Seneca cel Bătrân (54 î.Hr. - 39 d.Hr.) scriitor roman

D

esele probleme pe care le
le-aa creat
operatorul de salubritate Rosal,

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
lăsând orașul în câteva rânduri îngropat
de gunoaie, au determinat Consiliul
Local Ploiești să ia decizii radicale. Astfel,
aleșii au votat fără rezerve începerea
procedurii de reziliere a acordului-cadru nr.
3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare pentru
activitățile de curățenie căi publice și
deszăpezire în Ploiești și a contractului
subsecvent nr. 10257/29.04.2021. Pentru
celălalt contract, încheiat cu Asociația de

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deșeurilor Prahova”
(ADI Deșeuri), a fost împuternicit primarul
orașului să voteze rezilierea contractului nr.
1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune
a gestiunii activității de colectare, transport
și transfer a deșeurilor (gunoiul menajer), în
zonele 2 Boldești-Scăeni (unde se regăsește și
Ploieștiul) și 6-Valea Doftanei,” solicitarea în
acest sens fiind formulată de comuna Blejoi.

SE COLOREAZĂ PLOIEȘTIUL!
PRAHOVA, ÎN
puțin aceasta este prima deja face trimitere la cel mai mare
TOPUL NAȚIONAL Celimpresie,
într-un Ploiești prea dramaturg din literatura noastră, Ion
anost în anii din urmă. Mai mulți Luca Caragiale. Artistul ploieștean
AL MUZEELOR
tineri pasionați de arta stradală care va realiza gratuit lucrările în
și-au exprimat dorința de a da o nouă cadrul acestui proiect este Călin

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
eunăzi vreme, întreaga lume a marcat Ziua
Internațională a Muzeelor, sărbătoare instituită în
1977, de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Cu
acest prilej s-a reiterat faptul că România, cu cele 791 de
muzee, se situează la jumătatea unui clasament european
sub aspectul numărului de colecții la suta de mii de
locuitori. Cu 37 de muzee, Prahova se clasează pe locul al
treilea la nivel național, după Alba (55) și București (42),
dar înaintea județelor Brașov-36, Dâmbovița-33, Gorj31, Suceava, Neamț și Argeș-câte 30 fiecare. Județele cu
cele mai puține muzee și colecții publice sunt Giurgiu-3,
Călărași și Mehedinți- câte 5 fiecare, Ialomița-6, Buzău și
Teleorman-7, Ilfov, Tulcea și Sălaj-8, Covasna și Vaslui-9.

D

înfățișare tramvaielor care circulă
în oraș. Și au trecut deja la treabă.
Desenele realizate prin tehnica graffiti
promovează imaginea orașului sau
mai degrabă mijloacele de transport
vor fi branduite cu simbolurile urbei
din diferite domenii, cum ar fi cultură,
sport etc. Primul tramvai decorat

A

sociația Națională pentru
Protecția
ConsumatorilorIInfoCons a publicat un studiu privind
ccheltuielile primăriilor din marile
o
orașe, în primele opt luni de pandemie,
p
pentru asigurarea materialelor sanitare
d
de protecție. Din acest punct de vedere,
P
Ploieștiul a fost extrem de reținut,
ccheltuind pentru măști, de exemplu,
m
minuscula sumă de 12.199,32 lei. E

adevărat, în oraș au fost foarte multe
donații. Spre comparație, Primaria
Slatina a cheltuit 5.776.120 de lei,
Primaria Brașov-1.384.529, 30 lei, iar
Primaria Alba Iulia-838.450,20 de lei.
La nivel național, prețul mediu/mască
a fost de 2,33 lei, dar Slatina (7,16
lei/ bucata), Arad (7,02 lei) și Sfântu
Gheorghe (4,19) au făcut exces din
acest punct de vedere.

CUM A EVOLUAT AGRICULTURA
ROMÂNIEI ÎN ULTIMII 30 DE ANI

D

espre România se spune de mult
timp- iar nouă ne-a plăcut să
credem și să ne culcăm pe-o ureche cu
o astfel de apreciere- că ar fi grânarul
Europei. Și, de asemenea, în ultimii 30
de ani, am ascultat tot felul de fatalisme,
cum că agricultura e în colaps. Că nu este
așa, în ambele variante, am priceput și
noi în vremea din urmă. Astăzi vă vom
prezenta câteva cifre statistice cu privire
la primele trei culturi de referință în
producția vegetală, respectiv, porumb,
grâu și floarea soarelui.
pagina 2
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LLicitație record pentru
îîntreținerea drumurilor
jjudețene din Prahova

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

PORUMB
În ultimii 30 de ani, suprafața cultivată cu
porumb
boabe a crescut cu 8,58%, de la 2.466.735
p
ha
h (26,23% din suparafața agricolă totală), în 1990,
la 2.678.504 (30,65% din suprafața agricolă a țării),
în 2019. În trei decenii, suprafața rezervată culturii
nu
n a scăzut niciodată sub 2 milioane de hectare. În
schimb,
în 10 ani (1992, 1993, 1995, 1996, 1997,
sc
1998,
1999, 2000, 2003, 2004), suprafața a fost mai
19
mare
de 3 milioane de hectare, recordul absolut
m
fiind înregistrat în 1992, când s-au cultivat 3,3 mil.
ha
h cu porumb boabe.
Continuare în pagina 7
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Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

CASA DE NEBUNI
NU E ACASĂ

A

m fix o săptămână de când am
reînceput să mă uit la televizor,
câte un pic în fiecare zi. O dată cu “marea
relaxare” mi-am zis că este timpul să ies
din autoizolarea moștenită în timpul
pandemiei. Așadar, vaccinat și plin de
elan apăs pe “verde” și…

Silviu. Primarul Andrei Volosevici a
avut toată deschiderea pentru proiect:
„Le mulțumesc tinerilor și exprim
aprecierea mea față de expresia artistică
originală și ideile pline de inovație,
pentru faptul că doresc să aducă un
plus de modernitate și ingeniozitate la
capitolul promovării orașului nostru.”

CHELTUIELI MINORE CU
MĂȘTILE DE PROTECȚIE

Mă
doare-n
băşcălie!

n i
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MUNICIPALITATEA RENUNȚĂ LA ROSAL

PAMFLET

nă

- Culese de Tata

u

„A ști să vorbești e o calitate mai puțin importantă
decât a ști să te oprești.”

pre

30

a

Ziarul Ploiestii
,

im

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

„Dăm toate
locurile din lume
pe cele de acasă”
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…Dăncilă,
Băsescu, turnător
Dăncilă la BNR; Băsescu
dovedit de presă; Vanghelie, 12 ani de
d
pușcărie; filmuleț (scos de aliații-inamici
p
din PNL) cu un deputat USR, Filip…nu
d
mai știu cum, posibil drogat; General
m
DGI, la 44 de ani pensionar și acuzat
D
de plagiat; Dan Barna, penal, suspectat
d
de posibile fapte de corupție cu fonduri
europene; Zeci de morți după lansarea din
fâșia Gaza a sute de bombe către Israel;
Șoșoacă face spume la gură fără mască,
pentru a arăta de ce nu poartă ea mască;
Olimpiada de la Tokyo, la un pas de
anulare; Astra Zeneca, dată în judecată de
UE pentru că nu vrea să vândă vaccin în
toate țările; Clotilde USR-Plus, acuzată că
a furat voturi, deci ar fi pierdut alegerile;
Rusia se încordează cu rachete de ultimă
generație la granița cu ce a mai rămas din
Ucraina; Planul de reziliență (adicătelea
de revenire la normalitate) al României,
respins la Bruxelles; Dana Budeanu, noua
vedetă A3; Alex Velea și Florin Salam au
scos împreună o melodie iar Loredana și
alți nouă maneliști “dă top” rup internetul;
CONPET, unicul transportator național
prin conducte, cu sediul în Ploiești, loc
de pripas pentru toate găștile politice
(asta era pe un post tv local-cu apucături
useriste); Un dement și-a ucis soția și fiul
iar Poliția știa de pericol; Accident cu
trei băieți sub 20 de ani, morți într-un
bolid Maserati, condus de un puști fără
permis…ȘI GATA!
Am închis televizorul, adică am “tras
oblonul” CASEI DE NEBUNI!
Îl mai dau drumul la toamnă…poate
atunci se redeschid Facultățile…Mintale!

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
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Vin anticipatele.
Nu fără surprize, dar
puțin îmbucurătoare

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

Psalm 49, 20
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A

ntenuța 3 a anunțat că,
la renumărarea voturilor
din Sectorul 1, alegerile ar fi
fost câștigate de Dan Tudorache
Diamant, ci nu de Clotilde
Armand, de aceea românofranțuzoaica ar trebui să...marș,
acasă! Bogdan Chireac, zis și
Morsa Competentă, s-a plâns că
subsolul în care erau depozitate
buletinele de vot a fost inundat cu

intenție, ca să nu mai poată ăia 10
polițiști să numere voturile. Păi și
www.ziarulploieştii.ro
dacă erau atât de lipite și necitibile
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
buletinele, voi cum naiba ați reușit
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
să vedeți ștampilele? Și sunteți
https://facebook.com/
siguri că oamenii ăia în uniforme
Casa de Presa Ploieştii
știu să numere mai mult de 100?
-Prin buletine-au căutat
Editor: SC Sprinten Infomar SRL
Și foarte multe n-au aflat
Potrivit CODULUI PENAL,
Fiindcă băieții-n mod șocant
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
Au căutat un... Diamant!
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
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C

ondamnat
în
prima
instanță la 11 ani și 8 luni
de închisoare pentru o mită de 30
de milioane de euro, fostul primar
Marean Vanghelie a fost pus să jure
pe biblie că nu a pus mâna pe bani.
Chestia s-a întâmplat în emisiunea
lui Mihai Gâdea, tot pe platoul
Antenuței 3, post la care se uită
mulți naivi.
Bre, ideea este că Marean n-a
jurat pe o biblie ortodoxă, ci pe
cea evaghelică a pastorului Gâdea,
deci sâc, că nu-i valabil... Bine, el
putea jura și pe limba română, că

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA
ȘI ÎN DÂMBOVIȚA LA
PERSOANE ACUZATE DE
PROXENETISM
Polițiștii Secției de Poliție nr.1
Ploiești au efectuat trei percheziții
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Mă doare-n băşcălie!

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
tot n-o vorbește bine.
s-a molipsit de la Bittman de
-Că pe bani nu a pus mâna
boala asta de a fi cu orice preț de-a
Vanghelie are dreptate.
curmezișul.
El i-a luat direct cu punga
-Văleu, Chirilă, ce-ai pățit,
Și i-a dus prin alte state.
Nu cumva ai înghițit
Vreo broască, vreun bolovan
Sau bei apă după Dan?
ladimir Voronin, fost
președinte al Republicii
Moldova, a reintrat în lupta
lorin Cîțu și Dan Barna au
politică pentru viitoarele alegeri
fost sâmbătă, în prima zi
parlamentare anticipate. Ce a zis de relaxare, la Teatrul Național
București, unde s-a experimentat
intrarea publicului în baza
adeverinței de vaccinare sau care
prezintă un test negativ, dar cu
obligativitatea purtării măștii.
Acuma, nu știm dacă întâmplător
sau nu, la ora la care cei doi au fost
în sală, s-a jucat piesa „Dineu cu
proști”. Bine, acum la fel de bine
s-ar fi putut juca „A treia țeapă”
(M. Sorescu), „Boul și vițeii” sau
„Preșul” (I. Băieșu), „Delir în doi,
în trei...în câți vrei” (E. Ionesco),
„Hara-Kiri” (I. Timuș) etc.
omul,
omul apropo de politica pro UE
și pro NATO dusă de președintele
Maia Sandu și vrând să bage
sperieții în populație? Ascultați:
„Vreți să vină soldații NATO aici
și să aveți copii cu pielea închisă la
culoare, iar apoi să vină jandarmii
români?” Lasă, Voronine, că nici
dacă ies cu pielea albă, nu-i bine!
-La masă de gală, după vaccin,
Uită-te la tine... Și mă rog, acum
A fost invitat și Florin,
ce-ai vrea, să facă moldovencele
Târziu a-nțeles, după mesenii
copii cu tine?
anoști,
-Nu săriți pe dânsul toate,
C-a nimerit la dineul cu proști!
Că are dureri de spate
Și apoi, s-avem rezon,
Omul merge în baston!
entrul de vaccinare deschis
în Castelul Bran, unde vor
avea loc în fiecare weekend din
udor Chirilă l-a atacat pe luna mai maratoane de imunizare,
președintele Klaus Iohannis, este lăudat de presa internațională
pentru că reușește să îmbine
turismul cu actul medical.
Folosind imaginea populară a
contelui Dracula, campania a
adoptat tot felul de simboluri
comune, inclusiv prin sloganul
„un alt tip de înțepătură”, aluzie
între acul seringilor folosite și
colții vampirilor. Eu zic că mai
degrabă aluzie la Covid, care se ia
el considerând că sunt prea puține la luptă cu-n vampir. Și uite ce zice
libertăți obținute după mai bine lighioana chinezească:
de un an de interdicții impuse
de pandemie: „Întâiul profesor al
țării a scos România educată la
o terasă și-un mic. Singura șansă
pentru ca profesorii să-și poată
vedea față-n față toți elevii este să-i
aducă la restaurant. Școlile rămân
la fel de închise pentru neesențialii,
din localitățile aflate în scenariu
galben.” Hopa, se pare că Chirilă

V
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domiciliare, două dintre ele pe
raza județului Dâmbovița și
una pe raza județului Prahova,
la domiciliul unei persoane
bănuite de săvârșirea infracțiunii
de proxenetism și la domiciliile
a două persoane care ar fi fost
îndemnate să practice prostituția.
„Din cercetări a rezultat faptul
că, în perioada ianuarie 2021prezent, una dintre cele trei
persoane bănuite ar fi înlesnit
practicarea prostituției pentru

P

remierul Florin Cîțu l-a
sunat pe Marcel Ciolacu,

F

C

T

două persoane de sex feminin pe
raza a trei localități din județele
Prahova și Dâmbovița, obținând
foloase materiale de pe urma
acestor activități”, a anunțat IPJ
Prahova, care a precizat că trei
mandate de aducere au fost puse în
executare, un bărbat și două femei
fiind conduse la sediul poliției. La
activități au participat și polițiști
din cadrul
Inspectoratului
Județean de Poliție Dâmbovița.
BĂRBAT GĂSIT DECEDAT
ÎNTR-UN CĂMIN DE
ALIMENTARE CU APĂ, LA
ȘTEFEȘTI
Polițiștii Postului de Poliție

-Vrând sânge în potir
Mi-a aținut cărarea.
Acuma, pe vampir,
Îl paște... vaccinarea!

Ștefești au fost sesizați despre
faptul că un bărbat în vârstă de 51
de ani a fost găsit într-un cămin de
alimentare cu apă (hidrant), posibil
decedat. „La fața locului s-au
deplasat polițiștii, cât și un echipaj
medical care a declarat decesul
bărbatului. Cu ocazia examinării
vizuale a trupului bărbatului,
s-a constatat că acesta nu a fost
victima niciunei infracțiuni”, a
precizat IPJ Prahova. În cauză a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
ucidere din culpă.

în legătură cu Planul Național de
Reziliență și Redresare și după ce
PSD a amenințat că intră în grevă
parlamentară dacă planul nu va fi
prezentat în plen. Întrebat la Tv
cine pe cine a sunat, liderul PSD
s-a umflat în pene: „Prim-ministrul
României. Era și greu să sun eu!
Totuși, noi suntem în opoziție. Nu
vrem să deranjăm prim-ministrul.”
Păi, normal, cum să suni tu, ditamai
Demiurgul, un biet premier care
conduce un guvernaș dintr-o țară
mică-mititică?
-De Ciolacu zic pe drept
Și îmi asum tot riscul:
Aparent e-un om deștept
Până când deschide pliscul.

A

UR va participa la alegerile
parlamentare din Republica
Moldova, a anunțat copreședintele
Alianței, George Simion. „Este
pentru prima oară în istoria celor
două state când un partid există
pe ambele maluri ale Prutului.
Vrem să avem parlamentari AUR,
parlamentari unioniști, în ambele

parlamente.” Gigele, întrebarea e
alta: găsești o Șoșoacă și pentru
Moldova? Nu de alta, dar s-ar
putea să nu găsești peste Prut așa
de mulți oameni de fraierit, cum
s-a nimerit să fie în Românica...
-Din ăla mult tezaur
Ne-au poleit cu (h)AUR
Și-acum, neabătut,
Trec (h)AUR peste Prut.
INCENDIU LA UN BAR
DIN COMUNA BRAZI
Un scurticircuit electric de la un
frigider a produs pagube însemnate
unui bar din satul Bătești, comuna
Brazi. „Două autospeciale de stingere
au fost mobilizate după un anunț
referitor la un incendiu. La sosirea
forțelor de intervenție, incendiul se
manifesta la o vitrină frigorifică, un
aparat de aer condiționat și plafonul
pe o suprafață de aproximativ 25
mp”, a precizat Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Prahova. Din
fericire, nicio persoană nu a fost
rănită.
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NOU INSTRUMENT PENTRU
PROMOVAREA JUDEȚULUI PRAHOVA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova a
semnat contractul de finanțare
pentru prima etapă a dezvoltării
proiectului integrat „Aplicația online
integrată pentru promovarea județului
Prahova - N.O.I.- NAȚIUNE,
ORIGINE, IDENTITATE în județul
Prahova“. Valoarea acestuia este de

11.900.000
11 900 000 euro,
euro sumă ce va fi absorbită
în perioada de programare 2021-2027.
Proiectul va fi derulat în parteneriat
cu Institutul Național de Cercetări
Economice „Costin C. Kirițescu”
al Academiei Române (INCE) și
Institutul Național de CercetareDezvoltare în Turism (INCDT), scopul

fiind acela de a promova obiectivele
turistice din România, la nivelul unui
parc tematic, dezvoltat de Consiliul
Județean Prahova. Parcul va conține
incinte modulare și mobile, special
amenajate și dotate pentru a asigura
accesul vizitatorilor, care vor evidenția
cele mai importante repere turistice/
istorice/geografice din Prahova și din
România. La semnarea contractului,
președintele CJ, Iulian Dumitrescu, a
spus:
„Facem
primii
pași
pentru
promovarea județului Prahova cu
ajutorul noilor tehnologii. Vom
avea o aplicație on-line cu suport de
Realitate Augmentată (AR) și Realitate
Virtuală (VR). Aceasta va cuprinde,
printre altele, rute turistice, SMS-uri
cu notificări privind evenimentele
culturale, sportive etc. și o hartă
interactivă a obiectivelor turistice. Vom
avea astfel posibilitatea să promovăm
virtual cele mai importante obiective
turistice/istorice/geografice
din
Prahova și România, obiective care vor
fi duplicate într-un parc tematic.”

DONAȚIE DE 20 DE PATURI NOI PENTRU
SPITALELE SCHULLER ȘI DE PEDIATRIE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

U

niCredit Bank și Asociația
Volunteer for Life au donat,
recent, 20 de paturi noi pentru
Spitalul de Pediatrie și Spitalul
Municipal „Schuller”Ploiești. Acestea
au caracteristici similare celor
utilizate în marile unități medicale
de pe continent: platforma de pat
conține patru piese ușor de curățat;
mișcări pe înălțime, trendelenburg,
trendelenburg invers, cap și picior a
unui motor electric; platforme -partea
superioară cap și partea inferioară
picior cu sistem de alunecare
automată, indicația unghiului pentru
spate montat pe șina capului; indicație
unghi ansamblată pe șina de picioare
care prezintă trendelenburg și revers
trendelenburg; sistem de plăci ușor
demontabil și instabil conceput din
plastic PE igienic; roți de protecție
din plastic cu rezistență la șocuri;
componente metalice vopsite cu
pulbere electrostatică anticorozivă
după ce au fost tratate cu fosfat,
dimensiune externă 102x219 cm,
lățime șine laterale exterioare 99 cm;
platformă saltea 89x195 cm, extensie
pat +27 cm, dimensiunea saltelei

85x194x12 cm. La recepționarea
donației, primarul Andrei Volosevici
a declarat: „Salut această implicare
a mediului de afaceri și a ONGurilor la dezvoltarea comunității locale
pe care am observat-o la Ploiești, în
ultimul timp. Paturile respective vor
aduce un plus de confort în activitatea

Săptămâna pe scurt
RAZII PE ȘOSELELE DIN
PRAHOVA
Polițiștii Serviciului Rutier
Prahova au desfășurat acțiuni pe
DN 1, dar și în municipiul Câmpina
și în Bănești, pentru prevenirea și
combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente, în special
pentru identificarea conducătorilor
auto care nu respectă regimul legal
de viteză. „În cadrul acțiunilor
au fost aplicate 68 de sancțiuni
contravenționale, fiind reținute

și 4 permise de conducere pentru
depășirea vitezei legale. Valoarea
totală a sancțiunilor depășește
25.000 de lei. Aceste acțiuni vor
continua și în zilele următoare,
pentru menținerea unui climat
de siguranță rutieră pe drumurile
publice din județ”, a anunțat
IPJ Prahova, care le recomandă
șoferilor să aibă „o conduită
preventivă, să respecte regimul
legal de viteză, să nu depășească
coloana de autovehicule, să nu
oprească sau să staţioneze în

celor două unități medicale. Sănătatea
este un domeniu important la nivelul
fiecărei comunități locale, mai ales
în contextul pandemic actual, iar
pentru actuala administrație publică
ploieșteană creșterea calității vieții și a
serviciilor medicale oferite ploieștenilor
este o prioritate.”

locuri unde ar putea împiedica
desfășurarea normală a traficului
rutier și să fie atenți la semnalele
polițiștilor rutieri”.
CIRCULAȚIE FEROVIARĂ
BLOCATĂ
Pompierii prahoveni au fost
solicitați să intervină la un incident
care s-a produs pe calea ferată care
leagă Ploieștiul de Urziceni. „Mai
multe crengi au căzut pe liniile de
cale ferată, ulterior fiind acroșate
de un tren care circula din direcția
Urziceni spre Stația Ploiești Sud, în
care se aflau 15 călători. Circulația
feroviară a fost blocată până la
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MARATONUL VACCINĂRII,
UN SUCCES!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

M

aratonul Vaccinării, organizat de Primăria Ploiești,
la Stadionul „Ilie Oană”, a fost considerat un
succes. Timp de 53 de ore, de vineri, de la ora 14.00 și până
duminică, la ora 20.00, s-au imunizat cu prima doză Pfizer
4.200 de ploieșteni, ceea ce ar însemna că la fiecare oră
s-au vaccinat 79 de persoane sau 1,32 de persoane/minut.
În această campanie s-au implicat 28 de medici (13 ca
voluntari), 28 de asistenți (1 voluntar), 34 de registratori (20
voluntari) și 18 studenți (voluntari), precum și reprezentanți
ai Jandarmeriei, Poliției Naționale, Poliției Locale și ai
Serviciului de Ambulanță. La sfârșitul maratonului, care
pesemne va fi repetat peste 21 de zile, primarul Andrei
Volosevici s-a arătat încântat și deopotrivă îndatorat: „A fost
un efort extraordinar pentru desfășurarea în condiții excelente
a acestui maraton. Le mulțumesc tuturor pentru implicarea
și profesionalismul de care au dat dovadă. Având în vedere
numărul mare de persoane care au participat la Maratonul
Vaccinării, există posibilitatea să mai organizăm o astfel
de campanie la Ploiești. Pentru tot efortul depus și pentru
implicarea civică de care au dat dovadă, mă înclin cu respect!”

LINIE TELEFONICĂ
SPECIALĂ PENTRU
RECLAMAȚII PRIVIND
CURĂȚENIA DIN ORAȘ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
rimăria Ploiești a pus la dispoziție numărul de telefon
0751/268. 371 la care pot fi transmise, doar prin SMS,
sesizări cu privire la curățenia pe căile publice și colectarea
deșeurilor menajere din oraș. În acest scop, începând cu
data de 13 mai, autoritatea municipală a publicat pe pagina
oficială de web a municipalității, www.ploiesti.ro, programul
de colectare deșeuri menajere, programul de colectare
selectivă a deșeurilor reciclabile și programul activităților de
curățenie pe căile publice. Dacă există cazuri de nerespectare
a graficelor, locuitorii
vor putea sesiza direct
problemele
cu
care
se confruntă pe acest
subiect, prin transmiterea
unui SMS la numărul de
telefon indicat. Mesajele
trebuie să conțină numele
celui care sesizează o
neregulă
precum
și
indicații cu privire la zona
în care sunt întâmpinate
problemele.

P

remedierea defecțiunii”, a precizat
ISU Prahova. Potrivit IPJ Prahova,
politiștii Serviciului Județean de
Poliție Transporturi Prahova au
fost sesizați cu privire la incident.
„Față de cele sesizate s-a constituit
echipa operativă care s-a deplasat
la fața locului unde au constatat
faptul că firul II al rețelei de cale
ferată Urziceni - Ploiești Sud, în
zona Km. feroviar 3 +800 a fost rupt
de un arbore care s-a prăbușit din
cauze naturale. Ulterior, crengile
căzute au fost acroșate de un tren
care circula din direcția Urziceni
spre Stația Ploiești Sud, în care se
aflau 15 călători, niciunul dintre

aceștia nefiind rănit, aceștia fiind
evacuați din tren în condiții de
siguranță”, a precizat IPJ Prahova.
Circulația feroviară a fost oprită pe
firul II Urziceni - Ploiești Sud până
la remedierea defecțiunii.
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JALE LA CONCURSURILE PENTRU
DIRECTORATUL CASELOR
JUDEȚENE DE SĂNĂTATE
CANDIDATUL DIN PRAHOVA A CHIULIT DE LA EXAMEN
C
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

oncursurile
n r ril
„pe
p
bune”
b n”
pentru
conducerea
caselor de asigurări de sănătate,
promovate de președintele Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate
(CNAS), Adrian Gheorghe, numit
în funcție la începutul acestui an,

lla propunerea
pr p n r ffostului
t l i ministru
mini tr
Vlad Voiculescu, s-au soldat cu un
eșec major. Doar 5 dintre cei 33
de candidați care au participat la
examen au promovat, aceștia fiind
din Maramureș, Iași, Tulcea, Cluj
și Bistrița Năsăud. Toți ceilalți 28

de candidați au fost respinși, iar
21 nu s-au prezentat la concurs. O
parte dintre cei respinși la concurs
sunt actuali directori interimari
de case județene de asigurări de
sănătate. Directorul interimar
al CAS Prahova a absentat la
concurs.
CNAS a organizat concurs
pentru casele teritoriale din

MUNCA ÎN EXCES DĂUNEAZĂ
SĂNĂTĂȚII!
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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n studiu al Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS)
și al Organizației Internaționale
a Muncii (ILO), preluat de presa
internațională și națională, arată
că un număr de peste 55 de ore de
lucru pe săptămână crește riscul de
deces cauzat de accidente vasculare
cerebrale și boli cardiace. Analiza
mai arată că numărul persoanelor
care lucrează mai multe ore este de
9% din populația mondială totală.
În 2016, se arată în studiu, au
existat 398.000 de persoane care au
murit de atac cerebral și 347.000 de
boli de inimă produse de munca în
exces. Între 2000 și 2016, numărul
de decese de boli de inimă a

R

42%, iar cel al deceselor
crescut cu 42%
de atac cerebral, cu 19%. Potrivit
raportului, un număr de cel puțin
55 de ore de lucru pe săptămână
este asociat cu un risc estimat de
35% mai mare de atac cerebral și
de 17% mai mare de cardiopatie

ompania
Națională
de
Administrare
a Infrastructurii Rutiere și Ministerul
Transporturilor au încheiat un contract de finanțare
pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate
și Proiect Tehnic de Execuție pentru realizarea a

ischemică, față de situația cu 35-40
ischemică
35 40
de ore pe săptămână.
Dacă ar fi să ne raportăm la
cifrele OMS și ILO, din 168 de
ore, câte sunt într-o săptămână, 56
trebuie să le rezervăm somnului,
55 muncii și 57 odihnei!

9 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3”, în
vederea obținerii de finanțare nerambursabilă
alocată prin Programul Operațional Infrastructura
Mare 2014-2020. Unul dintre acestea va fi realizat
la Inotești (nod rutier Autostrada A1 km 73+100
cu DJ 702F la Inotești), iar celelalte 8 la Cugir,
Santuhalm, Recaș, Bethausen, Cruceni, Spinuș,
Dragoș Vodă și Gruiu. Valoarea totală a proiectului
este de 4.430.586,56 lei și va fi finanțat prin POIM
astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul
de Coeziune-3.194.819,44 lei, 15% contribuția
proprie- 563.791,66 lei, restul de 671.975,46
lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului este de 25 luni, respectiv între
data 01.12.2020 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă
este cazul, și perioada de desfășurare a activităților
proiectului înainte de semnarea Contractului
de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a
cheltuielilor.

Săptămâna pe scurt
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320 DE MILIOANE
DE LEI PENTRU
RECENSĂMÂNTUL
GENERAL AGRICOL
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

NOD RUTIER LA INOTEȘTI

ALERTĂ RADIOACTIVĂ LA
FOSTA RAFINĂRIE ASTRA
Pompierii militari și polițiștii
Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au
fost alertați cu privire la prezenţa
unui element radioactiv provenit
de la o antenă tip paratrăsnet, pe
amplasamentul fostei rafinării
Astra din municipiul Ploiești.
„Nivelul de radioactivitate a fost
depășit, măsurătorile indicând
prezenţa a 3.700 cps, respectiv
elementul cobalt. O autospecială

Casa de Asigurări de Sănătate
a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității
Judecătorești. CNAS este, practic,
cea mai bogată instituție din
domeniul sănătății, iar casele
județene au de gestionat un buget
uriaș: aproximativ 45 de miliarde
de lei, echivalentul a aproape
10 miliarde de euro, în acest an.

UN RECENZOR POATE CÂȘTIGA
PÂNĂ LA 6.000 LEI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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București, Alba, Arad, Argeș, Bihor,
Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila,
Brașov, Buzău, Călărași, CarașSeverin, Cluj, Constanța, Covasna,
Dâmbovița, Galați, Giurgiu,
Gorj,
Harghita,
Hunedoara,
Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș,
Mureș, Neamț, Prahova, Satu
Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman,
Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea,

CBRN de la USISU Ciolpani
împreună cu o autospecială de
primă intervenţie și comandă din
cadrul ISU Prahova s-au deplasat
de urgență pentru asigurarea
măsurilor specifice în astfel de
situații. Zona a fost izolată pe o
suprafață de aproximativ 200 mp”,
a precizat ISU Prahova. Totodată,
s-a făcut solicitare către autoritatea
competenă, respectiv Comisia
Națională
pentru
Controlul
Activităților Nucleare, pentru
a recupera sursa. „Materialul

contaminat (cutie de protecţie
de aproximativ 20/20 cm) a
fost ridicat de către o echipă și
depozitat, măsurătorile ulterioare
stabilind că nu mai sunt radiaţii”,
a mai precizat ISU Prahova. La
faţa locului au intervenit echipe
de specialiști din cadrul ISU
Prahova și USISU Ciolpani, SIAS,
DSP, Garda de Mediu, Comisia
Naţională
pentru
Controlul
Activităţilor Nucleare, o echipă
complexă de cercetare, precum
și poliţiști din cadrul Serviciului
Arme,
Explozivi,
Substanţe
Periculoase. IPJ Prahova a anunțat
că în cauză a fost deschis un dosar

ecensământul General Agricol, operațiune statistică începută
pe 10 mai, va costa statul român 320 de milioane de lei.
Din acest cuantum, echivalentul a 4 milioane de euro sunt de la
Eurostat, sumă acordată printr-un grant care finanțează activități de
acest fel, ceea ce reprezintă ceva peste 6% din totalul cheltuielilor.
În cadrul recensământului sunt implicate în jur de 20.000 de
persoane, recenzori care lucrează la culegerea efectivă a datelor în
teritoriu. În afara acestora, anumiți angajați din direcțiile agricole
județene, direcțiile teritoriale de statistică, Institutul Național de
Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Serviciul
de Telecomunicații Speciale se vor ocupa în perioada 10 mai-31 iulie
strict de recensământ. Potrivit unor surse neoficiale, fiecărui operator
de interviu îi revin aproximativ 200 exploatații de recenzat, pentru
fiecare formular completat pe tabletă plata fiind de 30 lei, adică ar
fi vorba despre un „câștig” total de circa 6.000 de lei. Mulți dintre
recenzori sunt, de fapt, angajații primăriilor.

25% DINTRE LOCUINȚELE
NOI NU AU CANALIZARE

U

n sfert din locuințele noi din mediul rural, terminate în 2020,
sunt fără canalizare, iar una din 10 locuințe noi nu are apă
curentă, arată datele unui raport al Institutului Național de Statistică.
La nivel general (urban+rural), ponderea locuințelor noi fără canalizare
este de 15%, în scădere de la 20%, câte erau în 2019. Din acest punct
de vedere, se pare că iar suntem pe ultimul loc în Europa. Anul trecut
au fost finalizate peste 68.000 de locuințe, ducând fondul locativ al
României la 9,15 milioane de locuințe. Cele mai multe locuințe au fost
construite în București (13.821 locuințe) și județele Ilfov (6.952), Timiș
(6.003), Cluj (5.491), Brașov (4.072) și Constanța (3.481), iar cele mai
puține în Caraș-Severin (115 ), Teleorman (118 ), Tulcea (163), Gorj
(200), Mehedinți (216), Covasna (231), Sălaj (280), Harghita (281),
Ialomița (353), Olt (366), Călărași (374) și Hunedoara (375).
penal conform art. 345 din Codul
Penal.
INCENDIU LA O CISTERNĂ
CU BIODIESEL PE DN1A, LA
IZVOARELE
Traficul rutier a fost blocat
pe DN1A Ploiești - Brașov, în
apropierea localității Izvoarele,
după ce un incendiu a izbucnit la o
autocisternă încărcată cu biodiesel.
Autocisterna circula pe sensul

spre Ploiești. În momentul în care
a izbucnit incendiul nu au existat
scurgeri pe carosabil, dar a existat
pericol de explozie. La sosirea
echipajelor la locul intervenției,
potrivit ISU Prahova, incendiul
se manifesta la cauciucuri fără
a cuprinde încărcătura. La fața
locului au fost mobilizate șase
echipaje de stingere și o ambulanţă
SMURD. Cisterna, cu o capacitate
de 23 tone, avea 4 compartimente,
dintre care 3 erau pline cu
biodiesel. Pentru a permite
intervenția echipelor specializate
din cadrul ISU Prahova, circulația
a fost oprită pe ambele sensuri.

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii
20 - 26 mai 2021

LICITAȚIE RECORD PENTRU ÎNTREȚINEREA
DRUMURILOR JUDEȚENE DIN PRAHOVA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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onsiliul Județean Prahova
pregătește licitația pentru
repararea infrastructurii rutiere

administrare, gândită pe
din administrare
o perioadă de patru ani, cu
posibilitatea încheierii anuale a

contractelor subsecvente, suma
estimată fiind una uriașă, de
294.448.659 de lei, respectiv,
73.612.164 mil. lei/an. În afară de
întreținerea curentă a drumurilor,
în interiorul sumei se regăsesc
și lucrări de intervenții în caz
de
calamități.
Documentele
prevăd împărțirea județului în
trei sectoare pentru care vor fi
încheiate tot atâtea acorduri cadru:
-drumurile județene DJ100B,
DJ100C,
DJ101A,
DJ101D,
DJ101E, DJ101F, DJ101G, DJ102D,
DJ102H,
DJ102N,
DJ103S,

DJ104P, DJ129, DJ130A, DJ139,
DJ140, DJ146, DJ147, DJ148,
DJ149, DJ156, DJ201A- 325 km,
în valoare de 50.281.355,03 lei;
-drumurile județene DJ100H,
DJ100L,
DJ100M,
DJ100N,
DJ102, DJ102B, DJ102C, DJ102E,
DJ102K,
DJ102L,
DJ102M,
DJ102N, DJ102R, DJ104N, DJ149,
DJ219, DJ230, DJ231, DJ232,
DJ233, DJ234, DJ235, DJ238,
DJ250- 326 km, în valoare de
52.579.204,87 lei;
-drumurile județene DJ100D,

DJ100E, DJ100F, DJ100G, DJ101I,
DJ101P, DJ101R, DJ101S, DJ101T,
DJ102, DJ102I, DJ144, DJ145,
DJ155, DJ205G, DJ206, DJ207,
DJ214, DJ215, DJ216A, DJ217,
DJ218, DJ236, DJ710, DJ713,
DJ713B, DJ720, DJ7206D-345 km,
în valoare de 51.464.400,97 lei.
Reamintim că CJ are în
administrare o rețea de 1.034,87
km de căi rutiere, la care se adaugă
274 de poduri, 753 de podețe
tubulare, 203 podețe dalate și 63
de podețe ovoidale.

BUGET
PETIȚIE PENTRU SALVAREA
PARTICIPATIV
PATRIMONIULUI
LA PLOIEȘTI
INDUSTRIAL CÂMPINEAN
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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I

nițiativa Cristinei Toma Cochinescu, susținută
de mai mulți aleși locali, a primit votul
Consiliului Local Ploiești. Așa se face că, pentru
prima dată la nivelul municipalității, va fi constituit
un buget participativ în limita a 5% din valoarea
bugetului secțiunii de dezvoltare. Acest concept
le va permite ploieștenilor să propună proiecte de
dezvoltare a orașului, finanțate din banul public. CL
Ploiești a votat comisia de evaluare în următoarea
componență: Măchițescu Dragoș, Popa Anca,
Popescu Simona, Simionescu Radu și Tonsciuc
Mihai. Domeniile pentru care pot fi aduse/sugerate
proiecte țin de amenajare spații verzi, locuri de joacă,
urbanism, artă stradală; educație, cultură, știință,
tineret și sport; protecție și asistență socială; sănătate;
protecția mediului; turism; digitalizare și smart city.
Sprinten Infomar

TEL. 0244.546.501

EDITURĂ și TIPOGRAFIE
flyere
yere, afişe
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reviste
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n grup de câmpineni a
lansat o petiție prin care
ccer imperativ proprietarilor
ssă inventarieze și să păstreze
p
patrimoniul istoric industrial
aal fostei Rafinării „Steaua
R
Română”, construită în 1897
șși care, la începutul secolului
X
XX, era cea mai mare din
E
Europa. În 2020, unitatea
a fost vândută către TDR
Energy SRL, iar în februarie
a.c., a intrat în faliment, la
aproape 8 ani de la deschiderea
procedurii insolvenței. Grupul
de inițiativă a transmis și o
scrisoare deschisă adresată
atât companiilor TDR Energy
SRL și Strausen Properties
SRL, cât și autorităților:
Primăria Câmpina, Ministerul
Culturii,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, Direcția
Județeană pentru Cultură
Prahova, Institutul Național al
Patrimoniului, Universitatea
de Arhitectură și Urbanism
„Ion
Mincu”,
Consiliul
Județean Prahova, Asociația

cărţi
de vi
vizită
agende şi calendare

E-mail: sprintenininfomar@yahoo.com

onsiliul Local și Primăria Drajna
și-au dat acordul pentru a aloca
în jur de 25.000 lei localității Chișcăreni,
din Republica Moldova, pentru diverse
intervenții la clădiri istorice simbol
din această localitate de peste Prut.
Sprijinul se subsumează înfrățirii

Săptămâna pe scurt
BĂRBAT STRIVIT DE COPACI
ÎN PĂDUREA DIN LAPOȘ
Un bărbat, în vârstă de 46 de
ani, și-a pierdut viața în pădurea
din Lapoș, după ce mai mulți
copaci au luat-o la vale și l-au

supraviețuit bombardamentelor
de amploare din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial
- atunci când Rafinăria a
jucat un rol cheie strategic,
combustibilul produs aici
alimentând invazia susținută
de trupele germane. Clădiri și
instalații ce au supraviețuit erei
comunismului și, de asemenea,
ce au trecut cu bine prin două
mari cutremure. Clădiri și
instalații ce nu au putut fi, deci,
distruse, în ciuda încercărilor
istoriei
și
evenimentelor
fulminante în care au fost
implicate. Clădiri și instalații
ce au influențat Câmpina și

comunitățile din zonă încă de
la sfârșitul secolului XIX și care
continuă să aibă un loc special
în sufletele celor din zonă.
Ne dorim ca aceste mărturii
și repere istorice să fie corect
recunoscute și să fie integrate
în viitoarele dezvoltări. Astfel,
ne vom asigura că păstrăm o
bucată importantă de istorie
europeană și, în același timp,
vom ajuta Rafinăria să dea o
nouă șansă Câmpinei. Avem
șansa de a salva o bucată din
istoria Europei iar, împreună cu
aceasta, avem șansa de a salva
un oraș.”

COMUNA DRAJNA, AJUTOR PENTRU MOLDOVA

C

tipizate
zate

Română a Petrolului, ADR
Sud-Muntenia. În motivația
care a stat la baza petiției se
arată, printre altele: „Rafinăria
și Câmpina au trăit în simbioză
timp de peste 100 de ani. Cu
bune și cu rele, rafinăria a
influențat decisiv dezvoltarea
și destinul Câmpinei, precum
și cel al României și chiar al
Europei. Fiind una din cele
mai vechi rafinării din Europa
și, la vremea înființării, cea
mai mare și mai modernă,
Rafinăria „Steaua Română”
a adus în zonă prosperitate
și specialiști de pe toate
meridianele. Mărturie din
acele vremuri stau, încă, unele
clădiri centenare și instalații cu
valoare istorică ce datează chiar
de la începuturile activității.
Clădiri și instalații unde s-a
produs combustibil încă de
la începuturile exploatării
industriale a petrolului din
România și care sunt, astăzi,
mărturii ale începuturilor
industrializării
României.
Clădiri și instalații ce au

lovit. Evenimentul a avut loc
într-o
exploatație
forestieră.
Bărbatul tăia copaci și urma să îi
încarce în vederea transportului.
„Echipajele de pompieri s-au
deplasat aproximativ 4 km pe un
teren accidentat pentru a ajunge
la victimă, dar din păcate pentru
aceasta nu se mai putea face nimic”,
a anunțat Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Prahova. IPJ
Prahova a precizat că în cauză „se
efectuează cercetări în cadrul unui
dosar penal deschis pentru ucidere

dintre cele două așezări și, în afara
vizitelor reciproce sau a schimburilor
culturale, comunitatea din Drajna a
trecut la altă etapă, sprijinind cu bani
diferite proiecte de investiții. În 2017,
de exemplu, drăjnenii au acordat un
ajutor tot de 25.000 lei pentru realizarea

din culpă, în vederea stabilirii cu
exactitate a împrejurărilor în care
s-a produs evenimentul”.
O FEMEIE DIN BERCENI A
MURIT ÎN TIMP CE ÎNCERCA
SĂ ÎNTINDĂ RUFE
Polițiștii Secţiei nr. 10 de
Poliţie Valea Călugărescă au fost
sesizați despre faptul că o femeie
din Berceni, în vârstă de 65 de
ani, este inconștientă în curtea
domiciliului. La faţa locului
s-au deplasat polițiștii, dar și un
echipaj medical care a constatat
decesul persoanei. „Din cercetări
a rezultat faptul că persoana în
cauză ar fi urcat pe o scară pentru

parcului central din Chișcăreni, iar
astăzi, solicitarea vizează la amenajarea
a două clădiri ce au aparținut marelui
istoric și patriot român Nicolae Casso
și în care vor funcționa un muzeu
și Centrul de Tradiții și Informare
Turistică.

a întinde rufe. Cu ocazia cercetării
la fața locului și examinării
vizuale a trupului neînsuflețit
s-a constatat că nu prezintă alte
leziuni decât cele produse în urma
dinamicii căzăturii, iar cadavrul
a fost transportat la Serviciul
de Medicină Legală Prahova în
vederea efectuării necropsiei
și stabilirii cauzei decesului”, a
precizat IPJ Prahova. În cauză,
potrivit IPJ Prahova, s-a întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de ucidere din culpă.
LOCUINȚĂ MISTUITĂ DE
FLĂCĂRI ÎN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost

solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
cuprins o locuință situată pe strada
Negru Vodă din Ploiești. „La sosirea
echipajelor de pompieri, incendiul
se manifesta pe o suprafață de
aproximativ 100 mp cu pericol de
propagare la alte locuințe aflate
în apropiere. Incendiul a mistuit
acoperișul, hainele, mobilierul
și electrocasnicele”, a precizat
ISU Prahova. La fața locului au
acționat șase mașini de stingere
și o ambulanță SMURD. După
localizarea și stingerea focului,
pompierii au stabilit că incendiul
a izbucnit de la un aparat de gătit
improvizat.
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Î

n 2019
2019, ultimul de la care avem date
statistice certe, cele mai mari suprafețe
cu porumb s-au înregistrat în regiunea SudMuntenia (534.443 ha), urmată de Sud-Est
(502.721 ha).
Pe județe, cele mai întinse suprafețe cu
porumb s-au regăsit în Arad (198.249 ha),
Timiș (165.643 ha), Călărași (127.300 ha),
Brăila (125.418 ha), Ialomița (112.242 ha),
Botoșani (108.669 ha), Buzău (106.283 ha)
și Tulcea (101.749 ha).
Ca producție totală, în 1990, România
a recoltat 6.809.604 tone de porumb, iar
în 2019, an cu mare favorabilitate, s-au
obținut 17.432.223 tone, adică de 2,56 de
ori mai mult în comparație cu recolta din
urmă cu trei decenii. În această perioadă,
cea mai slabă producție de porumb a fost
consemnată în anul 2007 (3.853.918 tone),
urmat de anul 2000 (4.897.603 tone) și 2012
(5.953.352 tone). Recordul de producție
s-a înregistrat în anul 2018, când fermierii
români au recoltat un total 18.663.939 tone,
iar 2019 este următorul, ca record, în 30 de
ani. Anul 1997 este primul din agricultura
privată în care se depășește pragul de 10
milioane de tone, iar în trei decenii, doar în
10 ani (1997,1999, 2005, 2011, 2013, 2014,
2016, 2017, 2018 și 2019) s-a trecut peste
această limită.
În 2019, pe regiuni de dezvoltare,
cele mai mari recolte s-au înregistrat în
Sud-Muntenia (3.579.476 tone) și Vest
(3.337.845 tone).
Producție totală de
porumb, pe regiuni de
dezvoltare, în 2019
Regiunea NORD-VEST
Regiunea CENTRU
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-EST
Regiunea SUDMUNTENIA
Regiunea BUCURESTI ILFOV
Regiunea SUD-VEST
OLTENIA
Regiunea VEST

Tone
1.769.558
1.023.709
2.683.185
3.038.809

tone),
tone) Ialomița (835.269
(835 269 tone) și Buzău
(783.942 tone).
Cât privește producția la unitatea de
suprafață, nu are nicio relevanță să facem
comparația dintre anii 1990 și 2019. E
diferență de tehnologie, utilaje, inputuri,
interesul fermierului. Amintim cele
două cifre din interes pur statistic: 19902.756 kg/ha; 2019-6.502 kg/ha. Cele mai
mari producții au fot realizate în cei mai
favorabili ani din punct de vedere climatic,
respectiv, 2018-7.644 kg/ha, 2019-6.502 kg/
ha și 2017-5.959 kg/ha. Recordul negativ s-a
consemnat în anul 2007, când fermierii au
recoltat o medie de 1.526 kg/ de porumb la
hectar, urmat de anul 2000, cu 1.603 kg/ha.
Pentru anul 2019, pe regiuni de dezvoltare,
cele mai mari medii la hectar provin din
zona de Vest.
În 2019, recordul absolut este deținut de
fermierii din Timiș, care au obținut o medie
de 10.420 kg boabe/ha, deși terenurile lor
nu se găsesc în prima zonă de favorabilitate
a acestei culturi. Restul județelor se află
la distanță mare: Neamț-7.876 kg/ha,
Călărași-7.851 kg/ha, Brăila-7.612 kg/ha,
Teleorman-7.549 kg/ha, Bihor-7.519 kg/ha,
Ialomița-7.442 kg/ha, Buzău-7.376 kg/ha,
Satu Mare-7.271 kg/ha și Arad-7.113 kg/ha.

GRÂU
În 1990, România a cultivat 2.253.213 ha
cu grâu (comun și dur). În 2019, suprafața
a fost de 2.168.370 ha, deci am putea
vorbi despre o scădere ușoară, de 3,77 de
procente. În acest interval de 30 de ani,
doar de opt ori suprafața a scăzut sub două
milioane de hectare, recordul negativ fiind
în 1992, când s-au cultivat doar 1.460.798
ha cu grâu. Perioada coincide cu zarva
provocată de desființarea fostelor unități de
producție (CAP, AEI și IAS) și retrocedarea
terenurilor către proprietari. În schimb,
cea mai mare suprafață cu grâu cultivată

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

în ultimele trei decenii s-a consemnat în
2011, când România a avut 2.546.260 ha,
în ordinea recordurilor urmând anii 1995
(2.480.832 ha), 2005 (2.475.974 ha), 1994
(2.412.120 ha) și 1997 (2.408.280 ha).
În ultimul an de raportare al INS
(2019), cele mai mari suprafețe cu grâu
s-au înregistrat în Regiunea Sud-Muntenia
(591.268 ha), urmată de Sud-Est (460.642
ha), Sud-Vest Oltenia (410.631 ha), Vest
(292.454 ha), Nord-Est (163.639 ha) și
Nord-Vest (147.601 ha).
Pe județe, cele mai mari suprafețe provin
din Dolj-201.584 ha, Constanța-181.664
ha, Teleorman-163.766 ha, Olt-144.996
ha,Timiș-133.657 ha, Arad-132.374 ha,
Călărași-122.558 ha, Ialomița-104.948
ha, Tulcea-88.703, Bihor-84.900 ha și
Giurgiu-84.273 ha, județe care corespund,
ca așezare, cu cele mai bune clase de
fertilitate și zone de favorabilitate din
România (pentru grâu).
În cifre absolute, vorbind despre
producția totală de grâu, doar în trei ani
recolta a depășit 10 milioane de tone: 201710.034.955 tone, 2018-10.143.671 tone
și 2019-10.297.107 tone. Cele mai mici
producții totale s-au consemnat în 20032.479.052 tone, an urmat de producțiile din
2007-3.044.465 tone și 1996-3.143.818 tone.
În 1990, producția a fost de 7.289.344 tone,
cifră care reprezintă 79,79% față de recolta
totală din 2019. Pe regiuni de dezvoltare, cea
mai mare cantitate de grâu a fost obținută în
Sud-Muntenia (3.024.497 tone) și Sud-Est
(2.103.387 tone).
Pe județe, evident, se detașează, în
2019, Dolj-894.700 tone, urmat de
Constanța-862.386 tone, Teleorman-823.526
tone, Olt-752.687 tone, Timiș-735.018 tone
și Călărași-709.792 tone.
Ca medie la unitatea de suprafață, cea
mai mare producție din ultimii 30 de ani
s-a înregistrat în 2017-4.888 kg/ha, urmat
de 2018 (4.793 kg/ha) și 2019 (4.749 kg/
ha). Cei trei ani sunt singurii, de altfel, cu
medii de peste 4 mii de kilograme de grâu la
hectar. La polul opus, cele mai mici recolte
au fost consemnate în anii 2003-1.429 kg/ha
și 2007-1.541 kh/ha. În anul 2019, cele mai
bune medii/ha s-au înregistrat în regiunile
Vest-5.269 kg/ha și Sud-Muntenia-5.116
kg/ha.
Pe județe, cele mai bune rezultate s-au
consemnat în
Călărași- 5.792 kg/ha,
Timiș-5.501 kg/ha, Ialomița-5.313 kg/
ha, Buzău-5.235 kg/ha, Olt-5.191 kg/ha,
Arad-5.184 kg/ha, Brăila-5.118 kg/ha,
Prahova-5.058 kg/ha și Teleorman-5.029
kg/ha.

FLOAREA SOARELUI
În 1990, România cultiva 394.741 ha
cu floarea soarelui. În 2019, suprafața s-a
triplat, ajungând la 1.282.693 ha. Interesant
este că prima dată cifra de 1 milion de
hectare a fost depășită în 2012. Evoluția
suprafeței în următorii ani a fluctuat, având
o scădere sub milion în 2017 (998.415 ha).
În 2019 a fost practic cea mai mare suprafață
de floarea soarelui cultivată vreodată în
România. Pe regiuni de dezvoltare, cele mai
mari suprafețe au fost cultivate în Sud-Est
(335.524 ha), Sud-Muntenia (267.923 ha)
și Sud-Vest Oltenia (208.307 ha). Pe județe,
tot în 2019, s-au înregistrat următoarele
cifre: Dolj-112.769 ha, Teleorman-88.123
ha, Constanța-86.828 ha, Arad-85.750
ha, Brăila-80.321 ha, Timiș-78.242ha ,
Botoșani-76.465 ha ha și Olt-75.357 ha.
Referindu-ne la producția totală și la
media recoltei la unitatea de suprafață, în
1990, România a obținut 556. 242 tone, ceea
ce ar însemna o medie de 1. 409 kg/ha. În
2019, producția a fost de 3.569.150 tone,
respectiv, o medie de 2.783 kg/ha. Pe regiuni
de dezvoltare, cea mai mare producție
totală provine din Sud-Est -879.701 tone,
Sud-Muntenia-699.535 tone, Sud-Vest
Oltenia-629.879 tone, Vest-584.708 tone și
Nord-Est-484.168 tone.
Evident că, din județele cu cea mai mare
suprafață, a rezultat și producția cea mai
mare: Dolj-332.272 tone, Arad- 299.706 tone,
Timiș-276.105 tone, Teleorman-233.509
tone, Constanța-230.976 ha, Olt-230.908
ha, Brăila-226.564 tone și Botoșani-158.361
tone. În 2019, cea mai mare recoltă la hectar
s-a consemnat în regiunea Vest-3.459 kg/
ha, urmată de Sud-Vest Oltenia-3.024 kg/ha,
Nord-Vest-2.944 kg/ha și Centru-2.705 kg/ha.
În totalul județelor țării, cele mai
mari recolte la hectar s-au înregistrat în
zonele ploioase sau în cele cu o fertilitate
ridicată a solului: Maramureș-3.787 kg/
ha, Timiș-3.529 kg/ha, Arad-3.495 kg/ha,
Mehedinți-3.399 kg/ha, Vâlcea-3.299 kg/ha,
Bistrița Năsăud-3.114 kg/ha, Gorj-3.070 kg/
ha, Olt-3.064, Cluj-3.050 kg/ha, Iași-3.022
kg/ha. Din seria județelor care au avut cea
mai mare suprafață cultivată doar trei dintre
ele au o medie la hectar mai mare de 3.000
kg (Timiș, Arad și Olt). Toate celelalte au
avut producții în jurul mediei naționale:
Dolj-2.946 kg/ha, Teleorman-2.650 kg/ha,
Constanța-2.660 kg/ha, Brăila-2.821 kg/
ha. Excepție face Botoșani, care a realizat
o recoltă sub medie, de 2.071 kg/ha. De
meționat că 19 județe au depășit producția
medie la nivel național (2.783 kg/ha).

3.579.476
75.520
1.924.121
3.337.845

Județele cu cele mai mai mari producții
totale de porumb boabe sunt Timiș
(1.726.089 tone) și Arad (1.410.102 tone).
Dintre județele care au avut mai mult de
100.000 de hectare cu porumb, doar patru
au obținut mai mult de 700.000 de tone:
Călărași (999.394 tone), Brăila (954648
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„DĂM TOATE LOCURILE DIN LUME PE CELE DE ACASĂ”

„A

ș da toate locurile din lume pe cel al copilăriei mele” scria
filozoful și scriitorul român, devenit apatrid și stabilit în
Franța, Emil Cioran. Noi, românii de azi, într-o sete nepotolită de
cunoaștere, poate și dintr-un soi de trufie, facem exact invers, dăm
peisajele copilăriei, în fine, extrapolând, ale țării, pe cele de oriunde
din lume. Puțini dintre noi „cotrobăim” locurile natale, iar astăzi
susținem această alegere, prezentându-vă câteva locuri din țară mai
puțin prezente în mass-media citită și vorbită, sub un slogan care-l
parafrazează pe Cioran: „Dăm toate peisajele din lume pe cele de
acasă”
Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

uzeul tehnic în aer liber
de locomotive cu abur
din Reșița este unic în spațiul
european, conținând 16 piese, din
care 14 sunt produse în municipiul
reședință al județului CarașSeverin. A fost deschis în 1972,
prin grija unui colectiv condus de
ing. Mircea Ioan Popa, pentru a
marca centenarul de la fabricarea
primei locomotive cu abur în
uzinele de la Reșița. În perioada
1872-1964, aici au fost realizate
1.461 de locomotive. Exponatul
cel mai valoros este considerat
locomotiva Resicza, prima de acest
fel construită în sud-estul Europei,
în 1872, având la bază modelul
Szekul, produs la Viena, după un
proiect al inginerului scoțian John
Haswell. O altă locomotivă cu
abur importantă este „Principesa
Elena” (a circulat până prin
anii 1970), a doua construită
pe teritoriul României Mari, în
anul 1925, după cea denumită
„Principele Carol”, care a fost dată,
din păcate, la casare.

C

etatea Țărănească din
Saschiz (Mureș) a fost
ridicată de sași, începând cu
anul 1347, la aproape 4 km
nord de localitate, pe un deal (al
Cetății) dispus la o altitudine de
681,5 m. Construcția este un
poligon neregulat, cu lungimea și
lățimea maximă de 90 m, respectiv,
52 m. Zidul de incintă avea 10 m
(astăzi se mai păstrează resturi),
iar pe parcurs au fost construite
și șase turnuri: Turnul de Pază,
Turnul Porții, Turnul Preotului,
Turnul Voievodal, Turnul Muniției
sau al Pulberăriei și Turnul Școlii.
În curtea interioară se mai aflau
un heleșteu și o fântână, despre

legată,
care legenda spune că ar fi legată
printr-un tunel, cu biserica
fotificată din centrul comunei.
În timpul invaziei otomane,
cetatea-foarte greu de cucerita servit ca loc de refugiu, unde
nobilii își depuneau inclusiv
averea. Construcția a fost bine
întreținută până în 1940, când
la ordinul lui Hitler, sașii au fost
strămutați în Germania, iar alții
au fost deportați în Rusia, în
1945. Atunci a început distrugerea
cetății de către locuitorii ne-sași
ai așezării, care au folosit-o ca
sursă de materiale de construcție.
A fost ruinată și uitată până în
2004, când Primăria Saschiz a
curățat coasta dealului de copaci,
voluntarii au construit drumul
până la cetate, iar acum, iată,
edificiul se reabilitează cu bani
europeni. Specialiștii cred însă că
ar fi nevoie de cam 6 milioane de
euro pentru o renovare completă.

M

ănăstirea Piatra Scrisă
(Caraș-Severin)
este
poziționată pe drumul european
E70 Orșova-Caransebeș, la nord
de satul Armeniș. Aceasta s-a

zidit pe locul unde s-a găsit o
icoană a Sfintei Treimi, despre
care oamenii locului spun că ar
avea origini nepământene, fiind o
pronie cerească. Ca să respectăm
o oarecare cronologie, o primă
mențiune documentară despre
Piatra Scrisă apare pe o hartă
militară austriacă din anul 1788,
în care locul este marcat chiar așa,
„Stânca Sfintei Treimi”. Icoana
a fost restaurată în anul 1822, de
pictorul Moise Buru Scriitorul,
din Caransebeș. Povestea spune
că, prin anii 1870 - 1879, când se
construia calea ferată Caransebeș Orșova, la deschiderea unui tunel
într-o stâncă de lângă Armeniș,
muncitorii au văzut această
icoană. La insistențele preotului,
primarului și credincioșilor,
conducătorul proiectului, inginerul Milheisen, a fost nevoit să
devieze ieșirea tunelului la câțiva
metri înspre apus de icoană. Tot de
atunci există alte cinci istorioare
cu privire la originea icoanei. Noi
le amintim pe două dintre ele. Se
spune că, un conducător de oaste
creștin, urmărit de otomani, ar fi
căzut într-o prăpastie cu cal cu tot.
Scăpând teafăr, acesta a poruncit să
se picteze o icoană pe stâncă, drept
mulțumire că a scăpat cu viață. O
altă versiune are în centrul poveștii
un negustor de vite, surprins de o
furtună chiar în Duminica Tuturor
Sfinților; un fulger a despicat
stânca sub care se adăpostise, dar
el nu a pățit nimic, iar preotul l-ar
fi sfătuit să zugrăvească icoana.
Cert este că, în 1929, familia
Ana și Vasile Dragomir, din
Slatina Mică, a ridicat în acest
loc o capelă în amintirea unicei
lor fiice care s-a prăpădit, iar în
1930, Episcopia Caransebeșului a
construit lângă schit o casă cu etaj
pentru personalul monahal și o
clopotniță. După 1990 s-a refăcut
capela, s-a construit un altar de
vară pe dealul din apropiere și s-au
amenajat un nou corp monahal și
o nouă biserică.

M

onumentul paleocreștin
de la Niculițel (Tulcea)

descoperit că acolo sunt doar
niște oase, au anunțat imediat
autoritățile vremii. Specialiștii au
găsit în cupolă o criptă pe două
etaje: în etajul superior se aflau
osemintele a patru persoane, iar
dedesubt, rămășițele a încă două
persoane. Pe peretele criptei
scria, în greaca veche, „Martirii
lui Hristos” și „Martirii Zoticos,
Atalos, Kamasis, Philippos”, ultima
inscripție purtând câte o cruce
cu monograma Mântuitorului
Iisus Hristos. S-au mai descoperit
două vase de ofrandă și, în etajul
inferior, o altă inscripție „Aici și
acolo sângele martirilor”. Asta
ar însemna că, după ce sfinții
au fost martirizați, creștinii
le-au luat trupurile în taină și leau depus într-o criptă martiricon
din Niculițel, unde se mai aflau
și alte moaște. Cu alte cuvinte,
primele oseminte aparțin unora
dintre cei 36 de sfinți mucenici
care au pătimit pentru Hristos pe
pământul Dobrogei, la sfârșitul
veacului al III-lea și începutul
veacului al IV-lea, în cetatea
Noviodunum (astăzi, Isacea),
respectiv, Sfinții Mucenici Zotic,
Atal, Camasie și Filip, de la
Niculițel. Cele din cripta de jos
nu au putut fi atribuite cuiva, fiind
totuși cu o vechime mai mare.

P

latoul Meledic (Mânzălești
și Lopătari, din Buzău)
este situat între Valea Jgheabului,
Pârâul Meledic, Izvorul Sărat,
Valea Sării și Valea Slănicului, are

fiind constituit în
versanți abrupți,
abrupți fiind
cea mai mare parte din depozite
de sare pe care s-au format doline,
iar argilele care acoperă sarea au
permis acumularea unor lacuri
cu apă dulce. De altfel, întreaga
zonă de dealuri a Buzăului este
plină de sare, cele mai cunoscute
fiind acumulările de la Lopătari,
Mânzălești, Bisoca și Sări. Pe
platou se află o rezervație mixtă
geologică, speologică, zoologică,
botanică și, recent, zona a fost
propusă ca Sit Natura 2000. Aici
sunt 20 de peșteri de sare unice în
Europa, cele mai cunoscute fiind
cele de la Săreni și Mânzălești.

T

urismul balneoclimateric
din Harghita: în județ
există 7 stațiuni balneoclimaterice
atestate, Băile Tușnad fiind de
interes național, iar Borsec, Băile
Homorod, Harghita-Băi, Izvoru
Mureșului, Lacu Roșu și Praid-de
interes local. De asemenea, pe timp
de iarnă, petrecerea vacanțelor
este facilitată de pârtiile de schi de
la Șumuleu-Ciuc, Homorod-Băi,
Toplița, Harghita-Băi, Harghita
Mădăraș, Izvorul Mureșului,
Valea Rece, Sânmartin, Ciumani,
Toplița. Vara, zona oferă multiple
posibilități de drumeții în munții
Călimani, Gurghiu, Hășmaș,
Ciucului, Harghitei, Giurgeului,
Perșani. Pentru activitățile de
tip sport-extrem, turiștii au la
dispoziție parcuri de aventură și
distracții la Harghita Băi, Praid,
Ciumani și Băile-Tușnad. Județul
este, de asemenea, unul cu cele
mai multe centre de echitație din
țară (Miercurea Ciuc, Gheorgheni,
Odorheiu Secuiesc, Homorod Băi,
Subcetate, Iacobeni etc.).Dacă
adăugăm și spectaculoasele Chei
ale Bicazului, apoi cursurile
Oltului și Mureșului, lacurile unice
prin felul în care s-au format,
Sf. Ana și Roșu, avem o imagine a
bogăției turistice din județ.

are o poveste fascinantă. Practic,
în urma ploilor torențiale din anul
1971, la o intersecție de drumuri,
la poalele dealului Piatra Roșie,
apa a spălat pământul, scoțând la
iveală o cupolă din piatră, sub care
localnicii au crezut că se ascunde
o comoară. Este și motivul pentru
care au spart o porțiune din eacu degradarea de conjunctură
a monumentului- iar când au
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criam în numărul trecut că deși înregistrarea
candidaților pentru alegerile parlamentare
anticipate de la Chișinău începe cu 60 de zile înainte de
data alegerilor, unele partide practic, legal-nelegal, s-au
cam lansat în campanie și până la această dată. Oricum,
perioada electorală pentru alegerile parlamentare
anticipate a început pe data de 5 mai, iar miercuri, 12
mai, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul
înscrierii concurenților electorali la alegerile din 11
iulie. Peste două zile primele patru partide și două
blocuri electorale au și depus actele pentru înregistrarea
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, fiind înregistrate și chiar repartizat
locul , în urma tragerii la sorți, în buletinele de vot.
Ceilalți candidații la alegeri pot depune actele la sediul
CEC până în data de 11 iunie 2021.

VIN ANTICIPATELE. NU FĂRĂ SURPRIZE,
DAR PUȚIN ÎMBUCURĂTOARE
PRIMELE SURPRIZE, PRIMELE
BLOCURI ELECTORALE
Primii au depus actele la CEC cei de la Partidul „Acasă
Construim Europa” (PACE). Înființată într-un timp record
(2 luni de la lansarea grupului de inițiativă, reușind să
adune peste 7000 de cereri de aderare din 30 de raioane și
constituind 24 de organizații teritoriale) și înregistrată la
25 august 2020, formațiunea se declară de centru-dreapta,
urmându-și calea spre everestul politic cu o doctrină liberalsocială și îmbrățișând vectorul pro-european. Este înființată
de Gheorghe Cavcaliuc, colonel în rezervă, fost șef-adjunct
al Inspectoratului General de Poliție, care, împreună cu
un grup deloc neglijabil de ofițeri din MAI, a demisionat
odată cu venirea lui Andrei Năstase în fruntea MAI în
2019. Format „din profesioniști de înaltă calitate, adevărați
patrioți ai Republicii Moldova”, cum e scris pe contul de
Facebook, PACE nu s-a remarcat cu ceva inedit ca doctrină
sau acțiuni sociale deosebite, ci deocamdată cu un scandal
local – trei reprezentanți ai săi l-au scăldat din cap până în
picioare cu verde de briliant pe vicepreședintele raionului
Sângerei pentru că acesta s-ar fi vaccinat cu Pfizer peste
rând, înaintea lucrătorilor medicali din raion. Pătimitul a
ajuns la spital, iar făptuitorii s-au ales cu dosar penal.
După cei de la PACE, s-au grăbit să depună actele
reprezentanții blocului electoral „PSRM-PCRM”, prima
surpriză a actualului scrutin. După ce s-au duelat ani buni
cu săgeți pipărate și chiar injurii, cei doi lideri de partide

și ex-președinți, Vladimir Voronin și Igor Dodon, au
bătut palma ca să formeze un pluton comun de „patrioți
și stataliști”, care „să salveze țara de invazia Occidentului
și a NATO”. Cu o afirmație mai mult de bravadă a ieșit în
față la depunerea actelor Vlad Batrîncea, secretar executiv
al PSRM: „Avem o echipă puternică, inclusiv de juriști”. Și
dânsul se declară jurist în acte. Însă răsfoind primele file din
biografia sa, aflăm că în 1999 era înmatriculat la Facultatea
de Istorie și Filozofie a USM, dar după anul întâi de studii
este exmatriculat pentru restanțe și numeroase absențe de la
ore. Și-a aflat „norocul” mai târziu la Universitatea Slavonă
din Moldova, unde numai dânsul știe cum a obținut diploma
de master în Drept internațional. Iar de mai punem la
socoteală câte legi neconstituționale au promovat „juriștii”
de la PSRM și câte „bătălii” au pierdut la CCM… În plus,
primii zece sunt nume răsuflate și compromise pe parcursul
ultimelor legislaturi și ultimelor două decenii. Cap de listă e
șacalul de la PCRM, Vladimir Voronin, urmat de discipolul
său și „fiul rătăcitor” Igor Dodon.
Cel de-al doilea bloc înregistrat la CEC este și el format
din două formațiuni politice – „Partidul „Nostru” și
„Patria”, acum sub denumirea comună „Renato Usatîi”. Și
ei au pe listă 24 de juriști, 16 economiști, 12 ingineri, mai
mulți pedagogi și primari, „oameni integri” în accepția lui
Renato Usatîi, cu care acesta este gata „a reseta țara”. „Pe
lista noastră nu se regăsește nici un fost deputat sau fost
ministru, doar oameni noi”, se mai laudă Usatîi.

LISTE CU PENALI
PENALI, PARTIDE
NOI CU FOȘTI DECĂZUȚI
Aproape cot la cot, tot pe 14 mai, la CEC s-au prezentat
și alte două partide parlamentare rivale –PAS și Partidul
„SOR”. În capul listei de la PAS figurează cei doi foști
candidați la funcția de premier, președintele interimar Igor
Grosu și vicepreședinta Natalia Gavriliță, ambii neobținând
votul de încredere al deputaților din actualul parlament
deja dizolvat. În primii zece, majoritatea deputați, se
regăsește, neașteptat, și o figură exotică – Nata Albot, fostă
prezentatoare TV și blogheriță în prezent, unde își afișează
mai degrabă „talentul” culinar decât dexterități social-

politice. Cu toate acestea, Igor Grosu se declară convins
că grație formațiunii sale, aflate acum în topul sondajelor,
„din 11 iulie vor veni timpuri noi, vremuri mai bune, în care
noi toți, cei din țară, cei din diaspora, vom putea trăi acasă,
alături de cei dragi”.
Și în lista Partidului „ȘOR” primii 18 sunt deputații
din actualul legislativ dizolvat, cu cei doi fugari de la PD
Vladimir Vitiuc și Violeta Ivanov, în primii zece și cu cei
de la „Pentru Moldova” de la 11 în jos. „Remarcabil” este
faptul că primii cinci poartă parafă de penaliști: Ilan Shor,
cap de listă, condamnat de prima instanță la închisoare pe
un termen de șapte ani și jumătate, în prezent fugar dat în
urmărire internațională, după care Marina Tauber, Denis
Ulanov, Petru Jardan și Reghina Apostolova, cărora le-au
fost retrase imunitatea parlamentară și au fost reținuți fie de
DNA, fie de Procuratura Anticorupție. Toți ulterior eliberați
și plasați sub control judiciar. Cu toate acestea, Marina
Tauber este sigură că formațiunea sa și a idolului său Ilan
Shor va „câștiga aceste alegeri și va continua modernizarea
Republicii Moldova”.
Ultima formațiune înregistrată de CEC la aceeași dată
în lista candidaților este „Partidul Acțiunii Comune –

Congresul Civic”. Deși se declară un partid tânăr (înregistrat
la 13 ianuarie 2020), de factură nouă („partid anticriză”, ce-și
propune să schimbe în mod rapid și radical întregul sistem
de relații publice, în care economia modernizată să fie pusă
în serviciul dezvoltării umane continue) a fost înființat și este
condus de foștii comuniști Mark Tkaciuc și Iurie Muntean,
ajunși în dizgrația lui Voronin și înlăturați din partid în
ajunul alegerilor din 2014. Tot aici se regăsește și un alt
comunist mai vechi, plecat și el din PCRM, Zurab Todua.
Cu Iurie Muntean cap de listă, în care jumătate sunt femei
și 60% persoane din raioane, formațiunea speră că lista sa
„va provoca reacția corespunzătoare a cetățenilor”. Decât că
nu numai cetățenii, dar și analiștii politici deocamdată dau
în bobi să ghicească: e un ghimpe în spatele PSRM sau?…
Singurul lucru de care sunt siguri că e partid de stânga.
La sfârșitul zilei, membrii CEC au tras la sorți pentru
a stabili ordinea de înscriere a primilor șase concurenți
electorali în buletinul de vot. Și chiar dacă PSRM deține
o majoritate printre membrii CEC, deocamdată sorții au
rezervat Bocului PSRM-PCRM ultimul loc, șase, după
PACE, „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”,
Blocul „Renato Usatîi”, Partidul „ȘOR” și PAS.

UNIREA CELOR DE PE
DREAPTA MAI AȘTEAPTĂ
Deși electorala e doar la etapa depunerii cererilor și
înregistrării candidaților, publicul s-a trezit cu primele
surprize. Cea dintâi pare a fi prezentarea la CEC a exdeputatului român Cristian Rizea, condamnat în România
la patru ani și opt luni privațiune de libertate și refugiat la
Chișinău, care și-ar dori să candideze pe o circumscripție
uninominală. Voci de pe ambele maluri încearcă să
acrediteze ipoteza potrivit căreia cazul Rizea ar servi perdea
de fum menită să acopere scandalul răpirii fostului procuror
general al Ucrainei Nicolae Ceaus, refugiat și el la Chișinău
și capturat la începutul lui aprilie de persoane necunoscute.
Răpire ce ar putea oarecum prejudicia serios în actualul
scrutin imaginea președintei Sandu și a PAS, zic unii. Puțin
probabil. Cazul Rizea, desigur merită un articol aparte, dar

deocamdată „descoperirile” dânsului privind schemele din
politica de la Chișinău sunt prea puțin inedite și de valoare
discutabilă.
O altă surpriză vine de la Dumitru Diacov. Deși PDM
încă nu a depus actele la CEC (urmând să o facă săptămâna
aceasta), un capăt de listă cu primele 20 de persoane ce vor
figura în lista completă de candidați la parlamentarele din
11 iulie a devenit publică. Președintele de onoare, după
aproape trei decenii de prezență în legislativ (unul dintre cei
mai longevivi deputați de la Chișinău), nu se regăsește în ea.
Însuși Diacov a declarat că decizia este una personală și bine
chibzuită, rezervându-și mai mult timp pentru a se ocupa de
Fundația „Pentru Democrație și Progres”. Adevăratul motiv
însă pare a ascunde problemele cu justiția de la Chișinău cu
care se confruntă democratul la moment. Pe de altă parte,
Pavel Filip, speră că PDM nu numai că va trece pragul, dar
chiar va înregistra un scor bun. La alegerile parlamentare

din 2019, democrații au acumulat 30 mandate. Acum, după
ce s-a destrămat în mai multe așchii, va putea convinge
electoratul că este „un altfel de partid” sau va rămâne cu
„titulatura” de „epava lui Plahotniuc”?
Zile de cumpănă pare să traverseze în ajun de scrutin
și Platforma DA. După ce a jonglat cu afirmația că încă
nu și-au definitivat lista electorală fiind în negocieri cu
PLDM, mai nou colegii lui Andrei Năstase resping ideea
unui bloc electoral cu partidul lui Filat, însă așteaptă ca
oamenii profesioniști și integri din echipa fostului premier
să se alăture pe lista lor. Adevărul însă a fost scos la iveală
chiar de Vlad Filat, care a afirmat că cei de la Platforma DA
au venit cu condiții umilitoare pentru liberal-democrați.
Iar în debutul acestei săptămâni PLDM a dat publicității
un comunicat oficial prin care declară că nu va participa
la alegerile parlamentare anticipate și că va sprijini PAS în
acest scrutin.

PE CALEA REFORMELOR ȘI A
DEMOCRAȚIEI SAU TOT ÎN MOCIRLĂ?
Câte formațiuni politice din cele 53 aprobate ca eligibile de
CEC își vor mai depune actele, câți candidați independenți
se vor înscrie până la 11iunie, termenul limită? Care se vor
înghesui pe eșichierul de dreapta și care pe cel de stânga?
Vor ajunge oare în sfârșit la o soluție înțeleaptă partidele
declarate unioniste? Deocamdată președintele Alianței
pentru Unirea Românilor (AUR), Vlad Bilețchi, a lansat o
invitație pentru toți unioniștii de a se coagula și a participa
în scrutin cu o listă comună. „Am făcut această invitație
nu pentru că vrem să ne asumăm un orgoliu sau titulatură,
ci pentru că e stringent ca toți unioniștii să fie împreună.
Suntem gata să lăsăm de la noi doar pentru a realiza acest
scop. Pentru noi nu contează locurile pe listă”. Doar două
formațiuni unioniste au dat curs invitației – Partidul Liberal
(lider Dorin Chirtoacă) și „Uniunea Salvați Basarabia”

(lider fostul liberal Valeriu Munteanu). Pe 17 august, după
o întâlnire cu senatorul Claudiu Târziu (AUR, România),
conducerea PUN nu a acceptat propunerea de a merge pe
lista AUR, argumentând că în alegerile din România AUR
s-a manifestat ca un partid cu idei populiste, anti-sistem,
anti-mască, anti-NATO etc.
Va porni Chișinăul după 11 iulie pe calea reformelor, a
democrației și consolidării statului de drept ori clasa politică
va eroda definitiv încrederea electoratului, scufundând
republica în aceeași mocirlă în care s-a bălăcit în ultimele
două decenii? Vor demonstra cetățenii că pot fi uniți și lucizi
într-un moment crucial sau vor irosi și această șansă? Totul
va depinde de astă dată de prezența la vot – în cazul unei
prezențe scăzute nu vom avea mai mult de patru partide
politice, iar în cazul unei prezențe masive a alegătorilor,
șanse să treacă mai multe partide par a fi mai verosimile.
S-ar mai putea să ne joace festa sau norocul o redistribuire
mare a mandatelor la aceste parlamentare. Adică cele vreo

15%, ceea ce înseamnă până la douăzeci de mandate, care
vor fi împărțite de partidele cu șanse mari, asistând după
scrutin la marea împărțeală.
Dar ne mai rămâne o speranță că ne va salva din nou
diaspora care se pare că deja se mobilizează. Până la această
dată (18 mai), circa 90 de mii de cetățeni ai Republicii
Moldova din străinătate sau cu domiciliul în stânga
Nistrului s-au înregistrat prealabil pentru a participa la
votare în cadrul scrutinului din 11 iulie. Cei mai mulți s-au
atestat în Italia (circa 17 mii), Marea Britanie (12,8 mii),
Germania (10,3 mii), Franța (6,9 mii), Rusia (6,7 mii),
România (6 mii), ceva mai modest în Irlanda (4,3 mii),
SUA (3,1 mii), Spania (2,4 mii), Canada (1,8 mii), Belgia
(1,3 mii), Portugalia (1,1 mii). De precizat că înregistrarea
prealabilă mai este unul din criteriile importante ce stau la
baza deciziei CEC privind deschiderea secțiilor de votare în
afară țării, procedura încheindu-se cu 45 de zile înainte de
data scrutinului, adică la 26 mai 2021.

Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
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VALORILE ŞI INTERESELE COMUNE CINE CONDUCE
POT UNI EUROPA DIN UMBRĂ LA
n ciuda costurilor sanitare şi
economice ale pandemiei, UE a
Î
CASA ALBĂ?
încheiat 2020 într-o formă mai bună
decât anticipau temerile de la începutul
anului. Liderii celor 27 de ţări ale
blocului au convenit asupra bugetului
său pe 2021- 2027. Ei vor lansa un fond
de redresare care reprezintă o inovaţie,
permiţând UE să se împrumute pe pieţele
financiare pentru a ajuta cu subvenţii şi
credite ţările cu dificultăţi, explică The
Financial Times.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ;
www.ziarulploieştii.ro

C

eii 27 şi-au
i
depăşit
d ă it divergenţele
di
ţ l
pentru a stabili ţinte ambiţioase
de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră la 55% faţă de 1990 până
în 2030. În fine, alegerea lui Joe Biden
în SUA în locul lui Donald Trump
promite să ridice cortina lăsată în cursul
celor mai dificili patru ani ai relaţiilor
transatlantice din epoca postbelică.
Aceste reuşite nu ar trebui să
ascundă faptul că, într-un domeniu
fundamental pentru perspectivele pe
termen lung ale UE, persistă tensiuni
şi neînţelegeri. Aceasta e relaţia dintre
vechii membri occidentali ai blocului şi
membrii mai noi din Europa Centrală
şi de Est. În chestiuni precum statul de
drept, democraţia liberală, corupţia,
migraţia şi politicile de gen iau amploare
nerăbdarea şi resentimentele în anumite
cercuri situate de ambele părţi ale
baricadei.
Sunt necesare mai multe măsuri
pentru remedierea problemei. Prima
este să fie uitată acea hartă mentală a
Europei care împarte continentul în
două jumătăţi, ca şi cum nimic nu s-ar
fi schimbat după prăbuşirea Zidului
Berlinului, în 1989. O asemenea hartă
îi încurajează pe vest-europeni să se

considere
gardienii
id
di ii uneii ordini
di i maii
avansate, la fel ca în epoca în care Estul
stagna sub comunism. Însă concomitent
îi face pe est-europeni, între care şi
mulţi opozanţi ai iliberalismului şi
corupţiei din propria ţară, să se simtă
adesea destinatarii unor predici morale
din partea Vestului.
În realitate, guvernele şi oamenii
din ambele părţi au un profund interes
de a face un succes din ceea ce au cu
toţii în comun. Aici avem integrarea în
Zona euro, care include 19 state vestice
şi estice. Avem politica de securitate
şi apărare, în legătură cu care trebuie
remarcat că mai toate statele UE sunt şi
membri NATO.
Întrebările mai dificile privesc valorile
UE şi suveranitatea naţională. Guvernele
occidentale au dreptate să insiste pe
primatul normelor democratice şi al
statului de drept, întrucât corodarea
acestor valori riscă să se transforme în
timp într-o ameninţare existenţială la
adresa unităţii UE. Şi totuşi, uneori,
faptele lor cântăresc mai puţin decât
vorbele. Un bun exemplu este protecţia
acordată de politicieni de seamă din Vest,
în cadrul Partidului Popular European,
unor conducători est-europeni care nu

respectă valorile UE.
Rămâne de văzut dacă acel
compromis atins de cei 27 la
începutul lunii decembrie 2020, care
condiţionează acordarea fondurilor
de redresare de respectarea statului de
drept, va fi un mecanism eficient sau o
născocire dezamăgitoare. Dar el trebuie
să fie mai mult decât o nuia cu care
Vestul poate disciplina Estul. Nici unele
state occidentale nu sunt lipsite de pată
în privinţa corupţiei şi statului de drept.
Cu cât va fi mai coerent mesajul
occidentalilor în privinţa valorilor
UE, cu atât mai mult vor însufleţi ei
milioanele de est-europeni care speră
la ameliorarea calităţii vieţii publice.
Vest-europenii nu ar trebui totuşi să
uite că, pentru mulţi est-europeni,
independenţa naţională nu e vreun
concept abstract. Recuperarea ei după
1989 a fost o realizare foarte preţuită,
după decenii de dictatură şi de oprimare
străină.
Anul 2021 poate şi ar trebui să fie
momentul în care fiecare dintre cele
două părţi se va strădui mai mult să o
înţeleagă pe cealaltă şi să coopereze
mai bine pe baza intereselor şi valorilor
comune.

PENTRU O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ

„L

umea va fi alta după pandemie”, afirma șefa
guvernului german, Angela Merkel, și alţi lideri
politici internaţionali, pledând, într-un Apel apărut în
Frankfurter Allgemeine Zeitung, pentru întărirea cooperării
globale.

P

andemia de coronavirus „oferă oportunitatea de
recâștigare – prin cooperare eficientă, solidaritate și
coordonare – a consensului asupra unei Ordini Internaţionale
care să se bazeze pe multilateralism și stat de drept”, arată
cancelarul Angela Merkel și alţi lideri politici internaţionali,
într-un text apărut în cotidianul Frankfurter Allgemeine
Zeitung și preluat de mai toată presa (DPA, KNA, AFP).
Printre semnatarii apelului se numără președintele francez,
Emmanuel Macron, și președintele Senegalului, Macky
Sall. Pledoaria pentru reorganizarea Ordinii Mondiale este
susţinută și de reprezentanţi ai unor instituţii și organizaţii
internaţionale, precum secretarul general al ONU, Antonio
Guterres, președinta Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel

TOŢI PENTRU UNUL!
După mai multe generaţii „criza coronavirus este cel mai
mare test pentru solidaritatea globală”, se afirmă în document.
„Un singur loc din lume afectat de covid-19 pune în pericol
oamenii și economiile de pretutindeni”. Pe acest fundal –
sugerează semnatarii textului – trebuie trase învăţămintele
necesare pentru crizele din viitor: „În loc de a crea conflicte
între culturi și valori, trebuie să construim un multilateralism
mai integrator, respectând atât diferenţele dintre noi, cât și
valorile comune, care sunt ancorate în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului”.
Însă nu numai pandemia necesită un răspuns puternic
și coordonat la nivel internaţional. Situaţia actuală trebuie

să servească drept lecţie pentru crizele viitoare,
viitoare avertizează
autorii apelului, evocând foametea și sărăcia extremă,
degradarea mediului, bolile, șocurile economice și conflictele.
În context, aceștia solicită un angajament mai puternic
pentru democraţie, educaţie și egalitate, precum și împotriva
naţionalismului și protecţionismului. Grupul sugerează,
totodată, o cooperare mai strânsă în cadrul forumurilor
internaţionale, cum ar fi grupurile G7 și G20.

PROBLEMA CLIMATICĂ
Semnatarii apelului nu au ocolit nici schimbările climatice,
avertizând că toate guvernele, întreprinderile, orașele și
instituţiile financiare trebuie să participe la reducerea emisiilor
de dioxid de carbon.
Protecţia mediului și a sănătăţii, precum și a standardelor
sociale trebuie să se afle „în centrul modelelor noastre economice
și să permită în același timp inovaţiile necesare”. Totodată,
„trebuie să ne asigurăm că de recuperarea globală poate
beneficia toată lumea”. Cu toţii trebuie să ne oferim sprijinul
„pentru ţările în curs de dezvoltare, în special în Africa”, se mai
spune în articol.

F

osta
t
consilieră
ili ă pentru
t
S
Securitate
it t
a
președintelui Barack Obama nu ocupă locul
din Biroul Oval, dar este cea care conduce din
umbră actuala administraţie Biden, spune Richard
Grenell, fost director al comunităţii de informaţii
și fost ambasador în Germania, în timpul
administraţiei Trump, scrie Călin Marchievici,
cotidianul.ro.

S

usan Rice a fost numită de Joe Biden directoare a
Consiliului pentru afaceri Interne al Casei Albe.
„Uitaţi, am spus anterior asta, însă cred că merită să
repet… i-a fost oferit un portofoliu în politica internă.
Cu toţii știm că asta e o glumă”, a spus Grenell, la Fox
News. Rice nu are experienţă în politica internă, a
spus Grenell, însă a fost consilier pentru Securitate și
a fost ambasador la ONU. „Cunoaște Departamentul
de Stat și cu siguranţă vrea să fie secretar de stat, deci
nu încape discuţie că ea este cea care conduce atât
politica internă, cât și pe cea externă.”
Contextul este favorabil pentru Susan Rice, pentru
că vicepreședintele Kamala Harris, care este și
președintă a Senatului, va fi concentrată pe activitatea
din Congres, unde va trebui să încline mereu balanţa,
căci, în Senat, democraţii și republicanii se află la
egalitate de mandate, 50-50. „Avem un vicepreședinte
care trebuie să stea mai mult în Senat, pentru că este
50-50. Deci, Susan Rice se bucură că vicepreședinta
Kamala Harris este preocupată de Senat și ar trebui să
ne concentrăm atenţia asupra președinţiei din umbră
a lui Susan Rice”, a spus Grenell.
Susan Rice este cunoscută în afara Americii și
aproape deloc acasă, nu are charismă, notorietate,
nu a candidat vreodată în SUA, nu are experienţă în
colectarea de fonduri de campanie.
Presa conservatoare din SUA avertiza că Susan
Rice a fost și ar putea să fie coșmarul politicii
externe a SUA. Rice a fost vârful de lance al
neoconservatorilor din administraţia Obama. Ea
a fost cea care a făcut presiuni asupra președintelui
Obama pentru a bombarda Siria și Libia, pentru a
escalada luptele din Afganistan și pentru ca SUA să-i
sprijine pe rebelii anti-Assad din Siria. După Hillary
Clinton, atunci secretar de Stat, Rice este considerată
celălalt vinovat pentru atacul terorist de la Benghazi
(septembrie 2012), în urma căruia au murit agenţi
CIA și ambasadorul american în Libia.
Înainte de nominalizarea Kamalei Harris pentru
candidatura la vicepreședinţie, analiștii americani
apreciază că o administraţie Biden-Rice ar fi agresivă
în privinţa Rusiei, ar duce la revenirea SUA în
acordul nuclear cu Iranul și în acordul climatic de la
Paris (ambele negociate de administraţia Obama), ar
duce la extinderea NATO și ar menţine o linie mai
fermă faţă de China. Rice nu a strălucit în materie
de politică externă, dar a fost un bun executant al
strategiei statului profund și a avut grijă mereu ca
declaraţiile să o plaseze exact în zona consensului de
la Washington în materie de politică externă. „Dacă
va fi aleasă vicepreședinte, politica noastră externă
nu va fi diferită faţă de cea din ultimii 30 de ani. (…)
Însă mi-e teamă că finalul administraţiei Biden ne va
prinde dezbătând în continuare dacă să ne retragem
sau nu din Afganistan sau dacă să ne oprim sau nu să
bombardăm locuri precum Irakul”, a spus John Glaser,
expert în relaţii internaţionale la Cato Institute,
într-un interviu pentru The American Conservative.
PAGINA
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MARADONA AVEA
AU REUŞIT SĂ INVERSEZE
50 DE FAMILII ÎN PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE
de știinţă afirmă că au reușit
ÎNTREŢINERE
Oamenii
să inverseze procesul biologic de

F

ostul mare fotbalist Diego
Maradona,
decedat
la
vârsta de 60 de ani, avea o serie de
obligaţii financiare care îi scoteau,
în fiecare lună, din conturi o sumă
impresionantă de bani.
Într-o emisiune televizată din
Argentina, jurnalistul Jorge Rial
a făcut o dezvăluire la care puţini
se așteptau, în condiţiile în care
se știa mai degrabă despre marile
probleme financiare cu care se

muri.
lupta Maradona înainte de a muri
Astfel, ziaristul a precizat că
legendarul fotbalist plătea lunar
aproximativ 100.000 de euro.
Destinaţia exactă a banilor nu e
confirmată deocamdată, dar tot
Rial a făcut o precizare interesantă
„Maradona spunea că are 50 de
familii de hrănit. Rude, prieteni,
angajaţi, din ţară și din afară. De
acum înainte, cine va plăti acești
bani?”

„EL ESTE TATĂL MEU”

D

aniel Fiedler,
Fiedler în vârstă de
33 de ani, susţine că este
fiul prinţului Albert de Monaco,
declarând că nu va renunţa la
luptă până va fi recunoscut. Daniel
a acordat un interviu pentru Oggi,
în care a vorbit deschis despre
întreaga situaţie – subliniind că
nu visează la privilegii regale, doar

vrea să știe adevărul despre tatăl
lui.
Apariţia lui Daniel în presă
poate fi surprinzătoare, însă
publicul știa despre existenţa lui
încă din 1987, când mama sa,
starleta germană Bea Fiedler, i-a
intentat prinţului un proces de
paternitate. La acea vreme, Albert
de Monaco a prezentat o mostră de
ADN – dar paternitatea nu a putut
fi adeverită sau negată, întrucât
prinţul nu a acceptat să facă testul
cu martori. Astfel că mostra ADN
putea aparţine oricărui alt bărbat.
Ceea ce a susţinut și Bea Fiedler.
Acum, după 33 de ani, fiul
Daniel revine, cerându-i prinţului
să-și facă din nou testul ADN. Iar
mărturisirile sale despre mama sa
sunt surprinzătoare.

PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

FILARMONICA PLOIEȘTI
www.filarmonicaploiesti.ro
RECITAL CAMERAL – 22 MAI 2021
Filarmonica „Paul Constantinescu” vă invită sâmbătă, 22 mai
2021, de la ora 19.00, la un recital cameral susținut de violonistul
Gabriel Croitoru și pianistul Mihai Ungureanu. Veți putea audia
Sonata în sol minor „Trilul Diavolului”, Sonata nr. 5, op. 24, „Sonata
Primăverii„, de L. V. Beethoven, „Siciliană și Rigaudon„, de F. Kreisler,
„Meditație„
din opera
„
„Thais„, de J. Massenet,
„Salut
d*Amour„, op. 12,
„
de
d E. Elgar, „La Gitana„, de
F.
F Kreisler, „Lebăda„ din
„Carnavalul
Animalelor„
„
de
d C. Saint. Saens, „Poupee
valsante„
de E Poldini/F.
v
Kreisler,
„Vocalise„, op. 34
K
nr.
n 14 de S. Rachmaninov
și
ș „Danse Macabre„ op. 40,
de
d C. Saint – Saens.
Concertul
se
va
desfășura
cu public și va fi
d
transmis
și integral live pe
tr
Virtual
Concert Hall.
V
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î
îmbătrânire
într-un grup de adulţi vârstnici,
a
anunţă
News citată de agenţiile de presă din
î
întreaga
lume.
Un nou studiu realizat la Universitatea
T Aviv (TAU) și Centrul Medical Shamir
Tel
d Israel arată că tratamentele cu oxigen
din
h
hiperbaric
(HBOT) în rândul adulţilor sănătoși
p opri îmbătrânirea celulelor sanguine și
pot
î
încetarea
procesului de îmbătrânire. Din
p
punct
de vedere biologic, celulele sanguine ale
a
adulţilor
chiar întineresc odată cu progresul
t
tratamentelor,
afirmă cercetătorii.
Aceștia susţin că au descoperit un protocol
u
unic
de tratament cu oxigen într-o cameră
h
hiperbarică,
acesta putând inversa două din
procesele majore asociate îmbătrânirii și
bolilor: scurtarea telomerilor (regiunile protective
aflate la ambele capete ale fiecărui cromozom) și
acumularea de celule bătrâne în organism.
Studiul s-a concentrat pe celulele imunitare
care conţin ADN obţinut din sângele subiecţilor,
descoperind o alungire cu 38% a telomerilor, precum
și o scădere cu 37% a prezenţei celulelor îmbătrânite.
„Echipa noastră a fost implicată de mulţi ani
în cercetări și tratamente hiperbarice – tratamente
bazate pe protocoale de expunere la oxigen de înaltă
presiune în diferite concentraţii, în interiorul unei
încăperi hiperbarice”, afirmă profesorul Shair Efrati
de la Universitatea de Medicină Sackler și directorul
Departamentului de medicină hiperbarică de la
Centrul Medical Shamir. „În studiul actual am dorit
să examinăm impactul HBOT asupra unor adulţi
vârstnici sănătoși și să descoperim dacă astfel de
tratamente pot încetini, opri sau chiar inversa procesul
normal de îmbătrânire la nivel celular.”
Cercetătorii au expus 35 de indivizi sănătoși cu
vârsta de peste 64 de ani unor serii de 60 de sesiuni
hiperbarice pe parcursul a 90 de zile. Fiecărui
participant i-au fost prelevate mostre de sânge înainte

de începerea tratamentului
tratamentului, pe parcursul acestuia
și la o perioadă de timp după încheierea sesiunilor.
Cercetătorii au analizat apoi diferitele celule imunitare
din sânge și au comparat rezultatele.
Rezultatele au indicat că tratamentul a reușit
inversarea procesului de îmbătrânire în două aspecte
majore: telomerii de la capetele cromozomilor s-au
lungit cu 20-38%, în loc să se scurteze, iar procesul
celulelor îmbătrânite a scăzut între 11 și 37%, în
funcţie de tipul celulei. „Scurtarea telomerilor este
considerată în prezent „Sfântul Graal” al biologiei
îmbătrânirii”, afirmă profesorul Efrati.
„Cercetătorii din întreaga lume încearcă să dezvolte
intervenţii farmacologice și de mediu care să permită
alungirea telomerilor. Protocolul nostru HBOT
a reușit să facă acest lucru, dovedind că, de fapt,
procesul îmbătrânirii poate fi inversat la nivel celularmolecular”, a subliniat Efrati.
„Trei luni de tratament HBOT au reușit să
alungească telomerii la rate cu mult peste orice este
disponibil în prezent prin intervenţii asupra stilului
de viaţă”, afirmă și dr. Amir Haddani, co-autor al
studiului și ofiţer medical principal la Departamentul
de medicină hiperbarică al Centrului Medical Shamir.

O FABULĂ

O

fabulă care nu place nimănui.
Plăcutul ca plăcutul, dar că nu
face bine Petrolului, sper că de asta
sunteți conștienți cu toții. De la ăl mai
mic petrolist, până la cei care au pâinea și cuțitul. Cu ei, am eu o vorbă mai încolo...

A

șadar, de ce o fabulă,
o să vă înfoiați
precum curcanii unii dintre
dumneavoastră. Cam așa
văd eu, vechi simpatizant al
Editorial de
”lupilor galbeni” de departe.
Mariana PODEANU; Nu am înțeles niciodată cine
www.ziarulploieştii.ro ce deține, care e treaba cu
mărcile și palmaresul, cu asociația fostelor glorii și a
fanilor, în fine... E mult prea complicat pentru o minte
blondă să stea acum și să ia totul la puricat.
Dar ceea ce văd eu, dragii mei, de la distanța - of,
Doamne, și ce mult ajută și cât de bine se vede totul
din afară - e că povestea actuală, actualitatea, se
desfășoară precum în fabula aia din copilărie. Racul,
broasca și știuca.
Bun, să vă reamintesc? ”Racul, broasca și o știucă
într-o zi s-au apucat, de pe mal în iaz s-aducă un sac
cu grâu încărcat. Și la el toți se înhamă, trag, întind,
dar iau de seamă că sacul sta neclintit, căci se trăgea
neunit...” Așa-i că vouă, ăștia de stați undeva ”pe mal”
sau ”în iaz”, după caz, vi se pare un tablou cunoscut?
Ceea ce vreau să rețineți este partea aia cu ”se trăgea
neunit”. Pentru că despre faptul că sacul nu s-a urnit,
v-ați convins în tot aceste sezoane ratate, când practic
nu s-a... urnit nimic către Liga I.
Eu, sincer, și de-aș cunoaște cine e fitilistul,
băgătorul de zâzanei, sigur n-aș spune, pentru că sigur
mi-ar fi amic, cunoștință sau un om pe care-l respect.

Mă rog, am zis un om, ei fiind în această situație mai
mulți. Din acest mare respect pe care-l am pentru ai
mei dragi foști sau actuali petroliști, n-aș da cu barda
și n-aș pune eu degetul pe rană.
Mie, la modul cel mai serios posibil zic, mie
mi-ar plăcea ca petroliștii vechi și noi, fani, foste glorii,
conducători, sponsori și autorități să lase licitațiile și
orogliile, să lase bisericuțele și fitilele, și să se apuce
împreună să urnească sacul. Să rescrie finalul fabulei
pe care o trăim cu toții în prezent. Să radă tot din
temelii, să dea reset cu totul și să se apuce să clădească
o căruță la care să se înhame toată lumea.
În orice altă situație, dragii mei, vom ajunge curând
să aniversăm nu doar că ”noi am bătut pe Liverpool”
sau finala de Cupă câștigată cu Rapidul, vom ajunge
să organizăm spectacole de-aduceri aminte din
vremurile când mai promova Petrolul.
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Cămara cu plante Remedii de casă simple şi eficiente:

AFECŢIUNILE GURII - GINGIVITA

D

eşi nu ne place ideea, în gura
noastră există un mare număr
de bacterii, care se înmulţesc pe suprafaţa dinţilor şi în spaţiile interdentare. Cu
timpul, ele pot provoca înroşiri, inflamaţii
şi chiar sângerări ale gingiei, mai ales la
persoanele care neglijează periajul dentar
ori nu-l execută corect, nu întrebuinţează
aţa dentară şi nu se prezintă regulat la
dentist. Inflamaţiile gingivale netratate pot
da naştere unor probleme grave, cum sunt
parodontoza sau pierderea dinţilor.

D

e unde
d vin
i b
bacteriile
t iil di
din cavitatea
it t b
bucală?
lă? Ele
El
se află dintotdeauna şi în permanenţă acolo.
În mod normal, pot fi ţinute în şah printr-o curăţare
atentă a dinţilor cu ajutorul periuţei şi aţei dentare.
Însă, atunci când dantura nu este îngrijită destul de
conştiincios şi consecvent, zaharurile şi amidonul
din alimente, mediul preferat al bacteriilor, formează pe suprafaţa dinţilor o peliculă aderentă: placa
bacteriană. În decurs de maximum două zile, aceasta
se întăreşte, transformându-se în tartru. Bacteriile se
fixează definitiv acolo şi irită gingia.
În perioada gravidităţii, femeile au un risc sporit
de gingivită, deoarece modificările hormonale fac
ca organismul lor să devină mai sensibil la efectele
negative ale plăcii bacteriene.
O altă cauză posibilă a gingivitei este alimentaţia greşită. Dacă mâncăm multe dulciuri şi nu ne
asigurăm nutrienţii indispensabili în cantitate suficientă, creăm condiţii favorabile pentru formarea
plăcii bacteriene, periclitând astfel sănătatea danturii
şi a gingiei. Însă, dacă alimentaţia ne-a adus în această
situaţie neplăcută, tot ea ne poate ajuta s-o schimbăm.

ALIMENTE CU VALOARE
TERAPEUTICĂ
* MERIŞOARELE
Este îndeobşte cunoscut faptul că sucul de
merişoare poate preveni infecţiile căilor urinare.
Dar un studiu publicat în Journal of the American
Dental Association ne informează că el împiedică şi
proliferarea bacteriilor din placa dentară şi chiar le
poate împuţina - iar, odată cu înlăturarea bacteriilor,
scade şi riscul de apariţie a gingivitei. Cumpăraţi de
preferinţă suc neîndulcit sau mâncaţi merişoarele în
starea lor naturală.
* IAURTUL, LAPTELE ŞI BRÂNZA
Medicii ne recomandă un aport de calciu de 1 gram
pe zi. Dacă doriţi să majoraţi conţinutul de calciu din
hrana dvs., posibilitatea cea mai la îndemână ar fi să
introduceţi în meniul zilnic diverse produse lactate.
Un pahar de 230 grame cu iaurt natur degresat vă
oferă aproape jumătate din doza de calciu necesară şi anume, 452 miligrame. O bucată de parmezan de
numai 30 grame vă furnizează deja între 350 şi 400
miligrame de calciu. Peste 300 miligrame veţi obţine şi
din alte brânzeturi, ca mozzarella, ricotta sau cheddar,
în porţii de 30-60 grame.
Şi laptele dulce reprezintă o sursă bogată. Indiferent dacă e vorba de lapte integral sau degresat, un
sfert de litru vă va pune la dispoziţie 250 până la 300
miligrame de calciu.
* ARDEII GRAŞI ROŞII ŞI VERZI, VARZA DE
BRUXELLES ŞI BROCCOLI
Numeroase legume vă pot aproviziona cu o porţie
consistentă de vitamina C. Alegerea cea mai bună o
constituie ardeii graşi roşii şi verzi, căci într-un ardei
roşu de mărime mijlocie se găsesc 152 miligrame din
această vitamină preţioasă. Dintr-un ardei verde de
aceeaşi mărime veţi obţine 95 de miligrame. O cană

de
broccoli vă aduce 81 de miligrame, iar una de varză
d b
de Bruxelles - 75 miligrame.
* SARDINELE ŞI SOMONUL
Când vreţi să vă întăriţi oasele, luaţi calciu. Dinţii
nu sunt oase, printre altele fiindcă nu au măduvă,
totuşi cantitatea de calciu ingerată zilnic constituie
un indicator al sănătăţii danturii. Astfel, un studiu
dat publicităţii în Journal of Periodontology arăta că
persoanele cu un aport mai redus de calciu prezintă
un risc mai mare de parodontoză: la femeile cu o
alimentaţie mai săracă în calciu (2-499 miligrame pe
zi), riscul era cu 54% mai ridicat. În condiţiile unei
aprovizionări moderate (aceasta însemnând 500-799
miligrame), riscul creştea doar cu 27%.
Vă puteţi procura calciul şi din mare, respectiv
din peşte. 80 grame de sardine în ulei conţin 325
miligrame, iar o porţie egală de somon conservat
(preferabil, la cutie) vă furnizează 181 miligrame. Este însă important să reţineţi că lucrurile se
schimbă, atunci când e vorba de somonul proaspăt,
unde ponderea calciului nu depăşeşte 10 miligrame la
80 grame de peşte. De unde provine această diferenţă
dintre somonul conservat şi cel proaspăt? În general,
la conservare nu se înlătură oasele, care sunt bogate
în calciu. Ele se înmoaie în timpul procesării şi pot fi
mâncate împreună cu carnea.
* SOIA ŞI TOFU
Nu toată lumea tolerează lactatele dar, datorită
diversităţii ofertei de produse alimentare, aceasta
nici nu este o necesitate absolută. Se găsesc destule
băuturi pe bază de soia îmbogăţite cu calciu, care
conţin în jur de 300 miligrame la un sfert de litru. Şi
jumătate de cană de tofu preparat cu sulfat de calciu
vă aduce un câştig de aproximativ 850 miligrame şi
chiar cel preparat cu clorură de magneziu vă oferă 354
miligrame de calciu la o porţie de 100 de grame.
* CITRICELE ŞI ALTE FRUCTE
Carenţa de vitamina C provoacă uneori inflamaţii ori sângerări ale gingiei, însă doza zilnică
recomandată de medici, de numai 60 miligrame, nu
este deloc greu de atins, dacă veţi consuma fructe.
Orientându-se după valorile efective ale alimentelor
care se pot procura din comerţ, nutriţioniştii propun
ca variante: portocalele (84 miligrame), căpşunile
(84 miligrame la o cană), kiwi (70 miligrame),
grepfruitul (45 miligrame la o jumătate de fruct) şi
pepenele galben (25 miligrame la o felie egală cu o
optime). Surprinzătoare sunt coacăzele negre, cu 180
miligrame de vitamina C la 100 grame, iar un singur
fruct de guava vă aprovizionează cu nu mai puţin de
125 miligrame.
Pentru a obţine rezultate optime, nu presăraţi
zahăr peste căpşuni şi, ca regulă generală, nu încercaţi să îmbunătăţiţi în vreun fel oarecare gustul
fructelor, deoarece astfel veţi rata scopul propriu-zis al
consumului de fructe. Iar lucrul cel mai important de
care trebuie să ţineţi seama este: după ce aţi mâncat,
să nu vă rămână pe dinţi depozite de zahăr şi amidon.
În acest mod puteţi reduce riscul de gingivită.
http://arhiva.formula-as.ro

20 - 26 mai 2021

Horoscop săptămânal
GEMENI

BERBEC
Berbecii au un obiectiv
financiar
clar
pentru
această săptămână. Energii
puternice funcționează și ai
capacitatea de a ghida
aceste energii într-o direcție aleasă. Este
posibil să ai ocazia să discuți cu un șef
despre creșterea salariului sau promovarea
într-un post cu mai multă responsabilitate.
Nu te abține și nu încerca să fii modest.
Este posibil să nu obții totul chiar imediat,
dar vei planta o sămânță pentru ca ceva să
crească în viitor.
TAUR
Săptămâna aceasta ești
fidel cu tine. Este posibil
să fii la curent cu
funcționarea internă a
companiei tale. Acest
lucru te poate ajuta să iei o decizie cu
privire la locul în care să îți folosești
energia în următoarele luni. Este posibil să
ai dorința de a te muta într-o altă poziție.
S-ar putea ca cineva să plătească ceea ce
ți-e dator, sau ai putea vinde ceva la un
preț bun. Poți cere o mărire de salariu sau
poți găsi un job secundar profitabil.
GEMENI
În această săptămână o
ofertă pe care o primești
poate fi înșelătoare. Poți
mobiliza
resurse
în
beneficiul tău. Poți obține împrumuturi,
burse sau subvenții. Aceasta este o
perioadă perfectă pentru a face cererea,
chiar dacă decizia finală vine săptămâni
mai târziu. Atragi oameni către tine care
ar putea fi de ajutor, inclusiv potențiale
prietenii și, eventual, dragoste.

22 mai - 21 iunie

BALANȚĂ
În această săptămână
beneficiile
vin
spre
familia ta. Este posibil să
descoperi ceva important
în afacerea familiei sau poți primi ceva de
valoare de la o rudă. Poate fi vorba de cash
sau ar putea fi, de asemenea, sfaturi de
investiții valoroase de la un analist
priceput în tranzacționarea acțiunilor.
S-ar putea să te joci cu ideea de a te
întoarce la școală când începe noul an.
SCORPION
În această săptămână,
cineva pe care îl cunoști
vine și face dezvăluiri
neașteptate.
Abilitățile
tale deductive excelente câștigă din nou.
Ești un puternic vorbitor motivațional.
Poți vorbi cu traineri de dezvoltare
personală sau poți colabora cu un
influencer. Poți importa viziunea ta despre
viitor către prieteni și familie. Poți găsi
adepți pe rețelele de socializare. Dacă faci
o achiziție mare, abilitățile tale de
negociere sunt excelente acum.
SĂGETĂTOR
Săgetătorii pot face pași
importanți pentru un
câștig
financiar
semnificativ. S-ar putea să
simți o hotărâre copleșitoare de a câștiga
mai mulți bani. Și concentrându-te asupra
acestei energii, poți planta semințe care
încep să se manifeste în doar câteva
săptămâni. Este posibil să descoperi că
partenerul tău este complet implicat în
planurile tale financiare. Acesta este
dispus să consume mai puțin pentru a
economisi bani pentru a cumpăra o casă.

RAC
Săptămâna
aceasta,
cineva vrea să te pună
într-o
poziție
de
conducere. Poți face
treaba. Întrebarea este, vrei slujba? Un
cunoscut ar putea deveni mult mai mult
decât atât. Este posibil să fi simțit o atracție
pentru această persoană, iar acum este
posibil să fie liberă sau acum ești
disponibil. Acesta este un moment bun
pentru a te conecta și a purta o conversație.
Este o perioadă bună pentru a-ți lua
câteva zile libere, a dormi și a sta în
pijamale toată ziua.

CAPRICORN
Săptămâna aceasta iei în
considerare lansarea unui
proiect la care ai muncit
de mult timp. Dacă ești în
căutarea
dragostei,
aceasta este o perioadă excelentă pentru a
te conecta online sau a începe o
conversație cu cineva care ți-a „făcut cu
ochiul”. Dar și aceasta ar putea fi o zi în
care ai decis că nu ai nevoie de nimeni.
Ești fericit că ești singur. Este bine să te
uiți la lucrurile pe care le faci în fiecare zi
și să vezi dacă aceste obiceiuri îți fac bine.

LEU
O idee creativă ți-ar putea
îmbunătăți considerabil
viața de zi cu zi.
Săptămâna aceasta este
timpul să implementezi planul. Este o
perioadă foarte favorabilă să te
automatizezi sau să îți simplifici munca.
Aceasta poate însemna configurarea
macro-urilor de foi de calcul sau
integrarea unui nou mod de plată în siteul tău. Dacă îți împărtășești planurile cu
prietenii tăi, poți găsi o mulțime de
încurajări și sprijin pentru direcția pe care
vrei să mergi.

VĂRSĂTOR
Ai mai multă putere de a
controla circumstanțele
decât crezi. S-ar putea să
vorbești despre o mișcare
importantă sau o schimbare de carieră.
Din fericire, poți fi un orator foarte
convingător. Poate cauți un pic de emoție
în viața ta. S-ar putea să îți dorești să faci
ceva care este în afara confortului tău. Pe
măsură ce parcurgi acest drum, vei găsi
sprijin din partea unor prieteni
neașteptați. Există oameni care cred în
tine și care cred că aceasta este o idee
bună.

FECIOARĂ
Există planuri mari în
lucru.
În
această
săptămână, îți poți vedea
viața pornind într-o nouă
direcție. Carisma ta este strălucitoare și ești
ca un magnet de dragoste, care ar putea duce
la o distracție sexy. Dacă ești deja într-o
relație de dragoste, telefonează la babysitter
și sincronizați-vă programele, astfel încât să
puteți petrece singuri timp împreună.Nu
numai că atragi dragostea, dar atragi și o
opinie favorabilă din partea unui șef.

PEȘTI
În această săptămână
te-ai putea conecta cu
cineva important. Ai
putea obține ajutor de la
un mentor sau un părinte. Ți se poate cere
să contribui cu abilitățile tale la un grup
din care faci parte. Și acest lucru ar putea
însemna că ești nominalizat pentru o
funcție importantă. Acesta este un mod de
a te conecta mai profund la comunitate și
de a-ți ajuta colțul de lume.
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Volei
SERGIU STANCU (EX-TRICOLORUL LMV PLOIEȘTI),
NOUL SELECȚIONER AL ROMÂNIEI

S

ergiu Stancu
Stancu, antrenorul
campioanei ultimilor trei
ani, Arcada Galați, a fost numit în
funcția de selecționer al naționalei
masculine de volei a României.
El îl înlocuiește pe banca tehnică
a primei reprezentative pe Dănuț
Pascu, care și-a încheiat în mod
amiabil contractul cu Federația
Română de Volei.
Debutul
noului
tehnician
pe banca naționalei este foarte

aproape
aproape, deoarece România va juca
în Golden League chiar la începutul
lunii viitoare. Echipa noastră
este în grupă doar cu Slovacia și
Ucraina, după ce Olanda, a patra
componentă a seriei, a primit
invitație și va juca în Volleyball
Nations League (VNL). Astfel, cele
două turnee din faza grupelor care
ar fi trebuit să se joace în țări diferite
se vor disputa, legat, în Ucraina, în
perioada 1-6 iunie.

Gimnastică Ritmică

”Am
acceptat
propunerea
Federației Române de Volei cu
inima deschisă și cu încrederea că
vom reuși, alături de colegii mei
din staff și de jucători, să facem
ca naționala României să urce în
clasamentul mondial și să aibă o
evoluție bună indiferent de adversar.
În Golden League ne propunem să
avem o prestație bună și să facem
jucătorii să joace la potențialul lor
maxim. Vom lupta în fiecare meci,
vom lucra pentru a avea o evoluție
bună, pentru a juca un volei de
calitate, iar în urma acestor lucruri
vor veni, cu siguranță, și rezultatele”,

a declarat Sergiu Stancu, noul
selecționer al naționalei masculine
de volei, pentru site-ul Federatiei de
specialitate.
Născut la 4 august 1982, Sergiu
Stancu a fost unul dintre cei mai
reprezentativi voleibaliști români
ai primului deceniu al anilor
2000. Component al naționalei
României timp de 11 ani (2002
– 2013), el a evoluat pe postul de
centru și a disputat peste 100 de
meciuri în echipamentul tricolor.
Triplu campion al României cu
Tomis Constanța (2013 – 2015),
dublu câștigător al campionatului

Belgiei cu Knack Roeselare (2005
și 2006), Sergiu Stancu a jucat și
într-o finală de Liga Campionilor
în 2007, cu formația franceză Tours.
De asemenea, mai are în palmares
două Cupe și o Supercupă cucerite
în Belgia precum și două Cupe ale
României. Ca jucător, a mai evoluat
în campionatele Italiei, Greciei și
Spaniei.
Retras din activitate, a devenit
antrenor, echipele antrenate de
el cucerind ultimele patru titluri
naționale! A reușit acest lucru cu
Tricolorul LMV Ploiești (2018) și
cu Arcada Galați (2019 – 2021).

PRIMUL TURNEU INTERNAȚIONAL LA BUCUREȘTI

S

portivele secţiei de gimnastică ritmică de la CSM Ploieşti
participă la prima competiţie oficială din 2021, Turneul
Internaţional „Irina Deleanu Cup”, competiție Ajunsă la o ediţie
aniversară, cea cu numărul 20. Întrecerea va fi găzduită, în
perioada 18-23 mai, de Sala Polivalentă din Bucureşti şi va avea la
start peste 400 de gimnaste din 30 de ţări, printre care şi sportive
calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din această vară.
Antrenorul coordonator al secţiei, Liliana Băescu, prezentă
la competiţie şi ca arbitru internaţional, şi antrenoarea Simona
Puiu au înscris la „Irina Deleanu Cup” zece sportive, după cum
urmează: Denisa Stoian şi Miruna Ciocîrlan (senioare), Sabina
Enache şi Anisia Drăgan (junioare, 13-15 ani), Elena Murărescu,
Eva Popescu şi Antonia Nuţă (prejunioare, 11-12 ani), Ingrid
Gavril, Delia Stroe şi Ştefania Puiu (speranţe, 9-10 ani).

Handbal JUNIORII 3 DE LA CSM PLOIEȘTI
Fotbal
MERG LA TURNEUL FINAL
UN GREC ARBITREAZĂ ROMÂNIA

E

chipa de handbal juniori 3 a CSM
Ploieşti merge la Turneul Final al
campionatului,
care va avea loc în luna iunie,
c
după
ce a ocupat locul al 3-lea în Grupa
d
„Valoare”
2, ale cărei meciuri s-au desfăşurat
„V
în Sala sporturilor din Moreni.
În acest weekend au avut loc partidele retur
din
d grupă, iar băieţii pregătiţi de Ramona
Ştefan
au reuşit, după victoria de vineri, cu
Ş
HC
H „Talentul este Cheia” Bucureşti, scor 4122,
2 adunând alte două puncte în meciul cu
AHC
Dobrogea Sud Constanţa, scor 34-35
A
(12-10,
8-13, 14-12), în care au câştigat două
(
dintre
reprize. Cu o zi înainte, în faţa uneia
d
dintre
favoritele la titlul de campioană la
d
această
categorie de vârstă, CSM Bucureşti,
a
ploieștenii
au pierdut cu 49-27 (20-12, 13-6,
p
16-9).
1

Tenis

M

aia Ilinca Burcescu (CS
Dinamo București) și
Eric Maximilian Niță (S&F Tennis
System Club Sportiv de Tenis
din Ploiești) au câștigat Selecția
Națională U12 a Federației
Române de Tenis.
În turneul băieților, Eric
Maximilian Niță (al doilea în
stânga fotografiei) a avut nevoie
de trei seturi atât în semifinale,
când a revenit de la 0-6, pentru a
câștiga următoarele două seturi
cu 6-4, 6-3, în fața lui Laurențiu
Badea, de la CS Major București,
cât și în finală. În finală l-a învins
pe Vlad Cătălin Sandu, de la CS

– GEORGIA LA PLOIEȘTI

E

chipa națională de fotbal a României va disputa,
în luna iunie, două partide de pregătire, prima pe
teren propriu, cu Georgia, la Ploiești, iar cea de-a doua
în deplasare, pe 6 iunie, la Middlesbrough, cu Anglia.
Pentru primul duel a fost delegată o brigadă
din Grecia, care îl va avea la centru pe Anastasios
Sidiropoulos, iar ca asistenți pe Polychronis Kostaras și
Lazaros Dimitriadis. Al patrulea oficial va fi românul
Andrei Chivulete.
Anastasios Sidiropoulos (41 de ani) este arbitru
FIFA din 2011, an în care a și oficiat singurele partide
la centru ale reprezentativelor noastre, mai precis cele
ale selecționatei U17, 2-2 cu Finlanda și 0-1 cu Rusia
în preliminariile EURO U17 2012, grupă găzduită de
Portugalia.
Partida România-Georgia se va disputa pe 2 iunie la
Ploiești, pe stadionul “Ilie Oană”, de la ora 21:45.

ERIC NIȚĂ A CÂȘTIGAT SELECȚIA NAȚIONALĂ U 12
Dinamo București (care a trecut
în semifinale cu 6-1, 6-2), pe
Erik Adrian Neacșa, de la Asoc.
Tenis Club Victor Hănescu. În
finală, Vlad a câștigat primul set
cu 6-4, dar Eric a egalat după un
set câștigat în tie-break, 7-6(4),
pentru ca în setul decisiv să se
impună cu un categoric 6-1.
În finala pentru locul 3,
Laurențiu Albert Cristian Badea a
trecut cu 6-3, 6-2, de Erik Adrian
Neacșa.
La fete, Maia Ilinca Burcescu,
locul 1 în România, și-a respectat
statutul de mare favorită și a
câștigat și selecția de la București,

rezultatul venind după triumful
din Spania. Jucătoarea de la CS
Dinamo București a trecut în
finală cu 6-0, 6-1, de Ștefania
Boian, de la ACS Tennis Team
București, după ce o învinsese în
semifinale cu 6-3, 6-1, pe Giulia
Safina Popa, de la CSM Oradea.
În cea de-a doua semifinală,
Safina a trecut la mare luptă, 6-1,
2-6, 6-4, de Sara Bălan, și ea de la
CS Dinamo București, dar Sara a
reușit să termine turneul într-o
notă pozitivă și ocupă ultima
treaptă a podiumului după ce
a câștigat finala mică, 6-1, 4-6,
7-6(6), cu Giulia Safina.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate”
d
” de
d
sub
b 1%,
1%
lla aproape 4.000
4 000 de
d
clienţi/an,
li
i/
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.

Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important
0372.032.313
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că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

