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TRĂIRĂM S-O VEDEM ȘI PE-ASTA!

urtea de Apel Ploiești
anunță că, de la 1
septembrie, instituția își va
desfășura activitatea în sediul
a ceea ce noi numim Palatul
Justiției, de pe strada Gheorghe
Doja, nr.42, imobil ce are o
suprafață desfășurată de 19.430
mp. Clădirea este un fel de simbol
al neputinței statului, căruia i-au

trebuit 25 de ani să finalizeze
lucrările la această construcție
gigant, a doua cea mai mare
realizată de Ministerul Justiției,
după un palat similar construit
la București. Cât despre costuri,
greu să aflăm câți bani s-au tocat
în acest sfert de secol! Tot aici, în
viitor, își va desfășura activitatea
și Tribunalul Prahova.

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

CE SUNT? SRL-URI
DE SONDARE A
OPINIEI PUBLICE

C

ASOCIERE PRAHOVA-DÂMBOVIȚA-CNI,
PENTRU DRUMUL PLOIEȘTI-GĂEȘTI
EElena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

M

arți, în ședința extraordinară
a
Consiliului
Județean
Prahova,
aleșii au votat un proiect
P
de
hotărâre privind încheierea
d
parteneriatului
dintre Prahova,
p
Dâmbovița
și Compania Națională
D
de
d Administrare a Infrastructurii
Rutiere
(CNAIR), pentru realizarea
R
drumului
expres Găești-Ploiești. În
d
documente
nu se spune explicit în
d
ce
c constă asocierea, ci se spune, la
modul
general, că este vorba despre
m
„o
„ conlucrare între parteneri” în

tot ceea ce privește această cale
rutieră. Contractul pentru studiul
de fezabilitate și proiectul tehnic
de execuție a fost semnat de către
CNAIR în august 2020 și are un
termen de finalizare de 24 de luni.
Drumul, care va pleca de la Găești, de
la intersecția cu A1 București-Pitești
și va ajunge până la Ploiești, în zona
autostrăzii A3, va avea o lungime
de aproape 70 de kilometri, dintre
care 25% sunt pe teritoriul județului
Prahova.

ÎMBRĂCAȚI, PRAHOVA, ÎNTRE COD
ASTĂZI, IA! ROȘU DE INUNDAȚII ȘI
COD GALBEN DE CANICULĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

I

zvorâtă din ruralul profund al
României, ia este sărbătorită astăzi în
toată lumea, acolo unde trăiesc români.
Ne îngăduim să vă îndemnăm să îmbrăcați
astăzi această piesă rară din costumul
popular românesc, măcar așa și doar pentru
o zi să rămânem atașați de valorile reale ale
acestei țări, care de prea multe ori a picat pe
mâinile cui n-a trebuit.

arți seară, jumătate din județ a
fost sub cod portocaliu de averse
torențiale,
vijelii, descărcări electrice și
t
grindină.
Tot marți, Ro Alert a trimis o
g
avertizare
cod roșu de inundații pe râul
a
Teleajen.
În mai multe localități pompierii
T
au
a intervenit fie pentru degajarea apei
acumulate
în gospodării (Ștefești), fie
a
pentru
înlăturarea unor arbori sau stâlpi
p
căzuți
(Mănești, Sinaia, Podenii Noi,
c
Ariceștii
Rahtivani). La Slănic, pe străzi s-au
A
format
șuvoaie, iar la Băicoi a căzut grindină
f
de
d mari dimensiuni. De astăzi și până
mâine însă Prahova intră sub cod galben
de caniculă, când ziua se vor înregistra
temperaturi de 33-37 grade Celsius, iar
noaptea acestea vor coborî sub 20 de grade
0244.546.501

5.065 de elevi din
Prahova s-au înscris
la Evaluarea Națională

pagina 4

(efect de nopți tropicale). În acest interval,
la deal și la munte, mai ales după-amiaza
și seara, instabilitatea atmosferică se va
accentua și se vor semnala averse torențiale,
frecvente descărcări electrice, intensificări
de scurtă durată ale vântului, vijelii și căderi
de grindină.
Continuare în pagina 6
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Scurt istoric al sării în
Prahova și România, din
vremuri neștiute și până astăzi

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

a și marea majoritate a presei și SRLurile, pardon! institutele de sondare
a opiniei publice, suferă, cam din aceleași
motive, la capitolul credibilitate. Patronul
sau ăla care dă banul are un interes direct
sau indirect de a manipula informația
astfel încât să inducă în conștiința opiniei
publice un curent fals sau, oricum, deviat
de la adevăr, fix cu unghiul din care el
iese în profit financiar, politic sau mai știe
Dumnezeu care. Așadar, cât mă pricep și eu,
o să iau ultimul sondaj de opinie realizat, în
care oamenii sunt chestionați cu privire la

alegeri, și o
intenția de vot dacă mâine ar fi alegeri
să subliniez doar câteva aspecte care mă fac
să cred că avem de a face cu încă o…farsă.
“PSD-34%, PNL-22%, USR-14%, AUR12%, PMP-5%, UDMR-4%, PPU-SL-3%,
ALDE-2%, PRO ROMÂNIA-2%, Altele-2%”
Ce observăm!? Că PSD și PNL sunt, în
ordinea asta, primele, și asta nu miră pe
nimeni. Suficient de mari dar insuficient de
potente în a guverna fără aliați. Asta arată
deci, deschiderea la negociere din partea
celor interesați în a accede la putere pe ușa
din spate. Iar timpul a dovedit că nu contează
locul unu sau doi, ci celelalte partidulețe de
buzunar dispuse, fără scrupule, de a deveni
“soluția imorală”.

Continuare în pagina 5
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„Calea directă este distanţa cea mai scurtă între două necazuri.”
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Ziarul Ploiestii
,

im

• bannere şi rollup-uri •
etichete autocolante
• firme luminoase • obiecte
promoţionale personalizate
• colantări auto

UZINA 1 MAI
PLOIEȘTI, ÎN
DOCUMENTARELE
EPOCII

A

seară,
Filarmonica
„Paul
Constantinescu” a fost gazda unui
eveniment mai rar în peisajul nostru
urban, pe care e greu să-l plasăm în vreun
gen, poate de secvență memorialistică
socio-industrială. În fine, vorbim despre
acțiunea KineDok powered by One World
Romania, denumită „Uzina 1 Mai Ploiesti,
în documentarele epocii”, descrisă în
următorul fel de organizatori: „uzina, ca
loc al producției materiale și de organizare
a muncii, era un reper în viața locuitorilor.
Continuare în pagina 6
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A

flat în campanie pentru
șefia PNL, premierul Florin
Cîțu a vorbit fix ca un lider suprem,
din ăla care pierde legătura cu
pământul. I-auzi ce zice Florinel,

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior

Mă doare-n băşcălie!

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
cenzură are potențialul de a scăpa
țara de molima Dreptei abătute
asupra României, cu voie de la
Cotroceni. Cîțu trebuie trimis urgent
acasă, acesta este primul pas pentru
un adevărat plan de redresare a
țării!” Nea Paule, cum naiba facem
noi să scăpăm de boleșnițe? Ba
ciumă roșie, ba molimă...
-Molimă zici tu. Dar spun:
Nu-i pe-aicea vreun nebun
Ca să guste a ta glumă
Și s-aleagă iar o...ciumă.

A

cuma, Cîțule, nu musai s-a
stricat ceva, mai degrabă
ți s-a urcat și ție șefia la cap,
dar tractoristul Paul Stănescu,
secretarul general al PSD, ți-a
pus diagnostic. Cică ești, sunteți
cu toții...molimă: „moțiunea de

n fine, se pare că între
o molimă și o ciumă se
interpune
maimuța.
Atacat
poate pe drept de PSD pentru
Planul Național de Redresare și
Reziliență, ministrul Fundurilor
Europene, Cristian Ghinea, le-a
zis social-democraților că ei se
uită la fondurile europene ca
„maimuța la algoritmi.” Cum
s-o uita maimuța la algoritmi nu

știm pesemne seamănă cu un
știm,
fel de „mâță-n calendar”, „vițel la
poarta nouă”, „curcă-n lemne”...
Dar, Cristi, serios, au zis-o și ăia de
la CE, PNRR-ul tău e din ordinul
primatelor, pricepi?
-Și de-ar vrea dosarul să îl vadă,
Nu au cum să-l înțeleagă,
Că în loc de scheme și cifruțe,
Tu ai scris în plan... maimuțe!

Î

nsă, băieți, nu vă stresați, că
vă punem acum la un joc,
să țopăie ficații în voi. Mă rog,
maimuțele... Cică Primăria din
Arcani, Gorj, condusă parcă de
un liberal, a achiziționat aproape
220 de instrumente muzicale,
în valoare de 282.000 de lei,
printr-un proiect european, derulat

BĂRBAȚI PRINȘI DE JANDARMI
ÎN TIMP CE FURAU PRODUSE
ALIMENTARE DIN REMORCA UNUI
TIR
O patrulă din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Județean Prahova a surprins
în flagrant pe raza localității Ariceștii
Rahtivani, în parcarea de tiruri din satul
Buda, patru bărbați care, după ce au forțat
ușile din spate și au rupt sigiliul remorcii
unui autotren destinat să aprovizioneze
magazine de specialitate, au încărcat mai

2

Ți hora,
h
dă i bataie,
b t i
-Ține
dă-i
Nu te lăsa de războaie!
Stânga-Dreapta, hai, odată,
Până crapă țara toată!

B

ine, de ciudă a crăpat și
Renate Weber, când a fost
dată afară din funcția de Avocat
al Poporului: „Io chiar o să mă
duc acasă, o să mă privesc în
oglindă și cred că am funcționat cu

d
i
îîn aceastăă funcție”.
f
i ” Ok,
Ok
demnitate
depinde în ce oglindă te vei privi.
Dar ai grijă: vezi să nu surprinzi
în direct momentul când faci...
poc! De necaz, nu de alta! Apropo,
știi ce-i acela un avocat, fie și al...
boborului?
-Om prin care ciorditorii,
Ăia de fură poporul,
Mituie judecătorii
Ca să-ngroape adevărul!

ceva Nenea demnitarul a
îngroape ceva.
fost filmat de un reporter fix când
se cățăra într-un cireș din curtea
Parlamentului. Prins asupra faptei,
în loc să recunoască pe șleau că îi
este poftă de fructe, că și-a adus
aminte de copilărie, de Nică a lui
Creangă etc. a dat-o pe chestia
că el culege cireșe pentru copiii
nevoiași... I-auzi brâul!
-Ăla cu televizorul,
Foarte mincinos de fel,
Se miră că senatorul
E mai mincinos ca el...

P

ăi... da! Că tot de la un
anumit
post,
„mințim
poporul, cu televizorul”, aflăm că
PSD s-a declarat foarte deranjat
pentru faptul că un primar
de-al lor, de prin Dâmbovița, a fost
trimis în arest la domiciliu, acuzat
fiind că ar vrea să fure alegerile.
„Poliție politică”, au urlat socialdemocrații... Ce făcuse omul lor?
O nimica toată, a mutat fictiv 67
de alegători în comună înaintea
scrutinului programat pentru 27
iunie, la adresele unor oameni care
nu aveau habar că au luat în spațiul
locativ niscai „turiști”. Mda... și
ce-a făcut, exact, ce-a făcut omul
așa de grav?
-Așa bine-au dat din gură
Că pe mulți îi păcăliră.
Chiar și primarul acuzat
E convins că n-a furat.

B

ine, ți-a luat-o înainte
un senator AUR, Mircea
Dăneasa, care și el a vrut să

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

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,
nu lucrăm decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.

0372.032.313

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

Săptămâna pe scurt

PAGINA

prin AFIR. Nu contează că n-are
cine cânta la pian (4 bucăți), flaut
(45), orgă (2), acordeon (8), fluiere
(45), mandolină (6), nai (14) etc.,
musiu primarili a cumpărat tot
ceea ce i-a picat la mână. Ar fi o
soluție: sunt pe-acolo și vreo 25 de
trompete, deci aveți de unde să vă
serviți. Bașca 9 tromboane!

Î

chestionat despre cum o să
și
să-și
convingă colegii să-l voteze: „Vă
dați seama, cred că am convins o
Românie să fiu prim-ministru, să
fiu susținut de coaliție, cred că este
mai simplu să conving niște colegi
să mă susșină la președinția PNL”.
Alo, frate, ce-ai pățit, vorbește gura
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
fără tine ? Nu noi te-am numit să fii
www.ziarulploieştii.ro
mahărul turmei guvernamentale,
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
ai uitat?
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
-Gura mea...mă simt ... dezarmat,
https://facebook.com/
Nu mai sunt cum eram, m-am blocat,
Casa de Presa Ploieştii
Nu mă pot controla, e ciudat,
Editor: SC Sprinten Infomar SRL
Ceva la limbă mi s-a stricat.
Potrivit CODULUI PENAL,
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.

ACTUALITATE

multe
produse
alimentare
în
portbagajul unui
autoturism.
Jandarmii
au
identificat persoanele și au întocmit actele
de sesizare a organelor de urmărire penală
sub aspectul șăvârșirii infracțiunii de furt și
rupere de sigilii, iar persoanele și produsele
sustrase au fost predate pe bază de procesverbal pentru continuarea cercetărilor.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE FURT CALIFICAT ȘI
DE EFECTUARE DE OPERAȚIUNI
FINANCIARE ÎN MOD FRAUDULOS
Polițiștii de investigații criminale din

cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești
au efectuat două percheziții atât la
domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea
infracțiunilor de furt calificat și efectuarea
de operațiuni financiare în mod fraudulos,
cât și la un alt imobil. „Descinderile au avut
loc pe raza municipiului Ploiești și pe raza
localității Vălenii de Munte. Din cercetări

a reieșit faptul că, la data de 17 mai a.c.,
persoana bănuită ar fi furat un portofel
din sediul unei instituții, ulterior folosind
cardurile bancare pentru efectuarea de
operațiuni financiare. Prejudiciul cauzat
prin activitatea infracțională este de 1.500
de lei”, a precizat IPJ Prahova. În cauză,
polițiștii au pus în aplicare două mandate
de aducere, atât bărbatul bănuit, cât și o
femeie fiind conduși la sediul poliției pentru
audieri. „La percheziții au participat polițiști
ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Prahova. Suportul de specialitate a fost
asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din
cadrul Poliției Române”, a mai anunțat IPJ
Prahova.
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PRIMARUL VOLOSEVICI CANDIDEAZĂ
A IEȘIT
PENTRU PREȘEDINȚIA PNL PLOIEȘTI GARDA DE
La Câmpina a fost dizolvat Biroul Permanent
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
MEDIU LA
depus deja candidatura: „Da, confirm,
Horia Tiseanu, îndepărtat
TREABĂ!
de la conducerea liberalilor
mi-am depus candidatura pentru conducerea
câmpineni

P

rimarul
Ploieștiului
Ploieștiului,
Andrei
Volosevici, a anunțat că are în vedere
să candideze la funcția de președinte al PNL
Ploiești, poziție ocupată din februarie 2020,
cu caracter interimar, de senatorul Roberta
Anastase. Volosevici a spus public că și-a

PNL Ploiești. Așa cum se întâmplă peste
tot în țară, primarii sunt și președinții
organizațiilor politice. Mi-am permis acest
lux, dacă pot spune asta, de a candida, pentru
că am demonstrat la alegerile de anul trecut
cine sunt și ce reprezint. La parlamentare, de
exemplu, când am condus PNL Ploiești, am
reușit să câștigăm alegerile în fața PSD și USR
Plus, în acel context dificil, spre deosebire de
județ, unde PNL a pierdut.” Primarul a mai
spus că va face echipă cu orice membru al
PNL Ploiești, cu alte cuvinte, nu vine musai
cu o echipă dinainte pregătită.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Săptămâna trecută, Biroul Permanent
Județean al PNL Prahova a hotărât
dizolvarea Biroului Permanent Local
al organizației PNL Câmpina, implicit
demiterea președintelui filialei locale, fostul
primar Horia Tiseanu. Provizoriu, locul său
a fost luat de directorul general al Conpet
SA, Dorin Tudora. Se pare că acesta va avea
sarcina de a organiza alegerilor interne.
Horia Tiseanu, care a obținut funcția în
cadrul alegerilor interne din anul 2017, a
declarat că știa încă de toamna trecută că se
pregătește debarcarea sa.

C

omisariatul Județean Prahova
al Gărzii Naționale de Mediu
a anunțat că Primăria Iordăcheanu
a fost amendată cu 25.000 lei pentru
depozitările necontrolate de deșeuri
găsite în localitate. În comunicatul de
presă al instituției se precizează: „La data
controlului, pe raza comunei, în apropierea
DC 60, care face legătura între satele
Iordăcheanu și Valea Cucului, s-a constatat
că sunt depozitate deșeuri rezultate din
construcții, demolări, saci, vegetale, deșeuri

PRIMĂRIA
SE FAC IAR INTERNĂRI
BĂICOI AR VREA NON-COVID LA CÂMPINA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
UN PASAJ RUTIER
e la 1 iulie, Spitalul din Pentru pacienții infectați cu virusul
Câmpina devine accesibil și Sars-Cov 2 vor fi 30 de paturi, restul
D
PESTE DN1
pentru pacienții non-Covid, a anunțat locurilor fiind pentru ceilalți bolnavi.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
rimăria Băicoi a finalizat studiul de fezabilitate
pentru construirea unui pasaj rutier suspendat
peste DN1, poziționat la intersecția dintre strada
Înfrățirii și DN1 București-Brașov. Construcția ar
urma să coste aproximativ 20 milioane de euro,
iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene.
Autoritățile spun că imediat cum se deschide o axă
nouă în bugetul Comisiei Europene pentru perioada
2021-2027 vor depune un proiect în acest sens. Acesta
ar fi al treilea pasaj din Prahova, după cel construit de
Primăria Câmpina și cel realizat de Consiliul Județean
Prahova, la intersecția dintre DN1 B și drumul spre
Păulești (DJ 102). Argumentul investiției îl știu cu
toții: zona este periculoasă pentru participanții la
trafic, cu multe accidente, din cauza faptului că se intră
greu în Băicoi dinspre Câmpina și se iese la fel de greu
spre Ploiești.

P

conducerea unității sanitare. Se vor
trasa circuite separate, iar Secția
de Terapie Intensivă va fi destinată
exclusiv
pacienților
non-Covid.

De asemenea, tot de la 1 iulie 2021 va
fi redeschisă și Secția de Recuperare
Medicală, situată în clădirea de pe
Strada Vasile Alecsandri. La începutul
iunie, la scurt timp după
iu
aapariția Ordinului 753/2021
aal Ministerului Sănătății,
ccare permite redeschiderea
unităților cu paturi pentru
u
toți pacienții, dar în anumite
to
conducerea
ccondiții,
Municipal
și
SSpitalului
Primăria
Câmpina
au
P
început demersurile pentru
în
rredeschiderea centrului. Acest
lucru se întâmplă la aproape
lu
un an de când spitalul a fost
u
declarat suport-Covid.
d

MDLPA VA PRELUA FINANȚAREA SPITALULUI SINAIA
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

M

inistrul
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, Cseke Attila, a
A
aanunțat că CNI va prelua finanțarea
SSpitalului Orășenesc Sinaia, cel la
ccare autoritățile se chinuie de peste
220 de ani să-l realizeze și pentru care,
în prezent, există un constructor:
„„Săptămâna aceasta, am pus în
transparență decizională proiectul
tr
de Hotărâre de Guvern pentru
d
finalizarea unui spital început în anii
,
990, din care avem 10% construiți.
Acum o să preluăm finanțarea la
A
Ministerul Dezvoltării, prin CNI, și
M

Săptămâna pe scurt
ACȚIUNE “ALCHOOL&DRUGS” ÎN
PLOIEȘTI ȘI BUCOV
În cadrul unei acțiuni “Alchool&Drugs”,
destinată combaterii conducerii pe
drumurile publice a autovehiculelor
de către persoane aflate sub influența
băuturilor alcoolice sau substanțelor
psihoactive, polițiştii Serviciului Rutier din
cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliție
Prahova au depistat, în jurul orei 20.40, pe
Aleea Prislop din municipiul Ploieşti, un
autoturism al cărui conducător auto a fost
testat cu aparatul Drugtest. „În urma testării,
a fost obținut un rezultat pozitiv, indicând

prezenţa unor
substanțe
susceptibile de a
avea efect psihoactiv în organism”, a precizat
IPJ Prahova. În cauză a fost întocmit dosar
penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii

o să implementăm proiectul. E vorba
despre Spitalul Sinaia. Acolo s-a
întrerupt construcția din cauza lipsei
finanțării.” Primarul Vlad Oprea
a detaliat, spunând că ar fi vorba
despre 24 de milioane de euro pentru
finalizarea și dotarea unității sanitare.
În județul Prahova, CNI are 20 de
obiective de investiții, cu o valoare
totală de 225 de milioane de lei.
Dintre acestea, nouă sunt în curs
de contractare, cu valoare de 77,8
milioane lei, iar șase obiective sunt în
curs de achiziție publică, în cuantum
de 66,16 milioane lei.

de conducerea unui vehicul sub influenţa
alcoolului sau a altor substanţe, faptă
prevăzută şi pedepsită de Codul penal. Un
caz asemănător a avut loc pe raza localității
Bucov. Astfel, pe timpul nopții, în localitatea
Bucov, pe DN1B, în jurul orei 01.30,
polițiștii Serviciului Rutier au oprit, pentru
control, un autoturism condus de un tânăr
în vârstă de 19 ani, din Ploiesti. „În urma
testării cu aparatul Drugtest, acesta a indicat
un rezultat pozitiv, indicând prezența
unor substanțe susceptibile de a avea efect
psihoactiv. În cauză a fost întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii
de conducerea unui vehicul sub influenţa
alcoolului sau a altor substanţe, faptă
prevăzută și pedepsită de Codul penal”, a

voluminoase(saltele), mobilier, deșeuri din
plastic. Pentru neconformitățile constatate,
comisarii au stabilit măsuri cu termen
și caracter obligatoriu de realizare, în
sarcina Primăriei Iordăcheanu, pentru
valorificarea/eliminarea
deșeurilor
și
salubrizarea zonelor afectate de depozitări
neconforme.” În ultima perioadă, GNM-CJ
Prahova a efectuat mai multe verificări și a
dispus sancțiuni: 15.000 lei unui firme din
Ploiești, pentru un șantier ce nu repectă
anumite norme; 50.000 lei Primăria Băicoi,
pentru depozitările necontrolate de deșeuri
din spatele bisericii de pe DN1; 100.000 lei
Vega Ploiești; 40.000 lei unui operator din
Mizil pentru nerespectarea prevederilor
Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;
50.000 Primăria Urlați tot pentru depozite
necontrolate de deșeuri; 47.000 lei
unei agent economic din Urlați pentru
abandonarea deșeurilor pe un curs de apă;
50.000 lei Primăria Puchenii Mari pentru
abandonări masive de deșeuri ulterior
împinse în suprafața deținută de Romsilva.
precizat IPJ Prahova. În urma administrării
probatoriului, față de tânăr a fost dispusă
măsura reținerii pentru 24 h.
INCENDIU VIOLENT LA O
LOCUINȚĂ DIN SLĂNIC
Pompierii militari au fost solicitați să
intervină pentru stingerea unui incendiu
care a izbucnit la o casă de locuit din orașul
Slănic. Incendiul se manifesta violent la
nivelul acoperișului pe o suprafață de
aproximativ 150 mp. Din fericire, în urma
izbucnitii focului, nu au existat victime.
La fața locului au fost mobilizate două
autospeciale de stingere și o ambulanță.
Pompierii militari urmează să stabilească
motivul care a condus la izbucnirea focului.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.
PAGINA
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DNA DEZGROAPĂ O (PRESUPUSĂ) AFACERE
NECURATĂ CU ILUMINATUL FESTIV DIN 2013

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rocurorii DNA Ploiești
au finalizat o anchetă și
au dispus trimiterea în judecată,
în stare de libertate, a doi foști
directori ai SGU Ploiești, pentru
fapte petrecute în 2013 și care s-ar
referi la organizarea defectuoasă
și la o plată supraevaluată pentru
iluminatul festiv. Este vorba despre
Constantin
Donald-Nicolae
(membru al PSD până în 2016, în
prezent, membru al PNL) și Ovidiu
Negulescu, director general,
respectiv director general adjunct
ai S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L., societate
cu capital integral de stat, având
ca unic asociat municipiul
Ploiești, prin Consiliul Local al
municipiului Ploiești, acuzați de
comiterea infracțiunii de abuz în
serviciu, dacă funcționarul public
a obținut pentru sine sau pentru
altul un folos necuvenit. Alături de
ei a mai fot trimis în judecată și un

om de afaceri, pentru comiterea
infracțiunii de complicitate la
abuz în serviciu. În comunicatul
al DNA se arată: „În rechizitoriul
întocmit, procurorii au reținut în
esență următoarea stare de fapt:
în cursul anului 2013, inculpații
Constantin Donald-Nicolae și
Negulescu Ovidiu, director general,
respectiv director general adjunct
ai SGU, și-ar fi îndeplinit în mod
defectuos, prin încălcarea legislației
primare, atribuțiile de serviciu ce le
reveneau în domeniul achizițiilor
publice, în contextul atribuirii
societății administrate de omul de
afaceri, inculpat în prezenta cauză,
a unui contract de achiziție publică
privind închirierea de materiale
pentru iluminat decorativ-festiv
în municipiul Ploiești. Concret,
cei doi directori, în baza unei
înțelegeri anterioare cu omul
de afaceri, ar fi atribuit firmei
administrate de omul de afaceri

contractul mai sus menționat,
fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare, în
condițiile în care se putea proceda
în acest mod doar din motive de
extremă urgență, determinate
de
evenimente
imprevizibile.
Cu titlu de exemplu menționăm
faptul că, doar cu o zi înainte de
a primi invitația de participare
la procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț
de participare, societatea omului
de afaceri ar fi încheiat, cu o altă
firmă, un contract de închiriere a
acelor echipamente de iluminat în
conținutul căruia s-a menționat
în mod expres că beneficiarul final
al serviciilor este S.C. Servicii de
Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..
Față de prețul inițial de închiriere
(491.700 lei), societatea finanțată
din bani publici ar fi achitat omului
de afaceri o sumă de peste două ori
mai mare, adică 1.090.767 lei. S.C.

Servicii de Gospodărire Urbană
Ploiești S.R.L. s-a constituit parte
civilă în procesul penal. În cauză
s-au dispus măsuri asigurătorii
față de cei trei inculpați. Dosarul
a fost trimis spre judecare la
Tribunal Prahova cu propunere de
a se menține măsurile asigurătorii
dispuse în cauză. Facem precizarea
că această etapă a procesului penal
reprezintă, conform Codului de
procedură penală, finalizarea

anchetei penale și trimiterea
rechizitoriului la instanță spre
judecare, situație care nu poate
să înfrângă principiul prezumției
de nevinovăție. Menționăm că
prezentul comunicat a fost întocmit
în conformitate cu art. 28 alin. 4
din Ghidul de bune practici privind
relația sistemului judiciar cu mass
media, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 197/2019.”

DRUM SURPAT
5.065 DE ELEVI DIN PRAHOVA S-AU
ÎNTRE ZÂMBROAIA ÎNSCRIS LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
www.ziarulploieştii.ro
ȘI PREDEAL SĂRARI MirunaaBOGDĂNESCU;
Evaluarea Națională contestației poate modifica, nu pot finaliza/participa la

Rupere de nori în mai multe localități

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova
a anunțat că circulația pe
DJ 219 a fost restricționată pe
banda de circulație ZâmbroaiaPredeal Sărari, din cauza unei
alunecări de teren care a afectat
drumul județean pe o lungime
de aproximativ 12 metri.
Evenimentul a fost înregistrat
ca urmare a precipitațiilor
însemnate cantitativ, căzute în
ultima perioadă. CJ Prahova,
prin Direcția Județeană de
Protecția Plantelor și Întreținere
a Drumurilor Județene, a luat
măsuri imediate prin semnalizări
rutiere specifice, prin montarea
balizelor și a parapeților pe toată lungimea zonei afectate, urmând să
fie efectuată și expertiza tehnică, imediat cum condițiile meteo o vor
permite, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea
reabilitării drumului și redării integrale a circulației rutiere, în condiții
optime. Ploile torențiale din ultimele zile au creat ceva probleme în
Prahova. Astfel, în Bucov, locuitorii de pe străzile Mihai Eminescu
și Nicolae Iorga s-au trezit cu viitura în curte și susțin că autoritățile
locale nu fac nimic pentru a-i ajuta. Rupere de nori a fost și la Vălenii
de Munte, unde apa s-a adunat printre blocuri și pe șosele, oamenii de
acolo spunând că nu au văzut niciodată o asemenea acumulare de apă în
oraș, dar și la Pleașa, unde în câteva minute, pe străzi curgeau șuvoaie.

L

pentru absolvenții clasei
a VIII-a, începută pe 22 iunie
și care se va încheia pe 4 iulie,
s-au înscris 5.065 de absolvenți
din Prahova (131.177 de elevi,
la nivel național). Examenul
a început marți, 22 iunie, cu
proba scrisă la limba și literatura
română, iar astăzi, 24 iunie, se va
desfășura proba la matematică.
Mâine, are loc proba la limba și
literatura modernă. Inspectoratul
Școlar
Județean
Prahova
arată, într-un comunicat, că
primele rezultate vor fi afișate
marți, 29 iunie, până la ora
14:00 (în centrele de examen).
Contestațiile pot fi depuse în
zilele de 29 iunie (în intervalul
orar 16:00-19:00) și 30 iunie
(în intervalul orar 8:00-12:00).
Acestea pot fi transmise și prin
mijloace electronice. Candidații
care depun/transmit contestațiile
prin
mijloace
electronice
completează, semnează și depun/
transmit tot prin mijloace
electronice și o declarație-tip
în care se menționează faptul
că au luat la cunoștință că nota
acordată ca urmare a soluționării

Săptămâna pe scurt
BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A
LOVIT UN AUTOTURISM PARCAT
Polițiștii au fost sesizați de către o femeie
cu privire la faptul că, în timp ce se afla în
autoturismul parcat, în zona Bariera Bucov,
o persoană cunoscută ar fi lovit caroseria
mașinii, folosind un obiect contondent,
provocând mai multe distrugeri. „Polițiștii
au identificat și depistat persoana bănuită
de săvârșirea faptei, bărbatul fiind condus
la sediul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești
pentru audieri. Din cercetări a reieșit
faptul că aspectele sesizate se confirmă,
bărbatul părăsind locul după producerea
PAGINA 4

incidentului. În
cauză,
polițiștii
au întocmit un
dosar
penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
distrugere și tulburarea ordinii și liniștii
publice”, a precizat IPJ Prahova. În urma
administrării probatoriului, făță de bărbat
a fost dispusă măsura reținerii pentru 24
de ore. Ulterior, bărbatul a fost prezentat
Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești,
pentru dispunerea unei măsuri legale.
RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA
Polițiștii rutieri prahoveni au acționat
pe principalele artere rutiere din județ,
scopul controalelor fiind acela, potrivit IPJ
Prahova, de a reduce riscul rutier și de a

după caz, nota inițială, prin
creștere sau descreștere. Pentru
candidații minori, documentele
sunt semnate și de către părinții/
reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi afișate
sâmbătă, 3 iulie.
Absolvenții
învățământului
gimnazial care, în contextul
măsurilor
stabilite
privind
combaterea răspândirii virusului
SARS-CoV-2, au fost în izolare/
carantină sau care, din alte motive
justificate cu certificat medical,

preveni evenimentele rutiere produse pe
fondul conducerii autovehiculelor de către
persoane aflate sub influența băuturilor
alcoolice sau sub influența substanțelor
susceptibile a avea efecte psihoactive. Astfel,
polițiștii au oprit în trafic și au testat cu
aparatul etilotest 547 de conducători auto,
iar în cazul a 14 dintre aceștia aparatul a
indicat valori pozitive (în 5 situaţii valorile
afișate au impus întocmirea unor dosare

examen, pot susține aceste probe
în etapa specială, programată în
perioada 5-12 iulie, precedată
de etapa de înscriere (28 iunie-2
iulie). Dacă aceștia au participat
la una sau mai multe probe de
examen, dar nu au putut finaliza
examenul, li se recunosc probele
desfășurate în perioada 22-25
iunie 2021. Accesul candidaților,
cu respectarea măsurilor de
siguranță epidemiologică în
vigoare, este permis în intervalul
orar 8:00-8:30.

de cercetare penală, iar în 9 situaţii au
fost aplicate sancţiuni contravenționale
și a fost suspendat dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile publice).
TÂNĂR DECEDAT DUPĂ CE A INTRAT
ÎNTR-UN STÂLP CU BICICLETA
Tragedia s-a produs în cursul nopții, pe
strada Pescăriei din Bușteni. Potrivit IPJ
Prahova, din primele informații, un bărbat
în
î vârstă de 24 de ani de ani care se deplasa
pe
p bicicletă ar fi întrat în coliziune cu un
stâlp
electric din beton. Din nefericire,
s
cadrele
medicale prezente la fața locului au
c
declarat
decesul bărbatului. „Cercetările sunt
d
continuate
pentru stabilirea cu exactitate
c
a tuturor împrejurărilor în care s-a produs
accidentul”,
a anunțat IPJ Prahova.
a
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CENTURA BĂNEȘTI-VALEA DOFTANEI
AR PUTEA FI REALIZATĂ DE CNI

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

ăptămâna
trecută,
ministrul
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, Cseke Attila,
a fost la Ploiești, prilej cu care
s-a întâlnit cu președintele
Consiliului Județean Prahova,
Iulian Dumitrescu, împreună
vizitând mai multe șantiere
din județ, realizate prin CNI.
Președintele CJ a anunțat că
„se dorește încheierea unui
parteneriat între administrația
publică județeană și minister
pentru
finanțarea,
prin

Compania Națională de Investiții
(CNI), a variantei ocolitoare
Bănești-Valea Doftanei.”
Centura vine în completarea
tronsonului Valea - Doftanei
- Săcele, deja aprobat pentru
finanțare de CNI, drum care se
dorește o alternativă la DN1.
Ministrul Cseke s-a întâlnit și
cu câțiva primari din județ, iar
aceștia i-au adus la cunoștință
diverse probleme cu care se
confruntă
administrațiile
publice locale, cum ar fi lipsa
arhitecților șefi și procedurile

CE SUNT? SRL-URI
DE SONDARE A
OPINIEI PUBLICE
continuare din pagina 1
i dacă tot veni vorba, se poate vedea cum
un partid care, de fapt, nu există, decât ca
post de televiziune (am numit aici A3), apare
în sondaj deasupra unor partide amprentate
de persoane cu notorietate (discutabilă), ca
Tăriceanu și Ponta, dar care dacă ar candida
în nume propriu ar lua dublul numărului de
voturi al partidului amintit (PPU-SL). Al
doilea lucru care sare în ochi este muchia
pragului electoral pe care partidul-om (PMPBăsescu) o atinge, arătând a pisică dispusă
să cadă în picioare în curtea cui face cum
vrea ea, asta pentru că doctrina (tulbure) i-o
permite. Și ca o paranteză, să nu uităm ultimul
mesaj al întâiului marinar al țării, că viitorul
președinte are mari șanse să fie unul de stânga.
Un alt lucru ciudat este cum a reușit sereleul de
sondare a opiniei publice să scape din vedere
existența unui AUR de 10 procente în 2020
iar astăzi să îl coteze la 12 la sută, ca o scuză
pentru eroarea inadmisibilă de acum șase luni,
în urma căreia “specialiștii” sociologi trebuiau
să tragă obloanele. Greșeală pe care încearcă
timid să o îndrepte, fără însă a-i supăra pe
susținătorii USR, partid-dezamăgire! după
rezultatele în ultimele alegeri. Cât despre faptul
că partidul lui Ponta are tot atâtea procente
cât toate celelalte partide trecute la “Altele”, e
chiar haios. Nu știi dacă să râzi sau să te sperii.
E puțin!? E mult!?…E loc de negocieri. Lipim
sigla lângă un frate mai mare și gata sinecura
de la stat.
Bomboana pe coliva sondată este însă alta,
iar asta dovedește cât de subțiri sunt domnii
“sondatori” în ale meseriei și cât de fraieri
ne cred. Cum, Doamne iartă-mă, să poți
să mai treci UDMR sub pragul de cinci la
sută în condițiile în care, istoria de 30 de ani
postedecembristă a arătat că niciodată ungurii
nu au avut sub 6 procente!? E chiar hilar.
Concluzia? Firmele care se joacă de-a
sondajele, pe bani frumoși, sunt tot alea
care îi fac și emisiunea lui Cabral, “Am
întrebat 100 de români” și că mesajul din
spatele chestionarului este: “FĂRĂ NOI NU
PUTEȚI!”. Care noi? Simplu: IMORALII!

Ș

de
anevoioase
angajare
într-un astfel de post, creșterea
costurilor de execuție pentru
anumite lucrări de construcții

derulare, fi
nanțarea greoaie
în derulare
finanțarea
a lucrărilor majore pe partea
de infrastructură distrusă de
calamități.

NOUĂ LEGĂTURĂ CU SOCIAL-DEMOCRAȚII
DIN CÂMPINA S-AU
JUDEȚUL BUZĂU
artea estică a județului Prahova va avea o nouă legătură cu LUAT DE SALARIUL
buzoienii, după ce președintele Consiliului Județean Buzău,
P
Petre Emanoil Neagu, a anunțat că drumul județean 102C, CislăuMANAGERULUI
Bărăști-Scărișoara-Buda Crăciunești-limită Prahova, va fi complet
reabilitat până la sfârșitul acestui an: „o mare parte a acestui DJ nu a
DE ORAȘ
fost niciodată asfaltată. Este un proiect complex, cu multe consolidări,
are o lungime de peste 11 km și este finanțat din fonduri proprii ale
Consiliului Județean Buzău. Reabilitarea lui deschide și calea dezvoltării
unei zone superbe, cu un mare potențial turistic, cu trasee turistice care
pot încânta pe oricine. Un loc de seamă în istoria locului îl are Doamna
Neaga, fiica lui Vlaicu Clucerul din Cislău și soția lui Mihnea Turcitul,
domn al Țării Românești.” Noua cale rutieră intră în Prahova prin
satul Mireșul Mic, din comuna Sângeru, de unde are ramificații spre
coridoarele importante fie prin Lapoș-Jugureni-Gura Vadului-MizilDN1B Ploiești Buzău, fie prin Sângeru-Apostolache-Bălțești-DN1A,
Ploiești-Cheia-Brașov. Cu mulți ani în urmă, autoritățile din cele două
județe au mai creat un drum (DJ 100 H) care leagă Prahova, prin Lapoș,
de Buzău, prin Tisău.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

P

SD Câmpina a devoalat salariul pe care-l primește
fostul primar al Ploieștiului, Adrian Dobre, angajat pe
postul de city-manager al orașului Câmpina. Potrivit socialdemocraților, Dobre este remunerat cu 14.300 lei, adică 2900
de euro, fără să se facă precizarea dacă este vorba despre
suma netă s-au brută. Aceștia cred că salariul este prea mare
comparativ cu atribuțiile pe care administratorul orașului
le-ar avea: drept de semnătură în relația cu Trezoreria și
unitățile bancare, având delegată calitatea de ordonator
principal de credite; semnează contractele privind
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public
și privat al unității administrativ teritoriale, precum și
contractele de achiziții publice, în care municipiul Câmpina
este parte; este înlocuitorul primarului și viceprimarului în
lipsa acestora din instituție. Dacă le amintim totuși că Dobre
a deblocat proiectele europene din municipiu, s-ar putea ca
banii să nu fie chiar aruncați în vânt, așa cum cred socialdemocrații. Anul trecut, în septembrie, cele mai mari lefuri
din administrația locală arătau cam așa: primar-16.900 lei,
viceprimar-14.300 lei, administrator public-10.300 lei, secretar
general 10.300 lei, arhitect șef-10.000 lei, director executiv al
unui serviciu-10.000 lei, director Poliția Locală-10.000 lei.

CJ PROMITE CENTURA LA BUȘTENI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
ulian
Dumitrescu,
președintele
Consiliului
Județean Prahova, a semnat
contractul pentru elaborarea
studiului de fezabilitate la varianta
ocolitoare Azuga-Bușteni. Acesta
va fi realizat în termen de 90

I

de zile de firma prahoveană
SC
Irimat
Con,
valoarea
contractului fiind de 999.600 RON
(fără TVA), iar fondurile vor fi
asigurate din bugetul CJ Prahova.
Documentația va lua în analiză
două variante de lucru, ambele

Săptămâna pe scurt
ÎN STARE DE EBRIETATE LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au
oprit, pentru control, un autoturism care se
deplasa pe DN1B, din direcția Ploiești către
Buzău. Conducătorul autoturismului a fost
testat cu aparatul alcooltest, care a indicat
o valoare de 0,60 mg/l, alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care, în cauză, a fost
întocmit un dosar penal pentru infracțiunea
de conducere a unui autoturism în stare
de ebrietate. Tot ieri, poliţiștii din cadrul
Biroului Rutier au oprit, pentru control,

pentru un traseu al drumului
ocolitor de 8-9 km; noul tronson va
avea poduri și pasaje peste cursul
râul Prahova și afluenții acestuia,
lucrări de consolidare și protecție
împotriva căderii stâncilor etc.
Dumitrescu a precizat: „Consiliul

un autoturism ce se
deplasa pe strada
Transilvaniei
din
Ploiești. Conducătorul
auto a fost testat cu aparatul etilotest,
valoarea testării fiind de 0,42 mg/l, alcool
pur în aerul expirat. Poliţiștii au întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducere sub influența
alcoolului. „Reamintim conducătorilor
auto faptul că atunci când se urca la volan
sub influența băuturilor alcoolice sau a altor
substanțe, atât simțurile le sunt reduse, cât
și capacitatea de concentrare și reacție, fiind
un pericol pentru ei înșiși și pentru ceilalți
participanți la trafic”, a precizat IPJ Prahova.

Județean Prahova lucrează pentru
prahoveni, dar și pentru românii
care pierd ore în șir în traficul
de pe Valea Prahovei. Studiul
de fezabilitate pentru varianta
ocolitoare Azuga-Bușteni va fi
finalizat în 90 de zile, după care

O CISTERNĂ PLINĂ CU MOTORINĂ
ȘI BENZINĂ, RĂSTURNATĂ
APROAPE DE GHERGHIȚA

vom trece imediat la licitația
execuției drumului. În perioada
următoare, vom contracta și
studiile de fezabilitate pentru
variantele
ocolitoare
Mizil,
Păulești, Comarnic, Bănești-Valea
Doftanei.”

Pompierii militari au fost solicitați să
intervină după ce o cisternă încărcată cu
motorină și benzină s-a răsturnat la ieșire
de pe Autostrada A3 București – Ploiești,
spre Gherghita. Cisterna era încărcată cu 17
tone benzina și 14 tone motorina. Mașina
de mare tonaj s-a răsturnat pe o parte și
a prezentat scurgeri de combustibil pe la
gura de încărcare. Potrivit ISU Prahova,
șoferul este rănit ușor. La fața locului au fost
mobilizate două autospeciale de stingere,
o descarcerare și o ambulanță. Pompierii
au acționat pentru asigurarea măsurilor
specifice de protecție. Pentru prevenire
oricărui accident, a fost transvazat produsul
într-o altă cisternă de la firma aparținătoare.
PAGINA

5

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

24 - 30 iunie 2021

ZIUA UNIVERSALĂ A IEI

P

e 24 iunie, în România și oriunde în lume, acolo unde trăiesc români, este marcată
Ziua Universală a Iei, sărbătoare instituită în 2013, la propunea comunității La
Blouse Roumaine, fondată de Andreea Diana Tănăsescu. Nu întâmplător organizația
poartă acest nume, „La Blouse Roumaine” fiind și o pictură în ulei de Henri Matisse,
realizată din 1940, ce a făcut cumva cunoscut în lume portul nostru popular. Și nu
întâmplător a fost aleasă această zi care coincide cu sărbătoarea creștină a Nașterii
Sf. Ioan Botezătorul, iar în mitologia populară, cu Sânzienele sau Drăgaica, primele
simbolizând bunătatea zânelor, iar ultima, un ritual de origine agrară pentru
prosperitatea și protecția culturilor. Așadar în această zi se împletesc trei dintre cele mai
profunde trăsături ale spiritualității românești.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
continuare din pagina 1

S

e presupune că termenul „ie” ar proveni
din latină, „tunicae lineae” însemnând
tunică subțire purtată pe piele. Specialiștii
afirmă-iar mărturie stau idolii descoperiți

în diverse regiuni- că apariția acestui obiect
vestimentar specific femeilor ar trebui căutată
prin cultura Cucuteni (5.200 până în 3.200
î. Hr.) pentru Moldova, Basarabia, nord-

DE LA VREME BACOVIANĂ,
LA CĂLDURĂ EXCESIVĂ!
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ÎN PLOIEȘTI, MAXIMELE VOR URCA LA 33 GRADE CELSIUS
continuare din pagina 1

D

acă v-ați săturat după o lună și
jumătate de ploi, de coduri galbene
și portocalii, trebuie să știți că ele nu vor
înceta cu totul, dar vremea ne aduce altă
surpriză, trecerea la cealaltă extremă,
caniculă!
Administrația
Națională
de
Meteorologie a emis prognoza pentru
14 zile, iar vestea este că un front de aer
cald a pătruns în țara noastră din vest,
la Timișoara înregistrându-se, astăzi,
40 grade Celsius, iar la București sunt
anunțate, mâine, temperaturi de de 34
grade. În Ploiești, maxima va fi atinsă
mâine și sâmbătă, când termometrele vor
arăta 33 grade.
Să vedem însă cum va fi vremea în
Muntenia, la munte și pe litoral:
Muntenia: vremea va fi în încălzire
treptată astfel că, de la valori medii de
25-27 de grade, se va ajunge la valori în
jur de 35 de grade în intervalul 24-26
iunie, când local va fi caniculă în timpul
după-amiezilor. Ulterior sunt estimate
temperaturi maxime de 31-32 de grade, iar
la începutul lunii iulie, media regională a
acestora va fi în jur de 29 de grade. Nopțile
vor fi tot mai calde în prima săptămână,
când media minimelor va crește de la 15-16
grade, până spre 19-20 de grade, iar după 27
iunie se va reveni treptat la minime în jur
de 17 grade. Instabilitatea atmosferică va fi
temporar accentuată, astfel că în special pe
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parcursul după-amiezilor, se vor semnala
averse torențiale. Aceste fenomene vor fi
mai probabile după 26 iunie.
Munte: de pe 25 iunie vremea se
va încălzi, devenind caldă, cu maxime
pentru tot spațiul montan de 25-26 de
grade și minime de 15-16 grade. Pentru a
doua săptămână nu sunt estimate variații
termice semnificative, tendința fiind de
scădere ușoară, astfel maximele vor fi în
medie de 21-23 de grade, iar minimele de
12-14 grade. Pe tot parcursul intervalului
instabilitatea atmosferică va fi pronunțată
și se va manifesta cu precădere în timpul
după-amiezilor, prin averse torențiale,
grindină și vijelii. Aceste fenomene vor fi
pe areale ceva mai restrânse până pe 26
iunie.
Litoral: temperatura aerului va ajunge
până la medii diurne de 30-31 de grade,
începând cu 25 și 26 iunie. În cea de-a doua
săptămână, vor fi ușoare variații termice, în
jurul valorii de 28 de grade. Evoluția va fi
asemănătoare și pentru valorile minime,
ce vor crește treptat până în 26 iunie, când
se va atinge o medie de 21-22 de grade, iar
ulterior acestea se vor situa, în general, între
18 și 20 de grade. Instabilitatea atmosferică
va fi temporar accentuată, astfel că în
special pe parcursul după-amiezilor, se vor
semnala averse locale. Aceste fenomene
vor fi mai probabile în primele zile ale lunii
iulie.

estul Munteniei și sud-estul Transilvaniei și
prin cultura Vădastra (Neoliticul Mijlociu),
în Oltenia. Mărturii certe apar și în celebrele
monumente Tropaeum Traiani (108-109
d.Hr.) din comuna Adamclisi, Dobrogea
și Columna lui Traian (113 d.Hr.), de la
Roma, acestea conservând imaginea săpată
în piatră a unor costume similare portului
contemporan.
Arta coaserii iilor s-a transmis din
generație în generație poate exact pentru
a nu pierde această tradiție care face parte,
fără exagerare, din fibra și firea poporului.
Aceasta este considerată cea mai importantă
piesă din costumul popular, care îmbracă
diferite forme în funcție de regiune, vârstă: în
partea de sud a țării erau țesute din borangic,
accesorizate cu broderii la gât și cu mărgele
la mâneci; în Moldova, se practica broderia
în spic; culori temperate pentru femeile
căsătorite și senioare; modele în culori vii,
pentru fetele tinere.
Evident că tradiția populară a consacrat o
serie de categorii de ie:
-Cămașa cu altiță (Bucovina, Moldova,
Oltenia, Muntenia, în zona Branului și a
Covasnei) este alcătuită din guler-piept
și mâneca, denumită altiță (porțiunea de
broderie care acoperă umărul), încrețul
(o fâșie ornamentală în ton deschis, după
altiță), râurile sau rândurile cusute de pe
mânecă și brețara;
-Cămașa cu tăblie (Hunedoara și
împrejurimile Aradului) elimină încrețul,

dar mâneca este acoperită cu un ornament
bogat de la locul de unde începe altița pe
umăr până în dreptul încheieturii mâinii;
-Cămașa cu lăncez (sud- estul
Transilvaniei, Valea Bistriței, nordul județului
Neamț și
Bucovina) se caracterizează
prin apariția sub gulerul iei a unei fâșii
ornamentale, ca un galon (fodore), a cărui
încrețitură e acoperită cu un lăncez;
-Cămașa cu platcă (Maramureș și Bihor)
are ornamentul de pe umăr din crățele, un fel
de fagure.
Iar motivele urmează linia de unire a foilor
trupului cu platca. Se remarcă ia de Oaș,
predominant galbenă și cea de Maramureș,
predominant verde;
-Ia cu umăr (sudul Transilvaniei, zona
Sibiului și Făgărașului) aduce, în locul altiței,
o fâșie îngustă ornamentală, care acoperă
umărul, denumită umeraș sau umăr, precum
și una similară în zona cotului, „pisti cot”.
Gulerul (obzincă) este cusut fin, iar mâneca
păstrează brețara;
-Ia cu ciocănele (de Săliște) provine din ia
cu umăr, broderia fiind înlocuită cu panglici
negre cusute cu mașina, pe mânecă și piept,
iar ornamentația policromă de pe guler,
umăr, „pisti cot” și brețara sunt negre, cu rare
intervenții de roșu, galben sau albastru;
-Cămașa cu chiept sau ciupag (Țara
Lăpușului, Munții Apuseni și Câmpia
Transilvaniei) are ornamentele geometrice
cusute pe încreț, cromatica ducând cu
gândul la pământ (albastru închis) și soare
(galben și roșu).

UZINA 1 MAI PLOIEȘTI, ÎN
DOCUMENTARELE EPOCII
continuare din pagina 1
n același timp,
susținea
o
serie
întreagă
de
echipamente
civice,
de la club, bibliotecă,
dispensar și până
la baze sportive sau
ștranduri. Astfel, uzina
și cartierul funcționau
ca două piese ale aceluiași angrenaj ce
împreună produceau orașul.” Evenimentul a
constat în proiectarea a trei documente din
arhiva Sahia Vintage: reportaj de la Steagul
Roșu (Alexandru Sîrbu-1956 ), Uzina
(Slavomir Popovici- 1963) și Iosif Lisowski
(Eugen Popiță, Pantelie Tuțuleasa-1963).
Discuția pe marginea filmelor, moderată de
Claudius Dociu, președinte UZPR Prahova,
a fost susținută de Victor Săvulescu, fost
primar al Ploieștiului și inginer în cadrul
Uzinei 1 Mai, Alex Axinte și Alin Tomozei,
ambii implicați în proiecte de recuperare
a istoriei locale și totodată urmași ai unor

Î

personaje din filmele prezentate.
Evenimentul a fost organizat de Asociația
One World Romania, în colaborare cu
Filarmonica
„Paul
Constantinescu”,
Asociația ATOM Ploiești, UZPR, Ploieștii.ro
și DADA Media Consulting.
KineDok este un program unic în
Europa prin amploarea sa, desfășurându-se
concomitent în 6 țări partenere: Cehia, Slovacia,
Ungaria, Croaţia, Bulgaria și România. Fiecare
dintre țările participante contribuie cu cele mai
noi documentare, care rulează apoi în sute de
locații din toate cele 6 țări.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CELE 6 MĂRCI
ÎNREGISTRATE DE LA PETROLUL?

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
lubul FC Petrolul Ploiești a postat pe
site-ul oficial un comunicat de presă
în legătură cu contractele de licență asupra
mărcilor Petrolul Ploiești, după ce acest
subiect a ajuns în dezbatere și în ședința
Consiliului Local.
„În condițiile în care cele șase contracte
de licență exclusivă asupra mărcilor Petrolul
Ploiești s-au încheiat pe data de 18 iunie a.c.,
iar Consiliul Local al Municipiului Ploiești a
adoptat o Hotărâre privind organizarea unei
licitații publice pentru atribuirea acestora,
clubul nostru a înaintat o adresă oficială către
Primăria Municipiului Ploiești, solicitând
dreptul de folosință pentru aceste mărci,
până la finalizare procedurilor de atribuire

C

prin licitație publică. Considerăm, astfel, că
s-ar ajunge la o continuitate firească, atâta
vreme cât clubul nostru este recunoscut,
atât printre suporterii săi, cât și la nivelul
întregului fotbal românesc, drept FC Petrolul
Ploiești, echipa de patru ori câștigătoare a
titlului național și triplă câștigătoare a Cupei
României.
Până la sosirea unui răspuns oficial, dar și
pentru a respecta cadrul legal, clubul nostru
a hotărât să nu folosească cele șase mărci în
afara perioadei contractelor de licență. Vă
mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm
că vom face toate eforturile pentru rezolvarea
acestei situații! Hai Petrolul!”, se arată în
comunicatul clubului galben-albastru.
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SCURT ISTORIC AL SĂRII ÎN PRAHOVA ȘI ROMÂNIA,
DIN VREMURI NEȘTIUTE ȘI PÂNĂ ASTĂZI
la Săraru (satul Sărari, aparținând
jumătate de Surani și jumătate
de Predeal Sărari) este posibil
să fie vorba de satul Vitioara,
din Predeal Sărari. Acestea două
se închid probabil în 1705, iar
motivația este una economică:
„fiind ocne multe și se scoate sare
multă, care neputându-se vinde cu
preț bun, venitul ţării și al domniei
se află la scădere.” În ordine, apar
ocnele de la Telega (1562), Teișani
(1682) și Slănic (1689).
UTILIZARE

Dr. Dan Monah, una dintre personalitățile marcante ale arheologiei
preistorice, afirmă, în lucrarea „Sarea în preistoria României”, că
geologii români au inventariat în țară peste 300 de mari depozite de
sare, ce acoperă o suprafață de circa 30.000 kmp. Acestea sunt grupate
în două mari zone salifere: prima, în exteriorul arcului carpatic, se
întinde din nordul țării (Suceava) și până prin Valea Jiului, trecând
prin Carpații de Curbură, pe o bandă care ar însuma 1.500 km și
o lățime de câțiva kilometri; a doua, în Transilvania, care ar ocupa
în jur de 16.200 kmp. În afara acestora mai sunt câteva zăcăminte
importante în Maramureș și în Moldova, în afara Carpaților, la
Ibănești-Dorohoi și la Hârlău.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

area se pare că ar fi fost
exploatată pe teritoriul
României de azi de prin anii
6000 î.Hr. Două situri de valoare
excepțională din județul Neamț
stau mărtuirie: Lunca (Vânători) și
Țolici (Petricani); pentru primul,
așezat pe linia zăcământului de la
Oglinzi, cercetătorii de la Muzeul
Județean Neamț și Universitatea
din Regensburg (Germania) au
stabilit vechimea prin anii 6050
î.Hr., iar pentru al doilea, datarea
este localizată în perioada 6.000 3.500 î Hr. De asemenea, cercetările
de la Băile Figa (Bistrița-Năsăud)
au scos la lumină, conservate
ideal, instalații de lemn de acum
3.000 de ani, jgheaburi mari,
troace, lopeți, baroase decupate
din trunchiuri de copac, vase de
lemn și ciocane masive de minerit
realizate din piatră, toate utilizate
la exploatarea sării. Evident că
dacii exploatau sarea înainte de
cucerirea romană. Dar aceștia au
venit cu un plus de tehnologie,
atât cât putea fi, în acele vremuri,
iar urme ale salinelor romane
s-au găsit la Ocna Sibiu, Ocna
Mureș, Cojocna, Sic, Ocna Dej,
Domnești, Mărtiniș, Ocnele Mari,
Mănastur, Bata, Reteag, Ciceu,
Cristur, Arpas, Beclean etc.
PRIMELE ATESTĂRI
DOCUMENTARE
În
analiza
„Exploatarea
zacămintelor
de
sare
din
România”, prof. univ. dr. ing.
Dumitru Fodor, membru titular
al Academiei de Științe Tehnice
din România, scrie că primele
documente care semnalează
existența unor ocne de sare s-ar
referi la Turda (1075), Rona și
Ocna Șugatag (1191), Ocna Dej
(1236), Cojocna (1291) și Ocna
Sibiului (1326)-în Transilvania și
Maramureș și Tg. Ocna (1380),
Ocnele Mari (1408), Ocnele Mici
(1517), Trotuș (1.570), Ghitioara
(1557), Telega (1563) -în Moldova

și Țara Românească. Mai târziu
apar exploatări la Praid, Vișeu,
Câmpulung pe Tisa, Teișani,
Sărari, Grozesti, Ibănești etc. Spre
sfârșitul secolului al XVIII-lea, în
Transilvania se produceau anual
100.000 tone de sare, în Țara
Românească-8.000 tone, iar în
Moldova, în jur de 13.000 tone.
În anul 1938, producția României
Mari se ridica la 350 000 de tone
sare, iar prin anii 1990-2000,
cantitatea de sare solidă era de 2
milioane tone/an, iar cea de sare
în soluție depășea 3 milioane tone/
an.
PRAHOVA, ÎN DOCUMENTE
Prima localitate care ar fi avut
exploatare de sare în Prahova este
„Ghitioara”, „Jitioara” sau Vitioara,
care apare într-un document din
15 iunie 1577. Ea s-ar fi găsit pe
moșia satului Aninișul, ceea ce
i-a determinat pe unii să fixeze
„Ghitioara” undeva, aproape
de Telega. În realitate, având în
vedere că mai târziu apare ocna de

În afară că a fost și a rămas un
adaos alimentar indispensabil și
de conservare a alimentelor, sarea
are o mulțime de alte întrebuințări:
industria chimica-din cele 140 de
produse chimice de baza, peste
80 se obțin folosind, direct sau
indirect, sarea (soda caustică,
clor, carbonatul de sodiu, cloratul
de sodiu); cosmetice- material
tehnologic auxiliar in industria
sapunurilor și a glicerinei;
rafinarea petrolului; industria
textilă-prelucrarea bumbacului,
a stofelor de lână, la colorarea și
imprimarea țesăturilor; industria
pielăriei-curățarea, prelucrarea și
conservarea pieilor. Alte utilizări:
purificarea gazelor nobile de
argon și neon, fabricarea lămpilor
cu vapori de sodiu, producerea
smalțurilor ceramice, la prăjirea
reziduurilor piritoase, la fabricarea
tablei și tragerea sârmelor,
eliminarea gheții și a zăpezii de pe
drumurile publice etc.

(Cluj), Doftana (Telega, Prahova).
Dincolo de importanța economică
a exploatărilor de sare, că mai
sunt sau nu active, acestea au avut
două efecte majore de-a lungul
timpului: pe lângă saline s-au
consolidat și dezvoltat localități
urbane importante; proprietățile
curative inclusiv a apelor sărate au
transformat aceste așezări într-o
reală industrie turistică.
SLĂNIC PRAHOVA
Zăcământul, cu vârsta fixată
prin Tortonianul Superior, se
întinde pe o suprafață de 10 kmp.
Sarea este albă, translucidă, foarte
curată, impuritățile argiloase fiind
rare, avand uneori incluziuni de
gaz metan, care se manifestă în
lungul unei falii ce afectează corpul
masivului. Acesta este dispus în
sinclinal, însă prezintă o tectonică
destul de complicată, manifestata
printr-o cutare intensă a sării.

trecut la exploatarea rezervelor din
zona de sud-est a zăcământului de
sare din Slănic.”
Mina Unirea (208 m adâncime)
a devenit, după ce s-a închis, cel
mai important obiectiv de vizitat
din stațiune, având în adâncuri
camere amenajate, busturi în sare
ale lui Buresbista, Traian și Decebal,
Mihai Viteazul și Mihai Eminescu,
terenuri de sport, locuri de joacă
pentru copii, carting, jocuri
mecanice, spațiu delimitat pentru
tratament. Dar la fel de căutate
sunt, în ordine, Baia Baciului și
Baia Roșie, ambele concesionate,
Baia Verde (domeniul public) și
Muntele Verde, precum și baza de
tratament.
OCNELE ÎNCHISE DE LA
TELEGA
Telega este pomenită prima
oară la 16 aprilie 1562, într-o
pisanie a lui Petru cel Tânăr, care

SAREA, AZI
Venind în zilele noastre,
Societatea Națională a SăriiSalrom are în exploatare 7 saline,
corespunzătoare
sucursalelor
din subordine: Slănic (Prahova),
Râmnicu Vâlcea (Vâlcea),Târgu
Ocna (Bacău), Praid (Harghita),
Cacica (Suceava), Ocna Dej (Cluj)
și Ocna Mureș (Alba). Alte saline
și-au pierdut interesul pentru
exploatare (închise), dar nu și din
punct de vedere turistic: Turda
(Cluj), Coștiui (Maramureș), Ocna
Șugatag (Maramureș), Rona de
Sus (Maramureș), Ocna Sibiului
(Sibiu), Cojocna (Cluj), Sic

Masivull de
d sare este parțiall
dezvelit la suprafață, fiind
cunoscut sub numele de Muntele
de Sare sau Grota Miresei. Aceasta
a reprezentat o raritate de la
formarea ei, în 1914, prin surparea
unei galerii, cu formarea lacului
interior și până la prăbușire, în
2006.
Începuturile istoriei salinei
datează din jurul anului 1685,
când spătarul Mihail Cantacuzino,
realizând potențialul zonei, a
cumpărat moșia Slănic. În actul
de cumpărare se face vorbire
despre faptul că, înainte de anul
d
11685, au existat vechi ocne de sare,
de adâncimi mici, la 5 km est de
d
SSlănic, respectiv, în Teișani.
Prima exploatare a fost deschisă
pe Valea Verde, în anul 1688,
p
iar ulterior (1689-1691) s-au
ia
ccreat minele de la Baia Baciului
șși Dorobănțești. În anul 1713,
proprietarul donează moșia și
p
ocnele de sare Mănăstirii Colțea,
o
din București.
d
Potrivit Salrom, „din anul 1912
s-a
s mai extras sare și din exploatarea
Mihai,
ce a funcționat simultan cu
M
exploatarea
Carol (Principatele
e
Unite).
În același an a fost introdus
U
iluminatul
electric în mina Mihai.
il
Lucrările
de exploatare s-au
L
încheiat
în 1943, când s-a trecut la
în
o nouă exploatare sub minele Carol
și
ș Mihai. Aceasta s-a numit Unirea,
din
d care s-a extras până în 1978,
când
capacitatea s-a mutat în mina
c
Victoria.
Din octombrie 1992 s-a
V

confi
firmã mănăstirii Drăghicești
h
(azi, Mărgineni) satul Telega și
vama de sare. Acesta este anul de
naștere al comunei, despre care
se spune că s-a întemeiat pe lângă
exploatarea de sare. De altfel și
numele este legat de așa numitele
„telegi”, cu care se transporta sarea
către București și de acolo, mai
departe, către Imperiul Otoman.
Exploatarea se făcea prin excavații
în formă de clopot, cu adâncimi
de aproape 100 m. Aici lucrau
mai multe categorii: ciocanașii-cei
care tăiau sarea, 3-4 bolovani/zi;
pârgarii-scoteau sarea din ocna cu
ajutorul crivacului; jumarii- care
asigurau iluminatul; maglașiicei responsabili cu stivuirea și
comercializarea. Ocnele de sare
pesemne ar fi trecut neobservate
dacă acestea nu ar fi fost însoțite de
închisoarea Doftana; condamnații
la moarte sau la muncă silnică pe
viață erau folosiți pentru munca
grea în adâncul pământului. În
anul 1865 se deschide salina
Doftana. Avea un nou sistem de
exploatare, prin puțuri cu două
galerii, „Carol” (126 m) și galeria
„Elisabeta” (96 m). În 1872 sunt
părăsite ocnele, iar în 1900, salina
Doftana. Deci, din Telega s-a
extras sare timp de 338 de ani
(1562-1900). În cavitățile fostelor
saline s-au format lacuri cu apă
sarată, exploatate încă din 1930,
când comuna a devenit cunoscută
drept „Băile Telega”.
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PARTIDE VECHI, PARTIDE NOI, CU
ACELEAȘI ȘANSE DE ZERO SUCCES

A

șadar, CEC de la Chișinău s-a spălat pe mâini de prima obligație pentru anticipatele din 11 iulie – a aprobat lista
finală a concurenților electorali ce urmează a fi incluși în buletinul de vot. Numărul celor înregistrați cuprinde
23 de candidați, dintre care 20 partide politice, 2 blocuri și un candidat independent. Dintre toți candidații doar 2 au
șanse reale de a accede în parlament și alte 2-3 formațiuni ar putea fi, cu greu, în cărți sau la muchia pragului de trecere.
Ceilalți candidați reprezintă fie niște aventuriști politici, fie, pur și simplu, spoileri avansați de unii candidați politici mai
puternici în perspectiva de a mai ciupi din electoratul propriilor adversari sau măcar a mai denigra, în plină agitație
electorală, din imaginea acestora. În rândurile ce urmează ne propunem o radiografie, pe unde succintă, pe unde mai
extinsă, a ultimilor, în funcție de atenția pe care o merită, pe cei cu șanse lăsându-i pentru numerele viitoare.

Pagină coordonată de Misail NICOLAE; www.ziarulploieştii.ro
PESTE O DUZINĂ DE PARTIDE CU ȘANSE DE
ZECIMI DE PROCENTE
Cele puțin peste o duzină și jumătate de partide ce s-au
aventurat în actualul scrutin pot fi divizate în 3 categorii:
partide de aventură, care nu participă activ la viața politică, ci
doar își fac cunoscut numele din vreme-n vreme în campanii
electorale, cu rezultate de sub un procent; partide spoiler,
plătite sau favorizate de regulă de formațiuni ale oligarhilor;
și partide noi, proaspăt create de înalți demnitari sau unii
activiști, sinceri sau controversați, ai vieții publice. Anume în
această ordine și ne propunem să le analizăm în rândurile ce
urmează.
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” (MP
„Speranța-Надежда”), constituită încă în 1997, a participat
la numai 2 scrutine parlamentare sub umbrela altor blocuri
electorale (în 1998 cu „Blocul Social-Democrat SperanțaНадежда” și în 2001, reușind să promoveze un singur candidat
în legislativ, pe lista Blocului Electoral „Alianța Braghiș”) și
2 locale (1999 și 2003), obținând mandate numărate. Al cui
joc îl va face în actualul scrutin încă nu se vede – posibil al
PCRM-PSRM, dacă ne amintim că în 2003, împreună cu alte
partide de flancul stâng (PCRM, PDM, PDAM, PSRM ș. a.) a
figurat printre semnatarii acordului de constituire a Uniunii
de Centru-Stânga (UCS), inspirată de Vladimir Voronin.
Președintele MP „Speranța-Надежда”, Andrei Donică, s-a
remarcat cu o condamnare de un an închisoare cu suspendare,
după ce în 2016 l-a scăldat cu o găleată cu lapte pe Octavian
Armașu, ministru al finanțelor pe atunci. Pe același eșichier
încearcă să vâslească în a treia campanie electorală și Partidul
Regiunilor din Moldova (PRM), constituit deja în 2011 ca
unul cu doctrina democrației populare. Avându-l ca lider
pe bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, a fost conceput
ca o alternativă a Centrului, în special al Alianțelor proeuropene, dar vădit pro-rus. La alegerile parlamentare din
2014 PRM nu trece pragul, iar după ce Formuzal nu mai este
ales bașcan (2015), partidul e preluat în 2016 de Alexandr
Kalinin, președintele diasporei moldovenești din Federația
Rusă. Deși în campania din 24 februarie 2019, în calitate de
concurent electoral nr. 10 pe circumscripția națională declara
că e „alternativa cea mai potrivită pentru adevărații patrioți,
dezamăgiți de Dodon și Partidul Socialiștilor”, și că e „o
adevărată forță pro-rusă ce pledează clar pentru federalizarea
Republicii Moldova” (ca soluție a conflictului transnistrean),
se vede de la o poștă ce hram poartă cei 93 de candidați din
listă (Kalinin nu a reușit să mai convingă 8 pro-ruși pentru
a avea lista completă, de 101 candidați). Mai ales că și acum
se crede „unica formațiune pro-rusă autentică, ce va păstra
statalitatea Moldovei, va reglementa conflictul de pe Nistru
prin federalizare și va declara limba rusă a doua limbă de
stat”. Mai este loc de vreun comentariu?
A treia formațiune de aventură, Partidul „Patrioții
Moldovei” (PPM), spre deosebire „surorile” de mai sus, e un
partid unionist. Doar că cei 55 de candidați desemnați în listă
pledează pentru un referendum privind unirea Republicii
Moldova – nici mai mult, nici mai puțin – cu Federația Rusă.
E drept, ca subiect federal separat, menținând statutul de
republică. „E timpul să ne întoarcem acasă”, este sloganul
lui Mihail Garbuz, liderul acestor „patrioți”. Potrivit lui,
programul lor electoral diferă fundamental de ale tuturor
celorlalte partide, iar avantajele pretinsului referendum
ar fi „integritatea teritorială a Moldovei, reunind malurile
Nistrului, protejarea valorilor ortodoxe, a limbii, identității
și istoriei multinaționale moldovenești, accesul la o piață
economică imensă fără frontiere” și alte basne electorale
verzi, numai bune de pus la uscat pe o culme dintr-o casă
țărănească din trecute veacuri.
PARTIDE GEMENE SUB CĂCIULI DE ABREVIERI
DUBLATE
Prima formațiune spoiler în sensul clasic al cuvântului
pare a fi Partidul Politic „NOI”, lansat la 11 iulie 2020, pe
care alegătorii îl vor confunda cu alt partid, „Noua Opțiune
Istorică”, ambele având aceeași abreviere NOI. Dacă primul
se poziționează ca fiind de centru-stânga, de orientare promoldovenească, cel de-al doilea NOI e mai în vârstă, fiind
succesorul de drept al Partidului Național Român și al
PAGINA
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Asociației Victimelor regimului comunist de ocupație și a
Veteranilor de război ai Armatei Române. Președintele lui,
Victor Alexeev, fost secretar de stat în Ministerul pentru
românii de pretutindeni, anterior activând în PSD-ul condus
de Victor Ponta și care era apropiat de PDM-ul din epoca
Vlad Plahotniuc. În afară de aceeași denumire abreviată, cele
două formațiuni au și alte „afinități” – doi reprezentanți ai
PSD deveniți bine cunoscuți. Liderul „Noii Opțiuni Istorice”,
Victor Alexeev, a fost mai mulți ani șeful organizației PSD
România în Republica Moldova, iar în Partidul Politic „NOI”
își caută loc în capul listei fostul deputat PSD Mihai Cristian
Rizea. Doar că în timp ce Rizea se ia de piept cu CEC și
justiția de la Chișinău pentru a i se permite să figureze alături
de liderul „NOI” Vladimir Dachi, președintele celuilalt
„NOI”, Victor Alexeev, ne-a declarat că deja nu mai conduce
partidul, interimatul fiind asigurat de Svetlana Chesari,
vicepreședinta formațiunii și cap de listă. Surse ce s-au dorit
anonime susțin că Alexeev s-ar fi retras după ce a eșuat cu
tentativa de a schimba denumirea formațiunii în Partidul
Politic Alternativă și Șanse, scontând abrevierea PAS, exact ca
cea a Partidului Acțiune și Solidaritate. Care e rostul acestor
două partide, dacă nu de spoileri, când unul jinduiește
să-și pună căciulă abrevierea celui mai cotat partid în actualul
scrutin, iar reprezentantul celuilalt, Cristian Rizea, după ce
tot trâmbița că o susține pe președinta Maia Sandu, acum
declară că scopul formațiunii în care-și caută scut și fotoliu
este de a face ca Republica Moldova să fie un „stat suveran,
independent, prosper etc.”, și nu… o slugă a României (?!).

Și Partidul Politic „Democrația Acasă”, după ce a
abandonat Mișcarea Politică Unirea, încearcă marea cu
degetul, arogându-și și el o abreviere străină – PPDA.
Succesor al Mișcării de Tineret „Democrația Acasă”, în urma
crizei politice și a revoltelor din aprilie 2009, se înregistrează
la Ministerul Justiției în 2011 ca partid cu aceeași denumire.
În actualul scrutin președintele formațiunii, Vasile Costiuc,
contestat de o bună parte din colegii de partid, speră la un
scor de trecere. Decât că printr-o metodă evident meschină
– poate-poate rupe numărul de voturi necesare pragului și
prin confuzia alegătorilor care ar simpatiza cu Platforma
DA, purtătoare a aceleiași abrevieri în buletinul de vot.
Schimbarea denumirilor partidelor care să se asemene cu
altele, cu șanse în alegeri, este o practică des întâlnită la
Chișinău. Astfel, la alegerile din 30 noiembrie 2014, de rând
cu PCRM a participat Partidul Comunist Reformator din
Moldova, în buletinul de vot figurând cu aceiași abreviere
ca a comuniștilor și a obținut un scor de 4,92% , reducând
simțitor din numărul de voturi jinduite de comuniști. Drept
că foarte curând după acel scrutin a fost radiat din registrul
partidelor politice. Câte din aceste partide spoiler vor fi
radiate și ele din registru, dacă nu cumva au scop de a se
retrage din scrutin, pledând pentru cele care fie le-au plătit
copios, fie le-au promis posturi și funcții în caz că vor accede
la guvernare?
PARTIDE ALE UNOR FIGURI MAI MULT SAU MAI
PUȚIN RĂSUNĂTOARE
La cea de-a treia categorie înclinăm să referim în primul
rând două formațiuni cu un oarecare istoric: Partidul
Verde Ecologist (PVE) și Partidul Legii și Dreptății. PVE
e o formațiune constituită încă din 1992, până în 2012
numindu-se Partidul Ecologist „Alianța Verde” din Republica
Moldova (PEMAVE) și avându-l ca președinte pe regretatul
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de generalul Vitalie Marinuța, fost ministru al apărării în
guvernul Filat (2009-2014). Deși PVE a participat practic
la toate alegerile parlamentare, din 1994 până în 2019, doar
în cel de la 1998 a avut doi reprezentanți în legislativul de
la Chișinău. Ultimele sondaje nu-l cotează cu ceva procente,
decât la rubrica „alte partide”.
Partidul Legii și Dreptății are și el un lider din organele
de forță – generalul Nicolae Alexei. De una singură,
formațiunea nu a trecut niciodată pragul electoral, decât că
Alexei, fost deputat în primul parlament, s-a bucurat un timp
de favorurile ex-președintelui Petru Lucinschi și a figurat pe
listele unor partide, fiind promovat de același Lucinschi în
postul de viceministru de interne și conferindu-i gradul de
general-maior de poliție. Între 1997-2001 mai deține funcția
de director al Departamentului de Combatere a Crimei
Organizate și Corupției, dar este destituit pentru „abuz în
serviciu” și comercializarea ilegală a „corpurilor delicte”,
confiscate de la contrabandiști. În 2004 Curtea Supremă de
Justiție îl condamnă la cinci ani de închisoare cu suspendare,
interzicându-i-se dreptul de „a deține funcții de răspundere
timp de trei ani”. Dar în 2005 este grațiat și ales președinte al
Partidului Dreptății Social-Economice din Moldova, căruia
îi va schimba denumirea în Partidul Legii și Dreptății. Acum
Nicolae Alexei mai face o tentativă de a ajunge deputat,
făcându-i loc în capul listei Marianei Durleșteanu, cea care ar
fi trebuit să ajungă premier prin grațiile PSRM. Dar, te-a mira
să fie cu Doamne-ajută.
Tot din cuibul PSRM se trage și un al candidat electoral
mai degrabă spoiler – Partidul Dezvoltării și Consolidării
Moldovei, al cărui lider este nimeni altul decât fostul om
al lui Dodon, ex-premierul Ion Chicu. „Mai bine moștenea
PSRM-ul”, s-a exprimat o altă fostă mână dreaptă, al lui
Vladimir Voronin, fostul comunist Mark Tkaciuk, după ce
Ion Chicu a anunțat că lansează un partid de centru-dreapta,
al cărui obiectiv este modernizarea Moldovei și integrarea
ei în UE. Greu de legitimat acest obiectiv, când primii pe
listă se regăsesc foștii săi miniștri Viorica Dumbrăveanu
(al sănătății) și Anatol Usatîi (al economiei), fosta secretară
generală a Guvernului, Lilia Ianconi, precum alți foști șefi de
direcții sau instituții guvernamentale din subordinea sa. Mai
ales dacă ne amintim cât de bine au gestionat, tot laolaltă,
criza pandemică.
Alți doi lideri ai altui partid candidat în scrutin vin din alt
cuib, dar de aceeași culoare – a PCRM. Este vorba de Partidul
Acțiunii Comune – Congresul Civic, liderii căruia (dar și în
capul listei) sunt disidenții comuniști Iurie Munteanu, Mark
Tkaciuk și Zurab Todua. Va fi acest partid un ghimpe pentru
socialiști sau o fumigenă contra PCRM?, se întreabă mai
mulţi analiști. E greu de spus, cert este doar că fostul ideolog
al PCRM aruncă toate săgețile în adresa Maiei Sandu.
CE ROST SĂ FIGUREZI ÎN BULETINUL DE VOT FĂRĂ
NICI O ȘANSĂ
Nu am mai catadicsit să analizăm și alte trei formațiuni,
parcă furnici, parcă muște la arat: Partidul Schimbării, lansat
de juristul Ștefan Gligor, un critic dur al corupției din justiție
și aparent susținător al direcției de reforme și democratizare
promovate de Maia Sandu, precum și alte două mai degrabă
partide incognito – Puterea Oamenilor (formațiune lansată
de fostul primar interimar al capitalei Ruslan Codreanu ) și
Partidul Oamenilor Muncii, cu o listă de 65 de candidați,
dintre care numai 24 sunt membri ai acestui partid. Cu 22 de
zile până la alegeri, formațiunea aflată pe locul 22 în buletinul
de vot își propune să obțină 22% din voturi la scrutinul din 11
iulie. Un obiectiv, din start, curat irealizabil.
CEC atrage atenția tuturor partidelor înregistrate pentru
anticipate că până pe 26 iunie inclusiv concurenții electorali
înregistrați pot solicita retragerea întregii liste, înlocuirea
sau excluderea unui candidat. Vor uza concurenții fără șanse
de aceste oportunități sau se vor retrage în favoarea cui? Or,
potrivit unui sondaj făcut public chiar cu 22 de zile înainte
de scrutin, nici unul dintre concurenții analizați nu ajung la
baremul de voturi de cel puțin un procent, iar mai bine de
jumătate dintre ele se înscriu la rubrica „alte partide”, toate la
un loc cotate cu 0,6%.
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EUROPA ÎNCURAJEAZĂ CONFLICTELE
INTERCONFESIONALE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

L

a scurt timp după vizita papei Francisc în Irak, în urmă cu 10 ani, premierul irakian a lansat un apel
la dialog naţional în „spiritul papal al iubirii și toleranţei”. Apel salutat de diverse grupări, inclusiv –
acum câteva zile – de liderul șiit de dreapta Moqtada al-Sadr. Ciudată reacţia la cuvintele papei într-o „ţară
în care creștinii sunt persecutaţi” – nu-i așa? „Irak – sau Orientul Mijlociu – unde creștinii sunt persecutaţi”
este o expresie des întâlnită în Europa, inclusiv la știri. Dar oare chiar așa stau lucrurile? – se întreabă
Koert Debeuf pentru EUObserver, preluat de rador.ro
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Î

mi amintesc un priveghi
din 2013, în clădirea
Parlamentului European din
Strasbourg, organizat de Partidul
Popular European (PPE), la care își
proclama solidaritatea cu creștinii
persecutaţi din Siria. În definitiv,
argumentau ei, rebeliunea din Siria
e sunnită, împotriva alawiţilor
președintelui Bashar al-Assad –
dar și a creștinilor protejaţi de el.
Câteva zile mai târziu, mă aflam
în Siria. Fusesem invitat la ceai de
doi generali care dezertaseră la
rebeli. I-am întrebat care e situaţia
creștinilor. „Unul dintre noi e
creștin”, mi-a spus unul dintre ei.
„Îţi poţi da seama care?” Evident
că n-am putut. Mi-au spus că el,
de fapt, protejează sate creștine
de atacurile lui Assad, care profită
de lipsa de informare din Vest,
pentru a-i acuza pe rebeli de
război interconfesional.
Tinerii sirieni creștini care au
ieșit să protesteze împotriva lui
Assad, în 2011, au fost încarceraţi,
torturaţi și uciși de regim – exact
la fel ca toţi ceilalţi compatrioţi ai
lor de alte religii.
În Irak, nu a fost atacată nici
măcar o singură biserică pe tot
parcursul secolului 20.
Situaţie care s-a schimbat odată

cu invazia Americii și a „coaliţiei
de voinţă” din 2003. Irakul s-a
afundat în haos și a devenit
epicentrul unor grupări extremiste
precum Statul Islamic al Irakului.
Au fost aruncate în aer
nenumărate moschei. Alături de
ele, și câteva zeci de biserici. Da,
creștinii au devenit victime ale
violenţei interconfesionale, exact
ca tot restul populaţiei irakiene.
În ciuda acestui fapt, „Europa
seculară” nu pare să citească decât
știrile privitoare la victimele
creștine.
A-I SALVA PE CREȘTINI DE ISIS?
Această perspectivă confesională a fost cea care l-a
determinat, în 2017, pe adjunctul
ministrului belgian al imigraţiei
și azilului de la acea vreme, Theo
Francken, să decidă să acorde
vize umanitare mai multor sute
de creștini din Alep, pentru a veni
în Belgia. Deși acea operaţiune
pare a fi fost un prilej de fraudă,
ea a fost apărată pe motiv că
„salvează creștini din ghearele
ISIS”. Iar asta în condiţiile în care
nu doar creștinii, ci și yazidiţii cu
precădere, erau vizaţi de ISIS.
Drept urmare a acestei viziuni,
creștinii sunt locuitorii Orientului

Mijlociu care primesc cel mai des
azil. Ceea ce face ca numărul lor
în regiune să-și continue declinul
dramatic. Fenomen care este apoi
folosit din nou drept probă a
persecutării lor.
Dar politica europeană are
consecinţe chiar mai cinice de
atât. Una dintre ele este aceea
că
alimentează
conflictele
interconfesionale din Orientul
Mijlociu, în loc să lupte contra
lor. Atrăgând atenţia doar asupra
creștinilor, Europa generează
resentimente la nivelul celorlalte
grupuri religioase.
Cu
alte
cuvinte,
comportamentul Europei este
confesional
și
alimentează
ostilitatea interconfesională – chiar
și în locuri în care ea nu există, de
fapt, până de curând. Dorind să-i
protejeze doar pe creștini, Europa
le face, în realitate, viaţa mai grea
creștinilor din regiune.
ÎNVĂŢĂMINTELE ISTORIEI
Istoria creștinilor din Orientul
Mijlociu nu face decât să le expună
povestea într-o lumină și mai
cinică.
Cei mai mulţi dintre creștinii
orientali au fost expulzaţi din
Biserică cu prilejul diverselor

IV-V,
concilii din secolele IV
V după
care au fost și persecutaţi. Dacă
biserica egipteană coptă a reușit să
se separe, mulţi alţi „eretici” n-au
avut de ales, în afară de a se refugia
pe meleaguri mai tolerante, și
anume, în Persia.
Cercetările musulmane din
secolul 7 au fost considerate de
mulţi creștini orientali drept o
eliberare de sub jugul bizantin.
Sub cârmuirea islamică, creștinii și
evreii erau obligaţi să plătească un
impozit suplimentar, dar măcar
erau liberi să-și practice religia.
În vreme ce războaiele
religioase, inclusiv cu ereziile,
făceau ravagii în Europa, creștinii
orientali trăiau relativ în pace. Și
cu greu ar fi putut sta lucrurile
altfel, ţinând cont cât de mulţi
erau.
Până la începutul secolului al
XIX-lea, jumătate din populaţia
Imperiului Otoman era creștină.
În consecinţă, conducătorii
otomani au fost surprinși când, tot
în secolul al XIX-lea, francezii s-au
dus la ei și le-au spus că ar trebui
să-i trateze mai bine pe creștini și

că ei,
ei francezii,
francezii îi vor proteja pe
creștini.
Tot Europa a fost cea care a
inventat reprezentarea religioasă
în regiune. Franţa și Regatul
Unit nu s-au mulţumit doar să-și
împartă Orientul Mijlociu între
ele în cursul Primului Război
Mondial. Ambele ţări au introdus
acolo și sisteme politice în care
administratorii erau aleși pe baza
religiei lor. Consecinţele se văd
astăzi cel mai limpede în Liban,
unde totul e aranjat în funcţie de
religie, iar procesul decizional a
devenit imposibil.
Evident că noi nu trebuie să
răspundem astăzi pentru greșelile
strămoșilor noștri. Dar chiar este
exagerat să ceri să se tragă niște
învăţăminte din acele greșeli? Papa
Francisc a înţeles deja acest lucru.
El a recunoscut că, în Irak, oameni
de toate religiile au fost și încă mai
sunt victimele terorii. Acesta este
de altfel și motivul pentru care el
este ascultat acolo.
Din acest punct de vedere,
poate că noi, europenii, avem ceva
de învăţat de la acest argentinian.

GERMANIA ŞI TURCIA – UN NOU
ACORD ÎN PRIVINŢA REFUGIAŢILOR

L

a cinci ani de la semnarea acordului UE-Turcia cu privire la refugiaţi, Berlinul
și Ankara negociază o nouă versiune a acestei înţelegeri. Potrivit informaţiilor
furnizate de Hanbelsblatt, sunt discutate acele puncte care sunt cele mai susceptibile de
a destrăma acordul.
În plus, Grecia, care este direct afectată de migraţia a mii de oameni din Turcia către
UE, pare să fi fost lăsată deoparte, lucru care nu-i convine deloc guvernului grec, mai
scrie ziarul german, citat de To Vima.

L

a negocieri participă Cancelaria
Federală Germană, Ministerul federal
de Externe și prim-ministrul Renaniei de
Nord-Westfalia, Arman Laschet, care a
fost ales recent șeful creștin-democraţilor
germani (CDU), iar, din partea Turciei,
biroul vicepreședintelui Fuat Oktay.
„Toată lumea știe că nu mai este prea
mult timp pentru a se evita haosul umanitar
și politic precum cel din 2016 sau deschiderea
graniţelor turcești cu anul acesta”, se arată
în articol. Experţii se așteaptă ca numărul
fluxurilor migratorii către Europa să
crească din nou din cauza pandemiei. Cu
toate acestea, banii alocaţi în primăvara
anului 2016 prin acordul pentru refugiaţi

epuizaţi. Organizaţiile de ajutor din
aui fost epuizaţi
Turcia așteaptă urgent noi finanţări. „Dacă
nu primim în curând noi finanţări, va trebui
să ne încheiem activitatea imediat”, spune
Ibrahim Dizman, care lucrează pentru
organizaţia pentru refugiaţi Mălteciler
Dernegi, din Istanbul.
Ankara cere extinderea uniunii vamale
cu UE, lucru cu care Atena nu este de acord.
Vechiul acord prevede că Grecia poate
retrimite în Turcia imigranţii intraţi ilegali.
În schimb, UE primește refugiaţi sirieni
din Turcia și sprijină financiar Turcia în
îngrijirea refugiaţilor. Șase miliarde de
euro au fost alocaţi în acest sens pentru o
perioadă de cel puţin patru ani.
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Turcia spera să ajungă la un acord cu UE
pentru ridicarea vizelor pentru cetăţenii
turci și, în același timp, pentru extinderea
uniunii vamale UE-Turcia, astfel încât
aceasta să includă și cărbunele, oţelul și
produsele agricole, lucruri menţionate
în „Declaraţia UE-Turcia” din 2016, dar
niciodată implementate.
În consecinţă, potrivit Handelsblatt,
președintele Recep Tayyip Erdogan este
dezamăgit de acordul anterior, iar acum
Ankara solicită, printre altele, ca în noul
acord cu privire la refugiaţi să fie inclusă
o referire explicită la extinderea uniunii
vamale. Germania este deschisă extinderii
uniunii vamale, dar preferă să nu o includă
în acordul referitor la migraţiune. Atena,
în schimb, se opune unei asemenea
perspective.
Deși situaţia a fost foarte dificilă în
momentul de vârf al crizei refugiaţilor,

astăzi nu există niciun motiv ca Germania
să se prezinte singură la negocieri. În spatele
acestui lucru se află îngrijorarea că Berlinul
va ajunge să cedeze mult în faţa Ankarei.
„Pentru Atena, nu există niciun motiv
pentru revizuirea Declaraţiei UE-Turcia,
făcută acum cinci ani. Pentru a se putea
vorbi despre acest lucru, Turcia trebuie mai
întâi să pună în aplicare acordul existent”,
a declarat un diplomat grec pentru ziarul
german.
Exact acum un an, Turcia și-a deschis
graniţele refugiaţilor care doreau să meargă
în Grecia. Mii de oameni au mărșăluit
spre graniţă în câteva ore, creând scene
devastatoare. Sute de oameni au petrecut
noaptea în frig, în aer liber, sperând că vor
fi liberi să circule pe teritoriul european.
Dar asta nu s-a întâmplat. Aproape nimeni
nu a reușit să treacă graniţa întărită de
poliţia greacă sau de unităţi Frontex ale UE.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare, cataloage, mape de prezentare,
cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afișe, orice tip de formular
financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!
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IOANA, NOI
ȘI ALȚII
Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

D

e la memorabila replică a lui Gică Hagi
”Dar tu unde ai jucat fotbal?”, niciodată n-a
mai fost atât de multă polemică precum e în zilele
noastre, vis-a-vis despre femei și fotbal.
Ioana Cosma e unul dintre comentatorii PRO TV
la acest Euro. O curajoasă, Ioana e, dacă vreți, un fel
de deschizătoare de drumuri, aici la noi, să precizăm
clar acest aspect. A fost în generația de reporterifemei care și-au făcut loc în fotbal, moderează
emisiuni despre fotbal, a și comentat ceva partide de
fotbal feminin, iar acum bifează o altă premieră.
Evident că Ioana nu avea cum să scape de
gura lumii. Și evident că nu avea cum să dribleze
strâmbatul din nas al colegilor de breaslă. Ba că
vocea, ba că talentul. În fine, Ioana e asumată și știe
că de critici nu scapă nimeni, nici dacă ar fi perfect.
Chiar așa, cine e perfect?
Celor care n-au ieșit încă din Evul Mediu al
propriei evoluții și sunt ferm convinși că o femeie
nu poate comenta bine fotbal, lor am să le spun o
vorbă. Ioana, dragii mei, știe fotbal - cred - cât știu
la un loc cam toți colegii ei mai tineri. Și nu caută pe
Google, așa cum sunt convinsă că o mai faceți voi,
ca să priceapă ce e aia o scăriță, o pasă pe poziție
viitoare, închizător, aripă falsă, 3-4-3 sau 4-4-2.
Și pentru că nu vreau să mă enervez
amintindu-mi o replică pe care, la rându-mi, am
auzit-o din partea unui celebru antrenor - ”Știi cam
mult fotbal pentru o femeie” -, nu vă mai plictisesc,
zăbovind prea mult pe tema asta.
Vreau doar să vă propun să trageți singuri
concluziile, despre noi și despre alții. Mă uitam
recent pe pagina de Facebook a celebrului antrenor
de handbal Per Johansson. Pe durata olimpiadei de
la Tokyo, omul va fi specialistul televiziunii suedeze
pe partea de handbal, dar ceea ce mi-a luat ochii a
fost ceea ce am văzut în dreptul secțiunii fotbal.
Dintr-o echipă de 5 oameni, suedezii au așa:
comentator o femeie, Petra Svensson, și încă trei
experte!, iar bărbații n-au prins decât un loc de
reporter și un expert, un fost fotbalist de la Malmo,
Jens Fjellstrom.
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ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (I)
Moto: „Virusurile gripei s-au răspândit mereu foarte rapid…acesta este un dezastru care stă să se întâmple”
– Peter C. Doberty, imunolog, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină
Dr. Alba Popescu, Vitralii - nr. 43

R

ăzboiul biologic nu este o invenţie a epocii moderne.
El a fost practicat încă din antichitate, când hitiţii au
trimis bolnavi de ciumă în taberele egiptene pentru a-și decima
dușmanii înainte de luptă. Diferenţa dintre epoci este făcută
de tehnologia actuală, capabilă să multiplice, să selecteze, să
diversifice și să hibridizeze vectorii războiului biologic. Astfel,
în prezent, o bacterie crescută într-o cămară transformată în
laborator poate fi mai letală ca orice armă chimică. De aceea, nu
întâmplător, arma biologică mai este numită și „arma nucleară
a săracului”. Întrucât, în epoca modernă a accesului public la
informaţii, limita între pandemia spontană, naturală, și atacul
biologic urmat de izbucnirea unei pandemii este tot mai îngustă,
vectorii unei pandemii naturale pot oricând deveni, în ochii
opiniei publice, vectorii unui atac biologic. Dar, și invers, până
la descoperirea „pacientului zero” – la nivelul căruia s-au produs
mutaţiile genomice naturale – orice armă biologică poate fi
considerată „mutaţie naturală” responsabilă de declanșarea
unei pandemii cu efecte devastatoare. Prin urmare, care sunt
caracteristice unei arme biologice? Care sunt principalele categorii
de arme biologice? Care sunt principalii vectori pandemici?
CARACTERISTICILE UNEI ARME BIOLOGICE
Conform definiţiei agreate de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, „armele biologice reprezintă microorganisme
precum virusurile, bacteriile, ciupercile sau alte toxine, care
sunt produse (în laboratoare) și sunt eliberate în mod deliberat
pentru a provoca boli și moarte la om, animale sau plante”. Ele
se constituie în provocări dificile pentru serviciile de sănătate
publică, economie, societate prin numărul mare de decese/
distrugeri de șeptel, recoltă, pe care le generează într-o perioadă
scurtă de timp.
Armele biologice reprezintă o categorie a unei clase mai
mari de arme, denumite Arme de Distrugere (Nimicire) în Masă,
din care mai fac parte armele chimice, armele nucleare și cele
radiologice.
Microorganismele transformate în arme biologice sunt
multiplicate prin biotehnologie, iar manipularea genetică le
induce trăsături pe care nu le avea iniţial, respectiv
- patogenitate mult crescută;
- infecţiozitate mult crescută;
- virulenţă mult crescută;
- rezistenţă multiplă la antibiotice, antivirale sau antimicotice;
- perioadă de incubaţie asimptomatică contagioasă mult
crescută;
- acţiune asupra a numeroase sisteme de apărare ale
organismului uman;
- durată crescută de viaţă a microorganismului în afara
organismului rezervor;
- durată de acţiune limitată în timp (pentru a permite invazia
ulterioară a teritoriului respectiv depopulat);
- tropism selectiv al agentului biologic faţă de anumiţi
receptori specifici unor grupe populaţionale etc.
Ce mai trebuie reţinut este faptul că în cazul unei arme
biologice, niciodată nu se poate identifica „pacientul zero”,
în organismul căruia s-a produs mutaţia letală. Identificarea
„cazului zero” reprezintă dovada de necontestat că un sinistru
pandemic a izbucnit natural. Cu toate acestea, deși este posibil,
nu este obligatoriu ca „pacientul zero” să fie identificat în cazul
unei pandemii naturale, situaţie care poate genera suspiciuni
privind originea ei. Pe cale de consecinţă, există o limită foarte
îngustă între pandemiile naturale și cele produse prin atacuri
biologice, limită spulberată doar prin identificarea „cazului zero”.
Impactul produs de aceste microorganisme asupra populaţiei
umane / animale depinde de mai mulţi factori, respectiv:
- perioada de incubaţie în care organismul devine rezervor
asimptomatic și contagios, care trebuie să fie cât mai lungă;
- calea de transmitere, care poate fi digestivă, aeriană,
hematologică;
- existenţa sau nu a antidoturilor sau a tratamentelor eficiente;
- costurile și durata tratamentelor;
- rata de deces în primele 24-72 de ore de la declanșarea bolii.
Căile de transmitere cele mai periculoase, prin numărul mare
de indivizi care poate fi afectat într-o perioadă de timp, sunt cea
digestivă și cea aeriană.
Spre deosebire de celelalte arme de nimicire în masă, o armă
biologică poate fi fabricată în spaţii mici, este ușor de transportat,
imposibil de detectat (întrucât este incoloră, insipidă, invizibilă),
fiind supranumită arma nucleară a săracului.
În cantităţi egale , armele biologice sunt mult mai ucigătoare
decât cele chimice. De exemplu, doza letală botulinică ingerată
este de 0,1 micrograme, iar inhalată este de 5 micrograme.
Doza letală inhalată de VX Lethal Nerve Agent, cel mai toxic
neuroparalizant, este de 1000 de micrograme. Fiind de 200 de
ori mai mare decât cea de toxină botulinică. În plus, proliferarea

acestor tipuri de arme se realizează natural, fiind vorba despre
organisme vii. Prin urmare, o armă biologică performantă
poate declanșa, cu ușurinţă, o pandemie globală, cu efecte în
plan demografic, economic, social, politic greu de gestionat,
surclasând, prin complexitatea consecinţelor, orice altă armă de
nimicire în masă.
Deși perfecţionarea, producţia și stocarea armelor biologice
sunt interzise prin Convenţia din 10 aprilie 1972, realitatea a
demonstrat continuarea cercetărilor și producţiei în domeniu
chiar și în laboratoare improvizate, cum a fost cazul sectei
japoneze Aum Shinrikyo, conduse de Shoko Asahara, care
începuse producţia în scopuri teroriste. În acest sens, terorismul
biologic sau bioterorismul reprezintă utilizarea sau ameninţarea
cu utilizarea de arme biologice – microorganisme sau toxine
biologice, capabile să producă îmbolnăvirea sau decesul fiinţelor
umane, animalelor, insectelor și plantelor – în scopul îndeplinirii
unor obiective politice / economice”.
PRINCIPALELE CATEGORII DE ARME BIOLOGICE

• ARMELE BIOLOGICE CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA
SĂNĂTĂŢII UMANE
Center for Disease Control and Prevention Atlanta (C.D.C.
Atlanta – Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din
Atlanta a clasificat armele biologice care acţionează asupra
omului în trei categorii, în funcţie de patogenitate, mortalitate
și ușurinţa procurării, producerii și diseminării în mediul
înconjurător, după cum urmează:
· Clasa A (ușor diseminabili și transmisibili de la om la om,
foarte patogeni, mortalitate foarte ridicată, pot genera panică
publică și insubordonare civică, având impact major asupra
serviciilor de sănătate publică, economiei, relaţiilor sociale,
stabilităţi politice):
· transmitere aeriană. Bacillus anthracs (antrax), Variola
major (variolă), Yersinia pestis (ciuma), Francisella tularensis
(tularemia), Filoviridae (febrile hemoragice Ebola și Marburg),
Arenaviridae (febrele hemoragice Lassa și Argentiniană);
· transmitere digestivă neurotoxină de Clostridium botulinum
(botulism) ;
· Clasa B (relativ ușor de diseminat, morbiditate moderată
și mortalitate scăzută, pot genera și ele panică publică, având
impact major asupra serviciilor de sănătate publică și economiei,
dar și efecte asupra celorlalte sectoare ale societăţii);
· cu transmitere aeriană Brucella sp (bruceloza), Coxiella
burnetti (febra Q), Rickettsia prowazekii (tifos exantematic),
Alphaviridae (encefalitele virale), Burkholderia mallei toxina
de Ricimus communis (diaree hemoragică), Toxina epsilon
de Clastridium perfringens ( toxiinfecţii, gangrene gazoase),
Enterotoxina B de Staphylococcus aureus (septicemie);
· cu transmitere digestivă: Salmonella sp.(salmoneloze),
Vibrio cholerae (holera), Shigella dysenteriae (dizenterie),
Cryptosporidium (criptosporidiaza), Escherichia coli O157; H7
(infecţie enterohemoragică), Noroviridae (gastroenterita virală).
· Clasa C (ușor de procurat, de produs și de diseminat,
morbiditate și mortalitate înalte, cu impact major asupra
populaţiei):bacil Koch rezistent la terapia antituberculoasă
(tuberculoză), Nipah viridae (encefalita virală), Hantaviridae
(sindrom cardio-pulmonar), Flaviviridae (febra galbenă),
viruși ai febrelor hemoragice și ai encefalitelor, transmiși prin
înţepătură de căpușă.
Deversarea unor bacterii, cum sunt cele care produc
dizenteriile, febra tifoidă și, mai ales, botulismul în sistemul de
alimentare cu apă potabilă al unei metropole sau diseminarea
aeriană prin avioane, drone sau dispozitive tip aerosoli, de
microorganisme precum cele care produc gripa, variola sau
antraxul pot genera epidemii greu de stăpânit.
Va urma
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Cămara cu plante Remedii de casă simple şi eficiente:
TERAPIA CONDIMENTELOR (I)

O

artă foarte subtilă și rafinată, cultivată de milenii în Orient, este aceea de a influenţa mintea și psihicul
cu ajutorul condimentelor. Banala nucșoară, de exemplu, în anumite doze, devine un euforizant
extraordinar de puternic, iar în doze foarte mari este un... drog halucinogen cu acțiune mai intensa decât a
morfinei. Condimentele pot induce o putere de concentrare mai bună, un dinamism și o voință mai puternice,
pot fi afrodisiace sau somnifere. Fiecare dintre ele determină reacții psihologice nebănuit de intense. Iată,
așadar, că avem suficiente motive să descoperim lumea fermecată ce se ascunde în borcănașele și cutiile cu
miros ademenitor din bucătăriile noastre.

CUIȘOARELE (EUGENIA CARYOPHILLATA)
Au fost aduse din India în urmă cu multe milenii, iar
apogeul carierei lor medicale l-au atins în Egiptul Antic.
Cuișoarele sunt una din plantele dezinfectante cele mai
puternice de pe pământ. O singură cuişoară pusă, de
exemplu, într-o fiertură de carne îi va prelungi termenul
de valabilitate cu 24 de ore. De aceea, sunt necesare la
conservarea aproape oricărui aliment, dar și pentru
combaterea unei multitudini de boli infecțioase. Iată un
mic ghid terapeutic al cuișoarelor.
- Colita de putrefacție, disfuncții biliare - Se pun în
salatele de fructe (de mere, grapefruit, lămâie) 1-2 vârfuri
de cuțit de cuișoare pisate. Se fac cure cu astfel de salate,
mâncate înainte de fiecare masă, vreme de o săptămână.
- Balonare - Înainte și după masă se ia un vârf de cuțit
de pulbere de cuișoare. Gustul vom vedea că este destul
de greu de suportat, dar efectul este mai puternic decât al
oricărui medicament.
- Prevenirea răcelilor - Se mestecă 1-2 cuișoare
pe zi, mai ales atunci când intrăm în contact cu mari
aglomerații umane.
- Durerea de măsea - Se pisează o cuişoară și se pune
la măsea. Efectul anesteziant este aproape instantaneu.
- Mâncărimi ale pielii și pișcăturile de insecte - Se
amestecă praf de cuișoare cu apă până se face o pastă,
care se aplică pe piele. Vă va surprinde puterea efectului
lor.
CARDAMONUL (ELETTARIA CARDAMONUM)
Este un condiment tradițional arab, care relativ curând
a ajuns și la noi. Îl veți găsi în magazinele naturiste sub
denumirea de cardamon și în magazinele arăbești sub
denumirea de hell. Este folosit mai ales în condimentarea
cafelei și a dulciurilor cu cacao, deoarece neutralizează
toxicitatea anumitor alcaloizi. Cea mai mare faimă
și-a câştigat-o cardamonul ca reîntineritor, fiind pe
drept cuvânt numit în franceză sămânța dragostei. Să
cunoaștem împreună câteva taine ale folosirii acestei
plante aromatizante:
- Intoxicații diverse - Se consumă zilnic 10 semințe
de cardamon, mestecate pe stomacul gol. Se adaugă
4-5 boabe de cardamon în cafea pentru a-i neutraliza
acesteia toxicitatea.
- Impotenţa și frigiditate - Se pun peste două
gălbenușuri de ou 2 vârfuri de cuțit de cardamon și 2
lingurițe de miere lichidă. Se amestecă foarte bine totul,
după care se consumă cu înghițituri mici acest elixir.
Efectele sunt cu atât mai puternice, cu cât tratamentul cu
sămânța dragostei este făcut mai des.
- Eructații - După fiecare masa se mesteca câteva
semințe de cardamon.
- Digestie leneșă - Înainte de masă cu 10 minute, se iau
cu puţină apă câteva semințe de cardamon pisate în piuă.
Nu doar digestia, ci întreg organismul se vor înviora
imediat.

NUCȘOARA (MYRISTICA FRAGANS)
Este o soră a scorțișoarei, aceste două condimente
fiind adesea folosite împreună. În cantități mici, nucșoara
stimulează digestia și este un excitant ușor; în doze mai
mari, nucșoara este calmantă și somniferă. Iată câteva
rețete cu nucșoară.
- Insomnie - Se pun la macerat de dimineață până
seara 1-2 lingurițe de nucșoară cu o cană de apă. Beți atât
cât puteți din acest macerat (cu sau fără miere) înainte
de culcare.
- Nevralgii - Se bea un ceai fierbinte în care s-au pus
2-3 vârfuri de cuțit de nucșoară. Durerea vă fi alinată
considerabil și veți simți o stare agreabilă de confort.
- Halena (miros urât al gurii) - Înainte și după masă se
ia un vârf de cuțit de nucșoară, împreună cu un vârf de
cuțit de cuișoare.
- Ejaculare precoce - Se ia zilnic jumătate de linguriță
de nucșoară pisată, cu apă, în doză unică.
DAFINUL (LAURUS NOBILIS)
Era una din plantele cele mai iubite în Grecia Antică
pentru mireasma intensă și delicată a frunzelor sale.
A fost introdus în alimentație, mai întâi ca un fel de
medicament adăugat la hrana zilnică, pentru a creşte
puterea de digestie și a evita intoxicațiile. Și-a intrat
în drepturi o data cu apariția zacuştilor și a celorlalte
conserve de toamnă, în a căror păstrare și aromatizare
este neînlocuit. Ca leac este foarte puternic (putând
fi folosit și ca plantă de prim-ajutor) în următoarele
afecțiuni:
- Beție, intoxicații, otrăvire - 20-30 de frunze de dafin
opărite cu o cană de apă și lăsate la infuzat 20 de minute
sunt un vomitiv și antitoxic redutabil. Se bea dintr-o dată
întreaga cantitate preparată, efectul de eliminare fiind
foarte prompt.
- Digestie grea (atonie digestivă) - Se pune în mâncare
1-2 frunze de dafin. Se face tratament vreme de o lună cu
câte trei frunze de dafin pe zi, mestecate pe stomacul gol,
câte una dimineața, la prânz și seara. Efectul de întărire a
digestiei este remarcabil.
- Răgușeală, pierderea vocii, infecții ale gingiei - Se
pun 10 frunze de dafin într-o cană de apă clocotită. Se
lasă la răcit, după care se face gargară și clătirea gurii cu
acest preparat. Tratamentul este mai eficient dacă este
repetat de trei ori pe zi.
- Gripa, bronșită - Se pune coaja de la o portocală și 4
frunze de dafin într-un litru de apă. Se lasă la macerat 4
ore, după care se filtrează totul și se bea pe stomacul gol
în mai multe reprize (în loc de apă). Acest preparat scade
febra, elimină durerile de cap și ne ajuta să ne refacem
rapid.
Precauții: Deoarece în doze mari este vomitiv, dafinul
trebuie pus în cantități mici în mâncare, fiindcă s-ar
putea să consumați hrana cu plăcere, dar să o dați afară
imediat. Există persoane care nu suportă (tot din cauza
efectului său vomitiv) nici cantități mici de dafin; în cazul
lor, mâncarea vă fi pregătită fără dafin.
www.terapii-naturiste.com/
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TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI
SECTIA DRAMĂ
Vineri, 25 Iunie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
AVARUL
Sambata, 26 Iunie, ora 18:30 și Duminica, 27 Iunie, ora 18:30
- Sala Teatrului Toma Caragiu
CUSCRII DIN TIRANA

SECȚIA PĂPUȘI
Vineri, 25 Iunie, ora 18:00;
Duminica, 27 Iunie, ora 10:30 și
ora 12,00
- Sala Teatrului de Animatie
SINBAD MARINARUL

Horoscop săptămânal
RAC

BERBEC
Dacă ai pus ochii pe
cineva de mai mult timp,
dar ai fost prea timid ca
să acționezi, lucru care,
apropo, nu prea îți stă în fire; este
vremea să faci mișcarea în această
săptămână. Te-ai putea găsi în mijlocul
unor discuții despre bani sau despre
sex și lipsa de sex. Spune ce ai de spus,
dar asigură-te că te afli pe aceeași
lungime de undă cu interlocutorul tău.
TAUR
În
săptămâna
ce
urmează ești foarte
atractiv pentru ceilalți.
Dacă știi că există
probleme între tine și partenerul tău,
prietenul cel mai bun sau un membru
al familiei, fii foarte atent la modul în
care gestionezi aceste conflicte. Se
întrevede o săptămână aglomerată și la
serviciu, cu multe dead-line-uri, ai
mult de muncă.
GEMENI
Emoțiile își vor face loc
în sufletul tău. Ar fi mai
bine să spui acum ce
gândești, în loc să erupi
mai târziu și să spui lucruri pe care le
vei regreta. Gândește totul la rece,
găsește soluții pentru orice și nu îți mai
face gânduri secundare. Totul este o
chestiune de timp, după cum bine știi,
timpul este cel care le rezolvă pe toate.
RAC
S-ar putea să devii
secretos și intens din
punct
de
vedere
emoțional. Pentru tine,
este mult mai important să ai dreptate
decât să fii fericit. Nu este tocmai o
rețetă pentru o dispoziție bună. Dacă
te simți introvertit și morocănos, fă
ceva să ieși din starea asta! Poate n-ar
strica să iei o pauză de la îndatoririle de
rigoare și să faci ceva și pentru tine.
LEU
S-ar putea să îți pui casa
la dispoziție pentru o
petrecere
sau
o
festivitate.
Ești
încăpățânat și nu accepți schimbări
majore în planuri sau amânarea
planurilor deja făcute. Păcat pentru
tine! Tot ce înseamnă spontan este
ceva bun. Evită să îți arăți răutatea. Nu
trebuie să fie mereu cum zici tu, iar
uneori este bine să îi mai lași și pe alții
să decidă.
FECIOARĂ
Se întâmplă lucruri
mari!
Ești
cam
încăpățânat, dar ai
multă energie în această
perioadă. În zona comunicării și a
cuvintelor, cu siguranță devii rebel și
spui doar ceea ce ai în minte. Ai grijă
pentru că spui și ceea ce nu trebuie,
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cum ar fi critici față de ceilalți. Care
chiar dacă sunt obișnuiți cu tine, tot nu
se vor simți în apele lor.
BALANȚĂ
Întâmpini
dificultăți
financiare care te vor
urmări ceva vreme, dar
care oricum trebuiau
rezolvate mai devreme sau mai târziu.
Poți fi singur, cu jumătatea ta sau cu
familia, te simți oricum împlinit și
energic. Faci complimente și laude. Și
aștepți ca și tu, la rândul tău, se te
bucuri de aprecierea lor.
SCORPION
Devii foarte secretos și
acest lucru nu înseamnă
neapărat că ești fericit.
Din contra, emoțiile sunt tot mai
adânci și mai profunde, însă nu vor
dura o veșnicie. Motto-ul tău este ”Iert,
dar nu uit”. Amintește-ți acest lucru
când vei trece printr-o criză, o dispută
sau o ceartă cu unul dintre prietenii tăi.
SĂGETĂTOR
Un secret vechi și
important pe care ai
sperat să nu îl afle
nimeni va ieși în această
săptămână la iveală. Pregătește-ți
explicațiile pentru că ți se va cere foarte
multă socoteală. Nu te simți totuși
presat de ceva anume, ci păstrează-ți
calmul. Ai și tu argumentele tale, dar e
bine să nu te arunci cu capul înainte,
mai așteaptă puțin.
CAPRICORN
Ceva
înșelător
te
așteaptă.
Este
neprevăzut, așa că fii
pregătit. Tot ce poți face
în această perioadă este să te calmezi,
să faci planuri, să te aștepți la diverse
surprize sau musafiri neinvitați. Mai
multe lucruri te copleșesc acum, dar
vei face față. Ești pregătit pentru orice,
dacă nu tu, atunci cine?
VĂRSĂTOR
Pune-ți centura! O
grămadă de lucruri se
vor petrece în această
săptămână. Devii mai
precaut și vrei să o lași mai moale din
mai multe puncte de vedere. Cineva îți
cere explicații cu privire la adevăr sau
la o anumită acțiune, iar tu ești cam
precipitat. Nu așa vei rezolva o situație
care necesită un pic de diplomație.
PEȘTI
Nu este o perioadă
extraordinară a ta. Ești
calm și armonios, dar
tinzi să fii puțin
depresiv. Nu ești capabil de
compromisuri, îți reprimi furia și acest
lucru
poate
fi
o
sursă
a
comportamentului tău violent. Evită
relațiile cu oamenii care te irită. Ai
grijă și de sănătatea ta, pentru că ai
cam exagerat și te-ai cam neglijat.
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DOUĂ LOCURI V LA CUPA EUROPEANĂ DE JUDO

B

ogdan Alexandru Petre
(categoria 81 kg) și Rareș
Arsenie
(90 kg), sportivi legitimați
A
la
CSM-CFR-CSS
Ploiești
l
(pregătiți
de antrenorii Gheorghe
(
Savu
– coordonator și Mihai
S
Trandafi
rescu) au obţinut câte un
T
loc
l V la categoria lor de greutate
la
l Cupa Europeană de Judo pentru
Juniori
2 – „U18”. Competiția, care
J
a avut loc la sfârșitul săptămânii

trecute, de vineri până duminică,
la Porec (Croaţia), punctează în
clasamentul mondial al cadeţilor,
la startul acesteia aflându-se 369
de sportivi din 27 de ţări europene.
Alexandru Petre i-a învins
pe Dominik Motyka (Cehia) în
primul tur, pe Karl Johanes Pilt
(Estonia) în turul secund și pe
Jason Okoye (Franţa) în turul al
treilea. A pierdut în semifinale

în faţa sârbului Ștefan Zubovnic,
iar în meciul pentru medalia
de bronz a fost învins de Ilia
Musatov (Rusia). La rândul său,
Rareș Arsenie a trecut în primele
două tururi de Ilman Nesirkoyev
(Belgia) și Francesco Basso (Italia),
apoi a pierdut în semifinale la Ivan
Kutenkov (Ucraina) și, în lupta
pentru „bronz”, în faţa lui Evan
Baune (Franţa).

Kempo VICTORIE ÎN ITALIA ȘI 35 DE MEDALII LA BUCUREȘTI

D

uminică a fost zi plină de
reușite pentru sportivii
secţiei de kempo a CSM Ploiești,
Edwin Petrea participând, în
Italia, la o gală importantă,
„Road to Colosseum”, în timp
ce colegii lui au cucerit 35 de
medalii la Campionatul Naţional
de Grappling & Sumo, de la
București.
În vârstă de numai 12 ani,
Edwin Petrea a fost prezent în
Gala „Road to Colosseum”, de

Handbal

E

la Monza (Italia), eveniment în
cadrul căruia a luptat cu italianul
Simone Fiore (14 ani), unul
dintre tinerii de perspectivă
din kempo-ul italian, pentru
centura continentală în kempo
K1. Și, la fel cum a făcut-o și
în precedentele confruntări
internaţionale, de la Sofia
(Bulgaria) sau Novi Sad (Serbia),
„Tigrul” Edwin Petrea” n-a
avut mari emoţii, învingânduși adversarul prin KO în prima
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Frăsineanu și Mario Bălăceanu;
Locul al II-lea – Denisa
Manu, Darius Bucurș, Simonian
Safta, Darius Bineaţă, Emanuel
Dincă, Sabin Frăsineanu, Florin
Păun, Marco Frăsineanu, Alin
Garoseanu, Răzvan Trăistaru,
Sasha Ilie, Vlăduţ Petrea și
Bogdan Silviu;
Locul al III-lea – Ariana
Oghinciuc,
Denisa
Alexe,
Richard
Oghinciuc,
Robin
Mihai, Alexandru Dinu, David

Vasilescu, Denis Gheorghe și
Narcis Adrian;
Locul al V-lea – Ciprian Manu
și Ezel Frăsineanu;
Sumo
Locul I – Răzvan Frăsineanu;
Locul al II-lea – Flavia
Vasilescu, Mario Bălăceanu și
Nicușor Iliuţă;
Locul al III-lea – Alexia
Trandafir, Alin Garoseanu, Vlad
Petrea, Marco Frăsineanu și
Vlăduţ Petrea.

JUNIORII IV DELA CSM PLOIEȘTI, CALIFICAȚI LA TURNEELE FINALE

chipele de handbal juniori IV ale CSM
Ploiești s-au calificat pentru Turneele
Finale ale campionatului, după ce au ocupat
locul al 4-lea (fetele), respectiv al 3-lea
(băieţii) la turneele semifinale desfășurate în
acest weekend la București, respectiv Urlaţi
și Mizil.
Fetele pregătite de Geta Opincariu au
evoluat în Grupa 2 a Turneului Semifinal
organizat în Sala Pantelimon, din București
și au ocupat locul al doilea după ce au pierdut
cu Știinţa București și s-au impus în disputele
cu ACSOV Pantelimon și Școala Generală
Topoloveni. Apoi, în meciul de clasament
pentru locurile 3-4, au cedat în faţa celor de
la CSM București.
Iată și rezultatele înregistrate: CSM Ploiești
– ACSOV Pantelimon 25-18 (8-7, 12-5,
5-6), CSU Știinţa București – CSM Ploiești
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repriză.
În schimb, la București, în Sala
Apollo, la Campionatul Naţional
de Grappling & Sumo, elevii
lui Florentin Ghiocel Petrea au
cucerit 35 de medalii, dintre care
26 la grappling (5 de aur, 13 de
argint și 8 de bronz) și 9 la sumo
(una de aur, 3 de argint și 5 de
bronz), astfel:
Grappling
Locul I – Alexia Trandafir,
Vlad Dobre, Nicușor Iliuţă, Luca

32-23 (10-7, 11-11, 11-5) și CSM Ploiești
– Șc. Gen. Topoloveni 31-12 (12-5, 9-5, 102), iar în finala pentru locurile 3-4: CSM
București – CSM Ploiești 31-25 (10-7, 13-10,
8-8). Primele patru echipe, în speţă Știinţa
București, ACS Academia Junior Ploiești,
CSM București și CSM Ploiești, s-au calificat
pentru Turneul Final al campionatului, care
este programat în această săptămână, de joi
până duminică, la Râmnicu Vâlcea.
Lotul de jucătoare pe care Geta Opincariu
a mizat la Bucureşti a fost următorul:
Federica Cernat, Elena Coșerea Pîtiu
(portari), Andra Matei, Cătălina Pantazi,
Maria Ioniţă, Alexia Condeescu, Delia Roșu,
Sara Curcan, Andrada Dorobăţ, Sara Stroe,
Teodora Simion, Bianca Brînzaru, Daria
Gheorghe și Daria Dinu (jucătoare de câmp).
Și băieţii au jucat în finala pentru locurile

3-4 după ce, în grupă, au trecut de Tricolorul
Breaza şi au pierdut cu CSM București.
Rezultatele înregistrate de băieţi la Urlaţi
și Mizil au fost: CSO Tricolorul Breaza –
CSM Ploiești 17-31 (5-11, 8-9, 4-11), CSM
Ploiești – CSM București 21-29 (10-12, 7-9,
4-8), iar în finala pentru locurile 3-4: CSM
Ploiești – CS Brazi 39-9 (15-2, 13-3, 11-4).
Astfel, băieţii s-au calificat pentru Turneul
Final programat de joi până duminică în
sălile din Pantelimon şi Dobroeşti. Lotul
de jucători folosit de Ramona Ștefan în cele
două zile ale competiţiei a fost următorul:
Andrei Pop, Andrei Manolache, Alexandru
Popescu, Gabriel Roșu, Mihai Duţă, Rareș
Bucur, Luca Constantin, Răzvan Florescu,
Vlăduţ Murăscu, Ștefan Răducanu, Luca
Constantin, Radu Antonescu, Nikolas Milea,

Eduard Romee, Mihai Costache și Ștefan
Iliescu.
Atât la feminin, cât și la masculin, la
Turneele Finale participă 16 echipe, care
sunt repartizate în 4 grupe, conform unui
algoritm dinainte stabilit. Se joacă fiecare cu
fiecare în grupă, apoi primele două clasate
merg în Grupele Principale, tot dirijat: Grupa
Principală 1 va avea în componenţă primele
două clasate în fiecare dintre Grupele A și
B, iar Grupa Principală 2 va fi formată din
primele două echipe ale Grupelor C și D.
În Grupele Principale, se va ţine cont de
rezultatele directe din prima fază a Turneului
Final, astfel că fiecare formaţie va disputa
doar două partide. După un algoritm similar
se va juca și în Grupele Secundare 1 și 2, în
care merg formaţiile de pe locurile 3-4 din
cele patru grupe.

