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PRIMĂRIA PLOIEȘTI TREBUIE SĂ REZOLVE
ASTĂZI NIȘTE DANDANALE DIN 2010!

Marius MARINESCU

PRIMĂRIA ARE DE PLĂTIT TCE 11 MIL. LEI,
CONTRAVALOARE TVA NEACHITAT DE ACUM 9 ANI

BĂ, EȘTI NEBUN?
NU, SUNT PROST!
AAA...M-AM
LINIȘTIT!
-Domn’ doctor, când îmi dați drumu’
acasă?
-Olguța mea, bag seama că te-ai
plictisit la noi.
-Nu, domn’ doctor...da’ am treabă
acasă...
-Ce treabă ai, măi fată?
-Cum, ce treabă, domn’ doctor? Am
de terminat autostrada Constanțaupă ce că se află în
Nădlac!
mari încorsetări
-Of, măi Olguțo...azi ți-ai luat financiare,
Primăria
medicamentele?
-Care medicamente? Alea de ieri?

D

Ploiești mai trebuie acum,
în plus, să achite către
SC Transport Călători

„Express” SA, instituție
de interes public aflată în
subordinea Consiliului
Local Ploiești și la care
municipalitatea
este
acționar unic, 11 milioane
de lei, însemnând TVA
neplătit
către
stat.
Încurcătura nu este de
azi, de ieri, ci tocmai din
perioada 2007-2010. De
fapt, nici TCE, pe atunci
RATP, și nici Ploieștiul

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
n-au știut, la acea vreme, instanță împotriva ANAF,
că trebuie să plătească iar în 2016 a existat și
TVA aferentă subvențiilor o hotărâre în sensul
acordate
pentru în care magistrații au
transportul
gratuit/ anulat deciziile pentru
parțial subvenționat al plata TVA din perioada
pensionarilor și elevilor. 2007-2009, dar au păstrat
Acest lucru l-a stabilit obligativitatea achitării
sumei despre care vorbim
Curtea de Conturi în
astăzi, respectiv, 10 mil.
2011, iar suma inițială era lei, la care s-ar adăuga,
mult mai mare, respectiv, pesemne, 1 mil. lei
de 34,7 milioane de lei. penalități.
TCE s-a îndreptat în
Citiţi în pagina 3

160 DE ANI DE
ROSAL VREA SĂ CREASCĂ PREȚUL DE
LA MICA UNIRE
COLECTARE A DEȘEURILOR CU PESTE 60% Laa 160
împlinirea
de ani

-Am înțeles...mai stai puțin pe la noi
și îți promit că dacă le iei iți dă nenea
doctoru’ voie să te duci să termini ce
vrei tu.
-Domn’ doctor, da’ mie îmi dați
drumu’?
-Și tu vrei să pleci, Grațielo?
-Păi da, domn’ doctor, că am de
împădurit țara, de oprit jaful, de stopat
evaziunea marilor companii străine...
-Daaaa...și medicamentele le-ai luat?
-Păi nu, domn’ doctor, că mi le-a pitit
nebunu’ ăla mare care ne fură țara cu
oengeurile lui...
-Am înțeles...și la ce salon stă nebunu’
ăla mare?
-Aaaa, nu știu io...Călin mi-a zis că el
e vinovatul.
-Ia zi, Căline? Unde e nebunu ăla care
i-a furat pastilele Grațioasei?
-Lăsați, domn’ doctor, că știți
dumneavoastră unde e, că e mână-n
mână cu voi!
-Care noi, Căline, tată?
-Cu voi...voi ăștia care ne otrăviți
cu pastile occidentale de spălare a
creierelor!
-Apropo, Căline, tu ți-ai luat pastilele?
-Aaa, daaa...le-am luat, da’ la mine
n-au efect că sunt sănătos!
-Bravo! Și vrei să pleci?
-Eu nu, că mi-e că dacă plec mă leagă
statul paralel...
-De ce să te lege, măi băiatule?
-Că m-am căsătorit din interes de
dragoste, de prea multe ori și cică e abuz
în serviciu!
Citiţi în pagina 7
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Infrastructura educațională:
bani mulți pe hârtie și mult
mai puține investiții în teren

M

arți, la Ploiești, a
avut loc o ședință
de informare a primarilor
din 36 de localități, prezidată
de președintele CJ, Bogdan
Toader, prin care s-a adus
la
cunoștiință
cererea
operatorului de salubritate de
a majora tariful de colectare
a gunoiului de la populație.

Printre argumentele invocate
de Rosal pentru scumpire s-au
regăsit: creșterea salariului
minim pe economie, creșterea
prețului
combustibilului,
taxa de rampă (30 lei/tona)
și micșorarea numărului de
locuitori, deci și a numărului
de contracte, față de perioada
de calculație a tarifului actual.

Propunerea de creștere a
tarifului este de la aproximativ
4 lei/persoană/lună, la 5,5 lei/
persoană/lună (cu TVA), în
mediul rural și de la 6, 69 de
lei/persoană/lună, la 10,75 lei/
persoană/lună (TVA inclusă),
în mediul urban. Președintele
CJ a declarat că, în analiza
ADI Deșeuri, s-a agreat un
maximum de 5,24 lei în cazul
comunelor și de circa 9 lei
în cazul orașelor. Primarul
Adrian Dobre și-a arătat
consternarea față de (aproape)
dublarea prețului, spunând
că nu va fi de acord cu așa
ceva și în orice caz, înainte ca
legislativul local să ia o decizie,
subiectul va fi trimis spre
consultare publică.

TCE ȘI-AR PUTEA EXTINDE
LINIILE DE TRANSPORT ÎN
COMUNELE LIMITROFE

C

onducerea Consiliului
Județean Prahova și
primarii localităților limitrofe
Plopeni, Păulești, Bărcănești,
Valea Călugărească, Bucov,
Blejoi, Berceni, BoldeștiScăeni, Băicoi și Târgșoru
Vechi s-au întâlnit, deunăzi
vreme, pentru a discuta despre
oportunitatea
înființării
pagina 5

unei asociații de dezvoltare
intercomunitare
pentru
transport (ADI Transport).
Aceasta ar fi probabil formula
care să permită prelungirea
unor trasee de transport
public în cele opt comune și
două orașe, în baza unui bilet
unic de călătorie. Autobuzele
ar urma să fie asigurate de SC

ACTUALITATE

Raed Arafat a promis
autospeciale noi pentru
stingerea incendiilor

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii
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Trasport Călători „Express”
SA, societate al cărui acționar
este Municipiul Ploiești, de
aceea am putea presupune
că ADI Transport n-ar putea
funcționa în afara Primăriei
Ploiești ori fără aprobarea
Consiliului Local.
Citiţi în pagina 4

OCOLUL PĂMÂNTULUI

SUA reevaluează
siguranţa
defectorilor ruşi

de la actul istoric al
unirii Moldovei cu
Țara Românească,
artizanul alipirii
celor
două
principate surori,
Alexandru
Ioan
Cuza, poposește la
Ploiești. Un bust
al domnitorului a
fost amplasat, zilele
trecute, în fața
sediului Primăriei,
parcă anume să
ne salute cu prilejul acestui semijubileu.
Și poate pentru a ne reaminti nouă, între
niște ani de cruntă dezbinare, dictată de
„sus”, că „unirea e singura stare politică ce
poate să asigure viitorul nostru”. Statuia
este o donație a președintelui Uniunii
Elene din România, deputatul Dragoș
Gabriel Zisopol.

Clinica

B-dul Republicii nr.16 Bl.33A2
et.1 ap.4 colt cu Str. Ion Maiorescu

• IMPLANTOLOGIE:
Implant de generație nou, fără a tăia gingia
• PROTETICĂ:
Amprentă digitală cu scanner intraoral
• ORTODONȚIE:
Aparat fix cu bracket din safir, metal sau
ceramică
Tel: 0730901181

pagina 11

OFERIM SERVICII STOMATOLOGICE
MODERNE LA PRETURI ACCESIBILE

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

Psalm 49,20
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Mă doare-n băşcălie!

Parol,

A

zi este despre presă. Cum face ea strâmbături, fandări și contorsiuni cu și din cea mai
neutră știre pentru a-l face prost de bubuie pe unul care e-n dușmănie cu patronul
ziaristului plătit să pupe ori să înjure. Nu dăm nume de site-uri și ziare, doar vă spunem că
toate titlurile sunt din presa locală, atât cât a mai rămas ea. Slabă și cocârjată rău, vă zicem noi!
Cu inși leșinăcioși, fripturiști, care n-au nicio poveste cu meseria, deontologia, chestii. Deci:
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

„R

eprezentanții municipalității ploieștene
s-au gândit, probabil, că ar fi cazul să
folosească o donație făcută de Dragoș Gabriel
Zisopol, deputat și președinte al Uniunii Elene
din România, înainte de 24 Ianuarie, Ziua
Unirii Principatelor Române. Astfel că bustul
marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza va
ajunge să fie poziționat în centrul municipiului
Ploiești, în fața sediului din beton și sticlă al
primăriei. Ieri se lucra la construirea soclului pe
care va fi amplasat bustul lui Cuza, domnitorul
urmând „să privească” spre Catedrala Sf. Ioan.”
Care va să zică, aici vrem să-l facem prostovan
pe primarul orașului. Nu că am avea ceva
împotrivă sau de obiectat. Deci avea el o statuie
de pomană, cu domnul Micii Uniri, cu care nu
știa ce să facă, neh? Și s-a scărpinat mult și bine
în scăfârlie și, când te gândeai că o să găsească
o formulă miraculoasă, na, să fie aninat din cer,
el ce zice, îl plantăm la Primărie! Iar primăria
nu mai e mișto, ca atunci când trebuia să devină
maternitate, ci e un monstru din beton și sticlă,
puah! Și-acuma, cum e mai rău, domnul va
privi cât o trăi el ca statuie spre Catedrală.
Nasol... Poate era mai bine să fie pus cu fundul

Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18

www.ziarulploiestii.ro
e-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploiestii
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spre bulevard, adică să le arate ploieștenilor
turul? Vă zicem noi, domnul Cuza nu se va uita
nicăieri, ci doar în jos, de rușine...

„M

inisterul Dezvoltării Regionale
cumpără tramvaie noi pentru
Ploiești”. Mesajul subliminal transmis se traduce
cam așa: conducerea liberală a Ploieștiului e
atât de nătângă încât nu e în stare să cumpere
niște tramvaie. Și-atunci MDRAP-ul pesedistoaldist de la București se suie pe un cal alb și vine
ca un cavaler, spunând: luați cadou de la noi,
iubiți ploieșteni, niște tramvaie... Iar cititorul ce
face? Huo Primărie, trăiască MDRAP! De parcă
MDRAP ar fi vreun filantrop, ci nu chestia aia
statală care de fapt decide cum să cheltuiască
banii noștri și are în pungă banii noștri. Și de
parcă Ploieștiul ar avea bani căcălău și nu știe
pe ce să-i dea, nu că a fost sărăcită cu cheltuieli
și credite alandala, de 10-15 ani încoace.

„B

ravo, Dobre! Primăria a pierdut
procesul cu TCE și trebuie să plătească
11 milioane de lei”. Nu-i așa?, totul se întâmplă
din cauza incompetentului primar Dobre,
mânca-l-ar câinii! Din cauza lui, cum ar veni,
trebuie noi să plătim TCE vagonul ăsta de

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

RAZIE PE ȘOSELELE DIN
PRAHOVA
Polițiștii Serviciului Rutier
au efectuat o acțiune pentru
combaterea
conducerii
autoturismelor de către persoane
aflate sub influența băuturilor
alcoolice, dar și pentru combaterea
celorlalte cauze generatoare de
accidente. La scurt timp, polițiștii
au depistat un bărbat care
conducea un autobuz pe DN1
în localitatea Românești, iar în
PAGINA
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bani! Ce uită să spună jurnalistul este că de
fapt Dobre ăsta, c-o fi rău, c-o fi bun, n-are
nicio treabă cu drăcia. Adică, dandanaua
s-a petrecut între 2007 și 2010, când primari
erau Calotă și Volosevici. Ce s-a întâmplat,
mai clar? Primăria nu a plătit TVA aferent
gratuităților pe mijloacele de transport, iar
Curtea de Conturi a obligat TCE să facă lucrul
acesta. A urmat o judecată, iar societatea a fost
bună de plată pentru o parte din sumă (de
alta a fost exonerată). TCE a cerut banii apoi
de la Primărie și, pentru că nu i-a primit, a
acționat municipalitatea în instanță. Bun, să
mai zicem că, de fapt, TCE este structură aflată
în subordinea Consiliului Local, efectuează un
serviciu public în slujba cetățenilor, iar grosul
banilor îi ia de la Primăria Ploiești, adică de la
noi toți?
ată două titluri: „Ploieștiul administrativ
în 2019-între împrumuturi, împăunări și
certuri”; „În 2019, Consiliul Județean Prahova
continuă investițiile în spitale și infrastructura
rutieră”. De la distanță se vede ostilitatea
semnatarului articolului, dictată de politica
editorială, față de Primăria Ploiești și prietenia
servilă față de CJ Prahova. Acuma, să punem
lucrurile în ordine: e adevărat, Ploieștiul e
frământat mereu de scandaluri, CJ Prahovanu; Primăria Ploiești n-are bani, CJ are;
managementul (impresia transmisă) e prost la
Ploiești și bun la CJ. În fine, bun, fiindcă n-a
avut niciodată cine să-l analizeze/critice; efectul
acțiunilor administrative de la Ploiești se vede
imediat, prin tot ceea ce găsim/vedem în oraș și
pe străzi, CJ nu are, să zicem, o oglindă, adică
nu dispune de o tarla bine delimitată pusă la
un loc, în care să privim și noi. Ce sugerează
cele două titluri? Că la Ploiești este totul praf
și pulbere, iar la CJ e raiul pe pământ! Iar
adevărul adevărat e pe la jumătate. Adică se
mai mișcă ceva și pe la Ploiești, nu-i totul un
jaf, după cum nici la CJ nu merge totul șnur.
Uite, să dăm doar un exemplu, faptul că anul
trecut banii pentru dezvoltare s-au cheltuit în
proporție de sub 30%. Asta nu e a bună, nu?

„P

loieștenii sunt împotriva lui Portocală”.
Asta ar însemna că fiecare omuleț,
de la scutec la muribund, din cei 224.406 de
locuitori ai Ploieștiului, nici nu mai poate
mânca, dormi sau plimba fiindcă are un grav

urma testării cu aparatul etilotest
a rezultat că acesta avea 0,11
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conducătorul autobuzului efectua
transport public de persoane în
cursă regulată pe ruta ChiojduBucurești, iar în mijlocul de
transport se aflau10 pasageri. Un
alt bărbat a fost depistat pe DC 159
în localitatea Pleașa. în timp ce
conducea un autoturism prevăzut
cu 8+1 locuri. Bărbatul se afla
sub influența băuturilor alcoolice.
Acesta a fost testat cu aparatul
etilotest, iar rezultatul a fost de
0,26 mg/l alcool pur în aerul

ghimpe împotriva procurorului Negulescu,
urmărit penal etc..etc. În realitate, „ploieștenii”
ăia sunt câțiva foști sau actuali politicieni, fie
ei PDL, PNL, PMP, PSD, UDMR care au făcut
drăcii și i-au prins „organili” statului cu mâna în
borcanul cu miere. Bun, că Portocală a o fi făcut
abuzuri nu contestăm, dar așa-zisele victime
nu-s nici pe departe uși de biserică. Deci, să
stabilim: sunt o mulțime de ploieșteni care n-au
auzit de Portocală și nici nu-s împotriva lui sau
pentru care Portocală e zero, nu există, deci îi
doare fix în cot de nenea ăla.

„<<B

ine ați venit în județul lui
Portocală!>>”. Bannere uriașe,
montate pe DN1, de persoane necunoscute.” În
realitate nu sunt mai multe bannere, ci unul
singur, la intrarea în Ploiești dinspre Bărcănești,
iar persoanele care l-au montat sunt foartefoarte cunoscute. În orice caz, sunt cunoscute
de cel care a semnat informația aceasta sută la
sută de dus fraierii cu zăhărelul și de nas.

„S

erena Williams o trimite pe Simona
Halep acasă, după un meci senzațional”.
Așa, dragă, bravo, scoate-i Simonei gărgăunii
din cap, că prea își dă talente pe-acilea, pe
la noi! La urma urmei ce e ea, o amărâtă de
româncuță care s-a ridicat doar pentru că a avut
noroc, nu că-i vreun geniu sau altceva de genul.
Acest titlu precis e pus de vreo femeie-jurnalist
pe care-o roade invidia c-a ajuns Simona mare
și ea bălăcește pe la un site obscur din Ploiești.
Câtă nedreptate! Titlul, dacă era pus cu bună
intenție, ar fi putut arăta așa: „Halep, eliminată
după ce a făcut un meci senzațional (ambele
sportive au contribuit la spectacol, nu?).” Dar
din titlu reiese un soi de dispreț pentru ce e
românesc și o admirație pentru americănisme.

Ș

i iar două titluri: „Ponta la Ploiești: atac
dur la Kovesi, Dragnea, Portocală!”;
„Răutăcioși ca Băsescu. Jurnaliștii din Ploiești
l-au încuiat pe Ponta, întrebându-l cum va

proceda cu M&M.” Primul titlu e pus de un
jurnalist care simpatizează cu oricine, fie el
cârtiță, moroi sau râmă, care o înjură pe Kovesi
(Dragnea e paravan pentru a da senzație de
echilibru), al doilea este al unui ziarist pus doar
pe miștouri și evident că nu vede în Ponta vreo
salavare pentru România și nici nu-l consideră
mai curat, mai uscat doar pentru că nu mai este
la PSD.

expirat. Acțiunea polițiștilor de
la Serviciul Rutier s-a desfășurat
pe DN1 Bărcănești – Comarnic,
precum și pe raza localităților
Bucov, Găgeni, Fulga și Ciorani.
Pe durata verificărilor 156 de
autoturisme au fost controlate,
iar 137 de conducători auto au
fost testați cu aparatul etilotest.
În urma controlului, polițiștii au
aplicat 10 sancțiuni, dintre care
cinci pentru consumul de alcool.
Valoarea sancțiunilor aplicate a
fost de 4.735 de lei, cu această
ocazie fiind reținute cinci permise
de conducere.

PATRU
AUTOTURISME
IMPLICATE
ÎN
DOUĂ
TAMPONĂRI PE DN1, LA
BĂNEȘTI
Accidentele au avut loc la scurt
timp unul față de altul. Potrivit
primelor cercetări, în primul
eveniment rutier au fost implicate
două autoturisme, iar cea de a
doua tamponare, în care au fost
implicate tot două autoturisme,
s-ar fi produs pe fondul evitării
implicării în primul accident. Din
fericire nicio persoană nu a fost
rănită. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-au produs
cele două evenimente rutiere.
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LISTA DE INVESTIȚII A CJ PRAHOVA,
ACEEAȘI DE ANUL TRECUT

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

onsiliul Județean Prahova,
instituție care a încheiat
anul cu excedent bugetar
consistent, prin necheltuirea
banilor alocați dezvoltării, așa
cum de altfel se întâmplă de prin
2015 încoace, și-a propus pentru
2019 o listă generoasă de investiții.
De fapt, sunt cam aceleași despre
care se vorbește de un an sau doi

și pentru care, în răstimp, s-au
pregătit documentațiile, numai că
în 2019 s-ar putea să vedem câteva
din ele puse în practică.
Sănătate: În primul rând
este vorba despre extinderea,
modernizarea și dotarea Unității
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Prahova, proiect depus la
Agenția de Dezvoltare Regională

PRIMĂRIA PLOIEȘTI
TREBUIE SĂ
REZOLVE ASTĂZI
NIȘTE DANDANALE
DIN 2010!
continuare din pagina 1
CE, care a preluat patrimoniul și
datoriile RATP, a crezut că poate scăpa și
de această sumă, motiv pentru care a contestat
decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție,
dar acolo a pierdut procesul fără drept de apel.
În 2017, pentru că TCE n-a ajuns la un acord
cu Primăria pentru plata sumei, s-a adresat
din nou instanței, iar aceasta i-a dat dreptate
în ianuarie 2019, obligând municipalitatea să
plătească suma. Interesant este că, în 2015,
Curtea de Conturi a găsit alte nereguli și anume
că, în anul 2014, TCE a încasat necuvenit de
la Primăria Ploiești 5,066 mil. lei, ca urmare
a majorării eronate a cheltuielilor curente
activității de transport public de persoane. Ca
urmare, CC a obligat societatea să ramburseze
Primăriei suma respectivă. Fiindcă operatorul
se afla în dificultăți financiare, administrația
municipală a acceptat, în noiembrie 2017, o
eșalonare a plăților până la sfârșitul acestui an.
De ce n-ar fi posibilă o compensare a sumelor
ori de ce conducerea TCE (Nicolae Alexandri)
se socotește, cel puțin în declarațiile publice,
a fi pe picior de război cu autoritatea publică
(primar Adrian Dobre) sunt chestiuni greu
de înțeles, având în vedere că ambele instituții
sunt în serviciul locuitorilor, iar banii disputați
sunt tot ai ploieștenilor, în definitiv.

T

etc.). Tot aici se va derula un
proiect de eficientizare energetică
a clădirii și ar mai trebui să înceapă
o investiție denumită „extinderea,
reabilitarea, modernizarea și
dotarea ambulatoriului integrat”,
în valoare de 6,68 mil. lei, ambele
proiecte urmând să beneficieze de
finanțare europeană, asigurată în
cadrul POR, Axa 8.
Infrastructura
rutieră:
Consiliul Județean promite că
în 2019 vor începe lucrările la
pasajul suprateran de la Buda,
pentru care fondurile (25 mil.
lei) sunt asigurate de Guvernul
României, prin PNDL II, iar 25
de milioane de lei din bugetul
propriu ar putea fi alocați pentru
așternerea covoarelor asfaltice pe
aproximativ 150 km de drumuri
județene (14% din total). Ar mai

fi cele două proiecte europene
(traseele regionale 2 și 3) de
modernizare a drumurilor DJ 720
și DJ 102K- DJ102D-DJ100C-136,
în valoare cumulată de 310,42 mil.
lei, însă contractele de finanțare
nu au fost semnate, precum
și cele 4 sensuri giratorii care
trebuiau construite încă de anul
trecut (Bărcănești, Florești/Băicoi,
Păulești și Bănești).
Despre alte proiecte (protecție
socială, alimentare cu apă, cultură
și religie etc.) nu facem vorbire
astăzi. Dar se cade să amintim că,
de exemplu, de câțiva ani, Casa
memorială „Paul Constantinescu”
a fost înfășurată în plasă de
protecție, semn dinstinctiv pentru
clădirile ce se află în reabilitare,
dar pe acolo nu se mișcă absolut
nimic, deși investiția figurează de
cel puțin doi ani în lista de lucrări.

LICITAȚIE PENTRU CENTRUL DE
RADIOTERAPIE DE LA SCHULLER
T

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

eoretic, peste un an ar trebui să fie
gata laboratorul de radioterapie
și brahiterapie de la Spitalul Municipal
Ploiești-Schuller, investiție care ar
rezolva o mulțime de probleme ale
bolnavilor de cancer. Primăria Ploiești
a declanșat procedura de achiziție
pentru proiectarea și construirea
clădirii-buncăr, până la 1 februarie
firmele interesate putând depune
ofertele. Valoarea contractului este
estimată la aproximativ două milioane
de euro, iar termenul de realizare a
proiectării, avizării și construirii este
de 12 luni. Centrul de Radioterapie va
funcționa într-o clădire cu parter și un

etaj și va dispune de două buncăre de
radioterapie cu cameră de comandă
și spații anexe, un buncăr pentru
brahiterapie cu cameră de comandă
și spații anexe, un computer tomograf
simulator cu cameră de comandă,
cabinete medici și saloane destinate
spitalizării de zi, alte amenajări
pentru pacienți, aparținători și
personalul medical. După realizarea
construcțiilor, Ministerul Sănătății va
aloca fonduri pentru achiziționarea
aparaturii necesare unei astfel de
secții. Finanțarea este asigurată în mod
egal de Consiliul Județean Prahova și
Primăria Ploiești.

PACHETUL ALIMENTAR A AJUNS LA
ELEVI CU O ÎNTÂRZIERE DE 4 LUNI

C

u o întârziere de patru luni
(aproape un semestru), elevii și
preșcolarii din școlile prahovene primesc,
în sfârșit, pachetul alimentar cunoscut
sub numele „cornul și laptele”. Primele
gustări au ajuns la copii pe 14 ianuarie.
Contractele cu câștigătorii licitațiilor au
fost semnate în decembrie, dar cel puțin
acum vom ști că măcar la anul nu vor
mai exista probleme cu aprovizionarea/
distribuirea, dat fiind faptul că înțelegerile
au o valabilitate de doi ani. Consiliul
Județean Prahova a impărțit licitația pe

Săptămâna pe scurt
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ADOLESCENTĂ ÎN VÂRSTĂ
DE 16 ANI DATĂ DISPĂRUTĂ
Polițiștii din Urlați au fost
sesizați despre faptul că adolescenta
Catrinescu Edita-Valentina, în
vârstă de 16 de ani, a plecat voluntar
de la domiciliul din localitate și
nu a mai revenit până în prezent,
a anunțat IPJ Prahova. Minora
are înălțimea 1,55 m, greutate de
45 kg, constituție astenică, față
ovală, ochi căprui, păr drept șaten
și nu are semne particulare. „La
data dispariției, era îmbrăcată cu

Sud-Muntenia, pentru o finanțare
europeană
prin
Programul
Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8-„Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și
sociale”. Deocamdată n-a fost
semnat contractul de finanțare,
dar autoritățile nu cred să existe
probleme. Valoarea investiției
se ridică la 18,5 milioane de lei
inclusiv TVA, din care fonduri
europene-6,83 milioane de lei și
bani de la Consiliul Județean-11,67
mil. lei. La Spitalul de Obstetrică
Ginecologie, Consiliul Județean
se angajează să ajute unitatea
cu fonduri pentru funcționare
și cu aproximativ 4 mil. lei
pentru continuarea lucrărilor
de
modernizare
(înlocuirea
pardoselii din linoleum natural
în toate secțiile, înlocuirea ușilor

loturi. Cu mici diferențe, câștigătorii sunt
cam aceleași firme indiferent de lot și care
au câștigat licitațiile și anii anteriori: lotul

blugi de culoare albastră, o geacă
culoare albastră cu guler din blană,
iar în picioare ghete din piele de
culoare neagră”, a precizat IPJ
Prahova. „Persoanele care pot oferi
date și informații despre minora în
cauză sunt rugate să sune la 112 sau
să anunțe cea mai apropiată unitate
de poliție”, este apelul lansat de IPJ
Prahova.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE FURTURI DIN
SOCIETĂȚI COMERCIALE
Polițiști de investigații criminale
din cadrul Poliției Municipiului
Ploiești au efectuat șase percheziții,
în Ploiești, la locuințele unor

I, produse de panificație-13.361.680,80
de lei, fără TVA, asocierea formată din
Lido Gîrbea, Voipan, Agrosemcu și
Oltina Impex Prod Com; lotul II, lapte și
produse din panificație-12.333.859,20 lei,
fără TVA, asocierea Lido Gîrbea, Voipan
Sil, Agrosemcu, Simultan și Oltina Impex
Prod Com; lotul III, fructe- 5.653.018,80 lei
fără TVA, asocierea Lido Gîrbea, Pol Fruct,
Voipan Sil, Agrosemcu și Oltina Impex
Prod Com. Pachetele vor fi obligatoriu
diversificate, conținând nu doar corn și
unt, ci și combinația biscuiți+mere.

persoane bănuite de furturi din
societăți comerciale. „Din cercetări
au rezultat indicii că, în perioada
noiembrie – decembrie 2018, cei
în cauză ar fi pătruns în diverse
societăți comerciale din Ploiești și
din zona limitrofă municipiului,
de unde ar fi sustras diverse bunuri
și bani”, a anunțat IPJ Prahova.
Bunurile respective erau ulterior
comercializate
către
diverse
persoane. Polițiștii au ridicat bunuri
susceptibile a fi folosite la comiterea
furturilor și bunuri susceptibile a
proveni din comiterea acestora.
Cinci persoane au fost conduse
la sediul poliției, pentru audieri și
dispunerea măsurilor legale. Până

în prezent, prejudiciul cauzat a fost
estimat la aproximativ 30.000 de
lei, a mai anunțat IPJ Prahova.
CONDAMNATĂ LA
ÎNCHISOARE, DEPISTATĂ LA
PLOIEȘTI
O tânără în vârstă de 24 de
ani, din Ploiești, condamnată la
un an și trei luni de închisoare, a
fost depistată de polițiștii Secției
nr. 1. Tânăra a fost condamnată
la închisoare de Judecătoria
Constanța
pentru
comiterea
infracțiunii de complicitate la
furt calificat în formă continuată.
Tânăra a fost încarcerată în
Penitenciarul Târgșor, în vederea
executării pedepsei.
PAGINA
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TCE ȘI-AR PUTEA EXTINDE LINIILE DE
TRANSPORT ÎN COMUNELE LIMITROFE

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
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O

atare intenție nu este
una nouă. Trebuie să
reamintim că localitățile de
mai sus fac parte din Polul de
Creștere Ploiești sau vechea
zonă metropolitană, iar Planul
de Mobilitate Urbană vorbește

despre un asemenea proiect.
Prima dată s-a pus problema
prelungirii liniilor de transport
prin anul 2007, dar atunci a
existat o vehementă opoziție a
operatorilor privați, Primăria
Ploiești fiind nevoită să renunțe

la idee. Ulterior, altcineva a
propus prelungirea liniilor de
troleibuz până la Bărcănești,
plan de asemenea abandonat.
Să vedeam dacă de această
dată inițiatorii au mai mult
noroc sau argumente pentru a

ține piept intereselor mediului
privat, fiindcă, să nu neglijăm
acest aspect, preluarea de către
TCE a transportului pe aceste
rute nu va fi primită bine de
societățile care efectuează,
astăzi, acest serviciu.

CUM AR PUTEA
RENAȘTE UZINA
MECANICĂ
PLOPENI
U

zina Mecanică Plopeni ar avea șansa de a se relansa
economic dacă Ministerul Economiei va reuși să
încheie un contract cu italienii de la Beretta pentru fabricarea

unei noi arme de asalt, cu tehnologie de ultimă generație, la
standardele NATO. Italienii sunt cei care au ales Plopeniul
ca bază pentru producerea armei care va înlocui AKM din
dotarea armatei române. Deocamdată s-a ajuns la un acord
prin care 30% dintre componente vor fi fabricate pe plan local.
Contractul, a spus ministrul Nicolae Bădălău, va fi încheiat la
vară, iar producția va începe la toamnă. Dar tot Bădălău afirma
că discuțiile cu partenerii italieni nu sunt finalizate, deci e
posibil să asistăm și la o ratare a înțelegerii, ceea ce nu-și dorește
nimeni. Vorbeam despre relansarea unității de la Plopeni.
Trebuie să spunem că uzina a fost înființată în anul 1937,
sub numele de Uzinele Mărgineanca. După Decretul Regal
419/12.02.1940, denumirea a fost schimbată în Administrația
Publică Autonomă a Uzinelor Mărgineanca, fabrica începând
să producă muniție un an mai târziu, sub coordonarea
Ministerului Înzestrării Armatei. La 24 iulie 1947, prin Legea
nr.268, aceasta se transformă în societate anonimă în cadrul
Departamentului Intreprinderilor Metalurgice ale Statului, iar
în perioada 1960-1970, se introduc în fabricație noi produse
pentru apărare, dar și pentru producția civilă. Dezvoltarea a
fost una continuă până în 1990, după care a început declinul
până când o parte din inventar a fost cedată Parcului Industrial
Plopeni, uzina rămânând cu doar 285 de angajați, dintr-un
total de 18.000, câți lucrau aici în anii de glorie ai capacității
industriale de la Plopeni.

Săptămâna pe scurt
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE FURTURI DIN
AUTOTURISME
Polițiștii din Prahova au
efectuat percheziții la persoane
bănuite de comiterea de furturi din
autoturisme, dar și a unei mașini.
Astfel, polițiști din cadrul Poliției
Municipiului Ploiești s-au deplasat
la domiciliile a patru persoane
suspecte. „Din cercetări, a reieșit
că, în perioada octombrie 2018
– ianuarie 2019, persoanele în
PAGINA 4

cauză ar fi săvârșit un furt de auto
și mai multe furturi din auto,
aceștia sustrăgând bunurile lăsate
la vedere în mașini”, a precizat
IPJ Prahova. Până în prezent,
prejudiciul cauzat a fost estimat la
peste 30.000 de lei.
ACCIDENT ÎN SENSUL
GIRATORIU DE LA
DEDEMAN, DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs
pe strada Ștrandului, în sensul
giratoriu de la Dedeman, după

ce două autoturisme au intrat
în coliziune. Din fericire, nicio
persoană nu a fost transportată la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT PE DN71, ÎN
SINAIA
Accidentul rutier s-a produs
după ce un autoturism și un
autocar au intrat în coliziune.
În evenimentul rutier au fost
implicate 52 de persoane, dintre
care 47 copii. Două dintre
persoanele implicate se aflau
în autoturism, în timp ce restul

erau în autocar. Din fericire nicio
persoană nu a fost rănită. În cauză
poliția efectuează cercetări pentru
a stabili modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
ACCIDENT PE DJ 230, ÎN
LOCALITATEA CERAȘU
Accidentul rutier s-a produs
după ce un autoturism ar fi derapat
și a părăsit partea carosabilă.
O persoană a sunat la 112 și a
anunțat faptul că o persoană acuză
dureri. Victima a fost transportată
la Spitalul Județean Ploiești. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cum s-a produs cu exactitate
accidentul rutier.

ACCIDENT RUTIER LA
CÂMPINA
Două autoturisme au fost
implicate într-un accident rutier
la Câmpina, pe Bulevardul Carol
I. Potrivit primelor cercetări,
evenimentul rutier s-a produs pe
fondul neacordării de prioritate.
În urma impactului dintre cele
două autoturisme o persoană a fost
rănită. Victima a fost transportată
la Spitalul Câmpina pentru
acordarea de asistență medicală
de specialitate. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
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INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ: BANI MULȚI PE
HÂRTIE ȘI MULT MAI PUȚINE INVESTIȚII ÎN TEREN

DE CE AM ÎNȘIRAT
ACESTE CIFRE?
Că să avem idee despre
câți bani ar trebui primăriile
sau alte entități ale statului
(consilii județene, Guvernul,
senatele universitate) să
aloce pentru modernizarea,
dotarea, întreținerea și
funcționarea școlilor. Dacă

ca-n Europa secolului XXI!
Adică fără grupuri sanitare
în fundul curții, cu imobile
racordate la sistemul de apă/
canalizare, cu sistem propriu
de încălzire, cu clădiri
renovate și sigure, cu săli de
clasă modernizate, mobilier
și dotări tehnico-materiale la
zi etc. Ei bine, ca să n-o mai
lungim, în mediul rural avem
multe exemple despre... „așa
nu”. Și mai avem fel de fel
de promisiuni, planuri,
proiecte, programe. Despre
programele de investiții în
școli vom vorbi astăzi.
FONDURI NAȚIONALE
SAU LOCALE
Prin Programul Național
de
Dezvoltare
Locală
(PNDL), Guvernul României
s-a angajat să livreze bani
pentru mii de proiecte,
între care și unitățile de
învățământ din mediul urban
sau rural. Nu vă gândiți însă
că un proiect face dintr-o
școală o unitate model;
sunt intervenții episodice
fie la acoperiș sau sistemul
de încălzire, fie pentru
modernizarea, dotarea sau
extinderea unor spații etc.

în cazul orașelor bugetele
sunt cât de cât îndestulătoare,
în
privința
comunelor
lucrurile stau un pic mai rău,
primăriile neavând de cele
mai multe ori fonduri pentru
a aduce unitățile școlare la
un standard decent pentru
desfășurarea
procesului
educațional. Și aici credem
noi că este marea provocare
a României, să găsească
soluții pentru ca școlile
din satul românesc să arate

În prima etapă a PNDL
s-au încheiat contracte de
finanțare pentru 834 de școli
(din care, atenție, 540 nu au
autorizație de funcționare!),
în valoare cumulată de
1,117 miliarde de lei. Până
la sfârșitul anului trecut s-au
finalizat 384 de proiecte
(46,04% din total program),
pentru care statul a plătit
350 mil. lei (31,34% din
suma estimată). Prin PNDL
II, au fost depuse proiecte

A

uzim, mereu, că infrastructura școlară din
România este, pe alocuri, la pământ. Că avem
școli fără autorizație de funcționare, desprinse,
exagerează uneori presa, din evul mediu. Pe urmă,
avem promisiuni că se fac investiții uriașe în școli,
că se construiesc grădinițe cu nemiluita. Ei bine,
astăzi am dorit să aflăm cam pe unde ne aflăm noi cu
învățământul românesc, sub aspectul bazei materiale.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n
2017,
potrivit
Institutului
Național
de Statistică, România
avea 7.047 de unități de
învățământ
(preșcolar,
gimnazial,
liceal
și
universitar): 6.261 sunt
proprietate de stat și 786proprietate privată. Dintre
acestea, 44,5% (3.140) sunt
situate în mediul rural.
Numărul de unități nu
coincide cu cel al clădirilor,
dat fiind faptul că o școală
cu personalitate juridică
are în subordine mai multe
structuri, de obicei din
învățământul primar (cu
clase I-VI). Ca atare, statul
sau proprietarii particulari
au în grijă mult mai multe
spații. Statistica nu oferă
date certe sub acest aspect,
dar deține o altă evidență,
cea
a
infrastructurii
școlare. Așa aflăm că baza
materială înseamnă 146.977
săli de clasă (58.478 în
mediul rural), 26.526 de
laboratoare școlare (5.451 în
mediul rural), 4.845 săli de
gimnastică (1.914 în mediul
rural), 4.863 de ateliere
școlare (558 în mediul
rural), 5.494 de terenuri de
sport (2.336 în mediul rural)
și 51 de bazine de înot (3 în
mediul rural).

de finanțare pentru 2.198
de unități de învățământ
(795 fără autorizație de
funcționare), în valoare
totală de 3,5 miliarde de lei.
Până la 31 decembrie 2018
fusese decontată, în contul
lucrărilor executate, suma
de 188,61 mil. lei (5,3% din
total). Acestor proiecte,
despre care ne place să
credem că vor fi duse la
bun sfârșit în integralitate
(să nu avem doar așa, doar
cifre aruncate care să dea
bine politic), li se adaugă
cele finanțate de la bugetele
locale sau bugetele județene.
Despre acestea însă nu avem
o bază de date; presupunem
că sunt de ordinul sutelor,
dar tot pentru intervenții
punctuale sau întreținere
curentă (igienizări).
FONDURI EUROPENE
Autoritățile locale au
la dispoziție și câteva
instrumente
financiare
pentru a accesa bani europeni
pentru infrastructura de
educație.
Prin Programul Național
de Dezvoltare Regională,
submăsura 7.2 „investiții
în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la
scară mică-infrastructura
educațională și socială”, au
fost depuse 444 de proiecte,
în sumă de 168, 74 mil.
euro. Contracte de finanțare
au fost semnate pentru
314 proiecte (70,72%), dar
unul singur din toată țara
era finalizat la data de 10
ianuarie 2019! Tot în această
perioadă sunt în execuție/
finalizare alte 104 proiecte
trasferate prin procedura
de tranziție din exercițiul
financiar
2007-2013,
valoare totală a lucrărilor
ridicându-se la 6,1 mil. euro.
Prin
Programul
Operațional
Regional,
la nivel național au fost
depuse, în cadrul
Axei
prioritare 10-„îmbunătățirea
infrastructurii educaționale”,
proiecte în valoare totală de
5,45 miliarde de lei. Foarte
puține dintre aceste proiecte
au fost semnate până la
sfârșitul anului trecut, ceea
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SANCȚIUNI PENTRU
NEREGULI ÎN MICROBUZE
Polițiștii Serviciului Rutier au
desfășurat ample acțiuni pentru
verificarea
transportului
de
persoane. În timpul controalelor,
polițiștii au aplicat 60 de sancțiuni,
în cuantum de 36.995 de lei. Astfel,
pe DN1, pe raza localităților
Comarnic și Sinaia, polițiștii
au verificat autovehiculele care
transportau persoane. Patru
sancțiuni contravenționale au fost

aplicate, principalele nereguli
fiind nerespectarea obligației
conducătorilor
auto
de
a
transporta persoane în limita
numărului de locuri pe scaune
și de a elibera bilete de călătorie
pasagerilor.
DOSARE PENALE PENTRU
2.000 KG DE CĂRBUNI
Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 2 Florești au oprit
pentru control două atelaje care
transportau cărbuni. Căruțașii,

ambii din comuna Măgureni, nu
au putut prezenta documente
de proveniență. „Din cercetări
a rezultat că aceștia ar fi sustras
cărbunii (2.000 de kg) dintr-o
carieră aparținând unei societăți
comerciale din Filipeștii de
Pădure”, a precizat IPJ Prahova.
În cauză au fost întocmite două
dosare penale sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de furt.

ce înseamnă că pregătirea
documentației și evaluarea
sunt
proceduri
tare
migăloase. Avem și o situație
la nivelul regiunilor:
-Nord-Vest (1.034 unități
de învățământ cu 22.777
săli de clasă): 98 de proiecte
depuse și aflate în selecție, cu
o valoare nerambursabilă de
855 mil. lei;
-Centru (910 unități de
învățământ cu 19.880 săli de
clasă): 127 proiecte depuse
și în selecție + 1 contract de
finanțare semnat, în valoare
cumulată de 739 mil. lei

-Regiunea Vest (622 de
unități de învățământ cu
14.595 săli de clasă): sumă
alocată -437 mil. lei, 59 de
proiecte depuse, 5 respinse,
6
contractate,
valoare
solicitată-527,5 mil. lei.
Dacă în cazul PNDL
este vorba despre fonduri
naționale,
deci
n-ar
exista musai o limită de
timp dincolo de care
se taie finanțarea, altfel
stau lucrurile în privința
fondurilor
europene.
Exercițiul bugetar european
se încheie în 2020 și,

(sumă nerambursabila);
-Nord-Est (1.100 unități
de învățământ cu 26.408 săli
de clase): 152 de proiecte
depuse, 9 contracte semnate,
cu finanțare nerambursabilă
de 890,63 mil. lei;
-Sud-Est (867 de unități
cu 15.801 săli de clasă):
53 de proiecte depuse, 1
contract semnat, cu o sumă
nerambursabilă disponibilă
de 495,31 mil. lei;
-Sud Muntenia (1.020
unități de învățământ, cu
18.873 săli de clasă): 90 de
proiecte depuse, cu o sumă
nerambursabilă de 703 mil.
lei;
-București-Ilfov
(763
de unități de învățământ
cu 14.342 săli de clasă): 72
proiecte depuse, 8 respinse,
1 contract de finanțare
semnat, sumă eligibilă la
dispoziție-793,7 mil. lei;
-Sud-Vest Oltenia (731 de
unități școlare cu 14.301 săli
de clasă): 76 de proiecte în
evaluare cu o sumă eligibilă
de 444,63 mil. lei;

indiferent câte derogări s-ar
oferi, tot există o vreme când
banii se pierd. Și trebuie
să admitem că lucrurile se
mișcă la noi cam greu și
e posibil să întâmpinăm
greutăți în sensul în care s-ar
putea să primim sancțiuni
pentru necheltuirea banilor
în termenul agreat.
ÎN LOC DE CONCLUZII
În Prahova, județ totuși
cu
resurse
economice
substanțiale, față de alte
județe ale țării, majoritatea
școlilor sunt reabilitate.
Arată cel puțin bine pe
dinafară. Avem însă și
aici cazuri de unități fără
autorizație de funcționare
(fie sanitară, fie de incendii),
dar mai puține, raportat la
media națională. Prahova,
cel puțin în zona orașelor,
duce lipsă de altceva: de
spații pentru învățământul
antepreșcolar. Și de creșe.
Pesemne în această zonă
ar trebui să fie canalizată
atenția autorităților.

INCENDIU LA O LOCUINȚĂ
DIN CĂRBUNEȘTI
Pompierii militari au fost în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat izbucnirea
unui incendiu la o locuință din
comuna Cărbunești. Ajunși la
fața locului, pompierii militari
au constatat că focul se manifestă
la mansardă, pe o suprafață de
10 mp. „Forțele de intervenție
au acționat cu două autospeciale
de lucru cu apă și spumă pentru
stingerea incendiului, operațiunea
de intervenție fiind finalizată la
ora 09.25”, a anunțat ISU Prahova.
Cauza incendiului se pare că a fost
un scurtcircuit. Din cauza focului
au ars 10 mp din mansarda de

lemn și un perete pe o suprafață de
aproximativ 5 mp.
RAZIE ÎN CLUBURILE DE
NOAPTE ȘI LA DISCOTECI
Polițiștii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au organizat o acțiune
pentru combaterea ilegalităților.
Polițiștii au verificat activitatea
a doi agenți economici, iar
pentru neregulile constatate
au fost aplicate patru sancțiuni
contravenționale, în valoare de
21.500 de lei. Cu ocazia acțiunilor
de control au fost confiscate
băuturi alcoolice și răcoritoare de
1.100 de lei, precum și suma de 71
de lei nefiscalizată.
PAGINA 5

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

Ziarul Ploiestii

24-30 ianuarie 2019

MĂNĂSTIREA BREBU, CEL MAI IMPORTANT
MONUMENT DIN PRAHOVA SECOLULUI AL XVII-LEA
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

omplexul
arhitectural
medieval Brebu, alcătuit
din biserica mănăstirii, casa
domnească, turnul intrării și
zidul de incintă, declarat cel mai
important monument al secolului
XVII din județul Prahova,
este plasat în centrul comunei,
lângă primărie, în satul Brebu
Mănăstirei. Istoria așezământului
începe, undeva, prin anii 16391941, când prin părțile locului a
poposit Matei Basarab. Domnul
Țării Românești a ordonat să
fie ridicată aici o biserică. Unele
surse afirmă că ar fi existat, la
acea vreme, ruinele unui lăcaș din
vremea lui Mihai Viteazul, dar
documente oficiale în acest sens
nu există. Construcția a început cu
clopotnița, zidurile curții și palatul
domnesc, începând cu 1941, iar

piatra de temelie a bisericii este
pusă abia la 27 iunie 1650, așa
cum arată și pisania inscripționată
în piatră. Și totuși Matei Basarab
nu termină lucrările, astfel că
ele sunt finalizate patru decenii
mai târziu, de Constantin
Brâncoveanu (1690), care iartă de
toate dăjdiile (impozitul de azi)
mai mulți săteni, aceștia având
însă responsabilitatea construirii
așezământului: „pentru că fiind
acest sat al sfintei Mănăstiri Brebu
și rămânând acea sfântă mănăstire
neisprăvită de Matei Vodă, domnia
mea m-am milostivit de am ertat
pe acești oameni de toate câte
mai sus scrise, ca să poată fi de
treabă vărului, să facă cât va
trebui pentru direstul acestei sfinte
mănăstiri, socotind domnia mea,
fiind voia lui Dumnezeu, cât au

rămas neisprăvită să isprăvesc
domnia mea”. Vreme de 60 de
ani, mănăstirea funcționează
independent; la 8 mai 1750, Grigore
II Ghica o închină metoc Spitalului
Sfântul Pantelimon, cauză din care
aceasta sărăcește. Bine, între timp
clădirile se deteriorează, fiind
nevoie de reparații în 1790, apoi
cutremurul din 1802 face ravagii,
iar remedierile (egumenul Isihie
și Teodor, între anii 1828-1836)
modifică mult stilul în care fusese
zidită mănăstirea de Matei Basarab.
Pe la mijlocul secolului al XIX-lea,
în incintă era amenajată biblioteca
arhimandritului
Ghenadie
Pârvulescu,
ce
conținerea
manuscrise vechi și carți valoase,
multe dintre acestea fiind distruse
însă într-un incendiu. Odată cu
secularizarea averilor mănăstirești,

în 1863, Eforia Spitalelor Civile
desființează lăcașul (biserica
devine una de mir), dar în
schimb preia în patrimoniu toate
bunurile mobile și imobile ale
lăcașului, cu condiția îngrijirii și
conservării clădirilor. În 1901,
pictura bisericii este refăcută de
Sava Henția. Mai târziu, casele
domnești vor fi transformate întâi
în casă de vacanță pentru elevele
de la „Azilul Elena Doamna”,
apoi în sanatoriu și în azil pentru
bătrâni (1950-1957). În anul
1959, clădirea domnească este
organizată ca muzeu. În anii 19421943 s-au reparat stricăciunile
provocate clopotniței și bisericii
de cutremurul din 1940, iar între
anii 1955-1960 s-au restaurat
complet biserica, clopotnița și
zidurile curții, iar în anii 19621963, după un incendiu mistuitor,
palatul domnesc.
O COPIE A MĂNĂSTIRII
DEALU
Planul bisericii este identic cu
cel de la mănăstirea Dealu; este
lucrată din cărămidă cu zidul în
grosime de 2 metri, iar exteriorulîn cărămidă aparentă. Naosul este
în formă de treflă, prezentând patru
puncte de sprijin impresionante
sub turlă. Pronaosul este împărțit
în două: o parte mai mică spre
răsărit, peste care se ridică două
turle egale; o parte mai mare spre
apus, despărțită de cea dintâi
prin două coloane octogonale,
sprijinite pe 3 arcade. Clopotnița,
lucrată în întregime din cărămidă

aparentă, are aproape 30 m
înălțime. Este împodobită în
exterior cu brâuri, arcade și
nișe. Parterul și nivel imediat
următor sunt zidite în pătrat, iar
următoarele trei etaje continuă
în octogon, în descreștere, spre
acoperiș. Clădirea clopotniței
este considerată unul dintre cele
mai prețioase monumente ale
arhitecturii vechi românești. Zidul
de împrejmuire, gros de 0,90 m și
înalt de de 7-8 m este lucrat din
piatră și cărămidă. Palatul domnesc
al lui Matei Basarab are 8 camere
și o sufragerie mare. La subsol
dispune de două pivnițe înalte și
frumos boltite. Adaosurile din
timpul diferitelor renovări au fost
înlăturate cu prilejul restaurării
după incendiul din 1961, efectuată
de
Direcția
Monumentelor
Istorice, fiind scoasă la iveală
arhitectura din vremea lui Matei
Basarab. Începând cu anul 1979
au fost începute ample lucrări
de salvare a complexului: a fost
consolidată catapeteasma afectată
de cutremurul din 1977, a fost
restaurată pictura murală din
biserică, s-au pictat turlele, o
parte din glafurile ferestrelor
și draperia. În 1998-2000 s-au
refăcut acoperișul bisericii și
turnul clopotniței și s-a montat o
ușă din lemn de stejar cu sculpură
specifică secolul al XVII-lea.
În 2012, prin grija patriarhului
Daniel, mănăstirea s-a născut din
nou, cu obște de maici și rânduială
călugărească.

VORONEȚUL DE LA COBIA
Î

n afară de vestitele biserici din lemn din Maramureș, toate aflate în patrimoniul UNESCO, mai sunt alte 11 bisericuțe
declarate monumente de interes național nu foarte departe de noi, în județul Dâmbovița, pe un traseu ecumenic ce
pornește de la Cobia, trece prin Târgoviște și se oprește la Doicești. În Cobia se află patru din cele 11 piese rare și tot aici se
găsește o veche mănăstire unică în țară, supranumită „Voronețul sudului”, construită din cărămidă șlefuită în trei culori.

C

ele patru nestemate din lemn se
află în satele Frasin Deal (cătunele
Copăcei și Șerbești), Frasin Vale și Mislea.
Prin 2011, acestea au făcut parte din
programul „Circuit cultural religios pe axa
Cobia- Doicești, din județul Dâmbovița Pelerin în județul tău”, despre care nu se mai
aude nimic astăzi. Poți fi cel mult „pelerin
de unul singur”... Dar bine măcar că grație
lui sau cu gândul la acest circuit, autoritățile
române au selectat trei din cele patru
monumente pentru a fi renovate în cadrul
„Programului de Reabilitare Integrată și
Cercetare a Patrimoniului de Arhitectură
și de Arheologie”, desfășurat și finanțat în
comun cu UE. Și chiar s-a întâmplat, din
fericire, acest lucru,
adică să fie bisericuțele
din lemn restaurate,
între anii 2005-2009!
Treaba e că ele pot fi
văzute pe dinafară mai
mult; nefiind vizitate ca
un muzeu, în cea mai
mare parte a timpului
au lacătul pe ușă.

Toate sunt construcții de mici dimensiuni,
realizate pe un fundament din lespezi
de piatră, din bârne de stejar, au pridvor
deschis, o singură turlă deasupra intrării
și acoperiș din șindrilă. Farmecul lor este
indiscutabil, te poartă prin vremuri de
demult, atât cât poate imaginația fiecăruia
să călătorească prin Dâmbovița veacului al
XVIII-lea, perioadă când au fost ctitorite.
Fără discuție, e o rupere de cotidian...
Cum evadare în timp înseamnă și
mănăstirea Cobia, din satul Mănăstirea,
situată dincolo de pârâiașul Cobiuța,
într-o zonă izolată, străjuită pe o latură de
un delușor împădurit. Aici se desfășoară,
de câțiva ani, Festivalul Internațional de
Toacă. Lăcașul a fost
ridicat între anii 15711572, sub domnia lui
Alexandru
Voievod,
prin grija stolnicului
Badea
Boloșin.
Legenda spune că,
mânat de importanța
funcției sale -mâna
dreaptă a domnitorului
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Țării Românești-stolnicul a hotărât să facă
o mănăstire cum nu mai era alta în țară,
motiv pentru care a tocmit patru zidari
italieni să-i ducă planul la bun sfârșit.
Iar aceștia chiar s-au ținut de treabă,
terminând construcția într-un timp record.
Cărămizile, cele care dau unicitate bisericii,
au fost aduse din Peninsulă, fiind apoi
șlefuite în trei culori, cărămiziu, verde-brun
și ocru-galben, lucru care face ca pe zidurile
exterioare să cadă o lumină aproape feerică.
Din acest motiv este supranumit lăcașul
„Voronețul sudului”; de altfel, este singurul
din România cu o astfel de arhitectură. Pe
urmă, pereții sunt decorați cu un șir de
firide pe toată înălțimea fațadelor, despărțite
de pilaștri lați și se încheie în partea de
sus cu arcuri semicirculare. Mănăstirea
Cobia n-a fost pictată, în interior, de la
bun început. Acest lucru s-a întâmplat
abia încoace, târziu, prin 2001, prin grija
preotului paroh Ioan Popescu. De altfel
acestuia i se datorează integral faptul că
așezământul mai este astăzi în picioare. Prin
metode numai de el știute a făcut ca chiar
comuniștii (Departamentul Monumentelor

Istorice) să înceapă restaurarea, lucrările
fiind continuate apoi până prin 1995, prin
refacerea pereților, acoperișului și turlelor.
Revenind la începuturi, stolnicul Badea
Boloșin a ținut ca aici să fie o mănăstire
de călugări. Și așa s-a și întâmplat. Ea a
fost reparată pentru prima dată de Pârvu
Cantacuzino, în 1680, iar apoi, printre
războaie, ocupație otomană, instalarea
călugărilor greci, așezământul monastic a
suferit ba ruinări, ba consolidări, ba lipsă
de grijă față de arhitectură. Prin 1792
a fost închinată Eforiei spitalelor, fiind
transformată în biserică de mir. Și biserică
de mir a rămas și astăzi!

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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RAED ARAFAT A PROMIS AUTOSPECIALE
NOI PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rezent la Ploiești, la
ședința în care șefii
Inspectoratului
pentru
Situații de Urgență „Șerban
Cantacuzino” au prezentat
raportul de activitate pentru
2018, secretarul de stat
Raed Arafat a anunțat că, în
2019, vor ajunge în Prahova
câteva
autospeciale
noi
pentru stingerea incendiilor.
Reamintim că Departamentul
pentru Situații de Urgență din
cadrul Ministerului Afacerilor
Interne a reluat licitația pentru
achiziționarea, prin Programul
Operațional
Infrastructură
Mare, în 2019 și 2020, a 500
de autospeciale de intervenție
pentru stingerea incendiilor.
Acestea vor intra în dotarea

inspectoratelor teritoriale, câte
8 până la 12 mașini, în funcție de
mărimea județului și numărul
subunităților de intervenție.
MAI desfășoară, în paralel, de
data aceasta prin Programul
Operațional Regional, un
alt program de dotare cu
1.244 de mașini a serviciilor
de ambulanță județene și a
unităților teritoriale SMURD.
La nivel național au fost sau vor
fi cumpărate 242 de ambulanțe
de tip A (transport sanitar
neasistat), 375 de tip B 4x2
(intervenții medicale de urgență
asistate), 505 de tip B4x4
(intervenții medicale asistate de
urgență) și 122 de mașini tip C
(urgențe medicale cu prioritate
maximă, asistate). Valoarea

totală a achiziției este de 120
de milioane de euro. Mașinile
le vor înlocui în special pe cele
cumpărate în anul 2007 și care
nu se mai prezintă în stare bună
de funcționare. Anul trecut,
13 astfel de ambulanțe au

M

inistrul Educației, Ecaterina
Andronescu, a declarat că
ia în considerare posibilitatea de a
discuta legea prin care învățătorii nu
au voie să lase elevii din primele clase
repetenți: „Așa spune legea, că până
în clasa a III-a, învățătorii nu pot lăsa
repetenți, dar eu cred că trebuie să
revenim asupra acestui lucru, fiindcă
iată unde suntem, ajungem în clasa
a VIII-a și atunci constatăm că unii
elevi nu știu să scrie bine, iar 36% nu
sunt în stare să ia 5 la evaluarea de la

ajuns la SAJ Prahova. MAI va
mai cumpăra și mașini dotate
standardizat cu echipamente
specifice de salvare montană, o
astfel de autospecială urmând
să fie repartizată și la Salvamont
Prahova.

clasa a VIII-a.” Andronescu a apreciat
și că vacanța de iarnă ar fi prea lungă:
„mulți părinți mi-au reproșat că elevii
au luat vacanță pe 21 decembrie, au stat
până în 15 ianuarie, au uitat practic
ce-au învățat. Merg apoi la școală trei
săptămâni, încheie semestrul, primesc
altă vacanță... Eu cred că trebuie să
schimbăm structura în sensul în care
primul semestru să se încheie cu vacanța
de iarnă, care trebuie să fie scurtată la
două săptămâni”.

P
MINISTERUL PENTRU
U MEDIIUL DE AFACER
A
RI,
NTREPR
RENORIIAT
COMERȚ ȘI AN
17 ianuarie 2019

PROMOVAREA PROCESULUI DE
MODERNIZARE A ORGANIZAȚIEI MONDIALE
A COMERȚULUI, O PRIORITATE PENTRU
ACTIVITATEA MMACA LA GENEVA
omânia organizează, în cele șase luni
de mandat la Președinția Consiliului
Uniunii Europene, peste 140 de reuniuni
de coordonare ale delegațiilor statelor
membre UE la Organizația Mondială a
Comerțului (OMC) cu sediul la Geneva.
Astfel, în cursul săptămânii 7-11 ianuarie
2019, au avut loc primele trei reuniuni
de coordonare ale delegațiilor statelor
membre UE la Geneva, pentru pregătirea
sesiunii speciale a Comitetului privind
Memorandumul de Înțelegere privind
regulile și procedurile de soluționare a
diferendelor și pentru pregătirea reuniunii
Comitetului privind Organul de Apel al
OMC.
Pentru săptămâna curentă, au fost
programate alte două reuniuni de
coordonare pentru pregătirea reuniunii

informale a Consiliului General al OMC.
Cu această ocazie, vor avea loc discuții
privind propunerea UE referitoare la
tematica Organului de Apel, dar și asupra
reuniunii OMC privind subvențiile pentru
pescuit. În tot acest timp, promovarea
procesului de modernizare a OMC
reprezintă una dintre prioritățile României
în domeniul comerțului internațional.
În octombrie 2018, cu ocazia
întrevederii dintre ministrul ȘtefanRadu Oprea și directorul general al
OMC, Roberto Carvalho de Azevêdo,
s-a agreat organizarea, în perioada
Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene, a unei mese de lucru
privind antreprenoriatul, e-commerce
și tehnologiile avansate pentru IMMuri. Organizația Mondială a Comerțului

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ
0244.546.501

Punctul pe ,

Marius MARINESCU

BĂ, EȘTI NEBUN?
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va fi partener al acestui eveniment. De
asemenea, directorul general al OMC va fi
prezent la București cu ocazia organizării
reuniunii informale a Consiliului Afaceri
Externe în format Comerț, în perioada 2122 februarie 2019.
Activitatea Secției Comerciale a
Misiunii Permanente a României pe lângă
Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva
și Organizaţiile Internaţionale cu sediul
în Elveţia va fi una dinamică, având în
vedere faptul că în 2019 vor fi intensificate
pregătirile pentru cea de-a 12-a Conferință
Ministerială a OMC, care va avea loc în
iunie din 2020.
Biroul de presă al Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat

continuare din pagina 1
-Te înțeleg...vai, dar ce e cu tine Ecaterino?
Ce ai privirea așa fixă? Ia vino încoace! N-ai
temperatură dar ai fața roșie..
-Da, domn’ doctor, sunt nervoasă rău! Și
vreau să plec! Vreau să mă duc să las repetenți
pe toți copiii de clasa a treia, care au porniri
liberale, că așa nu o sa mai poată să se facă
mari ca să ne strice planul de desființare a
școlilor profesionale, de înființare a fabricilor
de diplome și alte câte și mai câte planuri
mărețe pe care le am.
-Aha...pastilele?
-Acum le iau, domn’ doctor și după ce le iau
să vedeți ce cuminte mă fac.
-Tu, Orlando? Le-ai luat?
-Pe toate, domnule doctor. Una nu mi-a
scăpat. Și aia blondă și aia roșcată și...
-Nu, nu, nu! Nu la fete mă refer...
-Aaa...daaa...le-am luat toți banii...da’
dacă îmi dați drumu’ vă îmbogățesc și pe
dumneavoastră și spitalul și județul și țara și
continentul...
-Măi băiete! Oprește-te! Pastilele? Le-ai luat?
-Le iau doar dacă le ia și Vâlcov.
-Io le-am luat, domn’ doctor...
-Știu Vâlcove, știu...tu mereu le iei primul
dar te rog să aduci cheile de la magazie înapoi!
N-ai ce să cauți acolo. Și te rog să ai grijă de
Orlando să ia tratamentul! Mă bazez pe tine!
-Domnu’ doctor, vreau să vă mai spun
ceva...eu nu sunt nebun!
-Știu fiule, știu, tu ai alte metehne așa că tot
cu tratament te ajutăm să scapi.
-Nu se poate un tratament cu suspendare?
-Adică cum?
-Adică, să mă legați de mijloc și să mă
a
agățați
în cui în timp ce iau pastilele și promit
c mă fac bine!
că
-Offf, Doamne!...Încercăm și asta. Iar tu,
Viorico, ce tot bombăni acolo? Vrei să pleci?
-Nu domn, doctor! Repet în gând poezia
cu UE, UE...și o încurc mereu cu cealaltă UE,
UE... Și mi-e frică să nu mă fac de râs când o
să mă pună Liviu să i-o recit...că ultima dată
m-a pedepsit!
-Liviu! Ce i-ai făcut Vioricăi?
-Nimic, domn’ doctor...adică nu chiar
nimic...am pus-o să se uite în oglindă un
minut și a râs, după care a plâns, după care s-a
uitat la mine să vadă dacă e bine ce face, după
care a leșinat...
-Cum a leșinat? De ce?
-Păi i-am zis să își țină respirația tot timpul
ăsta și...așa a făcut, până a leșinat...așa că, io
vă zic ceva, domn’ doctor, da’ nu vă supărați
pe mine...
-Spune, Liviule...
-Io cred că e nebună! Era să se omoare
ținându-și respirația până termină mandatul!
-Viorico, tu auzi ce spune băiatul ăsta? Tu
ești nebună?
-Nu, domn’ doctor! Nebună sigur nu sunt,
poate puțin...naivă, că l-am crezut pe Liviu că
dacă îmi țin respirația o să treacă timpul mai
repede și nu o să mă sufoc așa rău!
-Aaaa, m-am liniștit! Hai, acum, toată
lumea în dormitoare, luați exemplu de la
Klaus, Ludovic, Dacian, Traian, vedeți că toți
își iau pastilele la timp şi la zece sunt în salon...
-Și lor le dați drumu’?
-Dacă nu fac pe nebunii...poate!

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Impreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
PAGINA
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RESTITUIRI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI:

150 DE ANI DE LA UN EXCEPȚIONAL EVENIMENT MUZICAL ÎN VIAȚA ARTISTICĂ ȘI
CULTURAL-EDUCATIVĂ DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA ȘI DIN ȚARĂ:

ANIVERSAREA A 150 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE
DOCUMENTARĂ A ACTIVITĂȚII CORALE ÎN ORAȘUL PLOIEȘTI

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Î

n ultimele zile ale anului trecut,
respectiv la 29 decembrie 2018, s-au
împlinit 50 de ani de când în renumita
sală de concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii
„Paul Constantinescu” din Ploiești, a avut
loc o importantă festivitate prilejuită de
Aniversarea a 100 de ani de activitate corală
în Municipiul Ploiești.
Memorabilul eveniment a fost onorat, de
toţi membri Coralei „Paul Constantinescu”
a Palatului Culturii din localitate –
instituţie ce a continuat cu brio tradiţiile
amplei mișcări corale din străvechea
urbe ploieșteană, de oficialităţile locale și
judeţene, de reprezentanţi ai conducerii
Ministerului Culturii, Casei Centrale a
Creaţiei Populare, Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din România, printre care
s-au aflat general maior Dinu Stelian –
compozitor și dirijor, Artist al Poporului,
prof. univ. Dumitru D. Botez – Maestru
Emerit al Artei, dirijorul corului mixt al
Filarmonicii George Enescu din București
și șeful Catedrei de dirijat și ansamblu coral
din cadrul Conservatorului de Muzică
București, Florin Comișel – Artist Emerit,
dirijor și compozitor, compozitorii Mircea
Neagu, Gheorghe Bazavan, Ludovic Paceag,
Radu Paladi ș.a., oameni de cultură și artă,
ziariști și un numeros public din Ploiești
și judeţ, precum și din alte localităţi ale
judeţelor vecine etc. Au transmis mesaje
de salut ansambluri corale din Lugoj, din
judeţele Brașov, Argeș, Buzău, Dâmboviţa
etc.
Întreaga asistenţă a fost salutată, în
primul rând, de Dumitru Balalia – prim
secretar și președinte al Consiliului
Judeţean Provizoriu Prahova, care din
însărcinarea instituţiilor guvernamentale,
a înmânat oficial profesorului Gheorghe

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
Că
l t

LEACURI DE
IARNĂ CU CITRICE

DRENAREA LIMFEI cu
ajutorul citricelor
Dimineaţa se dizolvă 1 linguriţă
de sare de mare în 250 ml apă și se
bea întreaga cantitate. Între timp,
se pun în storcătorul de fructe 4
grepfruturi, 2 lămâi și o portocală.
Sucul obţinut se toarnă peste 2
litri de apă de izvor și se bea pe
parcursul întregii zile. Pentru
ca tratamentul să fie eficient, nu
trebuie să mâncăm nimic (cel
mult o portocală, dacă facem
căderi de glicemie). La acest leac
al călugărilor s-a mai adăugat în
timp o procedură, care constă
într-o clismă cu apă călduţă
făcută înainte de culcare. Deși este
un leac destul de agresiv, acesta
este extrem de benefic pentru
că elimină limfa acidă bolnavă
din organism. De asemenea
detoxifierea care se realizează
prin intermediul acestui procedeu
contribuie la creșterea imunităţii
pentru o mare perioadă de timp.
În 3 zile de cură, din organism
vor fi eliminaţi aproximativ 10
litri de limfă acidă. Aceasta va fi
înlocuită cu aceeași cantitate de
limfă purificată. În cea de-a patra
zi se vor consuma fructe și legume
proaspete, urmând ca după 2
PAGINA
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C. Ionescu – dirijorul fondator al Coralei
„Paul Constantinescu”, Ordinul Meritul
Cultural cl. I, conferit de Consiliul de
Stat al României, pentru îndelungata și
prestigioasa activitate corală în municipiul
și judeţul Prahova, cu prilejul sărbătoririi
Primului Centenar al acestei activităţi în
orașul Ploiești.
În același timp, a înmânat dirijorului
Gheorghe C. Ionescu și unor distinși
membri ai Coralei „Paul Constantinescu”,
ordine și medalii ale statului român.
Din partea Ministerului Culturii
(Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă), Haendel, Castoldi, Serminay, C.M. V. din elita culturii muzicale românești,
a rostit un emoţionant mesaj Ion Moraru Weber. J. Brahms, Cezar Franc, continuând confirmă imensul potenţial de creativitate
– adjunct al Ministrului Culturii, care a cu piese corale românești semnate de iluștri al regretatului dirijor prof. Gheorghe C.
oferit fiecărui membru al coralei, insigna maeștri; Timotei Popovici, Mihail Jora, Ion Ionescu și tuturor acelora care au făcut parte
„Evidenţiat în munca culturală de masă”, D. Chirescu, Florin Comișel, Mircea Neagu, din acest excelent ansamblu coral, care a
instituită prin ordin al Președintelui de Stat Gheorghe Bazavan, Simeon Nicolescu și reprezentat muzica corală românească în
pentru Cultură și Artă (Ministrul Culturii), în final excelentele Două cântece lirice de dialogul cultural internaţional – obţinând
Dinu Stelian.
prof. univ. dr. arh. Pompiliu Macovei.
importante premii în ţări cu vechi și
În ultima parte, un cuvânt de mulţumire preţioase tradiţii muzicale: Germania,
În numele celor decoraţi, au rostit o
interesantă alocuţiune regretatul tenor și de felicitare a rostit pentru membri Franţa, Italia, Ungaria, Bulgaria, Lituania,
dr. Traian Bădulescu, medic la Spitalul coralei oficialităţile locale și centrale și Anglia-Irlanda, fosta URSS etc.
Municipal Ploiești, laureat al multor publicul ascultător una dintre cele mai
După retragerea dirijorului fondator –
concursuri naţionale, iar profesorul reprezentative voci ale compartimentului prof. Gheorghe C. Ionescu (după 1980),
Stan Ion – directorul Palatului Culturii, Alto, E. Pârlogescu.
Corala „Paul Constantinescu” și-a continuat
A fost un adevărat triumf al activităţii
a prezentat asistenţei un scurt istoric al
activitatea în cadrul Palatului Culturii,
„Paul
Constantinescu”,
mișcării corale din Ploiești, începând din Coralei
februarie 1868, remarcând printre altele performanţele artistice ale interpretării beneficiind de sprijinul dirijorilor Eugen
activităţile din acest domeniu conduse celor mai cunoscute lucrări din repertoriul Bleoţiu, Georgeta Mazilu și o perioadă mai
de vestiţii dirijori ploieșteni: Ioan Cr. permanent fiind aplaudate îndelung de lungă de timp de profesorul și dirijorul
Danielescu, Ion Croitoru, Nelu Danielescu, publicul ascultător, dar și de eminenţii Corneliu Irimia.
Sperăm ca și în anii ce vin, Corala „Paul
muzicieni, care au răspuns invitaţiei
Gh. Oancea ș.a.
În cea de-a doua parte a acestui organizatorilor, participând cu întreaga lor Constantinescu” să continue drumul
veritabil act de cultură, Corala „Paul fiinţă și dragoste pentru marea și adevărata ascendent pe care s-a aflat încă de la
Constantinescu” a prezentat un excelent muzică la acest excepţional eveniment înfiinţarea sa – iulie 1955, întrucât muzica
concert coral omagial, în program fiind muzical, care rămâne înscris cu litere de aur corală a fost și rămâne arta sonoră cea mai
apropiată de inima omului, indiferent de
înscrise lucrări de referinţă din literatura în Marea Carte a Municipiului Ploiești.
Premiile și titlurile de laureat cu care categoria socio-profesională din care face
corală clasică universală, semnate de
nemuritorii compozitori J. S. Bach, Gr.Fr. a fost răsplătit acest Ansamblu coral parte.
Citrice precum portocale, mandarine, lămâi și grepfrut sunt revigorante și bogate în vitamine și minerale.
Vitamina C, acidul folic și potasiul din aceste fructe contribuie la menţinerea sănătăţii generale, iar flavonoizii
ameliorează ateroscleroza sau boala coronariană periferică. De asemenea, citricele sunt eficiente și în
inhibarea proliferării celulelor cancerigene, prevenind expansiunea tumorilor în organism.

zile să se revină la alimentaţia
obișnuită.
Acest tratament durează 2 sau
3 zile, în funcţie de rezistenţa
fiecăruia și se ţine doar de 4 ori
pe an.
LIMONADĂ
pentru
întărirea imunităţii și scăderea
colesterolului
Este foarte bine ca iarna să
consumăm o cantitate însemnată
de citrice: lămâile fiind cele mai
bogate în flavonoizi și vitamina
C, care protejează organismul de
infecţii, susţine buna funcţionare
a ficatului, în același timp
stimulând sistemul imunitar.
Datorită
cantităţii
mari
de vitamina C, lămâile sunt
recomandate, sub diferite forme
de administrare, în tratarea mai
multor boli: răceală, gripă, guturai,
sughiţ, tuberculoză pulmonară și
osoasă, hepatită, calculoză biliară
și renală, hipercolesterolemie,

obezitate, celulită, dureri de cap.
Pentru eliminarea problemelor
generate de o digestie deficitară
este suficient să se bea 1 cană cu
suc dietetic de lămâie: peste sucul
unei lămâi mai mari se toarnă apă
plată până la umplerea completă
a cănii. La final se adaugă 2-3
frunze de mentă tocate mărunt și
opţional 1 linguriţă de miere, apoi
se bea imediat.
Acest suc dietetic este
recomandat și în alte afecţiuni,
precum
aerofagie,
crize
hepatobiliare, dureri de stomac
și chiar combaterea paraziţilor
intestinali.
Deși destul de acre, lămâile
se recomandă a fi folosite în
stare proaspătă, ca fructe întregi
sau feliate, dar și sub formă de
sucuri sau limonade, infuzii
sau decocturi. Pentru a avea
certitudinea unor fructe proaspete
sănătoase e bine ca lămâile să fie

alese după consistenţa fermă,
culoare galben-intens, suculentă
și aciditate optimă, coaja
subţire și textură fină. Având
efecte antiseptice, energizante,
bactericide, tonice și diuretice,
sucurile obţinute din lămâi
proaspete sunt cele mai sănătoase
sucuri de fructe.
Încă din vechime, pentru a
se obţine o cantitate mai mare
de suc lămâile erau ţinute la apă
caldă timp de câteva minute, după
care erau folosite la obţinerea
limonadelor sau a decocturilor
naturale.
SUC DE PORTOCALE pentru
eliminarea calculilor renali
Aceasta ajută la îndepărtarea
microbilor, dar și la înmuierea
fructului și implicit la obţinerea
unei cantităţi mai mari de suc.
Întotdeauna sucul de portocale
se va bea imediat după ce a
fost preparat, pentru că altfel
multe dintre proprietăţile sale
tămăduitoare se vor diminua.
În combinaţie cu alte sucuri
de citrice sau simplu, sucul de
portocale este consumat în general
de plăcere. Puţină lume știe câte
tămăduiri poate aduce această
băutură gustoasă și parfumată.

Printre efectele benefice ale
acestui suc energizant trebuie să
amintim cât de eficient calmează
și tratează stările gripale, febrile,
dar și durerile de cap, durerile
musculare sau astenia.
CĂLUGĂRII DIN ŢARA
SFÂNTĂ consideră sucul de
portocale un balsam vindecător
al rinichilor, oxalaţii și uraţii fiind
dizolvaţi de acidul citric pe care
acestea îl conţin. După eliminarea
calculilor sau a nisipului acumulat
în rinichi, se recomandă și o cură
de 7 zile, timp în care cantitatea
de suc ce trebuie băută se va mări
considerabil, ajungându-se la 750800 ml pe zi.
MANDARINELE hidratează
și protejează pielea
Cele mai dulci și zemoase
citrice, mandarinele, conţin
o impresionantă cantitate de
nutrienţi esenţiali, vitamine,
minerale și antioxidanţi, necesari
sănătăţii.
Mandarinele au proprietăţi
antioxidante
și
detoxifiante
și un bogat conţinut de fibre
și betacaroten. Consumul de
mandarine ameliorează afecţiunile
hepatice și digestive, contribuind
la eliminarea calculilor renali.
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ÎNCET CU SUFLETUL PE SCĂRI
S

uflet sau psihic? Atât metodele de investigaţie știinţifică cât și instrumentele de măsură și
control au în vedere cercetarea universului fizic, creat (pentru cei care cred în Dumnezeu)
sau veșnic, autocreat pornind de la Bing Bang (pentru cei care nu cred în Dumnezeu). Dar
sufletul... unde este sufletul?

S

ufletul este principiul de
viaţă, nepieritor, care face
trupul viu. Inserţia sufletului în
trup, intersecţia acestuia cu trupul
este o taină pe care nu o putem
dezlega cu raţiunea. Din inserţia în
și intersecţia sufletească cu trupul
rezultă psihicul și trăirile psihice,
de care se ocupă psihologia.
Psihicul este interfaţa inferioară
prin care sufletul se conectează
la creatul fizic (trup, mediu
înconjurător). Duhul este interfaţa
superioară prin care sufletul (și
omul în întregime) se raportează
și se conectează cu Dumnezeu.
Psihoterapia, prin metodele eu,
încearcă să remedieze dereglările,
bolile psihice, ale căror cauze se
află, de fapt, în… bolile mediilor
familiale, sociale, profesionale etc.
și în bolile trupești. Dar de ce este
bolnav trupul, mediul familial,
cel social, cel profesional, cel
politic etc? Pentru că este bolnav
sufletul. Dacă nu conștientizăm
că suntem bolnavi sufletește, dacă
bolile sufletului nu sunt tratate,

nici nu vom înţelege bolile psihice
și trupești și rostul acestora.
Reușita reparaţiilor, remedierilor
cu medicamente, cu intervenţii
chirurgicale, cu tratamente, cu
terapii, cu psihoterapii nu este
decât temporară.
Ignorarea
sufletului
și
concentrarea pe psihic transformă
psihologia și psihoterapeuţii în
falși duhovnici. Prin psihoterapii,
pacientul este „plimbat” prin
propriul psihic (deci și suflet),
ajutat să se descopere, să-și
investigheze propriile trăiri, să
se înţeleagă, să se accepte etc,
astfel ca viaţa să capete „o formă
rotunjită”. Psihoterapiile asigură
succesul în tratarea inhibiţiilor,
stresului,
deranjamentelor
digestive și de somn, angoasele,
depresiilor,
durerilor
fizice,
tulburărilor în relaţiile de familie,
între părinţi și copii etc, etc. Tot
așa și vrăjitoarele, de la noi și de
aiurea, rezolvă aceleași probleme
prin metodele lor specifice care
fac concurenţă psihoterapeuţilor.

Probabil,
asemenea
aspecte
dubioase (și cazuri concrete de
înșelare a pacienţilor de către
psihoterapeuţi) au determinat
revista germană Stern, la începutul
anilor 90, să facă investigaţie în
acest domeniu. Rezultatele au
fost publicate în nr. 27/1995 sub
titlul „Das Geschati mit der Seele”
(Afacerea cu sufletul), la care s-a
anexat o descriere a principalelor
psihoterapii, după cum urmează:
Terapia
conversaţiei:
Pacientul vorbește despre
ceea ce-l preocupă. Terapeutul,
întreţinând conversaţia, intervine
și-l ajută să se autoinvestigheze
și să se accepte. Metodă serioasă
și recunoscută. Adecvată pentru
oameni care se exprimă ușor în
cuvinte. Durată: 10-50 de ore.
Terapia comportamentului:
Alternează exerciţiile și
conversaţiile concrete. Terapeutul
îndrumă activ, spre exemplu, dacă
pacientul nimerește într-o situaţie
declanșatoare de angoasă, pentru
ca acesta să se descurce. Bine
verificată, succese rapide, lucrează
cu o multitudine de metode.
Recomandată în tulburări ca:
inhibiţii, deranjamente digestive și
de somn, angoase, depresii, stres,
dureri fizice. Durata: 10-40 de ore.
Terapie formativă: Jucând
diferite roluri și prin
mișcări ale corpului, pacientul
investighează propriile trăiri și
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efectele acestora asupra vieţii sale.
Viaţa trebuie să capete astfel „o
formă rotunjită”. Rezultate bune.
Recomandabilă pentru oameni
care vor să se autoinvestigheze
prin trăiri intensive, mai puţin
adecvată în stări acute de angoasă
și depresii. Durata: 20-70 ore.
Terapia de grup: Fiecare din
cei 5-9 pacienţi povestește
ce-l frământă. Se discută apoi
cu unul sau doi terapeuţi asupra
acestui lucru. La fel de eficace ca
și terapia individuală. Metodă
recomandată în tulburările legate
de stabilirea de contacte și în
angoase sociale. Durata: 20-100 de
ore.
Psihoterapia bazată pe
psihologia aprofundată și
analitică: În poziţie șezând, scurte
analize care se referă la problemele
concrete ale pacientului, căutând
motivaţiile
inconștiente
ale
comportamentului său. Formă
de terapie orientativă confirmată.
Adevărată pentru tulburările de
personalitate și nevroze, mai puţin
pentru maladii psihosomatice.
Durata 20-100 de ore.
Psihoanaliză pe termen
lung: Întins pe canapea,
pacientul povestește visele sale
și ceea ce-l frământă, făcând
asociaţii libere. Terapeutul nu
intervine direct. El încearcă
să ajute cu sugestii asupra
înţelegerii sensurilor. Formă de
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terapie clasică. Formă adecvată
autocunoașterii pentru persoanele
îndemânatice la vorbire, mai puţin
pentru tulburările grave și pentru
pacienţii care doresc succese rapid.
Durată: mai multe sute de ore, mai
multe ședinţe pe săptămână.
Terapia de familie: Toată
familia vine la ședinţă,
dar au loc discuţii individuale.
Tulburările sunt abordate în
context interrelaţional. Îndeosebi
unde există probleme de relaţii
între părinţi și copii. Durata 10-30
de ore.
A devenit o modă în Occident
(și încet, încet și la noi) mersul la
psiholog, la psihoterapeut, ca și la
un control stomatologic periodic.
Pentru comparaţie și utilizare,
în vederea tratării sufletești,
iată metodele de psihoterapie
ortodoxă. În „ședinţa” de
spovedanie, creștinul bolnav
sufletește, ajutat de preot, face
curăţenie în suflet, însoţit de
Hristos, pentru a ridica sufletul
pe scara raiului. În ședinţele de
psihoterapie, pacientul bolnav,
ajutat de psihoterapeut se plimbă
prin suflet, fără a face curăţenie,
însoţit de unul din ciracii lui
Lucifer, pentru a coborî sufletul pe
scara iadului.
Sufletul este delicat ca un pian și
trebuie mare atenţie cu el pe scări.
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„CAMERA ALBĂ”, TORTURA CARE ÎȚI NIMICEȘTE PSIHICUL
T

e-ai gândit vreodată că o
culoare ar putea fi folosită ca
mijloc de tortură? Ei bine, aceasta
nu numai că este posibil, dar s-a și
petrecut, iar consecinţele au fost
devastatoare. când vine vorba de
tortură, imaginaţia oamenilor pare să
nu aibă limite.
Totuși, spre deosebire de metodele
de tortură din Evul Mediu, care se
concentrau pe latura fizică, metodele
moderne au drept ţintă psihicul
uman.

ALB, LUMINĂ ȘI LINIȘTE COMPLETĂ
„Tortura albă” este o formă de tortură
psihologică ce implică izolarea completă
și distrugerea capacităţilor senzoriale ale
prizonierilor. Practic, deţinutul este închis
într-o celulă – Camera Albă – cu pereţi
complet albi, într-un univers carceral care
pare desprins din filmul SF distopic al lui
George Lucas, THX 1138.
Totuși, spre deosebire de film, Camera
Albă este reală. Cearșafurile, hainele, ușa,
luminile care nu se sting niciodată precum
toate celelalte obiecte din celulă sunt albe.
Mâncarea deţinutului este… orezul alb,
servit, bineînţeles, dintr-o farfurie albă.

Mai
mult,
bulversarea
senzorială
a
persoanei nu este
realizată doar prin
crearea unui mediu
înconjurător 100%,
monocromatic,
ci și prin absenţa
sunetului.
Prizonierul
este
izolat complet și
nu poate vorbi cu
nimeni.
Dacă vrea să folosească toaleta, trebuie să
ceară permisiunea, strecurând o bucată de
hârtie albă pe sub ușă. Pentru a împiedica
producerea oricărui zgomot, pantofii
purtaţi de gardieni sunt căptușiţi, astfel că
singurele sunete pe care le aude deţinutul
sunt cele produse de el însuși.
CONSECINŢE DEVASTATOARE
Evident, tortura din Camera Albă nu
presupune bătăi sau durere. Cu toate
acestea, ea este mult mai rea: creierul este
asaltat în permanenţă, fără ca cineva să se
atingă fizic de prizonier. Iniţial, deţinutul
simte frică, dezorientare și poate ajunge
chiar să-și piardă identitatea și să fie
incapabil să recunoască persoane, inclusiv
membri ai familiei sale.
Mai rău este că această formă de
tortură nu se termină odată cu eliberarea
deţinutului. Suferinţa continuă, iar
persoana torturată nu-și revine complet

niciodată, în ciuda terapiei psihologice
ulterioare.
CUM TE SIMŢI DUPĂ OPT LUNI
Tortura cu Camera Albă a fost folosită
în Iran, de Garda Revoluţionară iraniană,
într-un centru de detenţie secret. Aici erau
deţinuţi jurnaliști, dar și alte persoane
incomode regimului de la Teheran. Unii
dintre prizonieri, Amir Fakhravar, a fost
ţinut în Camera Albă timp de aproximativ
opt luni, din ianuarie până în august 2004.
„Am stat acolo timp de opt luni, iar când
am ieșit nu-mi puteam aminti cum arată
tata și mama. Când m-au eliberat, nu mai
eram un om normal”, a povestit Fakhravar
pentru CNN.
Cazul lui Fakhravar, care acum trăiește
în SUA, a fost identificat și documentat
de organizaţia Ammesty International în
2004. Alte cazuri de acest gen au mai fost
identificate în Irlanda, SUA și Venezuela.
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eși agitația electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 urmează să înceapă, conform Codului electoral, abia de la 25 ianuarie curent, mai multe
partide încalcă legislația electorală și desfășoară acțiuni de agitație cu mult înainte de acest termen. Practic, toate partidele mai cunoscute au încălcat, mai flagrant
sau mai voalat, această prevedere (poate cu excepția PCRM), însă lideri printre ele sunt PCRM și partidul „ȘOR”. De fapt socialiștii s-au aflat într-o perioadă electorală
continuă de cum a luat sfârșit scrutinul prezidențial.
CU PANOURI PUBLICITARE ȘI
CONCERTE, ÎNAINTE SPRE ALEGERI
Oricât ar încerca Igor Dodon să se
disculpe, majoritatea absolută a acțiunilor
și activităților de masă desfășurate chipurile
sub auspiciile președinției sau din inițiativele
personale ale dânsului, toate ele au avut și au
tentă electorală. Printre primele activități
se numără un șir de concerte generoase,
cu artiști preponderent din Rusia, țintite
separat pe segmente sociale concrete. Încă
în noiembrie 2017 președintele Dodon
organizează în Piața Marii Adunări Naționale
un concert „grandios”, chipurile, pentru
absolvenții și abiturienții din republică, cu
participarea unor artiști preponderent din
Federația Rusă. Cheltuielile – acoperite de
campania „Iubesc Moldova”, inițiată tot de
Igor Dodon în 2011, precum și de câțiva
oameni de afaceri din Rusia. Urmează un
altul, sub același patronat, în seara zilei de
8 mai, pentru a sărbători Ziua Victoriei,
cu artiștii ruși Oleg Gazmanov și Denis
Maidanov, care ar fi cântat gratis pentru
veteranii războiului. Iar focurile de artificii,
ce au durat 15 minute, ar fi fost achitate de
PSRM. Din nou concert, pe 24 august, de
astă dată cu artistul rus Grigorii Leps, cu
care președintele Igor Dodon s-a cuprins
pe scenă, sărbătorind „eliberarea” de sub
ocupația fascistă, considerată zi de doliu de
către oamenii de bună credință. Și acest artist,
care pentru o oră de cântat, cere de regulă
100 mii euro, ar fi cântat pe gratis pentru
Dodon și aceiași veterani-„eliberatori”.
O altă formă camuflată de agitație
electorală o constituie panourile publicitare
la tot pasul, în capitală și pe principalele
artere ale republicii. După ce sloganul de
pe numeroasele bilborduri „Un președinte
puternic, un stat puternic” a eșuat în
tentativa de a face o republică prezidențială,
socialiștii le schimbă conținutul. „Salvam
capitala, apoi salvăm și țara”, cheamă de
pe aceleași panouri deja Zinaida Greceanîi
și Ion Ceban, care se vor regăsi primii în
lista PSRM din circumscripția națională.
Iar după ce referendumul de demitere a lui
Dorin Chirtoacă a eșuat și el, revine din nou
pe panouri președintele Dodon, denaturând
realitatea privind relațiile moldo-ruse:
„Exporturile în Rusia au crescut de 3-4 ori”,
„Am oferit susținere pentru 100 de mii de
persoane, am creat mii de locuri de muncă”.
Câți dintre trecători consultă buletinele
Biroului Național de Statistică, ca să se
convingă că situația e tocmai inversă. Dar
liderului socialist nu-i pasă de demascările
din mass media – a sosit primăvara și
Dodon este din nou eroul bilbordurilor.
De astă dată felicitând femeile cu ziua de
8 martie: „Vă mulțumim, dragile noastre
femei, pentru copii și pentru căldura casei.
Să fiți sănătoase și iubite! Igor Dodon”. De
data aceasta internauții trec peste greșeala
gramaticală și-l iau de bășcălie cu versiunea
de photoshop: ochii sunt ai lui Putin, mutra
seamănă cu cea a lui Rogozin.
Acum, că a devenit clar că legislativul nu
mai schimbă data alegerilor parlamentare
nici pentru decembrie 2018, nici pentru mai
târziu de februarie 2019, că sondajele îi dau
pe socialiști cu cele mai mari procente, iar
pe liderul lor în topul încrederii cetățenilor,
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un nou slogan însoțește chipul președintelui
Dodon pe panourile publicitare
VINE TIMPUL NOSTRU. SCHIMBĂRILE
SPRE BINE LE VOM FACE ÎMPREUNĂ
Cu cine, se întreabă, contemplându-le,
internauții și mulți din mass media – cu
Ștefan cel Mare sau cu țarul Putin (sloganul
fiind dublat și în rusă)? Și-l iau din nou
în bășcălie, ca și în cazul sloganului cu
unionismul – versiunea rusă au potrivit-o
de minune, schimbând doar două litere
și un cuvânt: Пришло/прошло наше/
ваше время. Вместе/Без вас добьемся
перемен к лучшему. Românește se
citește: Trece timpul vostru. Fără voi vom
face schimbările spre bine. Dar și înlocuind
„chipul” președintelui cu … o clepsidră.
Gluma-i glumă, jocurile internauților
cu frazele dodoniste pot face subiectul
ingeniozității, dar socialiștii într-adevăr
încalcă flagrant legislația electorală. Și în capo
infracțiunilor este nimeni altul decât cel care
deține funcția de președinte al republicii.
Și acest lucru se întâmplă nu numai pe
panourile publicitare, vis-a-vis de care Igor
Dodon se disculpă că este „o campanie
de promovare a instituției prezidențiale
și a poziției președintelui”. Și că nu ar avea
„nimic cu campania electorală, pentru că
nu se vede pe aceste panouri nici un mesaj
electoral”. Vorbă să fie la președinție!
De fapt Igor Dodon a lansat la propriu
campania electorală a PSRM la mitingul
din 18 noiembrie 2018 din centrul
Chișinăului. Deși potrivit deciziei Curții
Constituționale din decembrie 2017,
președintele țării nu poate fi membru de
partid și nu poate promova interesele unei
formațiuni politice, Igor Dodon a ținut un
discurs în care a criticat toate guvernările
precedente și a dat asigurări că socialiștii
vor câștiga alegerile parlamentare din
2019. Iar imediat după miting socialiștii
și-au lansat, direct și nominal, lista pentru
circumscripția națională și candidații pentru
cele uninominale. Mai bine de o lună, în cele
peste 300 de mii de lădițe poștale, fiecare
proprietar de apartament din capitală
primește publicația „Socialistul”, iar mai
recent, periodic, foi volante cu portretul
candidatului
pentru
circumscripția
corespunzătoare. Obișnuitele sloganuri
în toate scrutinele „Votați schimbarea!”
sau de alt conținut au fost înlocuite cu un
text de recomandare din partea aceluiași
Igor Dodon: „Îl cunosc pe … (numele
candidatului pentru circumscripția dată)
de mai mult timp și am încredere în el. Vă
rog să-l susțineți în calitate de reprezentant
al echipei socialiștilor în procesul de
soluționare a celor mai importante probleme
ale sectorului dumneavoastră”. Iar sub
nelipsitul slogan de ultimă oră – „Suntem
mai mulți! Vine timpul nostru!” – semnătura:
„Președintele Republicii Moldova Igor
Dodon!” Și tot nelipsită, o fotografie de
lucru în cabinetul președintelui cu Zinaida
Greceanîi și candidatul recomandat.
Foaia, dublată neapărat și în rusă, cheamă
cetățeanul să comunice (nu se știe pe ce
adresă) prin cuponul de la sfârșitul textului
câteva probleme din cele 10-12 presupuse și
nominalizate în text cu care se confruntă. Și
să indice neapărat nume, prenume, telefon.

O metodă deloc subtilă de agitație, dar și de
contabilizare a voturilor previzibile.
EXISTĂ UN ASEMENEA PARTID ȘI ÎN
REPUBLICA MOLDOVA: PSRM
Tot PSRM și-a făcut primul publică lista
pentru circumscripția națională. Printre cele
55 de nume, jumătate sunt actuali deputați,
în rest consilieri, de la centru și locali, câțiva
oameni de afaceri, un jurnalist, un campion
la șah, un reprezentant al Adunării Populare
a Găgăuziei. Cinci femei în primii 20, iar
restul 15 în coada listei. O bună jumătate din
candidații de pe lista națională vor candida
și pe circumscripții uninominale, practică
adoptată de majoritatea formațiunilor politice
de la Chișinău, antrenate în scrutinul electoral
pentru parlamentarele din 24 februarie.
Lista a fost anunțată de Zinaida Greceanîi,
președinte în exercițiu a PSRM, dânsa
îndemnându-l pe Igor Dodon să ia în sfârșit
decizia cardinală de a fi în fruntea listei. La
două zile înainte de încheierea procedurii
de înregistrare a candidaților, președintele
și-a făcut publică totuși „decizia cardinală”.
Într-un apel oficial către „poporul
moldovenesc”, în care dă de pământ,
ca totdeauna,
cu actuala guvernare
eurounionistă, instalată după „pogromul din
aprilie 2009”, și se laudă cu realizările sale
pe segmentul transnistrean și în relațiile cu
Federația Rusă, Igor Dodon anunță: „Am
decis să nu candidez la alegerile parlamentare”.
Și încheie discursul tot pe note electorale: „Nu
voi participa în campania parlamentară și nu
voi aspira la funcția de deputat. Dar în tot
acest răstimp, sprijinul meu moral și politic
va fi înaintat partidului politic și echipei, care
m-a înaintat la alegerile prezidențiale din 2016
și a susținut toate inițiativele prezidențiale din
ultimii doi ani. Mă refer la Partidul Socialiștilor
din Republica Moldova. Acesta este unicul
partid care poate de unul singur să schimbe
puterea din țară și să guverneze competent și
responsabil în Republica Moldova”. Întocmai
ca la bolșevicul Lenin: „Există un asemenea
partid!”
ÎN LOCUL CELOR 170 MII DE
VOTANȚI PROMIȘI DIN RUSIA, NOI
INTERDICȚII DE EXPORT
Rămâne de văzut. Deși se află în continuare
în topul sondajelor, PSRM pierde vizibil din
trendul de lider. Iar ursitele par să-i încurce
socotelile până nu demult în roz. Cei 170 de
mii de moldoveni care muncesc în Rusia nu
dau prea multe semne că vor da buzna acasă
la urne pe 24 februarie. Prea des au fost duși
de nas atât de președintele Dodon, cât și de
administrația de la Moscova, făcându-i să nu
dea vrabia din mână pe cea de pe streașina
casei. În plus, chiar Moscova îi trimite în
ultimul timp vești tot mai proaste în acest
sens. Un decret semnat recent de premierul
Medvedev aruncă în aer înțelegerea
dintre Dodon și Putin legată de produsele
moldovenești. În urma acestei decizii, care
interzice intrarea în Rusia a „mărfurilor a
căror țară de origine este Ucraina sau care
traversează teritoriul Ucrainei”, valoarea
exporturilor din Republica Moldova, în
special din regiunea transnistreană spre
Federația Rusă s-ar putea reduce cu circa
13 milioane de dolari. Printre mărfurile
ce cad sub incidența decretului sunt
produse industriale, echipamente electrice,

alcool, legume, fructe etc., iar majoritatea
întreprinderilor vizate de decret sunt acele
entități exportatoare spre Rusia față de care
autoritățile ruse anulaseră, pe perioada 1
ianuarie-30 iunie 2019, taxele la importurile
de fructe și legume proaspete și conservate,
de produse vitivinicole. Decretul nu numai
că anulează actul de sprijin politic față de
PSRM în actualele alegeri parlamentare,
convenit în urma ultimei întâlniri a lui Igor
Dodon cu Vladimir Putin, dar poate influența
nefavorabil și opțiunea electoratului de
acasă. În disperare, președintele Dodon i-a
cerut premierului Medvedev să identifice
o soluție compensatorie, dar răspunsul se
lasă așteptat. Cel mai probabil va veni după
alegeri. Dacă și va veni. Tot ce se va alege
din acea înțelegere pot fi fotografiile cu
președintele rus, care, fără îndoială, vor fi
afișate în curând pe panourile publicitare.
O altă năpastă în calea victoriei
socialiștilor în alegerile parlamentare este
ultima decizie a guvernului de a suplimenta
numărul secțiilor de votare din străinătate
doar cu 25 la numărul celor deschise la
ultimul scrutin prezidențial. Potrivit deciziei
executivului de la Chișinău, în Federația
Rusă vor fi deschise doar 11 secții de votare,
în care vor putea vota, potrivit calculelor
socialiștilor, nici 10% din alegătorii aflați în
Rusia. Unde mai pui că distribuția geografică
e de așa natură, încât PSRM se poate aștepta
chiar la 3%. „E nevoie de cel puțin 100!”,
cer fruntașii socialiști într-un comunicat.
Și din nou, disperați, lansează în comunicat
un apel către lucrătorii migranți moldoveni
din Rusia: „Venim cu un apel către toți
concetățenii noștri din Federația Rusă, ca să
revină acasă în ajunul alegerilor, să voteze pe
teritoriul țării și să se adreseze instanțelor de
judecată privind încălcarea gravă a dreptului
la vot. Partidul Socialiștilor consideră
necesară deschiderea a cel puțin 100 de secții
de votare în Federația Rusă – proporțional
cu numărul concetățenilor noștri din această
țară, potrivit datelor oficiale. În același timp,
majoritatea secțiilor ar trebui deschise pe
teritoriul și în regiunea Moscovei, precum și
la Sankt Petersburg și regiunea Leningrad”.
Adică acolo unde muncesc cei mai mulți
dintre concetățenii noștri.
Puține șanse ca guvernul să-și revadă
decizia, mai ales în ce privește Rusia. Asta însă
nu-i împiedică pe socialiști să-și coordoneze,
din umbră, cu PDM calculele cel puțin pe
circumscripțiile uninominale. Ca și cum din
întâmplare sau dintr-o greșeală socialiștii
au publicat lista circumscripțiilor unde sunt
siguri că vor câștiga, listându-le cu asterisc.
Analiștilor și multor jurnaliști nu le-a scăpat
un detaliu suspect: pe dinafara clasamentului
circumscripțiilor date câștigătoare au rămas
cele în care candidează Vlad Plahotniuc,
Pavel Filip, Constantin Țuțu, Monica Babuc,
toți de la PDM, dar și Orheiul, unde ar
urma să candideze reprezentanții partidului
„ȘOR”. La scurt timp lista a fost ștearsă de pe
platforma online, însă cei care urmăresc atent
desfășurarea procesului electoral se întreabă
acum dacă toate acestea nu fac parte dintr-o
strategie comună a binomului Plahotniuc –
Dodon și asociatul lor Ilan Shor. Și dacă nu
cumva, toți trei, au același coordonator în
spatele zidurilor Kremlinului.
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C

onform publicaţiei The Daily
Beast, în vreme ce serviciile
de contraspionaj vânează spioni și
agenţi de influenţă în Statele Unite
și Europa, guvernul naţionalist
ungar al lui Viktor Orban, apropiat
de Kremlin, l-ar putea face scăpat
pe Bela Kovaci, în procesul în care
este judecat pentru spionaj.,
Cu toate că Ungaria este membră
a Uniunii Europene, Viktor Orban
a fost acuzat de parlamentarii
europeni că e „o sistematică
ameninţare
la
democraţie,
supremaţia legii și a drepturilor
fundamentale în Ungaria”. Și,
cu toate acestea, acest proces de
spionaj are potenţialul unui alt
punct de reper faţă de expansiunea
influenţei
președintelui
rus
Vladimir Putin în capitala ungară.
Acuzatul este membru al
Parlamentului European: Bela
Kovaci, 58 de ani, cunoscut în
mod ironic precum „KGBela”,
provine din partidul extremist
Jobbik, acuzat adesea de tendinţe
antisemite și neonaziste. Se spune
că el ar fi lucrat pentru Serviciul
rus de Informaţii Externe (SVR)
de mai bine de opt ani, furnizând
Kremlinului
secrete
despre
agendele UE referitoare la afaceri,
energie și politică.
Kovaci, un politician maghiar
educat sub influenţa Moscovei,
este cunoscut pentru felul în care
folosește retorica pentru a provoca
reuniuni și proteste organizate de
grupul său de extremă dreaptă din
Parlamentul European – Alianţa
Mișcărilor Naţionale Europene
(AENM).
Între timp, Bela a călătorit în
Rusia și Crimeea anexată de Rusia,
precum și în Abhazia și Donbas,
unde Rusia sprijină mișcările
separatiste care au rupt teritorii
din Georgia și, respectiv, Ucraina.
Fiind vorbitor de rusă și engleză,
rolul său a fost acela de a observa
și a lăuda campaniile electorale

ale Kremlinului, bine organizate
în aceste locuri, chiar dacă
observatorii independenţi mai
denunţau constrângeri, subterfugii
și fraude.
„Uniunea Europeană se sufocă:
dacă nu ne îndreptăm la timp spre
Est, nu vom avea un alt loc în care
să mergem. Astfel, Maica Rusia
va salva din nou Europa”, declara
el ziarului rus Komsomolskaia
Pravda, în 2014.
Spionajul constituie o altă
problemă. Tribunalul l-a acuzat
că a oferit GRU, Departamentul
Principal de Informaţii al Armatei
ruse, informaţii despre politica
energetică a Uniunii Europene,
investigaţii și discuţii interne
referitoare la problemele rusești,
conducte, precum și politica de
vize a UE faţă de cetăţenii ruși.
Punctele de acuzare împotriva
lui Bela i-ar putea aduce opt ani de
închisoare, dar șansele ca aceasta
să aibă loc sunt privite ca slabe,
întrucât programul partidului
Fidesz al lui Orban include multe
poziţii ale Jobbik, iar punctele de
vedere ale lui Orban apar destul de
apropiate cu cele ale lui Kovaci.
Cel mai mare pericol pentru
KGBela,
într-o
ţară
unde
independenţa justiţiei este mult
compromisă, ar fi ca Orban să
permită, din alte interese, să fie
condamnat pentru a liniști spiritele.
Acuzaţiile împotriva lui Kovaci
au apărut mai întâi în urmă cu mai
bine de patru ani, când membrii
Comisiei parlamentare ungare au
dezvăluit presei că există dovezi
„solide” că colegul lor maghiar,
eurodeputatul Bela Kovaci, a avut
întâlniri secrete cu serviciile de
informaţii rusești.
Parlamentul European i-a
ridicat imunitatea lui Kovaci în
2015, pentru a fi urmărit penal, dar
politicianul de extremă dreaptă a
continuat să fie în serviciu, având
acces la documente sensibile.

„Clientul meu nu este îngrijorat,
se simte minunat”, a declarat
avocatul lui Kovaci. „Nu numai
că el încă lucrează în Parlamentul
European, dar a fost desemnat să
meargă în misiuni importante în
Tadjikistan, Abhazia, Rusia și alte
ţări. Dacă n-ar fi fost de încredere,
Parlamentul European nu l-ar fi
trimis în astfel de misiuni.” Kovaci
va apărea în faţa tribunalului în
luna septembrie a.c. „Nu am nicio
îndoială că acuzaţiile de spionaj
împotriva sa se vor dovedi greșite”, a
spus avocatul său.
Între timp, spre deosebire de
Maria Butina, arestată pentru o
altă așa-zisă activitate de spionaj
în favoarea Rusiei, acuzată că
ar fi acţionat prin intermediul
Asociaţiei Naţionale a Armelor
pentru influenţarea campaniei
prezidenţiale americane din 2016,
Bela Kovaci se plimbă liber prin
Budapesta.
Va
rămâne
Europa
independentă, ori, așa cum
preconiza odinioară Kovaci, va fi
„salvată” de Maica Rusia?
De ani de zile, jurnalistul de
investigaţie maghiar Szabolcs Panyi
și colegii săi de la Index.hu, unul
dintre cele mai influente portaluri de
știri din Ungaria, colectează dovezi
pentru a susţine procesul împotriva
„KGBela”, iar relatările sale au
devenit atât de convingătoare, încât
chiar și cititorii sunt dezamăgiţi că îl
vor vedea scăpat de pedeapsă.
Reamintim că povestea sa are
aspecte care sunt cu totul bizare.
Un articol publicat în 2014 de
Index.hu relata detalii despre
soţia rusă a lui Kovaci, Svetlana
Istoshina, susţinând că a descoperit
„căsătoriile în paralel și în secret
cu japonezi și austrieci și călătorii
misterioase”. Acesta afirma că
„Serviciul secret rus era cel care
cunoștea relaţiile familiei sale”.
Articolul ajungea la concluzia că
„politicianul a fost cunoscut în KGB

aproape chiar din ziua în care s-a
născut, iar, în anii 1980, organizaţia
l-a recrutat prin soţia sa. De
cariera sa politică, care a debutat la
începutul anilor 2000, trebuie că au
beneficiat și rușii”. (The Daily Beast
i-a solicitat Svetlanei Istoshina,
care domiciliază la Budapesta, un
interviu, dar aceasta nu a răspuns).
„Sunt convins că Bela Kovaci
este un agent de influenţă al GRU
– un agent non-carismatic și
stângaci”, a spus Panyi Publicaţiei
The Daily Beast. Panyi acuză
autorităţile maghiare că au indus
procuratura în mod intenţionat
pe piste greșite. „Anchetatorii
maghiari au făcut intenţionat erori
în investigaţii”, susţine Panyi. „Ar
fi trebuit să-l prindă pe Kovaci în
timp ce avea o întâlnire cu serviciile
de informaţii rusești; dar acum,
când toate materialele cazului au
fost prezentate într-un ziar proguvernamental, Bela Kovaci a avut
ocazia să distrugă toate dovezile.
Șansa de a-l pedepsi s-a pierdut.
Avocatul lui Kovaci a declarat
ziarului The Daily Beast că
procurorii dispun de înregistrări
audio ale întâlnirilor lui Kovaci cu
oficiali ruși: „Atât eu, cât și Kovaci
insistăm sa facem public casetele,
deoarece nu există nimic în ele.
Kovaci se întâlnea cu diplomaţi ruși
și nu cu spioni”. „Mulţi dintre colegii

mei se întreabă de ce i s-a intentat
un proces”, spune avocatul, care
crede despre cazul clientului său
că este unul cu totul politic, tocmai
pentru că partidul de guvernământ
al Ungariei, Fidesz, are un program
cu teze de extremă dreaptă, antiimigraţie și pro-rusă, ale lui Jobbik,
Kovaci fiind astfel o ţintă.
Este
clar
că
instituţiile
internaţionale sunt în prezent
mult mai îngrijorate de existenţa
spionilor ruși decât au fost. Recent,
Misiunea de monitorizare specială
a Organizaţiei pentru Securitate
și Cooperare din Europa (OSCE)
și-a exprimat îngrijorarea cu
privire la prezenţa unui spion
printre personalul organizaţiei,
care transmite documente secrete
Serviciului de Informaţii rus. Un fost
diplomat european declara pentru
The Daily Beast că OSCE suspecta
că un membru al Ambasadei
Rusiei din Ucraina a fost detașat
la Misiunea OSCE de câteva luni:
„Actualmente, nicio organizaţie nu
se consideră a fi în siguranţă în faţa
infiltrărilor, atacurilor cibernetice,
manipulărilor”, a spus diplomatul.
Procesul lui Kovaci este un alt
test, nu numai pentru Ungaria, ci
pentru întreaga Uniune Europeană
va rămâne independentă sau,
după cum a anticipat Kovaci, „va fi
salvată de Mama Rusia”?

SUA REEVALUEAZĂ SIGURANŢA DEFECTORILOR RUŞI
O

ficialităţi ale spionajului
din
Statele
Unite
reevaluează siguranţa fizică a zeci
de defectori ruși, în urma cazului
spionului dublu rus Serghei
Skripal, care a fost otrăvit în
Anglia, în martie anul trecut.
Skripal, fost ofiţer de informaţii

militare, care a spionat pentru
Marea Britanie a fost racolat în
orașul englez Salisbury în 2010
de către British Secret Intelligence
Service (M16). Deși el și fiica sa,
Iulia, au făcut titluri internaţionale,
după ce au fost otrăviţi cu un
agent puternic neurotoxic care

aproape că i-a ucis. Guvernul rus
a fost condamnat pe larg de acest
atac, deși Kremlinul neagă că ar fi
avut vreun rol în el.
La fel ca M16, Agenţia
Centrală de Informaţii a SUA
are, de asemenea, un program de
protecţie pentru cetăţenii străini a
căror viaţă poate fi expusă riscului,
pentru că au spionat pentru SUA.
Divizia de protecţie a CIA, numită
Centrul Naţional de Operaţii de
Resetare, realizează reinstalarea,
ascunderea și protejarea agenţilor
străini sau „persoane valoroase”,
așa cum sunt cunoscuţi în jargonul
CIA.
Dar, în urma cazului Skripal,
unii oficiali ai CIA și-au exprimat
îngrijorarea că nivelul de protecţie
ar fi necesar să fie îmbunătăţit în
mod semnificativ. New York Times,
care a relatat cazul, menţiona că a
vorbit cu „actuali și foști oficiali
americani de informare” și a aflat
că ofiţerii de contrainformaţii

americani au efectuat „o revizuire
cuprinzătoare” a fiecărui agent rus
racolat în SUA. Scopul revizuirii a
fost de a evalua ușurinţa cu care
aceștia pot fi urmăriţi prin social
media și alte informaţii publice.
Potrivit acestui cotidian, câţiva
defectori ruși care rătăceau prin
SUA, după ce lucraseră pentru
CIA și alte agenţii americane
de informaţii, erau urmăriţi de
Kremlin.
La mijlocul anilor 1990, spune
The Times, CIA a descoperit
un dispozitiv exploziv plasat
sub mașina unui defector rus
care locuia în SUA. Mai recent,
contraspionajul
american
a
urmărit mișcările unui presupus
asasin rus care vizita cartierul
unui defector rus din Florida.
În trecut, unii ruși reinstalaţi
în SUA și-au dezvăluit în mod
voluntar locaţia, apropiindu-se
de rudele lor din Rusia. În unele
cazuri, au părăsit SUA, pentru

a întâlni o iubită care ar fi putut
fi plantată de serviciile secrete
rusești, cu posibile consecinţe
fatale.
În afară de SUA, cel puţin
încă o ţară a iniţiat revizuirea
amănunţită a modului în care
sunt protejaţi defectorii ruși care
locuiesc pe teritoriul ei, ca urmare
a cazului Skripal.
După cum este cunoscut,
serviciile secrete britanice au
înăsprit măsurile de securitate
fizică a zeci de defectori ruși
care trăiesc în Marea Britanie.
Serviciile britanice de securitate
au considerat atacul împotriva
lui Skripal ca fiind un eșec al
măsurilor sale de protecţie a
acestora și au lansat o revizuire
cuprinzătoare a riscurilor pentru
spionii și defectorii ruși din
Regatul britanic, de la „ameninţări
neconvenţionale”, până la atacuri
cu arme chimice și radiologice.
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FINACIAL PROJEC
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D
Data,
01.02.2
2019
INVITATIE LA PRO
OCEDURA
A COMPE
ETITIVA

Beneficciar:

S.C. FINANCIAL
L PROJECT
T RRR CON
NSULTING
G S.R.L.

Titlul p
proiectulu
ui:
Axa priioritara PO
OC
Priorita
atea de in
nvestitii
Apel de
e proiect
Denumirea
ccontractu
ului
de
e
achizitie:
Obiectu
ul contracctului de achizitie:
a

TRIP
Tehnologia Inforrmaĩiei Ɂi Comunica
aĩiilor (TIC
C) pentru o econom
mie digitalČ competitivČ
2b - De
ezvoltarea
a produse
elor ɂi servviciilor TIC
C, a come
erĩului ele
ectronic ɂii a cererii de TIC
Apel 2
Serviciii de consultanta
Serviciii de consultanɄČ la
a elaborarrea cereriii de finanĩare Ăi a planului
p
d afaceri;;
de
Serviciii de co
onsultanɄČ
Č în dom
meniul managemen
m
ntului ex
xecuɄiei investiɄie
ei sau administra
area conttractului de execcuɄie
(mana
agementull de proiecct).
Serviciii de consultanɄČ la
a elaborarrea, organ
nizarea si derularea
a procedurrilor de acchiziɄii

PROCE
EDURA APLICATA
Atribuiirea conttractului de serviccii se va
a face in
n conform
mitate cu
u prevederile Ord
dinului nrr 1284/2016 priviind aprob
barea Pro
ocedurii competitiive aplica
abile
solicita
antilor/be
eneficiarilo
or privati pentru attribuirea ccontractelor de furrnzare, servicii sau lucrari fin
nantate diin fondurii europene
e. Procedura aplica
ata in vederea realiizarii
achizittiei este procedura competittiva.
INFORM
MATII GEN
NERALE PRIVIND
P
AC
CHIZITORUL-BENEF
FICIARUL
S.C. FINANCIAL
L PROJECT RRR CO
ONSULTIN
NG S.R.L., cu sediul social Sat Paule
estii Noi, Comuna Paulesti, nr. 118A
A2, Judetu
ul Prahova
a, telefon
n: 0723.20
08.248 e--mail:
o.com, inrregistrata
a la Registrul Comerrtului sub nr. J29/7
709/2014, CUI 33167
7529, inte
entioneaza
a sa achiziitioneze:
rpcredite@yahoo
Serviciii de consu
ultanɃČ la elaborare
ea cererii d
de finanĩa
are Ăi a planului de afaceri;
x
Serviciii de consu
ultanɃČ in elaborareea documeentatiei neccesare implementarii..
x
x
Serviciii de consu
ultanɃČ la elaborare
ea, organizzarea si de
erularea proceduril
p
lor de ach
hiziɃii publlice pentru scrierea
a si imple
ementarea
a unui pro
oiect in ca
adrul:
x
Program
mul Operaĩional Co
ompetitiv
vitate
Axa priioritarČ 2 - Tehnolo
ogia Inform
maĩiei Ɂi C
Comunicaĩĩiilor (TIC) pentru o economiie digitalČ
Č competittivČ
x
Priorita
atea de in
nvestiĩii 2
2b - Dezvo
oltarea pro
oduselor ɁɁi serviciilor TIC, a comerĩulu
c
ui electron
nic Ɂi a ce
ererii de TIC
T
x
Obiectiiv Specific
c OS 2.2 - CreɁtere
ea contribuĩiei secto
orului TIC
C pentru co
ompetitivvitatea eco
onomicČ
x
x
Acĩiune
ea 2.2.1 - Sprijinire
ea creɁterrii valorii a
adČugate generate de sectorrul TIC Ɂi a inovČrii în domeniu prin de
ezvoltarea de cluste
ere
Apelul de proiec
cte nr. 2
x
mire proie
ect TRIP
Denum
Perioa
ada depun
nere: Marttie 2019
Perioa
ada implem
mentare 24
2 luni de
e la data semnarii contractulu
ui de finan
ntare
Se vorr depune oferte cu
u specificcatia seprrarata a p
pretului sserviciilor de scrierre si a ce
elor afere
ente impllementariii. Mention
nam ca se
s vor inccheia doua contraccte de
consulttanta, afe
erente scriierii si implementarii.
Plata afaerenta
a serviciilo
or de scrie
ere se va efectua d
dupa presttarea servviciilor si semnarea contractu
ului de fin
nantare, in
i baza ce
ererii de plata
p
ce se
e va depu
une in prim
mele 3
e la semna
area contrractuui de
e finantare
e.
luni de
Plata a
aferenta servicilor de
d implem
mentare se
e va efecttua in baza
a cererilor de plat ace
a se vorr depune in
i cadrul derularii
d
implementarii proeiictului, du
upa presta
area servicciilor.
Informatii suplim
mentare sii documen
ntatia tehnica se po
oate obtin
ne pe ema
ail la:rpcre
edite@yah
hoo.com
MATII DES
SPRE OFERTANTI-O
OPERATOR
RI ECONOM
MICI
INFORM
Aceasta procedu
ura este deschisa
d
o
operatorillor economici - oriicarei perrsoane fizice sau ju
uridice, ro
omane sa
au straine, de drep
pt public ori de dre
ept privatt sau grup
p ori
asocierre de astffel de perrsoane, incclusiv oricce asocierre temporrara forma
ata intre doua ori mai
m multe
e dintre aceste
a
enttitati care
e ofera in mod licit pe piata furnizare
ea de
produsse solicitatte in prezenta invittatie.
nomic sau in cazul a
asocierii to
oti membri grupulu
ui vor depu
une docum
mente de inregistra
are (certifiicate emisse de Oficciul Registtrului Com
mertului sa
au similare
e din
Operattorul econ
tarile d
de origine
e ale opera
atorilor).
Respecctarea con
nditiilor sttipulate in
n toate do
ocumentelle invitatiiei (inform
matii, spec
cificatii te
ehnice incclusiv form
mulare) re
eprezinta cadrul
c
minim obliga
atoriu in baza
b
caruia se
va elab
bora ofertta.
Astfel,in vedere
ea depun
nerii oferttelor, ope
eratorii e
economici sunt ob
bligati sa respecte instructiiunile, fo
ormularele
e, specificcatiile te
ehnice si toate prrevederile
e din
e atribuire
e.
documentatia de
Nota: P
Prin partiiciparea la
a aceasta procedura, operatorul economic decllara ca infformatiile
e sunt com
mplete si corecte
c
in
n fiecare detaliu
d
si isi da aco
ordul ca beneficiar
b
rul sa
poata solicita ,iin scopul verificariii si confiirmarii,orrice inform
matii supllimentare
e atat lui cat si alttor entita
ati(produccatori,perssoane fiziice sau ju
uridice,insstitutii,diversi
neri,etc).
parten
In cazu
ul in care aceste in
nformatii nu sunt conforme
c
cu realita
atea atuncci operato
orul econo
omic este pasibil de
d incalcarrea preve
ederilor le
egislatiei penale
p
prrivind falssul in
declara
atii.
DENUM
MIREA/OBIECTELE CONTRAC
C
TELOR
x
ultanɄČ la elaborare
ea cererii de finanĩĩare Ăi a planului
p
de
e afaceri;
Serviciii de consu
Serviciii de consu
ultanɄČ în
n elaborareea documen
ntatiei necesare implementarii.
x
Serviciii de consu
ultanɃČ la elaborare
ea, organizzarea si de
erularea proceduril
p
lor de ach
hiziɃii publlice
x
PREZENTAREA O
OFERTEI
antul va prezenta:
Oferta
Oferta tehnica-e
economica
a care trebuie sa co
ontina ata
at specificatiile tehn
nice, cat si
s oferta financiara
f
atator
Certificcat Consta
Copie C
CUI
Declara
atie privin
nd respecttarea confflicului de
e interes.
Perioa
ada de vallabilitate a ofertei va fi de minim
m
60 zzile de la data depu
unerii oferrtei. Orice
e oferta cu
u valabilittate mai mica
m
va fi respinsa ca
c neconfforma.
Limba de redac
ctare a ofe
ertei este limba rom
mana.
mentele vo
or fi depu
use in origginal, intrr-un singu
ur exempllar listat.
Docum
Ca urm
mare, suntteti invitatti sa depu
uneti ofertta de prett si datele dumneavvoastra de identifica
are pentru
u echipam
mentele so
olicitate.
DATA, LOCUL SI ORA LIM
MITA DE DE
EPUNERE A OFERTEI
depuse pan
na la data
a de 15.02
2.2019, ora
a 13,00.
Ofertele vor fi d
a la care sse depun ofertele: direct la sediu, sa
au prin po
osta/curie
er, la adre
esa: Sat Pa
aulestii Noi,
N
Comuna Paulessti, nr. 11
18A2, Jud
detul Prah
hova.
Adresa
Oferta se va intrroduce inttr-un pach
het sigilat, care va fi inscripttionat cu urmatoare
u
ele inform
matii:
numele
e si adresa
a beneficia
arului/ach
hizitoruluii;
numele
e si adresa
a ofertantului; teleffon si fax/
/e-mail;
denumiirea proce
edurii de a
achizitie
mentiunea „A nu
u se desch
hide inaintte de data
a 15.02.20
019, ora 13
3,00.
unt transm
mise dupa data de expirare
e
(d
data si ora
a din anun
nt) nu se evalueaza.
e
. Acestea se vor retturna nede
eschise.
Ofertele care su
modifica sau
s retragge pana la
a data limiita de dep
punere a ofertelor.
o
Ofertele se pot m
ROCEDURA
A
TIP PR
Proced
dura comp
petitiva (in
n conformitate cu ORDINUL
O
n
nr. 1284 din 8 augusst 2016).
ATRIBU
UIREA CONTRACTE
ELOR
Contractul va fii atribuit ofertantu
ului care se
s califica
a si a carui oferta prezinta cele mai multe avvantaje fin
nanciare si
s tehnice
e pentru realizarea
r
a scopului proiectullui si
esitatilor companiei
c
i, la un ra
aport calitate/prett competittiv. Deparrtajarea ofertelor
o
s va realiiza in functie de ca
se
aracteristicile tehn
nice ale ecchipamentelor
indepliinirii nece
ofertatte, dar si iin functie
e de modul in care sunt
s
indep
plinite celelalte cerrinte preze
entate in invitatie (pret,
(
garantie, terrmen de livrare, etcc).
Avanta
ajele tehnice si fina
anciare ale
e fiecarei oferte an
nalizata vo
or fi conse
emnate in Nota justtificativa de
d atribuire.
CLARIF
FICARI
Ofertan
ari pana cu 3 zile calendarristice inainte de teremenul
t
l limita de
e depune
ere al ofertelor. Te
ermenul liimita de transmite
ere a
ntii pot ssolicita informatii ssi clarifica
raspunsului la so
olicitarile de clarifficari catrre ofertanti este de
e 2 zile ca
alendaristtice. Rasp
punsurile vor
v fi pub
blicate pe pagina web
w
https://www.fo
onduri-ue.ro, sectiunea
„Achiziitii privatii”.
CAI DE
E ATAC
In situatia in ca
are un op
perator ecconomic este nem
multumit d
de modul in care s-a
s desfau
urat proccedura com
mpetitiva, acesta se poate adresa in
nstantelorr de jude
ecata
ntru solutionarea ca
auzei in te
ermen de 5 zile de lla publica
area anunttului de attribuire pe
e pagina www.fond
w
duri-ue.ro..
competente pen
Operattorul econ
nomic se angajeaza
a
sa respeccte acest ttermen si sa notificce beneficiarul in accelasi timp
p cu insta
anta de jud
decata.
Intocm
mit, LOMBA
ARDI RAMELA ANGE
ELINA, ADM
MINISTRATOR

S

pre finalul anului precedent, tinerii
atleţi ai Clubului Sportiv Școlar
Ploiești (Director Prof. Silviu Stănescu,
Director Adjunct Prof. Doru Munteanu),
pregătiţi cu pasiune și competenţă de
profesorii antrenori Maria Andrei și
Florin Andrei, au triumfat la două mari
„Concursuri Naţionale” (Sala de Atletism
Bacău, 8-9.XII.2018, „Juniori 1, 2, 3”, 300
de concurenţi; 15-16.XII.2018, „Copii 1,
2, 3”, 462 competitori, 36 de cluburi din
ţară), prilejuind bravilor prahoveni să
cucerească 35 de medalii, din care 15 din
cele mai strălucitoare…
NOUĂ MEDALII DE AUR LA
„JUNIORI”…
La „Juniori 1”, în proba de 200 m (23.97
sec.), locul 1 și „aur”: Alexandru Săceanu.
Splendide succese și la „J 2”, cu aur pentru
atleţii de la CSȘ Ploiești – Florin Nica la
200 m (24.09 sec.), Eduard Chivi la 400
m (53.83 sec.), sau pentru cei din Ștafeta
4x200 m (1.37.99 min,.) – Andrei Florea,
Florian Olteanu, Robert Ioniţă, Florin
Nica și pentru cei din Ștafeta de 4x400 m
(3.39.55 min.) – Andrei Florea, Florian
Olteanu, Eduard Chivi, Florin Nica.
Medalii de aur și la „J 3”: David Gudi – 400
m (53.29 sec.); Andrei Niculiţă – Săritura
în lungime (6.09 m); Ștafeta 4x400 m
(3.46.74 min.) – Leonardo Coancă, Andrei
Niculiţă, Andrei Toma, David Gudi;
Ștafeta 4x200 m (1.39.10 m – Nou record
al României!), în componenţa David Gudi,
Andrei Toma, Andrei Patrichi, Andrei
Niculiţă.
NOU RECORD AL ROMÂNIEI LA
JUNIORI 3
Ștafeta 4x200 m a Clubului Sportiv
Școlar Ploiești, medaliată cu aur (în
componenţă David Gudi, Andrei Toma,
Andrei Patrichi, Andrei Niculiţă), pregătită
de prof. Maria Andrei, cu timpul de
1.39.10 minute, a stabilit un nou record al
României, depășind cu aproape o secundă
vechiul record naţional (1.40.06 min.) ce
aparţinea Liceului cu Program Sportiv
Focșani – Vrancea.
ȘASE MEDALII DE AUR ȘI LA
„COPII”…
La C 2, Ștafeta – Tudor Datcu, Valentin
Șerbănoiu, Luca Moisoiu, Andrei Zincă
a cucerit „aurul” în proba 4x100 m (60.4
sec.), iar la „C 3” (Copii 3…), celelalte cinci:
Elena Hekter la 50 m (7.66 sec.); Ayan
Gudi – 50 m (7.64 sec.); Rebeca Toader –
200 m (32.67 sec.); Ștafeta – Delia Blănaru,
Elena Hekter, Sara Prunoiu, Rebeca Toader
– 4x50 m (31.68 sec.); Ștafeta – Cristian
Creangă, Ștefan Moisoiu, Denis Simion,
Ayan Gudi – 4x50 m (32.70 sec.).
Alte prestigioase clasări, la diferite
categorii de vârstă sau probe (soldate
cu 11 medalii de argint și 9 de bronz),
CSȘ Ploiești le-a obţinut prin unii din
medaliaţii cu aur, dar și prin alţi valoroși
atleţi precum Raluca Baicu, Dariana
Mototolea, Alexandru Daria, Alexandra
Teodoru (J 2), Alexandru Blănaru, David
Echimescu, Ruben Chivi (J 3), Andrei
Blănaru, Gabriel Boboc, Anton Răzvan,
Teodor Marin, Adina Moldoveanu, Laura
Manolescu, Lorena Gherman, Rossana
Ristulescu ( C 1).

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.
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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

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

