u

nă

„Cine își neglijează educația în tinerețe își pierde trecutul
și nu există pentru viitor.”
Euripide (cca. 425 îHr.)
- Culese de Tata
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MISIUNE IMPOSIBILĂ:

PREMIERUL DESEMNAT, DACIAN CIOLOȘ,
ARE 10 ZILE SĂ FORMEZE UN NOU GUVERN
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
E

D

upă consultările de luni de
la Cotroceni, președintele
României, Klaus Iohannis, l-a
R
desemnat premier pe liderul USR
d
Plus, Dacian Cioloș. Acesta are la
P
dispoziție 10 zile pentru a prezenta o
d
majoritate parlamentară și o echipă
m
ccare să treacă de votul Camerei
Deputaților și Senatului. Chiar dacă
D
ss-a declarat „optimist, onorat și
rresponsabil”, Dacian Cioloș se află în
fața unei misiuni imposibile: PSD nu-l
fa
ssusține, social-democrații optând
pentru alegeri anticipate; AUR o
p
ține una și bună cu suspendarea
ți

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

PRIMUL NUMĂR

președintelui Republicii; PNL l-a
ironizat, sugerându-i să compună
echipa cu PSD și AUR, partide
alături de care USR a votat demiterea
Executivului Cîțu; UDMR nu poate
trece cu vederea faptul că USR s-a
aliat fie și conjunctural cu AUR.
Sunt voci care afirmă că mai multe
șanse ar fi avut Kelemen Hunor,
propunerea UDMR de premier, să
constituie o majoritate. Iar alte voci
cred că președintele le-a dat o lecție
celor de la USR Plus pentru că au lăsat
România, în plină criză sanitară, fără
guvern...

PRAHOVA A INTERVENȚII PE DOMENIUL
ram mic. Abia ce-mi luasem
TRECUT PRAGUL
PUBLIC AL ORAȘULUI
E
buletinul. Simțeam de câteva luni
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
că se pregătește ceva important. E drept
că în casa unui ziarist nu prea e liniște,
DE 7‰ RATĂ
C Servicii de Gospodărire Urbană plantarea materialului floricol de sezon în
dar acum parcă era altceva. Lumina din
Ploiești desfășoară activități de parcuri, scuaruri sau aliniamente stradale.
S
sufragerie nu se stingea decât atunci când
DE INFECTARE îngrijire
și înfrumusețare a zonelor Angajații SGU continuă și intervențiile de afară aproape se lumina. Masa era plină
verzi de la Gara de Sud, Bulevardul doborâre a copacilor aflați în stare avansată de hârtii. Subiecte, idei de machetare,
Independenței, Centrul Civic, Piața Eroilor de degradare. Concomitent se derulează și caricaturi, poze…un mic haos pe masa
CU COVID
și Parcul „Regele Mihai I” (Sala Spoturilor). acțiuni de curățenie la nivelul spațiilor verzi mare, din lemn masiv, cumpărată cu bani

90

de localități din județ sunt în
scenariul roșu, având o incidență a
îmbolnăvirilor în ultimele 14 zile mai mare
de 3 cazuri la mia de locuitori. Prahova, pe
total, are o rată medie de 7,23 ‰, cifră care
obligă autoritățile să ia cele mai severe măsuri.
Comuna Călugăreni înregistrează recordul
absolut, cu o incidență de 24,41‰, fiind
urmată de Blejoi, Păulești, Poienarii Burchii,
Olari, Slănic și Berceni, cu o rată cuprinsă
între 11,14‰ și 12,72%. În Ploiești, care a
atins maximul de la începerea pandemiei, de
9,64%, a fost instituită carantina de noapte și
obligativitatea purtării măștii în toate spațiile.
România în general traversează cele mai grele
momente: cu 14,01 decese de Covid în fiecare
zi, raportate la milionul de locuitori, ocupăm
primul loc în Europa și locul 3 în lume în
acest clasament dramatic, realizat după cifrele
publicate pe platforma Our World in Data
(Oxford).
Continuare în pagina 3
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La pomul lăudat
să nu te duci cu
sacul...

pagina 5

Lucrările constau în întreținerea sau

din oraș. De reținut că municipalitatea
ploieșteană a achiziționat 6 aspiratoare de
frunze, echipamente care sunt utilizate, în
teren, de către lucrătorii SGU și care au
costat 6.435 de lei. Tot în această săptămână
au început lucrările de întreținere-reparații
carosabil și trotuare pe strada Prahovei.
Lucrările, efectuate de Andaur Construct,
presupun: decapare mixturi asfaltice
trotuare și carosabil, strat beton ciment
trotuare, așternere beton asfaltic trotuare
și carosabil, frezare mixturi asfaltice și
curățare suprafețe.

„ȘTAFETA VETERANILOR”,
EDIȚIA A VIII- A, INVICTUS- 2021

Î

n perioada 1 – 25 octombrie 2021, la
nivel național se desfășoară cea de-a
VIII-a ediție a ȘTAFETEI VETERANILOR
V
IINVICTUS.
Evenimentul este organizat de către
vvoluntari sub egida și cu sprijinul
Ministerului Apărării Naționale, având ca
M
sscop promovarea memoriei eroilor români
prin intermediul sportului.
p
Voluntarii INVICTUS, alergători și
ccicliști, militari și civili, vor parcurge
aaproximativ 3800 de kilometri pe trei trasee,
ACTUALITATE

Guvernul Cîțu a trimis
1 miliard de lei către
primăriile din țară

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

albastru, galben și roșu, de la Mărășești.
Făgăraș și Chișinău, până la Carei.

pagina 7

Continuare în pagina 3

OCOLUL PĂMÂNTULUI

De ce s-a întors
China împotriva
Israelului?

pagina 9

luați de la CAR.
Când se auzea din dormitor “Ioane, hai
la culcare!”, știam că se va stinge lumina și
se va lăsa liniștea. Doar pentru câteva ore.
Și totul o lua de la capăt. Erau chinurile
facerii. Pentru că DA, FIX acum 30 DE
ANI vedea lumina tiparului primul număr
al celui care avea să devină cel mai longeviv
ziar prahovean, făcut cu bani aduși de
acasă (tot luați de la CAR și ei).
Așa a luat naștere, într-o JOI, ZIARUL
PLOIEȘTII!
Pe 10.10.1991.
Primul sediu a fost în capătul lui Vasile
Lupu, într-un birou mic, cu trei mese și
trei mașini de scris, aflat în clădirea fostei
sinagogi de lângă Liceul Cuza.
Ziarul costa 5 lei și se vindea direct de la
poartă. Pus pe un scaun, cu o piatră peste,
ca să nu-l ia vântul și cu o cutie de tablă
goală lângă. Nu le păzea nimeni. Până
seara ziarele dispăruseră iar în cutie erau
toți banii.
Era un vis împlinit al unor oameni care
au crezut în ei. Fiecare în el însuși și unul
în celălalt. Oameni care au făcut istorie
în presă deși nu asta și-au propus. Nu i-a
interesat decât să-și facă meseria de ziarist.
Nu au fost oameni de afaceri iar asta i-a
costat sănătatea și liniștea familiei. “Ori
ziarist, ori altceva.” Nu le poți face pe
amândouă în același timp. Subiectul de
presă se naște în minte și prinde rădăcini
în suflet. Iar acolo rămâne până mori.
Jurnalismul este o “boală” incurabilă, care
te omoară, puțin câte puțin, dar îți și dă
motiv ca să trăiești. Auzeam des și chiar
ajunsesem să simt vorbele astea.
Continuare în pagina 3
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Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

Deci în loc de cea iertare
Eu iți zic: marș la plimbare!

istoria partidului în care întâlnirile
noastre cu primarii, cu Biroul
Permanent Național, întâlnirile,
cu Consiliul Politic și în întâlnirile
regionale, guvernarea nu a fost
principala cerere.”
-Unde-i bine,
E de mine,

N

a, că tot a venit vorba despre
PSD și Ciolacu, i-auzi ce
zice eminentul nenea președinte
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P

reședintele Klaus Iohannis
a declarat că este convins
că alocarea miliardului de lei din
Fondul de Rezervă către proiecte
locale s-a făcut legal și corect. În
opinia lui, criticile privind modul
în care au fost distribuiți banii sunt
„expresia unei frustrări a celor care
nu sunt la cheia banilor.”

-Țipă ăștia după-un leu,
Sunt frustrați, te cred și eu.
Dar când cheia o vor lua...
Va fi... vai de dumneata!

de partid: „alegerile anticipate este
un instrument democratic.” Mda,
bre, e ca Vanghelie când emitea, cu
inteligență nesfârșită, următoarea
lingușeală:„la toți ne plac Elena”
(n.n.-Udrea).
-Limba noastră este sfântă,
Se iau cu ea unii la trântă
Și nu se lasă, bunăoară,
Până ce bine n-o omoară.

D

eputatul
PNL,
Ionel
Dancă,
unul
dintre
liberalii loiali lui Ludovic Orban, o
ține-ntruna
că
alegerea

I

ar s-a apucat Ion Cristoiu
să gândească: „Prestația
lamentabilă
a miniștrilor de centruEditor: SC Sprinten Infomar SRL
dreapta,
a
primarilor
USR-PLUS,
Potrivit CODULUI PENAL,
în frunte cu Nicușor Dan, fac din
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
PSD partidul căruia românii îi
cer acum iertare. Și culmea fără
OFERTĂ DE
ca PSD să se fi ostenit prea tare.
PUBLICITATE ÎN Învierea spectaculoasă a PSD își are
în moartea clinică a dreptei
ZIARUL PLOIEŞTII temeiul
politice.”
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
M Ioane,
I
b d
-Măi,
măi, bădie,
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Zici o mare porcărie.
Materiale de promovare:
Dacă tu ești comunist
• 2300 caractere, font 15 pt
-Din acela... securistNu-nseamnă că tot poporul
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
Duce lui Ciolacu dorul.
interior

președintelui formațiunii nu a fost
una liberă și că delegații i-au spus
că votul lor va fi controlat. Dancă
acuză existența, în România, a
unui sistem de putere care decide,
împotriva voinței oamenilor, ce
este mai bine pentru ei.
-Ce-ai pățit, Dancă, mămucă,
Mandolină e pe ducă?
Ți-l ia statul paralel?
Cară-te și tu cu el!

C

ancelarul
conservator
austriac, Sebastian Kurz,
a demisionat întrucât e suspectat
că, înainte de a deveni șeful
guvernului, a plătit din bani publici
sondaje care anunțau intenții de
vot pentru propriul partid mai
mari decât cele reale. Cică el ar

Săptămâna pe scurt
ACȚIUNI AMPLE PENTRU LIMITAREA
RĂSPÂNDIRII COVID-19

Sute de persoane controlate, zeci de
societăți comerciale verificate și 120 de
autovehicule oprite pentru control. Acesta
este doar un scurt bilanț al acțiunilor

PAGINA
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integrate derulate de polițiști, jandarmi,
polițiști locali, pompieri din cadrul ISU
și inspectori ai ITM Prahova. Obiectivul
principal al acțiunii, care a avut loc în
Ploiești, Băicoi, Breaza, Urlați, Vălenii
de Munte și Valea Călugărească, a fost
de limitare a răspândirii Covid-19.
Pentru abaterile constatate, potrivit IPJ
Prahova, au fost aplicate 45 de sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de
peste 15.700 de lei. „Totodată, aproximativ
50 de persoane au fost atenționate verbal
privind portul necorespunzător al măștii
de protecție. Poliţiştii prahoveni continuă

fi primit o scrisoare de la Liviu
Dragnea, Adrian Năstase, Florin
Cîțu, Popescu Tăriceanu etc. în
care era făcut cu ou și cu oțet:
-N-am văzut cât ești de prost,
Dacă pentru-atât e rost
Să renunți la postul tău...
Ești un mare tăntălău!
Păi, la noi, cu un dosar,
Ești ales direct primar.
Cu două furturi la registru
Te pun demnitar, ministru,
De ești hoț cu caracter,
A doua zi ești premier.
Deci cu cât e omul hoț
E în fruntea țării, moț!

A

propo, cică fostul premier
și lider al PSD, Adrian
Năstase, condamnat de două ori
la închisoare cu executare pentru
fapte de corupție, a anunțat că
a depus cererea de reabilitare
j
judecătorească.
La
ultima
condamnare, magistrații i-au
interzis dreptul de a alege și de a fi
ales până în 2023.
-Pe rufe, chiar cele domnești,
Cu clor mai poți să le albești.
Pe tine, cu a ta Tamară,
Nici diavolul nu te mai spală!

P

rim-vicepreședintele PSD,
Vasile Dîncu, spune că PSD
nu dă în brânci să vină la putere
chiar acum: „PSD nu va merge
la consultările de la Cotroceni cu
o propunere de prim-ministru.
Președintele
Klaus
Iohannis
trebuie să fie cel care să-și refacă
guvernarea. Românii își doresc ca
noi să intrăm la guvernare, dar
nu-și doresc să intrăm la guvernare
acum, deci în momentul ăsta. Este
prima dată când am văzut eu în

acţiunile pentru informarea cetățenilor și
operatorilor economici, precum și pentru
prevenirea sau sancționarea nerespectării
legislației în domeniu. Recomandăm
cetățenilor să respecte măsurile de protecție
individuală și interdicțiile impuse de
autorități, scopul polițiștilor nefiind acela de
a sancționa, ci de a asigura aplicarea legii,
pentru siguranța cetățenilor”, a precizat IPJ
Prahova.
PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA.
TINERI REȚINUȚI PENTRU TÂLHĂRIE
CALIFICATĂ
Polițiștii orașului Urlați au efectuat trei
percheziții domiciliare, pe raza județului
Prahova, în cadrul unui dosar penal în
care se efectuează cercetări sub aspectul

La război,
Nu-i de noi!
Pe noi nu ne doare capul,
Pe alții să îi ia dracul!
Când o trece pandemia...
Hop și noi, luăm România.

D

eputatul PNL, Daniel
Fenechiu,
crede
că
Rareș Bogdan merită să fie
desemnat
prim-ministru
al
României:„Nimeni nu poate să
conteste plusul de imagine pe care
l-a adus Rareș Bogdan Partidului
Național Liberal. Nimeni nu
poate să conteste capacitatea
extraordinară de compromis a lui
Rareș Bogdan. Este un om care
ascultă de specialiști, care, spre
deosebire de mulți oameni politici,
nu le știe pe toate. Niciodată nu
l-am văzut pe Rareș în discuțiile
de specialitate venind să ne explice
nouă cât de multe știe el pe o zonă.
Din punctul ăsta de vedere, cred că
Rareș este o posibilitate.”
-Acest Bogdan, te rog frumos,
La ce ne este de folos?
Când plângem, deh, că traiul se
împute,
Batista el să ne-mprumute?

săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.
Cinci persoane au fost conduse la sediul
unității, pentru audiere. Din cercetări,
potrivit IPJ Prahova, a reieșit faptul că, în
noaptea de 12 spre 13 septembrie a.c., în
timp ce se afla pe raza orașului Urlați, unui
tânăr de 20 de ani, i-ar fi fost smulse două
lănțișoare de la gât, de către două persoane
necunoscute. „În urma perchezițiilor, au
fost ridicate mai multe bunuri susceptibile
a proveni din infracțiune”, a precizat IPJ
Prahova. Cei doi tineri, cu vârstele de 17 și
respectiv 21 de ani, în baza probatoriului
administrat în cauză, au fost reținuți
pentru 24 de ore. Tinerii acuzați de tâlhărie
calificată au ajuns în Centrul de Reținere și
Arestare Preventivă Câmpina.
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ROMÂNIA, PENULTIMUL LOC DIN UE LA
CHEFUL DE VACCINARE
ÎN PRAHOVA,
IMUNIZAREA N-A
DEPĂȘIT NICĂIERI 40%.
SUTE DE LOCALITĂȚI,
PRINTRE CARE ȘI
PLOIEȘTIUL, AU INTRAT
ÎN CARANTINĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M
continuare din pagina 1
ata de vaccinare de 33,5% situează
România pe penultimul loc în
Uniunea Europeană, înainte de Bulgaria
(23%) și după Croația (50,2%), din punctul
de vedere al imunizării populației împotriva
Covid 19. Situația este una extrem de tristă
pentru noi; nici măcar sub acest aspect
nu ținem pasul cu Europa! Mai multe țări
din vestul civilizat al continentului, dar
nu numai, aproape că nu sunt afectate
de valul patru al pandemiei, având o rată
de vaccinare uriașă: Danemarca-94,8%,
Irlanda-91,3%, Islanda-90,8%, Malta-90,6%,
Portugalia-90%. Urmează Belgia, Norvegia,
Spania, Franța, Suedia, Olanda, Cipru, Italia
și Germania, cu rate de vaccinare cuprinse
între 76,6% și 89,99%.

R

O

SINGURĂ
LOCALITATE
DIN ȚARĂ ARE RATA DE
VACCINARE MAI MARE DE 50%
În România, o singură localitate,
Dumbrăvița, din Timiș, are o acoperire
la vaccinare mai mare de jumătate din
populație (54,50%). Alte câteva depășesc
40%: Giroc-Timiș, municipiul Sibiu, FoieniSatu Mare, Otopeni, Corbeanca, Chiajna,
Popești Leordeni-Ilfov, Valea Lupului-Iași,
Borsec-Harghita, municipiul Cluj Napoca,

Florești, Feleacu, Baciu și Gherla -Cluj,
Sînpetru-Brașov.

P

RAHOVA, UȘOR SUB MEDIA
NAȚIONALĂ
Cât despre Prahova, rata de vaccinare este
ușor sub media națională, de 33,44%. Până
pe 10 octombrie au fost imunizate 176.256
de persoane cu cea de-a doua doză de
vaccin, 13.594 de persoane cu cea de-a treia
doză, iar alte 28.100 au folosit serul Johnson
& Johnson. Tot până la această dată, în județ
au sosit 459.415 doze de vaccin anti SARSCoV-2, dintre care: 352.065 doze Pfizer/
BioNTech, 46.220 produse de compania
Moderna, 28.810 de doze AstraZeneca și
32.320 de doze Johnson & Johnson. De la
debutul vaccinării și până în prezent, au fost
înregistrate și 5.696 de doze pierdute din
diverse cauze obiective.

C

ELE MAI MARI RATE DE
VACCINARE SUNT LA PĂULEȘTI
ȘI SINAIA
În mediul urban, la data de 5 octombrie,
situația vaccinării în rândul populației
eligibile a fost următoarea: Sinaia - 38, 46%,
Câmpina și Azuga - 34,87% fiecare, Ploiești
- 33,99%, Breaza - 34,30%, Bușteni - 34,09%,

Vălenii de Munte - 31,87%, Băicoi - 28,33%,
Plopeni - 27,65%, Urlați - 25,04%, Slănic 24,69%, Boldești-Scăeni - 24,36%, Comarnic
-22, 81% și Mizil-18, 89%. În spațiul rural, cea
mai mare rată de imunizare s-a consemnat
la Păulești-39,35%, localitatea ocupând
și primul loc din județ sub acest aspect,
urmată de Bănești-29,56%, Blejoi-29,28%,
Măgurele-29,06% și Măneciu- 28,23%. La
polul opus, cu rate jenante de vaccinare se
situază Sângeru- 5,56%, Șoimari-6, 66%,
Lapoș-7, 35%, Surani-8, 68%, Șotrile-8,98%,
Jugureni-9,96% și Cărbunești-9,72%.

27

DE DECESE ÎN 24 DE ORE!
Refuzul populației de a se
imuniza împotriva Covid-19 are drept
consecință un val patru al pandemiei extrem
de agresiv. Prahova nu face excepție și
suportă din plin toate acestea: lipsa locurilor
la ATI, paturi ocupate complet în spitalele
Covid, număr mare de decese cauzate
inclusiv sau mai ales de virus. În ultimele 24
de ore (n.n. luni-marți) au fost înregistrate
604 îmbolnăviri și 27 de decese. Pe lângă
aceste cifre, carantina de noapte, care nu
se aplică și celor vaccinați ori celor care
au un test negativ Covid recent, purtarea
măștii, restricțiile de peste zi aplicate în toate
activitățile, reprezintă o nimica toată.

„ȘTAFETA VETERANILOR” - INVICTUS - 2021
continuare din pagina 1

COMANDANTUL GARNIZOANEI PLOIEŞTI, Colonel - ing. Sorin MIMILIGĂ

Î

n zilele de 15 și 16 octombrie ștafeta va traversa
județul Prahova, inclus în traseul galben și va
fi primită, la data de 15 Octombrie, de militarii
Comandamentului Bazei 2 Logistică „Valahia”, la
statuia domnitorului Mihai Viteazu din Ploiești,
în prezența comandantului garnizoanei și
reprezentanților autorităților publice locale.
Ștafeta va fi purtată de 26 de militari ai Brigăzii
2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” din Brașov
însoțiți de un voluntar din afara Ministerului Apărării
Naționale, pe traseul Azuga– Sinaia– Comarnic–
Breaza, de unde reprezentanți ai Colegiului Național
Militar “Dimitrie Cantemir” se vor alătura ștafetei
până la Ploiești.
Pe data de 16 octombrie, șapte militari ai
Batalionului 22 Transport „Dâmbovița”, structură
subordonată comandamentului Bazei 2 Logistică

„Valahia”, vor continua traseul galben purtând ștafeta
de la Ploiești la Târgoviște.
Pe întregul traseu participanții vor fi însoțiți de
ambulanțe și echipaje de poliție militară.
Cel mai important eveniment va avea loc de Ziua
Armatei, pe data de 25 Octombrie, la Monumentul
Ostașului Român din Carei, punctul final al celor trei
trasee. Aici ȘTAFETA VETERANILOR INVICTUS
va încheia nobila sa misiune, prezentând simbolic
onorul tuturor acelora care au dat jertfa supremă
României și poporului român.
Informaţii ulterioare legate de ora evenimentelor
din datele de 15 şi 16 octombrie, vor fi furnizate
prin responsabilul în domeniul relațiilor publice al
Bazei 2 Logistică “Valahia”: p.c.c. Cristina Boțocan
(0758327137), în urma colaborării cu atleţii implicaţi.

Săptămâna pe scurt
BĂRBAT ACUZAT DE TÂLHĂRIE ȘI
FURT CALIFICAT ÎN PRAHOVA ȘI
DÂMBOVIȚA

Polițiștii din cadrul Biroului de
Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei
și Patrimoniului au reușit identificarea unui
bărbat bănuit de comiterea mai multor
infracțiuni de furt calificat și a unei infracțiuni
de tâlhărie calificată. „În fapt, în noaptea de
7 spre 8 septembrie a.c., în jurul orei 1.00,
o persoană necunoscută ar fi pătruns în
locuința unei femei, domiciliată în comuna
Poenarii Burchii și ar fi deposedat-o prin
violență de lănțișorul din material prețios pe

care îl purta la gât, sustrăgându-i totodată și
telefonul mobil. Din verificări, a reieșit faptul
că aceeași persoană ar mai fi comis o tâlhărie
calificată și două infracțiuni de furt calificat,
pe raza județului Dâmbovița”, a precizat IPJ
Prahova. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

PRIMUL NUMĂR
continuare din pagina 1
Nu are rost să fac acum vreo comparație
cu ceea ce a ajuns astăzi o parte a presei.
Vorbesc de cei care trăiesc din și prin
meseria asta onest, cu bun simț, cu nevoia
de a spune liber ceea ce cred, oameni care
încă mai speră în adevăr și în verificarea
informației din trei surse.
Ei bine, ZIARUL PLOIEȘTII a fost o
adevărată școală de jurnalism. Aproape
toți cei care au astăzi nume în presa locală
au trecut pragul Casei de Presă PLOIEȘTII.
Astăzi trăim însă alte vremuri. Cuvântul
fiecăruia dintre noi ajunge imediat la mii,
zeci de mii sau chiar milioane de oameni.
Într-un fel, fiecare dintre noi poate fi
“reporter”. Poate face o poză, o poate edita
și, cu două vorbe sau chiar și fără, o poate
“arunca” pe net. Frumos, interesant și
poate, chiar viral.
Cu toate astea, jurnalismul este și
va rămâne o meserie. Una pentru care,
oricât de talentat ai fi, ai nevoie de școală.
De trai muncit din greu în teren, în
redacție, târâș în tranșeele anchetelor,
printre surse, oameni de bună credință
sau infractori bănuiți ori dovediți,
lovindu-te de mincinoși dar și sperând la
aflarea adevărului printre onești.
O muncă plină de provocări zilnice,
în care trebuie să fii incisiv, obiectiv dar
și rapid. Pentru că da, subiectul, ca și
adevărul, zboară. Nu prea îți dă a doua
șansă. Ori îl lovești, ori te lovește el pe tine.
Ăsta este crezul cu care am crescut eu
și alții ca mine în redacția ZIARULUI
PLOIEȘTII.
Iată-ne, neschimbați, după 30 DE ANI,
ÎMPREUNĂ!
Aceiași și cu un singur stăpân:
TU, CITITORULE!

SE CAUTĂ VOLUNTARI!

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
Mi
În prezent, în urma creșterii
numărului de cazuri de infectare
DSP se confruntă cu un deficit
de personal, având nevoie să
suplimenteze echipele cu un număr
rimăria Ploiești a făcut apel de 50 de voluntari. Primăria Ploiești
public către ploieștenii care și DSP fac apel la cadrele medicodoresc să sprijine voluntar activitățile sanitare, farmaciști și persoane cu
menite să prevină și să combată
studii medicale din municipiul nostru
efectele pandemiei cu virusul
SARS Cov-2. Într-un comunicat să se alăture voluntar specialiștilor
de presă se arată: „municipalitatea și să ofere susținere în lupta antiploieșteană susține și încurajează Covid-19. Prin activitatea de
activitatea de voluntariat inițiată, în voluntariat derulată, în contextul
această perioadă, de către Direcția anchetelor epidemiologice necesare a
de Sănătate Publică Prahova, în se desfășura în această perioadă, se
vederea aplicării măsurilor pentru stabilește lanțul de infecție și se pot
combaterea pandemiei cu Sars Cov-2, identifica noi posibile cazuri. Intențiile
respectiv, prin efectuarea anchetelor de voluntariat pot fi trimise pe adresa:
runos_dspprahova@yahoo.com.”
epidemiologice.

P

fost reținut pentru 24 de ore. Activitățile de
investigare au fost realizate și cu sprijinul
lucrătorilor din cadrul Secției Rurale de
Poliție Cocorăștii Colț. Acțiunea a beneficiat
de sprijinul lucrătorilor din cadrul Grupării
de Jandarmi Mobile Matei Basarab Ploiești.
ACCIDENT RUTIER PE DN1A, ÎN
AFARA LOCALITĂȚII LIPĂNEȘTI
Accidentul rutier a avut loc între două
autoturisme, una dintre mașini fiind
condusă de un bărbat în vârstă de 35 de ani,
iar cealaltă de un bărbat în vârstă de 37 de
ani. În urma impactului, o pasageră în vârstă
de 30 de ani a fost transportată la spital
pentru îngrijiri medicale. Traficul rutier,
potrivit IPJ Prahova, a fost restricționat pe
sensul către Vălenii de Munte, iar circulația

s-a desfășurat dirijat. Cei doi conducători
auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar
rezultatul a fost negativ.

Redacția Ziarului Ploieștii este
alături de sufletul
celui care a fost

LUCIAN GHIRCOIAȘ
colaborator și coleg mai bine
de 10 ani în redacție.
Dumnezeu să-l odihnească!
PAGINA
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ECHIPAMENTE
IT LA BERCENI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rimăria Berceni a achiziționat, din fonduri
europene, echipamente IT pentru toate școlile
din localitate. Este vorba despre tablete grafice, table
interactive montate in toate sălile de curs, rețele
noi de internet de mare viteză, laptop-uri pentru
cadrele didactice și tablete conectate la internet
pentru toți școlarii. Distribuirea acestora a început
de luni, la școala unde este înscris elevul, după
semnarea de către parinți a unui proces-verbal de
predare-primire. Copiii care au primit echipamente
de la școală prin programele precedente nu vor mai
avea acum acces la un alt aparat.

SINAIA S-A ÎNFRĂȚIT CU UN ORAȘ DIN EGIPT
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

L

a începutul acestei luni, oficialii Primăriei Sinaia au
semnat un acord de înfrățire cu orașul Sharm El Sheikh,
din Egipt. La ceremonie au fost prezenți ambasadorul Egiptului
în România, Moayad Eldalie, guvernatorul Sinaiului de Sud,
general Khaled Fouda, reprezentanți ai Primăriei Sinaia,
consilieri locali, precum și primarii din municipiul HînceștiRepublica Moldova și din orașul Chornomorsk-Ucraina.
Primarul Vlad Oprea aprecia că momentul este unul istoric
pentru Sinaia, mai cu seamă grație „legăturilor istorice pe care le
are cu regiunea Sinai.” De muntele Sinai se leagă apariția și numele
stațiunii, în urma călătoriei spătarului Mihail Cantacuzino la
Mânăstirea Sfânta Ecaterina. Oprea și-a exprimat speranța că,
prin această înfrățire româno-egipteană, pentru Sinaia se vor
deschide noi oportunități de colaborare în domeniul turistic
cu Sharm El Sheikh. La rândul său, guvernatorul din Egipt a
menționat că „Sharm El-Sheikh este perla Sinaiului de Sud, cu un

potențial și o experiență turistică recunoscută la nivel mondial”,
mondial”
iar colaborarea dintre cele două stațiuni nu poate fi decât una
avantajoasă reciproc.

VÂLCEANU DĂ PESTE CAP LOGICA
ORICĂRUI FINANȚIST CU SCAUN LA CAP!
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

70 DE MILIOANE
DE TESTE
PENTRU ȘCOLI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

omitetul Național pentru Situații de Urgență
a decis achiziția a 70 de milioane de teste
de salivă pentru școli. Când vor ajunge acestea la
destinație nu se cunoaște deocamdată. Banii vor fi
asigurați din Fondul de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului, iar sumele vor trebui alocate către
Ministerul de Interne și Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, instituții care pesemne
se vor ocupa de cumpărarea materialului sanitar.
Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a precizat că
premierul a avut discuții cu reprezentanții Agenției
Naționale a Medicamentului pentru autorizarea
testelor rapide de salivă. Potrivit calculelor realizate
la minister, la 3,2 milioane de beneficiari, este
nevoie de 6,4 milioane de teste non-invazive
săptămânal. Cum până la sfârșitul semestrului
mai sunt 11 săptămâni de școală, rezultă o nevoie
de aproximativ 70 de milioane de teste de salivă.
Reamintim că discuția de a achiziționa testele
pentru școli există de acum șase luni. Dar ea s-a
pierdut în contrele dintre ministrul Sănătății de
la acea vreme, Vlad Voiculescu, demis între timp
și ministrul Educației, Sorin Câmpeanu. Și apoi a
venit vacanța, subiectul a fost neglijat și din nou
pierdut în luptele politice, astfel că s-a ajuns în
situația în care suntem nepregătiți în plin val 4,
destul de agresiv, al pandemiei.

inistrul demis al
Finanțelor,
Dan
Vâlceanu, a emis recent o
judecată care ne arată, de
fapt, cât de... nefinanțist
este. Domnia sa a spus că
se gândește la plafonarea
contribuțiilor la sănătate.
Argumentul a sunat așa: „e
incorect ca cineva cu salariu
mare să plătească 10%, iar
altul cu salariu mic o sumă
mult mai mică, dar cu aceleași
servicii”. Cu alte cuvinte,

VITEZOMAN DEPISTAT LA VOLAN
Polițiștii Serviciului Rutier Prahova au
desfășurat o acțiune cu efective mărite
pe DN 1, pe raza localităților Bărcănești,
Băicoi, Puchenii Mari și Potigrafu, pentru
asigurarea unui climat de ordine și siguranță
rutieră, reducerea riscului rutier în rândul
participanților la trafic și combaterea
principalelor cauze generatoare de
accidente. „În cadrul acțiunii au fost aplicate
75 de sancțiuni contravenționale în valoare
de 16.960 de lei. Cu ocazia activităților de
PAGINA 4

crește, cu atât impozitarea
devine mai avantajoasă, în
principal fix datorită cotei
unice de impozitare. În
țările europene, taxarea este
una progresivă (mai mică
la salariile mici și mai mare
la salariile substanțiale). Ce
propune acum Vâlceanu este
de fapt inversul unei taxări
progresive, adică o taxare
regresivă; cei care câștigă mai
mult să plătească procentual
mai puțin...

BOGDAN PĂUN, NOUL PREȘEDINTE AL PMP PLOIEȘTI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
a sfârșitul săptămânii trecute, la Organizației PMP Ploiești, s-a ales noua
Adunarea Generală a Membrilor conducere a organizației municipale,
președinte fiind desemnat avocatul
Bogdan Păun. Din echipa de conducere
mai fac parte: Mihai Severian Dragomirsecretar general; Alexandra Ștefania
Florea-secretar
general
adjunct;
Octavian Alexandrescu, Paula Alecu,
Robert Florin Comendant, Alexandru
Duță, Fabian Ion, Andra Ionelia Moise,
Claudiu Mihai Pătrașcu-vicepreședinți;
Mirela Dobre, Adrian Drăghici,
Maria Alexandra Grigorescu, Ștefania
Lixandru, Ovidiu Iulian Manasieru,
Gheorghe Iulian Mănescu, Mihaela
Roxana Stan-secretari executivi. Păun
este avocat în barourile Prahova și
Chișinău, este lector universitar la
Academia de Poliție din R. Moldova,
doctor în domeniul „Ordine publică

L

Anunţ angajare

și siguranța națională” și doctorand în
drept. Din punct de vedere politic, acesta
a mai cochetat cu Partidul Conservator
și Partidul Democrat-Liberal, iar în 2013
i-a reprezentat pe consilierii locali ai PDL
în dosarul finanțării „Lupilor Galbeni.”
După alegerea sa în noua funcție,
avocatul Păun a declarat: „Îmi doresc
un parteneriat real cu societatea civilă,
pentru că doar așa vom fi credibili și vom
dovedi că intențiile noastre sunt corecte
și în beneficiul ploieștenilor. Tinerii, care
reprezintă viitorul orașului nostru, își vor
găsi un loc bine meritat în organizația
noastră. Vreau ca tinerii să fie parte din
decizia politică, să înțeleagă importanța și
rolul politicului în viața comunității și să
își dorească să contribuie prin proiecte la
dezvoltarea Ploieștiului.”
P

• Publicitate • Publicitate

Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia, cu sediul în Sinaia, str. Drumul Cotei 1400 FN, judeţul Prahova, cod fiscal 13136439,
telefon 0244 - 313120, e-mail: cso.sinaia@mts.ro organizează în data de 8 noimebrie 2021 concurs pentru ocuparea pe perioadă
nederminată a postului contractual vacant de CONSILIER (1 post).
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariatul instituţiei de la sediul Clubului
Sportiv Orăşenesc din Sinaia, str. Drumul cotei 1400 FN, judeţul Prahova, telefon 0244 - 312120.

Săptămâna pe scurt
RAZIE AMPLĂ PE DN1.

ministrul ar intenționa să-i
lase pe cei cu leafa minimă pe
economie să plătească la fel, iar
la cei cu venituri mari să vină
cu o plafonare, caz în care tot
acestei categorii i-ar lăsa mai
mulți bani în buzunar. Noi
știm că taxarea în România se
face pe o cotă unică, introdusă
în 2005 (actul normativ a fost
aprobat în decembrie 2004),
chiar de guvernul liberal
condus de Călin Popescu
Tăriceanu. Cu cât salariul

control desfășurate, polițiștii rutieri au
aplicat 10 sancțiuni contravenționale pentru
nerespectarea regimului legal de viteză,
15 pentru abaterile săvârşite de pietoni, 6

pentru abaterile bicicliștilor și alte 44 de
sancțiuni pentru alte abateri de la normele
rutiere”, a precizat IPJ Prahova. În timpul
acțiunii, polițiștii au depistat, pe DN1,
în afara orașului Băicoi, un autoturism
condus de un bărbat, care a fost depistat în
timp ce conducea mașina cu viteza de 142
km/h. Conducătorul autoturismului a fost
sancționat contravențional.
A LOVIT TREI MAȘINI PARCATE ȘI
S-A ALES CU DOSAR PENAL
Polițiștii din cadrul Poliției Vălenii de
Munte au fost sesizați despre faptul că, în
localitatea Măneciu, a avut loc un accident
rutier soldat cu pagube materiale. În baza
sesizării, potrivit IPJ Prahova, polițiștii s-au
deplasat la fața locului unde au constatat

faptul că cele sesizate se confirmă. În timp
ce conducea un autoturism pe raza comunei
Măneciu, un tânăr în vârstă de 25 de ani
din comună a pierdut controlul direcției de
deplasare, a ieșit cu mașina în afara părții
carosabile și a intrat în coliziune cu trei
autoturisme care se aflau parcate pe sensul
său de deplasare. „Polițiștii au procedat la
testarea conducătorului auto cu aparatul
etilotest care a indicat valoarea de 0,49 mg/l
alcool pur în aerul expirat, motiv pentru
care a fost condus la o unitate medicală
în vederea recoltării de mostre biologie
de sânge. În cauză a fost întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
conducerea unui autovehicul sub influența
alcoolului”, a precizat IPJ Prahova.
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LA POMUL LĂUDAT SĂ NU TE DUCI CU SACUL... O DELEGAȚIE DIN
PRELUAREA DE CĂTRE HIDRO
PRAHOVA A DISTRIBUȚIEI APEI LA
ȘOIMARI MAI DUREAZĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

L

uni la Primăria Șoimari,
uni,
Șoimari a avut
loc întâlnirea dintre autoritățile
locale
și
reprezentanții
Hidro
Prahova și ai Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova (ADIApă) pentru preluarea distribuției apei
potabile de către operatorul regional.
Practic, s-a sperat ca formalitățile să fie
încheiate definitiv, astfel încât locuitorii
să beneficieze, în sfârșit, de acest minim
confort, apa potabilă în sistem centralizat.
Numai că socoteala de acasă nu s-a
potrivit cu cea din târg. Sau, dacă tot
recurgem la proverbe neaoș românești,
„la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”.
Cam așa s-au petrecut lucrurile și la
Șoimari. Întrevederea programată la ora
10 s-a decalat în timp, până ce au sosit toți
actorii acestui transfer de serviciu. Și se va
mai decala trei săptămâni, poate chiar o
lună ori mai mult, în funcție de ce anume
va fi găsit pe teren. În fapt, Hidro Prahova
ar trebui să preia serviciul de distribuție
la Șoimari, comună care este membru
fondator al ADI-Apă. Localitatea deține
un sistem de alimentare cu apă, dar unul
ce a fost cu mari peripeții...

S

CURTĂ ISTORIE A UNEI
INVESTIȚII VITALE
Sistemul de alimentare cu apă în
comuna Șoimari a fost realizat în două
etape:
-Prima a fost cea de realizare a
aducțiunei apei de la Măneciu, printr-un
parteneriat cu Consiliul Județean Prahova
privind proiectul „Alimentare cu apă în
sistem centralizat în comunele Predeal
Sărari-Surani-Șoimari-CărbuneștiAriceștii Zeletin”, finanțat de la bugetul de
stat, prin HG 577/1997 si OG 1256/2005
și care a costat, potrivit Hidro Prahova,
2.590.000 euro. Investiția a început în
1999 cu proiectarea, iar între 2000 și 2009
s-a executat lucrarea propriu-zisă;
-A doua etapă a constat de realizarea,
în fiecare comună, a sistemului de

apei, proiect finanțat
finanțat din
distribuție a apei
fonduri guvernamentale, prin Programul
Național de Dezvoltare Locală I. La
Șoimari, licitația de proiectare și execuție
a rețelei de ditribuție, în lungime de
30,170 km, a fost câștigată, în decembrie
2010, de SC Xenia SA Ploiești, la o
valoare de 2,6 milioane lei. Aceasta a
subcontractat ulterior proiectarea unei
alte firme. Investiția a început în anul
2011 și s-a finalizat în octombrie 2015.
Din ce motiv nu se știe, lucrările s-au
deschis pe mai multe fronturi. Și iar nu
se știe de ce, la finalizare nu s-au efectuat
probe de presiune. Ca un făcut, firma a și
intrat, în acea perioadă sau poate chiar în
2014, în procedura de insolvență.
Primarul Laurențiu Bădica își amintește:
„când am venit primar, în 2016, am vrut să
dau drumul la apă. Dar toate autorizațiile
erau expirate și a trebuit să reautorizez
totul. Plus că a fost nevoie să reactualizez
și documentația, inclusiv proiectul
tehnic, fiindcă vechile documente nu mai
corespundeau legislației. După aceea au
mai intervenit niște chestiuni cu limita de
proprietate față de Surani. Asta a însemnat
noi documente, noi aprobări etc. Toată
reavizarea și reactualizarea documentației
a durat cam un an și jumătate.
În 2018, când am dat drumul apei, efectiv a

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

bușit conducta în toate direcțiile. A trebuit
să vedem unde a cedat și să înlocuim
conducta în șase locuri, pe o lungime
cumulată de 2,178 km, plus să venim și cu
câteva vane. Dar Curtea de Conturi nu ne
lăsa să plătim o nouă sumă de bani pentru
ceva care a fost plătit odată. Așa că a
trebuit să deschidem o acțiune în instanță.
Însă și aici au apărut alte probleme: firma
de proiectare s-a desființat după decesul
administratorului,
firma
executantă
a intrat în faliment, șeful de șantier,
responsabilul tehnic cu execuția lucrărilor
de construcții și ordonatorul de credite
(foștii primari) au decedat... În 2020 am
mai avut o încercare, am pus în funcțiune
sistemul, dar a mai apărut o altă situație,
neprevăzută de proiectant, cea a presiunii
apei, chestiune pe care am rezolvat-o
printr-o altă cheltuială, de montare a unor
regulatoare de presiune.”
În prezent, la sistemul de alimentare
cu apă există 1.000 de branșamente
(din 1.700 de gospodării), iar Primăria,
cum spuneam, trebuie să concesioneze
serviciul către Hidro Prahova. Adică
tocmai tema întâlnirii de luni care
s-a terminat cam așa: nu se semnează
deocamdată niciun document; se va
studia pe teren și în acte proiectul; se vor
face ceva probe; se completează sistemul
cu ceea ce mai este nevoie (pompe de
presiune, regulatoare etc.). Termenul cel
mai optimist pentru toți acești pași este de
maximum o lună până când șoimărenii
vor avea, în sfârșit, apă la robinet. Dar nu
există nicio siguranță că așa vor decurge
lucrurile...

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

P

rimarul Andrei Volosevici și viceprimarul
Daniel Nicodim au primit, luni, la sediul
Primăriei Ploiești, vizita delegației Ambasadei
Republicii Kazahstan în România, condusă de
ambasadorul Nurbakh Rustemov. Acesta a fost
însoțit de Nurlan Abdaliyev, consilier și Serzhan
Shagatayev, secretar I în cadrul ambasadei.
Aflați pentru întâia dată la sediul municipalității
ploieștene, membrii delegației și-au manifestat
dorința, se arată într-un comunicat de presă, „de
a consolida, în continuare, relațiile de prietenie
și cooperare statornicite, deja, între România
și Republica Kazahstan, precum și de a găsi,
împreună, oportunități de afaceri reciproc
avantajoase.” Delegația a apreciat parteneriatele
stabilite cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
șși cu Camera de Comerț și Industrie Prahova,
manifestând totodată disponibilitatea semnării
m
unui acord de înfrățire între Ploiești și un oraș din
u
a noua cea mai mare țară ca suprafață din lume.
La finalul întâlnirii, reprezentanții celor două
L
părți și-au înmânat, în semn de prețuire, însemne
p
sspecifice fiecărei țări.
Kazahstanul este cel mai mare producător de
petrol
din Asia Centrală. De asemenea, este o
p
ţară
foarte bogată în resurse naturale, dar acestea
ţ
nu
n sunt încă exploatate la capacitatea maximă.
Rezervele
de uraniu din sol situează țara pe locul
R
3 pe glob. Deține rezerve importante de gaze
naturale,
cărbune, cupru, zinc, mangan, fier, aur.
n
Industria
metalurgică, constructoare de mașini și
I
alimentară,
sunt și acestea în continuă dezvoltare.
a

OFERIM TOATĂ
O
Ă GAMA
GA A DE SERVICII
S
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!

Săptămâna pe scurt
BĂRBAT CĂUTAT ÎN GERMANIA,
REȚINUT ÎN PRAHOVA
Poliţiștii Serviciului de Investigaţii
Criminale din cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Prahova, în urma
activităţilor informativ - operative
desfășurate, au depistat și reţinut în
Ploiești un bărbat, în vârstă de 35 de
ani, din municipiu. „Pe numele acestuia,
autorităţile judiciare din Germania au
introdus o semnalare în Sistemul de
Informații Schengen în vederea depistării,
reţinerii și extrădării, pentru comiterea
unei infracțiuni de furt. Persoana depistată

KAZAHSTAN A VIZITAT
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

a fost prezentată procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea
de Apel Ploiești care a dispus reținerea pe
o durată de 24 ore”, a precizat IPJ Prahova.
Curtea de Apel Ploiești a dispus arestarea
preventivă provizorie a persoanei solicitate
pe o durată de 15 zile. Bărbatul a fost dus în
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
Câmpina.
PATRU FEMEI AU FOST REȚINUTE
PENTRU FURT CALIFICAT
Polițiștii Secției Rurale de Poliție
Cocorăștii Colț au efectuat două percheziții

domiciliare, în comunele Filipeștii de Târg
și Ariceștii Rahtivani, la locuințele unor
persoane bănuite de comiterea infracțiunii
de furt. „Din cercetări a reieșit faptul că,
în perioada iunie-iulie 2021, persoane
necunoscute ar fi sustras dintr-o locuință
din comuna Ariceștii Rahtivani mai multe
electrocasnice, veselă, parfumuri, covoare,

cât și scule electrice, creând astfel un
prejudiciu total de aproximativ 10.000 de
lei. În urma perchezițiilor, o mare parte
din bunurile sustrase au fost identificate
și ridicate”, a precizat IPJ Prahova. După
administrarea probatoriului, față de patru
dintre cele cinci persoane bănuite de
comiterea faptei a fost luată măsura reținerii
pentru 24 de ore. Cele patru femei, cu
vârste de 17, 34, 37 și 38 de ani, au ajuns în
Centrul de Reținere și Arestare Preventiv
Târgoviște. Cercetările sunt continuate,
potrivit IPJ Prahova, de polițiștii Secției
Rurale de Poliție Cocorăștii Colț sub directa
îndrumare a procurorului de caz, în vederea
documentarii activității infracționale si
completării materialului probator.
PAGINA
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PRAHOVA SAU CUM S-A
DEZVOLTAT A CINCEA PUTERE
D
ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

C

u un PIB de 40,9 miliarde de lei, Prahova este a cincea economie a țării, după
București, Cluj, Timiș și Constanța. Statistica nu ne bucură, fiindcă vorbim
despre un regres; o lungă perioadă de timp, până prin anul 1995, exceptând Capitala,
Prahova a fost cel mai puternic județ din țară, cu o contribuție la PIB național de 4,1%,
față de 3,9%, în prezent. Reculul a fost cauzat de prăbușirea unor coloși care aveau
legătură cu industria extractivă și de prelucrare. Este adevărat, aceste capacități au fost
înlocuite, printre altele, cu 14 parcuri industriale (locul I în țară), dar tot nu s-au creat
mecanismele prin care județul să-și recapete statutul și forța de altădată. În afară de a
include municipiul Ploiești, supranumit „orașul Aurului Negru”, județul Prahova și-a
câștigat notorietatea și prin cea mai căutată zonă de munte, Valea Prahovei, cu Sinaia,
socotită „Perla Carpaților” și, pentru spațiul rural, prin renumita podgorie „Dealu
Mare.”
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

J

udețul
d ț l Prahova
P h
are o suprafață
f ță de
d
4.716 km², fiind al 33-lea, din țară,
ca întindere și o populație de 712.447 de
locuitori- populație rezidentă, respectiv,
787.529 de locuitori, populație după
domiciliu.
Este organizat administrativ în 104
localități: 2 municipii, 12 orașe (cu 53 de
așezări asimilate) și 90 de comune, cu 405
sate. Gradul de urbanizare este de 48,74%.
BUGET ȘI INFRASTRUCTURĂ
PUBLICĂ
În anul 2019, județul Prahova a avut al
șaselea cel mai mare buget din țară, după
București, Timiș, Cluj, Iași și Constanța.
În același an, doar 6 așezări rurale au avut
bugete proprii (cele care reflectă puterea
economică reală a unei comunități) mai mari
de 10 milioane de lei: Ariceștii Rahtivani,
Blejoi, Brazi, Filipeștii de Pădure, Florești și
Păulești. În ultimii ani însă, primăriile rurale
au înțeles că secretul dezvoltării îl reprezintă
fondurile europene, astfel că există câteva
comune care au excelat în acest domeniu:
Drajna-8 proiecte europene, Gorgota-5,
Drăgănești și Puchenii Mari- câte 4
fiecare, Cornu-3 etc. De-a lungul timpului,
autoritățile au avut ambiția să aducă în județ
proiecte gigant, constituite în premiere
naționale, cum ar fi primul sens giratoriu
suspendat din România (Ploiești-Păulești),
cel mai mare parc urban (de peste 50 ha),
dar au uitat, din păcate, să asigure utilitățile
imediate, respectiv, alimentarea cu gaze și
canalizarea. Aproape că nu este permis ca
Prahova să aibă realizări atât de modeste
în aceste două domenii. Consiliul județean
s-a angajat ca, până în 2027, să introducă
rețeaua de gaze în toate localitățile, să ducă
spre 80% grad de acoperire cu canalizare și
să realizeze mari proiecte de infrastructură
(drum de legătură direct Valea PrahoveiValea Teleajenului, drum nou Valea
Doftanei-Săcele etc.).

CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
Prahova deține 1.074 de monumente
istorice, cel mai mare număr dintre județele
țării, după București. Cu toate acestea, cu
excepția Văii Prahovei, nu are faima altor
zone, precum Suceava sau Maramureș,
cu mănăstirile sau bisericile din lemn din
patrimoniul UNESCO. Județul are 23 de
mănăstiri și schituri, câteva dintre acestea
fiind monumente de importanță națională
(Sinaia, Turnu, Apostolache, Brebu
etc.), iar altele cu valoare extraordinară
pentru lumea creștină (Ghighiu, Suzana,
Caraiman, Cheia, Crasna, Jercălăi etc.). 19
dintre acestea se găsesc în mediul rural.
Partea de cultură este completată de: 37 de
muzee, unele unicat- Muzeul Ceasului ori al
Petrolului, din Ploiești, monumente istorice
de valoare națională excepțională (Castelul
Peleș-Sinaia), 31 de situri din neolitic,
epoca bronzului și din perioada dacică
(Drajna, Dumbrăvești și Târgșoru Vechi),
345 de biblioteci, care dețineau peste 4,3
milioane de volume, teatru, filarmonică
etc. Infrastructura educațională este
reprezentată de 234 de entități juridice (cu
peste 800 de școli) care dispuneau de 4.187
săli de clasă (inclusiv amfiteatre), 4.187 de
laboratoare, 173 săli de gimnastică, 160 de
ateliere școlare, 213 terenuri de sport și 1
bazin de înot.
SĂNĂTATE
În 1990, Prahova avea o infrastructură
sumară de sănătate: 16 spitale, 243 de
dispensare medicale, 2 sanatorii TBC, 2
preventorii și 30 de creșe. După 30 de ani,
datele INS arată că județul a rămas tot la
16 spitale la stat, în vreme ce mediul privat
a construit 10 unități sanitare cu paturi.
Infrastructura este completată cu 351 de
cabinete medicale de familie, 64 cabinete
medicale de medicina generală, 462 de
cabinete stomatologice +154 de laboratoare

-Drumuri: 2.231 km, din care 579 km modernizați, 1.310 km cu îmbrăcăminte
asfaltică ușoară, 239 km din piatră și 103 km din pământ (32 km drumuri județene și 71
km comunale);
-Alimentare cu apă: 14 orașe (100%) și 80 de comune (88,88%);
-Populația deservită cu alimentare cu apă: 600.234 de locuitori (84,24%);
-Rețea de canalizare: 14 orașe (100%) și 29 de comune (32,22%);
-Populația deservită rețea de canalizare: 321.682 de persoane (45,15%);
-Rețea de gaze: 13 orașe (92,85%) și 41 de comune (45,55%).
(Date INS, 2019)

dentare, 370 de cabinete medicale de
specialitate, 232 de farmacii+ 59 de puncte
farmaceutice, 60 de laboratoare medicale.
Principalele cifre care oglindesc acest
sistem la nivel de județ țin de: 5,3 paturi de
spital la 1.000 de locuitori, cifră sub media
națională; 0,8 de proceduri medicale (CT,
RMN, angioplastii) pentru un locuitor, sub
media națională, de 0,9 proceduri/locuitor;
16,5 numărul de medici/10.000 locuitori,
cifră mult sub media pe țară (31,1); rata
de asigurare a asistenților medicali-71,4 la
10.000 de locuitori, sub valoarea medie pe
țară, de 74,9 etc. Și din nou ne-am putea
pune întrebarea de ce nu s-a construit în
sistemul public măcar un spital nou în 30 de
ani și, de asemenea, de ce o forță economică,
așa cum este Prahova, are rezultate sub
media națională la indicatorii de sănătate?
PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ
Prahova a fost și este un județ
industrializat. Principalele ponderi
le
dețin industria extractivă, de prelucrare
a țițeiului (3 din cele 5 rafinării active din
România sunt în Prahova) și cocsificare
a cărbunelui, industria alimentară, a
băuturilor, a tutunului și industria de mașini
și echipamente.
În județ își defășoară activitatea 24.211
de firme (5,15% din total național), din
care 1.908 (7,88%) au capital străin,
provenit din 82 de țări. Cifra de afaceri
cumulată a urcat, în 2019, până la 11,77
mld. euro, cu o rată medie a profitului de
5,9%. Structura economică, după ponderea
cifrei de afaceri, indică următoare ordine:
industrie -41%, comerț-35%, servicii-15%,
construcții-5%, agricultură-2%, turism-1%,
cercetare-dezvoltare Hi Tech-sub 1%.
Industria alimentară și de băuturi este bine
reprezentată prin unități de panificație,
preparate din carne, produse lactate,
conserve din legume și fructe, băuturi
spirtoase, sucuri naturale și băuturi
carbogazoase, vinuri.
AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ
Suprafața agricolă a județului este de
270 mii de hectare (2% din teritoriul agrar
național și 57% din suprafața județului),
fiind distribuită astfel: 53,2% suprafață
arabilă, 25,9% pășuni, 14,3% fânețe, 3,6%
livezi și 3,1% podgorii de viță de vie. În

economia județului, ponderea agriculturii
a scăzut de la 2, 26%, în anul 2012, la
1,94%, în anul 2018. Județul nu excelează
în agricultură, însă deține câteva centre
agrare importante: Valea Călugărească,
Urlați, Ceptura și Tohani-viticultură; Balta
Doamnei, Gherghița și parțial Puchenii
Mari-importante
bazine
legumicole;
Gornet- arbuști fructiferi (zmeură); Băicoi,
Măgurele, Drajna, Cerașu, Bertea, Vălenii
de Munte etc.-pomicultură. În sectorul
zootehnic s-a înregistrat o creștere a
numărului de bovine, ovine și caprine,
păsări și albine, dar și o diminuare de 17,3%
a porcinelor. Prahova are un fond forestier
de 145.000 ha, 63% din suprafață aflându-se
în proprietatea statului și 37% în proprietate
privată. Direcția de Statistică Prahova
constată o menținere constantă a suprafeței
fondului forestier și o creștere cu 100 ha a
suprafețelor împădurite.
TURISM
Turismul în județ este susținut în
proporție covârșitoare de stațiunile de pe
Valea Prahovei: Sinaia, Bușteni și Azuga.
Acestea și-au dezvoltat o infrastructură
solidă pentru sporturile de iarnă, dar și
pentru petrecerea timpului liber în restul
anotimpurilor. La Sinaia se găsește unul
dintre cele mai vizitate obiective din
România, Castelul Peleș, reședința Familiei
Regale, la care se adaugă Mănăstirea Sinaia,
precum și Castelul Cantacuzino și Crucea
Caraiman, din Bușteni. Vorbind despre
natură, să amintim fie și numai Sfinxul și
Babele, din interiorul Parcului Național
Bucegi. Ca importanță turistică urmează
Slănic, cu celebra Mină Unirea și băile
Baciului, Verde și Roșie ori Muntele Verde,
precum și Cheia (Măneciu), ultima neavând
însă infrastructură publică de agrement, ci
doar farmecul unor plimbări pe Muntele
Ciucaș. Pentru spațiul rural, din păcate,
din toate ideile și proiectele CJ Prahova
(drumurile Vinului, Fructelor, Sării și
Voievozilor) nu a rezultat mare lucru; doar
mediul privat a făcut atractivă podgoria
Dealu Mare și sunt palide încercări de
dezvoltare a așezărilor din zona de deal și
de munte. În agroturism, Prahova are a se
lăuda numai cu Valea Doftanei, dar și aici
meritul le aparține antreprenorilor.

CJ PRAHOVA A SEMNAT CONTRACTELE DE DESZĂPEZIRE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova a semnat contractele
subsecvente pentru deszăpezirea drumurilor
județene în sezonul rece 2021-2022, în interiorul
contractelor-cadru deja existente. Vicepreședintele
Cristian Apostol a declarat că toate utilajele de intervenție
vor fi dotate în acest an cu dispozitive de monitorizare prin
GPS, pentru a fi mai ușor de verificat. Oficialul a mai spus
că, în perioada următoare se va face un inventar al utilajelor
PAGINA
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disponibile și aprovizionarea cu material antiderapant.
Firmele trebuie să fie pregătite pentru intervenții încă
din 15 noiembrie. Reamintim că, anul trecut, firmele
(aceleași de acum) și banii plătiți pentru deszăpezire au
fost următoarele (sumele sunt fără TVA):
-Sector I-SC Coni SRL Mănești (0,871 mil. lei);
-Sector II-Roni Civil Interoute Băicoi (1,505 mil. lei);
-Sector III- Roni Civil Interoute Băicoi (1,29 mil. lei);

-Sector IV-SC Service Băicoi (1,856 mil. lei);
-Sectorul V-SC Terra Strade Total Construct Bucov
(lider de asociere) și SC Stefi Primex (1,525 mil. lei);
-Sectorul VI- SC Terra Strade Total Construct (lider de
asociere) și SC Stefi Primex (0,977 mil. lei);
-Sector VII-SCDA Intrastructură București (1,139 mil. lei);
-Sector VIII-Adynol Forest Impex Breaza (1,19 mil. lei);
-Sector IX- Roni Civil Interoute Băicoi (1,384 mil. lei).
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GUVERNUL CÎȚU A TRIMIS
1 MILIARD DE LEI CĂTRE
PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ
PSD AMENINȚĂ CU PLÂNGERE PENALĂ.
B
BANII AU FOST LUAȚI DIN FONDUL DE REZERVĂ

G

uvernul Cîțu a repartizat din Fondul de rezervă 1.010.966.000
lei, bani care merg către 2.756 de administrații locale din țară:
2.514 comune din România au primit o finanțare în valoare totală
de 614.873.000 lei, 194 orașe-de 95.588.000 lei, iar 123.346.000 lei
au fost alocați pentru 48 de municipii. Reprezentanții Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au arătat că sumele
sunt necesare pentru finalizarea investițiilor publice finanțate de
stat sau din fonduri UE, precum și pentru cheltuieli urgente ale
autorităților publice locale.
Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

I

mediat
după
adoptarea
deciziei, liderii PSD și
USRPLUS și-au exprimat revolta
pentru că fondurile au fost alocate
preponderent primăriilor PNL și
UDMR.
Marcel Ciolacu, președintele
PSD, chiar a amenințat cu
plângere
penală
împotriva
premierului interimar Florin Cîțu:
„Iohannis și Cîțu au decis că, dacă
nu trăiți într-o comunitate condusă
de un liberal, veți suferi de frig,
sărăcie și foame! Au alocat 80% din
banii pentru administrația locală
către localități cu primari PNL și
UDMR. Cîțu și-a plătit funcția
la Congres, dar restul românilor,
peste 70%, au fost pedepsiți! Așa
crede Iohannis că ne pune pe toți
cu botul pe labe! Fostul primar al
Sibiului a pierdut total contactul
cu realitatea, crezând că așa îl
va putea ține pe Cîțu, un premier
deja mort, în funcție! Le spun
clar: în ciuda tuturor amenițărilor
și a deciziilor profund nedrepte
ale guvernării lor eșuate, nu vom
ceda! PSD va face plângere penală
pentru abuz în serviciu împotriva
tuturor demnitarilor implicați în
decizia luată de Guvern și va ataca
hotărârea prin care au fost alocați
banii discreționar către primării
din Fondul de rezervă.”
La
rândul
său,
primvicepreședintele USRPLUS, Dan
Barna, a acuzat „nemernicia prin
care Cîțu a golit Fondul de rezervă
al Guvernului”: „decizia luată de
Guvernul Cîțu de a scoate 1 miliard

de lei din Fondul de rezervă pentru
a-l aloca primăriilor și consiliilor
județene, mai puțin primăriilor
conduse de primari USR, este o
nemernicie. Acest lucru confirmă,
o dată în plus, că acest om nu avea
ce să caute în această pozitie, că
pălăria îi era mult prea mare. Să
te răzbuni pe niște sute de mii de
cetățenii ai României pentru că nu
mai ai susținere în Parlament arată
nu doar cinism, ci și o nedisimulată
ticăloșie.”
Întrebat despre modul de
repartizare a banilor, președintele
Klaus Iohannis i-a luat apărarea
premierului
interimar
Cîțu:
„acuzațiile aduse premierului de
către USR și PSD privind alocarea
de bani din Fondul de rezervă către
administrațiile locale sunt doar
expresia unei frustrări pentru că
nu ei sunt acolo, la cheia banilor.
Guvernul și premierul Cîțu fac
lucrurile exact așa cum e legal și
corect”.

GROSUL BANILOR A MERS,
REAL, ÎNSPRE JUDEȚELE
CONTROLATE DE PNL ȘI
UDMR
Legal și corect o fi, fiindcă nu ne
imaginăm că Guvernul României
își permite ilegalități. Dar moral
nu este, fiindcă PNL face exact
ceea ce condamna la PSD, alocă
banii preferențial județelor și
primăriilor conduse de președinți
ori primari ai PNL și UDMR. Și ca
să nu vorbim din auzite, dăm cifre
concrete: În timp ce Constanța,

județ controlat de PNL, primește
suma record de 71,437 mil. lei,
vecinii de la Tulcea, cu mult
mai multe probleme financiare,
condus de un președinte al PSD, a
primit 14,151 mil. lei. În afară de
Constanța, cei mai mulți bani au
mers către județele Suceava-46,293
mil. lei, Mureș-42,508 mil. lei, Satu
Mare-40,974 mil. lei, Bihor-38,870
mil.
lei,
Harghita-38,238
mil. lei, Alba-36,723 mil. lei,
Prahova-34,736 mil. lei, Cluj33,213 mil. lei și Covasna-31,981
mil. lei. Cele mai mici sume au fost
repartizate județelor Brăila-6,365
mil. lei, Bistrița Năsăud-9,797
mil.
lei,
Dâmbovița-10,147
mil. lei, Ialomița-10,216 mil.
lei, Brașov-12,638 mil. lei,
Vrancea-13,188 mil. lei și
Tulcea-14,151 mil. lei. Și da,
primele județe sunt controlate de
PNL și UDMR, iar cele din urmă,
de PSD!

ÎN PRAHOVA, CU MICI
EXCEPȚII, COMUNELE
CU PRIMARI AI PSD AU
PRIMIT CEI MAI PUȚIN
BANI
În Prahova, au primit finanțare
96 de primării, din cele 104
UAT. Cei mai mulți bani au fost
repartizați orașului Ploiești, iar cei
mai puțini, localităților conduse
de primari ai PSD. Dar să vedem
în ce fel s-au repartizat cei 34,736
mil. lei:
-5.000 mii lei: Ploiești;
-800 mii lei: Plopeni;
-600 mii lei: Bușteni, Sinaia,
Drajna, Florești;
-500 mii lei: Urlați, Berceni,
Bucov, Filipeștii de Târg, Târgșoru
Vechi, Valea Călugărească;
-450 mii lei: Dumbrava,
Gorgota, Iordăcheanu, Păulești,
Plopu, Puchenii Mari;
-400 mii lei: Azuga, Băicoi,
Breaza,
Comarnic,
Bălțești,
Filipeștii de Pădure, Gura Vitioarei,
Lipănești, Măgurele, Măneciu,
Mănești, Poiana Câmpina, Valea
Doftanei;

-350 mii lei: Bănești, Cerașu,
Gornet Cricov, Predeal Sărari,
Surani;
-300 mii lei: Mizil, Slănic,
Adunați,
Albești
Paleologu,
Apostolache, Ariceștii Zeletin,
Cocorăștii
Mislii,
Colceag,
Dumbrăvești, Gura Vadului,
Lapoș, Provița de Sus, Salcia,
Sălciile, Scorțeni, Șirna, Teișani,
Vâlcănești;
-250 mii lei: Baba Ana, Bertea,
Boldești
Grădiștea,
Brebu,
Cărbunești, Posești;
-223 mii lei: Tinosu;
-200 mii lei: Bărcănești,
Cosminele, Drăgănești, Provița de
Jos;
-100 mii lei: Boldești Scăeni,
Vălenii de Munte;
-50 mii lei: Aluniș, Balta
Doamnei,
Bătrâni,
Blejoi,
Călugăreni, Ceptura, Chiojdeanca,
Cornu,
Fântânele,
Fulga,
Gherghița, Gornet, Izvoarele,
Jugureni, Olari, Păcureți, Poienarii
Burchii, Râfov, Sângeru, Secăria,
Starchiojd, Șoimari, Ștefești,
Tătaru, Telega, Tomșani, Vadu
Săpat, Vărbilău.
O simplă lectură ne arată că
primăriile conduse de PNL au
primit, într-adevăr, cele mai mari
sume. Cât despre comunele cu
primari ai PSD, acestora li s-au
repartizat cei mai puțini bani.
Excepție de la această regulă fac
administrațiile din Cosminele,

Drăgănești, Posești, Provița de
Jos, Salcia, Scorțeni și Valea
Călugărească, cu primari ai
PSD sau ai aliaților ori cu edili
independenți.

LIDERUL PSD PRAHOVA
ÎI FACE PE LIBERALI
„TICĂLOȘI”
În legătură cu felul în care
s-au alocat banii, președintele
PSD Prahova, Bogdan Toader, a
avut o reacție virulentă: „Nu v-a
ajuns ce ați făcut din țara asta,
nemernicilor?Distrugeți totul în
cale, fără nicio urmă de rușine! Ce
v-au făcut românii? Cât de mult
puteți urî milioane de oameni,
împărțind banii din fondul de
rezervă bugetară exclusiv pe criterii
politice? Este bugetul României, nu
bugetul PNL! Trimiteți în faliment
comunități întregi, doar pentru că
sunt conduse de primari socialdemocrați și pentru că nu i-au
vrut, la alegeri, pe oamenii voștri!
Veți plăti pentru toate ticăloșiile
voastre!” În treacăt fie vorba, ne
amintim și de anii trecuți când
Drajna (PNL), spre exemplu,
comuna cu 8 proiecte europene,
era mereu ocolită de la finanțare
de administrația județeană a
PSD! Și ne amintim că primăriile
PNL au primit ani la rând alocări
modeste. Dar parcă nu era atât de
evidentă discrepanța....

88% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ ROMÂNIA MERGE ÎNTR-O DIRECȚIE GREȘITĂ
U

n sondaj realizat de
IRES, institut fondat
de
prim-vicepreședintele
PSD, sociologul Vasile
Dîncu, arată că doar 11%
dintre români cred că
România merge într-o
direcție bună. 88% dintre

0244.546.501

cei intervievați arată că
națiunea merge pe o cale
greșită, iar 1% dintre aceștia
nu s-au pronunțat deloc.
Dîncu a părut îngrijorat
despre această atitudine:
„am 30 de ani de când fac
sondaje și nu am văzut

niciodată o asemenea cifră.
În ultimii ani, în cea mai
mare criză, aveam cam 25%
din oameni care spuneau
că direcția e bună. Restul
spuneau că direcția e proastă.
Acum vedem că doar 11%
spun că România merge pe

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

un drum bun”. Ce nu spune
sociologul este că sondajul
vine pe fondul crizei
provocate de pandemie, iar
mulți dintre respondenți
nu știu să facă deosebirea
dintre
criza pandemică
și criza economică ori cea

politică de la noi.
Sondajul mai indică faptul
că 60% dintre români cred
că demiterea guvernului
condus de Florin Cîțu prin
moțiune de cenzură e un
lucru bun. Doar 30% sunt de
părere că e un lucru rău. De

asemenea, intrebați cine ar
trebui să dea noul premier,
31% dintre români sunt de
părere că PSD, 19% cred că
PNL. Numai 9%, respectiv,
8%, cred că premierul va
trebui livrat de AUR sau
USR.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
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DEBUTUL DEMOLĂRII JUSTIȚIEI CORUPTE SAU
ÎN AȘTEPTAREA UNUI DNA?

Î

n ziua când la București pica Guvernul Cîțu, prin moțiunea de cenzură a PSD, la
Chișinău pare să fi demarat în forță lupta anti-corupție la nivel înalt, odată cu reținerea
procurorului general Alexandr Stoianoglo și decapitarea instituției pe care o conducea
până la ora arestării. Considerată de unii experți ca o acțiune „blitzkrieg” la capătul unui
război de gherilă (disputa declanșată de Stoianoglo cu președinta Maia Sandu), de alții
orchestrare de mare maestru, colaborare excelentă a SIS, Poliției și Consiliului Superior
al Procurorilor, reținerea și suspendarea procurorului general, la câteva ore de la inițierea
urmăririi penale, a trezit mai multe reacții controversate atât în rândul juriștilor, cât și în
societate. Cei mai scandalizați de arestul fulger s-au dovedit a fi liderul PSRM Igor Dodon
și ortacii săi din BCS.

Pagină coordonată de Misail NICOLAE; www.ziarulploieştii.ro

UN DEBUT NEAȘTEPTAT AL
DEMOLĂRII JUSTIȚIEI CORUPTE
Bătălia ce se anunța de proporții epice
dintre procurorul general și actuala
guvernare a căpătat o turnură surprinzătoare
se pare pentru ambele părți. În seara zilei de
5 octombrie, după o deliberare cu scântei
de câteva ore în cadrul ședinței Consiliului
Superior al Procurorilor (CSP), Alexandr
Stoianoglo este reținut de mascații de la SIS
pentru 72 de ore și ridicat direct din sediul
procuraturii. Cu doar un sfert de oră până la
conferința de presă, pe care o anunțase pentru
orele 18:00. Asta după ce lui Stoianoglo nu
i s-a permis să delibereze în apărarea sa la
ședința CSP, unde dăduse buzna și adresase
amenințări colegilor din forul superior al
procurorilor și de unde a fost scos forțat.
Și la scurt timp după ce Sergiu Litvinenco,
ministrul justiției, anunța că CSP a dispus
urmărirea penală pe numele procurorului
general în baza unei sesizări depuse de Lilian
Carp, președintele Comisiei parlamentare
pentru securitate națională, apărare și
ordine publică, în care deputatul PAS solicita
investigarea lui Stoianoglo pentru comiterea
infracțiunilor de abuz în serviciu și corupere
pasivă, legături cu Veaceslav Platon în
spălătoria de bani numită „Laundromat”.
Unele mass media de sorginte
propagandistică (ca să nu zicem specializate
în fake news-uri) s-au grăbit să anunțe
că a fost arestată și soția procurorului,
Țvetana Curdova. Informație dezmințită de
procurorul de caz desemnat de CSP, Victor
Furtună, la capătul celor 3 ore de percheziție
în biroul lui Stoianoglo. Perchezițiile au
continuat și la domiciliul acestuia, suspendat
din funcție împreună cu adjuncții săi Ruslan
Popov și Iuire Perevoznic, fiind ridicate
mai multe bunuri. Lui Stoianoglo i-au fost
înaintate 4 capete de acuzare, dezbătute
aprins la CSP: îndemnizația acordată ilegal
fostului șef al PCCOCS Nicolae Chitoroaga,
suspendat pentru dosar penal gestionat de
Procuratura Anticorupție (peste 270 mii
de lei indemnizație pentru concediere),
deși legea spune clar că în cazul în care
persoana este urmărită penal nu are dreptul
la indemnizație; proprietăți deținute de
soția lui Stoianoglo în Ucraina (într-o firmă
ce aparține de fapt lui Platon); eliberarea
și renunțarea la învinuiri pe cazul Platon;
semnarea unui raport referitor la un proiect
de modificare a Legii cu privire la prevenirea
și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, prin care s-ar fi permis unor
companii străine să efectueze spălări de
bani în Republica Moldova (acțiune pe
când era deputat și președinte al Comisiei
parlamentare de securitate națională, apărare
și ordine publică). Altminteri, în lectura a
doua a Legii a fost introdus un amendament
dubios, în baza căruia ulterior au fost spălate
prin Republica Moldova peste 22 de miliarde
de dolari. Amendamentul nu a venit de la
Guvern, ci de la Viorel Chetraru, pe atunci
șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice și a Corupției (CCCEC, actualul
CNA). Potrivit constituției, CCCEC nu avea
drept de inițiativă, iar înțelegerea dintre cei
doi a fost tăinuită de guvern.
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A doua zi,
zi în cadrul ședinței aceluiași CSP,
CSP
în calitate de procuror general interimar
a fost desemnat Dumitru Robu, care a mai
exercitat această funcție acum doi ani, când a
fost confirmat de legislativ cu voturile alianței
de atunci PSRM-ACUM și a democraților
din opoziție.
STOIANOGLO: „ESTE O RĂZBUNARE
DIN PARTEA PREȘEDINTELUI ȚĂRII”
După două nopți petrecute în Izolatorul
Direcției de Poliție, procurorul Furtună a
cerut pentru Stoianoglo 30 de zile de arest,
motivând că i se incriminează deja 5 capete
de acuzare extrem de grave pentru care
legea prevede pedeapsă cu închisoare. Plus
că, în calitate de șef al procurorilor ierarhic
inferiori, ar avea o influență extrem de mare
în sistemul procuraturii. „Eu sunt acum
un om care luptă de unul singur împotriva
întregului sistem”, și-a mai motivat Furtună
demersul. Și avea dreptate. Dintr-un
dialog cu șeful interimar al Procuraturii
Anticorupție (PA) Adrian Bordianu, făcut
public de Furtună, șeful PA îi cerea să
prezinte explicații în scris în legătură cu o
cerere de recuzare, după ce Furtună a inițiat
urmărirea penală pe numele procurorului
general suspendat. Furtună a refuzat să se
conformeze, explicând că a fost desemnat
de CSP și în aceste condiții Bordianu nu-i
este procuror ierarhic superior. În rezultat,
pe 7 octombrie Bordianu a fost demis prin
ordinul procurorului general interimar
Dumitru Robu.
Până la urmă, magistrații de la Judecătoria
Chișinău au decis 30 de zile de arest
la domiciliu. La rândul său, Alexandr
Stoianoglo a declarat că decizia este ilegală.
Și că tot ce se întâmplă „este o răzbunare
din partea președintelui țării Maia Sandu”.
El continuă să pledeze nevinovat: „Decizia
e absolut incorectă, eu n-am făcut nimic. Ce
am eu cu Landromatul? Unicul scop a fost
înlăturarea mea din funcție. Merge procesul
de acaparare a statului”.
Aceiași magistrați, pe 11 octombrie, l-au
plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile
și pe Ruslan Popov, adjunctul suspendat
al procurorului general. Pe numele lui
procurorii anticorupție au deschis o
cauză cu privire la îmbogățire ilicită.
Potrivit procurorului general interimar,
Dumitru Robu, dosarul lui Popov a fost
pornit în rezultatul analizei informațiilor
din investigațiile jurnalistice și probelor
acumulate. „Consider că e o decizie ilegală.
La mijloc au coincis interesele mai multor
grupări, atât criminale, cât și politice. Au
decis să se debaraseze atât de Stoianoglo, cât
și de Popov și alți procurori”, a declarat Popov
pentru presă. Celălalt adjunct suspendat al
procurorului general, Iurie Perevoznic, și-a
prezentat în aceste zile demisia.
CONSPIRAȚII DE DUZINĂ, TOATE ÎN
FOLOSUL PROTAGONIȘTILOR
Firește, caracterul fulger al evenimentelor
i-a luat mai pe toți prin surprindere, trezind
bănuieli. Potrivit unora, reținerea lui
Stoianoglo a avut loc într-un timp record,
ceea ce lasă loc de interpretări și presupuneri
că a fost minuțios pregătită în prealabil. Pe

de altă parte, unii juriști afirmă că Stoianoglo
ar fi anticipat evenimentele, venind cu un
șir de acuzații la adresa guvernării, societății
civile și misiunilor diplomatice. Potrivit lui,
la începutul lui 2020 PG ar fi expediat către
Europol telefonul fostului șef al PA Viorel
Morari. În ultimul său briefing Stoianoglo
a făcut publice descifrările secrete ce țin de
comunicarea privată și despre persoane ce
nu sunt vizate în dosare penale, încălcând
astfel dreptul la secretul corespondenței și
folosind materialele obținute de procurori
în interes personal și manipulator. Dânsul
aducea învinuiri actualei guvernări că
Morari îl „învăța pe consilierul Maiei
Sandu cum să paseze eliberarea lui Filat pe
Dodon”, că purta o corespondență secretă cu
„Blondul de pe Mateevici” (aluzie la fostul
ambasador SUA la Chișinău Dereck Hojan),
că Peter Michalko, șeful Delegației UE la
Chișinău, a fost într-o corespondență directă
și apropiată cu fostul șef al PA, care îi raporta
orice mișcare și-l „aproviziona” din plin cu
materiale de uz intern etc, etc. Și toate acestea
într-o conferință de presă publică! Experți
avizați în jurisprudență, conducători de
ONG-uri au calificat acuzațiile procurorului
general ca fiind calomnioase și nefondate,
iar ministrul de externe Nicu Popescu
drept un „act foarte periculos în relația cu
partenerii noștri externi”. În schimb Dodon
a etichetat reținerea lui Stoianoglo drept o
„greșeală politică fatală” a actualei guvernări
și „începutul sfârșitului pentru acest regim”.
Iar Vlad Bătrîncea, pudelul celor doi expreședinți, Voronin și Dodon, susține că
revine „perioada statului capturat în stilul
lui Plahotniuc”. După o pauză de jumătate de
an, în dispută reapare și liderul „Partidului
Nostru”, Renato Usatîi. „Cel mai grav este
că totul a fost organizat de gruparea Morari,
au fost implicați banii lui Plahotniuc și
făcut cu mâinile lui Maia Sandu. Morari
oricum va pleca mai târziu la pușcărie,
pur și simplu acum îl folosesc”, a declarat
Usatîi. Mă rog, la scandaluri cu „dividende”
politice toată musca se adună. Pe aceeași
undă și cu inspirație de la PSRM, de la
Comrat vin avertizări că dacă Stoianoglo nu
va fi eliberat și repus în funcție, Adunarea
Populară a Găgăuz Yeri va chema găgăuzii la
nesubordonare.
Altminteri, primele acțiuni împotriva
guvernării au și fost declanșate de BCS. Deși
Dodon chema cetățenii pentru duminică, 12
octombrie, la un protest pur civic „Spunem
NU dictaturii!”, la care să nu protesteze
pentru Stoianoglo, ci „pentru prețuri”, până
la urmă toate discursurile care s-au ținut
puțin peste o oră în fața simpatizanților
PSRM au fost axate anume pe subiectul
procurorului general. Și doar în „rezoluția”
votată în stradă, de cei circa o mie și jumătate
de manifestanți s-a cerut „demisia in corpore
a Parlamentului și Guvernului, organizarea
alegerilor parlamentare și prezidențiale
anticipate”. Mai drept, un protest al celor
cu pufușor pe botișor pentru recuperarea
instituției care să-i apere în continuare.
Când le vine și lor rândul – pentru Bahamas,
„kuliokul”, miliardul, Landromatul, iar mai
recent și Pandora Papers?

SE PUTEA ȘI UN ALT SCENARIU, MAI
ONORABIL
Să recunoaștem, actuala guvernare
a avut multă răbdare: l-a menajat pe
Stoianoglo, și-a ales cu grijă cuvintele, i-a
acordat procurorului general, pe care-l
simțea ostil, toată libertatea pentru a-și
manifesta competența și voința de a-și
îndeplini misiunea. La primele convocări,
la scurtă vreme după preluarea mandatului,
Maia Sandu i-a cerut informații și ulterior
explicații privind situația unor dosare de
mare rezonanță publică: frauda bancară
(cu Plahotniuc, Shor și alți protagoniști),
Bahamas (finanțarea ilegală a PSRM),
Platon – landromatul rusesc etc. Degeaba.
Procurorul general a luat apelurile la acțiune
drept presiuni și imixtiuni inadmisibile ale
politicului în actul de justiție. Ceva de genul
„Nu vă băgați în ograda mea!”. În timp ce se
băgau alții, infractorii cu gulerașe albe, cărora
procurorul general le-a servit interesele.
Dovadă este impertinența lui Platon, pe care
Stoianoglo l-a scos din pușcărie, i-a anulat
toate capetele de acuzare și l-a lăsat să scape
la Londra. Acum se plimbă degajat prin
restaurantele londoneze, la braț cu Natalia
Morari, iar procuratura generală nu știe cum
să-l readucă acasă. Sau poate nici nu vrea?
Și acum șeful statului, Maia Sandu, cere
maximă celeritate în examinarea dosarului
Stoianoglo. „Ca președinte îmi doresc ceea
ce își doresc cetățenii: să fie respectată cu
strictețe legea, să nu fie comise abuzuri, iar
oricine a comis ilegalități să plătească conform
legilor în vigoare.” Stoianoglo însă pare că
are alte planuri – să se lanseze în politică, să
devină lider al unui partid. Și de ce nu? Nu a
fost Plahotniuc lider, până acum Șhor nu este
tot lider de partid? La Chișinău se poate. Sau
poate, după o victimizare mai îndelungată,
țintește fotoliul de bașcan în 2023?
Se putea un alt scenariu, ne întrebăm noi?
Da, se putea! Pentru demisia lui Stoianoglo
puteau fi aplicate niște „manevre mai elegante
din punct de vedere politic”, poate numărul
mascaților putea fi mai mic, CSP putea să-i
adreseze procurorului general o cerere prin
care să solicite permisiunea de a-l reține, iar
însăși reținerea putea să aibă loc cu două ore
(sau cu două zile) mai târziu. Dar se putea și
fără mascați, fără manevre și fără reținere. Cu
o condiție: să-și fi prezentat onorabil demisia.
Pentru că nu mai poți fi Procuror General
dacă declari că „procuratura nu se va băga în
politică”, știind că la Chișinău (și nu numai)
anume politica a devenit scula criminală
a celor mai corupți, care au capturat statul.
Dacă recurgi la amenințări în adresa CSP și
a conducerii de vârf a țării, dacă denaturezi
relațiile tale cu autoritățile de stat invocând
apartenența etnică („Eu nu înțeleg din ce
cauză eu trebuie să demisionez? Poate pentru
că sunt găgăuz?”). Și astfel inspiri tulburările
de la Comrat etc., etc. Acum și alt gând: nu
m-aș mira dacă peste o săptămână, o lunădouă vom afla că „suspiciunile rezonabile”
din sesizarea deputatului Lilian Carp nu
și-au găsit confirmare și Stoianoglo va fi
eliberat de magistrații de la Chișinău. Doar că
nu numai din arest la domiciliu (sau detenție),
dar și din funcția de procuror general.
Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și
pentru el, și pentru noi.
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„A AVEA ÎNCREDERE ÎN OCCIDENT NU FUNCŢIONEAZĂ”

G

hidul suprem iranian, ayatollahul All Khamenei, a estimat că experienţa
guvernului său a arătat că a avea încredere în Occident nu funcţionează, în
momentul în care Teheranul este angajat în negocieri internaţionale pentru relansarea
acordului privind chestiunea nucleară și se pregătește pentru venirea la putere a unui
nou președinte, comentează La Libre Belgique, citat de rador.ro.
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yatollahul Ali Khamenei a reproșat,
de altfel, Statelor Unite, indirect
implicate în negocieri privind dosarul
nuclear, că leagă revenirea lor în acord de
negocieri „viitoare” privind programul de
rachete iranian și chestiunile regionale,
în situaţia în care Teheranul a exclus orice
negociere în acest cadru, pe subiecte care nu
privesc sfera nucleară.
Acordul privind programul nuclear
iranian, încheiat în 2015 între Teheran și
marile puteri – Satele Unite, Rusia, China,
Franţa, Marea Britanie și Germania -, a
acordat Republicii Islamice o relaxare a
sancţiunilor internaţionale, în schimbul
unor limitări privind programul său atomic.
A fost principalul succes diplomatic de până
acum al președintelui Hassan Rohani.
Dar acordul a fost torpilat, în 2018, de
fostul președinte american, Donald Trump,
Statele Unite retrăgându-se unilateral și
reimpunând sancţiuni punitive Iranului.
„Generaţiile viitoare ar trebui să se
folosească de această experienţă. A apărut
clar în timpul mandatului acestui guvern că a
avea încredere în Occident nu funcţionează”,
i-a declarat Khamenei lui Rohani și

membrilor cabinetului său, potrivit site-ului
oficial al ghidului suprem.
Iranul este în negocieri, din luna aprilie
a.c., la Viena, cu marile puteri și, indirect
Statele Unite, pentru a relansa acordul,
dar negocierile par blocate cel puţin până
la sfârșitul mandatului lui Rohani, care a
expirat la începutul lunii august 2021.
„De fiecare dată când aţi raportat probleme
pe chestiunile acordului cu Occidentul,
America și altele (…), eraţi blocat și nu
puteaţi progresa, pentru că ei nu vă ajută, ei
sunt dușmani a tot”, a adăugat ghidul.
„INGERINŢE VIITOARE”
Rohani
a
cedat
puterea
ultraconservatorului
Ebrahim
Raissi,
câștigător al alegerilor prezidenţiale
din iunie a.c. Acesta a anunţat recent că
guvernul său va susţine negocieri care
„garantează interesele naţionale”, dar nu va
autoriza negocieri de dragul negocierilor.
Președintele are prerogative limitate în
Iran, unde cea mai mare parte a puterii este
în mâinile ayatollahului Khamenei, ultimul
decident, în special în problema nucleară.
Khamenei a afirmat că Statele Unite

și-au
și
au legat revenirea în acord de „viitoarele”
viitoarele”
negocieri privind rachetele Teheranului și
chestiunile regionale.
Washingtonul a spus: „Trebuie să
închideţi o frază în acest acord, care spune că
anumite chestiuni vor fi abordate în viitor sau
nu vom avea un acord.” Rămâne, deci, cum a
fost. „Cu această frază, ei vor să aibă o scuză
pentru viitoarele ingerinţe privind acordul în
sine, rachetele și chestiunile regionale”, a dat
asigurări ghidul suprem iranian.
Una dintre principalele critici privind
acordul din 2015, făcute de fostul președinte
Trump, era incapacitatea sa de a se ocupa
de programul de rachete balistice al Iranului
sau de presupusul amestec în chestiunile

regionale. Succesorul lui Trump,
regionale
Trump Joe Biden,
Biden
a anunţat că este gata să revină și a început
negocieri indirecte cu Iranul, în vreme ce
ceilalţi participanţi – Germania, Marea
Britanie, China, Franţa și Rusia – negociază
la Viena. Au fost ţinute șase cicluri de
negocieri, ultimul încheindu-se pe 20 iunie
2021, fără a se fixa o dată pentru un nou
ciclu.
Statele Unite s-au referit de mai multe
ori la un acord lărgit, care să includă și
capacităţile Iranului în materie de rachete
și influenţa sa regională. Dar Teheranul a
refuzat tot timpul ca problemele ne-nucleare
să fie abordate în cadrul acordului din 2015.

DE CE S-A ÎNTORS CHINA ÎMPOTRIVA ISRAELULUI?

S

usţinându-i pe palestinieni, China zgândărește în mod cinic cea
mai emoţionantă chestiune din politica Orientului Mijlociu,
pentru a distrage ţările musulmane de la propria ei campanie
împotriva uigurilor, scriu Ilan Berman (vicepreședinte al American
Foreign Policil, Washington, DC) și Joslhua Elsenman (sinologul
aceluiași consiliu și profesor de știinţe politice la Universitatea Notre
Dame), într-un articol publicat de The Jerusalem Post.

C

u ocazia recentului conflict
dintre Hamas și Israel, o
voce surprinzătoare s-a așezat în
fruntea șarjei anti-Israel. Dacă
răspunsul armatei defensive a
Israelului la miile de rachete
lansate din Fâșia Gaza a declanșat
o scandalizare predictibilă în
Europa și în rândurile unei părţi a
stângii americane, China a fost cea
care s-a remarcat drept unul dintre
cei mai stridenţi critici ai ţării.
Beijingul nu a ezitat să arate
cu degetul către guvernul
israelian, mergând până acolo
încât să sponsorizeze o decizie a
Consiliului Drepturilor Omului al
ONU de a înfiinţa o comisie care să
investigheze „violările (israeliene)

din teritoriile palestiniene ocupate”.
China a fost cea care a presat
Consiliul de Securitate al ONU să
ţină trei ședinţe de urgenţă într-o
singură săptămână și ministrul de
externe Wang YI a fost cel care a
calificat conflictul drept „ostilităţi”
israeliene, a admonestat Israelul și
a cerut „reţinere” imediat.
Cu același tip de limbaj, Wang
a atacat și SUA, pentru că „se
află de partea opusă justiţiei
internaţionale”,
fiindcă
sunt
alături de Israel. Organele de
presă și conturile de pe reţelele
sociale în limba arabă ale Chinei
au fost inundate de critici la adresa
Israelului și a SUA, în vreme ce
diplomaţii chinezi difuzau postări

antisemite pe Twitter, iar canalul
oficial CGTV transmitea că „evreii
domină sectoarele financiare, al
presei și al internetului (din SUA)”.
Pe cât de stridentă, pe atât
de neașteptată a fost poziţia
Beijingului. În ultimii ani, China
a investit masiv în economia
inovatoare care a explodat în
Israel. Conform unui studiu
recent, realizat de Institutul pentru
Studii de Securitate Naţională al
Universităţii din Tel Aviv, volumul
anual al comerţului bilateral a
urcat, în 2001-2018, de la un pic
peste un miliard de dolari, la
aproape 12 miliarde. Între timp,
a scăzut ușor – la un pic sub 10
miliarde anul trecut - din cauza
presiunii administraţiei Trump.
Acest val mare de capital,
din care o mare parte a ajuns în
sectorul dinamic al tehnologiei
înalte, a plasat China pe o
traiectorie pe care ar putea depăși,
în următorii ani, SUA în calitate
de cel mai mare investitor străin
din Israel. Oficialii chinezi lăudau
extaziaţi „încrederea reciprocă” și
„cooperarea” care domină acum
relaţiile dintre Beijing și Ierusalim.
Toate acestea fac ca poziţia
gălăgioasă anti-Israel adoptată de
China să pară surprinzătoare – și,
poate, grăitoare.
Iar activismul Chinei nici
măcar nu se reduce la susţinerea
puternică a cauzei palestiniene.
Dincolo de retorică, Beijingul nu
a acordat decât ajutoare financiare
nesemnificative
Autorităţii
Palestiniene și poporului ei.
În 2019, nu exista în Gaza ori
Cisiordania
vreo
investiţie
chineză
cuantificabilă,
iar
fluxurile comerţului bilateral sunt
neglijabile.

Dar, dacă China nu a făcut prea
mult pentru a-i sprijini efectiv pe
palestinieni, ea a avut totuși grijă
să se folosească de ei împotriva
Washingtonului.
„Obiectivul
e să câștige puncte pe scena
internaţională, prin dezvăluirea și
criticarea standardelor duble ale
SUA din Orientul Mijlociu”, explică
Zhang Chuchu de la Universitatea
Fudan.
Ce a determinat (și când)
întoarcerea bruscă și gălăgioasă a
Chinei împotriva Israelului?
O parte a răspunsului o putem
găsi în eforturile tot mai disperate
ale Chinei de a deturna discuţia
internaţională de la genocidul
în curs de desfășurare împotriva
uigurilor musulmani din Xinjiang.
Susţinându-i pe palestinieni,
China zgândărește în mod cinic
cea mai emoţionantă chestiune
din politica Orientului Mijlociu,
pentru a distrage ţările musulmane
de la propria ei campanie internă,
de a „rupe genealogia și rădăcinile”
musulmanilor
chinezi,
prin
intermediul unui extensiv sistem
de gulaguri.
Concomitent, investiţiile tot
mai mari făcute în ultimii ani de
Beijing în tot Orientul Mijlociu
(de la sectorul telecomunicaţiilor,
în Liban, până la importante
proiecte de infrastructură, în
Egipt) au cumpărat efectiv tăcerea
guvernelor musulmane în ce
privește abuzurile chineze contra
drepturilor omului.
Un alt motiv e legat de
partenerii regionali pe care și
i-a ales China. În ultimii câţiva
ani, China a semnat parteneriate
strategice cu cel puţin șapte ţări
(inclusiv Turcia, Arabia Saudită
și Irak). Dar, după cum explică

într-un nou raport Comisia SUAChina de Evaluare Economică
și de Securitate, longevivul pact
strategic pe care China îl are de 25
de ani cu Iranul e cheia de boltă a
strategiei ei în Orientul Mijlociu.
Dacă ar fi implementat pe
deplin, acordul ar fi extrem
de avantajos pentru China,
acordându-i acces preferenţial
la proiecte de infrastructură
și telecomunicaţii, la serviciile
porturilor iraniene și ar extinde
considerabil cooperarea militară
dintre cele două regiuni. Efectul
cumulativ al acordului ar fi acela
de a transforma Iranul într-un
centru nervos esenţial al mult
promovatei Iniţiative Centură și
Drum a Chinei și, dacă s-ar realiza,
Beijingul ar urma să aibă interese
vitale în Republica Islamică.
Reacţia Chinei la recentul
conflict Israel-Hamas ar trebui să
servească drept semnal de trezire
la realitate pentru factorii de
decizie israelieni. Ea evidenţiază
faptul că, în ciuda investiţiilor
masive și a platitudinilor politice,
există limite concrete ale apropierii
dintre China și Israel. De fapt,
sprijinul acordat recent de Israel
unei rezoluţii ONU sponsorizate
de Canada privind genocidul din
Xinjiang sugerează că o revizuire a
politicii Israelului faţă de China e
posibil să fi început deja.
Pe de altă parte, pentru întreg
Orientul Mijlociu, întoarcerea
Chinei contra Israelului poate
servi drept pildă – una din care
ţările din regiune și nu numai
ar face bine să tragă învăţături:
prietenia de azi a Beijingului nu
constituie garanţia loialităţii lui de
mâine.
PAGINA
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PROCESELE DE LA NURNBERG

C

u 75 de ani în urmă, Tribunalul de la Nurnberg a tras la răspundere naziști
de prim rang. A fost un proces-mamut, ca răspuns la crime abominabile, care
influenţează până astăzi dreptul penal internaţional, reamintește Raid Bosen pentru
Deutsche Welle (DW).

N

urnberg 1945: al doilea oraș ca
mărime din Bavaria zace, în mare
parte, în ruine. După aproape șase ani,
cât a durat în Europa cel de-al Doilea
Război Mondial, Germania capitulase
necondiţionat pe 8 mai. Iar Nurnberg, acolo
unde naziștii își celebrau odinioară cu mare
fast congresele, urma să devină locul în care
se va face dreptate. Era vorba de războaie
de agresiune, de crime în masă, de 12 ani
de dictatură. Puterile învingătoare - SUA,
Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franţa
– au înfiinţat în acest scop un Tribunal
Militar Internaţional.
Acuzaţi erau 24 principali criminali de
război. Pe 20 noiembrie, începea procesul
intentat celor mai apropiaţi colaboratori
ai dictatorului Adolf Hitler. Sunt naziști
din primul eșalon, care odinioară visau să
domine întreaga lume. Acum se regăsesc pe
băncile aspre de lemn din boxa acuzaţilor,
în sala de judecată nr. 600 a Palatului de
Justiţie.
Între aceștia, mareșalul Hermann
Goring, comandantul aviaţiei, Rudolf
Hess, vremelnicul locţiitor al lui Hitler,
și ministrul de externe al Reichului,
Joachim von Ribbentrop. Ei erau acuzaţi
de conjuraţie împotriva păcii mondiale,
planificarea, provocarea și executarea unor
războaie de agresiune, încălcarea legilor
războiului și crime împotriva umanităţii.
Acuzate erau și organizaţii naziste, cum
ar fi SS sau poliţia secretă nazistă Gestapo,
în calitate de „organizaţii criminale”. Totuși,
cei mai mari criminali nu erau trași la
răspundere în faţa justiţiei. Hitler, șeful SS
– Heinrich Himmler – și șeful propagandei
naziste, Joseph Goebbels, s-au sinucis la
sfârșitul războiului.

JUSTIŢIE ÎN LOC DE RĂZBUNARE, ÎN
CIUDA IMENSELOR SUFERINŢE
Cu toate acestea, era pentru prima dată
în istoria omenirii că state cu forme de
guvernare și Constituţii diferite trăgeau la
răspundere în faţa justiţiei reprezentanţi de
vârf ai unui inamic învins, pentru încălcări
ale dreptului internaţional. A fost o bornă
de hotar pentru dreptul penal internaţional.
În discursul de deschidere, acuzatorul
șef american, Robert H. Jackson, a subliniat
dimensiunea istorică a procesului. „Faptul
că patru naţiuni mari, însufleţite de victoria
lor și chinuite dureros de nedreptatea care
s-a întâmplat, nu se răzbună, ci îi predau de
bunăvoie pe dușmanii pe care i-au capturat
spre a fi judecaţi în temeiul legii, este una
dintre concesiile cele mai importante pe care
puterea le-a făcut vreodată în faţa raţiunii”.
Aliaţii au făcut muncă de pionierat și
în privinţa definirii capetelor de acuzare.
Chiar dacă exista deja conceptul de crimă de
război în Convenţia de la Geneva, încheiată
în 1864, „conceptul de crimă împotriva
umanităţii sau crimă de război de agresiune
– deci crime împotriva păcii, cum s-a numit
aceasta în procesul de la Nurnberg – așa ceva
nu existase anterior. Acestea erau crime care
au fost conceptualizate la Nurnberg”, explică,
pentru DW, Christoph Safferling, profesor
de drept penal internaţional și drept
internaţional la Universitatea ErlangenNurmberg.
UN ȘOC PENTRU TOŢI
OBSERVATORII PROCESULUI
În timpul audierilor, atmosfera era
încărcată. „Toţi erau într-o mare tensiune
interioară. Era foarte sobru, tăcut și apăsător.
Se auzeau vocile traducătorilor, se simţea

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi eficiente:

C

e este siropul de agave? Este seva unei
plante originare din Mexic, cultivată ca
plantă textilă de fapt, înrudită cu aloea. În locul
de origine i se mai zice „apă de miere”
DULCELE-MINUNE
Siropul de agave, pe care-l găsești la un preţ
modic la supermarket, dar și la farmacie, conţine
vitamine (BH, C, D, E) și minerale (calciu, fosfor,
magneziu, potasiu, seleniu, crom), carbohidraţi
(fructoză). În schimb, are puţine calorii. Este
un îndulcitor foarte bun pentru diabetici – în
ciuda faptului că e mai dulce decât mierea, are
indicele glicemic foarte scăzut, dat de conţinutul
PAGINA
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rușine”, își amintește
atmosfera încărcată de rușine”
martorul ocular Renate Ronn. Ea îl însoţise
la proces pe tatăl ei, avocatul din oficiu
Alfred Thoma, în calitate de secretară.
La început, nu s-a putut bănui întreaga
dimensiune a înfiorătoarei crime, declară
ea pentru DW. Dar asta s-a schimbat, pe
măsură ce au apărut dovezile. Filme despre
lagăre de concentrare cum ar fi Auschwitz,
cu munţi de cadavre, i-au îngrozit pe cei
prezenţi. „A fost un șoc. Așa ceva era de
neimaginat, că astfel de grozăvii au putut
fi înfăptuite în centrul Europei de un popor
iubitor de cultură.”
Nici un acuzat nu și-a recunoscut vina
personală, Mai nimeni nu s-a căit sau a
recunoscut că a știut ceva despre masacre și
lagăre de exterminare. Goring afirma chiar
că „nu a ordonat niciodată o crimă, la fel
de puţin a ordonat sau tolerat alte grozăvii
acolo unde a avut puterea și capacitatea să
le împiedice”.
Aproape toţi acuzaţii au spus că nu
recunosc
competenţa
tribunalului,
acuzându-l
că
înfăptuiește
justiţia
învingătorului. Și populaţia germană
consideră, în parte, că era nedrept ca
procesul să se afle exclusiv în mâinile
puterilor învingătoare. În plus, era criticat
faptul că nu fac obiectul niciunui proces
crimele de război comise de aliaţi.
SINUCIDERE ÎNAINTE DE EXECUŢIE
Din punct de vedere organizatoric,
procesul de la Nurnberg a întrecut tot ce
existase înainte în materie . În 218 zile de
proces, au fost audiaţi 240 de martori și au
fost analizate peste 300.000 de declaraţii
prestate sub jurământ. Procesul-verbal de
ședinţă cuprindea 16.000 de pagini.
Pe 1 octombrie 1946, procesul s-a
încheiat prin condamnarea la moarte a 12
dintre acuzaţi, condamnarea la detenţie a
șapte și achitarea altor trei acuzaţi. Două
procese fuseseră sistate fără condamnare. 16
zile mai târziu, cu doar câteva ore înainte de
a fi executat, Hermann Goring s-a otrăvit.
Au urmat 12 procese în faţa unor
tribunale militare americane, intentate
altor 185 de lideri naziști, 24 dintre ei fiind

SECRETE DE… AGAVĂ

condamnaţi la moarte.
moarte Ultimul proces s-a
sa
încheiat în aprilie 1949.
MOȘTENIREA PROCESULUI DE LA
NURNBERG
Justiţia și-a spus cuvântul. Dar s-a făcut
oare dreptate? Așa ceva ar fi peste puterea
oricărei justiţii, mai ales din pricina
dimensiunii nedreptăţii care s-a întâmplat.
Dar Tribunalul de la Nurnberg, împotriva
principalilor criminali de război naziști,
este considerat până astăzi un deschizător
de drumuri. Fără el ar fi fost de neimaginat
Tribunalul ONU pentru crimele de război
din fosta Iugoslavie (1993-2017), Tribunalul
ONU pentru masacrele din Rwanda (19942016) și Curtea Penală Internaţională cu
jurisdicţie nelimitată de la Haga (începând
din 2002).
Totuși, o instanţă de judecată universală,
care să aducă atingere suveranităţii naţionale,
este pentru unele ţări inacceptabilă. Între
altele, pentru China, dar mai ales pentru
doi dintre foștii organizatori ai procesului
de la Nurnberg: SUA și Rusia (în calitate de
succesor al Uniunii Sovietice). Aceste ţări
refuză să coopereze cu instanţa penală de la
Haga, iar acest refuz a devenit în ultimii ani
tot mai categoric. Iar faptul că SUA ameninţă
cu pedepse reprezentanţi ai Curţii Penale de
la Haga, în cazul în care anchetează soldaţi
americani, este considerat de Raportorul
Special ONU pentru Tortură, elveţianul
Nils Melzer, un „semnal catastrofal”
ACUZATORUL-ȘEF, O AMENINŢARE
PENTRU ORICE DESPOT
În ciuda faptului că unele state nu acceptă
Curtea Penală Internaţională, aceasta joacă
un rol relevant în politica internaţională.
Astăzi, nu se mai poate negocia în situaţii
de conflict, fără ca un acuzator-șef al
Curţii Penale Internaţionale de la Haga să
fie prezent la masă, măcar în calitate de
ameninţare virtuală. Nici un dictator din
lumea asta nu poate fi sigur că nu va ajunge
să dea socoteală în faţa justiţiei penale
internaţionale.
Această evoluţie ar fi fost imposibilă fără
procesele de la Nurnberg, din 1945.

A

uzi tot mai des de minunatul sirop de agave care, deși e
foarte dulce, nu le face rău nici măcar diabeticilor.
Agava înflorește o singură dată, la 15-20 de ani, iar apoi moare.

fructoză. Dar nici fructoza în
cantităţi mari nu este bună.
De aceea, este recomandată
moderaţia. Deși nu afectează
extrem de tare nivelul de zahăr
din sânge, consumată în exces,
fructoza poate dăuna ficatului și
arterelor și astfel se poate ajunge
la boli cardiovasculare și boli ale
ficatului.
Tequilana sau agava albastră
este folosită la fabricarea
celebrei
băuturi
naţionale
mexicane, tequila.

REŢETĂ DE BOMBOANE
SĂNĂTOASE
Ai nevoie de 1/3 căni cu unt
de cacao topit la bain-marie, 1/4
cană sirop de agave, 1/4 linguriţă
de esenţă de vanilie, 1/2 cană cu
cacao, un vârf de cuţit de sare.
Amesteci toate ingredientele
într-un bol cât mai repede, ca să
nu se întărească untul de cacao.
Lași la rece să se întărească
un pic, dar să rămână totuși
maleabil. Modelezi sfere pe care
le tăvălești prin cacao sau cocos
ori fulgi de ciocolată neagră.
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IBM A CREAT CEL MAI MIC ȘI MAI PUTERNIC
MICROCIP DEZVOLTAT PÂNĂ ACUM
generală. Noile cipuri de 2 nanometri au aproximativ
dimensiunea unei unghii și conțin 50 de miliarde
de tranzistoare, potrivit vicepreședintelui IBM al
cercetării cloud hibrid Mukesh Khare.
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Horoscop săptămânal
BALANȚĂ

CÂND URMEAZĂ SĂ INTRE ÎN
PRODUCȚIE CIPURILE?

I

BM a anunțat că a creat un cip de 2 nanometri,
nanometri
cel mai mic și mai puternic microcip dezvoltat
până acum.
Majoritatea dispozitivelor care alimentează cipurile
de computer folosesc astăzi tehnologia de 10 nanometri
sau 7 nanometri, iar unii producători produc cipuri de
5 nanometri.
Numerele mai mici indică procesoare mai mici
și mai avansate. Noul cip IBM folosește tehnologia
de proces de 2 nanometri, un salt uriaș înainte
pentru componentele folosite în dispozitive precum
telefoane inteligente, electrocasnice, supercomputere
și echipamentele de transport.
Performanța unui cip este îmbunătățită de
creșterea numărului de tranzistoare – elementele
care procesează datele – fără a crește dimensiunea sa

Compania așteaptă ca noul cip să obțină performanțe
cu 45% mai mari, iar consumul de energie să scadă
cu aproximativ 75% față de cele mai avansate cipuri
de 7 nanometri de astăzi. Cu cipuri de 2 nanometri,
bateriile telefonului mobil ar putea dura de patru ori
mai mult, laptopurile ar putea deveni mult mai rapide
și amprentele de carbon ale centrelor de date ar putea
fi reduse, deoarece se bazează pe cipuri mai eficiente
din punct de vedere energetic, potrivit Mediafax.
Cipurile urmează să intre în producție începând cu
sfârșitul anului 2024 sau 2025, ceea ce nu este suficient
de curând pentru a ajuta în actuala penurie globală de
chip-uri.
IBM va licenția tehnologia procesorului său de 2
nanometri producătorilor de cipuri.
Anunțul vine în timp ce administrația Biden are în
vedere să investească 50 de miliarde de dolari pentru a
dezvolta cercetarea, dezvoltarea și fabricarea cipurilor,
după ani de declin în rolul Statelor Unite în industria
globală a semiconductoarelor.

O STATUETĂ VECHE
DE 2500 DE ANI,
SCOASĂ LA IVEALĂ DE
PLOILE TORENŢIALE

O

figurină de bronz despre care se crede că are
cel puţin 2500 de ani a fost adusă la lumină în
Grecia de ploile abundente din ultima perioadă, în
vecinătatea sitului antic Olimpia.
Statueta, în formă de taur, a fost descoperită luna
trecută și trimisă spre examinare, relatează BBC.
Testele iniţiale au indicat faptul că statueta datează
din perioada geometrică a artei grecești – aproximativ
1050 î.H. – 700 î.H., a precizat Ministerul elen al
Culturii.
Urmele de arsură de pe suprafaţa acesteia sugerează

că ar putea fi vorba despre una dintre miile de ofrande
aduse zeului grec Zeus.
Descoperirea obiectului mic, intact, a fost făcută de
arheologi lângă un templu, a precizat Ministerul elen
al Culturii. Un arheolog a văzut unul dintre coarnele
taurului care ieșeau din noroi după ploaie, potrivit
oficialilor eleni.
Situl Olimpia din Grecia este locul în care au apărut
Jocurile Olimpice antice.

PAPAGALII COCKATOO ÎNVAȚĂ UNII DE LA
ALȚII CUM SĂ DESCHIDĂ TOMBEROANELE
Papagalii din specia „sulphur-crested cockatoos”
(Cacatua galerita) învață unii de la alții cum să
deschidă tomberoanele pentru a căuta hrană, iar
comportamentul lor se răspândește cu repeziciune în
Sydney, Australia, potrivit unor noi cercetări.
Fiind ajutați de public, ecologiști australieni și
germani au documentat cum papagalii cockatoo învață
tehnici de deschidere a tomberoanelor prin interacțiuni
sociale. Cercetătorii au solicitat australienilor să
raporteze incidente cu papagali cockatoo care deschid
tomberoanele în căutare de hrană. Înainte de 2018,
acest comportament a fost observat doar în trei
suburbii din Sydney și Wollongong: Barden Ridge,
Helensburgh și Sutherland.
Abilitatea de a deschide tomberoane s-a răspândit
considerabil până la sfârșitul anului 2019, incidente
fiind raportate în 44 de suburbii.

O specie extrem de inteligentă, cunoscută
pentru vocalizări zgomotoase și comportament
distructiv
Dr. Barbara Klump de la Institutul Max Planck
pentru Comportamentul Animal din Germania, unul
dintre autorii coordonatori ai noului studiu, a spus
că acest comportament s-a răspândit mai rapid în
zonele învecinate decât la suburbiile aflate la distanță,
astfel sugerând că papagalii cockatoo învață prin
observarea altora, în loc să înțeleagă cum să deschidă
tomberoanele pe cont propriu.
Papagalii „sulphur-crested cockatoo” sunt o specie
extrem de inteligentă, cunoscută în Australia pentru
vocalizările zgomotoase și comportamentul uneori
distructiv. Mai mult, aceasta este una dintre puținele
specii non-umane capabile să danseze pe ritmul
muzicii, după cum s-a văzut în cazul papagalului
Snowball care a devenit viral pe rețelele de socializare
online, scrie The Guardian.
Cercetătorii au observat 486 de papagali cockatoo

În urma unui sondaj, cercetătorii au observat 486
de papagali cockatoo. Prin observații directe, aceștia
au descoperit că doar 10% dintre păsări, majoritatea
masculi, erau capabile să deschidă tomberoanele.
Restul de papagali așteptau până când tomberoanele
erau deschise.
Cercetările, publicate în jurnalul Science, au mai
descoperit diferențe și în tehnica folosită de papagali
în funcție de suburbia observată de oamenii de știință,
astfel fiind stabilite „subgrupuri locale”.

23 Septembrie - 23 Octombrie
BERBEC
Sunt șanse să te simți cam
slăbit și nu prea înțelegi de
ce. Viața ta merge bine, ai
parte
de
momente
frumoase, ești împlinit,
deci nu ai motive reale să te simți în felul
acesta. Motivul pentru care te-ai putea
simți așa poate fi consecința a ceva ce ai
văzut și te-a afectat mai mult decât era
cazul. Încearcă să îți amintești ce te-a
afectat cu adevărat și nu te implica
sufletește și emoțional în lucruri care nu
au legătură directă cu tine.
TAUR
Încearcă să îți procuri
energia necesară din
lucrurile bune, pentru a
duce la bun sfârșit
proiectele și activitățile
deja începute. Sunt șanse să ți se atragă
atenția în legătură cu asta, așa că nu lăsa
ca ceilalți să observe acest lucru.
Gestionează-ți timpul cât mai bine și vei
reuși să îndeplinești toate sarcinile!
GEMENI
O mică întârziere în
desfășurarea activităților
de muncă poate să te facă
să te simți ușor iritat,
frustrat, chiar dacă tu știi că ai dat totul
pentru a ieși cât mai bine. Problema este,
de fapt, lipsa controlului. Nu prea ai ce să
faci în această privință, decât să aștepți.
Ocupă-te între timp de alte lucruri pe
care le-ai lăsat în așteptare, pentru a
realiza totul într-un timp cât mai scurt.
RAC
Simți că ai nevoie de o
vacanță
binemeritată
după orele în plus pe care
le-ai petrecut la serviciu
și toată munca depusă. Ai tendința să uiți
de toți și de toate, pentru a te recrea și a
petrece timp doar tu cu tine însuți. Asta
poate crea o situație pe care nu ți-o
dorești, deoarece persoana dragă s-ar
putea simți neglijată, neînțelegându-ți
adevăratele motive.
LEU
Dacă te gândeai să
investești o sumă de bani
în ceva ce îți dorești
pentru tine sau casă,
astăzi nu este ziua potrivită în care să
investești. Nu doar că vor fi întârzieri în
procurarea bunului, dar e foarte posibil
să nu se dovedească a fi ceea ce îți doreai
cu adevărat. Gândește-te dacă merită să
faci cu adevărat această investiție și apoi
treci la fapte. Nu ar strica să ceri și
părerea celor din jur.
FECIOARĂ
Trimiți un mesaj unui
prieten vechi sau îți
dorești foarte mult să
revezi o persoană dragă
însă ai senzația că ești evitat și ignorat.
Nu dispera făcându-ți impresii greșite,
gândește-te doar că este posibil ca celălalt
să nu fi primit mesajele tale, înainte să te
gândești că te ignoră sau că e supărat.
Dacă chiar ai nevoie să comunici cu
persoana cât mai repede, mergi și caut-o
personal.
BALANȚĂ
Perioada asta vei vrea să
o petreci acasă, în pat,
nefăcând nimic, dar

amintește-ți că cineva a lăsat la locul de
muncă un proiect în așteptare. Ridică-te,
zâmbește și ocupă-te de lucrurile
prioritare, care îți asigură venitul, vei
avea suficient timp să te și odihnești
după ce termini ceea ce e cu adevărat
important. Te-ai hotărât să faci ordine în
buget. Nimic mai bun pentru tine!
Astrele îți sunt favorabile în ceea ce
privește o mai bună gestionare a banilor.
SCORPION
Aștepți un telefon care
parcă nu mai apare, de la
un fost partener sau de la
un prieten vechi. Acest
lucru te poate face să te simți nesigur și
să te gândești la ce e mai rău, dar lucrurile
nu stau chiar așa. Nu mai reacționa
impulsiv la fiecare amănunt de acest gen
și învață să ai mai multă răbdare.
Lucrurile pe care le așteptăm răbdători
vin la timpul lor sub cea mai frumoasă
formă.
SĂGETĂTOR
Un coleg de muncă îți
cere ajutorul într-o
chestiune personală. Este
posibil să se simtă singur
și să aibă nevoie de sfatul tău. Nu-l
refuza, ascultă-l și încearcă să-l ajuți cu
un sfat. Nu se știe când se întoarce roata
și vei avea nevoie, la rândul tău, de ajutor
din partea lui. Munca este cuvântul de
ordine pentru tine. Într-adevăr, ai foarte
multe lucruri de făcut, dar cu putință
organizare și ajutor din partea
apropiaților/ colaboratorilor vei reuși.
CAPRICORN
Ești în așteptarea unui
telefon important care are
mare legătură cu viitorul
tău. Fie că este vorba
despre o sumă de bani
sau câștigarea un proiect, ești nerăbdător
să primești vestea. Nu dispera, nu ai
niciun motiv să fii frustrat, veștile bune
mereu întârzie, așa că așteaptă-te să
primești vestea pe care ți-o dorești. Astrele
țin cu tine în această săptămână!
VĂRSĂTOR
Primești vești despre
bani, ba chiar este posibil
să primești un cec pe
care-l așteptai de mult,
pentru a face o achiziție
importantă – fie o mașină, fie o locuință.
Bucură-te de ceea ce primești și
sărbătorește alături de cei dragi această
reușită! Urmează curând și altele.
Conform astrelor, serviciul pare să te
supună la situații neplăcute. Tensiunile
pot apărea din cauza unor probleme care
nu au fost rezolvate în trecut.
PEȘTI
Lipsa unui răspuns din
partea partenerului de
viață te poate duce cu
gândul că ai făcut ceva
greșit, însă nu e așa. Dă-i timp să ia cea
mai bună decizie, uneori oamenii au
nevoie să se gândească bine înainte de a
da un răspuns. Nu insista, ci lasă-ți
partenerul să aibă el inițiativa discuției
pe care o aștepți atât de mult. Vei face și
niște achiziții semnificative. Fie că este
vorba de îmbrăcăminte, decor sau chiar
mobilă, va fi o călătorie plăcută în lumea
cumpărăturilor. Și ca experiența să fie și
mai plăcută, îți poți invita și câțiva
prieteni.
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Fotbal
Baschet
ÎNFRÂNGERE ÎN CAPITALĂ PENTRU
CSM PLOIEȘTI,
3 VICTORII DIN 3 MECIURI PETROLUL, ÎNTR-UN AMICAL CU DINAMO
prin reușita lui Cebotaru (min.
p
ÎN LIGA NAȚIONALĂ DE
556), care l-a învins pe Iliev cu
un șut de la 12 metri. Apoi,
u
BASCHET MASCULIN
bucureștenii au câștigat meciul
b
în ultimele cinci minute prin
“dubla” lui Măgureanu. În
“d
minutul 85 acesta a scăpat
m
ssingur și l-a învins pe Jercălău,
iar în minutul 90 a marcat din
ia
șșase metri, după o centrare a lui
SSorescu.

E

chipa de baschet seniori a CSM Ploieşti a reușit, duminică seară, la
Miercurea Ciuc, cea de-a treia victorie consecutivă din acest debut de
sezon. Băieţii pregătiţi de Mihai Popa s-au impus fără probleme, cu 89-63
(22-14, 20-17, 32-17, 15-15), pe terenul celor de la CSM VSKC Miercurea
Ciuc, la capătul unei partide pe care au controlat-o de la un capăt la altul.
Pentru CSM Ploieşti au jucat: Milin (20 puncte, 3×3), Chiţu (18, 3×3),
Hammond (12, 1×3), Negoiţescu (10, 2×3), Vaughn (9, 1×3), Magdevski
(8), Popa Calotă (7, 1×3), Watson (3), B. Popa (2), C. Dinu şi G. Angelian.
În etapa a 4-a, urmează partida cu cealaltă formaţie din Liga Naţională
care are 3 succese din tot atâtea dispute în Liga Naţională, BC Argeş
Piteşti, meciul fiind programat sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 18.00, în
Sala Sporturilor Olimpia.

VICTORII PENTRU
PLOIEȘTENCE
LA TÂRGOVIȘTE

Dinamo:
Eșanu-Nica,
Almeida,
Grigore, Radu-Torje,
A
Răduță,
Sorescu-Țâră, Cisse.
R
După
pauză au mai jucat: IlievD
Dudea,
Crețu, Ivanovski, Itu,
D
Borcea,
Măgureanu. Antrenor:
B
Mircea
Rednic.
M

A

CS Petrolul 52 Ploiești a pierdut la limită
meciul amical disputat pe stadionul din
Șoseaua Ștefan cel Mare, cu Dinamo București.
Gazdele s-au impus cu 3-2 (1-1), după ce au
întors rezultatul în ultimele cinci minute. «Lupii»
au preluat conducerea încă din minutul 4, când
Jarovic a reluat în plasă, din mijlocul careului,
după o centrare a lui Șaim Tudor. Dinamoviștii
au egalat, după numai două minute, prin Ricardo
Grigore, care a înscris din colțul careului mic, după
o lovitură liberă, de pe dreapta.
După reluare «găzarii» au revenit la conducere

Petrolul: Avram-Rus, Lică, Manolache, OpreaChindriș, Seto-Constantinescu, Buia, Șaim
Tudor-Jarovic. După pauză au mai intrat: JercălăuPârvulescu, Olaru-Pană, Cebotaru, Vajushi, Bratu,
Măzărache, Stoica, Tucaliuc. Antrenor: Nicolae
Constantin.
Din păcate, Vajushi a acuzat din nou o problemă
medicală și a fost înlocuit cu Tucaliuc și rămâne de
văzut dacă mijlocașul albanez va putea fi recuperat
până la meciul de duminică, 17 octombrie, de la
ora 12.30, din deplasarea cu FC Brașov.

LIGA 3 / EȘECURI PENTRU
CS BLEJOI ȘI CSO PLOPENI

R

V

icecampioană naţională a categoriei U15, echipa de baschet
junioare a CSM Ploieşti a debutat cu două victorii concludente în
noul sezon, reuşind să câştige ambele partide ale primului turneu stagional
de la U16, organizat de CSŞ Târgovişte. Ploieștencele au trecut cu 66-22 de
gazdele de la CSŞ CSM Târgovişte şi cu 54-37 de CSŞ Craiova, astfel că
ocupă primul loc al clasamentului Grupei B.
Lotul de jucătoare pe care Loredana Munteanu şi Corina Savu au contat
la Târgovişte a fost următorul: Daria Iordăchescu, Daria Tănase, Karina
Munteanu, Olivia Sandu, Cristina Grigore, Natalia Belhamra, Alexia
Dedu, Alexia Apostolache, Andreea Dumitru, Sofia Voicu şi Nazli Dănilă.
Conform calendarului anunţat de Federaţia Română de Baschet, turneul
al doilea al categoriei U16 este programat în perioada 30-31 octombrie.

L

a început anului 2021 Federația Română de Fotbal
a dat startul concursului ”Suporterii anului” pe
www.peluzatricolora.ro în care se pot câștiga superpremii,
inclusiv o experiență unică la o partidă a României în
deplasare.
În perioada 1-7 octombrie, suporterii au hotărât prin
vot cine va primi trofeul ”Tricolorul lunii septembrie”. Au
fost 7 fotbaliști nominalizați, care au obținut următoarele
rezultate:
Florin Niță – 38,05% (10 puncte); Claudiu Keșeru –
18,86% (7 puncte); Nicolae Stanciu – 18,52% (5 puncte);
Dennis Man – 8,59% (4 puncte); Valentin Mihăilă – 6,40%
(3 puncte); Ianis Stoica – 5,89% (2 puncte); Alexandru

unda a șaptea din seria a 5-a a Ligii a treia
la fotbal nu a fost una prielnică pentru cele
două formații prahovene, care au fost învinse în
partidele pe care le-au disputat.
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe II – CS Blejoi 4-1.
Marcatori: Nicolae Păun (20, 90+1), Nandor Tamas
(50, 84) / Cosmin Munteanu (13)
FC Hermannstadt II – KSE Târgu Secuiesc
1-1. Au înscris: Cosmin Bucuroiu (14) / Zsolt
Tanko (73)
SR Braşov – AFC Odorheiu Secuiesc 0-4.
Golurile au fost reușite de Claudiu Merdariu (20),
Mihai Savin (25), Alexandru Pop (42), Vasile Petra
(45)
CSO Plopeni – FC Pucioasa 2-3. Au marcat:
Cătălin Vlad (43), Ștefan Niță (68) / Narcis Marina
(45+4 – penalty), Mihai Enache (74), Cătălin Ene
(88)
Kids Tâmpa Braşov – Olimpic Cetate Râşnov
0-2. Golurile au fost marcate de Raul Rusu (10) și
Diego Alupoaie (90+5).
Lider în clasament este AFC Odorheiu Secuiesc,
cu 16 puncte, podiumul fiind completat de ACS
Sepsi OSK Sf. Gheorghe II, tot cu 16 puncte și AS

FC Pucioasa,
Pucioasa cu 14 puncte.
puncte
CS Blejoi se află pe locul 4, cu 10 puncte, iar
CSO Plopeni pe locul 9, cu 5 puncte.

Mitriță – 3,69% (1 punct).
Astfel, portarul Florin Niță a câștigat pentru a cincea
oară trofeul în acest an, a patra oară consecutiv! Iată toți
câștigătorii de până acum:
Ianuarie 2021: Dennis Man
Februarie 2021: Ianis Hagi
Martie 2021: Florin Niță
Aprilie 2021: Răzvan Marin
Mai 2021: Ianis Hagi
Iunie 2021: Florin Niță
Iulie 2021: Florin Niță
August 2021: Florin Niță
Septembrie 2021: Florin Niță.
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.

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

