererea lor
nu e satisfăcută, răpitorii
băiatului trimit o a doua
cerere de răscumpărare, dar
aceasta e întârziată de o grevă
a Poștei Italiene. Pe măsură
ce timpul trece, bandiţii își
schimbă comportamentul.
Îi iau lui John Paul Getty III
radioul, ucid păsărea pe care
acesta o adoptase ca animal
de companie și încep să
joace ruleta rusească ţintind
capul băiatului.
În
noiembrie
1973,
un ziar primește un plic
care conţine o ureche
umană și o ameninţare
din partea răpitorilor că-l
vor mutila pe Paul dacă nu
primesc 3,2 milioane de
dolari (echivalentul a 18,4
milioane de dolari în 2019).

Scrisoarea i-a îngrozit pe
ziariști. „Aceasta este prima
ureche a lui Paul. Dacă peste
zece zile familia încă mai
crede că aceasta este o glumă
pusă la cale de el, atunci vom
trimite și cealaltă ureche. Cu
alte cuvinte, va ajunge acasă
bucăţele”.

O RĂSCUMPĂRARE
NEGOCIATĂ LA
SÂNGE
După un timp, au apărut
fotografii cu tânărul Getty
cu urechea tăiată, și noi
cereri adresate familiei de
a plăti răscumpărarea. În
cele din urmă, bunicul e
de acord să plătească, dar o
răscumpărare mult redusă.
Suma finală oferită de bătrân,
2,2 milioane de dolari, a
fost cea mai mare pe care
contabilii săi au spus că i-o
pot deduce din impozite, se
spune într-o carte publicată
în 1995 de John Pearson.
Restul banilor, până la
cele trei milioane negociate
cu răpitorii, au fost achitaţi
de tatăl băiatului. John Paul
Getty Jr., a luat opt sute de
mii de dolari de la patriarhul
familiei, angajându-se să-i
ramburseze banii cu o
dobândă de patru procente.

ABANDONAT
ÎNTR-O
BENZINĂRIE
PĂRĂSITĂ
În luna decembrie a
acelui an, John Paul Getty
III a fost eliberat. A fost
găsit într-o benzinărie
abandonată. La un an
după aceea, s-a căsătorit
cu Gisela Zacher. Au avut
un fiu, actorul Balthazar
Getty, iar John Paul a
adoptat-o și pe fiica Giselei.
În 1981, bărbatul a avut un
accident vascular cerebral
pe fondul consumului
de narcotice și a rămas
paralizat. Practic, nu și-a
mai revenit niciodată cu
totul. S-a stins la numai 54
de ani, în 2011.

Printre ei se afla
afla și Girolamo
Piromalli,
cunoscut
porecla
Mommo.
cu
Bărbatul era șeful clanului
Piromalli’ndrina din Gioia
Tauro. Clanul făcea parte din
faimoasa Ndrangheta, mafia
calabreză.
În septembrie 1974,
Mommo a reușit să evadeze
dintr-o clinică din Roma
unde fusese transferat pentru
a primi tratament pentru
ulcer. A fost arestat din nou
în octombrie 1975 la Roma.
Chiar dacă șeful lui
Mommo, Girolamo Piromalli
era în posesia bancnotelor

plătite pentru eliberarea
lui Getty, numai doi dintre
bandiţi au fost condamnaţi
și trimiși în închisoare.
Ceilalţi, inclusiv Piromalli și
Mommo, au fost achitaţi din
lipsă de dovezi. Din câte se
pare, răscumpărarea a fost
folosită pentru a cumpăra
camioanele
necesare
instituirii unui monopol de
transport asupra construcţiei
portului Gioia Tauro. Un
om de afaceri, la fel de lipsit
de scrupule ca și bunicul lui
Paul, pusese la cale răpirea
ca să-și extindă afacerile
înfloritoare.

ȘEFII RĂPITORILOR,
ACHITAŢI DE
JUSTIŢIA ITALIANĂ
Până la urmă, poliţia
italiană a reușit să dea de
urma răpitorilor. Nouă
bărbaţi au fost arestaţi pe 23
martie 1974 în Giolia Tauro.
PAGINA
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MINTE, TRUP, SUFLET

Ziarul Ploiestii

Horoscop săptămânal

03 - 09 decembrie 2020

Sfatul astrologic al săptămânii: „Un om liber este acela care poate visa orice...”
Berbec

Taur

Ţi se deschide
apetitul pentru
cunoaștere, în
toate formele sale:
lecturi noi, schimburi
de idei, începerea
unor studii, discuţii
filozofice și chiar
călătorii îndepărtate
(fie și în plan ideatic).
Curiozitatea este la cote
maxime, deși totul se
rezumă la abstract.

Balanță

Săgetător
22 noiembrie - 21 decembrie
Rubrică realizată de Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com

S-ar putea să
intri în dispute pe
teme financiare cu
creditorii, partenerul/a
sau rudele. Te neliniștește
problema banilor și, în
general, devii ușor nervos/
oasă. Agitaţia mentală
poate surveni și din cauza
unor probleme cu vecinii,
fraţii/surorile dar și din
preocuparea cu domeniul
ocult sau cel erotic.

Scorpion

Vei fi foarte
ocupat/ă în perioada
imediat următoare, în
sensul că vei fi foarte
activ/ă în comunicare
și te vei afla în continuă
mișcare rezolvând multe
treburi (uneori simultan).
Nu este exclus să te
înscrii la niște cursuri
interesante, poate pe teme
filozofice și spirituale.

Dacă în ultima
perioadă ţi-ai
făcut griji cu privire
la bani și gestionarea
lor, acum beneficiezi
de gândirea practică
necesară pentru a face
ordine în acest sector.
Ești norocos/oasă și
inspirat/ă în găsirea
unor soluţii noi și
ingenioase de a face
bani.

Gemeni
Pui mare preţ
pe partenerii cu
care te poţi angaja
în activităţi intelectuale.
Ești atras/ă de asocierile
cu oameni dinamici,
poate mai tineri,
inventivi și aventuroși.
Atenţie la persoanele
care de fapt nu sunt de
încredere. Evită să îţi
faci griji!

Săgetător
Îţi este la
îndemână să îţi
exprimi personalitatea
exuberantă, optimistă,
curioasă și jucăușă în
mod direct, așa cum îţi
place. Spiritul dreptăţii
și al adevărului va ieși
la lumină, ceea ce te
face un/o partener/ă
de discuţii cautat/ă și
apreciat/ă.

Rac

Leu

Acordă o
atenţie deosebită
sănătăţii, ești
predispus/ă mai
ales la surmenare.
Călcâiul lui Ahile
este sistemul nervos.
Organizează-ţi riguros
activitatea curentă sau
la muncă pentru a-ţi
păstra ordinea și pentru
a lucra calm.

Fecioară

Te
caracterizează
spiritul ludic zilele
acestea, chiar îţi face o
reală plăcere compania
copiilor. Pe plan amoros
nu duci lipsă de flirturi
și jocuri intelectuale. Nu
multiplica conexiunile
sentimentale. Nu face
speculaţii financiare
deorece vei fi pagubit/ă.

Poţi pune bazele
unei afaceri pe
care să o conduci
de la domiciliu, poţi intra
în afaceri imobiliare
sau îţi poţi schimba
reședinţa datorită unei
oportunităţi financiare
noi. Te concentrezi bine,
ai o memorie bună și te
gândești preponderent la
trecut. Relaţiile de familie
și atmosfera din casă sunt
efervescente.

Vărsător

Capricorn
Vrei să te
retragi, să stai
în solitudinea
propriilor gânduri,
chiar să meditezi. Nu
te interesează discuţiile
zgomotoase și vorbele
de prisos. Discreţia este
vitală pentru tine și
preferi să vizualizezi, să
visezi cu ochii deschiși la
ceea ce ai putea crea.

Intuiţia ta este la
cote înalte, o poţi
pune la treabă pentru
a construi planuri pe
termen lung și pentru
a te ghida către ceea
ce te face cu adevărat
fericit/ă. Alătură-te
grupurilor din care faci
parte și împărtășește-ţi
ideile; vei ști să vorbești,
dar și să asculţi.

Pești
Părerile tale
contează și se vor
face auzite într-un
context oficial, poate ţi
se va cere sfatul sau vei
fi pus/ă într-o poziţie
de autoritate. Oricum,
ești preocupat/ă de
cariera și/sau afaceri.
Ai încredere în tine,
vei putea să îţi asumi
responsabilităţi și să îţi
consolidezi reputaţia.

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.
$LJULMČVČ

$LJULMČVČ18
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Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

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

nu lucrăm

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

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

