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localități au rata mai mare de 2, respectiv,
Plopu-2,88, Plopeni-2,53, Păulești-2,26,
Fântânele-2,07 și Băicoi-2,01. În Ploiești,
rata de îmbolnăvire a crescut de la 1,09,
pe 10 martie, la 1,57 , pe 16 martie. În
21 de localități nu există niciun caz de
infectare cu Covid.
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CJ PRAHOVA PROMITE IAR
NOU PROGRAM DE
CENTURI OCOLITOARE PE LOCUINȚE PENTRU TINERI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
VALEA PRAHOVEI

G
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ătui chiar și ei de neputința de vreo
două decenii a superspecialiștilor
de la București –fie colegi, fie adversari
în plan politic- conducătorii de azi ai
Consiliului Județean Prahova au spus
că nu mai așteaptă să înceapă lucrările
la autostrada Comarnic-Brașov, drept
pentru care vor purcede propriul proiect
de executare a unor centuri ocolitoare

Parol,

la Comarnic, Bușteni și Azuga. Bine
ar fi să vedem și vreun șantier deschis,
fiindcă de centuri pe hârtie am mai auzit
la CJ Prahova ori la CNAIR și în 2014, și
2016, ba chiar și în 2020, că sună bine ca
program politic! Iar din câte știm, niște
licitații de execuție chiar s-au organizat
anul trecut... Ideea deci e să și vedem
ceva, că de vorbe cam ne-am săturat!

uvernul României
pregătește un act
normativ care schimbă
cumva programul ANL,
numindu-l
„Construcția
de
locuințe
pentru
persoanele/familiile tinere
și
funcționarii
publici
din România, destinate
închirierii”. Ar fi vorba
despre realizarea, până
în martie 2022,
a
3.475 de spații locative
destinate
închirierii
pentru persoane/familii
tinere și a 892 de locuințe
pentru închirierea de
către funcționarii publici.
Înțelegem că Guvernul
Cîțu include de data
aceasta între persoanele
eligibile și familiile care
lucrează în mediul privat

știa de la USR Prahova i-au
transmis premierului Cîțu
niște întrebări despre publicarea
unor date deschise privind procesul
de vaccinare anti-COVID 19 de
către Ministerul Sănătății, precum și
ridicarea dreptului aceluiași minister
de publicare a datelor deschise pe
platformă. Hei, să le amintească și
băiețașilor ăștia cineva că sunt la
guvernare și, na, acuma nu mai pot să
facă pe disidenții, ok? Gata, flăcăi, ați
băgat deștu-n miere!
-Politica, cu mici excepții,
E-o curvă mare, bunăoară,
O violează-n grup adepții,
Dar ea... rămâne tot fecioară.
Continuare în pagina 2

și au venituri modeste. Până
acum, știm din experiența
de la Ploiești, au primit
locuințe prin ANL doar
familiile în care cel puțin un
membru al familiei lucra la
stat, excluzându-i din start,
din competiție, pe cei din
mediul privat.

DRUMARII ȘI-AR PUTEA LUA „LA REVEDERE”
DE LA CONTRACTELE DE DESZĂPEZIRE

Mă doare-n
băşcălie!

Ă

C

onsiliul
Județean
Prahova
s-a
făcut
foc și pară pe operatorii
care au câștigat licitațiile de
deszăpezire a drumurilor
județene.
Vicepreședintele
Cristian Apostol a declarat că
instituția a trimis unora dintre
ACTUALITATE

Primăria Ploiești ne cere
să plătim căldura de la
blocuri pentru încă 1 an!

www.ziarulploieştii.ro
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PRAHOVA SE MENȚINE (DEOCAMDATĂ)
DEPARTE DE AL TREILEA VAL AL PANDEMIEI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
eși numărul infectărilor cu Covid
a crescut din nou la peste 6.000
de persoane, anunțând al treilea val al
pandemiei, în Prahova, nicio localitate
nu a depășit limita maximă, de 3, a ratei
incidenței cumulative calculată la 1.000
de locuitori, pe ultimele 14 zile. Cinci

u

- Culese

„Un guvern bun nu este cel care vrea să-i facă
pe oameni fericiţi, ci acela care ştie cum să facă asta.”
de Tata
Thomas Macaulay (1800 - 1859) istoric englez

a

Ziarul Ploiestii
,

pre

30

im

prestatori notificări cu privire
la rezilierea contractelor, iar
altora le-a cerut să se retragă
de unii singuri din contractele
care oricum expiră la anul.
Apostol a făcut și câteva
trimiteri politice, sugerând că
fosta administrație județeană
pagina 3

PLÂNG!

ând îți pleacă un părinte, pe
undeva, simți că te-a lăsat în
grija fraților lui. Așa am simțit eu
când Nicolae Dabija m-a sunat să mă
îmbărbăteze, după pierderea tatălui
meu. “Marius, fii tare!”. Și a avut grijă
să fiu. Pentru că m-a căutat de câte
ori a putut și ne-am întâlnit de fiecare
dată când am trecut Prutul, încoace
sau încolo. O vorbă bărbătească
dar blândă a avut pentru toți ai
mei...”Dana, Ionuț, Magda, Mara cum
sunt?”. Asemeni unui frate de tată,
purta grija fiecăruia dintre noi. Iar
asta m-a făcut să simt că cineva legat
cu părintele meu prin sângele de dac
și de roman are grijă de mine.
De aceea îmi este atât de greu să îmi
imaginez viața fără Nicolae Dabija.
Pentru că, pentru mine, nu a fost doar
poetul, scriitorul, academicianul,
jurnalistul, omul politic, filozoful,
patriotul...ROMÂNUL, ci cel pe care
știam că mă pot baza necondiționat,
cum doar pe al meu tată mă puteam
baza.
La 72 de ani pâmânteni, îngerii
au decis să-l cheme la ei, pentru a-și
reîntâlni prietenii, pe Andrei Vartic,
Grigore Vieru, Adrian Păunescu și
alți asemeni lui, iar de acolo, de sus,
să-și ajute împreună neamul să fie cu
adevărat unit.
“DORU-MI-I DE DUMNEAVOASTRĂ,
CA UNUI ZID DE O FEREASTRĂ”
Nicolae Dabija
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reviste
a PSD ar fi încheiat înțelegeri
broşuri
extrem de permisive cu
drumarii. Iar aceștia, dacă e
să fim cinstiți până la capăt,
vin dintr-o mai veche amiciție
cu o anumită parte a politicii
ziare
prahovene mai de... stânga,
pliante
amiciție preluată cu brațele larg
deschise, în anumite perioade,
tipizate
și de cei de dreapta. Supărarea
a fost provocată de faptul că,
cărţi
la ultimele zăpezi din martie,
de vizită
unele firme nu și-au făcut
agende şi calendare
treaba corect, iar pe sectoarele
lor de drum au avut loc mai
multe accidente de circulație. E-mail: sprintenininfomar@yahoo.com
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Strategia de dezvoltare
durabilă a județului Prahova
în perioada 2021-2027 (V)
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SOROS AVERTIZEAZĂ:
Europa trebuie să ţină
piept Ungariei şi Poloniei

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

Psalm 49, 20
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Mă doare-n băşcălie!
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ică PNȚCD l-a reales pe pronimicul
Aurelian
Pavelescu
în
funcția de președinte, iar fostul pesedist,
europarlamentarul Cristian Terhes, a preluat
poziția secundă. Într-un comunicat de presă,
pro-aiureală Pavelescu îl citează și și-l asumă
pe Maniu: „moștenitor al doctrinei sintetizată
de Iuliu Maniu, PNTCD are datoria să militeze
pentru o Românie într-o Europă a națiunilor, pe
temelia părinților fondatori”. Apăi, nene, dacă
s-ar trezi din mormânt și ar afla Maniu că e...
părintele tău, zic că ar muri pe loc în secunda
următoare.
-În lumea asta, Aurică,
Doar albina este mică.
Tu, bondar, îți zici savant:
Nu-i așa că-s elefant?

C

Caseta publicitară pe prima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior
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enatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat
că, în doar trei luni de guvernare, actuala
alianță nu putea face schimbări majore în
politică și sistem: „Noi venim după 30 de ani
de improvizații, iar fără o tradiție politică nu
putem face mari schimbări.” Fenechiule, nu
cumva repertoriul ăsta, cu „greaua moștenire”, e
cam uzat? Adică după patru ani cu voi nefăcând
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opa, cică Șoșoacă face ochi dulci PSDului, iar Marcel Ciolacu n-ar zice nu
s-o aibă pe scandalagioaică în partid: „N-am
văzut-o că are derapaje. Este o apărătoare a
unor drepturi cetățenești.” Ești nebun? Păi ce
faci cu Firea, Ciolac-Pitpalac, îi iei bucata de
pâine de la gură, îi aduci concurență? Să le ai pe
amândouă în partid, tulai, Doamne, atunci să te
văd pe unde scoți cămașa!
-Ce îți spun nu e minciună:
Cin` se-aseamănă, se-adună!
Cu amândouă, este clar,
Partidul tău va fi viespar.
i tot Ciolacu zice că-l va anunța pe
Iohannis că Parlamentul actual nu mai
este legitim și a vorbit despre organizarea de
alegeri anticipate: „Mâine, dacă sunt alegeri,
PSD-ul câștigă alegerile nu cu 4-5 procente, ci
detașat. Suntem singura țară în Europa care nu
a avut alegeri anticipate în 30 de ani”. Dar ce,
Marceluș, tu ai vrea alegeri ori de câte ori ți se
pare ție că PSD e pe val?
-Ai auzit tu bine, Marcelică,
Un val la suprafață te ridică.
Dar apa nu-i așa de blândă
Și-atunci... un altul te scufundă!

I

nvitat la emisiunea „Ce-i în gușă, și-n
căpușă”, Adrian Severin a vorbit despre
justiția din România, în contextul dosarului
în care sunt implicate Elena Udrea și Ioana
Băsescu: „Avem, din nou, și aici, aceeași
situație în care pentru lucrurile rele comise,
oamenii nu sunt condamnați, iar pentru faptele
rele care nu le-au comis sau fapte care nu au
conotație penală, ei sunt condamnați, asta arată
putreziciunea justiției românești.” Severine, nu
credeam vreodată să-ți dau dreptate: da, justiția
e putreziciune, că altfel nu-mi explic de ce stai
tu la televizor, când locul tău este după zăbrele.
-În țara noastră s-a ajuns
Să furi pe față, nu pe-ascuns.
Iar când te prinde la furat,
Zici că sistemul e... stricat.

V

orbind despre reducerea populației
de urși din România, vicepremierul
Kelemen Hunor a spus: „Totuși, noi nu am
fost aleși de urși, am fost aleși de oameni și
trebuie să existe un echilibru în tot ce înseamnă
gestionarea acestei probleme. Nu împotriva
urșilor, ci în apărarea oamenilor.” Acuma,
dragă, ce să-ți spun, uitându-mă la voi, la ăștia
din politică, mai că regret că nu v-au ales urșii...
-Dacă pe mine mă-ntrebați,
De urși, ok, n-ați fost votați.
Înclin să cred, așa cum sunteți voi,
C-au fost la vot doar niște boi.

S

uporterii AUR l-au amenințat pe jurnalistul
Mălin Bot: „Trebuie prins undeva, unde nu

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII ÎN PLOIEȘTI
LA PERSOANE BĂNUITE
DE FURT DINTR-UN
AUTOTURISM
Polițiștii
de
investigații
criminale din cadrul Secției nr.2
de Poliție Ploiești au efectuat
patru percheziții, în Ploiești, la
domiciliile unor persoane bănuite
de comiterea infracțiunii de furt.
Potrivit IJP Prahova, au fost puse
în executare două mandate de

H

Ș

efii Poliției din Bacău, demiși după crimele
de la Onești, au fost aspru pedepsiți:
chestorul de poliție Vasile Oprișan, fostul șef
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
al IPJ, a fost adus la București, în funcția de
consilier în cadrul Inspectoratului General al
www.ziarulploieştii.ro
Poliției Române, iar adjunctul IPJ, comisarul
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
șef Adrian Claudiu Tuluc, a preluat funcția de
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
șef al Poliției Bacău! La voi se confirmă zicala
https://facebook.com/
aia cu „un șut în fund, un pas înainte”, neh?
Casa de Presa Ploieştii
-În România este rost
Editor: SC Sprinten Infomar SRL
S-ajungi departe când ești prost.
Potrivit CODULUI PENAL,
Iar cei deștepți n-au loc de voi,
răspunderea pentru conţinutul
Că tonții-n țară curg șuvoi.
textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
ZIARUL PLOIEŞTII

continuare din pagina 1
mare lucru fiindcă, na, sunteți guvern în
pamperși, să vină altul și să spună la fel? Marș,
bre!
-El nu e de luat în seamă,
Se bagă ca musca-n zeamă.
Dar și ea, fir-ar să fie,
E-mbătată cu...rachie.

aducere. „Din cercetări, a reieșit
faptul că, la data de 2 februarie
a.c., persoanele bănuite ar fi
comis un furt dintr-un autoturism
parcat pe Bulevardul Republicii,
prejudiciul fiind de aproximativ
1.500 de lei. În urma probatoriului
administrat, a fost dispusă măsura
reținerii pentru 24 de ore față
de cei doi ploieșteni bănuiți de
săvârșirea infracțiunii”, a anunțat
IJP Prahova.

ALTERCAȚIE ÎNTR-UN
LOCAL DIN PLOIEȘTI
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că într-un local
din Ploiești are loc o altercație
între doi bărbați,
în urma căreia
aceștia s-au agresat
reciproc folosindude
obiecte
se
contondente. „La
fața locului s-a
deplasat o echipă
complexă
de
cercetare pentru

ACTUALITATE

Parol,

e în văzul lumii, băgat în dubă, dus în dealuri,
bătut și torturat”. Deci să pricepem că voi, ăștia
de la AUR, sunteți urmașii torționarilor din
închisorile comuniste sau doar atât vă duce
capul, până la stadiul de primitivi?
-Darwin a scos teoria,
O ditamai porcăria!
Băieți, vă roagă măicuța,
Nu mai insultați maimuța!

F

ostul
vicepremier-tractorist,
Paul
Stănescu, a ieșit din bârlog: „liberalii
abuzează de poziția lor guvernamentală și fac o
nedreptate administrațiilor conduse de primarii
PSD. Vor să direcționeze resursele doar către
cele ale PNL și USR. Profund imoral și incorect.
Românii trebuie să știe cât de ipocriți sunt
liberalii și câte mizerii face această guvernare
toxică a minciunii.” Cum e aia, Stănescule? „Ce
ție nu-ți place, altuia nu-i face”! Deci s-a întors
roata? Așa ați făcut voi 20 de ani, așa vă fac și
alții vouă!
-Ca orcare detractor,
A ieșit fix din tractor.
Azi ne ia cu teoria
De parc-ar ara câmpia!

P

remierul Florin Cîțu i-a numit teroriști
pe antivacciniști:„De un an de zile există
o campanie împotriva acestor acțiuni pe care
le ia guvernul în lupta cu pandemia, împotriva
măștilor, împotriva distanțării și împotriva
vaccinării. Aceste acțiuni sunt similare cu
acțiunile unor teroriști. Este o acțiune care
încearcă să submineze autoritatea statului”. Nu,
Cîțule, nu subminează statul, ci pe tine, pe voi,
mai ales când dați cu stângu-n dreptu`!
-Când ai protestat în piață
Nu te-a luat, Florin, vreo greață!
Iar acum nu-ți mai convine
Când te-njură chiar pe tine?

verificări și luarea măsurilor
legale. Din verificări, a reieșit
faptul că un bărbat în vârstă
de 39 de ani ar fi fost lovit cu
un obiect tăietor-înțepător în
zona abdomenului, acesta fiind

transportat la spital”, a precizat
IJP Prahova. Persoana bănuită
de săvârșirea infracțiunii, un
bărbat de 42 de ani, a refuzat
transportul la spital, fiind
adus la sediul poliției pentru
audieri încă de la momenul
producerii
incidentului.
examinarea„După
medico legală a victimei
se analizează cu unitatea
de parchet competentă,
încadrarea juridică a faptei
urmând a se dispune în
consecință”, a mai anunțat
IJP Prahova.

ACTUALITATE
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ndrei Volosevici a anunțat că
administrația municipală va face un
efort financiar și va susține și în următorul
sezon rece, 2021-2022, subvenția la căldură
pentru populație care locuiește la blocuri.
Ideea este că nu autoritățile vor face acest
efort, ci noi, toți ploieștenii, care livrăm bani
în diferite moduri (taxe, impozite, TVA,
IVG) la bugetul local. Volosevici a afirmat:
„Va fi un efort suplimentar pe care îl va face
Primăria, asta e propunerea mea, pentru
ca tariful facturabil populației să rămână la
220 de lei (n.n.-222,49 lei/Gcal). Diferența
o vom suporta noi. Este vorba despre 3,54 milioane de lei efortul bugetar pe care în
mod sigur îl vom putea susține.” Între noi
fie vorba, cifra este mult mai mare. Și nu o
zicem noi, ci bugetul din 2020, care a rezervat
pentru subvenționarea energiei termice

A

21,3 mil. lei. Ei bine, dacă o să spuneți că
în această sumă au intrat la plată niște
restanțe, lucrăm cu alt material al clientului,
respectiv, cu HCL 394 din octombrie 2019
și Strategia locală de alimentare cu energie
termică produsă în mod centralizat. În HCL
se precizează că prețul real de producție,
transport și distribuție a agentului termic
este de 375,27 lei. Diferența de la 222,49 lei/
Gcal și până la 375,27 lei/Gcal înseamnă o
subvenție de 152,78 lei la fiecare gigacalorie.
În strategie avem o matematică simplă:
54.148 de apartamente conectate la rețeaua
termică... Faceți dvs. calculul aproximativ.
Din experiența anilor trecuți, subvenția
a costat 10 mil. lei, în 2019 și 8,8 mil. lei,
în 2018. Și asta nu-i totul! Primăria (adică
noi) va mai plăti către Veolia și 40,92 lei/
Gcal reprezentând diferența unitară de

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

recuperat ca urmare a modificării prețului
combustibilului în perioada 01.01.2016 –
28.02.2019, conform Hotărârii Consiliului
Local Ploiești nr. 129/25.04.2019. La această
sumă se mai adaugă, separat, ajutoarele
pentru încălzire acordate locuitorilor cu
venituri mici, ceea ce înseamnă un efort
bugetar de 2,3 milioane de lei (n.n.-buget
2020). Însă cele două tipuri de plăți-

subvenție care se acordă tuturor locuitorilor
de la blocurile conectate la rețeaua termică,
bogați sau săraci și ajutorul de încălziresunt două chestiuni diferite. Ar mai fi
de reținut că, de la 1 ianuarie 2021 urma
să se abroge OUG 70/2011 care permite
subvenția la gigacalorie, rămând în vigoare
doar ajutorul de încălzire pentru persoanele
aflate în dificultate.

PRIMARUL VOLOSEVICI PROGRAM AMBIȚIOS, DAR GREU REALIZABIL,
ÎN CÂMPINA URMĂTORILOR 7 ANI
PROPUNE MAI MULTE
INVESTIȚII PENTRU
PLOIEȘTI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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dministrația municipală a anunțat, înainte de a
fi construit bugetul de venituri și cheltuieli, că
în 2021 vor începe anumite investiții, pesemne în afara
celor din fonduri europene, ultimele fiind esențial de
executat, dacă vrem să nu pierdem finanțarea obținută
de Primăria Ploiești, în precedentul mandat. În fine,
să zicem că acestea ar fi intențiile autorităților, pentru
că e posibil ca unele proiecte să fie doar pregătite în
2021, nu și executate propriu-zis. Primarul Andrei
Volosevici a declarat că, în 2021, vor începe lucrările
la una dintre cele trei parcări promise, probabil cea
din zona Democrației. Celelalte două vor fi realizate
în centrul orașului și Dealul cu Piatră (P+3). De
asemenea, prioritate vor avea investițiile în școli:
Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Colegiul Tehnic
„Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Liceul Tehnologic de
Tranporturi, școlile gimnaziale „I.A. Bassarabescu”,
„Rareș Vodă” și „Sf. Vasile”, grădinițele „Crai Nou”
și numărul 28, Colegiul Național „Mihai Viteazul” și
Școala Gimnazială „George Coșbuc”. Vor începe, de
asemenea, lucrările de extindere a rețelei de canalizare
în cartierul Mitică Apostol și cele de întreținere și
modernizare a căilor rutiere. Primarul a mai spus
că, în urma discuțiilor cu reprezentanții unor firme
din Ploiești, aceștia și-au arătat disponibilitatea de a
amenaja din fonduri proprii locuri de joacă „pe care
le vor preda Primăriei Ploiești la cheie”, ceea ce va scuti
bugetul de aceste cheltuieli. De asemenea, Volosevici a
vorbit despre înființarea de cabinete medicale la nivelul
tuturor unităților de învățământ din oraș. Lucrările au
început la câteva din cele 23 de școli unde se impune
prezența unor astfel de cabinete.

A

P

rimăria Câmpina a definitivat
Strategia de dezvoltare 20212027, pe care o va supune dezbaterii
publice, propunerile ori sugestiile
cetățenilor putând fi depuse, în format
electronic sau prin poștă, până pe 12
aprilie. Portofoliul de proiecte este unul
generos, însumând 332 de investiții,
sursele de finanțare identificate fiind
bugetul local, județean, național, fonduri
europene prin programele specifice ori
prin intermediul Planului Național de
Redresare și Reziliență. Nu știm cât de
realiste sunt proiectele propuse sau câte
din ele pot fi realizate, dar enumerăm
și noi-în ordinea sumelor- câteva din
lunga listă propusă de administrația
condusă de primarul Alin Moldoveanu:
-investiții
în
regenerarea
și
decontaminarea siturilor poluate-50
milioane de euro;
-creșterea
mobilității
urbane
nepoluante prin investiții de tip integrat
în soluții inteligente aferente unui
coridor de mobilitate N-S, E-V-30 mil.
euro;
-construire corp nou de clădire,
modernizare
și
dotare
Spital
Municipal-30 mil. euro;
-resistematizarea
principalelor
coridoare
de
transport
pentru
îndeplinirea obiectivelor de reducerea

Săptămâna pe scurt
INCENDIU LA O CASĂ
DIN BREAZA. BĂRBAT, ÎN
STARE GRAVĂ, SALVAT DE
POMPIERI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
izbucnit la o casă situată pe strada
Republicii din Breaza. „La sosirea
echipajelor de pompieri incendiul
se manifesta într-un dormitor pe
o suprafață de aproximativ 12 mp”,
a precizat Inspectoratul pentru
Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Echipele de intervenție au găsit,
în dormitor, un bărbat cu arsuri
la mâini și la picioare, în stare de
inconștiență. Pompierii militari au
reușit să-l scoată pe bărbat din casă.
Victima incendiului, un bărbat în
vârstă de 60 de ani, avea arsuri pe
40% din suprafața corpului și era în
stop cardio-respirator. Echipajele
medicale au început resuscitarea,
iar bărbatul a fost transportat la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență
Ploiești. La fața locului, potrivit

a emisiilor GES la nivelul zonei
funcționale urbane-25 milioane de euro;
-rețea de canalizare pe străzile
Florilor,
Redutei,
Cărămidari,
Prundului, Calea Doftanei 2089 m,
Muncii- 25 milioane de euro;
-stație de epurare și tratare a apelor
menajere-25 milioane de euro;
-extindere rețele utilități (gaze
naturale, energie electrică și rețele de
telecomunicații)- 25 milioane de euro;
-recuperare a apelor meteorice și
apelor provenite din stația de epurare,
în bazine subterane și supraterane-20
milioane de euro;
-refacerea mocănței pe traseul
Câmpina-Valea Doftanei -20 milioane
de euro;
-rețele de distribuție agent termic
secundar pentru încălzire-20 milioane
de euro;
-realizarea de parcuri fotovoltaice
conectate la rețea în Câmpina-20
milioane de euro;
-Centura de Est a municipiului
Câmpina (drum ocolitor prin cartierul
Slobozia, paralel cu râul Doftana, până
la ieșirea către comuna Valea Doftanei)
-20 milioane de euro;
-nod rutier ieșire/intrare din DN1
din/în str. N. Grigorescu și legătură cu
Gara Câmpina- 20 milioane de euro;

ISU Prahova, au fost mobilizate trei
echipaje de stingere și o autoscară.
INCENDIU VIOLENT LA
O HALĂ DE DEPOZITARE
PRODUSE PETROLIERE DIN
FLOREȘTI
Un incendiu violent a izbucnit
la o bază de depozitare a unei
companii de petrol și gaze din
localitatea Florești. „La sosirea
echipajelor de pompieri, incendiul
se manifesta cu degajare mare
de fum în interiorul halei, pe o
suprafață de aproximativ 500 mp
cuprinzând un stivuitor și un raft
de materiale inflamabile (uleiuri,

-investiții în ferme fotovoltaice
pentru promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile la nivelul
operatorilor industriali-15 milioane
de euro;
-pasaj subteran în zona centrală a
orașului- 15 milioane de euro;
-extinderea și modernizarea rețelei
publice de alimentare cu apă- 15
milioane de euro;
-extinderea și modernizarea rețelei
publice de canalizare-15 milioane de
euro;
-încurajarea
încălzirii
prin
utilizarea panourilor solare-15 mil.
euro;
-amenajarea
ștrandului
Casa
Tineretului-10 mil. euro;
-spațiu de agrement complex, parc
de distracții și aqua-parc-10 mil. euro;
-dotarea cu echipamente și
tehnologii moderne a spitalelor și
ambulatoriilor, centrelor preventorii,
centrelor de sănătate-10 mil. euro;
-locuințe dedicate tinerelor familii/
tinerilor-10 mil. euro;
-amenajarea unui patinoar în
Municipiul Câmpina – 6 milioane de
euro;
-extindere
și
îmbunătățirea
accesului pietonal și cu bicicleta către
Zona de agrement Voila- 5 milioane
de euro.
Primarul Moldoveanu nutrește
speranța, împărtășită presei locale,
să acceseze fonduri europene în
cuantum de 120 de milioane de euro.
Puțin, am zice noi, având în vedere că
proiectele din listă însumează de vreo
zece ori suma propusă și nu credem că
alte fonduri pot aduce mai mulți bani
decât programele europene.

diluanți, vopseluri). Din fericire
nu au fost înregistrate victime”,
a anunțat Inspectoratul pentru
Situații de Urgență (ISU) Prahova.
Intervenția a fost dificilă din cauza
cantităților foarte mari de materiale
inflamabile depozitate în interiorul
halei și la exterior, a fumului

dens și a gazelor toxice degajate.
28 de pompieri, cu mai multe
autospeciale, au intervenit la fața
locului. Ca urmare a intervenției
operative a salvatorilor au fost
protejate mai multe recipiente de
200 și 1000 de litri care conțineau
diferite
substanțe
chimice
combustibile ușor inflamabile.
„La locul evenimentului au fost
mobilizate șase mașini de stingere,
o autoscară, o ambulanță și o
autospecială de comandă”, a mai
precizat ISU Prahova, care a
anunțat că focul se pare că a pornit
de la un scurt circuit produs la un
stivuitor aflat în interiorul halei.
PAGINA
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A APĂRUT METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE
A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

M

inisterul Educației a publicat Metodologia de
înscriere a copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2021-2022, cu un calendar al înscrierilor,
programate să înceapă din 17 martie. De ieri așadar, fiecare
unitate de învățământ și inspectorat trebuie să afișeze

circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și
numărul de clase pregătitoare alocate. În perioada 29
martie -28 aprilie 2021, părinții și reprezentanții legali ai
copiilor vor completa și depune cererile-tip de înscriere.
Acestea vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea
de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va
desfășura între 10 și 20 mai 2021, după cum urmează: 10- 11
mai este programată procesarea de către Comisia națională
a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice
și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
11 -18 mai 2021 va avea loc procesarea la nivelul unităților
de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de
înscriere și din documentele depuse de părinți a cererilor
prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ
decât la școala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Candidații înmatriculați și locurile rămase libere vor fi
afișate la școli și pe site-ul inspectoratului școlar pe data
de 20 mai.
A doua etapă de înscriere va începe pe 21 mai
2021, când la unitățile de învățământ și pe site-ul
inspectoratului va fi comunicată procedura specifică de
repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate
de inspectoratul școlar. În perioada 24-31 mai este
programată depunerea sau transmiterea cererii-tip de
înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate
pe prima poziție, dintre cele trei opțiuni exprimate
pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care
nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ
în etapa anterioară sau care nu au participat la prima
etapă. Afișarea la fiecare școală a listelor finale
pentru clasa pregătitoare va avea loc pe 4 iunie 2021.

ISU PRAHOVA A GĂSIT 439 DE DEFICIENȚE
CENTRU DE
BĂTRÂNI LA AZUGA LA UNITĂȚILE SANITARE CU PATURI
I
P
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

SU Prahova a publicat bilanțul verificărilor efectuate în
ultimele 12 luni la unitățile sanitare cu paturi, pe linia
respectării măsurilor de apărare și stingere a incendiilor.
În ultimul an, au fost 57 de controale, la 44 de obiective
aflate în evidențele ISU, 21 dintre acestea funcționând fără
deținerea autorizației de securitate la incendiu. Pompierii
militari au constatat 439 de deficiențe, din care 128 au
fost soluționate în timpul verificărilor. Au fost aplicate și
42 de amenzi contravenționale, în cuantum de 200.000 de
lei, precum și 397 de avertismente. Principalele deficiențe
țin de: nesolicitarea avizelor prevăzute de legea privind
apărarea împotriva incendiilor; exploatarea instalațiilor,
echipamentelor și aparatelor electrice în condiții care
generează suprasolicitări din cauza racordării unor
consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
folosirea mijloacelor de iluminat electric în locuri care
prezintă pericol de incendiu sau explozie; nemontarea,

rimăria Azuga a lansat licitația pentru proiectarea
și execuția unui centru social destinat persoanelor
vârstnice. Proiectul, în valoare de 3.462.285 lei, finanțat
prin POR 2014-2020, vizează creșterea calității vieții
locuitorilor din orașul Azuga, asigurând un nivel crescut
de participare socială și acces la activități recreative
pentru populația locală de vârsta a treia, numărul
beneficiarilor direcți ai serviciilor fiind estimat la 370
de persoane. Imobilul în care va lua ființă centrul este
situat pe strada Victoriei, aparținând domeniului privat
al orașului Azuga, construcția-azi degradată- având
demisol I, demisol II, parter, etaj și mansardă. Lucrările
presupun reabilitarea termică a clădirii, inclusiv
tâmplării performante, instalații termice, instalații
sanitare, instalații electrice, panouri solare și panouri
fotovoltaice, precum și branșamente rețele edilitare-gaze
naturale, electrice, internet și telefonie. În centru sunt
prevăzute a se desfășura diferite activități: jocuri de table,
șah, domino, remi, ascultat muzică la alegere (simfonică,
operă și operetă, tradițională, romanțe), cu organizare
pecialiștii
Ministerului
de concursuri, vizionări de film, terapie ocupațională
Economiei,
Antreprenoriatului
(tricotaj, broderie, confecționarea păpuşilor, realizarea
și Turismului au recunoscut trei
felicitărilor manuale și alte articole decorative etc.).
rute cultural-istorice promovate
de Consiliul Județean Dâmbovița,
unele dintre acestea cuprinzând și
obiective din Prahova. Statul va aduce
localităților incluse promovare la nivel
național. Cele trei trasee sunt:
-Din inima Bucureștiului spre
munții Bucegi: traseul trece întâi pe la
Palatul Cotroceni și Grădina Botanică
și, mai departe, ajunge la Potlogi,
Nucet, Târgoviște, Sinaia și Vârful
Omu;
-Curți domnești și boierești
muntenești: va pune în evidență
conacele boierești și curțile domnești
de la Câmpulung, Curtea de Argeș,

deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de
securitate la incendiu; neverificarea instalațiilor de hidranți
exteriori/interiori; lipsa planificării unor controale interne
sau neexecutarea de controale interne periodice în scopul
depistării și cunoașterii unor stări de pericol care pot
favoriza producerea incendiilor.

PRAHOVA, PUSĂ ÎN VALOARE DE... CJ DÂMBOVIȚA!
S

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT LA MĂNEȘTI.
UN AUTOTURISM A INTRAT
ÎNTR-UN CAP DE POD
Accidentul rutier s-a produs în
satul Băltița, comuna Mănești, după
ce un autoturism a intrat într-un
cap de pod. În urma impactului, o
persoană a rămas încarcerată. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției, ale ISU Prahova și ale
Serviciului de Ambulanță Județean
Prahova. Potrivit primelor date, un
bărbat în vârstă de 57 de ani, care se
PAGINA
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deplasa la volanul unui autoturism,
pe sensul de mers Mănesti spre
Ploiești, a intrat în coliziune
cu un cap de pod din beton. În
urma impactului, bărbatul a fost
descarcerat și transportat la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Ploiești.
„Cercetările sunt continuate pentru
stabilirea cu exactitate a cauzelor
și
împrejurărilor
producerii
evenimentului rutier”, a anunțat IJP
Prahova.

Ștefănești (Conacul Golești și cel
al Brătienilor), Târgoviște (Curtea
Domnească), Filipeștii de Târg, Bucov,
Urlați și Brebu;
-Drumul Brâncoveanului de la
București la Sâmbăta de Sus și Făgăraș:

ACCIDENT PE DN1, LA
BREAZA. DOUĂ AUTO AU
INTRAT ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1, la km 95 + 500 m, în
zona intersecției cu DJ 101R.
În evenimentul rutier au fost
implicați doi conducători auto,
unul în vârstă de 31 de ani, iar
celălalt în vârstă de 48 de ani.
În urma impactului dintre cele
două auto, o femeie, pasageră în
autoturismul condus de bărbatul
în vârstă de 48 de ani, a fost rănită
și a necesitat transportul la spital.
Potrivit IJP Prahova, conducătorii
auto au fost testați cu aparatul

acesta reface drumul lui Constantin
Brâncoveanu, de la Curtea Domnească
din București spre celelalte conace și
curți domnești, Mogoșoaia, Potlogi,
Târgoviște, Doicești, continuând peste
munți, la Sâmbăta de Sus și Făgăraș.

etilotest, iar rezultatele au fost
negative. În zonă, traficul rutier a
fost dirijat de polițiști, pe sensul
Brașov către Ploiești.
ACCIDENT CU PATRU AUTO
LA FLOREȘTI
În accidentul rutier, care a
avut loc pe strada 23 August
din Florești, au fost implicate
patru auto, dintre care două erau
parcate. În accidentul rutier au fost
implicați un tânăr în vârstă de 23
de ani și un altul în vârstă de 22 de
ani. La fața locului s-au deplasat
echipaje ale Poliției, ale ISU și ale
Serviciului de Ambulanță Prahova.

În urma impactului, trei persoane,
respectiv conducătorul auto în
vârstă de 22 de ani, o tânără în
vârstă de 20 ani și un minor în
vârstă de 3 ani (pasageri în mașina
condusă de bărbatul de 22 de ani),
au avut nevoie de îngrijiri medicale
și au fost transportați la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Ploiești.
Conducătorii auto au fost testați
cu aparatul etilotest, iar rezultatul
a fost negativ. În zona accidentului,
potrivit IJP Prahova, nu s-au
înregistrat probleme cu privire la
traficul rutier.

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

CE ZICEȚI, VOM AVEA SAU NU
O PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ NOUĂ?
18 - 24 martie 2021

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

ubiectul unei noi piețe agroalimentare
revine pe agenda municipalității. La
ultima întâlnire cu presa, întrebat dacă
Primăria Ploiești are în vedere să construiască
pe platoul Halelor Centrale un spațiu moden,
primarul Andrei Volosevici a declarat:
„Strategia noastră este ca nu doar Piața
Centrală să fie inclusă pe lista investițiilor, ci
și celelalte piețe pe care S.C. „Hale și Piețe”
le are în administrare. În ceea ce privește
Piața Centrală, trebuie să lămurim și situația
juridică a terenului, pentru că aceasta a fost o
problemă. Este nevoie însă de aplicarea unei
strategii unitare în ceea ce privește această
zonă, pentru că, pe lângă platou, ar trebui
să fie amenajate și o serie de spații unde, la
sfârșit de săptămână, așa cum se întâmplă
și în alte țări, se vând produse proaspete de
către producători. Este nevoie și de un plus de
gospodărire a spațiilor existente, iar în acest

caz m-aș referi la clădirea Halelor Centrale,
unde măcar o dată la un an ar trebui spălate
și șterse geamurile cupolei.” Primarul trage
nădejde că lucrurile se vor desfășura mai
bine având în vedere că va fi ales la societate
un nou consiliu de administrație.
EPOPEEA UNEI IPOCRIZII CÂT...
HALELE CENTRALE!
Vă reamintim că ideea construirii unei
piețe agroalimentare a apărut încă din
vremea celui de-al doilea mandat al fostului
primar Emil Calotă (azi, consilier local din
partea ALDE), respectiv 2004-2008, ba chiar
de atunci avem și o primă schiță. Subiectul a
revenit în spațiul public în campania pentru
alegerile parlamentare din 2016, mai exact
în luna noiembrie. Atunci, Inspectoratul de
Stat în Construcții Prahova, condus la acea

AJUTOARE DE DECES
UȘOR DIMINUATE

D

in 12 martie, potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat,
cuantumul ajutorului de deces s-a micșorat, de la 5.429 lei, cât se acorda
până acum, la 5.380 lei. Este o diminuare nesemnificativă, generată de ajustările
bugetare în an de pandemie, când economia românească a avut și mai are de
suferit. În același timp, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie
(asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului
unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului)
va fi de de 2.690 lei, comparativ cu 2.715 lei, cuantum valabil până acum. Anul
trecut, Casa Județeană de Pensii Prahova a achitat un număr de 10.610 ajutoare
de deces pentru pensionari și 739 de ajutoare deces pentru salariați.

GREVA ROSAL

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
Angajații operatorului de salubritate
din Ploiești și din alte zeci de localități
din județ, Rosal Grup, se află în grevă
de luni, pentru neplata drepturilor
salariale. Având în vedere că protestul
se repercutează totuși asupra starii de
curățenie din oraș, primarul Andrei
Volosevici a transmis public:
„Înțeleg
situația
salariaților
operatorului Rosal Grup S.A. și am
speranța că această problemă, care
ține strict de managementul intern
al societății, să se rezolve cât mai
curând. Având în vedere că (...)
au existat sincope în desfășurarea
programului de salubritate, la nivelul
municipiului Ploiești, am notificat
deja conducerea Rosal Grup S.A. cu
privire la respectarea prevederilor

contractuale pe care le avem. Totodată,
le-am solicitat să ne informeze în ceea
ce privește măsurile pe care le vor
lua în vederea susținerii cu eficiență
a programului zilnic de salubritate,
stabilit de comun acord.
Vom continua să urmărim cu
atenție activitatea tuturor operatorilor
de servicii publice. Ploieștenii trebuie
să beneficieze de servicii publice
responsabile şi de calitate. În cazul
în care această situație va persista și
va continua să genereze disconfort
ploieștenilor, vom dispune sancțiuni,
conform prevederilor contractuale pe
care le avem cu operatorul S.C. Rosal
Grup S.A.” Volosevici a mai declarat
că Primăria Ploiești este la zi cu plățile
către Rosal.

Săptămâna pe scurt

ACȚIUNE DE VERIFICARE
A MĂSURILOR DE PREVENIRE
COVID-19
Prelungirea stării de alertă a venit
la pachet cu interzicerea circulației
pe timpul nopții, în intervalul 22.00
– 05.00. Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova a anunțat că a fost
organizată o acțiune cu scopul de
informare a cetățenilor cu privire
la noile modificări legislative. Peste
800 de polițiști au acţionat pentru
verificarea respectării măsurilor
impuse în contextul stării de alertă,

precum și pentru prevenirea şi
limitarea infectării cu virusul
COVID-19. În cadrul activităților
au fost legitimate peste 4.800 de
persoane, fiind verificate peste 680
de autovehicule. „Au fost verificate
peste 240 de societăți comerciale,
iar pe durata acțiunii poliţiştii şi
reprezentaţii celorlalte structuri cu
care s-a acţionat în sistem integrat
au transmis reprezentanţilor tuturor
agenţilor comerciali și centrelor
comerciale verificate să ia măsuri
pentru respectarea normelor de

vreme de Gelu Paraschiv, nimeni altul decât
soțul candidatului PSD la alegeri Rodica
Paraschiv (ales deputat și atunci, dar și la
alegerile recente), a transmis Primăriei
Ploiești o adresă în care se spunea că „Piața
centrală agroalimentară nu mai prezintă
niciun fel de singuranță, construcțiile de
aici fiind încadrate în clasa de risc seismic I
cu risc major de prăbușire.” Cu alte cuvinte,
situația era prezentată de așa natură
încât ai fi crezut că mâine se prăbușesc
clădirile peste comercianți. În ziarul din 27
noiembrie 2016 scriam: <<Primarul Dobre
nu și-a putut ascunde însă surpriza că
problema a apărut atât de brusc. În aceeași
notă se înscrie și reacția președintelui
APCOM, Romeo Nan: „nu pot înțelege
cum, peste noapte, acea structură nu
mai este sigură și se poate prăbuși”. Nan
avansează și o soluție: piața agroalimentară
să fie mutată temporar în parcul „Toma
Socolescu”, iar în acest interval autoritățile
să purceadă la construirea unei piețe
noi.>> Iar administratorii s-au conformat.
În săptămâna următoare a fost convocată
o ședință a Consiliului Local de îndată

în care consilierii au hotărât că piața
agroalimentară trebuie demolată și
reconstruită de la zero, dar până atunci,
comercianții și producătorii trebuie duși
în altă parte. Iar „altă parte” aceasta ar
însemna etajul Halelor Centrale și strada
Griviței. Ba chiar a fost suplimentat de
urgență bugetul SC „Hale și Piețe”, cu
595.000 lei, bani cu care să se purceadă la
treabă. Ei bine, de atunci au trecut vreo 4
ani și nu s-a mișcat niciun pai! Nici piața
nu s-a dărâmat „iminent”, cum spunea
ISC, dar nici conducerea preluată de amica
ALDE, Mariana Perpelea, n-a schițat vreun
gest c-ar vrea vreo modernizare. Știm doar
că au apărut niște probleme cu câteva
chioșcuri din interior, sub aspectul că vreo
3-4 piețari au reușit să intabuleze terenul
care de fapt și de drept este domeniul
public, dar nici măcar acest lucru nu a
fost rezolvat în această perioadă. Sperăm
ca de data aceasta majoritatea politică
PNL-USRPlus să numească o conducere
competentă care să facă și altceva în afară
de a se rostui de niște salarii mari și de titlul
de director.

RASP, REGIA LOCALĂ DE... NEFĂCUT NIMIC,
S-AR PUTEA SĂ-ȘI NUMERE ZILELE
Elena ŞERBAN;
www.ziarulploieştii.ro

C

eea ce noi ne întrebăm
de vreo 10 ani, azi se
întreabă și primarul Andrei
Volosevici:
dacă
Regia
Autonomă de Servicii Publice
își mai justifică sau nu existența
ori eficiența! Noi am spus
mereu, mai ales de când toate
serviciile au fost concesionate,
că nu! RASP este o regie
autonomă care nu prea mai
face nimic, în afară de a avea o
schemă de personal încărcată și
cu salarii consistente. Pe urmă,
la halul în care a arătat orașul
în ultimii ani, chiar e greu
de înțeles la ce a mai folosit
această structură. Firește,
în afară de a oferi sinecuri
unor eșuați politic. Ca să ia o
decizie, primarul așteaptă întâi
rezultatul unui audit: „Vrem să
aflăm ce înseamnă activitatea
de acolo, cum stă această
regie. Pentru că, nu ascund,
este luată în calcul posbilitatea
desfiițării acestei regii, iar unii
dintre angajați să fie preluați
de către primărie. Iar această
posibilitate de desființare a

prevenire a infectării și combatere
a răspândirii coronavirusului,
a programului și modului de
organizare, în funcție de specificul
activității comerciale desfășurate”,
a precizat IJP Prahova. Poliţiştii
au
aplicat
peste
170 de sancţiuni
contravenţionale, în
valoare totală de peste
31.000 de lei. „Din
totalul sancțiunilor,
17 au fost aplicate
persoanelor
identificate că nu au
respectat restricţiile
privind deplasarea/
libera circulaţie”, a

RASP a fost luată în calcul
având în vedere faptul că
funcționarii de la primărie pot
face și ceea ce fac cei de la RASP.
După rezultatul auditului,
vom avea răspunsul în această
privință.” RASP are 119
posturi, din care 17 sunt poziții
de conducere (doi directori,
șefi de compartimente, birouri
și servicii), cam un șef la 7
angajați. La aceștia se mai
suprapune un consiliu de
administrație, alcătuit din 7
persoane, ale căror venituri
lunare se ridică la 1.500
lei/lună (pe lângă salariile
câștigate la serviciul de bază-

anunțat IJP Prahova. În contextul
epidemiologic actual, IJP Prahova
recomandă cetățenilor să nu se
expună la riscuri, să păstreze
distanțarea fizică, să poarte masca
de protecție în toate spațiile publice

Prefectura Prahova, Conpet,
societăți comerciale, alte CA
ale instituțiilor din subordinea
Consiliului Local Ploiești). În
2020, bugetul RASP a fost de
10, 8 mil. lei venituri și 10,4 mil.
lei cheltuieli, din care numai
pe salarii s-au dus 7,8 mil. lei
(75% din sumă), rezultând o
medie lunară/angajat de 5.462
lei. Banii, ați intuit, provin
din subvenții de la bugetul
municipal, fiindcă alte venituri
regia nu are de unde realiza,
dat fiind faptul că activitatea se
rezumă la a urmări modul în
care concesionarii serviciilor
publice își fac treaba.
închise și deschise, precum și să
respecte interdicțiile cu privire la
evenimentele private și cu privire la
deplasarea/libera circulație. „Pentru
verificarea motivului deplasării în
interes profesional sunteți obligați
să prezentați, la cererea forțelor de
ordine, legitimația de serviciu sau
adeverința eliberată de angajator ori
o declarație pe propria răspundere.
Declarația pe proprie răspundere
trebuie să cuprindă numele și
prenumele, data nașterii, adresa
locuinței/gospodăriei/locului
activității profesionale și motivul
deplasării, data completării și
semnătura”, a mai anunțat IJP
Prahova.
PAGINA

5

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

18 - 24 martie 2021

DECALAJE MARI ÎNTRE MEDIUL RURAL ȘI URBAN DIN ROMÂNIA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Î

n 2020, în mediul rural trăia 45,90% din populația
rezidentă a României, în scădere cu 1,23 procente față
de 2003 (47,13%), an din care INS publică date despre acest
indicator (populație care locuiește real în țară, la un anumit
moment). Populația rurală nu este distribuită uniform pe
teritoriul țării. Astfel, cea mai mare pondere a celor care
locuiesc la sate, în raport cu populația totală a zonei, se
înregistrează în regiunile Sud-Muntenia (60,25%), NordEst (57,77%) și Sud-Vest Oltenia (53,50%).

Regiune

Populație
rezidentă
rurala 2020

% din total
populatie

TOTAL

8.872.342

45,90

Regiunea NORD-VEST

1.204.149

47,26

Regiunea CENTRU

985.639

42,57

Regiunea NORD-EST

1.839.666

57,77

Regiunea SUD-EST
Regiunea SUDMUNTENIA
Regiunea BUCURESTI
- ILFOV
Regiunea SUD-VEST
OLTENIA
Regiunea VEST

1.109.883

46,68

1.748.191

60,25

266.917

11,49

1.022.170

53,50

695.727

39,27

În afară de București-Ilfov, cea mai mică pondere a
populației rurale o au regiunile Vest (39,27%) și Centru
(42,57%). Pe un teritoriu rural de 207.522 km2 (86,97% din
suprafața națională), densitatea cea mai mare se întâlnește
în Nord-Est, iar cea mai mică, în Vest. Spre comparație, în
UE, în mediul rural trăiește 28% din populația celor 27 de
state membre, România situându-se, din acest punct de
vedere, pe ultimul loc, fiind depășită de Bulgaria, Polonia
sau Ungaria.

DECLIN DEMOGRAFIC ACCENTUAT
Populația rurală a cunoscut un permanent declin
demografic. Dacă în 2003, în mediul rural trăiau 10.193.391
de locuitori, în 2020, numărul acestora a ajuns la 8.872.342
de locuitori, o diminuare așadar de 1.321.049 de persoane
(12,96%). Scăderea este generată de migrație, natalitate
scăzută, îmbătrânire. De execmplu, INS arată că, „în profil
teritorial, se semnalează existența unor bazine de emigrare,
în special în județele unde populația este foarte numeroasă.
De exemplu, un număr mare de emigranți se înregistrează
în județele Prahova, Iași, Constanța, Timiș, Cluj, dar și din
zonele sărace ale țării, cum ar fi Botoșani, Vaslui, Bacău,
Suceava, Olt, Dolj etc. În perioada 2015-2020, segment
pentru care avem date ale INS, populația cu vârsta între 0
și 14 ani a scăzut de la 1.546.944, la 1.423.565 de persoane.
Cele mai drastice diminuări ale populației din această
categorie s-au înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia,
Sud-Muntenia, Nord-Est, zone care corespund și cu așazisele pungi de sărăcie din țară. Doar în București-Ilfov se
constată o creștere, generată de dezvoltările imobiliare din
jurul Capitalei.

Populaţie din categoria 0-14 ani,
din mediul rural
Regiune

2015

2020

%

Regiunea
NORD-VEST

210.601

201.198

-4.47

Regiunea
CENTRU

183.184

177.526

-3,09

Regiunea
NORD-EST

370.098

332.100

-10,27

Mediul rural din România continuă să prezinte decalaje importante față de mediul urban, dar și în interiorul său,
fie în funcție de situarea în apropierea marilor orașe, fie de performanțele economice ale regiunii. Disparitățile sunt
legate de productivitatea muncii, accesul la sănătate și educație, la utilități publice etc.
Regiunea
SUD-EST

198.425

178. 625

-9,98

Regiunea
SUD-MUNTENIA

287.440

254.713

-11.39

Regiunea
BUCURESTI - ILFOV

40.137

44.038

+9,71

Regiunea SUDVEST OLTENIA

152.301

131.196

-13,86

Regiunea VEST

107.758

104.167

-3,34

În același timp, se înregistrează un proces de îmbătrânire.
Nu unul sever, ci ușor. Populația de peste 65 de ani din
mediul rural a crescut, în intervalul analizat de noi, de la
1.806.247 de persoane, în 2015, la 1.829.023 de persoane,
în 2020. Dar faptul că, în ponderea totală a populației, cifra
este mai mare pentru seniori, comparativ cu grupa 0-14
ani, ar trebui să ne dea de gândit. Dar la cum se desfășoară
politicile sociale și economice de la noi, ne temem că acest
trend se va mai păstra câteva zeci de ani de aici înainte.
Într-un studiu al INS, prilejuit de Centenar (Ro Centenar),
se face următoarea observație: „29% din populația din
mediul rural din România trăiește în condiții de sărăcie
absolută. Cauzele situației din mediul rural sunt numeroase:
o puternică migrație de la orașe la sate, după 1990, odată
cu dezindustrializarea, dezvoltarea inegală a localităților
rurale, migrația și declinul demografic.” Conform Eurostat,
în România, în mediul urban, rata riscului de sărăcie era
de 24,3%, în timp ce, în mediul rural, era la 51,7%. Media
UE se situa la 23,6% în mediul urban și la 25,5% în mediul
rural. Ar mai fi de spus că speranța medie de viață în mediul
rural este de 74,30 ani.

25-26% FORȚA DE MUNCĂ ÎN
AGRICULTURĂ, LA O CONTRIBUȚIE DE
4,2 % ÎN PIB
Ponderea forței de muncă în agricultură, în România,
era și este în jur de 25-26%, cea mai mare din UE, a cărei
medie este de 4,4%. Dintre aceștia, 84% dintre lucrătorii în
agricultură se încadrau în categoria personalului nesalariat,
față de 72%, în UE, iar valoarea adăugată brută generată la
nivel de lucrător este mai redusă cu circa 50%, comparativ
cu media UE. Agricultura românească se confruntă cu o
problemă majoră privind productivitatea scăzută a muncii.
De altfel, aportul acestui sector (inclusiv silvicultura și
pescuitul) la formarea PIB a scăzut de la 5,8%, în 2007, la 4,8%,
în 2015 și 4,2%, în 2019. Producția agricolă din România
are o contribuție de 3,09%, în Europa și 0,33% , în lume
(date FAOSTAT, 2018). Activitățile agricole se desfășoară
în 3.342.100 exploatații agricole, dimensiunea medie a unei
ferme fiind de 3,74 ha. Distribuția exploatațiilor agricole pe
clase de dimensiune se concentrează în intervalul 0-0,5 ha
(36%), urmat de intervalul 2-5 ha (19,75%).

77,10% RATA DE CUPRINDERE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
În anul 1996, în mediul rural existau 21.337 de unități
școlare, iar în 2020, numărul acestora s-a redus la 3.117.
Deși o mulțime de școli au fost închise, diminuarea nu
înseamnă musai desființarea școlilor, ci arondarea lor la o
unitate cu personalitate juridică. După anul 1990, populația
școlară a început să scadă treptat, dar reducerea masei de
elevi a avut loc pe fondul scăderii populației rezidente din
mediul rural și nu prin limitarea accesului la educație. De
exemplu, în 1995, în mediul rural erau 1.453.966 de elevi,

iar în 2020, numărul a scăzut la 966.691 (minus 33,52%).
Ultimul raport privind starea învățământului preuniversitar
din România arată că, în mediul rural, populația școlară se
reduce, anual, cu 27.000 de elevi. De asemenea, rata brută
de cuprindere în diferite forme de învățământ (procentul
celor cuprinși din totalul copiilor) era, în anul școlar 20172018, de 84,5% în învățământul preșcolar și de 77,10%
pentru învățământul primar și gimnazial.

ACCESUL LA SERVICIILE DE SĂNĂTATE
Bugetul alocat sănătății în România (4-4,8%) reprezintă
mai puțin de jumătate din media statelor UE 27 (8,9%).
Unui locuitor îi revin, în medie, servicii medicale în valoare
de 2.615,3 lei/an. În plus, în mediul rural, apar o serie de
factori care limitează accesul populației la sănătate: numărul
redus de unități medicale, distanțele prea mari până la o
clinică specializată, costurile ridicate sau listele de așteptare.
În anul 2018, ultimul analizat de INS și Ministerul Sănătății,
aveam următoarea situație pentru mediul rural:
-numărul locuitorilor care revin unui medic: 1.575 de
persoane (față de 191, în mediul urban);
-numărul locuitorilor care revin unui medic stomatolog:
4.428 (față de 726 de locuitori, în urban);
-număr de locuitori ce revin unui farmacist: 2.630 (față
de 738, în mediul urban);
-numărul locuitorilor care revin unui asistent: 566 (față
de 81, în mediul urban).
Ar mai fi de spus că numărul consultațiilor acordate
pacienților cu domiciliul în mediul rural a fost de două ori
mai mic decât în urban.

UTILITĂȚI PUBLICE
Și în cazul acestor servicii se păstrează discrepanțe
severe între mediul rural și cel urban. Astfel, la alimentarea
cu apă, dacă în cazul orașelor, procentul celor cu rețea se
ridică la 98,75% (316 municipii și orașe, din 320 total),
în mediul rural, cifra scade cu aproape 20 de procente, la
79,34% (2.270, din total 2.861 de comune). La sistemul
de colectare și epurare a apelor uzate, decalajul este și
mai accentuat: 98,13% grad de acoperire cu canalizare
în orașe (314, din 320), față de 36,35% în mediul rural
(1.040 de comune cu rețea, din 2.861 total). În privința
alimentării cu gaze, decalajul se păstrează cam în aceeași
marjă: 77,18% grad de alimentare a orașelor (247 din 320
total) și 24,75% grad de acoperire în mediul rural (708 din
2.861 total).

Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor
Unite, la 1 ianuarie 2019, populația lumii era de
7,7 miliarde de locuitori, în creștere cu 166 milioane
persoane comparativ cu anul 2017. Asia deține cea
mai mare pondere în totalul populației la nivel
mondial (59,7%), cu 4,6 miliarde locuitori, în timp
ce Africa este următorul continent cel mai populat,
cu 1,3 miliarde locuitori (17,0%). Europa ocupă
locul al treilea, cu o pondere de 9,7%.
Conform datelor Eurostat, la 1 ianuarie 2019,
populația rezidentă a Uniunii Europene a ajuns la
514,12 milioane locuitori, în creștere cu 2,0 milioane
persoane, comparativ cu anul 2017. Aproape trei sferturi
din populația UE este localizată în doar șapte dintre cele
27 țări componente (Germania, Franța, Italia, Spania,
Polonia și România). Evoluțiile demografice arată
așadar că populația Uniunii Europene este în creștere,
în timp ce structura pe vârste arată o îmbătrânire din ce
în ce mai accentuată

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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AUTORITĂȚILE SUNT MULȚUMITE ȘI FOARTE MULȚUMITE DE
INFRASTRUCTURA PUBLICĂ DE TRANSPORT ȘI DE SERVICII, CETĂȚENII-NU!
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
stăzi, în cadrul demersului nostru de a vă pune la curent cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului
Prahova în perioada 2021-2027, vă prezentăm detalii despre infrastructura de transport și gradul de
acoperire a localităților cu principalele utilități publice.

A

TRANSPORT

Îmbrăcăminte asfaltică
ușoară

Pietruite

2.231
322
1.147
762

579
322
203
54

1.310
875
435

239
37
202

Din pământ

Modernizate

Total
Naționale
Județene
Comunale

km

Categorii
de drumuri
publice

Prahova are o rețea de drumuri de 2.231 km, județul
fiind traversat de cea mai circulată șosea din România, DN1
București-Brașov, de autostrada A3, București-Ploiești și de
alte căi rutiere care fac legătura cu județele limitrofe: DN1A
București-Ploiești-Cheia-Brașov; DN1B Ploiești-Buzău;
DN1D Albești Paleologu-Urziceni; DN72 Ploiești-Târgoviște.
Rețeaua cea mai densă este cea de drumuri județene, care
însumează 1.147 km, urmată de drumurile comunale, acolo
unde găsim și cel mai mare procent de străzi nemodernizate.
La începutul anului 2020, județul mai avea 103 km de drumuri
din pământ (4,6%), din care, 32 km de drumuri județene și
239 km de drumuri pietruite (10,71%). În această statistică nu
regăsim și drumurile de interes local, mare parte dintre acestea
fiind încă nemodernizate.

103
32
71

În mediul urban, o să vă surprindă, avem un singur oraș
cu străzile asfaltate 100%, iar acela este Plopeni! Ca grad
de întreținere a rețelei rutiere urmează Vălenii de Munte,
Ploiești și Câmpina. Cele mai multe străzi nemodernizate
sunt preponderent în zona de deal și de munte: Breaza, Azuga,
Sinaia și Slănic. Excepție face Mizil, care n-a reușit, în ciuda
ajutoarelor guvernamentale și județene, să aducă prea multe
îmbunătățiri sub acest aspect.
Străzi orășenești 2019
Localitate
Ploiești

Lungime străzi
326

Modenizate
308

%
94,47

Câmpina
Azuga
Băicoi
Boldești Scăeni
Breaza

120
25
143
71
122

111
14
121
59
61

92,50
56,00
84,61
83,09
50,00

Bușteni
Comarnic
Mizil

63
115
41

57
84
24

90,47
73,04
58,53

Plopeni
Sinaia

13
80

13
45

100,00
56,25

Slănic
Urlați

62
97
67

35
75
66

56,45
77,31
98,50

Vălenii de Munte

-Prahova: 80 de comune cu rețea, din 90 total, 88,88%;
-Dâmbovița: 68 de comune cu rețea, din 82 total,
82,92%;
-Teleorman: 45 de comune cu rețea, din 92 total,
48,91%;
-Giurgiu: 19 de comune cu rețea, din 51 total, 37,25%.

REȚEA DE CANALIZARE
Sistem de epurare a apelor uzate au toate cele 14 orașe și 29
de comune, dintr-un total de 90.
Populația deservită de rețeaua de canalizare se ridică la
321.682 de persoane. De data aceasta, deși cifra este mică,
Prahova își onorează statutul de cel mai puternic județ din
punct de vedere economic în regiune, având, pentru mediul
rural, cel mai mare procent de racordare.
-Prahova: 29 de comune cu rețea, din 90 total, 32,22%;
-Argeș: 30 de comune cu rețea, din 95 total, 31,58%;
-Dâmbovița: 20 de comune cu rețea, din 82 total, 24,39%;
-Călărași: 9 comune cu rețea, din 50 total, 18,00%;
-Ialomița: 7 comune cu rețea, din 59 total, 11,86%;
-Giurgiu: 5 comune cu rețea, din 51 total, 9,80%;
-Teleorman: 7 comune cu rețea, din 92 total, 7,61%.
Totuși, nu putem neglija faptul că Prahova înregistrează
cifre cu mult inferioare comparativ cu județe mult mai sărace,
cum ar fi Harghita, Covasna, Satu Mare sau Maramureș
(despre acest subiect am scris în edițiile precedente ale ziarului
nostru).

telefonie fixă și/sau telefonie mobilă, toți marii operatori de
telecomunicații fiind prezenți. Accesul la internet este asigurat
prin satelit, rețele dedicate sau rețele multifuncționale, prin
fibră optică.

ENERGIE ELECTRICĂ
Energia electrică pentru toate categoriile de consumatori
(publici și privați) este asigurată prin Sucursala de Distribuție
Ploiești aparținând S.C. Electrica Distribuție Muntenia Nord
S.A.. Orașul Ploiești deține o rețea de iluminat public în lungime
de 221 km, însă în cele mai multe localități funcționează
instalații comune pentru distribuția energiei electrice și
pentru iluminatul public. Principalul producător de energie
electrică este OMV Petrom, prin centrala termoelectrică
(ciclu combinat) de la Brazi, Dalkia Prahova producând, pe
platforma fostei CET Brazi, energie termică pentru Ploiești și
energie electrică. În județul Prahova sunt instalate și câteva
hidrocentrale de puteri mici, în special pe râurile Prahova și
Teleajen, iar în ultimii 10 ani au fost inițiate 50 de proiecte
pentru parcuri fotovoltaice, unele dintre ele fiind instalate
la Dumbrăvești, Puchenii Mari, Mizil, Dumbrava, Bănești,
Ariceștii Rahtivani.

ALIMENTARE CU GAZE

Un singur oraș din Prahova nu dispune de alimentare
cu gaze: Slănic. Acesta este cuprins însă într-un proiect de
alimentare a Văii Slănicului cu gaz metan, deja depus la
București, pentru a obține finanțare europeană prin POIM. În
plan regional, vorbind doar despre mediul rural, Dâmbovița
are cele mai bune cifre, şi nu Prahova.

ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE
Singurul oraș care mai deține un sistem de alimentare
centralizată cu energie termică este Ploieștiul. În celelalte orașe,
locuințele sunt încălzite cu centrale proprii, iar în majoritatea
comunelor avem încălzire cu lemne sau alți combustibili
(cărbune inferior, reziduuri petroliere/cocs petrol provenite
de la rafinăriile din zonă, în special de la Lukoil). La nivelul
județului, consumul anual de lemn pentru un sezon rece se
ridică la 531.114 m.c.

PERCEPȚIE AUTORITĂȚI ȘI CETĂȚENI
DESPRE INFRASTRUCTURA GENERALĂ
-Dâmbovița: 43 de comune cu rețea, din 82 total, 52,43%;
-Prahova: 41 de comune cu rețea, din 90 total, 45,55%;
-Argeș: 38 de comune cu rețea, din 95 total, 40,00%;
-Călărași: 10 comune cu rețea, din 50 total, 20,00%;
-Giurgiu: 7 comune cu rețea, din 51 total, 13,72%;
-Ialomița: 6 comune cu rețea, din 59 total, 10,16%;
-Teleorman: 3 comune cu rețea, din 92 total, 3,26%.

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

SALUBRITATE

Toate cele 14 orașe au sistem centralizat de alimentare cu
apă, iar din totalul de 90 de comune, din statistica Tempo
Online, aveau rețea de apă 80 de localități rurale. Populația
deservită se ridică, potrivit datelor din strategie, la 603.924 de
locuitori, iar după INS, la 600.234 de locuitori. În mediul rural,
nu Prahova, care este totuși cel mai bogat județ, are cele mai
bune procente, ci Argeș și Călărași, ultimul având un PIB de
peste 4 ori mai mic decât al Prahovei.
-Argeș: 88 de comune cu rețea, din 95 total, 92,63%;
-Călărași: 46 de comune cu rețea, din 50 total, 92,00%;
-Ialomița: 53 de comune cu rețea, din 59 total, 89,83%;

Serviciul de salubritate către populație a fost cumva rezolvat
prin mega proiectul denumit „Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Prahova.” De funcționat, este adevărat,
serviciul funcționează mai slab, dacă nu, pe alocuri, chiar foarte
rău! Cât despre curățenia pe căile publice, fiecare localitate a
fost liberă să încredințeze serviciul oricărui operator prezent
pe piață.

TELECOMUNICAȚII
Județul Prahova beneficiază de acoperire telefonică pe
întreaga sa suprafață. Serviciile sunt asigurate prin rețele de

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?

Împreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase

0244.546.501

Autorităție și cetățenii au fost întrebați în ce măsură sunt
mulțumiți de ceea ce s-a realizat până acum în județ în materie
de infrastructura de transport și de utilități publice (Obiectiv
1), respectiv, măsurile M1.1.-Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de transport și M1.2.-Dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii de utilități și servicii publice.
Primarii consideră că măsurile prevăzute pentru atingerea
Obiectivului 1 de dezvoltare pentru perioada 2014-2020
din Planul de Dezvoltare Durabilă a județului Prahova sunt
realizate în mare și foarte mare măsură-82% (M1.1.) și 74%
(M1.2.). Nemulțumiți sunt doar 18% dintre primari cu privire
la drumuri și 26% cu referire la utilități. Curios lucru, având în
vedere că gradul de racordare la rețeaua de canalizare sau gaze
este unul mic.
Realitatea credem noi că este exprimată mai limpede de
către cetățenii chestionați. Astfel, 81,5% dintre ei nemulțumiți
sau foarte nemulțumiți în legătură cu infrastructura rutieră
din județ (rețeaua de drumuri, străzi, trotuare, zone pietonale,
piste pentru biciclişti, etc), iar 73,7% dintre cetățeni sunt
nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de infrastructura utilitară
din județ (apă, canalizare, iluminat public, salubrizare, etc).

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCŢIE PUBLICITARĂ

• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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„DORU-MI-I DE DUMNEAVOASTRĂ, CA UNUI ZID DE O FEREASTRĂ”
Lacrimi și durere la funeraliile scriitorului Nicolae Dabija care, pe 15 martie curent, a fost condus pe
ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al scriitorului a fost dus duminică, 14 martie, în Catedrala „Sfânta
Teodora de la Sihla”, iar a doua zi, cu tricoloruri românești și brațe de flori, toți cei care i-au îndrăgit creația
au mers să-l petreacă în ultimul drum, la Cimitirul Central din strada Armenească, unde a fost înmormântat
cu onoruri militare. Ziua de 15 martie a fost declarată, prin decretul Președintei Maia Sandu și „în semn de
adâncă tristețe, cauzată de trecerea în eternitate a renumitului scriitor, susținător de frunte al mișcării de
renaștere națională, semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova, academician și istoric
literar”, zi de doliu național în întreaga Basarabie, drapelele de stat fiind coborâte în bernă.
Nicolae Dabija s-a stins din viață pe 12 martie, la 72 de ani, după ce a fost internat pe 9 martie, în Spitalul
de Urgență, fiind infectat cu virusul COVID-19. Mai multe personalități notorii au deplâns trecerea în neființă
a celui care a fost Nicolae Dabija și i-au adus omagiu binemeritat.
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

SE-NTOARCE-N
HUME
PERISABILUL
ȘI-N STELE URCĂ
INEFABILUL!

ION HADÂRCĂ,
poet, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova
(1990-1998; 2009-2014),
senator în Parlamentul
României (2016-2020),
prieten și confrate de creație

Pentru
un
poet,
despărțirea spiritului de
găoacea lutului este doar
un Prag al Destinului, o
nevoință, amară, ce-i drept,
însă diluată o viață prin
poemele harului său divin,
căruia îi fuse vremelnic
stăpân... Se-ntoarce-n hume
perisabilul și-n stele urcă
inefabilul!

Nicolae Dabija, confratele
nostru
de
generație,
fotograful de fulgere și
Poetul purtând o aripa de
geniu sub cămașă, iată, s-a
pornit, la ora Luceafărului
matinal, pe lungul drum
al nemuririi numelui și
operei sale cu adevărat
monumentale.
S-au
stins
luminile
irișilor săi pământești, dar
Ochiul al Treilea, cel fără
obloane, rămâne să vegheze
neadormit peste văduviții
codri
ai
Tigheciului,
peste apele Căinarilor,

peste întreaga Basarabie
înmărmurita-n
durere.
„Dară ochiu-nchis afară,
înlăuntru se deșteaptă”, zice
marele Eminescu. „Îmi
vine din ce în ce mai greu /
să deosebesc primăvara de
rai, lacrimile de stropi –/
amețitor, amețitor se-nvârt
în jurul meu /lucrurile
văzute cu al treilea ochi”
scrie Nicolae Dabija. La
distanță de secole, poeții
comunică,
vizionari,
printr-o îmbrățișare de
fulger!
Acolo, în Grădinile

raiului, lângă Mihai și
Grigore, lângă Nichita și Liviu,
lângă Marin și căinăreanul
Alexie, Nicolae, nou convocat
în Simpozionul astral, își
va
regăsi
interlocutorii
demni, pe măsura dorurilor
și
frământărilor
sale
neogoite. „Ce se mai aude
pe-acasă, Nicolae?”, îl vor
întreba confrații de creații
monumentale. Și Nicolae
Dabija, furat în sus de coama
valului al treilea, va răspunde:
„Toate ca toate, fraților,
dar întocmai sunt precum
proorocește Cartea Sf. Ioan

Teologul: Întâiul „vai” a
trecut; iată vine încă un „vai”
și încă unul, după acesta...”
Deocamdată, sufletul lui
unduiește lin printre noi,
peste noi, așteptând să i se
aducă toți pomii recunoștinței
și podurile creștinești, peste
austeritățile de moment și
la înălțimea Dorului său
antologic: „Doru-mi-i de
dumneavoastră...”
Iartă-ne, frate Nicolae, și
Dumnezeu să te ierte și să te
odihnească în pace și întru
veșnică amintire!

IOAN-AUREL POP,
Președintele Academiei
Române

S-A STINS UN MARE
LITERAT ȘI PLÂNGE
LITERATURA
Nicolae Dabija, in memoriam!
S-a stins un mare Literat
și plânge Literatura, s-a stins
un mare Scriitor și plânge
Uniunea Scriitorilor, s-a stins
un mare Intelectual și plânge
întreaga Lume Cultă, s-a
stins un mare Academician și
plâng Academia Moldovei și
Academia Română, s-a stins

un mare Om și plânge toată
Omenirea. Dar, când acest
Literat, Scriitor, Intelectual,
Academician și Om este și un
Mare Patriot Român, plânge
întreaga Fire Românească,
iar atunci jalea devine
copleșitoare. Atunci, „jale
duce Mureșul și duc tustrele
Crișuri”, iar Prutul și Nistrul se
înfioară și „plânge Mănăstirea
Putna”, ca de amintirea unui
Titan, implorând: „Cui ne lași

pe noi, Stăpâne?”.
Simțim o tot mai mare
lipsă de patrioți, care se mută
de la noi tot mai des, sub ochii
noștri. Iar Nicolae Dabija a
fost un astfel de patriot român
rar, dăruit limbii noastre,
alfabetului latin, dangătului
Căprianei, „literaturii și artei”,
părinților și buneilor, tuturor
celor care ne-au hărăzit pe
lumea asta ca neam.
Suntem pe zi ce trece mai

săraci și numai Dumnezeu
știe cum vom apăra de-acum
înainte „limba vechilor
cazanii,/care-o plâng și
care-o cântă/ pe la vatra
lor țăranii”. Ne pierdem și
ne rătăcim tot mai mulți
dintre noi și nu mai avem
har, ca Nicolae Dabija,
ca să îndepărtăm răul, să
veștejim deportările, să dăm
în vileag cotropirile și să ne
împărtășim din „acel farmec

sfânt”, privilegiind eterna
iubire pe pământ.
Nicolae Dabija s-a dus
spre o lume mai bună și îl
rugăm să ne vegheze cu drag
și dor, de acolo din înalturi
și să pogoare asupra noastră
duhul binelui, binecuvântând
pământul nostru și națiunea
noastră, „în veacul vecilor”.
Să-i fie țărâna ușoară și
amintirea binecuvântată și
veșnică!”

MIHAI CIMPOI,
critic literar, academician al AȘM
și al AR, președinte fondator al
Centrului Academic Internațional
„Mihai Eminescu” din Chișinău

De câțiva ani buni,
„Literatura și Arta” se
citește de la editorialele
lui Nicolae Dabija, care
sunt adevărate exerciții
de înviorare a spiritului în
diminețile de joi.
Împotmoliți în mâzga
rutinei,
obosiți
de
manevrele
politicianiste
ale guvernanților – abile,
absurde,
aberante,
abisale, abjecte, abnorme,

abominabile (iată-ne în extaz
lingvistic postmodernist pe
care nu-l agreează Dabija,
cultivator, totuși, de jocuri
de limbaj wittgensteiniene),
fiindcă
abhoră,
abjură și abiotrofizează tot
ce ține de firesc, de adevăr,
de neam, de istoria și
de bunul-simț – necăjiți
de reluările sisifice ale
acelorași probleme parcă
spre a legitima condiția

noastră manoleină (alături
de cea mioritică), de a ne
întoarce mereu la punctul
zero, găsim în luările lui
de atitudine – tranșante,
„eminesciene”, fără concesii
– o oază de prospețime, de
relaxare psihică.
În această lume românobasarabeană
uitată
de
Dumnezeu,
sortită
experimentelor
de
tot
felul – politice, economice,

sociale,
ecologice,
lingvistice,
plurietnice,
demografice etc. – hărăzită
veșnicei neuniri din cauza
dihoniilor și ambițiilor
partidare, ele sunt ca
niște iradieri magnetice
călăuzitoare.
Sunt,
la
propriu și la figurat, ca
o busolă, ca o călăuză
pentru întreaga noastră
societate dramatică sau
chiar debusolată.

Nicolae Dabija a fost o
personalitate piramidală.
Este poet, așa cum zicea
și el că sunt poeți de
bibliotecă și poeți care ies
din bibliotecă. El a ieșit
din bibliotecă pe baricade
atunci când erau la mijloc
destinele neamului nostru,
destinele limbii române,
adevărul istoric. El a
format conștiința națională
a românilor basarabeni.

SE DUC POEȚII, STÂLPI AI SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI

Î

n dimineața de 13 martie
o veste tristă a zguduit
Chișinăul, întreaga Basarabie
și România – poetul,
scriitorul, istoricul literar și
omul politic din Republica
Moldova Nicolae DABIJA a
pierdut lupta cu COVID-19
la numai 72 de ani. Deputat în
Primul Parlament democratic
al
Republicii
Moldova,
precum și în legislatura 19982001, Deputat al Poporului
din Sovietul Suprem al URSS
(1989-1991), membru de
onoare al Academiei Române
și membru corespondent
al Academiei de Științe
a Moldovei, cavaler al
„Ordinului Republicii” și
„Ordinului de Onoare”, al
ordinelor României „Meritul
Cultural” în grad de Mare
Ofițer, , „Steaua României” în
grad de Comandor, laureat al
mai multor premii literare de
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prestigiu, Nicolae Dabija a
fost și un fidel prieten, prezent
adesea în pagini, al publicației
„Ziarul Ploieștii”.
S-a născut la 15 iulie
1948, în satul Codreni,
Cimișlia, Republica Moldova,
a absolvit Facultatea de
Filologie a Universității de
Stat din Chișinău. Își începe
activitatea
publicisticăliterară la Teleradio Moldova,
apoi la revistele „Nistru”,
„Orizont”, iar în ultimele mai
bine de trei decenii a condus
săptămânalul „Literatura și
Arta”, manifestându-se ca
un publicist neîmpăcat cu o
realitate vitregă și anostă din
Basarabia, luptând inclusiv
cu „elitele” politice corupte și
imorale din ultimii ani.
A debutat în literatură cu
culegerea de poezii Ochiul
al treilea, urmat de placheta
de poeme Apă neîncepută,

Zugrav anonim, Dreptul la
eroare, Lacrima care vede,
Fotograful de fulgere ș.a., o
întreagă suită de eseuri Pe
urmele lui Orfeu, Icoană
spartă, Basarabia, Bezna vine
de la Răsărit. Umbra sârmei
ghimpate și multe altele,
romanele Tema pentru acasă,
Te blestem să te îndrăgostești
de mine, sute de articole despre
spiritualitatea
românească
și general-umană ce-i va
confirma talentul de publicist.
Ca om politic și de cultură
a fost printre fondatorii
și președinte al Frontului
Popular
din
Moldova,
iar din 2005 președinte
al Forului Democrat al
Românilor din Republica
Moldova,
organizație
neguvernamentală de cultură
și drept, la care au aderat peste
150 de organizații culturale,
uniuni de creație, asociații

neguvernamentale
din
Ucraina, Israel, Italia, Grecia,
Serbia, Letonia, Georgia,
este din 1991 președinte al
Asociației Oamenilor de
Știință, Cultură și Artă din
Republica Moldova.
Dar dincolo de toate
acestea a fost și rămâne
un stâlp al spiritualității
românești din Basarabia,
alături de Grigore Vieru,
Ion Vatamanu, Dumitru
Matcovschi, Ion Ungureanu
Leonida Lari ș.a. Autor a peste
80 de volume de poezii, eseuri
și publicistică (unele traduse
și publicate în SUA, Brazilia,
Cuba, Franța, Italia, Federația
Rusă ș.a.), revista americană
de poezie Cold Mountain
Review îl numește ca pe unul
dintre cei mai de seamă poeți
ai lumii.
Tot neamul Dabija a fost
profund religios. Așa a fost

și Nicolae Dabija, un om al
credinței, care a spus adevărul,
nu s-a sfiit să îngenuncheze în
fața altarului. Dar antrenat
plenar în Mișcarea de
Eliberare Națională, când
„Totul
pe-atunci
părea
nespus,/Și frunzele cădeau în
sus;/Și timpul, blând, curgeanapoi,/Iar Dumnezeu ținea
cu noi”, în ultimii ani, a fost o
fire neîmpăcată cu un prezent
fatidic, lupta necontenit și
aprig pentru întregirea țării,
sfidând „elite” politice false,
dar și vădit dușmănoase

spiritului național.
„Mai am cărți de scris…
Aș vrea foarte mult ca după
această pandemie de viruși să
se instaleze o altă pandemie.
O pandemie a culturii,
a bunătății, o pandemie
eminesciană, a lui Eminescu,
de cunoaștere a literaturii
noastre clasice” își mărturisea
visele într-un interviu recent.
Dar n-a fost să fie. La Chișinău
se duc la ceruri POEȚII,
piloni ai demnității naționale.
Rămân pitici gălăgioși și
năpârcile politice…

Ziarul Ploiestii

OCOLUL PĂMÂNTULUI
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EUROPA TREBUIE SĂ ŢINĂ PIEPT UNGARIEI ŞI POLONIEI
Uniunea Europeană nu îşi poate permite să renunţe la respectarea statului de drept. Modul în care
îi răspunde lui Viktor Orban şi Jasroslaw Kaczynski care resping bugetul, va fi determinant, spune
preşedintele Open Society Foundations (Fundaţia pentru o societate deschisă), George Soros”, în
articolul său din Le Nouvel Observateur.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

U

ngaria şi Polonia
au votat împotriva
propunerii de buget a
Uniunii Europene în valoare
de aproape 1.100 de miliarde
de euro pe şapte ani, precum
şi fondului european de
redresare de 750 de miliarde
de euro. Deşi aceste două ţări
sunt cei mai mari beneficiari
ai acestui buget, guvernele lor
refuză categoric ca accesul la
fonduri să fie condiţionate de
respectarea statului de drept,
o cerinţă impusă de UE la
solicitarea
Parlamentului
European. Cele două ţări
sunt, într-adevăr, conştiente
de încălcarea statului de
drept în mai multe moduri
scandaloase şi refuză să
suporte consecinţele.
Prim-ministrul
ungar
Viktor Orban şi într-o mai
mică măsură, conducătorul
de facto al Poloniei, Jaroslaw
Kaczynski, nu se opun
conceptului abstract al
statului de drept. Ce le
displace este mai degrabă
faptul că statul de drept
reprezintă o limită practică
la manevrele lor de corupţie
personală şi politică. Veto-ul
lor este încercarea disperată a
doi transgresori în serie.
Fără precedent, acest refuz
apare într-un moment în care
Europa suferă de o creştere
vertiginoasă a numărului de

cazuri de Covid-19. Veto-ul
i-a încurcat pe reprezentanţii
altor ţări ale UE. Dar, după ce
şocul a trecut, o analiză atentă
arată că există o soluţie.
Într-adevăr, reglementările
privind statul de drept au
fost adoptate. Dacă nu există
un acord cu privire la un
nou buget, bugetul anterior,
care a expirat la sfârşitul
anului 2020, este prelungit
anual. În acest caz, Ungaria
şi Polonia nu ar primi nicio
plată în cadrul acestui buget,
deoarece guvernele lor nu
respectă statul de drept.
La fel, fondul de redresare,
denumit Next Generation
EU, ar putea fi implementat
printr-o
procedură
de
cooperare consolidată, aşa
cum a propus eurodeputatul
Guy Verhofstadt. Dacă UE
ar urma această cale, atunci
veto-ul
Orban-Kaczynski
ar fi ocolit. Întrebarea este
dacă UE posibil condusă de
cancelarul german Angela
Merkel, este capabilă să
mobilizeze voinţa politică
necesară.
Sunt un susţinător angajat
al UE ca model al unei
societăţi deschise, construite
pe baza statului de drept.
Evreu maghiar de origine,
sunt deosebit de îngrijorat
de situaţia din Ungaria, unde
lucrez ca filantrop de peste 30

de ani.
Orban
a
construit
în Ungaria un sistem
cleptocratic foarte elaborat,
care îi permite în secret să
fure ţara. Dacă sumele cu care
a reuşit să-şi îmbogăţească
familia şi prietenii sunt
greu de estimat, mulţi
dintre apropiaţii săi au
devenit excesiv de bogaţi.
Orban foloseşte acum noul
val de Covid-19, pentru a
modifica Constituţia ungară
şi legea electorală (încă o
dată), precum şi pentru
a-şi consolida poziţia de
prim-ministru pe viaţă prin
mijloace constituţionale. Este
o adevărată tragedie pentru
poporul ungar.
Permiteţi-mi să vă dau
câteva exemple despre cum
Orban jefuieşte populaţia
maghiară. El a transferat
sume mari de bani publici
către o serie de fundaţii
private, pe care le controlează
indirect. Printr-un mecanism
constituţional
inteligent,
Orban elimină definitiv
aceste active din domeniul
public, ar fi nevoie de o
majoritate de două treimi din
Parlament, pentru a restitui
aceste active poporului
maghiar. Sumele în cauză
ajung la aproape 2,8 miliarde
de dolari.
Într-o serie de tranzacţii
frauduloase,
companiile
apropiate de Orban au
achiziţionat peste 16.000
de ventilatoare în numele
Ungariei pentru aproape un
miliard de dolari, cu mult
peste numărul de paturi de la

reanimare şi al personalului
medical care ar putea folosi
aceste aparate respiratorii.
O analiză a datelor privind
comerţul internaţional arată
că Ungaria a cheltuit cel
mai mult din UE pentru
achiziţionarea unor aparate
respiratorii provenite din
China, la un moment dat
plătind de peste 50 de ori mai
mult decât Germania.
De asemenea, una dintre
aceste companii a încheiat
o comandă din partea

responsabilitate
pentru
aceste manevre şi ia măsuri
pentru a preveni repetarea
episodului alegerilor locale
din 2019, când partidul său
Fidesz a pierdut controlul
asupra
administraţiei
municipale din Budapesta
şi alte oraşe mari. El nu îşi
cruţă eforturile pentru a
priva Budapesta de resursele
financiare respingând cererea
oraşului de a împrumuta
bani de la Banca Europeană
de Investiţii, pentru a

Sloveniei, al cărei primministru Janez Jansa este
un apropiat aliat politic al
lui Orban. Oficiul European
Antifraudă (OLAF) trebuie
să facă lumină asupra acestei
posibile înşelăciuni împotriva
UE. La fel, recentul contract
pentru vaccinul rusesc,
conform căruia Ungaria va
fi prima ţară europeană care
va beneficia de el, merită o
atenţie deosebită.
Între timp, Orban încearcă
să se exonereze de orice

achiziţiona noi echipamente
de
transport
public
compatibile cu distanţarea
socială. Budapesta are acum
nevoie de 290 de milioane de
dolari în bugetul său pentru
2021. Situaţii similare pot
fi observate în alte oraşe a
căror municipalitate nu este
controlată de Fidesz.
Partidele de opoziţie din
Ungaria încearcă curajos să-l
înfrunte pe Orban, formând
o listă comună de candidaţi
pentru alegerile legislative

din 2022. Şansele lor de
succes sunt, din păcate,
limitate, deoarece Orban
este capabil să schimbe
regulile într-o clipă, cum a
făcut în mai multe rânduri.
O alegere convenabilă;
Orban intenţionează să facă
cele mai recente modificări
ale legii electorale în
momentul în care pandemia
se dezlănţuie, Budapesta se
află în carantină şi soldaţii
patrulează pe străzi.
Orban
exercită,
de
asemenea,
un
control
aproape total asupra zonelor
rurale,
unde
locuiesc
majoritatea populaţiei. Acolo
controlează informaţiile pe
care le primesc locuitorii,
iar buletinele de vot din
multe sate nu sunt nici
măcar secrete. Este practic
imposibil ca opoziţia să
câştige în mediul rural.
UE este singura care
poate ajuta ţara. De
exemplu, fondurile UE ar
putea fi plătite autorităţilor
locale, unde democraţia
funcţionează în continuare
în Ungaria, spre deosebire
de ceea ce se întâmplă la
nivel naţional.
UE nu-şi poate permite
să cedeze teren cu privire
la regulile statului de
drept. Modul în care ea va
răspunde la neîncrederea
lui Orban-Kaczynski va fi
decisiv pentru capacitatea sa
de a supravieţui ca societate
deschisă, fidelă valorilor sale
fondatoare.

18 MILIOANE DE COPII, VICTIME ALE
EXPLOATĂRII ŞI VIOLENŢELOR SEXUALE

În Europa, aproape 18 milioane de copii sunt victime ale exploatării şi ale violenţei
sexuale, potrivit datelor postate pe www-who.org, constată Agenţia italiană de ştiri ANSA.

Începând cu 2015, 18 noiembrie
este Ziua europeană privind
protecţia
copiilor
împotriva

exploatării sexuale şi a abuzului
sexual, aceasta fiind instituită
de Comitetul de Miniştri al
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Consiliului European.
Cu acest prilej, organizaţia
Telefono Azzurro a contribuit la
creşterea gradului de conştientizare
cu privire la această problemă
organizând o conferinţă şi
răspândind materiale informative
pentru a promova serviciile de
ascultare şi sprijin pentru tineri,
puse la dispoziţie de către asociaţie.
Este o broşură creată de
operatorii liniei telefonice 1.96.96
şi adresată adolescenţilor şi
preadolescenţilor, cu informaţii
referitoare la posibilele consecinţe

negative ale abuzurilor asupra
sănătăţii mintale şi o ilustrare
a modului în care Serviciul de
Urgenţă italian pentru Copii
114 intervine pentru a gestiona
situaţiile de violenţă sexuală.
În 2020, subiectul de discuţie
ales de Consiliul Europei s-a
referit în special, la problema
imaginilor sau videoclipurilor
sexuale generate chiar de copii şi
apoi difuzate online, adesea sub
presiunea colegilor lor. „Utilizarea
tot mai mare a tehnologiei, la
care pandemia i-a constrâns

pe minori în ultimele luni, a
contribuit, din păcate, la o creştere
puternică a abuzurilor online”,
a declarat profesorul Ernesto
Caffo,
preşedintele
Telefono
Azzurro. „Prin urmare, mai ales
în acest moment de criză, copiii
trebuie protejaţi şi trebuie să se
întoarcă în centrul programelor
instituţiilor
educaţionale.
O
problemă prioritară este de a
face internetul un loc sigur prin
programe educaţionale, dar şi prin
menţinerea activă a tehnologiilor
care pot detecta abuzuri online”.

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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ÎN LOC DE „LA MULȚI ANI!”… UN „MULȚUMESC!” (II)
SOFIA IONESCU-OGREZEANU
(1920- 2008) PRIMA FEMEIE
NEUROCHIRURG DIN LUME

Sofia Ionescu Ogrezeanu e primul medic
neurochirurg din România şi prima femeie
din lume care a efectuat o operaţie pe
creier, în 1944, în bombardamentele asupra
Bucureştiului. Alături de medicii Constantin
Arseni şi Ion Ionescu, a intrat în prima
echipă de neurochirurgi, sub îndrumarea
întemeietorului neurochirurgiei în România
– Profesor Doctor Dimitrie Bagdasar.
Deși pe Wikipedia și Sofia Ionescu și
englezoaica Diana Beck sunt considerate
ambele, în spiritul Carlsberg, ”probably the
first female neurosurgeon in the world”,
se pare că Beck a operat pentru prima
dată pe creier în 1952, în timp ce Ionescu
a făcut-o cu 8 ani mai devreme, în 1944.
Ca o anecdotă simpatică, atunci când soția
preferată a șeicului din Abu Dhabi s-a
îmbolnăvit, în 1970, s-a iscat panică,
deoarece bărbații doctori n-aveau voie să
intre în harem. Criza s-a rezolvat odată cu
chemarea Sofiei Ionescu, care a operat-o
și a vindecat-o pe soția șeicului. S-a întors
la București acoperită de onoruri și de
bijuterii scumpe, bineînțeles.
AURORA GRUESCU
(1914-2005) PRIMA FEMEIE
INGINER SILVICULTOR DIN LUME

Comuniștii i-au confiscat averea, dar în
2000, cu 5 ani înainte să moară, a aflat că a
intrat în istorie datorită consecvenței ei, ca
prima femeie inginer silvicultor din lume.
În plus, a murit aproape de pădurea pe care
a iubit-o toată viața.
MARIA CUTZARIDA-CRĂTUNESCU
PRIMA FEMEIE MEDIC DIN
ROMÂNIA

Ginecolog, creatoarea primei creșe din
București, feministă, a fondat o societate
pentru ocrotirea copiilor săraci.
SMARANDA BRĂESCU
PRIMA FEMEIE PARAȘUTIST CU
BREVET DIN ROMÂNIA

A creat primele medicamente de sinteză
din România și a scris prima lucrare
românească în domeniu.
FLORICA BAGDASAR
PRIMA FEMEIE MINISTRU DIN
ROMÂNIA

Din ciclul ”ce-am fost și ce-am ajuns”,
prima femeie ministru din România a
fost un neuropsihiatru infantil, cu studii
la Harvard. Insert ”hehe” aici, dacă mai
puteți.
MARIA TEOHARI

PRIMA ROMÂNCĂ DOCTOR ÎN
RADIOACTIVITATE

PRIMA FEMEIE PROFESOR
UNIVERSITAR DE ARTĂ DIN EUROPA

A fost, de asemenea, prima femeie din
România care a realizat pictură murală.
Am menționat-o, recent, în articolul
despre Doamnele badass ale picturii și
sculpturii interbelice.
ECATERINA CIORĂNESCU
-NENIȚESCU
(1909 - 2000 ) PRIMA
PROFESOARĂ UNIVERSITARĂ DE
CHIMIE DIN ROMÂNIA

La fel cum majoritatea fetițelor de 10
ani se visează prințese, Aurora a visat
să lucreze…într-o pădure. Și, deși a fost
acceptată la facultatea de medicină (unde
a dat admiterea la insistența părinților), a
ales visul ei de-o viață, silvicultura. N-a fost
însă un vis frumos, având în vedere că a
fost colegă de facultate cu 130 de băieți care,
sub influența decanului Facultății de
Silvicultură, au ignorat-o pe Aurora timp
de 2 ani. Aurora nu s-a lăsat descurajată și a
absolvit facultatea, devenind, astfel, prima
femeie inginer silvicultor din lume. A
lucrat în acest domeniu 35 de ani, aducând
contribuții importante, printre care primul
plan de împădurire naţională din România.

A absolvit Facultatea de Ştiinţe, cu
specializări la Observatoarele astronomice
din Paris şi Nisa, unde făcut observaţii asupra
Soarelui, a planetelor mici şi asteroizilor.
A lucrat la Observator, publicând studii
despre petele solare, protuberanţe şi tot felul
de fenomene celeste.
A studiat petele solare și cometa Halley,
dar, din păcate, din cauza lipsei unui
echipament de calitate, a fost obligată
să renunțe la cercetare și să se retragă în
învățământ, fiind la un pas de orbire.
RALUCA RÎPAN
PRIMA FEMEIE MEMBRĂ A
ACADEMIEI ROMÂNE

O femeie a premierelor, Raluca Rîpan
a fost primul doctor în chimie din țară,
prima femeie rector al Universității din
Cluj și prima femeie aleasă membru titular
în Academia Română.
CLEMANSA BARBERISPLĂCINȚEANU
PRIMA FEMEIE COMPOZITOR DE
OPERĂ DIN ROMÂNIA

“Kera Duduca”, după romanul “Ciocoii
vechi şi noi” de Nicolae Filimon, este prima
operă românească creată de o femeie, în
anul 1963.
TATIANA SLAMA-CAZACU
FONDATOAREA PRIMULUI
LABORATOR DE
PSIHOLINGVISTICĂ DIN EUROPA

A fost nu doar o cercetătoare de renume
mondial în psiholingvistică, ci și autoarea
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TEATRUL „TOMA CARAGIU”
www.teatruploiesti.ro
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PRIMA SPORTIVĂ DIN LUME CARE A
OBȚINUT NOTA 10 LA UN CONCURS
OLIMPIC DE GIMNASTICĂ

(1885– 1975) PRIMA FEMEIE
ASTRONOM DIN ROMÂNIA

Campioană europeană și mondială la
parașutism. În timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, Smaranda a făcut parte
din celebra Escadrilă Albă (o formație
de avioane pentru transportul răniților,
pilotate de femei, singura de acest tip din
lume în acel moment). Nu știu despre voi,
dar eu m-aș uita la un serial românesc
despre Escadrila Albă.
ȘTEFANIA MĂRĂCINEANU
A studiat alături de Marie Curie între
1919 și 1926. Cu ajutorul cercetărilor
ei în domeniul radioactivității, cuplul
Irène și Frédéric Joliot-Curie au primit
Premiul Nobel, în 1935. Din păcate nu i
s-a recunoscut meritele. A murit de cancer,
din cauza iradierilor.
CECILIA CUȚESCU-STORCK

a două cărți polițiste (dintre care una cu
un nume cel puțin simpatic – ”Rachiu cu
parfum de femeie” ).
NADIA COMĂNECI

O femeie de zece, care a schimbat
pentru totdeauna fața gimnasticii mondiale
este, fără doar și poate, românca Nadia
Comăneci. Ne amintim, și cu această ocazie
că Nadia Comăneci a fost prima gimnastă
care a primit nota 10 din istoria gimnasticii,
obţinând această performanţă în 1976 la
Jocurile Olimpice de la Montreal. Succesul
ei este apreciat şi astăzi, fiind recunoscută
drept una dintre cele mai celebre gimnaste
din lume.
Alte nume care merită amintite sunt:
Regina Elisabeta a României,
Alice
Voinescu, Ana Ipătescu, Angelica RozeanuAdelstein, Ella Negruzzi, Ana Brâncoveanu
de Noailles, Clara Haskil, Constanța
Dunca-Schiau, Constanța PompilianZossima, Constanța Erbiceanu, Cornelia
Moga, Vera Myller-Lebedev, Ecaterina
Teodoroiu, Elena Cernei, Elena Ghica,
Elena Leușteanu, Elena RomanescuAlistar, Elena Teodorini, Elena Văcărescu,
Elvira Popesco, Emilia Saulea, Elisabeta
Polihroniade, Floria Capsali, Eufrostina
Vlasto-Popescu, Gabriela Chaborski,
Hariclea Darclee, Hermina WalchKaminski, Hortensia Papadat-Bengescu,
Ioana Cantacuzino, Iolanda Balaș-Sotter,
Irina Burnaia, Iulia Hașdeu, Isabela
Sadoveanu-Evan, Leonida Lari-Iorga,
Lola Bobescu, Lia Manoliu, Maria Tănase,
Maria Holban, Maria Ventura, Margareta
Moșneaga, Marina Știrbei, Matilda
Caragiu-Marioțeanu, Olga Greceanu,
Olga Necrasov, Paulina Cruceanu,
Silvia Creangă, Smaranda Gheorghiu,
Sofia Nădejde, Tereza Strătilescu, Zoe
Ceaușescu-Oprean, Zoe DumitrescuBușulenga și multe altele.
www.inoza.ro, www.cariere.ro
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SECȚIA REVISTA
Vineri, 19 Martie, ora 18:30 - Sala
Teatrului Toma Caragiu
SUFLET PERECHE
cu: Nico, Daniela Raduica, Romeo
Zaharia, George Capanu, Rodica
Tudor, Melvy Anisia Irimiea, Baletul
Majestic, Orchestra Majestic, Dirijor
Viorel Gavrila

Stroe, regia: Eugene Nacht-Stroe
George Liviu Frincu (Firfirica),
Cosmin Sofron (Catache Glont), Ion
Radu Burlan (Mircea), Dana Vulc
(Elvira), Manuela Alionte Frincu
(Nuti), Rodica Alexandru(Lucretia),
Mihaela Dutu (Coana Chita), Marian
Despina (Boxerul), Petty Musa
(Mitzuko), Robert Oprea (Majordom)

Sambata, 20 Martie, ora 18:30 și
Duminica, 21 Martie, ora 18:30 - Sala
Teatrului Toma Caragiu
DESCURCA-LUME, Eugene Nacht-

SECȚIA PĂPUȘI
Vineri, 19 Martie, ora 18:00 - Sala
Teatrului de Animatie
CEI TREI PURCELUSI

cu:
Lacramioara
Bradoschi
(Povestitorul), Lucian Orbean (Lupul),
Nelu Neagoe (Soric) Ioana Rosu
(Babic), Ana Maria Orbean (Codita)
Duminica, 21 Martie, ora 10:30 și ora
12:00 - Sala Teatrului de Animatie
D’ALE LUI PACALA, Roxana
Matache, regia: Mihai Androne
Catalin
Radulescu
(Pacala),Paul
Niculae (Preotul), Lizica Sterea
(Nevasta preotului), Ioana Rosu
(Nevasta Pacala), Nelu Neagoe
(Aghiuta)
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COVID. NUMĂRUL 19 PE TRICOU
Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
și-mbrăcat tot el echipamentul, și și-a nu, că Mutu, deși suspect doar, a
luat și fluier și fluieră a paguba noastră, ratat un meci al naționalei mici în
preliminarii? Sau că a oprit Norvegia
a tuturor.
Și-a dat puțin în stambă la ultimul lui Haaland să ajungă la București?
Ei bine, rămâne insistent precum
campionat european de handbal
feminin. Nu zic că de-aia ne-am făcut un vârf de careu redutabil, gata
noi de ”poveste”, dar totuși câți nu să-și îmbogățească golaverajul în
s-au gândit că dacă o aveam pe Crina orice moment. Și-a găsit de cuviință
Pintea, dacă aveam și noi extrema acum să ne arate că, deși n-a primit
bună, dacă Cristina Neagu ar fi dat un telegramă de convocare la prima
randament mai bun, coronavirusul reprezentativă, el se poate prezenta
împiedicând-o să se pregătească, dacă și fără la cantonament. Nu are
ne-am fi antrenat puțin măcar înainte importanță că pe noi, aștia care mai
de primul joc. Dacă și cu parcă...
sperăm să mai apucăm și noi un
Și de parcă ar fi cumva un mare turneu final de ”mondiale” cât încă
fan al handbalului feminin, și-a mai suntem ”verzi”, ne-au apucat deja
făcut puțin intrarea ținându-l pe frisoanele când ne gândim că vine
selecționerul Adi Vasile departe de tripla cu Macedonia de Nord, cu
fete vreo două săptămâni, chiar în Germania și cu Armenia.
perioada de pregătire, premergătoare
El s-a prezentat direct la ușa
turneului preolimpic. Așa a apărut selecționerului Mirel Rădoi: ”Hey,
mister, pe mine m-ai luat în calcul?
ședința de antrenament pe skype.
Acum, virusului se pare că-i place și Sunt eu, Covid. Cum care? Numărul
pe la naționalele de fotbal. Vă amintiți, 19 pe tricou!”

A

bia ce s-a
făcut un an
de când el trăiește
printre noi. În
noi. Sau noi cu el,
depinde cum a ales
fiecare, chestie de

nuanță.
El, virusul, este pe jos, călare,
peste tot. Ne închide, ne deschide, ne
desparte, ne unește. Ne zăpăcește și ne
sperie ca un bau-bau rânjind din orice
unghi și ungher. Ne dă, ca să-l introduc
în lumea noastră, a ”microbiștilor” ce ironie! -, el, coronavirusul, ne dă la
poartă din orice poziție vrea el.
S-a opintit puțin și dintr-un suflu,
a mutat precum căpcăunul sau nu
mai știu ce ființă supranaturală era
în poveste, a mutat o olimpiadă, a
schimbat ierarhii, ne-a gonit din săli și
de pe stadioane. Și nu vrea să ia pauză
deloc. Nu vrea să iasă din teren, nici
când arbitrul semnalizează. De fapt, a

Cămara cu plante LEACURI CU HREAN ÎMPOTRIVA

Remedii de casă simple şi eficiente:

BOLILOR DE SEZON

Hreanul (armoracia rustricana)
este o miraculoasă plantă tămăduitoare,
fiind folosită de călugări în peste 100 de
afecţiuni.
Tratamentul cu hrean accelerează
peristaltismul intestinal, combate
atonia digestivă, fiind laxativ sau
purgativ. Administrat sub formă de
salate, siropuri, tincturi sau pulberi,
hreanul are efect expectorant şi
decongestionant la nivelul căilor
respiratorii superioare, în acelaşi timp
fiind tonic cardiac, fortifiant, diuretic,
vermifug şi antiparazitar.
Şi călugării de la Mânăstirea Cozia
păstrează toate leacurile monahului
Pahomie, printre care şi pe cele cu hrean.

glutamine, aspargină şi uleiuri volatile,
înmagazinate la rădăcină.
În momentul în care se taie
rădăcinile, o enzimă descompune un
compus chimic pe nume sinigrină
într-un ulei care îi conferă hreanului
acel miros specific inconfundabil.
Planta de hrean are proprietăţi
citostatice foarte puternice, acestea fiind
generate de glucozinolaţii conţinuţi de
rădăcină, ceea ce determină tratarea
cu succes a cancerelor de piele, colon,
stomac sau plămâni. În situaţia în
care formaţiunile tumorilor sunt deja
localizate, administrarea hreanului va
duce la încetinirea procesului evolutiv
al bolii neoplazice.

HREANUL – UN FEL DE
CITOSTATIC NATURAL
Deşi ne aflăm încă în anotimpul
rece, iar temperaturile scad adesea
până la îngheţ, hreanul este una dintre
puţinele plante ce rezistă şi la cele mai
năprasnice geruri. Această forţă vitală
a plantei face ca rădăcina de hrean,
care este extrem de iute, dar şi foarte
aromată şi gustoasă, să aibă efecte pe
măsură, indiferent sub ce formă se
consumă.
Hreanul este folosit de secole
în Europa ca plantă medicinală,
rădăcinile sale fiind foarte puternice,
cu un miez alb şi coajă maronie.
Plantă tămăduitoare a dacilor, despre
care nu se ştie cu certitudine dacă
este sălbatică sau domestică, hreanul
este bogat în vitamine (A, B1, B2, C)
şi săruri minerale de fier, potasiu,
calciu, magneziu, glicozizi sulfuraţi,
acid clorhidric, acid carbonic,

TERCI CALD DE HREAN –
ANTITUSIV ŞI EXPECTORANT
Iarna este anotimpul în care răcelile
apar din senin, iar tusea are efecte
care amplifică afecţiunile cronice, în
general.
Tratamentele empirice au de multe
ori efecte neaşteptate, aşa cum este şi
cel în care se foloseşte un terci de hrean,
pe care măicuţele de la Mânăstirea
Polovraci îl prepară după o reţetă
proprie. Tusea generată de afecţiunile
bronşitice sau astmatice şi chiar tusea
tabagică va ceda la tratamentul cu
terci cald, pe care maica Gabriela îl
ştie de la maica Fevronia, fosta stareţă
a mânăstirii, care acum vreo zece
ani a trecut la cele veşnice. Aceasta
folosea împotriva tusei un fel de terci
cald, înfăşurat într-o pânză şi ţinut la
piept un anumit timp, în funcţie de
gravitatea bolii.
La acest leac poate apela orice

persoană, cu condiţia să aibă la
îndemână o rădăcină proaspătă de
hrean (aproximativ 300 g), care se
dă pe răzătoarea clasică, după care se
aşează într-un bol. Peste hreanul ras
se adaugă imediat 1 cană de tărâţe de
grâu, 1 cană de mălai măcinat ceva
mai mare (dacă se poate, la moară de
ţară) şi 1 lingură de sare grunjoasă.
Peste acestea turnăm apoi 1/2 litru de
lapte dulce fiert şi amestecăm până la
omogenizarea completă. Se amestecă
totul ca o mămăligă şi se aplică pe
piept, înfăşurată într-o cârpă de cânepă
sau in. Se ţine pe locul bolnav timp de
2 ore (nici mai mult, nici mai puţin),
după care se înlătură, iar bolnavul
trebuie să stea la căldură, dacă se
poate chiar cu o vestă peste pijama.
Acest leac se aplică 3 seri la rând,
fiind recomandat pentru calmarea
tusei, dar şi pentru alte afecţiuni ale
bronhiilor.
Pentru calmarea acceselor de tuse,
dar şi pentru vindecarea afecţiunii în
sine, se poate administra şi sirop de
hrean, câte 1 linguriţă, de 3 ori pe zi.
Acesta va acţiona la nivelul gâtului dar
şi al arborelui bronşic. În completarea
tratamentului cu sirop se pot lua 6
linguriţe de hrean proaspăt ras. Tusea
dispare în câteva zile, iar respiraţia
se îmbunătăţeşte datorită efectelor
antibiotice puternice, dar şi a celor
bronhodilatatoare şi expectorante ale
hreanului.
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Horoscop
săptămânal
PEȘTI

19 februarie - 20 martie

BERBEC

Fii mai atent/ă la
bani și încearcă să
ții o evidență clară a
acestora, deoarece
doar așa vei putea acționa corect
în cazul apariției unor dificultăți.
Un credit neachitat sau o datorie
pe care preferi să o anticipezi
decât să te supui unei situații
nedorite. Această săptămână
prezintă o oportunitate de a-ți
îmbunătăți situația financiară.
Chiar dacă suma pe care ai
investit-o nu este colosală,
curând îți va aduce niște bani.

TAUR

Nu te izola, pentru
că
săptămâna
aceasta e rost de
acțiune
și
distracție. Întâlnirile romantice
sunt favorizate și promițătoare.
Nu vei încheia săptămâna de
unul/una singur/ă, ci mai
degrabă într-o companie bună.
Dacă ești implicat/ă într-o
relație, profită de climatul
armonios pentru a uita de griji și
pentru a gusta împreună cu
partenerul/a din fructele unei
legături redescoperite.

GEMENI

Nu ești prea
fericit/ă în ceea ce
privește dragostea.
Multe îndoieli sau
întrebări îți chinuiesc sufletul și
suferi. Trebuie să știi că
suspiciunile nu vor face decât să
creeze un disconfort și mai mare
și vor înrăutăți lucrurile. Cel mai
bun lucru pe care îl poți face este
să vorbești cu calm despre
sentimentele
tale.
Doar
exprimarea lor, sau chiar notarea
lor, va dezamorsa problemele
reale.

RAC

Ești susținut/ă în
viața ta amoroasă,
relația
cu
partenerul/a de
viață fiind una bazată pe
încredere și profunzime. Cauți
să îți transformi visurile și
speranțele în realitate. Se pare că
ești pe drumul cel bun pentru a
obține o mare satisfacție. Viața ta
sentimentală evoluează către o
atmosferă fascinantă, deoarece
ești seducător/oare și nu lași pe
nimeni indiferent.

LEU

Te bazezi pe ceea
ce ai învățat, cu
excepția faptului
că e în interesul tău să îți modifici
comportamentul înainte ca o
furtună să facă ravagii în relația
ta amoroasă. Reinventează-te,
oferă-le oamenilor o nouă șansă,
PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM loialitatea este cuvântul cheie
săptămâna aceasta. Bucură-te de
viață trăindu-ți intens iubirea,
Csiki Boldizsar. Concertul începe la ora 19.00.
FILARMONICA PLOIEȘTI
Concertul se va desfășura cu public și va fi transmis și integral dă-ți frâu liber! Dacă ești
singur/ă, la jumătatea săptămânii
www.filarmonicaploiesti.ro
live pe Virtual Concert Hall.
apare o ocazie de cucerire,
dragostea plutește în aer!
CONCERT SIMFONIC – 25
MARTIE 2021
Simfonia în Re major W.C27 de
Johann Christian Bach, Concertul
nr. 3, în do minor, op. 37, pentru
pian și orchestră de Ludwig van
Beethoven și Simfonia nr. 14 în
Do major, „Jena”, de Friedrich Witt
compun programul de joi, 25 martie
2021, de la Filarmonica ploieșteană.
La pupitrul dirijoral al orchestrei
simfonice se va afla maestrul Radu
Postăvaru, iar solist va fi pianistul

CONCERT DE JAZZ – NOTE DE
PRIMĂVARĂ – 27 MARTIE 2021

Ploiești Jazz Trio vă asteaptă,
27 martie 2021, de la ora 19.00, la
„Note de Primăvară”, un concert de
jazz pe teme românești. Sorin Zlat
(pian), Răzvan Cojanu (contrabas)
și Laurențiu Ștefan o au invitată pe
Nadia Trohin (voce).
Concertul se va desfășura cu
public și va fi transmis și integral live
pe Virtual Concert Hall.

FECIOARĂ

Confortul
tău
financiar
este
asigurat și acest
lucru oferă vieții tale o liniște
binemeritată. Relațiile din viața
personală sunt ideale și te ajută
să evoluezi profesional și
financiar. La locul de muncă
predomină
armonia,
ești
generos/oasă cu timpul și
experiența ta și primești dublu în
schimb.

BALANȚĂ

Ești
foarte
generos/oasă cu
cei din jurul tău în
a c e a s t ă
săptămână, dar venitul tău nu
este nelimitat, fii conștient/ de
acest lucru. Nu te abții din a le
face cadouri celor pe care îi
iubești, dar te-ai gândit la
consecințele
inevitabile?
Urmează calea înțeleciunii și mai
presus de orice fii responsabil/ă
când vine vorba de bani!

SCORPION

Aspectele
planetare
ale
acestei săptămâni
te fac să experimentezi trăiri și
sentimente puternice și mai
profunde. Provocarea este să
recunoști ceea ce trebuie pus la
îndoială, păstrând în același
timp ceea ce corespunde cu
adevărat aspirațiilor tale. Vrei
să-ți exprimi personalitatea
păstrând în același timp
echilibrul
relațiilor
tale
romantice și familiale. Îți poți
evidenția punctele forte și îți poți
defini
clar
așteptările
sentimentale.

SĂGETĂTOR

Trebuie să iei o
pauză! Indiferent
dacă e de scurtă
durată sau nu, nu
îți irosi energia cu tot felul de
evenimente. Dacă nu ai chef să
te întâlnești cu cineva, nu o
face, nu e mare lucru să refuzi.
Săptămâna
este
liniștită,
profită de ocazie pentru a te
odihni. Să te protejezi de
tensiune este un lucru foarte
bun.

CAPRICORN

Astrele îți deschid
uși noi și au grijă
de
viața
ta
amoroasă.
Împodobit/ă cu toate harurile,
afișezi o sete de cucerire și un
entuziasm reînnoit. Dacă ești
singur/ă, așteaptă-te la o
săptămână plină de emoții și
dedicată în totalitate plăcerii.
Acest lucru te va îndepărta de
toate grijile profesionale și va
alunga plictiseala.

VĂRSĂTOR

În
această
săptămână nu vei
obține rezultate
financiare
extraordinare, dar asta nu
înseamnă că totul va merge
prost. O situație de regularizat,
un împrumut de returnat, ai
grijă de fiecare detaliu în parte
fără a pierde vreodată din
vedere obiectivele tale. Punctul
tău forte este pacea ta
sufletească.

PEȘTI

Viața
ta
amoro as ă
strălucește
și
zâmbetul
tău
nu-ți părăsește niciodată chipul
în această săptămână. Îi uimești
pe cei din jur! De optimismul
tău nu beneficiază doar
partenerul/a de viață, ci și viața
ta profesională sau socială.
Dacă în dragoste o duci bine,
totul merge bine. Dacă ești
singur/ă, ai energia unui titan
pentru a realiza fapte, inclusiv
găsirea persoanei iubite.
sursa: AstroDex
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JUNIOARELE II DE LA CSM PLOIEȘTI,
VICTORII CU CSȘ PLOIEȘTI ȘI ACTIV CSO PLOPENI
Handbal

E

chipa de handbal junioare II
a CSM Ploiești a încheiat fără
greşeală şi cel de-al doilea turneu al
Fazei Geografice, reuşind să câştige
partidele cu CSŞ Ploieşti, cu 39-26 (209, 19-17) şi HC Activ CSO Plopeni, cu
35-28 (19-14, 16-14).
CSM Ploieşti încheie, aşadar,
meciurile Seriei B a Fazei Geografice cu
10 victorii în tot atâtea partide şi merge

Handbal JUNIORII III, VICTORII PE LINIE

E

chipa de handbal juniori 3
a CSM Ploieşti a încheiat
turneul de la Moreni cu victorii
pe linie, după ce s-a impus în
disputele cu ACS Academia
Junior Ploieşti, scor 37-26 (1210, 8-9, 17-7) şi CSO Mizil,
scor 36-27 (10-11, 12-5, 14-11).
Au fost două succese extrem
de importante, în condiţiile în
care au fost obţinute tocmai în
faţa formaţiilor alături de care
băieţii pregătiţi de Ramona
Ştefan vor merge în Grupele
Principale Valoare, inclusiv cu
punctele acumulate acum.
CSM Ploieşti a înregistrat
8 victorii în tot atâtea meciuri
disputate în cele două turnee ale
Fazei Geografice, desfăşurate
la Ploieşti şi Moreni, ocupând

M

în Grupele Principale „Valoare” cu cele
4 succese obţinute în faţa formaţiilor
HC Activ CSO Plopeni şi LPS I. Balaş
Soter Buzău, care o însoţesc din postura
de ocupante ale locurilor 2 şi 3. Fetele
noastre vor fi repartizate în Grupa
Valoare 1, alături de primele 3 clasate
din Seria A a Fazei Geografice – CSM
Bacău, CSŞ Bacău şi CSM Galaţi – şi
vor porni cu un „bagaj” de 19.5 puncte,

primul loc al clasamentului
Seriei D. În faza următoare a
campionatului, CSM Ploieşti
merge cu 16 puncte şi va
face parte din Grupa Valoare
2, alături de CSO Mizil,
Academia Junior Ploieşti şi
cele trei formaţii care vin din
Grupa C: CSM Bucureşti, AHC
Dobrogea
Sud
Constanţa şi
HC „Talentul
este Cheia”
Bucureşti.
Cele
două
turnee
ale
Grupelor
Valoare sunt
programate
în perioadele

edaliată cu bronz în sezonul
trecut, echipa de baschet fete
„U15” a CSM Ploieşti a câştigat toate
cele trei partide disputate, în acest
weekend, în primul turneu stagional,
găzduit de Sala Sporturilor Olimpia.
Fetele pregătite de Loredana Munteanu

şi Corina Savu au confirmat statutul de
favorite şi s-au impus destul de lejer în
meciurile programate ieri şi astăzi în
cadrul Grupei C: 62-49 cu CS Olimpia
Bucureşti, 54-17 cu CSŞ Craiova şi 7353 cu Sportul Studenţesc Bucureşti.
Lotul folosit în turneul din acest

Fotbal

weekend a fost următorul: Daria
Iordăchescu, Daria Tănase, Agnes
Zane, Karina Munteanu, Ioana Savu,
Olivia Sandu, Cristina Grigore,
Natalia Belhamra, Alexia Dedu, Alexia
Apostolache, Andreea Dumitru, Sofia
Voicu, Nazli Dănilă şi Daria Trican.
Turneul al 2-lea va avea loc în
perioada 2-4 aprilie, Federaţia
Română de Baschet urmând să anunţe
componenţa celor trei grupe. În ediţia
de campionat 2020-2021 s-au înscris
12 echipe, care se întâlnesc, în prima
fază, cu prilejul a trei turnee. La final,
se va alcătui clasament general, iar
primele 8 vor merge la Turneul final,
în care vor fi împărţite în două grupe
de 4. În fiecare serie se va juca „fiecare
cu fiecare”, iar primele două clasate se
vor întâlni, încrucişat, în semifinalele
campionatului. Învinsele vor juca
finala mică, iar învingătoarele se vor
confrunta pentru titlul de campioană.

S-AU TRAS LA SORȚI SEMIFINALELE CUPEI

M

arți a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele Cupei
României la fotbal, în urma căreia au rezultat următoarele dueluri: Astra
Giurgiu – Dinamo București și Universitatea Craiova – Viitorul Pandurii Târgu
Jiu. Jocurile din cadrul semifinalelor se desfăşoară în sistem tur – retur, prima
echipă extrasă fiind organizatoare a jocului tur. Semifinalele Cupei României,
ediția 2020/2021, vor avea loc astfel: turul în perioada 13-15 aprilie, iar returul va
fi în perioada 11-13 mai.
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CSS PLOIEȘTI – CAMPIOANĂ A
ROMÂNIEI LA JUNIORI III (U16)

23-25 aprilie (turul) şi 21-23
mai (returul). Întrucât vor fi
trei Grupe Valoare, primele
două clasate în acestea plus
cele mai bune două formaţii de
n zilele de 13 și 14 martie 2021,
pe locul al 3-lea vor merge la
în Sala de atletism din orașul lui
Turneul Final al campionatului, Bacovia (Bacău), a avut loc Finala
programat în intervalul 16-20 Campionatului Național rezervat
iunie a.c.
juniorilor 3 (2006-2007) la atletism.
La concurs au participat peste 300
de sportivi din întreaga țară, atleții
de la CSS Ploiești - pregătiți de
profesorii Maria Andrei și Florin
Andrei - reușind (în componența
Gabriel Boboc – Andrei Zincă –
Luca Moisoiu – Eduard Gogonea) să
obțină, în proba de ștafetă 4 x 400 m,
medaliile de aur, cu timpul de 4.02.07
sec.
Demn de menționat este faptul că

Baschet 3 VICTORII PENTRU ECHIPA U15

afectat doar de repriza încheiată la
egalitate, în tur, cu CSO Plopeni (1515).
Turneele Grupelor Valoare se vor
desfăşura în perioadele 2-4 aprilie
(tur) şi 21-23 mai (retur). Primele
două clasate în cele patru Grupe
Valoare vor accede la Turneul Final al
campionatului, programat să aibă loc în
intervalul 9-13 iunie 2021.

Î

atleții juniori pregătiți de profesorii
Maria Andrei și Florin Andrei au
reușit să câștige în acest început de an,
la Campionatele naționale desfășurate
în sală, titlurile de Campion al
României în proba de ștafetă 4 x 400
m, la categoriile Tineret, Juniori 1,
juniori 2 Juniori 3, iar la categoria
Seniori, au reușit cu juniorii să obțină
titlul de Vicecampion al României.
În perioada 25-26 martie a.c.,
urmează și Campionatele Naționale
pentru Copii cat. 1și 2 și dacă
DSP –ul nu amână întrecerile, micuții
atleți de la CSS Ploiești ar mai putea
aduce câteva medalii naționale.

