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„De mult de tot așa e mersul lumii: Cine e prost, către pieire trage!”

- Culese de Tata

Hans Sachs (1494 - 1576) poer german

SPITALELE DIN ROMÂNIA, ÎNCHISE PENTRU
CAZURILE CARE NU REPREZINTĂ URGENȚĂ

Î

ncepând de marți, Grupul de
Comunicare Strategică a anunțat că
autoritățile române au suspendat, în toate
spitalele publice și private din România,
pentru o perioadă de 14 zile, internările
pentru intervențiile chirurgicale și alte
tratamente și investigații medicale spitalicești,
care nu reprezintă urgență și care pot fi
reprogramate. De asemenea, s-au suspendat
consultațiile programate și programabile în

structurile ambulatorii ale spitalelor publice
și private. În termen de 48 de ore de la intrarea
în vigoare a ordinului, se externează toți
pacienții care nu reprezintă urgențe și care
nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor
medicale în spital. Conducerile spitalelor
pot decide reorganizarea programului și a
permanenței personalului, prin introducerea
activității medicale în regim de ture și gărzi,
fără afectarea salarizării personalului.

TCE LIMITEAZĂ
LA 11 ORE

TRANSPORTUL PUBLIC
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ARMATA IESE ÎN
STRADĂ. CARANTINĂ
TOTALĂ ÎN ROMÂNIA

C

omitetul local pentru situații de urgentă Ploiești
a hotărât ca, pe întreaga perioadă a stării de
urgență, să reducă drastic programul de transport
public. Astfel, tramvaiele, troleibuzele și autobuzele
vor circula numai în trei tronsoane orare, respectiv:
05.30-09.00; 14.30-19.30; 21.00-23.30. În acest interval
circulația se va face cu frecvența programului normal.

P

reședintele și Guvernul României
au impus carantină totală în
România. Nici un român nu va mai
circula pe străzi fără adeverință de
serviciu sau declarație pe proprie
răspundere. Persoanele cu vârsta mai
mare de 65 de ani vor avea permisiunea
să circule între orele 11.00-13.00, iar

dacă lucrează sau merg la câmp, și în
alte intervale din zi. De asemenea,
persoanele aflate în carantină sau
autoizolare vor fi supravegheate
electronic, caz în care se va afla și dacă
unele au părăsit domiciliul. Armata va fi
scoasă în stradă, pentru a ajuta, alături
de Jandamerie și Poliție, la respectarea
măsurilor instituite în perioada stării
de urgență. Toți cei care au intrat în
România începând de ieri vor fi plasați
în carantină sau izolare la domiciliu.
Autoritățile au suspendat zborurile pe
relația România-Franța și RomâniaGermania, din ambele sensuri.
Continuare în pagina 4

ACCES RESTRICȚIONAT ÎN PIEȚELE
AGROALIMENTARE DIN PLOIEȘTI

Î

n perioada stării de urgență,
Primăria Ploiești a decis să suspende
activitățile de comercializare cu
amănuntul, a produselor și serviciilor,
în Halele Centrale și în piețele agroalimentare din oraș, cu excepția vânzării
produselor
alimentare,
veterinare
sau farmaceutice și a serviciilor de
curățătorie.
Pentru
cumpărarea
produselor alimentare, se va restricționa
numărul de persoane aflate simultan

în Halele Centrale sau în piețele agroalimentare după cum urmează: 40 de
persoane pe platoul Pieței Centrale și 20
de persoane în incinta Halelor Centrale
și celelalte piețe agro-alimentare. Piețele
în care nu se vor respecta măsurile
igienico-sanitare și pentru siguranța
alimentelor stabilite de Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor vor fi sancționate
cu suspendarea activității.

DE CE NU ARE ROMÂNIA UN PROGRAM NAȚIONAL
DE DEPISTARE PRECOCE A CANCERULUI
INTERVIU CU D-NA IOLANDA GHEORGHIU, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR ONCOLOGICI DIN ROMÂNIA

L

a nivelul anului 2017, potrivit INS, în
România, s-au înregistrat 59.450 de cazuri noi
de cancer (incidență 301,7 la 100.000 de locuitori),
d
iar numărul bolnavilor rămași în evidență a fost
ia
de 479.454 (2,4 % din total populație). În același
d
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A început producția
de hipoclorit la
Chimcomplex
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MINTE, TRUP, SUFLET

Aviatorul care a
distrus sute de
tancuri sovietice

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

an, s-au înregistrat 50.902 decese din cauza acestei
maladii necruțătoare (4.241.8/lună, 137/zi, 5,7 la
fiecare oră). Statul român desfășoară un program
național oncologic, dar se axează prea puțin pe
depistarea precoce a bolii.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Cum este
împărţită
bogăţia lumii?
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ȘACALII, HIENELE,
VULTURII ȘI STÂRVURILE
Am sperat din tot sufletul că, odată cu
izolarea asta, o să scăpăm și de ei. Asta
cu atât mai mult cu cât le știu caracterul
fricos și cameleonic, iar vestea bolii
i-a ascuns primii în bârlog. Și-au luat
perechea și progeniturile, și-au făcut
provizii boierești cu ce n-au mâncat până
acum, dar le-a tot făcut poftă șefu’ și s-au
pus pe grătărit, ieșit la balcon, uitat la
filme dublate, nu subtitrate că-i obosește
scrisul, au inceput să posteze poante poze
cu ei și alte rahaturi și...într-un final, au
început să scoată ușurel botul și ciocul
la vedere. S-au plictisit? Nu! Asta se
intâmplă zilnic la locul de muncă obținut
politic, unde freacă mangalul și albesc
țiparul. Acum e altceva.
În primul rând caterinca. Cea care îi
caracterizează. Născuți din caterinca pe
care a făcut-o soarta cu noi, caterinca pe
care ne-o arată viața zilnic și cea care o
fac ei cu noi în scârbă. În al doilea rând,
au simțit miros de stârv. Cum bine știm,
că doar stăm de aproape două săptămâni
cu ochii în Discovery, cu asta se hrănesc.
Cu stârvuri, leșuri, resturi de tot ce n-ar
mânca nici dracu’. Dar ei sunt peste
necuratul la capitolul supraviețuire.
Cu cât e situația mai grea, cu atât le
crește pofta de înbuibare și viață. Așa
se întâmplă zilele astea extrem de grele
pentru cea mai mare și mai mare parte
a populației, când răpitoarele astea
politice, ies la vânătoare cu ochii roșii,
colții însângerați și ghearele ascuțite,
pentru a aduna capital și simpatie din
rândul celor cu adevărat năpăstuiți.
„Aduc eu aparatul de testare covid19”,
„Ba eu îl aduc.”, „Uite cum fură măștile
și combinezoanele ministrul!”, „Ba uite
cum nu avem din cauza pesedeului
care a lasat spitalele fără ce le trebuie.”,
„Uite ce firme beneficiaza de contracte
cu statul în perioada asta, sunt ale PNL”,
„Ba sunt pușculițele PSD”, „Orban și
Iohannis sunt vinovați că ne omoară
virusul.”, „Ba Ponta și Dăncilă, ne-au
adus aici!”....etc. Și mizeriile plutesc pe
apa sâmbetei mai aprig la nivel local,
unde hienele astea mai mici se mârâie
pe unde apucă, lăsând impresia că le
pasă, doar-doar mai păcălesc pe cineva.
Ei bine, eu nu cred că în fața unei
astfel de situații atât de grave, în care
jocul este între viață și moarte, oamenii
normali mai pot pune botul la asemenea
tactici perverse și lipsite de scrupule ale
acestor șacali și vulturi ieșiți la vânătoare
de leșuri.
E timpul să încerce spurcăciunile
astea să împrumute, în izolare, acolo
unde trebuia să fie de când s-au născut,
ceva din ceea ce sunt oamenii. Să invețe
ce înseamnă grija, buna-credință,
umilința, empatia, credința...pentru
că altfel, după ce va fi trecut urgia, cei
pe care astăzi încearcă să-i speculeze
politic, o să le muște beregata!

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

Psalm 49, 20
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N

oul coronavirus a oprit parcă timpul în loc. A paralizat întreaga
omenire. Afară, natura își vede de treaba ei; înăuntru, în case,
oamenii sunt complet debusolați, neînțelegând ce se întâmplă. Dar
chiar și așa apar povești despre conspirații universale. Indiferent cum
ar fi, dacă virusul ucigaș a apărut natural sau a fost slobozit voit sau
accidental din nu știm care cercetare militară, realitatea este așa cum
este, cum o trăim: Covid-19 există și ucide. Ucide mult și la scară
planetară. Azi, aici și acum, cel mai important sau mai degrabă singura
soluție este să ascultăm și aplicăm orbește deciziile statului. Dar, în
izolare, noi toți trăim frici, confuzii, neputințe, abandon, deznădejde,
emoții. Ce facem să scăpăm de ele?
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

O

parabolă arabă spune că
„un sfânt s-a întâlnit cu
ciuma. Acesta a întrebat-o încotro
călătorește, iar ea a mărturisit că
merge la Bagdad să omoare 5.000
de oameni. După o vreme, cei doi se
revăd, iar sfântul îi reproșează: nu
te-ai ținut de cuvânt și ai ucis 50.000
de suflete. Ciuma, calmă, zice: nu,
eu mi-am onorat promisiunea, am
omorât 5.000; restul au murit de
frică...”
Deci cum să gestionăm acest
dușman tăcut din interiorul
nostru, care ajunge să ne ocupe
mintea toată și să ia locul rațiunii?
Poate cel mai bun răspuns ar fi în
ceea ce transmitea, deunăzi vreme,
patriarhul Daniel: „pacea sufletului,
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
bunătatea inimii, comuniunea în
www.ziarulploieştii.ro
rugăciune și cooperarea în fapte
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
bune pot face minuni, transformând
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
teama în curaj și speranță.”
https://facebook.com/
CUM AJUNGEM LA PACEA
Casa de Presa Ploieştii
SUFLETULUI, BUNĂTATE ȘI
Editor: SC Sprinten Infomar SRL CURAJ, CÂND AFARĂ LUMEA
Potrivit art. 1349 COD CIVIL,
PARCĂ SE PRĂBUȘEȘTE, IAR
răspunderea delictuală
SPAIMA ESTE URMATĂ DE
pentru conţinutul textelor publicate
ţ
aparţine
autorilor.
DEZNĂDEJDE?
...Ei,
acesta
este un lucru cu
OFERTĂ DE
adevărat dificil de realizat! Prima
PUBLICITATE ÎN cale ar fi, ca popor credincios,
ZIARUL PLOIEŞTII rugăciunea și credința în
Dumnezeu. În Creator. În Univers.
Caseta publicitară pe prima Sau cum vrem să-i spunem noi
acestei Forțe Universale Nevăzute,
pagină:
dar prezentă pretutindeni și în
• tipar policromie
fiecare dintre noi. Să ne lăsăm
2 + TVA
- 12, 5 RON/cm
în seama Lui, fiindcă oricumCaseta publicitară pe pagină pentru a câta oară?- am văzut
interior:
cât de fragili suntem în fața
• tipar o culoare
unui eveniment exterior pe care
2 + TVA
nu-l putem controla. Dar vorba
- 3 RON/cm
Caseta publicitară pe ultima cuiva: „nu te duci în fiecare zi la
calea ferată să vezi dacă te calcă
pagină:
trenul”, asta apropo de zicala „ce
• tipar policromie
ți-e scris în frunte e pus”. Adică
respectăm rațional și întocmai
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
condițiile impuse de autorități și
Materiale de promovare:
apoi ne lăsăm în seama Divinității:
• 2300 caractere, font 15 pt
„facă-se voia Ta, precum în cer
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de așa și pe pământ”... Dar pentru
interior
asta e nevoie de comuniune cu

Săptămâna pe scurt

Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

15 PERMISE REȚINUTE ȘI
AMENZI DE PESTE
30.000 DE LEI
O acțiune a polițiștilor de
la Serviciul Rutier, desfășurată
pe raza județului Prahova, nu a
rămas fără efecte. Razia pe șosele
a avut drept scop prevenirea și
combaterea cauzelor generatoare
de accidente, în special pentru
identificarea
și
sancționarea
conducătorilor de autovehicule
care încalcă regimul legal de
PAGINA
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viteză, a celor care au consumat
băuturi alcoolice, precum și
pentru verificarea transporturilor
de persoane. Polițiștii au aplicat
101 sancțiuni contravenționale,

Dumnezeu. Dacă spunem mecanic
o rugăciune și gândul zboară la alte
griji nu putem obține acea pace
interioară pe care nu foarte mulți
oameni o cunosc. Bun, dar unde e
locul de întâlnire cu Dumnezeu?
Chiar așa, unde? Și aici vine cel mai
neașteptat răspuns: în interiorul
nostru! Serghei Lazarev, un celebru
parapsiholog rus, expediază repede
subiectul: „omul este imprefect
la exterior, dar în esența sa se
aseamănă cu Dumnezeu, căci este
creat după chipul și asemănarea
lui”. Dr. Glenn Schiraldi afirmă
că „omul poartă în el scânteia
divină.” Esență, cum o numește
el. Ori Sursă, cum îi spune o altă
autoare, Brandon Bays. Fiecare o
îmbracă apoi cum este educat și
cum se pricepe, în mai bine sau în
mai puțin bine, și uită de esență.
Nu revine niciodată la ea ori o
face în momente de cumpănă.
Dar descoperirea Sinelui-sau
a Dumnezeului- echivalează
cu o revărsare de pace și iubire
interioară și exterioară, stare care
nu poate fi comparată cu nimic
altceva din tot ceea ce am trăit în
viața noastră.
ÎNSĂ, CA SĂ REDOBÂNDIM
SINELE, TREBUIE SĂ
RENUNȚĂM LA MÂNDRIE...
... la gânduri de mărire, de
superioritate. Și să ajungem la
smerenie și la iubire. Vorba Sf.
Efrem Sirul: „Doamne și Stăpânul
vieții mele, duhul trândăviei,

multe, al iubirii de
al grijii de multe
stăpânire și al grăirii în deșert nu
mi-l da mie. Iar duhul curăției, al
gândului smerit, al răbdării și al
dragostei, dăruiește-l mie.” Dar ce
este smerenia? Nicio definiție nu
este atât de cuprinzătoare încât să
înțelegem cu adevărat ce înseamnă
această virtute creștină. Dar o pildă
spune că <<un discipol și-a întrebat
duhovnicul ce este smerenia. Acesta
i-a zis: diseară să mergi în cimitir,
din cruce în cruce, și să-i înjuri
pe toți morții. Discipolul a făcut
întocmai. De dimineață a fost
întrebat: „i-ai înjurat”? „Da”, șopti
acesta. „Și ți-a răspuns careva”?
„Nu!” „Mâine seară să mergi iar la
morminte și să aduci laude la fiecare
cruce”. Discipolul a îndeplinit
ascultarea. Iar duhovnicul l-a
cercetat: „i-ai lăudat?” „Da!” „Și
ți-a răspuns careva?” „Nu”, neagă
uluit învățăcelul. „Uite, vezi, asta
înseamnă smerenia!” Dacă nu ați
înțeles, smerenia este starea prin
care creștinul recunoaște că toate
darurile și însușirile sale bune le-a
primit de la Dumnezeu și de aceea
nu se mândrește cu ele. >> În fine,
mai clar spune Sf. Siluan Atonitul:
„Pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu
nu e nevoie nici de bani, nici de
averi, ci numai de smerenie.”
IAR DACĂ NU REUȘIȚI DE
UNII SINGURI...
...să găsiți calea spre liniște, deci
să uitați de spaime, citiți scrisoarea
părintelui Iosif, Arhiepiscop și

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale
Meridionale: „Este afară o liniște
teribilă în toată lumea asta.
Oamenii s-au oprit în loc în nebunia
care s-a numit impropriu „viață”!
Abia acum ar trebui să înțelegem
că ceea ce am trăit, până a început
pandemia, nu era viața noastră.
Fiecare dintre noi alerga după ceva,
după cineva și mai ales după putere
și bani. Că banii conferă putere
sau puterea conferă bani nici nu
mai are importanță. Important e
că omenirea asta călca peste orice
și peste oricine. Omenirea și-a
vândut sufletul, a uitat să iubească,
să zâmbească, să dea dovadă de
empatie, toleranță, înțelegere și
mai ales iertare. Doar că a venit
o secundă în viața noastră în
care suntem nevoiți să ne izolăm.
Izolarea nu e un lucru rău. Vom
avea o vreme să ne împrietenim
din nou cu noi, cu oamenii la
care ținem, cu familiile noastre,
cu sufletele noastre. Dumnezeu,
divinitatea, Universul sau cum vreți
voi să-i spunem nu face nimic la
întâmplare. Din toată nebunia asta,
vor apărea și lucruri bune, poate
mărețe. Moare o lume pentru ca
alta să se nască! Suntem obligați
să o facem. Dacă nu vom avea
tăria să renaștem, vom fi obligați
într-un fel sau altul, importantă
este întrebarea, nu răspunsul: De ce
se întâmplă acest lucru pentru noi
toți? Dacă ne uităm afară, ghioceii,
iarba, copacii, păsările, animăluțele
își văd de viața lor, neatinse. Pentru
întregul pământ viața merge mai
departe, după rânduiala Domnului,
doar că, pentru oameni, totul s-a
năruit. La întrebarea „de ce?” vom
avea răspunsul când totul se va
termina. Putem doar să sperăm că
totul se va termina cu bine. Când
noi, oamenii, ne credem Dumnezei,
Dumnezeu alege un virus, ceva
care nu se vede, să ne arate tuturor,
nouă, măsura. Să înțelegem că vine
o vreme pentru toate. Sănătate
multă și izolare întru luminare!”

în valoare de 30.375 lei, au reținut
14 permise de conducere și au
testat cu aparatul etilotest 67 de
conducători auto.
UN TÂNĂR S-A ALES CU
DOSAR PENAL DUPĂ CE S-A
URCAT LA VOLAN FĂRĂ
PERMIS
Polițiști din cadrul Secției
de Poliție Rurală nr.8 Bălțești
au oprit pentru control un auto
care circula pe DJ 100L, pe raza
comunei Măgurele. „Din verificări
a reieșit faptul că tânărul în vârstă
de 23 de ani, din comuna Bălțești,
care conducea auto nu posedă
permis de conducere pentru nicio

categorie de vehicule. Totodată, în
autoturism se mai afla un pasager
pe locul din dreapta față care,
deși ar fi cunoscut acest aspect,
i-ar fi încredințat autoturismul
pentru a învăța să conducă”, a
precizat IPJ Prahova. Polițiștii au
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii
infracțiunilor
de
conducerea pe drumurile publice
a unui autovehicul de către o
persoană care nu posedă permis
de conducere și încredințarea
unui vehicul spre a fi condus pe
drumurile publice unei persoane
despre care știe că nu posedă
permis de conducere.

ACCIDENT LA SINAIA.
O MAȘINĂ A LOVIT
BRANȘAMENTUL DE GAZE
Accidentul rutier a avut loc
pe strada Cuza Vodă, din Sinaia.
Conducătorul unui autoturism
se pare că nu s-ar fi asigurat
corespunzator în timpul executării
unei parcări (frâna de mână/
treaptă de viteză) și a acroșat un
branșament de gaze care alimenta
Spitalul de Pediatrie. La fața
locului, pe lângă echipajele Poliției
și Serviciului de Ambulanță, a
intervenit și echipa Distrigaz. Din
fericire, evenimentul rutier nu s-a
soldat cu victime.
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COMUNA POSEȘTI VA FINALIZA ÎN 2020
PROIECTUL DE ALIMENTARE CU APĂ

P

roiectul de înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Posești,
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa I (PNDL
I), se apropie de sfârșit. Primăria va întocmi documentația pentru obținerea
fondurilor necesare extinderii rețelei astfel încât, la final, întreaga localitate, cu
toate satele componente, să fie racordată la sistemul centralizat de alimentare cu
apă.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Î

n prezent, în satele Posești
Pământeni și Posești Ungureni
sistemul funcționează, a fost predat către
Hidro Prahova, există contracte realizate
între furnizor-beneficiar, gradul de
acoperire cu rețea a gospodăriilor fiind de
60%. La Nucșoara de Jos și Nucșoara de
Sus, sistemul funcționează pe tot ceea ce
înseamnă străzile principale, iar la Valea
Plopului și Valea Screzii lucrarea a ajuns
în faza de probe. În 2020 urmează ca, la
Nucșoara de Jos și Nucșoara de Sus, să

fie montate stațiile de pompare, rețeaua
devenind astfel funcțională și pentru
zonele înalte, iar gradul de acoperire va
fi de 80%.
La Valea Plopului și Valea Screzii se vor
face probele pe rețea, va fi predat sistemul
către Hidro Prahova, alimentarea cu apă
fiind pusă în funcțiune pentru 90% dintre
gospodării. Primăria Posești va întocmi,
tot în 2020, documentația pentru
extinderea rețelei de alimentare cu apă,
după cum urmează: integral pentru

C

himcomplex a primit de la
Ministerul Sănătății aviz pentru
a porni producerea hipocloritului de
sodiu, concentrație 12,5%. Compania
și-a modificat în ultimele săptămâni
liniile de producție industriale pentru
a putea produce în regim prioritar
hipocloritul de sodiu, ca produs

SISTEM DE
CANALIZARE LA
DUMBRĂVEȘTI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
E

satul Târlești; pentru diferența de 40%
din satele Posești și Bodești; pe câteva
străzi din Nucșoara de Jos și Nucșoara
de Sus (diferența de 20% neacoperită din
proiectul „mamă”); la Valea Plopului,
în câteva zone, pentru 10% neacoperite
prin proiectul inițial.
În final, la încheierea celui de-al doilea
proiect (extindere rețea), comuna va
fi în totalitate racordată la sistemul de
alimentare cu apă.

A ÎNCEPUT PRODUCȚIA DE
HIPOCLORIT LA CHIMCOMPLEX
necesar pentru sănătatea publică, în
contextul pandemiei de Coronavirus.
Hipocloritul a fost lansat deja în
producție pe platformele de la Râmnicu
Vâlcea și Onești. Primele livrări se vor
realiza prioritizat în funcție de urgențe
și instituțiile care au nevoie acută
pentru dezinfectarea spațiilor externe.
Compania estimează că va ajunge
pentru început la o capacitate de livrare
de 1.000 tone/ județ.
Clorul este cea mai sigură soluție
pentru dezinfectare. Utilizat în
concentrațiile recomandate nu este
nociv pentru organismul uman
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și mediul înconjurător. De aceea
Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
și Agenția pentru Protecția Mediului
(Environmental Protection Agency
(EPA) îl recomandă pentru igienizarea
suprafețelor
împotriva
virusului
COVID-19. Produsele sunt disponibile
prioritar pentru piața din România, atât
pentru instituții publice cât și pentru
toți agenții economici. Chimcomplex
este deschisă să încheie în perioada
următoare parteneriate cu companii
locale pentru a distribui produsele cât
mai eficient la nivel național.

Î

n comuna Dumbrăvești se află în fază de execuție
lucrarea de înființare a sistemului de canalizare, cu
stație de epurare, etapa I-a, pentru satele Mălăieștii de
Jos și Dumbrăvești. Investiția este realizată în procent de
60%, iar termenul de finalizare este programat pentru
luna noiembrie. Banii sunt alocați de la Guvernul
României, prin Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDL II), valoarea lucrările fiind de 12,8 mil.
lei. Cota de cofinanțare a localității este de 560.000
lei. Primăria a realizat documentația și pentru etapa
a doua a sistemului de canalizare în satele Sfârleanca,
Plopeni Sat și Găvănel, care prevede inclusiv instalarea
a încă două module la stația de epurare și stații de
prepompare. Ca sursă de finanțare pentru extinderea
canalizării ar fi PNDL III, care ar trebui demarat prin
mai-iunie, conform promisiunilor guvernamentale,
fondurile europene sau contractul multianual (credite
de angajament pe trei ani), ultima variantă angajând
însă bugetul local.

PESTE 4 MIL. EURO PENTRU ZONELE
MARGINALIZATE DIN PLOIEȘTI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
sociația Grupul de Acțiune de sărăcie și excluziune socială, prin
Locală-Dezvoltarea
suste- măsuri integrate”.
nabilă
a zonelor marginalizate din
n
Apelul vizează implementarea
municipiul
Ploiești lansează primul următoarelor măsuri, în final proiecte:
m
aapel de selecție-fișe de proiecte POR, reabilitarea
locuințelor
sociale
în vederea implementării măsurilor și din Cartierul Ploiești Nord-sumă
in
intervențiilor din cadrul Strategiei de estimată, 1.000.000 euro; înființarea
d
dezvoltare locală a orașului. Valoarea unui centru comunitar integrat în
to
totală a apelului se ridică la 4.125.000 vederea furnizării de servicii sociale
eeuro. Proiectul, care se bazează pe și medicale pentru persoanele din
finanțare europeană, se derulează teritoriul SDL (Strategiei de dezvoltare
în cadrul Programul Operațional locală), cu accent pe persoanele
R
Regional 2014-2020, Axa Prioritară aflate în risc de sărăcie și excluziune
99-„Sprijinirea regenerării economice socială-500.000 euro; modernizarea
șși sociale a comunităților defavorizate Școlii Gimnaziale nr. 7, din Cartierul
d
din mediul urban”, Prioritatea de Radu de la Afumați-250.000 euro;
In
Investiții 9.1-„Dezvoltare Locală modernizarea Școlii Gimnaziale nr.
su
sub Responsabilitatea Comunității”, 13, structură a Școlii Gimnaziale
O
Obiectiv Specific 9.1- „Reducerea „Candiano Popescu”-250.000 euro;
n
numărului de persoane aflate în risc modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 19,

A

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT PE DN1, LA
BĂRCĂNEȘTI
Accidentul rutier se pare că s-a
produs pe fondul unei neasigurări.
Astfel, din primele date, se pare că
un atelaj hipo cu patru ocupanți
ar fi intrat din lateral, pe banda
1 a sensului de mers București
către Ploiești, fără să se asigure,
moment în care a fost acroșat de
un autoturism în care se aflau
două persoane. În urma coliziunii,
autoturismul s-a răsturnat pe

plafon.Un copil de 10 ani, ocupant
in atelajul hipo a acuzat dureri. Un
elicopter SMURD care se afla în
zonă a aterizat la locul accidentului,

însă echipajul medical a constatat
că nicio persoană nu necesita
transportul la spital.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI.
ȘOFERUL VINOVAT ERA
BEAT CRIȚĂ
Polițiștii din cadrul Biroului
Rutier Ploiești au fost sesizați cu
privire la producerea unui accident
rutier soldat cu pagube materiale
pe raza municipiului, în care au
fost implicate cinci autoturisme.
Trei dintre mașini erau parcate
la
momentul
evenimentului
rutier. „Cu ocazia verificărilor
efectuate, polițiștii au identificat
conducătorul auto care ar fi produs

structură a Școlii Gimnaziale „Radu
Stanian”-100.000 euro; modernizarea
și reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII
„Florin
Comisel”-825.000
euro;
realizarea de branșamente rețea
alimentare cu gaze și extinderea
infrastructurii de gaze în cartierele
Eroilor, Boldescu, Radu de la
Afumați-61.960 euro; realizarea de
branșamente canalizare și extinderea
infrastructurii de canalizare în
cartierul
Mimiu-456.840
euro;
extinderea sistemului de iluminat
public in Cartierul „Bariera București”
-6.500 euro; crearea spațiilor publice
urbane, zone verzi /parcuri și realizarea
amenajarii peisagistice a teritoriului
SDL-26.000 euro; asfaltarea străzilor
pe teritoriul SDL-648.700 euro.

evenimentul rutier, un ploieștean
de 48 de ani, iar în urma testării cu
aparatul etilotest rezultatul a fost
pozitiv, respectiv 0,98 mg/l alcool
pur în aerul expirat”, a precizat IPJ
Prahova. În cauză a fost întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducerea unui
vehicul pe drumurile publice sub
influența alcoolului.
PERICOL PE ȘOSEA. FĂRĂ
PERMIS ȘI ÎN STARE DE
EBRIETATE
Polițiștii din cadrul Poliției
orașului Boldești-Scăeni au oprit
pentru control un auto care circula
pe DN 1A, pe raza localității

Lipănești. Conducătorul auto, un
bărbat în vârstă de 32 de ani, a
avut rezultat pozitiv la testarea cu
aparatul etilotest, respectiv 1,06
mg/l alcool pur în aerul expirat.
„Din verificările efectuate a reieșit
și faptul că acesta nu posedă
permis de conducere pentru
nicio categorie de vehicule. S-a
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii
infracțiunilor
de
conducerea pe drumurile publice
a unui autovehicul de către o
persoană care nu posedă permis
de conducere și conducere sub
influența alcoolului”, a anunțat IPJ
Prahova.
PAGINA
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ARMATA A REALIZAT
PRIMA IZOLETĂ
ROMÂNEASCĂ
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

ercetătorii Centrului de Cercetare Științifică pentru
Apărare CBRN și Ecologie din cadrul Agenției de
Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM)
au realizat primul sistem românesc de tip izoletă de evacuare
a personalului contaminat cu agenți biologici-BIOEVAC.
Echipamentul asigură izolarea temporară și transportul în
siguranță al personalului suspect sau confirmat a fi contaminat
cu agenți biologici, inclusiv SARS-CoV-2, fiind dotat cu un
sistem de filtro-ventilație cu presiune negativă. Produsul
îndeplinește standardele de securitate pentru prevenirea
riscurilor de contaminare în zona de izolare și pe traseul de
transport al persoanei infestate. Prototipul a fost realizat în
colaborare cu operatorul Stimpex SA, specializat în producția
de echipamente de protecție CBRN, care a pus la dispoziția
echipei de cercetare, cu titlu gratuit, materiale, materii prime și
manopera, având la bază proiectul de cercetare realizat în cadrul
MApN. Produsul a fost testat și omologat în regim de urgență de
specialiști ai Departamentului pentru armamente și cercetători
științifici din cadrul Centrului de Cercetare Științifică pentru
Apărare CBRN și Ecologie și ACTTM. Procesul de producție a
izoletelor va începe în cel mai scurt timp.

ARMATA IESE ÎN STRADĂ.
CARANTINĂ TOTALĂ ÎN ROMÂNIA

P

e fondul înregistrării primelor
decese și a creșterii numărului
de infectați cu Coronavirus,
președintele
României,
Klaus
Iohannis, a anunțat că România intră
în carantină totală. Astfel, circulația
persoanelor în afara locuinței/
gospodăriei este permisă numai
pe baza unor documente precum
adeverința eliberată de angajator sau
o declarație pe propria răspundere.
Persoanele cu cea mai mare
vulnerabilitate, cu vârsta mai mare
de 65 de ani, au voie să părăsească
locuința doar in intervalul orar
11,00-13,00, iar cei care lucrează sau
au activități în câmp, se pot deplasa
și în alte intervale de timp, dar numai
în baza actelor. Cei aflați în carantină
sau izolare la domiciliu vor fi
urmăriți prin mijloace electronice. La
menținerea ordinii în România a fost
chemată și Armata, care va asigura,
împreună cu Jandarmeria și Poliția,
respectarea măsurilor impuse prin
ordonanțele militare. Alte prevederi
din OM 2 și 3:
-se suspendă toate zborurile
efectuate de operatorii economici
aerieni spre Franța și Germania
și din Franța și Germania către
România, pentru toate aeroporturile
din România, pentru o perioadă de
14 zile;
-deplasarea în afara gospodăriei,
numai în baza documentelor
menționate anterior, este permisă
numai în următoarele cazuri: în
interes profesional; pentru asigurarea
de bunuri care acoperă necesitățile
de bază ale persoanelor și animalelor
de companie/domestice, precum
și bunuri necesare desfășurării
activității
profesionale;
pentru

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

PERCHEZIȚII LA O
PERSOANĂ BĂNUITĂ DE
MAI MULTE TÂLHĂRII ÎN
PLOIEȘTI
Polițiștii de investigații criminale
din cadrul Poliției Municipiului
Ploiești au efectuat o percheziție la
domiciliul unei persoane bănuite
de comiterea unor infracțiuni de
tâlhărie, tentativă la tâlhărie și furt,
fapte comise pe raza municipiului,
în cursul acestei luni, a precizat IPJ
Prahova. Un ploieștean în vârstă
PAGINA
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de 27 de ani a fost condus la sediul
poliției pentru audieri. În urma
cercetărilor, față de acesta s-a
dispus luarea măsurii reținerii
pentru 24 de ore. Tânărul a fost

asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță;
pentru îngrijirea/însoțirea copilului,
asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori deces al
unui membru de familie. Fac excepție
de la aceste prevederi personalul din
cadrul Administrației Prezidențiale,
Parlamentului României, Guvernului
României, Ministerului Public,
instituțiilor sistemului național de
apărare, ordine publică și securitate
națională, corpului diplomatic și
personalul care asigură serviciile de
utilitate publică;
-Se suspendă temporar activitatea
în cabinetele de medicină dentară.
Vor fi permise doar intervențiile
stomatologice de urgență;
-Se suspendă temporar activitățile
de comercializare cu amănuntul a
produselor și serviciilor în centrele
comerciale în care își desfășoară
activitatea mai mulți operatori
economici (tip mall), cu excepția
vânzării produselor alimentare,
veterinare sau farmaceutice și a
serviciilor de curățătorie;
-Se interzice intrarea pe teritoriul
României, prin punctele de trecere
a frontierei de stat, a cetățenilor
străini și apatrizilor, cu excepția
situației în care aceștia tranzitează
teritoriul național, pe culoare de

prezentat instanței cu propunere
de arestare preventivă. La activități
au participat și polițiști din cadrul
Serviciului
Acțiuni
Speciale
Prahova.
ȘAPTE PERCHEZIȚII ÎN
PLOIEȘTI, LA PERSOANE
BĂNUITE DE FURTURI DIN
LOCUINȚE
Polițiștii
de
investigații
criminale din cadrul Secției de
Poliție nr. 1 Ploiești au efectuat
șapte percheziții în municipiu, la
domiciliile unor persoane bănuite
de comiterea unor furturi din
locuință. „Din cercetări a rezultat
faptul că, în perioada ianuarie -

februarie a.c., persoanele bănuite,
sub pretextul că sunt reprezentanți
ai unor societăți de utilități publice,
ar fi solicitat accesul în locuințe,
motivând necesitatea reînnoirii
contractelor sau efectuarea unor
verificări ale instalațiilor. După ce
pătrundeau, în același context, ar fi
cerut o sumă de bani în scopul de
a identifica locul unde sunt ținuți
banii în locuințe”, a precizat IPJ
Prahova. Ulterior, prin distragerea
atenției persoanelor vătămate, ar fi
sustras restul de bani.
Prejudiciul
cauzat
prin
activitatea infracțională se ridică la
11.000 de lei. Activitatea a beneficiat
de suportul de specialitate al

tranzit organizate prin înțelegeri
cu statele vecine. Prin excepție, este
permisă intrarea cetățenilor străini
și apatrizilor dacă sunt membri de
familie ai cetățenilor români sau
ai cetățenilor altor state membre
ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European ori ai
Confederației Elvețiene, cu rezidență
în România; sunt persoane care
posedă o viză de lungă ședere, un
permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere
eliberat de autoritățile române;
sunt persoane care se deplasează
în interes profesional, dovedit prin
viză, permis de ședere sau un alt
document echivalent; este personal
diplomatic sau consular, personal
al organizațiilor internaționale,
personal militar sau personal care
poate asigura ajutor umanitar etc.
-Persoanele izolate la domiciliu,
ca măsură de prevenire a răspândirii
COVID-19, care părăsesc locația
în care acestea au fost plasate, fără
aprobarea autorităților competente,
sunt considerate persoane cu risc
crescut de contagiozitate și sunt
conduse de forțele de ordine publică și
plasate în carantină instituționalizată,
sub pază, pentru o nouă perioadă de
14 zile. Aceste măsuri suplimentare
nu exonerează persoanele de
răspunderea contravențională sau
penală;
-Autoritățile
administrației
publice locale au obligația să
identifice și să țină evidența
persoanelor în vârstă de peste 65 de
ani, fără susținători sau altă formă de
ajutor și să asigure sprijin acestora în
vederea minimalizării expunerii lor
în afara locuințelor.

Direcției Operațiuni Speciale din
cadrul Inspectoratului General
al Poliției Române. La acțiune au
participat și jandarmi din cadrul
Grupării Mobile de Jandarmi
“Matei Basarab” Ploiești. În urma
perchezițiilor, 6 persoane au fost
conduse la sediul poliției pentru
audieri.
„De la locațiile vizate au fost
ridicate sume de bani, telefoane
mobile și un cuțit cu teacă”, a mai
anunțat IPJ Prahova. Polițiștii
continuă cercetările pentru stabilirea
întregii activități infracționale, fiind
vizate fapte de furt (din locuință și
din auto), amenințare și conducere
fără permis.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, AVERTIZĂRI
PENTRU VREMURI CRUCIALE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

D

upă ce România s-a
s a înscris în trista
statistică a deceselor provocate de
Covid-19, președintele României, Klaus
Iohannis, le-a transmis familiilor îndoliate
întreaga sa compasiune, dar în același timp
i-a averizat pe români că ne așteaptă vremuri
grele. Șeful statului s-a referit întâi de toate
la persoanele vârstnice, categoria cea mai
vulnerabilă în pandemia de coronavirus, pe
care i-a îndemnat să nu se mai expună inutil
riscului uriaș: „Toate datele o arată-și situația
de până acum din România o confirmă- noul
coronavirus are o particularitate aparte și
poate fi letal într-o proporție mult mai mare
pentru persoanele în vârstă față de cele tinere.
Dragi pensionari, nu vă expuneți inutil unui
risc uriaș! Limitați orice deplasare în afara

domiciliului, cu excepția celor de strictă
domiciliului
necesitate! Este singura cale prin care puteți
să vă protejați și să îi protejați și pe ceilalți
de boala și suferința pe care le provoacă
acest virus.” Președintele a avertizat apoi că
greul abia acum începe: „Trăim momente de
cumpănă pentru întreaga omenire, pe care
niciunul dintre noi nu le-ar fi crezut posibile.
Urmează săptămâni critice, care vor pune la
grea încercare toate capacitățile statului, dar
și rezistența noastră morală și emoțională.
Acum este momentul să fim puternici și
solidari. Depinde de noi, de modul în care
înțelegem să ne respectăm și să îi respectăm
pe ceilalți să depășim cu bine această criză
care nu afectează doar România, ci întreaga
lume. În aceste zile și în lunile care urmează,

solidaritatea trebuie să fie realitatea noastră
de zi cu zi, având grijă de sănătatea noastră
și protejându-i pe cei de lângă noi. Adevărata
forță a unei națiuni este capacitatea de a
avea grijă unii de alții, de a nu abandona pe
nimeni. Procedând responsabil, respectând
cu strictețe regulile și recomandările
autorităților, câștigăm timp prețios și ajutăm
sistemul medical să îi poată trata pe cei
infectați (...) Să fim responsabili și să nu
contribuim la prelungirea unei perioade grele
pentru toată lumea!” Iohannis a condamnat
și încercările unor politicieni de a-și
consolida poziții pe seama acestei perioade
dramatice: „În aceste momente, cu atât mai
reprobabile sunt încercările unor politicieni,
inclusiv aleși locali, de a folosi criza generată
de noul coronavirus în bătălia electorală. Nu
este momentul răfuielilor politice! A încerca să
câștigi capital politic în aceste clipe denotă un
cinism înfiorător și o lipsă de responsabilitate
de neimaginat. Gravitatea situației cu care
ne confruntăm este fără precedent și tocmai
de aceea trebuie să ne unim forțele pentru a
izbândi împreună în această luptă de durată
și de uzură. Este inadmisibilă încurajarea
discriminării împotriva celor care sunt, în
aceste momente, vulnerabili. Toți cetățenii
români, indiferent că sunt sănătoși sau
bolnavi, au dreptul la protecție din partea
statului român.” Românii au fost asigurați că
statul va lua toate măsurile de protecție, dar

și măsuri mai severe, dacă se impun, pentru
protejarea populației: „Ne confruntăm
cu o situație fără precedent, în care viața
fiecărui cetățean depinde de decizii ferme.
Vreau ca fiecare român să înțeleagă că nu
ne vom opri și vom lua măsuri chiar mai
dure în momentul în care vor deveni absolut
obligatorii pentru limitarea răspândirii
virusului. În egală măsură însă, vom
continua să-i ajutăm pe toți cei afectați de
această criză. Măsurilor sociale și economice
adoptate zilele trecute li se va adăuga un
nou pachet, care să rezolve problemele și
mai multor categorii de întreprinzători și
oameni de afaceri care se confruntă cu mari
greutăți. Nu este niciun secret pentru nimeni
care era starea economiei românești înainte
de izbucnirea acestei epidemii. România nu
este acolo unde ne dorim cu toții să fie, nici în
domeniul medical, nici în cel economic, dar
acum nu este nici pe departe momentul de a
învinovăți sau a căuta țapi ispășitori pentru
șirul lung de decizii greșite din trecut.
Vă asigur însă de un singur lucru: tot ce
avem la dispoziție, toate instrumentele fiscale
și economice, toate resursele, inclusiv cele pe
care le putem obține de la nivelul Uniunii
Europene, sunt puse în slujba sănătății
românilor și a ajutării firmelor și angajaților
care trec în aceste zile prin momente
dramatice.”

SLUJBELE RELIGIOASE CU PUBLIC, INTERZISE DE PATRIARHIA ROMÂNĂ
NUNȚI, BOTEZURI SAU ÎNMORMÂNTĂRI CU MAXIMUM 8 PARTICIPANȚI

Î

n conformitate cu Ordonanța militară
nr.2 și cu imaginile care au circulat în
week-end, cu enoriași prezenți în număr
mare la parastase, Patriarhia Română a luat
măsuri fără precedent în istoria Bisericii
Ortodoxe Române. Astfel, la toate parohiile
din țară și din diaspora, Sfânta Liturghie
și celelalte slujbe liturgice se vor oficia în
lăcașul de cult de către slujitorii bisericii
respective (preoți, diaconi, cântăreți,
paraclisier), fără participarea publicului
(credincioșilor mireni). În mănăstiri, de
asemenea, slujbele vor fi oficiate în biserică
de către slujitorii bisericești, în prezența
membrilor comunității monahale, fără
participarea publicului. Reprezentanții
Patriarhiei Române le cer credincioșilor
să urmărească Sfânta Liturghie și celelalte
slujbe liturgice oficiate în Catedrala
Patriarhală la posturile Trinitas TV și
Radio Trinitas sau prin posturile care
preiau transmisia. Credincioșii sunt
îndemnați să-și organizeze în propriile
locuințe un spațiu de rugăciune,
urmând programul duhovnicesc stabilit
împreună cu duhovnicul lor. În această

perioadă, mirenii vor menține prin telefon
legătura cu preoții de la parohie și în
special cu duhovnicul. Preotul se poate
deplasa la domiciliul lor pentru convorbiri
duhovnicești, spovedanie și împărtășanie,
cu respectarea normelor de protecție,
inclusiv mască și mănuși sanitare.
Taina Botezului și Taina Cununiei ,
precum și înmormântările, se pot oficia în
lăcașul de cult, dar la aceste evenimente pot
participa cel mult 8 persoane.
Săvârșirea slujbei Sfântului Maslu de
obște (comun) se suspendă, iar preoții îi
vor îndemna pe credincioși sa citească în
schimb, miercurea și vinerea, acatistul unui
sfânt vindecător: Sfântul Ierarh Spiridon,
Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina,
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfânta
Cuvioasă Parascheva, Sfântul Cuvios
Dimitrie cel Nou, Sfântul Ierarh Calinic de
la Cernica etc.
Centrele sociale și medicale bisericești
își vor continua activitatea conform
reglementărilor în vigoare privind
specificul activității (cămin de bătrâni,
cantină socială, cabinet medical, magazine

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

A FĂCUT SCANDAL CĂ
NU PRIMEȘTE ȚIGĂRI PE
DATORIE
Un bărbat a ajuns sub control
judiciar după ce a făcut scandal la
un magazin că nu primește țigări
pe datorie. În ciuda faptului că
era în stare de ebrietate, bărbatul
a prins curaj și a sunat la 112
pe motiv că este amenințat de
administratorul unei societăți
comerciale din comuna Măgurele.
La scurt timp, un alt bărbat a

sesizat faptul că primul apelant
i-a distrus geamul de la portiera
mașinii și face scandal în fața unui
magazin din comuna Măgurele.
Polițiști ai Secției Rurale nr.
8 Bălțești s-au deplasat la fața
locului. Aici a fost găsit primul

de obiecte și cărți bisericești etc.). Patriarhia
Română îi îndeamnă pe toți credincioșii să
nu iasă din casă decât pentru situații de
maximă necesitate: „în starea de urgență,

apelant, care, aflându-se în stare
vădită de ebrietate, tulbura ordinea
și liniștea publică și încerca să îl
lovească cu pumnii pe cel de-al
doilea apelant, motiv pentru care
s-a luat măsura încătușării acestuia
și conducerea la sediul postului
de poliție. „În urma verificărilor
efectuate de echipa operativă
constituită, s-a stabilit faptul că
primul bărbat, aflându-se în stare
vădită de ebrietate, s-a deplasat
la magazin, unde, pe motiv că
administratorul magazinului a
refuzat să îi dea un pachet de țigări
pe datorie, a început să adreseze
cuvinte și expresii jignitoare

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
clericii și credincioșii mireni au obligația
de a respecta dispozițiile autorităților de
stat; în caz contrar aceștia vor suporta
sancțiunile prevăzute de lege.”

și amenințări, atât la adresa
administratorului, cât și a fratelui
acestuia. În continuare a încercat
să îl agreseze fizic pe cel care l-a
reclamat, tulburând ordinea și
liniștea publică, distrugând de
asemenea un geam lateral al
mașinii persoanei cu care era în
conflict”, a precizat IPJ Prahova.
Polițiștii s-au sesizat din oficiu
pentru săvârșirea infracțiunilor de
amenințare, distrugere, lovire sau
alte violențe și tulburare a ordinii
și liniștii publice. Bărbatul a fost
reținut pentru 24 de ore și, ulterior,
a fost prezentat Parchetului de
pe lângă Judecătoria Vălenii de

Munte, ocazie cu care față de acesta
s-a dispus măsura controlului
judiciar, pentru 60 de zile.
INCENDIU ÎN COMUNA
POSEȘTI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
cuprins o casă și mai multe anexe
gospodărești. Suprafața afectată
a fost de aproximativ 250 – 300
mp, respectiv casa și mai multe
anexe gospodărești. Intervenția
pompierilor militari a fost una
dificilă pentru că focul era violent.
În timpul incendiului, o persoană
s-a ales cu arsuri.
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MĂSURI DE CRIZĂ ADOPTATE
DE PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

omitetul local pentru situații de
urgență a adoptat, în ultimile
zile, mai multe măsuri de conformare la
situația de urgență generată de pandemia
de coronavirus. Astfel, programul cu
publicul la Registratura Primariei Ploiești
se va desfășura restrâns, după următorul

program: luni,
luni între orele 9.00-13.00,
9 00 13 00 se
depun documente; joi, între orele 9.0013.00, se vor elibera documentele solicitate.
Solicitările/petițiile/reclamațiile se vor
transmite on-line, la registratura@ploiesti.ro,
dir.urbanism@ploiesti.ro,
comunicare@ploiesti.ro.

STATUL SPRIJINĂ
MEDIUL DE AFACERI

G

uvernul a emis Ordonanța
de Urgență 30/2020 prin care
sprijină firmele care și-au restrâns sau
închis activitatea în contextul pandemiei.
Astfel, Ministerul Finanțelor Publice va
implementa un program multianual de
sprijinire a IMM-urilor prin garantarea
unor credite, subvenționarea dobânzilor
pentru aceste finanțări, facilități pentru
societățile care întâmpină dificultăți
financiare, prorogarea termenelor de
depunere a cererilor de restructurare a
obligațiilor bugetare și a termenelor de
plată a impozitelor locale datorate de
populație. Fiscul va suspenda popririle
pentru populație, iar IMM-urile care
obțin certificat de situație de urgență vor
putea amâna plata utilităților și a chiriilor.
Valoarea maximă a creditelor/liniilor
de credit pentru finanțarea capitalului

de lucru acordate unui beneficiar nu
poate depăși media cheltuielilor aferente
capitalului de lucru din ultimii doi ani
fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru
creditele de investiții, valoarea maximă
a finanțării este de 10 milioane de lei.
Totodată, valoarea maximă cumulată a
finanțărilor garantate de stat care pot fi
acordate unui beneficiar în cadrul acestei
facilități este de 10 milioane lei. Pentru
microîntreprinderi sau întreprinderi mici,
statul va acorda garanții pentru credite/
linii de credit pentru finanțarea capitalului
de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele
și speze bancare aferente creditului
garantat de stat în procent de maximum
90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi
de 500.000 lei pentru microîntreprinderi
și de 1 milion de lei pentru întreprinderile
mici.

desfășoară cu personal redus pentru
curățenie în spațiile verzi, golirea coșurilor
de gunoi din parcuri, intervenție pentru
tăieri de arbori, asigurarea unor echipe de
intervenție la nivelul Serviciului Tehnic și
a pazei pentru spațiile aparținând SGU.
În cimitire, programul se va desfășura cu
respectarea măsurilor igenico-sanitare;
-Se suspendă activitatea Clubului
Sportiv Municipal Ploiești, cu asigurarea
unor echipe de intervenție pentru situații
deosebite în clădirile administrate de CSM
și paza obiectivelor;
-Se închid locurile de joacă din oraș,
precum și cele din Parcul Memorial
„Constantin Stere” Bucov și din Parcul
Municipal Ploiești Vest;
-Se închid toate parcurile din Ploiești
și din Parcul Memorial „Constantin Stere”
Bucov.

Persoanele care nu au acces la o adresă
de e-mail pot transmite cererile prin poștă,
la adresa Primăria Ploiești, Piața Eroilor nr.
1 A. Sesizările se pot adresa și telefonic, la
telefoanele 0244/516.699 Centrală Primărie
și 0244/984 Dispecerat Primărie. Alte
măsuri adoptate:
-Programele de audiență se suspendă pe
perioada stării de urgență;
-Pentru informarea persoanelor venite
în România din zonele de risc sunt puse
la dispoziție, de luni până joi, în intervalul
08.30 -16.30 și vineri, în intervalul
08.30-14.00, telefoanele 0244/407.776,
0244/407.780, 0244/407.760, 0244/595.402;
-Informații suplimentare despre noul
coronavirus se pot obține și la telverde 0800
800 358;
-Activitatea Societății de Gospodărire
Urbană Ploiești se diminuează și se

TICHETE DE VACANȚĂ CU
VALABILITATE PRELUNGITĂ

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

G

uvernul pregătește o ordonanță de
urgență care va prelungi cu 12 luni sau
cel puțin până la sfârșitul anului valabilitatea
tichetelor de vacanță eliberate anul trecut și
care expiră în următoarele luni. Măsura vine
în contextul colapsului turismului intern,
șștiut fiind faptul că, în prezent, hotelurile și
pensiunile sunt închise din cauza epidemiei
p
de coronavirus. Ministrul Economiei, Virgil
d
Popescu, le-a cerut românilor să nu își
P
rretraga banii imediat de la agențiile de turism
dacă au plătit pentru vacanțe în toamnă
d

fiindcă le creează o problemă
sau iarnă fiindcă
acestor operatori economici: „Este normală
îngrijorarea cetățenilor vizavi de ce se va
întâmpla, dar cred că ar trebui să fie puțin
mai răbdători și să nu se ducă peste agențiile
de turism sau hoteluri, să ceară banii înapoi,
pentru că vor crea o problemă de cash. Ar
trebui să nu intrăm în panică, să avem puțină
răbdare, să vedem cum evoluează această
criză și eu sunt optimist că odată cu venirea
verii lucrurile vor intra cât de cât în normal.”

AJUTOR DE
2.230 LEI
PENTRU PFA
20% DIN POPULAȚIA
GLOBULUI, ÎNCHISĂ ÎN CASE

U

nul din cinci oameni de pe glob se
află în stare de izolare, în contextul
pandemiei de coronavirus. Potrivit
The Guardian, în jur de 1,7 miliarde
de oameni de pe tot mapamondul sunt
închiși în case ca urmare a măsurilor
luate de guvernele din statele respective.
În China, în epicentrul de unde a pornit
întreaga pandemie, Wuhan, a fost anunțată
ridicarea restricțiilor privind deplasarea
începând cu data de 8 aprilie. Datele

centralizate de platforma ArcGIS arată că,
marți dimineață, în lume erau 381.598 de
persoane infestate cu Covid-19, 16.559
de decese și 101.806 de vindecări. De la
izbucnirea pandemiei, situația pe țări a
celor testați pozitiv era următoarea: 81.552
de cazuri în China, 63.927-Italia, 46.438SUA, 35.136-Spania, 29.056-Germania,
23.049-Iran, 20.123-Franța, 9.037-Coreea
de Sud, 8.795-Elveția, 6.726-Marea
Britanie, 4.767-Olanda.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE
0244.546.501
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Î

ntreprinderile individuale și PFA-urile care
și-au întrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizație fixă de 2.230 lei/lună, la
nivelul unui salariu minim brut, pe perioada stării de urgență, a anunțat șeful Cancelariei
premierului, Ionel Dancă: „Pentru alte forme de angajare decât contractul individual
de muncă, am prevăzut în Ordonanța de Urgență 30/2020 categoria de beneficiari „alți
profesioniști” care, dacă și-au întrerupt activitatea comercială pe perioada stării de urgență,
vor primi o indemnizație fixă la nivelul unui salariu minim brut pe economie.” Dancă a mai
spus că Guvernul României va continua consultările cu cei afectați economic de epidemia
de coronavirus și va veni cu noi reglementări pentru toate categoriile, întreprinderi și
activități profesionale (întreprinderi mari, activități culturale, sportive, ONG-uri) care
și-au întrerupt activitatea parțial sau integral ca urmare a măsurilor impuse de starea de
urgență. Senatorul Vlad Alexandrescu semnalase anterior, printr-o petiție care a strâns
câteva mii de semnături, că prin măsurile implementate prin ordonanța militară 1/2020,
prin care s-au interzis activitățile culturale în spații închise, ca o consecință a decretării
stării de urgență, artiștii independenți din România au fost lăsați fără nicio sursă de venit.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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DE VORBĂ CU IOLANDA GHEORGHIU,
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR ONCOLOGICI DIN ROMÂNIA

DE CE NU ARE ROMÂNIA UN PROGRAM NAȚIONAL
DE DEPISTARE PRECOCE A CANCERULUI

L

a Ploiești, se găsește unul din cele trei aparate din România care pot face acest lucru, dar-atenție!nu la un spital public sau privat, ci adus de un ONG. Este motivul pentru care discutăm, astăzi, cu
Iolanda Gheorghiu, chimist medical principal la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești și președinte al
Asociației Pacienților Oncologici din România.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
ccontinuare din pagina 1
aparatului de hematologie, o să
începem să lucrăm pentru trei
comune din Prahova și două din
Dâmbovița, dispuse în zone greu
accesibile și cu populație oarecum
defavorizată.
-Mă
Mă
uitam,
uitam
doamna
Iolanda Gheorghiu, în CV-ul
dumneavoastră și remarcam că
faceți voluntariat din plin. Sunteți
la conducerea ori coordonarea
mai multor asociații: ARAS
Prahova...
-Aceasta-azi nu mai există- a
fost prima asociație din Prahova
deschisă de mine pentru persoane
seropozitive, în 1997! Tot noi
am adus primul proiect Phare în
România pentru acești bolnavi. A
fost, de asemenea, prima dată când
a intrat cineva în unități militare
și penitenciare să vorbească
despre HIV. Și tot atunci, pentru
prima dată, am introdus sintagma
„colectivități masculine închise” pe
care, recent, am auzit-o la un înalt
comisar european, când vorbea
despre schimbarea condițiilor de
detenție.
-Conduceți apoi
Federația
ONG Muntenia, unde sunteți
președinte și Asociația „Noi și
Ceilalți”...
-Acesta din urmă este tot
pentru HIV, asociația actuală,
înființată în 2008, iar de anul
trecut, la nivel de țară, sunt
vicepreședinte
în
Uniunea
Organizațiilor
Persoanelor
Seropozitive, care cuprinde 24 de
organizații și este prima dată când
un seronegativ a intrat în boardul lor; noi suntem și singurul
județ cu o asociație condusă de
o persoană seronegativă, restul
sunt coordonate de seropozitivi
sau care au avut în familie un
seropozitiv.
-Și după aceea sunteți
președinte
al
Asociației
Pacienților
Oncologici
din
România (APOR).
-Este înființată în 2012. Cu sigla
APOR și campania „Sunt femeie
orice-ar fi” de depistare prococe
a cancerului la sân, suntem marcă
înregistrată OSIM. Suntem singura
asociație
neguvernamentală
înregistrată ca marcă OSIM.
-V-aș ruga să ne vorbiți despre

ceea ce face APOR
APOR.
-Desfășurăm doar campanii
de prevenție! De exemplu, pentru
depistarea precoce a leucemiei
la copii, am avut campania „Te
rog, mamă, ai grijă de mine!”,
apoi campania de screening a
cancerului de sân din ecografie
„Sunt femeie orice-ar fi”. Ulterior
am extins campania de profilaxie
pentru leucemie la copii (5-18 ani).
Am avut o colaborare cu dr. Radu
Crăciun de la Spitalul „Schuller”
în ideea că noi lucrăm analizele,
gratuit, în laboratorul APOR de
pe Aleea Zamora nr.5 Ploiești, dar
trebuia și un specialist care să le
„citească”. De anul trecut, am zis
să extind, dar să și aprofundez
această campanie și am intitulat-o
„Câștigă timp”, în sensul de a afla
un diagnostic la un timp necesar
pentru a avea posibilitatea de
vindecare și am cumulat-o cu o
campanie de prevenție pentru
afecțiuni cardiace. Am mers la
căminele de bătrâni din rețeaua
DGASP Prahova și, la persoanele
de peste 65 de ani, am realizat
analize de biochimie, markeri
pentru accident vascular și infract
miocardic, iar pentru căminele de
copii, am făcut analize pentru 1.200
de asistați și copii de la asistenți
maternali. Pe unele dintre acestea
le-am repetat, la recomandarea dr.
Crăciun, din motive pur obiective.
Am avut, dacă pot să spun așa,
două satisfacții: am depistat un
domn care oricând putea face un
accident vascular, iar pe o fetiță
de 13 ani, aparent sănătoasă, am
găsit-o cu hemoglobină 6! Am
sunat la centru, a doua zi au dus-o
la spital, au internat-o, au verificat
rezultatele de la noi și așa au
stabilit că fetița avea o problemă
de sănătate! Am mai găsit - și
încă n-am identificat de ce, este o
caracteristică a județului se parecopii cu talasemie (producție
scăzută de hemoglobină). Toate
acestea mi-au arătat mie că ceea ce
am făcut noi este bine și necesar.
Anul acesta, la sugestia celor de la
OMV Petrom, care ne-au asigurat
finanțare pentru achiziționarea

-APOR accesează fonduri
europene sau de la autoritățile
locale?
-Nu, am fost doar parteneri
într-un proiect scris de federație,
dar îmi doresc și chiar vreau
să văd ce oportunități avem,
programe, măsuri disponibile,
pentru o finanțare europeană.
La Primăria Ploiești am aplicat o
dată și am renunțat, fiindcă au o
metodologie imposibilă, iar de la
Consiliul Județean am obținut un
proiect chiar pe prima lor linie
de finanțare, în urmă cu 6 ani și
altul anul trecut, acesta constând
în redactarea unui ghid pentru
cardiologie și oncologie „Timpul
nu așteaptă! Tu ce aștepți?”. Anul
2018 a fost cu acțiuni de amploare
fiindcă atunci am prezentat
aparatul de biologie moleculară
Idylla-primul din Româniapentru depistarea precoce a
cancerului. În general însă, ca să
termin cu subiectul finanțării,
colaborarea noastră cu firmele
este cea mai bună soluție, fiindcă
mediul privat are un mod de lucru
operativ și la obiect, mult mai
puțin birocratic.
-Aparatul acesta Idylla-și am
înțeles că sunt două în țară- face
lucruri mari în depistarea precoce
a cancerului.
-Nu, între timp s-a mai adus
un aparat la „Fundeni”. Deci avem
unul noi, al doilea a fost cumpărat
de o firmă din Iași, iar al treilea
este la stat, la „Fundeni”, cum
spuneam. Vedeți dvs., incidența
cancerului este aceeași în toată
Europa. Deosebirea este că în
Germania sau în țările care au case
de asigurări după modelul german
sunt programe de screening la
nivel național și atunci cancerul
este depistat precoce, în gradul I,
maximum 2. La noi se identifică
în gradul 3-4, când pacientul
are metastază, și-atunci ce poți
să mai faci? De aceea la ei rata
de vindecare este mare, iar la
noi nu! Aparatul acesta tocmai
asta face, prevenție și depistare
precoce. Prin analiza de sânge, el
este capabil să spună care fenotip

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
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

a suferit mutație, deci merge până
în profunzime și indică prezența
bolii în organism. În oncologie
sunt extrem de importante 50
de zile să zicem în bătălia cu
această boală necruțătoare. Un
alt avantaj enorm este că aparatul
livrează rezultatul în trei ore, pe
când o biopsie din protocolul
standard, luată și aceea după ce a
apărut și a fost extirpată tumora,
oferă rezultatul în 15-30 de zile!
Chiar și în condițiile de la noi, cu
intervenții tardive, aparatul Idylla
oferă informații prin care poate fi
personalizat tratamentul, pe cauza
care a condus la boală, informații
pe care o biopsie le dă!
-Ce tipuri de cancer depistează
aparatul și care sunt costurile?
-La noi, ca în toate cele 23 de țări
care folosesc aparatul, sunt cartușe
pentru colon și rect, pentru piele
(cu extensie la sân) și ulcerații
și acum este în pregătire pentru
cancerul pulmonar. Cartușul
pentru cancerul colorectal costă
980 lei, iar cel pentru piele, 750 lei.
-Aveți sau v-au solicitat
Spitalul Municipal „Schuller”
și Spitalul Județean de Urgență
colaborarea?
-Nu, nu trimit pacienți. Casa
de Sănătate nu decontează costul
cartușelor, pe când biopsia este
gratuită. Dar vin la noi oameni
care au auzit de aparat, bolnavi
sau nu. Apropo de costuri, nimeni
nu pune în balanță că o depistare
precoce scutește enorm alte
cheltuieli ulterioare cu tratarea
bolii.
-Dacă aparatul acesta este
atât de bun, de ce nu îl au toate
spitalele oncologice din România?
-Bună întrebare! Păi... ce face
aparatul? Depistează din timp! Ce
interes o fi să fie diagnosticat un
cancer înainte de a deveni tumoră?
-Atât de mult cinism să fie,
doamna Gheorghiu?
-Da! Și n-o spun eu! Ne-am
dus cu Idylla până în Camera
Deputaților. Ne-a ajutat dna
deputat Rodica Paraschiv, dânsa
văzuse ce poate să facă aparatul, a
vorbit în Comisia de Sănătate. Să
vă spun că au trecut vreo 14-15
luni de atunci și nu avem niciun
răspuns?

-La actualul ministru al
Sănătății ați ajuns? Poate el
nu știe că există un asemenea
aparat, poate ar da un ordin
să fie echipată fiecare secție
oncologică...
-La cel de acum nu. Dar am
fost în audiență la patru miniștri
ai Sănătății, e drept, pe altă
problemă, cea a inițierii și la
noi a unui program național de
screening a cancerului de sân prin
ecografie. Din 2012, împreună cu
dr. Alina Turcu, de la „Schuller”
și dr. Ileana Constantiniu, de
la Câmpina, am tot mers prin
comunele din Prahova, le-am
vorbit femeilor despre cancer,
le-am făcut ecografii. Eram
întrebate de ce două doctorițe
care oricum sunt suprasaturate
de munca aceasta extenuantă cu
maladia merg să facă lucrul acesta
prin sate. Iar răspunsul a fost clar,
ceva de genul că „ne-am săturat să
tot vedem venind la noi femei cu
sânul supurând, s-ajungă în faze
atât de avansate ale bolii, când nu
mai ai nimic de făcut. Mi-am dat
seama cât de frustrant poate să fie
să înveți o jumătate din viață carte
și să nu-l poți ajuta pe cel din fața
ta fiindcă se adresează medicului
târziu. Cu ideea aceasta am fost
la miniștri, să facem și noi un
program național de screening
pentru ecografie. Există în Franța,
în Germania, de ce nu s-ar putea și
la noi? Unul dintre miniștri mi-a
spus tranșant că nu se poate, că nu
este, citez, „pe agenda noastră de
lucru”.
-Trist, tare trist ce spuneți! Dar
ca să încheiem într-o altă notă:
ce a declanșat la dvs. înclinația
aceasta de a face voluntariat?
-Sincer, habar nu am! Mă
ocup de voluntariat de prin clasa
a VII-a, a VIII-a. Tot am realizat
câte ceva pentru ceilalți până prin
facultate. Pe partea de sănătate,
m-am întrebat și eu de ce fac
asta de 23 de ani. Multă lume îmi
sugera că am eu vreun interes. La
început mă supăra gândul acesta al
lor, dar până la urmă am realizat că
eu chiar am un interes; să te sune
cineva și să-ți mulțumească pentru
că l-ai salvat... Ce mulțumire
interioară mai mare ca aceasta să
ai? Pe urmă am mai realizat ceva:
mie mi-este teamă să fiu pacient
și din acest motiv țin enorm la
prevenție!
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AVIATORUL CARE A DISTRUS
SUTE DE TANCURI SOVIETICE

H

ans-Ulrich Rudel a fost, fără îndoială, cel mai mare pilot de vânătoare german din toate timpurile. A fost
doborât de 30 de ori în timpul celor 2530 de misiuni de luptă, însă nu a fost ucis. În schimb, el a doborât și
distrus o navă de aprovizionare, un crucișător, un distrugător, 70 de vase de debarcat, 800 de vehicule militare, 150
de tunuri, 519 tancuri și nouă avioane de vânătoare. Povestea vieţii sale este pe alocuri incredibilă, dar cât se poate de
adevărată. Să ne convingem!

UN COPIL MEDIOCRU?
Temutul pilot german s-a născut în anul 1916 în Silezia,
Germania. Era fiul unui preot de ţară. Nu a strălucit
niciodată la școală, prin urmare a avut parte de o educaţie
precară. Părea imaginea încarnată a mediocrului clasic.
Nimic nu dădea de înţeles că va ajunge una dintre cele mai
redutabile figuri ale celui de-al Doilea Război Mondial.
Când era adolescent, s-a înscris în NSDAE, organizaţie de
tineret a naziștilor, unde a fost îndoctrinat ca la manual.
Din copilărie, Rudel s-a arătat interesat de diverse sporturi,
iar, în 1936, a reușit să intre în Lufrwaffe, aviaţia militară
germană, pe post de cadet. Acolo, s-a dovedit neașteptat de
capabil și eficient. După ce a trecut cu brio un curs în urma
căruia a obţinut brevetul de pilot militar cu punctaj maxim,
Hans-Rudel a aplicat pentru a deveni, în final, pilot pe
avioanele de bombardament. A perseverat și astfel a reușit
să ajungă și pilot de vânătoare, interceptare și recunoaștere.
A trecut botezul focului în timpul invaziei Poloniei în luna
septembrie a anului 1939, când a fost promovat la rangul de
locotenent. În luna următoare a aceluiași an, Rudel a fost
decorat cu Crucea de Fier, clasa a doua. Din acel moment,
pilotul a devenit un as al avionului de tip Ju-87 Stuka
(Sturzkampfflugzeug).
În luna mai a anului 1941, Rudel deja participa la invazia
aeriană a Insulei Creta. Devenise un nume respectat atât
de camarazi, cât mai ales de inamicii cărora începuse să le
facă probleme serioase. Pe baza calităţilor sale, pilotul de
vânătoare și bombardament avea să fie transferat pe Frontul
de Est, în cadrul Operaţiunii Barbarossa. Pe 23 iunie 1941,
la ora 3.00 dimineaţa, Rudel pornea în prima sa misiune de
bombardament contra poziţiilor militare și civile sovietice.
În următoarele 18 ore, a îndeplinit patru misiuni de luptă.
Luna următoare, grupul lui Rudel primește ordinul să
atace vasele Flotei Sovietice de la Baltica, acostate în portul
Kronstadt de lângă Leningrad. În timpul bătăliei aeriene,
Rudel a reușit să scufunde crucișătorul sovietic Marat, cu o
bombă de o tonă cu care a lovit compartimentul de muniţii
al navei.

decorat cu Crucea în grad de Cavaler și trimis, la cererea
sa, înapoi pe Frontul de Est. Acolo, a primit comanda
Flotei de Luptă Stukageschwader 2 (IStG2), care opera în
zona Stalingradului. Echipa sa primise ordinul să atace
și să elimine unităţile de tancuri sovietice care scăpaseră
duelurilor cu unităţile similare germane. Rudel a excelat și
în aceste misiuni, fapt pentru care, în ziua de 10 februarie
1943, încheia cu succes misiunea cu numărul o mie și
devenea, totodată, erou naţional în Germania natală.
Însă războiul îl cerea înapoi pe front. A fost numit la
comanda unei noi unităţi formate la Briansk și intitulate
„Panzerjagdkommando Weiss”. Unitatea era dotată cu o
nouă versiune a aparatului de vânătoare și bombardament Ju87 D-3, echipată special pentru distrugerea tancurilor. Noul
avion Stuka modificat era echipat cu două tunuri automate
marca Rheinmetall-Borfsig 37 mm Flak 18. Prototipul
acestui avion fusese folosit iniţial contra navelor sovietice
din marea Neagră, iar Rudel avea să-l ducă la perfecţiune.
Într-un interval de doar trei săptămâni, Rudel personal avea
să distrugă peste 70 de bărci de asalt din Marea Neagră.
În timpul unei bătălii de tancuri lângă Belgorod, Rudel a
distrus primul său tanc: „Tiraliorul meu din spate mi-a spus
că tancul a explodat ca o bombă și bucăţi din el erau să ne
atingă avionul”, nota Rudel în jurnalul său de bord. Ulterior,
mai multe Ju-87 D-2 au fost convertite în distrugătoare de
tancuri, aceste aeronave alegându-se, spre finele războiului,
cu porecla de Panzerknacker – spărgătoarele de tancuri.
Pilotul primea decoraţie peste decoraţie, iar escadronul
său de nouă avioane vânătoare de tancuri a primit misiunea
de a susţine cea de-a treia Divizie de Tancuri SS „Totenkopf ”.
În dimineaţa primei zile din Operaţiunea Citadela, Rudel a
distrus patru tancuri sovietice, iar până seara, recordul său
a ajuns la 12. Datorită succesului, experienţei și abilităţilor
sale, germanii au decis înfiinţarea unei întregi secţiuni din
Luftwaffe, care să se ocupe de tancurile inamice. Rudel
descoperise că temutele tancuri T-34 puteau fi distruse ușor
dacă erau lovite în spate, căci blindajul lor gros era montat
doar pe părţile laterale.

ÎNTRE DECORAŢII ȘI MOARTE

OMUL CARE VOIA SĂ-L SALVEZE PE
HITLER CU AVIONUL

În ajunul zilei de Crăciun a anului 1941, pilotul german
îndeplinea misiunea de zbor cu numărul 500, primind la
finele ei decoraţia Crucii Germane în aur, din mâinile
generalului Wolfram Freiherr von Richthofen, nimeni
altul decât vărul celebrului Baron Roșu din Primul Război
Mondial, Manfred vom Richthofen. Cum războiul era în
plină desfășurare, Rudel a fost trimis la Graz, pentru a se
antrena cu o nouă echipă de piloţi pe aeronave de tip Stuka.
În luna ianuarie a anului următor, Hans Rudel a fost

În martie 1941, Rudel încheia cu bine misiunea
numărul 1500, fusese rănit și doborât de multe ori, dar nu
se lăsa. Pasiunea pentru zbor și vânătoare era prea mare.
Cronologia faptelor sale continuă, căci, în noiembrie 1944,
în timp ce zbura deasupra Budapestei, a fost împușcat în
coapsa stângă, dar, peste câteva zile, era din nou la manșa
avionului, cu un picior în ghips. Anul următor. Rudel a fost
rănit serios tot la picior de un tir antiaerian pe când zbura
deasupra orașului Frankfurt pe Oder. A reușit să aterizeze

Cămara cu plante

Remedii de casă simple şi eficiente:

S

capă de greaţă cu ghimber
Combinarea
multor
feluri de mâncare stropite din
belșug cu alcool pregătește terenul
pentru
apariţia
neplăcerilor
digestive. Pentru oricare dintre
ele, ghimbirul este un real ajutor.
Ca să scăpaţi de crampele și de
arsurile de la stomac, rade o
linguriţă de rădăcină de ghimber,
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german dar piciorul său a trebuit amputat.
amputat
în teritoriul german,
Nu s-a oprit aici. La Berlin, a cerut să i se atașeze un
picior artificial și s-a întors la escadra sa. În ultimele zile ale
războiului, Hans-Rudel pilota cel mai nou model de Stuka,
iar, în primele zile ale lunii mai 1945, s-a oferit voluntar
pentru a-l evacua din Berlin pe Hitler la bordul avionului
său. Doar că istoria a ales să fie altfel. Hitler s-a sinucis, iar
Germania nazistă a capitulat.
Aflat în ultima sa misiune de zbor, Rudel a reușit să-i
contracareze pe americani și a aranjat ca el și echipa sa
să aterizeze dincolo de aeroportul Kitzinger, în zona de
jurisdicţie americană, pentru a scăpa astfel de sovietici, care
îl vânau de mult. A fost interogat în Anglia, apoi în Franţa,
dar nu a fost acuzat de nimic. În 1948, a ales să plece în
Argentina, unde a lucrat pentru sectorul de aviaţie al acestei
ţări. Într-un fel, era acasă, căci în Argentina își găsiseră
adăpost mulţi germani, unii dintre ei naziști cu greutate în
fostul regim.
În timpul carierei sale, Rudel a făcut o asemenea pagubă
Armatei Roșii, încât Stalin însuși pusese pe capul său un
premiu de 100.000 de ruble. Însă pilotul german a scăpat
cu bine după ce a zburat mai bine de 600.000 kilometri,
a folosit peste cinci milioane de litri de benzină, a lansat
peste 5.000 de bombe, a tras peste un milion de cartușe de
mitralieră și peste 155.000 de proiectile de tun antiaerian.
În ciuda simpatiilor sale naziste, Rudel a fost un soldat
dedicat cauzei, a dat dovadă de indulgenţă, perseverenţă,
temeritate și determinare neegalate. Bravura sa militară a
intrat în cărţile de istorie, la fel și epitaful de pe mormânt:
„Pierdut este doar cel care se pierde pe sine”.

3 TRUCURI SĂ TE DREGI DUPĂ MESELE COPIOASE
Sărbătorile sunt prilej să petreci mai mult timp cu familia, în jurul unor mese îmbelșugate. Numai că magia nu
anulează și neplăcerile digestive, dacă am exagerat.

pune-o într-un pahar cu apă
fierbinte, strecoară și bea după
un sfert de oră. Dacă simţi că
ţi s-a urcat stomacul în gât, un
bun remediu este o felioară de
rădăcină de ghimber, pe care o ţii
sub limbă, până ce-ţi trece starea
de rău, ceea ce n-ar trebui să
dureze mai mult de cinci minute.

Î

nviorare cu ceai de cicoare,
supe și acrituri
Dacă nu ţi-ai refuzat nicio
plăcere gustativă și ai mai și
exagerat cu porţiile mai multe zile,
după starea de moleșeală iniţială,
te vei simţi obosit, chiar stors de
vlagă din cauza suprasolicitării
digestive și acumulării masive
de toxine în organism. Pentru
a-ţi recăpăta energia, îţi poţi
începe ziua, în loc de cafea, cu
un ceai verde ori cu unul de
cicoare. Ceaiul verde este bogat în
antioxidanţi cu efecte reparatoare,
fiind și un detoxifiant puternic. Și
ceaiul din rădăcină sau din frunze
de cicoare îţi va reda voiciunea,
pentru că stimulează funcţiile
hepatice și renale, debarasând
organismul de reziduuri. Infuzia
se face din 15 g de frunze uscate

și dintr-un litru de apă. Poţi bea
câte două căni pe zi. De asemenea,
ciorbele de legume, acrite cu borș
de putină sau cu zeamă de varză
murată sunt modalităţi simple de
a reduce motoarele digestive și de
a te revitaminiza. Același efect îl
au și citricele, consumate ca atare,
sub formă de salate sau sub formă
de suc stors, dar cu tot cu pulpă.

U

leiurile
esenţiale
te
„repară”
Pentru
aproape
fiecare
neplăcere creată de excesele de la
mesele festive, există un remediu
pe bază de uleiuri esenţiale.
Contra greţurilor, este indicat
să picuri un strop de ulei esenţial
de mentă sau de busuioc pe o
bucată de zahăr cubic, și să-l iei de
două ori pe zi.

Ai digestia leneșă? Atunci n-ar
fi rău să încerci să faci un masaj pe
abdomen cu trei-patru picături de
ulei esenţial de mentă sau să pui
pe un cub de zahăr o picătură de
ulei esenţial de mentă sau să pui
pe un cub de zahăr o picătură de
ulei esenţial de lămâie, de tarhon
sau de mentă și să-l lași apoi să
se topească în gură. Pentru o mai
mare eficacitate, repetă cea de-a
doua procedură de trei ori pe zi,
de-a lungul a trei zile.
Balonarea o previi cu un cub
de zahăr pe care ai adăugat câte o
picătură de ulei de busuioc și de
mentă sau de chimen și de mărar.
Scapi de arsuri dacă înainte de
a mânca, iei un colţ de pâine sau
o bucată de zahăr cubic pe care ai
pus o picătură de ulei esenţial de
mușeţel.
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PIAȚA SÂRBEASCĂ

(GHEORGHE BOLDESCU)(VIII)
care se dovedea adesea un
pericol pentru împărații
de la Constantinopol. În
secolele nouă-zece, cu mult
înainte de ascensiunea Serbiei , regii bulgari
Boris I și Simeon cel Mare au crea un imperiu
care se întindea în Vest de la Albania de
azi până la Marea Neagră în Est, și de la
Munții Carpați în Nord, până la apele calde
ale Mării Egee în Sud.
Până la sfârșitul secolului al IX-lea,
limba oficială a bulgarilor era limba greacă.
Alfabetul introdus de Chiril și Metodiu a
ghidat slavii și bulgarii spre o cultură de
expresie slavă. Limba sud-slavă locală a
fost adoptată treptat și de bulgarii turanici
cuceritori, care și-au păstrat dominația
asupra majorității slave.
În 865, țarul Boris I a abolit tengrinismul
(credința păgână), bulgarii fiind primii dintre
popoarele slave sau slavizate care a trecut la
creștinismul ortodox. Din Bulgaria Chiril
și Metodiu, și discipolii lor, au răspândit
alfabetul chirilic în Rusia si în alte părți,
făcând ca Bulgaria, mai mult decât oricare
altă țară să devină locul de naștere al limbilor
și culturii slave. Până azi bulgarii consideră
că limba lor este un fel de latină a limbilor
slave, unii lingviști bulgari chiar spun fără
reținere că „ Limba noastră este genetică”.
Dar în 1014 d.Ch. Țarul Samuel este învins
de către împăratul Basil al II-lea în batălia de
la Kleidion (localitatea Strumnița de azi din
sud-vestul Bulgariei) iar în 1018 bizantinii
au pus capăt Primului Țarat Bulgar. Au fost
luați prizonieri, după bătălia de la Kleidion,
un număr de 14.000 – 15.000 de soldați
bulgari (după unii istorici bulgari cifra este
exagerată) cărora li s-au scos ochii, de unde
împăratului Basil al II lea i s-a mai spus și
Bulgaroctonul (omorâtorul de bulgari).
După cucerirea Bulgariei, Basil al IIlea a prevenit revoltele și nemulțumirea
păstrând la conducere nobilimea locală
și recunoscând autocefalia arhiepiscopiei
Ohridului. După moartea sa, politica internă
bizantină s-a schimbat, creșterea dărilor
și taxelor provocând, după sursele epocii
(Ana Comnena și Ioan Skylitzes), răscoalele
bulgare împotriva Imperiului Bizantin (10401041). În 1185, nobilii vlahi din dinastia
Asăneștilor, Ioan Asan I și Petru al IV-lea
au organizat o a doua mare răscoală vlahobulgară care a avut ca rezultat înființarea
celui de al Doilea Țarat Bulgar (cum aminesc
istoricii bulgari) sau Țaratul Vlaho-Bulgar
cum apare în scrierile istorice române, fondat
de Ioan și Petru Asan, cu capitala la Târnovo.
Ioniță Caloian, al treilea țar Asan, și-a extins
teritoriul până la Belgrad și Ohrid. El a
recunoscut supremația spirituală a Papei și
a primit coroană regală de la un legat papal
devenind “rex Bulgarorum et Blachorum”
(rege al bulgarilor și vlahilor). Imperiul a
atins maximul în timpul lui Ioan Asan al
II-lea(1218–1241), când comerțul și cultura
au înflorit. Puternica influență politică și
religioasă a orașului Tărnovo a făcut ca el să
fie supranumit „A Treia Romă”, într-o vreme
când Constantinopolul era în declin. Am
insistat asupra acestui moment istoric în care
un regat ajunge la o dezvoltare și recunoaștere
europeană exemplară aș putea spune, prin
meritele exclusive ale unor vlahi, dar care

Salajan Bogdan-Lucian

BULGARII (1)
Bulgarii au fost un ingredient consistent
la definirea Pieței Sârbești. Ei au dat numele
mahalalei, unei străzi (Ulița Sârbului azi
Calomfirescu) iar prin așezarea lor dincolo
de limitele Mahalalei Barbu-Croitoru (Sf.
Vineri), adică la Nord de Drumul Oilor
(Gheorghe Doja de azi), Străzii Coloniei
(Transilvaniei de azi). Să nu mai vorbim
de sprijinul administrativ primit din partea
Clucerului Gheorghe Boldescu în rezolvarea
disputelor cu boierul Sachelarie dar și
organizării unei piețe a lor în apropierea
spitalului și a bisericii Sf. Gheorghe Nou.
Dar să povestim… Și aș începe povestea cu
o scurtă plimbare prin istoria bulgarilor
unde sunt multe interferențe cu vlahii, puțin
cunoscute de mulți dintre noi. Însă, lucru
trist, puțin amintite de istoricii români,
lipsite din manualele de istorie (mai puțin
războiul din 1877) , si “uitate” în totalitate
de către istoricii bulgari (este punctul meu
de vedere ca de altfel toate aprecierile din
prezentul articol).
Despre începuturile lor bulgarii spun că
se trag din traci iar în 1981 au comemorat
1300 de ani de când s-au așezat la sud
de Dunăre și de atunci sunt o națiune cu
identitate(!). Întrucât bulgarii deţin multe
elemente folcloristice comune cu românii este
de acceptat că unele rădăcini să fie trace (ce
traci sau tradiții moștenite de la traci de către
populația existentă în spațiul dintre Dunăre
și Munții Balcani or fi găsit protobulgarii la
venirea lor în secolul al VII-lea !).
Aș aminti, mai înainte, un fapt istoric cu
conținut religios petrecut la sud de Dunăre,
acela că Biblia gotică —prima carte într-o
limbă germanică—a fost creată de episcopul
got Ulfilas, pe la 381 (când încă era un
teritoriu al tracilor controlat de romani și
goți-Moesia)
Bulgarii erau un trib turcic (sau tătar)
din Asia Centrală, care au venit în al doilea
mare val migrator, spre sfârșitul secolului VII
d.Ch.. În Moesia, fostă provincie romană, se
așezaseră cu 150 de ani mai înainte slavii care
au avut o organizare statală democratică
în spațiul dintre Dunăre și Muntii Balcani.
Populația de origine tracă (triburi de moesi,
bessi, tribali, dardani, dantheleti), parțial
elenizați, romanizați și gotizați din zonele
rurale. Se pare că a fost ușor asimilată de cea
slavă, nefiind consemnată vreo opoziție din
partea acestora.
Între 670 si 680 d.Ch., Asparuh trece
Dunărea cu o hoardă de 50.000 (după surse
bulgare 250.000) de bulgari cucerind Moesia
și Scythia Minor (Dobrogea) de la Imperiul
Bizantin.
Bulgarii s-au amestecat cu populația
băștinașă. “Așa cum se întâmplă de multe ori
cu rasele corcite”, scrie istoricul Nevill Forbes,
“această nouă rasă se caracteriza prin
considerabilă vitalitate, coeziune și putere ”.
Un tratat de pace semnat cu Bizanțul în
681 și stabilirea unei capitale permanente la
Pliska ( azi un oraș în nord-estul Bulgariei, pe
malul sudic al Dunării), a marcat începutul
Primului Țarat bulgar. În Evul Mediu,
Bulgaria era unul din cele mai puternice și
avansate regate din Europa, un mini-Bizanț
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nici în treacăt nu este amintit prin manualele
școlare. În perioada interbelică exista un
manual de istorie scris de P.P. Panaitescu
pentru gimnaziu, în care se amintește despre
Țaratul Vlaho-Bulgar.
Ioniță Caloian
era numit de bizantini “Câinele Ioan” .
Domnitorii munteni și moldoveni de mai
târziu în memoria lui Ioniță Caloian și
recunoașterea meritelor sale de mare țar, își
începeau titulatura domnească cu apelativul
“IO”.

Mormântul lui Ioniță Caloian de la
Târnovo
Forța militară și economică a țării a intrat
în declin după sfârșitul dinastiei Asăneștilor
în 1257 și preluarea conducerii țaratului de
către bulgari, confruntându-se cu conflicte
interne, atacuri bizantine și maghiare
constante și cu dominația mongolă. Până
la sfârșitul secolului al XIV-lea, diviziunile
între boieri și răspândirea bogomilismului
determinase împărțirea imperiului în trei
țarate—Vidin, Tărnovo și Țara Cărvurnei
(Despotatul Dobrogei)—și mai multe
voievodate semiindependente care se luptau
între ele, sau cu bizantinii, maghiarii, sârbii,
venețienii și genovezii. Până la sfârșitul
secolului al XIV-lea (după batălia în care
bulgarii pierd cetatea Nicopole, in 1393),
turcii începuseră să cucerească Bulgaria și
ocupaseră majoritatea orașelor și cetăților de

la sud de munții Balcani.
Spre deosebire de alte țări, ale căror
imperii au ajuns la un punct culminant și
apoi, treptat, uitate, Bulgaria a fost retezată
în floarea dezvoltării sale de invazia otomană
iar rezultatul a fost 500 de ani de sclavie
sub turci. Întrucât Bulgaria era folosită de
turci ca bază militară principală pentru alte
expansiuni în Europa, dominația turcească
a fost mai sângeroasă si mai insuportabilă
decât altundeva. “ Din 1393 până în 1877 se
poate spune pe bună dreptate că Bulgaria nu
a avut istorie”, scrie Nevill Forbes. În secolul
al XIX-lea Bulgaria era doar o fantomă
dezmembrată și frustrată. Pe acest fond
are loc războiul ruso-turc din 1877-1878 în
urma căruia se înființează un stat marionetă
pro-rus (de fapt o provincie semiautonomă în
cadrul Imperiului Țarist).
Sovieticii în 1944 au căutat cu disperare
telegrama pe care împăratul Rusiei
Alexandru al II-lea a trimis-o principelui
Carol I cerându-i ajutor, pentru a o distruge.
Se pare că n-aveam ce căuta în acel razboi
în noua istorie pe care doreau să ne-o scrie
bolșevicii după 1944.
La Berlin în 1878, când s-a semnat
tratatul de pace ruso-turc nu am fost primiți.

Ni s-a recunoscut cu dinții încleștați de către
marile puteri Independența. Iar rușii ne-au
luat Bugeacul dându-ne în schimb Dobrogea.
Subliniez acest aspect întrucât deciziile
“bunicului Ivan” au fost pentru bulgari
sfinte. Chiar dacă vorbesc despre Dobrogea
ca despre un teritoriu aparținând cândva
Bulgariei, niciodată nu l-au pretins oficial.
Bulgarii își urâsc vecinii pentru că turcii
le-au luat Tracia, grecii și sârbii Macedonia,
noi românii Dobrogea (în cazul nostru am
explicat mai sus situația).
Iredentismul teritorial, în special referitor
la Macedonia, a dus Bulgaria la înfrângerea
în al doilea război balcanic, în 1913, făcând-o
să încheie mai târziu alianțe dezastruoase cu
Germania în cele două războaie mondiale.
Pierderea Macedoniei, a unei zone de acces
spre Marea Egee și a altor zone au făcut din
Bulgaria un stat amar și irațional în prima
jumătate a secolului XX. Bulgarii urau pe
toți vecinii, pe turci, pe sârbi, pe greci, pe
români. În perioada interbelică terorismul
macedonean făcea ca politica Sofiei să fie
violentă și instabilă. De aceea cred că atunci
când Armata Roșie a intrat pe pământ
bulgar în septembrie 1944, Bulgaria era o
națiune falită din punct de vedere spiritual,
agățându-se de sentimentul destinului furat,
sentiment pe care sovieticii l-au exploatat din
plin.
Doresc să ajung la Sofia să văd catedrala
Alexander Nevski pe care bulgarii au
ridicat-o în cinstea celor 200.000 de soldați
morți în războiul din 1877-1878 . Nu știu
dacă sunt amintiți și soldații români morți
la Plevna, Vidin, Grivița, Smârdan… . Aș
vrea să văd Valea regilor traci, mormântul
lui Dromichetes de la Sveștari care sunt
în patrimoniul cultural bulgaresc și nu e
afirmat de către bulgari niciunde că ar avea
vreo înrudire întru strămoși cu noi românii !
Ar mai fi de spus despre războiul balcanic
din 1912-1913, participarea bulgarilor în
cele doua războaie mondiale alături de
germani și pretențiile pe care le-au avut față
de români, despre Cadrilater, despre Balcic și
multe altele.
Închei acest foarte scurt periplu în istoria
vecinilor de la sud de Dunăre (și rude
prin alianță după cum ei înșiși își afirmă
strămoșii) prin a cita din scrisoarea pe care
Adolf Hitler a adresat-o Regelui Carol al IIlea al României în 17 iulie 1940, și care este
mai mult decât valabilă și aplicabilă istoriei
bulgarilor (dar și ungurilor în egală măsură!)
“După războiul mondial, România,
favorizată de o şansă excepţională, a dobândit
de la trei state teritorii pe care, după părerea
mea, nu le mai poate păstra mult timp din
punctul de vedere al politicii de forţă. Alta ar
fi fost situaţia dacă România ar fi reuşit să
realizeze asimilarea internă a acestor teritorii
din punct de vedere etnic şi politic sau dacă
slăbiciunea militară a ţărilor vecine ar fi
rămas permanentă. Prima alternativă nu
s-a putut materializa, iar pe cea de-a doua
nu ar putea conta nimeni dintre cei care au
cunoştinţă de legile ce guvernează evoluţia
naţiunilor. Dacă România este astăzi silită pe
calea concesiei să înapoieze teritoriile pe care
le-a dobândit, aceasta nu reprezintă altceva
decât ceea ce previziunea omenească trebuia
să se aştepte a se întâmpla într-o zi.”
În numărul viitor revin cu picioarele pe
pămant. Pământul Pieții Sârbești.
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CORONA-VIRUS, NOSTALGIA REGIMULUI
SOVIETIC ȘI TEMBELISMUL POLITIC

D

intr-o singură lovitură (nu de buzdugan) făt-frumosul președinte socialist Igor Dodon s-a opintit să sfarme
balaurul cu douăsprezece capete ale groaznicului COVID-19. Nu a doborât balaurul, în schimb i-a reușit, în
plină
epidemie de corona-virus, să-și adjudece o majoritate parlamentară, fie și până la prezidențiale, prin semnarea
p
acordului
de creare a unei noi coaliții, PSRM+PDM, și să facă încă un pas spre „reformarea” unei justiții „independente”
a
prin
p votarea în legislativ a componenței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), una „integră” ca și Dodon însuși,
cu
c tot aliotmanul său socialist.

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

alegeri,
Duminică - alegeri
luni – coaliție,
marți – capturarea CSM
Este cea mai „performantă” realizare
a noii guvernări de la Chișinău, odată
cu instituirea situației de urgență. Toate
acestea, planificate de președintele Dodon
cu un cinism nemaipomenit de obraznic.
Or, despre o eventuală situație de urgență
în legătură cu pericolul de corona-virus
Dodon se pronunțase cu ceva zile înainte
de alegerile din 15 martie pe circumscripția
nr. 38 Hâncești. Comisia Națională
Extraordinară de Sănătate Publică anunțase
primul caz confirmat pe 7 martie, iar pe
13 martie 8 cazuri, instituind cod roșu.
Peste o zi autoritățile anunță că o femeie
din Bălceana, Hâncești, e diagnosticată
cu COVID-19, iar CEC cere autorităților
centrale amânarea alegerilor. Dodon, „în
calitatea mea de președinte al Republicii
Moldova și conducător al Consiliului
Suprem de Securitate”, semnează o scrisoare
în adresa CEC-ului, indicând că decizia
Comisiei Naționale privind „instituirea
codului roșu pe întreg teritoriul Moldovei în
legătură cu epidemia corona-virusului nu se
referă la alegeri”. Pentru că pe 28 februarie
președintele mersese personal la Hâncești,
chipurile să felicite primarul Alexandru
Botnari (cel care și-a depus mandatul de
deputat) cu ocazia zilei de naștere, apoi în
satul Bujor, unde urmau să fie sfințite două
fântâni (se putea oare fără Dodon?) și unde a
împărțit convoiului de oameni ce-l așteptau
în frig plicuri cu bani, iar primarului și
preotului cadouri de preț. Cum putea deci
să îngrădească „drepturile fundamentale ale
cetățenilor, inclusiv dreptul de a alege și de
a fi ales”?
Ei bine, dacă în dimineața zilei de 15
martie în republică erau 12 persoane
confirmate cu COVID-19, în cea de-a doua
zi se anunță deja 29 cazuri confirmate, iar în
satele Bălceana și Sofia ale raionului focarul
număra 6 cazuri confirmate și circa 100 de
suspecți la corona-virus, ele fiind anunțate
dis de dimineață în carantină. Era și firesc
să-l cuprindă și pe Dodon grija pandemiei,
dar numai după ce candidatul socialist
Ștefan Gațcan (apropo, un fost partener al
lui Plahotniuc) ieșise învingător, cum au și
fost aranjate lucrurile. Acum putea urma
planul trasat din timp: în după amiaza zilei
de luni se adresează guvernului cu solicitarea
de a institui starea de urgență, preț de o
oră, premierul Chicu a și convocat ședința
executivului, adoptând decizia de a cere
legislativului să instituie starea de urgență.
Tot luni cele două partide, PSRM și PDM,
anunță despre crearea unei noi alianțe, pe
care Dodon a botezat-o PSDM (Platforma
Social Democrată pentru Moldova). La orele
13:15 sunt desemnați 5 miniștri democrați
(un vicepremier pentru reintegrare și patru
miniștri – ai apărării, economiei, educației,
afacerilor externe și integrării europene),
iar peste numai 45 minute, la 14:00, are
loc ceremonia de depunere a jurământului
în fața președintelui. Trei foști miniștri
socialiști – Aurel Ciocoi, Victor Gaiciuc
și Corneliu Popovici – au revenit de unde
plecaseră: consilieri ai președintelui.
PAGINA
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Habemus coaliție!
Coaliția dintre socialiști
șși democrați este una mai
mult de nevoie, mulți
m
eexperți considerând că nu
exista o necesitate obiectivă de formare a
unei coaliții. Agendele celor două partide
par a fi diferite – unii se declară pro Rusia,
alții pro UE. În textul Acordului agendele
se apropie – părțile „vor promova și
respecta angajamentele internaționale ale
Republicii Moldova în ceea ce privește
aplicarea Acordului de Asociere cu UE”
și „vor continua cooperarea în contextul
acordurilor economice, sociale și culturale,
semnate în cadrul CSI”. Acordul schimbă
chiar și ordinea parteneriatelor strategice
de până la guvernarea socialistă – pe primplan apare „consolidarea și aprofundarea
parteneriatului strategic și a relațiilor
politice, economice privilegiate cu Federația
Rusă, SUA, Germania și alte state”, și pe
plan secund „dezvoltarea relațiilor și
parteneriatului strategic cu România pe
plan politic, economic și cultural, realizarea
proiectelor moldo-române de dezvoltare a
infrastructurii”. Parteneriatul cu România
nu mai este unul privilegiat? Și asta după ce
Bucureștiul a anunțat că va da curs solicitării
adresate pe canale diplomatice privind
autorizarea livrării de medicamente pentru
asigurarea instituțiilor medico-sanitare
din republică cu necesarul medicamentos
(să sperăm că Bătrâncea nu va rupe cutiile
cu medicamente ca și harta României),
iar Rusia îi tot amână pe Dodon și Chicu
cu împrumutul de 200 milioane de dolari
(scenariu similar retragerii forțelor armate
din Transnistria). Iar Ucraina în genere
e în coada priorităților cu „intensificarea
cooperării și promovarea bunei vecinătăți”.
Nimic despre furtul miliardului, lupta cu
corupția. Adevăratul scop, latent, în pofida
declarațiilor politice, pare să fie cam aceleași
pentru cei mai mulți dintre reprezentanții
celor două partide: îmbogățirea ilicită și
pregătirea pentru următoarele exerciții
electorale. Igor Dodon continuă să-și
iese din pene ca să-și păstreze funcția de
președinte. Pierzând-o, va pierde și relațiile
cu Rusia. La rândul lor, cei din gașca sa
socialistă înțeleg că jocurile liderului ar
putea să-i coste mandatele, dacă nu chiar
sucombarea formațiunii după exemplul
PCRM. Socialiștii și liderul lor, la câtă putere
și ambiții au pretins, încep să nu facă față,
guvernul Chicu o duce din prost în mai prost.
O eventuală sincronizare a prezidențialelor
și parlamentarelor anticipate le-ar putea juca
festa. Noroc de dezbinările dintre partidele
de dreapta, dar lecția scrutinului din
Hâncești le-ar putea trezi și atunci pericolul
poate fi unul real. Așa încât socialiștii au
preferat să împartă veniturile, ministerele, să
mai cedeze din putere ca să-și asigure spatele
pentru alegerile prezidențiale. Sincronizarea
eforturilor celor două partide îi poate asigura
o victorie lui Igor Dodon, mai evitând și
alegerile anticipate.
Un pas sinucigaș sau o ecuație
cu mai multe necunoscute?
Revenind la putere, PDM vrea să se
reabiliteze chiar cu riscul de a se prăbuși.
Exercițiul de la Hâncești i-a încurajat pe
democrați, obținând același loc 3. Deși
textul Acordului de coaliție a fost scris în
mare parte de ei, cu o infimă coordonare cu
PSRM, în spatele scindării PDM și a formării

coaliției stă Dodon. Democrații puteau să
rămână în continuare în alianța neformală
de până acum, chiar să voteze uneori
împotriva unor inițiative ce nu le convin.
Dar Dodon, îmbătat de putere, nu suportă
așa ceva. A mizat că o alianță oficială s-ar
solda cu o mare pierdere a alegătorilor proeuropeni sau pe un pas sinucigaș al PDM?
Pavel Filip recunoaște că Acordul prevede
expres că, după alegerile prezidențiale din
toamnă, lui îi va reveni una dintre primele
funcții în stat, fie de premier, fie de spicher.
Unii experți consideră chiar că Filip ar
putea să candideze la președinție. Va reveni
atunci la poziția sa de fost premier, care a
cerut retragerea necondiționată a trupelor
militare și armamentelor Federației Ruse de
pe teritoriul Transnistriei? Își va reconfirma
statutul unui „unionist” mai motivat decât
cei din stradă, cum declarase în campania
parlamentară? În toată această perioadă
de până la acord a efectuat câteva vizite la
București și nici una la Moscova. Să însemne
oare asta începutul unei ecuații de resetare a
PD fără Plahotniuc?
Adrian Candu se pare că a greșit. Deși a
trâmbițat aproape un an că PD va reveni la
putere mai degrabă decât se crede, iată că
asta s-a întâmplat, dar fără dânsul. După ce
a fost eliminat din conducerea formațiunii, a
considerat că nu mai are ce pierde. Acum se
pare că a rămas și cu covata spartă, și disperat
că nu va putea înjgheba o nouă formațiune.
A mizat pe nemulțumirile din partid, dar ele
par să se mai amâne. Dacă, în general, vor
mai avea sorți de izbândă.
Nici un pas, nici un raport fără
Dodon
Ex-președintele CC, Alexandru Tănase,
se întreabă de ce în condițiile acestei isterii
Parlamentul a găsit de cuviință și timp să
rezolve o problemă ce nu era deloc arzătoare
– formarea noii componențe a CSM. Nimic
ciudat – lui Dodon i-a trebuit să voteze
cineva CSM, de-aceea a și forțat formarea
coaliției. Puțin îi pasă cât de îngrijorată se
arată Comisia de la Veneţia de modul cum
au fost aleși cei patru membri ai CSM. Mai
mult, e o dovadă în plus că această criză este
foarte bine gestionată și că există o agendă
bine ticluită pentru a o folosi în interes
politic. Că liderul PSRM a scăpat de dosare
penale era cam evident după ce s-a debarasat
de fostul șef al Procuraturii Anticorupție,
Viorel Morari (care instrumenta dosarul
„Finanțarea externă a PSRM”) și de fosta
componență a CNA. Acum trebuie să
ne așteptăm la derularea unei pretinse
reforme a justiției, care nu va conduce la
altceva decât la distrugerea și dezintegrarea
statului de drept, preluarea deplină a
controlului justiției de către Dodon.
În incinta președinției trolii săi fabrică
nestingheriți fake news-uri cu „sirieni pe
care Maia Sandu îi va aduce în poșetă din
Europa, dacă îl va învinge pe Dodon în
alegerile din toamnă, toți contaminați de
corona-virus și transportați direct în sicrie,
iar preoții pravoslavnici vor fi obligați
să-i înmormânteze conform ritualurilor
musulmane”, cu o scrisoare a liderei
PAS către Bruxelles, prin care chipurile
cere embargo politic asupra importului
de murături și ridichi moldovenești de
primăvară, tot pentru a obține avantaje
electorale în fața lui Dodon. Și asta în timp
ce Dodon amenință presa cu sancțiuni din
cele drastice pentru răspândirea știrilor false
și a panicii în rândurile populației.

Nu-ii de mirare
mirare, la câte inepții curg acum
Nu
chiar din gura lui Dodon însuși. La început
– să nu intre în panică cetățenii deoarece
corona-virusul afectează numai persoanele
în vârstă (exact baza electorală a PSRM!).
Că „totul este sub control” și nu există
niciun motiv pentru închiderea frontierelor,
încurajând cetățenii din zonele afectate să
vină acasă, afirmând că nicidecum nu va
anula zborurile. Iar când au apărut primele
cazuri de COVID-19, a blamat cetățenii
și i-a acuzat de lipsă de responsabilitate.
Retorica președintelui și premierului,
soldat fidel al lui Dodon, se schimbă nu de
la zi la zi, ci de la oră la oră, unul debitând
inepții, celălalt bâlbâieli care se circumscriu
în retorica lui șefu’. Guvernul nici până în
prezent nu are un plan ce ar include măsuri
concret de atenuare a impactului pandemiei,
de diminuare a consecințelor asupra
economiei și cetățenilor. Iar ultima inepție a
liderului socialist este de-a dreptul tembelă.
„Poate o să se supere colegii de la Ministerul
Sănătății pe mine. Corona-virusul poate să
treacă prin organismul omului și nici să nu
observăm. Așa cum trece o gripă simplă,
parcă ai avut oleacă de probleme cu nasul,
ți-a trecut răceala prin tine și tu ai trecut
corona-virusul”. Ca să nu mai spunem
că nici un raport al ministrului sănătății
sau al premierului fără chipul și cuvânt de
deschidere (mai totdeauna o nouă inepție)
al lui Dodon.
Electorat tembel, contaminat
de clasa politică tembelă?
Cele mai stupide lucruri care i se întâmplă
de la 2016 încoace Chișinăului sunt căderile
nenorocite ale partidelor de dreapta pe
drum neted și vreme bună. Pro-occidentalii,
fiind potrivit tuturor sondajelor majoritari
în societate, sunt învinși constant în cel
mai jenant mod posibil în fața filorușilor
minoritari. De când electoratul eurounionist a ajuns la discreția Maiei Sandu și a
lui Andrei Năstase, cauza democratică trece
printr-o perioadă neagră. În patru ani de
zile se alege praful din vectorul european. Și
dacă înainte de toate era vinovat Plahotniuc,
acum de vină e Dodon. Da, justificări se pot
găsi cu nemiluita. Multașteptata repetiție,
scrutinul de la Hâncești, a demonstrat încă
o dată incapacitatea forțelor proeuropene
de a dialoga și a găsi soluția ce să stăvilească
ascensiunea lui Dodon și a găștii sale
socialiste. Este unul dintre cele mai urâte
rezultate electorale pentru partidele
proeuropene de la Chișinău. Putem da vina
pe candidatul independent Grigore Cobzac
și organizația primară – cele 1.792 voturi ale
lui Cobzac, adăugate la 4.554 de voturi ale
Olesei Stamati, ar fi asigurat o victorie clară a
formațiunii Maiei Sandu, implicit a blocului
ACUM. Putem da vina pe slaba prezență
la vot (23,33%), pe nostalgia unui electorat
îmbătrânit și rătăcit, tembel și nostalgic
regimului sovietic. Dar oare nu cumva,
anume acest electorat a fost contaminat,
decenii la rând, de tembelismul politic al
însăși clasei politice de la Chișinău?
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CELE MAI GRAVE ABUZURI ÎN SFERA
DREPTURILOR OMULUI DIN ULTIMELE DECENII

A

nul trecut a fost cel mai nefast din istoria recentă pentru situaţia drepturilor omului din Arabia
Saudită, conform unei organizaţii de depistare a abuzurilor din regatul totalitar, notează Newsweek,
preluat de rador.ro.

O

rganizaţia
europeanoeuropeano
saudită
a
drepturilor
omului (ESOHR), cu sediul la
Berlin, a dat publicităţii raportul
său pe anul 2019, detaliind ceea ce a
calificat drept „trendul descendent”
al drepturilor omului, „care nu dă
semne de oprire”.
Un motiv de bază al acestei
situaţii este sprijinul continuu
acordat familiei regale saudite
din partea SUA și a aliaţilor lor
occidentali. Aceste relaţii oferă
guvernului saudit acoperire pentru
suprimarea și uciderea disidenţilor
în ţară și în afara ei, susţine ESOHR.
Arabia Saudită este martora
unei distrugeri, zdrobiri și extirpări”
a sferei sale politice, a justiţiei
independente și a presei libere,
în ultimii ani, afirmă raportul.
Puterea s-a acumulat în jurul
regelui Salman, care are 84 de
ani, și în special în mâna fiului
și moștenitorului său, prinţul
Mohammed bin Salman, numit
colocvial MBS.
În plan extern, guvernul
saudit a continuat războiul său
împotriva rebelilor houthi din
Yemen, sprijinul pentru facţiunile
rebele jihadiste care luptă în
Siria și campania împotriva
disidenţilor în cadrul căreia a fost
ucis colaboratorul Washington
Post și rezidentul american Jamal
Khashoggi.
„A devenit limpede că Arabiei
Saudite i se acordă acoperire din

partea aliaţilor săi politici din
SUA, precum și din mai multe
ţări europene care beneficiază de
veniturile economice” ale relaţiilor,
scrie raportul ESOHR.
Guvernele SUA succesive au
primit miliarde de dolari din
vânzările de arme americane
în Arabia Saudită, unele din ele
fiind folosite pentru comiterea
unor crime de război în Yemen.
Președintele
Donald
Trump
a sărbătorit relaţiile acestea,
prezentând clar un poster cu detalii
despre vânzări de arme, cu ocazia
vizitei făcute la Casa Albă de MBS.
„Datorită acestor aliaţi, care nu
fac o prioritate din promovarea
serioasă a drepturilor omului,
Arabia Saudită este capabilă să
se angajeze în încălcări și crime
împotriva umanităţii, în timp ce
unele din aceste ţări chiar participă
și determină astfel de abuzuri ca, de
exemplu, prin sprijinul SUA pentru
războiul din Yemen, se arată în
raport.
Pe lângă arme americane,
forţele saudite au folosit și
informaţii americane și sistemele
de realimentare cu combustibil
a avioanelor în războiul lor
împotriva rebelilor houthi susţinuţi
de iranieni din Yemen. Războiul
civil de acolo a început în 2015,
iar guvernul saudit și aliaţii săi
din Emiratele Arabe Unite l-au
susţinut pe președintele destituit
Abdrabbuh Mansur Hadi, în 2017.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

Sistemul
american
de
realimentare în zbor a încetat să
mai susţină bombardamentele
saudite în 2018, după asasinarea
lui Khashoggi. Germania a impus
o sistare temporară a exporturilor
de arme pentru saudiţi după
acest omor, dar alte ţări ca Franţa,
Suedia, Regatul Unit și Spania au
refuzat să o facă.
Asasinarea
lui
Khashoggi
a pus beţe în roate ofensivei
internaţionale lansate de MBS.
El muncise din greu pentru
a-și cultiva imaginea de prinţ
moștenitor modern, liberal, gata săși ducă ţara în viitor, dar asasinarea
i-a evidenţiat autoritarismul fără
scrupule și iresponsabil.
CIA a conchis că omorul a
fost probabil ordonat de MBS,
deși guvernul saudit și primul
moștenitor au dat vina pe agenţi
rău intenţionaţi. La sfârșitul
anului 2019, o instanţă saudită
a condamnat la moarte cinci
oameni, iar alţi trei au fost trimiși
la închisoare pentru 24 de ani
în legătură cu această crimă.
Conform procurorului adjunct
și purtătorului de cuvânt Shalaan
bin Rajih Shalaan, curtea a conchis
că „crima nu a fost premeditată…
decizia a fost luată sub imperiul
momentului”. Guvernul saudit
nu a dat încă publicităţii
informaţii despre identitatea celor
condamnaţi.
Trei inculpaţi de rang înalt,
inclusiv asistentul lui MBS, Saud
al Qahtani, a fost achitaţi pentru
toate acuzaţiile. CIA a interceptat
discuţii între șeful echipei de
asasini ai lui Khashoggi – numit
Maher Abdulaziz Mutreb – și
Qahtani în care Mutreb i-a

spus să-i „spună șefului lui” că
misiunea fusese îndeplinită. CIA
a interpretat că „șeful” era MBS,
concluzie susţinută de cel puţin 11
contacte între MBS și Qahtani în
orele dinainte și de după uciderea
lui Khashoggi.
ESOHR a spus că procesul din
instanţa saudită a fost o „farsă” care
a achitat „oficialităţile de rang înalt
responsabile de crimă”. Demersul
a arătat intenţia guvernului „de a
demonstra în continuare dispreţ
la adresa drepturilor omului”,
argumentează organizaţia.
Pe frontul intern, MBS și-a
asumat un portofoliu de roluri
guvernamentale
puternice.
Bărbatul de 34 de ani este considerat
puterea din spatele tronului lui
Salman și este chipul ambiţiosului
proiect Vision 2030, care își
propune diversificarea economiei
regatului dependent de extracţia
de minereuri și introducerea unor
reforme liberale în vederea unei
creșteri a investiţiilor existente.
Dar MBS este, totodată, cel care
a supervizat reprimarea disidenţei,
fie din partea avocaţilor drepturilor
femeilor, fie a protestatarilor șiiţi
minoritari, fie a altora.
„A devenit clar că guvernul
saudit are o dorinţă puternică de a
elimina toate forţele și vocile interne
care pledează pentru drepturile
omului și a devenit o obișnuinţă
să incrimineze fiecare voce care
formulează o pretenţie sau o critică”,
spune ESOHR.
Printre personalităţile cele
mai cunoscute închise se numără
activista
feministă
Loujain
al-Hathloul, cunoscută pentru
opoziţia sa faţă de interdicţia
șofatului pentru femei, abrogată

în cele din urmă de MBS în iunie
2018. Ea a fost răpită din EAU în
2018 și retrimisă în Arabia Saudită,
încarcerată pentru mai multe zile
și apoi eliberată. A fost arestată din
nou în mai 2018, numărându-se
printre femeile și bărbaţii activiști
ai drepturilor pentru femei. Între
timp, a fost judecată pentru
subminarea securităţii statului,
dar detaliile acuzaţiilor care i se
aduc nu au fost date publicităţii
și jurnaliștii și diplomaţii nu au
primit acces în niciuna dintre
audierile în procesul ei. Hathloul
a spus că a fost torturată în
repetate rânduri în închisoare și
ameninţată cu violul și moartea,
inclusiv de către Qahtani personal.
Sistemul juridic opac al
regatului este o piesă centrală în
raportul ESOHR. Justiţia saudită
nu este independentă și acţionează
efectiv ca un braţ al familiei regale
conducătoare. Procesele sensibile
sunt deseori direcţionate prin
intermediul secretoasei Curţi
Penale Specializate, constituită
pentru judecarea celor suspectaţi
de delicte teroriste.
ESOHR notează că
rata
execuţiilor în Arabia Saudită a
crescut în ultimii ani, în pofida
sugestiei lui MBS că va încerca să
reducă folosirea pedepsei capitale.
Documentul
remarcă,
de
asemenea, sporirea preocupantă
a utilizării torturii, în special
împotriva celor care sunt în final
executaţi. Această „hidoșenie
și brutalitate”, spune ESOHR, a
devenit o „practică instituţională
comandată de rege și de prinţul
moștenitor, care asigură protecţie
pentru asta”.

CUM ESTE ÎMPĂRŢITĂ BOGĂŢIA LUMII?

T
P

homas Piketty, unul dintre cei mai importanţi economiști la nivel mondial, explică amănunţit care sunt pârghiile inegalităţii
sociale și importanţa clasei de mijloc în angrenajul economic. El a oferit o serie de interviuri care stau la baza cărţii
„Înţelegerile care au schimbat lumea”, apărută la Editura Litera, 2019, interviuri realizate de Jacques Peretti, jurnalist BBC.
iketty argumentează importanţa
dispariţiei clasei de mijloc astfel:
„Clasa de mijloc este vitală pentru
economie. Ea reprezintă mijlocul care a
făcut posibilă dezvoltarea consumului
de masă și a investiţiilor masive în
construcţii”. „Oportunitatea de a intra în
rândul clasei de mijloc în perioada 19501960 a generat o egalitate mai mare și o
distribuire uniformă a bogăţiei în societate,
care au atins un nivel înalt în 1976. anul
în care britanicii, de exemplu, erau cei
mai fericiţi, potrivit sondajelor de opinie”.
Economistul constată în continuare că
rândurile clasei de mijloc au început să se
subţieze în ultimii ani și avertizează: „Dacă
subţierea continuă în deceniile ce vor urma,
aceasta este o ameninţare majoră la adresa
democraţiilor”.
Piketty crede că dispariţia clasei de
mijloc va duce întreaga societate într-un
punct de unde nu există cale de întoarcere.
Între 1945 și 1978, bogăţia a fost distribuită
în rândul societăţii mai uniform decât în
orice altă perioadă din istorie. O anomalie
egalitară, care a durat 30 de ani, înghesuită

între două perioade de inegalitate uriașă:
anii 1930 și prezent.
Iar motivul a fost că această clasă
de mijloc avea mijloacele de a deţine o
proprietate privată. Programul uriaș de
construcţii, asumat de guvernele succesive
laburist și conservator, care a început în
anii 1930, a fost întrerupt de război și apoi
a cunoscut o extindere vastă în anii 1950,
a făcut posibil ca milioane de oameni să
deţină, pentru prima dată, propriile case.
SE ÎMBOGĂŢESC TOT BOGAŢII
„Dar, din 1996, acel vis s-a evaporat, pe
măsură ce procesul de achiziţionare a unei
locuinţe a intrat în marșarier. Extinderea
inegalităţii a coincis cu stagnarea salariilor
și, ca atare, cu sfârșitul accesului tinerilor la
proprietatea de locuinţe”.
Dar ce se va întâmpla mai departe?
Vom continua să mergem în direcţia
subţierii clasei de mijloc? E greu de știut
cât de departe se va merge. Ceea ce știm cu
siguranţă este că, în ultimii ani, s-a observat
că, în Marea Britanie și în alte ţări, bogăţia
celor din topul deţinătorilor de bogăţie – a

miliardarilor – crește mult mai rapid decât
bogăţia medie și mult mai rapid în raport cu
dimensiunile economiei. Se poate vedea că,
dacă acest proces continuă în următoarele
câteva decenii, partea care revine clasei de
mijloc va scădea.
INEGALITATEA DUCE LA
REVOLUŢIE
Concret: „În anii următori, chiria – nu
proprietatea – va deveni regula. O familie
care închiriază pierde mult mai mult
decât o familie care cumpără o locuinţă.
Iar acest lucru va face practic ireversibil
procesul inegalităţii, deoarece clasa de
mijloc (și cea care aspiră să intre în rândul
clasei de mijloc) își va fi pierdut mijloacele
elementare de acumulare de bogăţie.
Motivul pentru care nu va mai exista cale
de întoarcere pentru noi, ca societate, este
acela că, structural, clepsidra se va rigidiza”.
Cât de inegali vom deveni? „Având în
vedere tendinţele actuale, viitorul arată
destul de înfricoșător. Dar, dacă lipsești
de privilegii clasa de mijloc, vei avea de-a
face, de asemenea, cu o forţă extrem de

Thomas Piketty
Economist francez, născut la 7 mai
1971 ale cărui teorii economice se
concentrează pe analiza bunăstării și
a inegalităţii veniturilor. Este director
de studii la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales și profesor la Ecole
d’economie din Paris. Autor a numeroase
cărţi, între care amintim: „Capitalul
în secolul 21” (2013), „1997) e Capital
și ideologie” (2019), „Economia
inegalităţii” (etc.)
inflamabilă. O clasă de mijloc mulţumită
nu face nimic, dar dacă fie se teme pentru
siguranţa sa viitoare, fie se află pe valul
economic și devine lacomă, ea va începe o
revoluţie”, concluzionează Thomas Piketty.
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LA FLACĂRA PASIUNII DE AUR…

Imagini: CSM Ploiești

ANTRENORUL EMERIT DE BOX

TITI TUDOR – CSM PLOIEŞTI

A

Campionul Mondial Leonard Doroftei
și marele său antrenor Titi Tudor
„Nobila artă”, boxul…

Sala de Box

TITI TUDOR ȘI CSM PLOIEȘTI,
PLOIEȘTI LA
ÎNCEPUT DE 2020, PE DRUMUL
AURULUI…
* La început de 2020, la Cornu, boxerii
de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești

tașat de-o viaţă de sportul prahovean, în decursul anilor am avut privilegiul să admir și să mă bucur de succese de
prim plan naţional și internaţional din diferite sporturi, la care au contribuit remarcabile personalităţi prahovene
(mari sportivi, antrenori, oficiali) intrate în legendă (Ilie Oană, Gheorghe Urich, Mihai Ionescu, Mihai Mocanu, dr. Emil
Vlaiculescu – fotbal, Leana Sima – gimnastică, Ion Panțuru - bob, Arhur Hoffman – handbal, Petre Tudoran – popice și
mulţi alţii), sau altele, contemporane cu noi – Octavian Bellu - gimnastică, Mirela Dulgheru, Augustin Iancu, Florin și
Maria Andrei, Robert Munteanu, Nicolae Pavel, Mihaela Marin, Mihai Pascu – atletism, Loredana Munteanu, Cătălin
Burlacu – baschet, Mircea Anton, Liliana Anton, Alexandru Dedu – handbal, Nicolae Neagoe, Cezar Popescu, Georgeta
Popescu, Andrei Nica – bob, Mircea Dridea, Virgil Dridea, Daniel Chiriţă, Valeriu Răchită și nu numai – fotbal, și nu în
ultimul rând cele din box – campioni mondiali Leonard Doroftei, Adrian Diaconu și antrenorii emeriţi Emil Popa, Ion
Moroiţă și Titi Tudor, ultimului dedicându-i rândurile și imaginile de pe această pagină… Cu sinceră preţuire…
Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploieştii.ro

Daniel Ghiţ
Ghiţă (75 kg), apoi, chiar, înaintea
semifinalelor, competiţia, la care au fost
prezenţi și pugiliștii de la CSM Ploiești –
Iulian Dumitrescu (Campion Național de
Juniori, accidentat…), Sebastian Dragu și
Alin Sandu, a fost întreruptă (Pandemia
coronavirus…), de către Federaţia Română
de Box. Remarcabil, la Giurgiu, antrenorul
emerit Titi Tudor a fost însoţit de apropiatul
său – antrenorul emerit al Republicii
Moldova – Andrei Gușan (foto)
PUGILIST ȘI TURFIST, ÎN ONOARE
Prezent deseori pe Hipodromul din
Ploiești (o bijuterie sportivă), Titi Tudor
a onorat Reuniunea Hipică din 8 martie
2020 și a fost onorat, oficiind Festivitatea

CSM – „Tineret” și antrenorii lor emeriţi

Urmașii lui Doroftei

Campionii fraţi, la Prahova TV

de P
Premiere
d
i
îîn principala
i i l cursă:
ă („Premiul
( P
i l
(antrenor
emerit
Titii Tudor,
(
i coordonator
d
Ti
T d
antrenor Adrian Pârlogea) au efectuat un de deschidere” câștigat de Fine Boko. având
util stagiu de pregătire în condiţii optime, la în sulky drept driver pe Adrian Marciu),
Complexul Sportiv Naţional „Piatra Arsă”. împreună cu distinsul irlandez Dermot
Cei 26 de pugiliști de la CSM Ploiești (băieţi Keelan – manager gheneral Fortuna…
MANDAT FEDERAL, DE LA IAȘI
și fete) au încheiat stagiul (24.I.2020), cu un
„sparing” cu boxerii de la Dunărea Galaţi,
Desfășurată la Iași, Adunarea Generală
în Sala Cornu.
a Federaţiei Române de Box (6.II.2020), l-a
* Campionatul României de la Iași reales, onorant pe „emeritul” Titi Tudor,
(Seniori, 3-9.II.2020, Sala Grădinari) a pentru un nou mandat, în Biroul Federaţiei
prilejuit pugilistului George Dumitrescu Române de Box, iar în onoranta funcţie
de la CSM Ploiești, cucerirea medaliei de de președinte pe ieșanul Vasile Câtea, în
aur și al titlului de Campion al României unanimitate…
la categoria 63 kg, prin victoriile reușite în
PRIMA CASĂ…,
ordine cu Eduard Panait (Pitești), Norbert
„SALA DE BOX „TITI PROSOP”…
Cojocaru (Cluj) și Vasile Suciu (Bacău)..
Marele om de sport Titi Tudor (și
* „Sparing partener” la Ploiești (Sala
familia
sa…), are o minunată locuinţă
„Titi Prosop”, 22.II.2020): România Juniori
(cu
„Tricolorul”
permanent abordat…) în
(Centrul Olimpic Juniori și Tineret Brăila)
Ploiești
pe
strada
Rareș
Vodă (strada paralelă
cu pugiliștii de la Dinamo București, CSM
cu
Alexandru
cel
Bun,
pe care locuiesc…),
Craiova, CS Târgoviște, CSM Ploiești și
în
Parohia
„Buna
Vestire
(apropiată și
Conpet Ploiești.
generoasă
cu
tinerii
pugiliști…),
însă prima
* Cupa României la Buzău (Feminin, Sala
sa
casă
o
constituie
Sala
de
Box
Titi
Prosop,
Liceul CFR, 28, 29.II.2020), CSM Ploiești,
unde
se
afl
ă
mereu
cu
pasiune
în
fruntea
antrenor emerit Titi Tudor, (antrenor
Adrian Pârlogea) a cucerit două
medalii de aur: Isabela Pârvu (63 kg)
și Livia Botică (80 kg) la Junioare și o
medalie de argint prin Geanina Bănică
(59 kg) la Cadete.
Campionatul
României
de
Box Tineret de la Giurgiu (9-12.
III.2020, întrerupt 13.III.2020). trei
din boxerii de la CSM Ploiești s-au
„Tripleţii” Alex, Claudiu și
calificat în semifinale, asigurându-și
medalii de bronz: Marian Ghinoiu Loris Neagu, unici în Europa
(48 kg), Cristian Drăgan (60 kg),

Pugilistele CSM Ploiești, de
aur și argint

familiei boxului de la Clubul Sportiv
Municipal Ploiești (director Ștefan Grozea,
director adjunct Lucian Rădulescu).
Fosta Sală de Box Upetrom (Ploiești,
strada Traian Vuia 2 Bis), actuala Sală de
Box Titi Prosop, de excepţie în România
și Europa (model peste mări și ţări…),
realizată cu patru decenii în urmă, inclusiv
prin voluntariatul campionilor de atunci…
Bijuterie sportivă a Orașului Aurului Negru,
Sala de box (Upetrom, acum Titi Prosop),
cu tribune rabatabile, cu ring, cu dotări
specifice, spaţii de cazare, hrană, igienicosanitare, s-a constituit într-o fabrică de
medaliaţi și campioni, inclusiv mondiali
precum Leonard Doroftei (antrenor emerit
Titi Tudor), sau Adrian Diaconu
(antrenor emerit Ion Moroiţă),
decisiv în realizările pugiliștilor
prahoveni fiind, fără îndoială,
antrenororul emerit Emil Popa –
fostul antrenor al performerului Titi
Tudor.
Lupta pentru păstrarea Sălii de
Box i-a produs antrenorului emerit

Pe Hipodrom, în onoare

Titi Tudor suferinţă mare, inclusiv medicală,
cu șase ani în urmă (Apana, Rusia)…
SUPORTUL PASIUNII DE AUR…
În demersurile sale sportive Titi Tudor
(64 de ani, născut la 21.08.1955, în Sălciile
- Prahova) a beneficiat de sprijinul și
generozitatea unor admirabili oameni,
oficialităţi de vârf sau simpli iubitori ai
„nobilei arte”, care este boxul și bineînţeles,
de suportul statornic al minunatei familii,
a fiului Titi Tudor Junior, a soţiei marelui
nostru antrenor – Maria Tudor, devotat
suporter încă de când Titi Tudor lupta cu
succes în ring.
Preţuirea și admiraţia noastră
TITI TUDOR!

Titi Tudor, Leonard Doroftei, Dragoș
Pătraru, Ploiești, 21.01.2002…

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!”

