
“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

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

MINTE,   TRUP,   SUFLET  pagina 8

Continuare în pagina 3Continuare în pagina 3

Continuare în pagina 4

Continuare în pagina 5

Continuare în pagina 3

Nr. 1914 •  13 - 19 februarie 2020Nr. 1914 •  13 - 19 februarie 2020
 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501 „Opiniile se socotesc, nu se cântăresc.”

- Culese de Tata  Pliniu cel Tânăr (61-114) om politic și scriitor roman

Ziarul   Ploiestii,
A ÎNCEPUT!A ÎNCEPUT!

ACTUALITATE  pagina 6

Prahovenii câştigă Campionatul 
Eurasiatic de Dezbateri 
Academice de la Instanbul

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ  pagina 10

Externele de la Chișinău, 
între războiul de pe 
Nistru și veceuri europene 

Cu toții am asistat săptămâna 
trecută la ofi cializarea tandemului 

pe care peneliștii îl vor câștigător în 
alegerile pentru Primăria Ploiesti și 
Consiliul Județean. Și hai să recunoaștem 
că avem de a face, până în acest moment, 
cu cel mai de impact cuplu din politica 
locală. Volosevici-Dumitrescu adună, 
deopotrivă, așteptări, experiență, dorință 
de revanșă și curaj. Da, da, curaj. Pentru 
că, să pleci la un drum ca acesta cu un 
tip cu personalitatea lui Volosevici, este o 
dovadă de curaj. Și, pentru că nu vreau, 
in niciun caz să fi u plasat ca simpatizant 
necondiționat al celor doi, o să atrag 
atenția asupra posibilelor vulnerabilități 
ale cuplului candidat.

În primul rând, așa cum deja am 
spus-o, felul personal al lui Volosevici 
este unul care poate da mari bătăi de 
cap, mai târziu, colaboratorilor acestuia. 
Pentru întărirea spuselor poate fi  
consultată doamna Anastase, „vinovata” 
pentru aruncarea în viața politică a urbei 
(împreună cu cetățeanul sârb Sebastian 
Ghiță), a domnului candidat de azi. Iar 
aici intervine echilibrul pe care va fi  în 
stare/sau nu să îl mențină Dumitrescu.

Al doilea lucru care poate schimba 
complet direcția celor doi ține de 
lămurirea unor aspecte cu tentă gri din 
viața domnului candidat la postul de 
primar. Și mă refer aici la negocierile cu 
PSD (înregistrate probabil, după rețeta 
cunoscută a ultimilor ani), care pot 
scoate la iveală lucruri nu tocmai curate, 
fi e ele și la nivel de conștiința.

Un al treilea aspect aducător de ghimpi 
în talpă poate să fi e tocmai orgoliul rănit 
al doamnei Anastase, care poate dărâma 
din interior, la cel mai mic derapaj al 
domnului Andrei, castelul de cărți de joc 
construit zilele acestea, printr-o simplă 
sufl are de vânt.

Al patrulea punct slab, considerat azi 
forte, este acela al lipsei de notorietate a 
președintelui PNL-Ph, un personaj cu ceva 
vechime în politică dar nu una vizibilă și 
cu rădăcini locale puternice. Spun asta 
pentru că, dacă la ceva nu ne bate nimeni, 
acest lucru este „patriotismul local”.

Iar, nu în ultimul rând, cred că 
trebuie avută în vedere și rezolvarea 
unor zvonuri cu tentă personală despre 
domnul Volosevici, fapt ce ar da mai 
multă credibilitate acestuia, în ochii 
electoratului. Și spun asta, cu atât mai 
mult, cu cât felul deschis în care comunică 
acesta poate fi  o sabie cu două tăișuri, 
care va lăsa răni și personale și de partid.

Aaa...și mai e ceva. Concurența!

TÂRG DE NUNȚITÂRG DE NUNȚI
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Luna Februarie este dedicată iubirii. 
Și ce alt mod mai bun de a o celebra 

decât participarea la primul Târg de Nunți al 
anului 2020?  Acesta este organizat de către 
Restaurantul Pădurea Verde în zilele de 15 și 
16 Februarie între orele 10 și 16.

Între fi rmele participante la Târg se 
remarcă Atlas Media Events, societate 
specializată în organizarea de evenimente: 
nunți, botezuri, aniversari, majorate, 
petreceri private, petreceri corporate, 
festivaluri, târguri, concerte. 

Ploieștiul jubilează: toate proiectele 
depuse de municipalitate la Agenția 

de Dezvoltare Regională Sud- Muntenia ar 
putea primi fi nanțare europeană prin POR 
2014-2020. Vestea rea: investițiile ar trebui 
fi nalizate până la sfârșitului anului 2023. 
Anul acesta, ultimul din exercițiul fi nanciar-
european, ar trebui  semnate contractele (de ce 
s-a întârziat până acum, dacă documentațiile 
au fost depuse de 1 sau 2 ani?), după care 
urmează lungul proces al achiziției publice 
și, la urmă, execuția propriu-zisă a lucrărilor. 
Așa cum ne mișcăm noi, românii, e posibil 
să intrăm în același blocaj de acum 4-5 ani, 
când a fost nevoie să rambursăm niște bani 

la UE, din cauza nerespectării termenilor 
contractuali. Ideea e că banii pot fi  luați în 
al 12-lea ceas; să vedem dacă suntem în stare 
să-i și cheltuim!
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Primarul Ploieștiului, Adrian 
Dobre, scrie negru pe alb: „Am 

putut atrage fonduri europene de peste 
200 milioane de euro (plus alte 100 
milioane de euro pentru modernizarea 
sistemului de termofi care) și s-au putut 
face proiecte care vor dezvolta orașul. 
Cele 300 de milioane, obținute prin 
fonduri europene sau alte fi nanțări, 
reprezintă întreg bugetul Ploieștiului pe 
3 ani de zile.” La Consiliul Județean 
Prahova, de asemenea, se vorbește 

despre 100 de mil. euro sume atrase. 
Un ziar local îl citează pe șeful Direcției 
Proiecte cu Finanțare Externă, Marius 
Nicolae: „valoarea totală a sumelor 
atrase de la Uniunea Europeană în 
sesiunea de fi nanțare 2014-2020 a atins 
pragul de 100 de milioane de euro, aici 
fi ind incluse, evident, doar proiectele 
pentru care au fost semnate contracte de 
fi nanţare, derulate de instituţie, fără a 
le lua în calcul pe cele derulate de Hidro 
Prahova sau DGASPC.”

ÎNCEPE „INFO(1) ÎNCEPE „INFO(1) 
CUP” 2020CUP” 2020

Centrul Județean de Excelență Prahova, 
în parteneriat cu Colegiul Național 

„Ion Luca Caragiale” Ploiești, organizează, 
timp de trei zile, singurul concurs 
internațional de informatică din România 
adresat juniorilor-„InfO(1) Cup”, ajuns la a 
patra ediție.

ADR SUD-MUNTENIA ASIGURĂ PRIMĂRIA ADR SUD-MUNTENIA ASIGURĂ PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI CĂ VA AVEA BANI PENTRU PLOIEȘTI CĂ VA AVEA BANI PENTRU 

TOATE PROIECTELE DEPUSE LA CĂLĂRAȘITOATE PROIECTELE DEPUSE LA CĂLĂRAȘI

SĂ FI REVENIT OARE MODA SĂ FI REVENIT OARE MODA 
RAPORTĂRILOR FALSE? UITE CĂ DA!RAPORTĂRILOR FALSE? UITE CĂ DA!

Ministrul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Costel Alexe, a anunțat 

programele care vor fi  fi nanțate anul acesta 
prin Administrația Fondului pentru Mediu. 
Suma totală se ridică la 1,557 miliarde 
lei : Rabla clasic-405 milioane lei; Rabla 
Plus-140 mil. lei; Infrastructura Verde-19 
mil. lei; Rabla electrocasnice-30 mil. lei; 
Investiții în instalații de reciclare și tratare a 
deșeurilor-150 mil. lei; Iluminatul ecologic 
public stradal-384 mil. lei; Casa efi cientă 
energetic-429 mil. lei.

35% DIN BUGETUL CJ PRAHOVA, 35% DIN BUGETUL CJ PRAHOVA, 
REZERVAT PENTRU INVESTIȚIIREZERVAT PENTRU INVESTIȚII
În proiecția pentru 2020, Consiliul 

Județean Prahova se bazează pe un 
buget de venituri și cheltuieli de 499, 685 
mil. lei. Cea mai mare sumă este alocată 
pentru transporturi (drumuri)-188,67 mil 
lei. Urmează: cheltuieli sociale-141,23 mil. 
lei, autorități publice-42,5 mil. lei, cultură, 
recreere și religie-37,4 mil. lei și sănătate-26,35 

mil. lei.  Secțiunea de dezvoltare (175,4 mil. 
lei) reprezintă 35% din totalul bugetului de 
cheltuieli. Asta înseamnă  teoretic că chiar 
există bani pentru dezvoltarea județului; 
rămâne ca CJ Prahova să-i și folosească 
efectiv. În 2019, instituția nu a utilizat 88,59 
mil. lei, sumă constituită în excendentul 
bugetar reportat pentru 2020.

BUGET DE 1,5 MILIARDE LEI BUGET DE 1,5 MILIARDE LEI 
PENTRU PROGRAMELE AFMPENTRU PROGRAMELE AFM

inistrul Mediului Apelor și
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Nelu Ploieşteanu Nelu Ploieşteanu 
şi amintirile lui cu şi amintirile lui cu 
parfum boemparfum boem
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Primarul Adrian Dobre se 
laudă că ar fi  atras în Ploiești 

fonduri europene în valoare de 
200+100 de milioane de euro. El 
a și numărat proiectele: „două la 
prefectură, două pe piața lui 11 
fevruarie, două la primărie, unul 
la școala de băieți, unul la școala 
cu fete, unul la spital, două... la 
catrindală, două la prefectură... Să 
trăiți, patruzeci și patru, în cap... 
patruzeci și patru... Cum zic, unul-
două, poate vântul... ori cine știe...” 
Dobrică, numără, bre, cioara din 
mână, nu și aia de pe gard. Deci ai 
10 ale tale + 3 (prin minister), plus 
3 de tăiat frunze la câini aprobate, 
restul nici nu se știe dacă vor primi 
undă verde; deocamdată tu stai 
la voia Sfântului Buricuț al ADR 
Sud-Muntenia, înțelegi? Deci întâi 
pune mâna pe cioară și abia după 
aia te umfl ă în pene!

Și tot primarul Dobre a 
anunțat că nu va mai candida 

pentru un nou mandat de primar 
al Ploieștiului. Slavă Domnului, era 
să zic, dar mă abțin, de teamă să nu 
picăm din lac în puț. În fi ne, sunt 
unele voci care spun că mai nasol 
de-atât nu se poate. Niciodată 
să nu ziceți niciodată, bre, gură 
cască de contribuabili. Adișor 
a spus că va lăsa noului primar 
prilejul de a tăia multe fundițe 
inaugurale la proiectele inițiate de 
el. Deh, puișor, nu-i pentru cin` 
se pregătește, ci pentru cin` se 
nimerește. Și tu ai furat fundițele 
de la pasajul Mărășești, Hipodrom 
și Parc Vest, așa că e cazul să lași 
niște panglici moștenire.

Vorbind despre mandate 
Aleluia, un alt prahovean, 

A. Țurcanu, și-a încheiat 
perioada de directorat la Agenția 

Națională a Locuinței. Pe pagina 
sa de socializare scrie: „Azi am 
încheiat mandatul de Director 
General al A.N.L., august 2017 - 
februarie 2020. A fost o experiență 
interesantă, unde alături de Colegi 
și Autorități Publice am repus 
A.N.L. pe harta României”. Hopa, 
dar ce pățise ANL-ul ăla, frate, se 
îmbătase și picase de pe hartă, de-a 
fost nevoie să-l anini tu din nou în 
cui? Da` cel mai tare îmi place aia 
cu „DG” pentru director general, 
„C” pentru colegi și „AP” pentru 
autorități publice. Nu te-a învățat 
tanti învățătoarea aia a ta că astea 
nu se scriu cu majuscule? Adică 
Director G. nu-i ca Măria Sa, cum 
nici Colegi nu-s precum Homo 
sapiens, dacă mă înțelegi.

Senatorul Emanoil Savin n-a 
trăit decât vreo două zile la 

PNL; apoi a auzit și el că liberalii 
nu-l mai vor. Așa că fostul PC-
ist, PDL-ist, PNL-ist și PSD-ist 
s-a re-re-reorientat și s-a înscris 
în partidulețul pe moarte al ex-
pesediului Victor Ponta, anunțând, 
atenție, că va candida la Primăria 
Ploiești din partea Pro-România. 
Muicăăă, păzea, frați și surori! 
Dacă vine El Man Oil în oraș să vezi 
ce de voturi le șterpelește ăstora 
de la PNL, PSD, USR etc., vreo 
sutică-două! Dar am o nelămurire, 
omule: la Bușteni, acolo unde 
deunăzi vreme te alegeau oamenii 
cu ochii închiși, nu mai ai loc, nu 
te mai primesc ăia în stațiune? Sau 
între timp or fi  făcut și votanții de-
acolo ochii mari...

Cică la Primăria Ploiești, la 
intrarea din spate, salariații 

i-au făcut culcuș și-l hrănesc pe 
Motanul Vasile, devenit peste 

noapte celebritate. Presa locală 
l-a asemuit cu Felina Larry, de 
pe scările reședinței premierului 
Marii Britaniei, căruia i s-a oferit 
rangul de „Prinzător de Șoareci”. 
Acuma, dincolo de fărâma de 
umanitate pe care Primăria 
Ploiești o demonstrează, se 
ridică întrebarea ce funcție i se 

va da cotoiului ploieștean. Noi 
vă sugerăm să-l puneți de toate, 
primar și viceprimar la dublu, ba 
chiar și city manager, secretar, 
consilier și director, funcționar 
public și purtător de miorlăit, asta 
în condițiile în care municipalitatea 
vrea să demonstreze în 2020 că 
există. Oricum... și dacă-l numiți 
prinzător de șoarcei-șobolani va 
avea bietul de el mult-mult de 
muncă...

Ludovic Orban, șeful 
proaspăt-demisului Guvern 

al României, a fost desemnat de 
președintele Iohannis pentru 
o nouă funcție de premier. 
Orban va trebui să vină în fața 
Parlamentului cu o echipă care... 
să nu obțină sufragiile senatorilor 
și deputaților, asta în contextul 
declanșării (teoretic) procedurilor 
pentru dizolvarea legislativului 
și organizarea de alegeri generale 
anticipate. Cu alte cuvinte, ca să 
fi e sigur că Guvernul va fi  trântit, 
PNL se afl ă în situația să nu-și 
susțină candidatul propriu! Am 
dat-o naibii! Deci PSD și-a omorât 
de două ori executivul (Grindeanu 
și Tudose), PNL se pregătește de 
una la fel de mare, să fi e propriul 
său dușman politic. Alo, 112? Vezi, 
dom` Arafat, că ăștia au încurcat 
ițele: ei se cred în Statele Unite ale 
Americii, cu capitala la Moscova, 
conduse de doi chinezi, Ițic și 
Ștrul. O cămașă de forță, ceva?

Văleu, PSD a rămas fără bani 
la partid; o parte din angajați 

și-au primit lefurile cu întârziere, 

iar alții au fost concediați. Na, 
drăcie, a-nțărcat Bălaia, bre? Păi, 
frumoșilor, cum puteți voi să lăsați 
niște bieți oameni pe drumuri? 
Nu le dați, acolo, salariul minim 
garantat, ajutor social, găleți, 
pulpe de pui, ulei și zahăr, alocație, 
spor de periculozitate, de zâmbet, 
pensii speciale? Aha, am înțeles, 
nu mai aveți grămada aia de bani 
ca la guvernare, să împrăștiați 
benefi cii ca găina aia când se vede 
în moțul movilei cu porumb, sunt 
fonduri limitate, pe care trebuie 
să le drămuiți, neh? Uite, acuș să 
umblați și voi cu căciula după bani, 
dar întâi trebuie să ne-o cântați pe-
aia cu „n-am un chior în buzunar”.

La UPG Ploiești e forfotă 
mare pentru alegerea 

rectorului, decanilor, șefi lor de 
departamente etc. Pentru cea mai 
înaltă funcție au fost depuse 6 
candidaturi. Nimic special până 
aici. Doar că unul dintre ei scrie, 

ca Motto (ofertă):„Candidat onest 
la funcția de Rector î-mi ofer 
serviciile, soluțiile și competențele 
manageriale unei universități 
cu probleme fi nanciare pentru 
rezolvarea situației”. Dle conf. dr. 
ec. ing, „m-ă bucur c-ă v-ă cunosc. 
Miar fi  plăcut s-ă v-ă știu și pe viu, 
dar î-mi exprim speranța că v-oi 
ajunge întro bună zi la UPG, s-ă 
asist la o oră dea dvs.” 

Liderii PSD Prahova i-au trimis 
lui Orban Ludovic o scrisoare 

prin care-i reproșează că PNL fură 
primarii social-democrați din județ. 
He-he, băieți, asta-i viața! Ia să vă 
amintesc eu ce zice înțelepciunea 
asta populară românească: „ce ție 
nu-ți place altuia nu-i face”; „roata 
se-nvârtește”; „ce dai aia primești”. 
Când erați voi cu mușchi ce făceați, 
nu pescuiați primarii PNL?  Ba 
chiar ați dat o ordonanță de urgență 
prin care ați suspendat o lege 
pentru 30 de zile, ca să nu-și piardă 
mandatul primarii furați de voi de 
la liberali. Mda, să vă reîmprospătez 
memoria: când vă duceați prin 
birourile primarilor și îî amenințați 
că pixul e la voi și, dacă nu se fac 
social-democrați, nu le mai dați 
bani de la județ, cum era? Na, acuș 
v-a venit rândul, fl ăcăi! Capul sus 
totuși: peste 4 sau 8 ani o să treceți 
voi la șmanglit edili, ok?
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ACTUALITATE

JAF LA UN BANCOMAT
 DIN SINAIA

Polițiștii au fost sesizați cu 
privire la faptul că, la primele ore 
ale dimineații, pe raza localității 
Sinaia, a avut loc o explozie la 
un bancomat amplasat lângă o 
unitate hotelieră. Totul s-ar fi  
întâmplat în jurul orei 04.00. 
O echipă operativă a efectuat 
cercetări în vederea stabilirii cu 
exactitate a împrejurărilor în care 
s-a produs incidentul. Potrivit IPJ 

Prahova, „în cauză a fost deschis 
un dosar penal în care se efectuează 

cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat, 
distrugere și nerespectarea 
regimului materiilor explozive, 
sub supravegherea unui procuror 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Prahova”.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE 

BĂNUITE DE TÂLHĂRIE ȘI 
FURTURI DIN SOCIETĂȚI 

COMERCIALE
Polițiștii din cadrul Poliției 

Municipiului Ploiești au 
efectuat 12 percheziții pe raza 
municipiului, trei la sediile unor 
societăți comerciale și nouă 

la  domiciliile unor persoane 
bănuite de comiterea mai multor 
infracțiuni de tâlhărie califi cată 
și furt califi cat. „Din cercetări a 
rezultat faptul că, în perioada iulie 
2019 - prezent, persoanele bănuite 
ar fi  sustras mai multe bunuri din 
societăți comerciale, pe timpul 
nopții, în unele cazuri ar fi  exercitat 
acte de violență pentru păstrarea 
bunurilor furate”, a precizat IPJ 
Prahova. De la locațiile vizate au 
fost ridicate în vederea confi scării 
mai multe bunuri (acumulatori 
auto) susceptibile a proveni din 
activitatea infracțională.

Nouă persoane au fost conduse 
la sediul poliției, pentru audieri, 
fi ind puse în executare și cinci 
mandate de aducere. Prejudiciul 
cauzat prin activitatea infracțională 
se ridică la aproximativ 178.000  
lei. La acțiune au participat 
polițiști din cadrul Serviciului 
de Acțiuni Speciale și jandarmi 
din cadrul Grupării Mobile de 
Jandarmi ,,Matei Basarab” Ploiești. 
Activitățile au benefi ciat de 
suportul operațional al Direcției 
Operațiuni Speciale din cadrul  
Inspectoratului General al Poliției 
Române, potrivit IPJ Prahova.

Națională a Locuinței Pe pagina

va da cotoiului ploieștean Noi
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ACTUALITATE

RAZIE PE ȘOSELELE 
DIN PRAHOVA

Sute de autoturisme au fost 
verifi cate de polițiștii prahoveni, 
în timpul unei acțiuni care a avut 
drept scop combaterea cauzelor 
generatoare de accidente. Astfel, pe 
durata acțiunii, care s-a desfășurat 
pe raza localităților Balta Doamnei, 
Dragănești, Puchenii Mari și 
Gorgota,  polițiștii au verifi cat 218 
autovehicule și au aplicat 81 de 
sancțiuni contravenționale, dintre 

care 36 pentru  nerespectarea 
limitelor legale de viteză, 16 
pentru nepurtarea centurii și 19 
pentru alte abateri. Totodată, au 
fost sancționați 5 bicicliști, dintre 
aceștia unul având rezultat pozitiv 
la testarea cu aparatul etilotest. 
Valoarea totală a sancțiunilor 
aplicate a fost de 24.490 lei. 
Polițiștii au reținut două certifi cate 
de înmatriculare, un set de plăcuțe 
de înmatriculare și un permis de 
conducere, iar în timpul acțiunii 
a fost întocmit și un dosar penal 
unui conducător auto care a 
fost depistat la volan având o 
concentrație care depășea 0,50 

mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Acțiunea a fost organizată de 
Serviciul Rutier, iar în stradă s-au 
afl at polițiștii din cadrul B.D.N.E., 
ai Secției de Poliție Rurală 
Puchenii Mari, ai Poliției Orașului 
Plopeni și ai Poliției Orașului 
Boldești-Scăeni. 

ȘOFER DEPISTAT BĂUT ȘI 
FĂRĂ PERMIS, DUPĂ CE A 

PROVOCAT UN ACCIDENT
Un bărbat în vârstă de 57 de 

ani, din Ploiești, care se deplasa 
la volanul unui autoturism pe 
Bulevardul Independenței, pe 
direcția Gara de Sud spre centru, 

ar fi  intrat pe contrasens și ar fi  
acroșat un alt autoturism. În urma 
verifi cărilor efectuate, polițiștii au 
stabilit că bărbatul are suspendat 
dreptul de a conduce. Totodată, 
la testarea cu aparatul etilotest 
rezultatul a fost pozitiv, respectiv 
0,44 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Cercetările continuă sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de conducere cu dreptul de a 
conduce suspendat și conducere 
sub infl uența alcoolului, potrivit 
IPJ Prahova. Din fericire, 
accidentul rutier s-a soldat numai 
cu pagube materiale. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro continuare din pagina 1

DOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE ÎN PRAHOVADOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE ÎN PRAHOVA

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, Liviu 

Gabriel Mușat, președintele Consiliului 
Județean Prahova, Bogdan Toader și 
primarul orașului Vălenii de Munte, Florin 
Constantin, au semnat, săptămâna trecută, 
contractele de fi nanțare pentru două noi 
investiții în infrastructura de sănătate a 
județului (servicii medicale furnizate în 
regim ambulatoriu). Primul proiect vizează 
extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
de Obstetrică Ginecologie Ploiești, unitate 
afl ată în administrarea CJ Prahova. Lucrările 
vor conduce la reorganizarea spațiului secției 
medicale, la scăderea numărului de pacienți 
redirecționați spre alte unități medicale și a 
timpului necesar pentru diagnosticare sau 
tratament. Valoarea proiectului este de 7,495 
mil. lei, din care peste 5,2 milioane de lei sunt 
alocate din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), 2 mil. lei reprezintă 
contribuția din bugetul de stat, iar 0,15 mil. 
lei- cota de cofi nanțare a benefi ciarului. 
Perioada de implementare a proiectului 
este de 42 de luni, începând cu 1 iunie 2020.  
Al doila proiect se referă la  consolidarea 
infrastructurii și dotarea Ambulatoriului 

de specialitate din Vălenii de Munte și 
urmărește, pe de o parte, creșterea calității 
actului medical și a numărului de benefi ciari 
de servicii medicale diagnostice, terapeutice, 
de consiliere, prevenție și recuperare, iar pe 
de altă parte, se dorește diminuarea timpului 
de așteptare pentru efectuarea investigațiilor, 
precum și a numărului de internări. Valoarea 
proiectului este de 8,197 mil. lei, din care 5,7 
milioane de lei reprezintă alocarea FEDR, 
2,3 mil. lei contribuția din bugetul de stat și 
0,164 mil. lei cota de fi nanțare suportată de 

Primăria Vălenii de Munte. Proiectul are 
o perioadă de implementare de 18 de luni, 
începând cu 30 martie 2020. Ambele aplicații 
depuse de administrațiile prahovene sunt 
fi nanțate prin intermediul Regio (Programul 
Operațional Regional 2014-2020), Axa 
prioritară 8-„Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale” (...) Obiectivul specifi c 
8.1-  „Creșterea accesibilității serviciilor 
de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și 
izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.”

Tânăra echipa este la curent cu 
noile tendințe și se remarcă prin 
multitudinea de proiecte duse cu 
succes la bun sfârșit, precum și 
printr-o etică profesională deosebită. 

Ei vin în întâmpinarea clienților cu 
inovațiile din domeniu, sonorizare 
de ultimă generație, scenotehnica, 
lumini arhitecturale, lumini pe cer, 
jocuri de lumini, efecte de scenă, 
mașini de fl ăcări, mașini de baloane, 
mașini de fum greu și normal, 
artifi cii și multe altele. 

Personalul specializat - Dj, 
Mc, Hostess, inginer de sunet 
și de lumini- vor fi  alături de 
dumneavoastră pe tot parcursul 
evenimentului astfel încât sa devină 
unul de neuitat. 

Echipa Atlas Media Events va 
așteaptă la Târgul de Nunți cu o 
ofertă specială: la  achiziționarea 
unui pachet de nuntă alcătuit din 
sonorizare și fum greu veți primi 
cadou mașini de fl ăcări pentru 
întâmpinarea mirilor. 

 continuare din pagina 1

TÂRG DE TÂRG DE 
NUNȚINUNȚI

ADR SUD-MUNTENIA ASIGURĂ PRIMĂRIA ADR SUD-MUNTENIA ASIGURĂ PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI CĂ VA AVEA BANI PENTRU TOATE PLOIEȘTI CĂ VA AVEA BANI PENTRU TOATE 

PROIECTELE DEPUSE LA CĂLĂRAȘIPROIECTELE DEPUSE LA CĂLĂRAȘI

Cum spuneam deunăzi vreme, 
Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014 -2020 
(AMPOR) a aprobat supracontractarea 
proiectelor din lista de rezervă pentru 
iluminatul public (Axa prioritară 3), 
dezvoltarea urbană durabilă (Axa prioritară 
4), îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
(Axa prioritară 10) și pentru regenerarea 
orașelor mici și mijlocii (Axa prioritară 
13). Prin această măsură, proiectele afl ate 
în lista de rezervă vor fi  evaluate, în vederea 
contractării, valoarea totală a fi nanțării 
la nivel național depășind 2,4 miliarde de 
euro. De asemenea, după îndeplinirea unor 
condiții impuse de reglementările europene, 
vor fi  relansate și apeluri de proiecte în cadrul 
POR 2014 -2020 pentru axele prioritare 
cu fi nanțare disponibilă, inclusiv pentru 
stimularea mediului de afaceri. La nivel de 
regiune, alocarea medie va fi  în jur de 300 
mil. euro sau, dacă se va ține cont de numărul 
de județe din regiune, de 57 mil. euro/județ, 
ceea ce, în cazul regiunii Sud-Muntenia, ar 
înseamna 400 mil. euro.

CE A PROMIS 
ADR SUD-MUNTENIA

Pe fondul acestui anunț, reprezentanții 
municipalității au jubilat. Ei nu mai pun 
măcar problema că s-ar putea ca unele 

proiecte să pice la faza de evaluare; pur și 
simplu cred că toate investițiile propuse vor 
fi  aprobate. Optimismul le-a fost alimentat 
de directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu 
Mușat, care a spus așa la o conferință de 
presă, în Prahova: „Zilele trecute am primit 
confi rmarea că vom continua evaluarea 
și, implicit, contractarea pentru alte 80 de 
proiecte la nivelul regiunii, din care Prahova 
va benefi cia de o sumă consistentă. Mă refer la 
proiectele depuse pe Axa 10, unde 12 școli din 
județ plus universitatea pot primi undeva la 
110 milioane de lei. De asemenea, pe Axa 13 
pentru dezvoltarea orașelor mici, altele decât 
reședințele de județ, avem iar 10 proiecte, 
cu o alocare de 120 de milioane. Și sumele 
disponibile pe Axa 4 vor 
fi  suplimentate, așa încât 
municipiul Ploiești va putea 
să fi nanțeze tot pachetul de 
proiecte prins în Strategia 
de Dezvoltare Urbană pe 
care o are.”

CE SPERĂ 
MUNICIPALITATEA

Ce înseamnă acest 
lucru? Că toate proiectele 
despre care se face vorbire 
de 10-15 ani vor avea 
șansa, în sfârșit, să prindă 

viață. Și, la Ploiești, avem așa: prelungirea 
străzii Libertății și crearea unei noi legături 
rutiere între Gara de  Vest și Gara de Sud, 
în două etape, cu reconfi gurarea zonelor 
din fața celor două gări; lărgirea străzii 
Cantacuzino în zona Podul Înalt; amenajarea 
unei parcări tip park & ride la Gara de 
Vest; realizarea de terminale multimodale 
lângă Spitalul Județean de Urgență și la 
Podul Înalt; construirea de grădinițe noi; 
regenerarea urbană a cartierelor Râfov și 
Pictor Rosenthal;  modernizarea sistemului 
de iluminat public pe străzile de pe traseele 
101 și 102 de tramvai și a depourilor TCE; 
stații de încărcare pentru mijloacele de 
transport public electrice etc.

Miruna BOGDĂNESCU; www ziarulploieştii ro
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Andrei Țurcanu și-a încheiat în 
această săptămână mandatul de 

director general al Agenției Naționale 
pentru Locuințe. Domnia sa afi rmă că 
a lăsat în urmă proiecte pentru 5.000 
de unități locative: „Azi am încheiat 
mandatul de director general al ANL, 
august 2017-februarie 2020. A fost o 
experiență interesantă, unde alături de 
colegi și autorități publice am repus ANL 
pe harta României! Astăzi sunt în diferite 
faze (promovare, reavizare, elaborare 
proiecte și execuție lucrări) peste 5.000 
de unități locative!” Postul de conducere 
a fost preluat de Adrian Chițescu. 
Reamintim că, înainte de a fi  numit 
la ANL, Țurcanu a lucrat la Primăria 
Ploiești și Consiliul Județean Prahova, pe 
post de consilier personal al primarului 
și al președintelui CJ Prahova.

ANDREI ANDREI 
ȚURCANUȚURCANU

ȘI-A ÎNCHEIAT ȘI-A ÎNCHEIAT 
MANDATUL MANDATUL 

LA ANLLA ANL
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ACTUALITATE

PRINS ÎN PLOIEȘTI 
CU AUTORIZAȚIE DE 

CIRCULAȚIE EXPIRATĂ
Un conducător auto, care avea 

numere provizorii la mașină, a 
fost oprit în timpul unui control 
pe strada C.D Gherea, din Ploiești. 
În urma verifi cărilor, polițiștii au 
constatat faptul că autorizația de 
circulație provizorie este expirată, 
documentul fi ind nul la acea dată. 
„În cauză s-a întocmit dosar penal 
pentru conducerea unui vehicul 

neînmatriculat”, a precizat IPJ 
Prahova.

TÂNĂRĂ ÎNJUNGHIATĂ DE 
FOSTUL CONCUBIN

Tragedia a avut loc în incinta unei 
unități turistice de pe raza comunei 
Gura Vitioarei. O persoană a sunat 
la 112 și a alertat autoritățile cu 
privire la faptul că o tânără ar fi  fost 
înjunghiată de fostul concubin. O 
echipă operativă  s-a deplasat la fața 
locului, pentru a efectua cercetări 

în vederea stabilirii împrejurărilor 
în care s-a produs incidentul. 
„Cercetările se desfășoară sub 
coordonarea unui procuror din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Prahova”, a precizat IPJ 
Prahova. Agresorul a fost depistat, 
iar în timpul cercetărilor a acuzat 
probleme medicale. Acesta a fost 

transportat la o unitate spitalicească, 
afl ându-se în custodia polițiștilor. 
Cât privește victima, având în 
vedere că aceasta este minoră, 
a fost transportată la Spitalul de 
Pediatrie Ploiești, pentru acordarea 
de asistență medicală de specialitate.
A CĂZUT CU MAȘINA DE PE 

PODUL CARE TRAVERSEAZĂ 
RÂUL TELEAJEN

Accidentul rutier s-a produs pe 
podul de peste râul Teleajen, de la 
ieșire din Ploiești. Un conducător 
auto, în vârstă de 33 de ani, din 
comuna Iordăcheanu, se pare că 
nu ar fi  adaptat viteza de deplasare 
la condițiile de drum, ar fi  pierdut 

controlul asupra direcției de mers 
și a intrat în coliziune cu bordura și 
balustrada podului, aferentă sensului 
de deplasare, pe care a rupt-o. În acel 
moment mașina a căzut de pe pod și 
a rămas suspendată de balustrada 
din fi er. Trei persoane, respectiv 
conducătorul auto și doi pasageri, 
cu vârste de 33 de ani, respectiv 24 
de ani, au fost transportați la spital. 
Șoferul autoturismului a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. În urma investigațiilor 
medicale, unul dintre pasageri a 
rămas internat în spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a stabili 
cum s-a produs evenimentul rutier.

 continuare din pagina 1

SĂ FI REVENIT OARE 
MODA RAPORTĂRILOR 

FALSE? UITE CĂ DA!FALSE? UITE CĂ DA!

În această perioadă se desfășoară 
alegerile pentru structurile și 

funcțiile de conducere ale Universității 
Petrol-Gaze din Ploiești. Etapa a început 
cu desemnarea cadrelor didactice și a 
studenților în consiliile facultăților și 
Senatul universitar și alegerea șefi lor 
de departamente, 12 la număr în toate 
cele cinci facultăți. În prezent sunt în 
desfășurare procedurile pentru alegerea 
rectorului UPG, prevăzute a se desfășura 
în două scrutinuri, programate pentru 
20 februarie, respectiv, 24 februarie 
2020. Pentru cea mai înaltă funcție și-au 

depus candidatura șase cadre didactice 
universitare: prof. univ. dr. ing. ec. 
Buzoianu Daniela Angela - prorector 
pentru organizarea și coordonarea 
activităților studențești, educative 
nonformale/extracurriculare, sociale și 
de resurse umane;  conf. univ. dr. ing. 
Ciobanu Petru   - cadru didactic;  prof. 
univ. dr. ing. Ciuparu Dragoș Mihael - 
secretar de stat la Ministerul Educației și 
Cercetării, responsabil cu activitatea de 
cercetare științifi că; prof. univ. habil. dr. 
ing. Dinu Florinel – de la Facultatea de 
Ingineria Petrolului și Gazelor;  prof. univ. 

dr. Dobrinescu Anca Mihaela-prorector 
programe de studii și managementul 
calității; prof. univ. dr. ing. Dușmănescu 
Dorel Mihail – de la Departamentul 
Cibernetică, Informatică Economică, 
Finanțe și Contabilitate. Lista de lucrări, 
curriculum vitae și programul managerial 
al fi ecărui candidat au fost publicate 
pe site-ul instituției. Aceștia vor avea 
posibilitatea de a-și prezenta programul 
managerial în cadrul unor întâlniri cu 
cadrele didactice și cu studenții, la date 
pe care le vor anunța public.

Oricum și oricât am număra noi-dar și 
cele două instituții-proietele n-ajungem nici 
la 300 mil. euro ale lui Dobre și nici la suta 
de milioane de euro a CJ Prahova. Și vom 
face o analiză așa, la sânge. Vom începe cu 
Consiliul Județean Prahova, unde proiectele 
sunt mai puține și suma se apropie de adevăr 
cam cu 70%
CJ PRAHOVA ZICE CĂ A ATRAS SUTA 
DE MIL. DE EURO, DAR ABACUL NE 

ARATĂ VREO 70 DE MIL. EURO
Până la sfârșitul anului 2019, Consiliul 

Județean Prahova a semnat 5 cereri de 
fi nanțare prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, în valoare de 254,411 
mil. lei: modernizare Traseul regional 
3-153,162 mil. lei; modernizare Traseul 
regional 2-66,416 mil. lei; extindere și 
modernizare Unitate de Primiri Ugențe 
Spitalul Județean Prahova-18, 56 mil. 
lei; extindere, reabilitare și modernizare 
Ambulatoriul integrat al SJU-11,093 mil. 
lei; efi cientizare energetică Spitalul de 
Obstetrica Ginecologie Ploiești- 5,18 mil. 
lei. Anul acesta a mai fost semnat în contract 
pentru reabilitarea Ambulatoriului integrat 
al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie, în 
cuantun de 7,49 mil. lei. Consiliul Județean 
a mai avut două proiecte cu fonduri 

europene, după cum urmează:
- POCA-Administrație efi cientă, servicii 

de calitate la nivel local (Consiliul Județean 
Prahova, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, 
Direcția Județeană de Evidența Persoanelor 
Prahova)-0,551 mil. lei;

-POIM (Programul Operațional 
Infrastructură Mare)- Fazarea proiectului 
Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Prahova (Stației de 
Tratare Mecano-Biologică a deșeurilor 
biodegradabile Ploiești), o restanță din 
proiectul neterminat în precedentul 
exercițiu fi nanciar european, fi nanțat inițial 
prin POS Mediu-64,442 mil. lei.

Deci oricum am face matematica, 
rezultatul este unul și același: 326,894 lei 
care, la cursul de schimb la zi (4,67 lei/
euro), înseamnă 68,67 milioane euro atrase. 

Chiar dacă am aduna aici contractele 
încheiate de Ministerul Sănătății (dotare 
spitale, un proiect impărțit între Prahova și 
Ialomița, în cuantum de 14, 49 mil. lei) și de 
DGASPC (2 proiecte la Călinești, în valoare 
cumulată de 9,02 mil. lei), plus un proiect 
fi nalizat abia în 2015, dar cu bani din POS 
Mediu 2014-2020 (digitalizare registru 
agricol, 4,8 mil. lei) abia dacă ajungem la 70 
mil. euro. Unde să fi e diferența de 30 de mil. 
euro? 

Adevărul este că nu există deocamdată 
această diferență!

Dacă s-ar aduna banii de la Hidro 
Prahova, care gestionează Master-Planul 
Apă-Canal Prahova, da, s-ar ajunge chiar 
la o sumă mai mare. Inițial, fi nanțarea de 
prin anii 2009  prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu 2007-2013 a fost de 146,248 
mil. euro. Dar cum Hidro Prahova s-a mișcat 
lent, banii nu au fost cheltuiți la termen, 
așa că a fost nevoie și aici despre o trecere 
a investiției în exercițiul fi nanciar următor, 
transfer denumit de autoritățile române 
„fazare”. Deci am avut „Fazarea proiectului 
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de 
apă și canalizare în județul Prahova”, fi nanțat 
prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, în valoare de 332,744 
mil. lei, adică 71,25 mil. euro. Dar, recitind 
mai sus, CJ Prahova vorbește strict despre 
proiecte semnate, fără cele „derulate de 
Hidro Prahova sau DGASPC.” Deci unde să 
fi e 30 mil. euro?
LA PLOIEȘTI SE VORBEȘTE DESPRE 

200+100 MIL. EURO, DAR SUNT 
CONTRACTE DE 60 MIL. EURO

La Ploiești e chiar mai rău. Până în 
clipa de față, municipalitatea a semnat 13 
proiecte mari și late, în valoare de 48,83 
mil. lei: construire grădiniță cu program 
prelungit -6,2 mil. lei; efi cientizare 
energetică blocuri lot I- 2,59 mil. lei, lot 
2-9,42 mil. lei, lot 3-3,89 mil. lei și lot 4- 
4,74 mil. lei; efi cientizare energetică Liceul 
Tehnologic „1 Mai”, sala de sport-1,95 mil. 
lei, Școala Gimnazială „G. Coșbuc”-1,77 
mil. lei, Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. 
Apostol Andrei”-1,28 mil. lei, Grădiniță 
„Sf. Mucenic Mina”-4,29 mil. lei, Grădinița 
nr.23-4,14 mil. lei, Colegiul Național „Al. I. 
Cuza”- 4,52 mil. lei; modernizare terenuri de 
sport la 12 școli - 3,4 mil. lei; îmbunătățire 
calitate aer - 0,42 mil. lei; îmbunătățirea 
zonelor marginale-0,22 mil lei. 

Până acum s-ar face puțin peste 10 mil. 
euro. Unde să fi e diferența?  

Primarul Adrian Dobre a socotit ca 
fi ind meritul Primăriei Ploiești și viitoarea 
achiziție a celor 20 de troleibuze, 20 de 
tramvaie și 9 autobuze electrice, care 
reprezentă trei proiecte desfășurate de 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
Regionale și Administrației (MLPDRA), 
prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare, la pachet cu alte orașe din România. 
Valoarea acestora poate să ajungă, în fi nal, 
la 229,62 mil. lei, respectiv, aproximativ 
50 mil. euro (160 mil. lei-tramvaiele; 44,5 
mil. lei -troleibuzele, 25,12 milioane de lei-
autobuzele electrice, conform anunțurilor 
de achiziție publicate pe SEAP). Deci putem 
admite că am găsit până acum contracte 
ferme care privesc municipalitatea de cam 
60 de mil. de euro.

Unde sunt 140 de mil. euro, până la 
cele 200 mil. anunțate? Păi în proiectele 
depuse ba la ADR Sud-Muntenia, ba la 
MLPDRA, dar care nu se știe dacă vor fi  
cu adevărat sau în totalitate aprobate sau 
fi nanțate. Despre proiectele respective am 
scris în repetate rânduri, nu mai are rost 
să le enunțăm. Nici măcar cele 100 de mil. 
euro pentru termofi care nu sunt certe. Aici 
vorbim tot despre documentație depusă. 
Dar fi nanțarea nu este certă având în vedere 
că operațiunea „Termofi carea”, aprobată 
de Guvern în decembrie 2019, se sprijină 
pe fonduri de la bugetul de stat, iar cum 
bugetul este invariabil în criză...

Este adevărat, e mare lucru că s-au 
întocmit documentațiile. Și la fel de 
adevărat este că Primăria Ploiești nu a avut 
trecere 3 ani nici la MDRP și nici la ADR, 
având în vedere că respectivele instituții au 
fost conduse de PSD, iar municipalitatea-de 
un liberal. Acum, cu o conducere centrală 
asigurată de PNL, Dobre și-a pus nădejdea 
că proiectele municipalității vor fi  repede și 
sută la sută  aprobate.

Dar vorbind despre azi și acum, Dobre a 
numărat și vrabia din mână, și pe cele de pe 
gard...

continuare din pagina 1 europene după cum urmează:
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Dacă tot sunt liberalii pe un uriaș val 
politic, umblă vorba prin Prahova 

că mai mulți primari PSD ar vrea să 
treacă la PNL. Deja se vehiculează că doi 
dintre aceștia ar fi  bătut palma cu liberalii. 
Legat de acest subiect, PSD Prahova, prin 
liderul său, Bogdan Toader, i-a transmis 
ex-premierului, premierului desemnat 
și președintelui PNL, Ludovic Orban, o 
scrisoare: „La începutul acestei săptămâni, 
ați declarat-în calitatea dumneavoastră de 
președinte al Partidului Național Liberal-
că, în alegerile locale, partidul pe care îl 
conduceți nu va primi în rândurile sale 
niciun primar care astăzi este membru 
al Partidului Social Democrat. Mai mult 
decât atât, ați punctat și faptul că nu 
veți accepta drept candidați ai PNL în 
viitoarele alegeri foști membri ai PSD! 
Ați afi rmat textual: <<A doua decizie 
pe care am luat-o, care este în lumina 
deciziei anterioare a partidului care a 
vizat parlamentarii, care a fost luată după 
învestirea Guvernului pe care îl conduc, 
este aceea ca în alegerile locale PNL să 
nu primească ca și candidat la funcţia de 
primar niciun primar care este astăzi în 
PSD>>. Observ că, la nivelul județului 
Prahova, mai mulți primari ai PSD anunță 

zilele acestea trecerea la PNL. Vă solicit, 
domnule Orban, să ne precizați când 
spuneți adevărul: în cadrul conferințelor 
de presă de la București sau atunci când 
de la centru li se transmit oamenilor 
dumneavoastră din teritoriu mesajele 
privind atragerea social-democraților 
de partea organizațiilor PNL? Sau poate 
chiar nu aveți cunoștință despre ceea ce 
se petrece la nivelul întregii țări... Deși îmi 
este imposibil să cred că toate acestea se 
întâmplă fără girul dumneavoastră și fără 
să fi e la îndemnul dumneavoastră!”

Orban nu s-a deranjat să răspundă; 
a făcut-o în schimb Iulian Dumitrescu, 
președintele PNL Prahova, dar numai 
după ce a fost strâns cu ușa de presă: 
„Au existat discuții privind trecerea la 
PNL a primarilor din Ciorani, Valea 
Călugărească și Posești. Sunt oameni 
gospodari, pe care îi apreciez și a fost o 
discuție politică în care eu le-am spus cum 
cred că ar trebui să arate județul pe viitor. 
Cine vrea să schimbe județul și să aducă 
Prahova pe primul loc la dezvoltare e bine 
primit la noi. O să vorbim de transferuri 
de la PSD la PNL când se vor întâmpla, 
deocamdată sunt doar discuții.”

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT PE DN 1, 
LA AZUGA

Accidentul s-a produs pe DN1, 
la km.137, pe raza localității Azuga, 
după ce un auto ar fi  derapat și a 
pătruns pe contrasens unde a lovit 
două mașini. Totul s-ar fi  produs, 
potrivit primelor cercetări, după 
ce un conducător auto, în vârstă de 
30 de ani, care se deplasa pe DN 
1, pe raza localității Azuga, într-o 
curbă ușoară la stânga, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de mers 
și ar fi  pătruns pe contrasens, 

intrând în coliziune cu alte două 
autoturisme, care circulau pe 
sensul Brașov - Ploiești. În urma 
evenimentului rutier, un minor în 
vârstă de 12 ani, pasager în unul 

dintre autovehiculele de pe sensul 
de coborâre, a fost rănit. Acesta 
a fost preluat de o ambulanță și 
transportat la spital în Brașov. Tot 
aici au ajuns un copil în vârstă de 5 
ani, care nu prezenta urme vizibil 
traumatice, dar și mama celor doi 
minori, o femeie în vârstă de 39 
de ani.  Conducătorii auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost negativ. Pe durata 
cercetărilor la fața locului, trafi cul 
auto a fost dirijat.
ACCIDENT PE DC77. MAȘINĂ 

RĂSTURNATĂ PE CÂMP
Accidentul rutier s-a produs 

între localitățile Baba Ana și 

Cireșanu.  O conducătoare auto, 
în vârstă de 22 de ani, în timp 
ce se deplasa la volanul unui 
autoturism, pe DC77, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de mers 
și ar fi  părăsit partea carosabilă, 
răsturnându-se cu mașina. Tânăra 
a fost transportată la spital. În 
urma testării cu aparatul etilotest 
rezultatul a fost negativ.

UN ȘOFER A INTRAT CU 
MAȘINA ÎN VITRINA UNUI 

MAGAZIN, IAR APOI A 
FUGIT

Totul s-a întâmplat pe strada 
Republicii din Câmpina. În toiul 
nopții, un șofer a pătruns cu 

autoturismul pe trotuar, iar apoi 
a distrus cu mașina vitrina unui 
magazin, după care a părăsit 
locul incidentului. Polițiștii din 
Câmpina au reușit să dea de urma 
autoturismului implicat și au 
identifi cat conducătorul auto în 
persoana unui tânăr în vârstă de 
23 de ani, din localitate. Întrucât 
conducătorul auto emana halenă 
alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest, care a indicat 
valoarea de 0,57 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. „În cauză 
a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de   conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului”, a precizat IPJ 
Prahova.

 continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Afl ați în grevă din 29 ianuarie, 
ca urmare a adoptării de 

către Guvernul României a OUG 
de anulare a pensiilor speciale, 
judecătorii Curții  de Apel Ploiești 
au hotărât totuși să se întoarcă la 
lucru și să-și reia activitatea. Ei nu 
renunță însă cu totul la protest. 
În perioada următoare își vor 
suspenda activitatea zilnic, timp de 
o oră (9.00-10.00), dar programul 
cu publicul se va derula în condiții 
normale. Într-un comunicat de 
presă, judecătorii au menționat 
că au formulat un set de solicitări 
ce vor fi  înaintate Consiliului 
Superior al Magistraturii: încetarea 

atacului factorului politic la 
adresa Statutului Judecătorului, 
acțiune ce reprezintă o încălcare 
gravă a independenței puterii 
judecătorești și a principiului 
constituțional al separării puterilor 
în stat; normarea activității prin 
stabilirea unui volum optim, în 
vederea evitării suprasolicitării 
fi zice și psihice și a creșterii 
calității actului de justiție, ținând 
seama și de volumul de activitate 
a unui judecător la nivelul 
Uniunii Europene; asigurarea 
resurselor materiale necesare 
desfășurării în condiții normale a 
activității instanțelor de judecată 

și asigurarea independenței 
fi nanciare a sistemului judiciar 
prin preluarea bugetului de către 
Consiliul Superior al Magistraturii; 
asigurarea resurselor umane 
necesare înfăptuirii în condiții 
optime a actului de justiție prin 
raportare la volumul de activitate al 
fi ecărui judecător; suplimentarea 
schemelor în privința posturilor 
de grefi er; reglementarea și 
compensarea timpului de muncă 
suplimentar pentru activitățile 
prestate de magistrați în afara 
programului de lucru și pe 
parcursul zilelor nelucrătoare sau 
de sărbători legale.

Săptămâna trecută scriam că localitățile 
de pe Valea Prahovei au constituit 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în 
vederea rezolvării problemei trafi cului de pe 
DN1. Primarii s-au dus cu soluții la Ministerul 
Transporturilor, dar până la urmă au ajuns și ei 
la concluzia că acolo, Sus, la București, e o luptă 
cu morile de vânt. Chiar Vlad Oprea, șeful 
UAT Sinaia, care a preluat conducerea ADI 

Valea Prahovei, a anunțat 
că „centurile ocolitoare 
și/sau modernizarea 
drumurilor forestiere nu 
mai sunt de actualitate”, 
singura soluție fi ind 
totuși realizarea 
autostrăzii. De altfel, 
Guvernul interimar 
Orban a spus clar că, în 
materie de infrastructură 
mare, România are trei 
priorități: autostrada 
Unirii, Iași-Tg. Mureș, 
autostrada Pitești-
Sibiu și autostrada 
Comarnic-Brașov. Pe 
de altă parte, Consiliul 
Județean Prahova 

ține la proiectul său lansat prin anul 2002, 
de realizare a unei alternative la DN1, pe 
varianta Valea Doft anei-Săcele. Președintele 
Bogdan Toader a anunțat că va depune la 
Guvernul României sau M. Transporturilor 
o solicitare ca această investiție să fi e inclusă 
în Programul Național de Construcții 
de Interes Public sau Social (denumirea 
provizorie a Fondului Suveran de Investiții).

InfO(1) Cup este, de asemenea, unicul 
concurs din țară în care toate comisiile de 

organizare (științifi că, tehnică și secretariat) 
sunt formate din elevi olimpici. Aceștia sunt 
elevi ai centrului de excelență prahovean, ai 
colegiului „I.L. Caragiale” Ploiești, alături 
de absolvenți, olimpici internaționali ai 
României, în prezent studenți la universități 
de prestigiu precum Oxford University, 

Cambridge University, University College 
of London, Imperial College of London, 
Edinburgh University și Bristol University. La 
competiția din perioada 14-16 februarie vor 
participa elevi olimpici din România, membri 
ai lotului restrâns de juniori, reprezentanți ai 
centrelor județene de excelență sau ale unor 
colegii de prestigiu, precum și echipe ale unor 
țări invitate.

PSD ÎI REPROȘEAZĂ LUI ORBAN 
CĂ PNL LE FURĂ PRIMARIICĂ PNL LE FURĂ PRIMARII

 MAGISTRAȚII CURȚII DE APEL  MAGISTRAȚII CURȚII DE APEL 
S-AU ÎNTORS LA TREABĂS-AU ÎNTORS LA TREABĂ
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DRUMURILE DIN PRAHOVA, DRUMURILE DIN PRAHOVA, 
LA PAȘTELE CAILOR!LA PAȘTELE CAILOR!

ÎNCEPE „INFO(1) CUP” 2020ÎNCEPE „INFO(1) CUP” 2020
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Deunăzi vreme, fostul 
primar al Bușteniului, 

senatorul Emanoil Savin, 
anunța revenirea sa la 
PNL, după un popas de 
trei ani la Partidul Social 
Democrat. Întrebat pe 
holurile Parlamentului despre 
traseismul politic, Savin a 
răspuns: „Din PDL ne-a făcut 
PNL, că ne și încurcăm. Din 
PUR s-a făcut PC, din PD s-a 

făcut PDL și din PDL s-a făcut 
PNL. Păi și ăsta mai e traseism 
politic? S-au transformat 
partidele. Ce să vă spun? Eu 
am fost detașat trei ani la 
PSD și acum m-am reîntors 
în PNL (...) Credeţi că există 
ideologie politică în România? 
Arătați-mi și mie. Cine e de 
dreapta, cine e de stânga? Eu 
am venit din rândul oamenilor 
de afaceri, nu am avut nicio 

treabă cu ideologia politică. Am 
venit și am făcut administrație 
și am fost ales patru mandate.” 
Dar tocmai când a semnat 
adeziunea de afi liere la PNL, 
Savin a fost fi x împotriva unei 
decizii de partid, alegerea 
primarilor în două tururi: „nu 
sunt de acord să fi e primari în 
două tururi; trebuie să rămână 
tot într-un singur tur. Primarii 
sunt cei care dau tot timpul nas 
în nas cu parlamentarii, nu 
invers.” Aceste două declarații 
probabil i-au determinat pe 
liberali să se răzgândească și 
să nu-l mai dorească pe Savin 
în PNL. Despre această ușă 
închisă în nas, senatorul are 
o altă interpretare: „Eu nici 

nu am ieșit la prezidiu ca să 
spun că sunt afi liat la PNL. Eu 
am semnat o afi liere la PNL 
la sfârșitul anului. Discuțiile 
cu domnul Orban și Iulian 
Dumitrescu au eșuat.” Savin a 
vorbit și despre o reîntoarcere 
la PSD-ul „fără Dragnea” 
și despre intenția sa de a se 
alătura lui Victor Ponta: „Cei 
din PSD au intenționat să mă 
primească înapoi și au făcut 
discuții în birou la domnul 
Ciolacu să mă întorc în PSD. 
Nu am luat o decizie, dar nu 
vă ascund că am vorbit și 
cu domnul Ponta despre Pro 
România Prahova. Intenționez 
să candidez la Primăria Ploiești 
dacă rămân cu Pro România”.

eunăzi vreme fostul făcut PDL și din PDL s a făcut

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie 
Prahova - o soluție rapidă și efi cientă pentru solutionarea litigiilor, ca 

alternativă la jurisdicția instanțelor judecătorești statale.

Detalii suplimentare pe www.cciph.ro;  
 Contact : juridic@cciph.ro,  tel . 0244 516 666 

Nici n-a apucat bine să se usuce cerneala 
pe adeziunea la PNL a ex-primarului și 

ex-senatorului Andrei Volosevici că presa locală 
de serviciu a început să-l... condamne sugestiv 
și penal în procesul în care este achitat pe fond, 
în problema fi nanțării echipei Petrolul. Cu alte 
cuvinte, ziarele de-o anumită factură numai că 
nu sugerează... „statului paralel” să pornească 
vreo acțiune obscură (ei da, unele partide au 
echipe specializate în așa ceva, cu încrengături 
subterane în alte instituții ale statului) împotriva 
lui Volosevici. Asta fi indcă nu s-a înscris 
pesemne în partidul potrivit. Întrebarea care 
ar rostogoli bolovanul sună cam așa: „Ce-ar fi  
dacă... Ce-ar fi  dacă Volosevici va fi  condamnat 
la apel?”. Ca să vă faceți o imagine de ansamblu, 
trebuie să vă reamintim că, în 2016, fi x când 
și-a anunțat candidatura la Primăria Ploiești 
din partea PNL, Volosevici s-a pricopsit cu o 
urmărire penală în chestiunea fi nanțării echipei 
Petrolul, din perioada în care a fost primar al 
Ploieștiului, 2008-2012. Cu alte cuvinte, DNA 

n-a avut timp să ancheteze cazul patru ani și s-a 
trezit să facă asta exact în 2016, nu la începutul 
anului, nu la sfârșitul anului, ci musai când 
„subiectul” a intrat în competiția electorală. Așa 
că nu-i exclusă vreo acțiune identică astăzi și 
acum. Fiindcă, ei da, la noi se poate orice... Să 
ne amintim numai de unde a pornit diabolizarea 
justiției din 2017 până în 2019...Departe de noi 
de a sugera vreo nevinovăție sau vreo vinovăție. 
Nu. Semnalăm doar niște coincidențe...

În 2016, când au întocmit dosarul, procurorii 
arătau în rechizitoriu că Volosevici, în calitatea 
sa de primar al municipiului Ploiești, „a 
inițiat proiectul de hotărâre privind asocierea 
municipiului Ploiești cu SC FC Petrolul SA” și „a 
semnat un contract de asociere între municipiul 
Ploiești și societatea comercială FC Petrolul SA 
Ploiești, contract încheiat prin nerespectarea 
dispozițiilor Legii administrației publice locale-
în condițiile în care o instituție publică nu poate 
fi nanța o activitate lucrativă desfășurată de un 
agent economic cu capital privat. În acest fel, 
acesta a determinat prejudicierea bugetului local 
cu suma totală de 32.577.437 lei și concomitent 
obținerea, de către S.C. FC Petrolul SA Ploiești, a 
unui folos necuvenit de aceeași valoare”.

La fi nalul anului trecut,  în procesul pe fond, 
magistrații de la Curtea de Apel Ploiești au dispus 
achitarea lui Andrei Volosevici în această cauză.

Numai că dosarul a mers mai departe. 
Întâmplător sau nu, acesta a fost înregistrat la 
Inalta Curte de Casație și Justiție pe 7 februarie, 
exact în ziua în care Volosevici a fost reprimit 
în PNL și și-a anunțat candidatura la Primăria 
Ploiești. Primul termen a fost programat pentru 
5 martie 2020. 

n a avut timp să ancheteze cazul patru ani și s a

A REÎNVIAT A REÎNVIAT 
„STATUL „STATUL 

PARALEL” PARALEL” 
SĂ-I CÂNTE SĂ-I CÂNTE 

PROHODUL PENAL PROHODUL PENAL 
LUI VOLOSEVICI?LUI VOLOSEVICI?
COINCIDENȚE-COINCIDENȚE...COINCIDENȚE-COINCIDENȚE...

PORȚI ÎNCHISE LA PNL PENTRU PORȚI ÎNCHISE LA PNL PENTRU 
                            EMANOIL SAVIN                            EMANOIL SAVIN

În perioada 19-24 ianuarie 2020, Lotul 
național al României la dezbateri 

academice a participat la Turneul Eurasian 
Schools Debating Championship 2020, 
de la Istanbul, competiție pe care a și 
câștigat-o,  într-o manieră categorică, 
premieră în istoria de 10 ani a acestui 
turneu, unul dintre cele mai prestigioase 
turnee de dezbateri pentru elevi din 
Europa și Asia.

Astfel, ambele echipe din lotul 
României – „Romania Blue” (formată 
din Oana Nițu, Valeriu Cărășel, Vlad 
Ionescu) și „Romania Red” (formată 
din Diana Diaconescu, Anamaria Petcu, 
Teodor Grama) –  au reușit performanța 
de a ajunge în marea fi nală, eliminând 
pe parcurs echipe puternice din 9 țări, 
inclusiv loturile naționale ale Turciei și 
Armeniei. Finala a fost câștigată de echipa 

„Romania Blue”, echipă din care au făcut 
parte doi elevi prahoveni, Oana Niţu și 
Vlad Ionescu, amândoi de la Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul”din Municipiul 
Ploiești.

Încă din 2004, în fi ecare an, Asociația 
Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică 
(ARDOR) selectează și antrenează pentru 
România o echipă formată din 5 tineri 
debateri, care sunt sprijiniți de arbitri și 
antrenori pentru a participa la  WSDC 
(World Schools Debate Championship), 
cea mai prestigioasă competiție la nivel 
mondial în acest domeniu. În fi ecare an, 
liceeni din cluburile de dezbateri ARDOR 
din întreaga țară parcurg o serie de etape 
pentru a ajunge să reprezinte România 
și să lupte, ca delegație, pentru titlul de 
campioană mondială în dezbateri. Cei mai 
buni vorbitori ai lumii din învățământul 
liceal se adună într-o confruntare a ideilor 
pentru ca la fi nal, echipa care a reușit să 
convingă juriul de arbitri să câștige titlul 
de campioană mondială.

Participarea la competițiile de până 
acum (din țară și din afara ei) supun 
membrii și antrenorii Lotului la un efort 
fi nanciar remarcabil, taxele de participare 
și transportul fi ind susținute integral din 
resurse proprii. 

DOI PRAHOVENI CÂȘTIGĂ CAMPIONATUL EURASIATIC DOI PRAHOVENI CÂȘTIGĂ CAMPIONATUL EURASIATIC 
DE DEZBATERI ACADEMICE DE LA INSTANBULDE DEZBATERI ACADEMICE DE LA INSTANBUL

3 PARTIDE AR MAI INTRA ÎN PARLAMENT3 PARTIDE AR MAI INTRA ÎN PARLAMENT
Un sondaj IMAS, comandat de 

Europa FM, arată că PNL se 
afl ă în cel mai bun moment al istoriei 
sale postdecembriste, fi ind creditat 
cu 47,4% din intenția de vot a 
alegătorilor. Dacă duminica viitoare 
ar avea loc alegeri, în Parlament ar 
urma să mai intre doar reprezentanții 
PNL, PSD și USR; celelalte partide 
nu ar trece pragul electoral de 5%. 
Clasamentul partidelor în sondajul 
IMAS este surprinzător, cu un PSD 

afl at la mai puțin de jumătate din 
încrederea românilor: PNL- 47,4%, 
PSD-20,6%, USR-12,4%, UDMR-
4,7%, Pro România-3,8%, PLUS-
3,4%, ALDE-3,2%, PMP-1,8%. 
În realitate, toate aceste partide 
vor intra în Parlament într-un fel 
sau altul; UDMR pentru că își va 
mobiliza electoratul, iar partidele 
de nișă, fi indcă vor semna alianțe cu 
cele mai puternice trei formațiuni 
politice. 

SONDAJ IMAS:SONDAJ IMAS:
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PNL MUTĂ DECISIV: VOLOSEVICI LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI, DOBRE- PNL MUTĂ DECISIV: VOLOSEVICI LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI, DOBRE- 
LA PARLAMENT, DUMITRESCU-LA CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVALA PARLAMENT, DUMITRESCU-LA CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

La începutul anului, au 
circulat intens rezultatele 

unui sondaj de opinie realizat de 
un site prahovean, care le-a cerut 
cititorilor să-și exprime intenția 
de vot pentru Primăria Ploiești 
și Consiliul Județean Prahova. 
Firește că respectiva consultare 
publică a ținut mai mult de 
amatorism, deci nu putem lua de 
bune procentele. În fi ne, pentru 
Primăria Ploiești, ploieștenii l-au 
preferat pe Andrei Volosevici, 
iar la CJ Prahova, pe Iulian 
Dumitrescu. Dar iată sondajul 
în întregime: Primăria Ploiești- 
Răzvan Enescu, USR PLUS-
18%, Cristian Ganea, PSD-8,6%, 
Andrei Volosevici, independent 
sau susținut de o alianță politică 
locală - 36,4%, Adrian Dobre, 
PNL-10,1%, Mihai Polițeanu, 
USR PLUS-16,9%, Grațiela 
Gavrilescu, Forța Națională-3,5%, 
Altul-6,5%; Consiliul Județean 
Prahova- George Marussi, USR 
PLUS-22,6%, Bogdan Toader, 
PSD-22,3 %, Iulian Dumitrescu, 
PNL-26,8%, Ion Luchian, Forța 
Națională-1,4%, Altul-26,9%.
CE SPUNEA VOLOSEVICI 

ÎN IANUARIE
Bineînțeles că toată atenția 

s-a concentrat asupra primului 
clasat la alegerile pentru Primăria 
Ploiești. Presa locală specula pe 
marginea trecerii fostului primar 
și senator Andrei Volosevici 
ba la PSD, ba la PNL. Măgulit 
pesemne de acest interes, el a 
reacționat, pe 16 ianuarie, pe 
pagina sa de socializare, cu un 
aer de mister: „Ca urmare a 
informațiilor vehiculate astăzi 
în anumite publicații din presa 
locală, doresc să fac următoarea 

precizare: în momentul în care voi 
decide înscrierea într-o formațiune 
politică, voi anunța public prin 
intermediul paginilor personale 
de facebook. Orice alte știri sau 
zvonuri neconfi rmate de mine 
reprezinta simple speculații.”

TRATATIVE CU PSD
Totuși, tatonări au existat. De 

exemplu, pe 27 ianuarie, invitat 
la o emisiune TV, președintele 
PSD, Bogdan Toader, a admis că 
i-a propus lui Andrei Volosevici 
să candideze la Primăria Ploiești 
din partea PSD: „Este adevărat 
că am purtat discuții cu domnul 
Volosevici (...) Cred că este timpul 
ca orgoliile politice să fi e lăsate la 
o parte, pentru binele ploieștenilor. 
A rămas să ne auzim din nou 
după ce domnul Volosevici va avea 
rezultatele unui sondaj comandat 
de dânsul, în urma căruia va stabili 
dacă va candida ca independent 
sau din partea unui partid politic. 
Nu ne-a dat un răspuns ferm, că ar 
candida pe lista noastră, dar nici nu 
a spus nu”. Toader nu s-a ferit să-l 
laude pe Volosevici pentru faptul 
de a se fi  construit Stadionul „Ilie 
Oană” în timpul mandatului său 
ori de a se fi  modernizat cartierele 
etc. Anterior, imediat după ce a fost 

reconfi rmat la șefi a PSD Prahova, 
Toader vorbea despre faptul că 
PSD are 4-5 variante de candidați, 
printre care parlamentarii Rodica 
Paraschiv sau Radu Oprea și 
actualul viceprimar Cristian Mihai 
Ganea.

PRIMARUL DOBRE 
RENUNȚĂ LA 

CANDIDATURA 
DE LA PLOIEȘTI ÎN 

SCHIMBUL UNUI LOC 
ÎN PARLAMENTUL 

ROMÂNIEI
Un răspuns a venit mai repede 

decât am fi  crezut. Săptămâna 
trecută, oarecum neașteptat, 
primarul Adrian Dobre a anunțat 
că nu va mai candida la Primăria 
Ploiești. Acum, având în vedere 
că anul trecut actualul primar 
ținea morțiș la un nou mandat, nu 
știm dacă pasul în spate l-a făcut 
de bună voie sau a fost obligat 
de PNL la o astfel de mișcare. 
Liderul PNL Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a precizat că totul 
ar ține de înțelegerea lui Dobre. 
Revenind la anunțul primarului 
Dobre, acesta a organizat o 
conferință de presă în care, pe de 
o parte, a enunțat reușitele sale la 
conducerea municipalității, iar 
pe de alta, și-a motivat decizia 
de a renunța la primărie, în 
favoarea Parlamentului. Ulterior, 

pe pagina sa de socializare, a 
concentrat decizia în câteva fraze: 
„Ieri, am prezentat un scurt bilanț 
al activității mele, cu cele mai 
importante proiecte pentru Ploiești. 
Am candidat și apoi mi-am început 
mandatul într-un moment în care, 
în Ploiești, se vorbea doar despre 
corupție, mai ales în administrație. 
Am găsit o primărie eșuată, fără 
proiecte și viziune, dar mai ales cu 
oameni care se temeau să lucreze. 
Am reușit, în acești ani, să aduc 
primăria pe linia de plutire, să 
funcționeze corect, în ciuda tuturor 
piedicilor. Dar mai ales, am reușit să 
demonstrez că și la Ploiești se poate 
face administrație într-un mod 
corect, transparent, fără grupuri 
de interese care să controleze și să 
impună decizia”. Dobre a vorbit 
apoi despre experiența acumulată 
ca prefect și primar: „Știu care sunt 
nevoile actuale ale Ploieștiului, știu 
care sunt nevoile comunităților 

atunci când vorbim de proiecte pe 
fonduri europene, știu care sunt 
piedicile, știu care este legislația care 
trebuie modifi cată, cunosc toate 
aceste aspecte, problemele legate 
de mediu. Din experiența pe care 
o am, știu că este foarte important 
să facem o serie de modifi cări 
astfel încât autoritățile locale să 
poată accesa mult mai repede, să 
benefi cieze și să poată implementa 
mult mai repede proiecte cu 
fi nanțare europeană. De aceea-și 
în urma discuțiilor pe care le-am 
avut la nivelul partidului-am decis 
să merg în zona Parlamentului, fi e 
în Senat, fi e în Camera Deputaților, 
și să-mi folosesc experiența pe care 
o am în momentul de față și în 
folosul altor edili.”

MAREA LOVITURĂ A 
PNL: VOLOSEVICI S-A 
ÎNTORS LA LIBERALI 
ȘI CANDIDEAZĂ LA 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Următoarea zi, vineri, mai 

precis, tot într-o conferință de 
presă, PNL a anunțat reîntoarcerea 
lui Andrei Volosevici în rândul 
liberalilor prahoveni, partid pe care 
l-a părăsit în 2016, cu câteva luni 
înainte de alegerile parlamentare, 
în favoarea ALDE. Președintele 
PNL, Iulian Dumitrescu, a jubilat 
apoi când l-a prezentat pe fostul 
primar din perioada 2008-2012 
drept candidat al partidului la șefi a 
administrației ploieștene: „Este 
o plăcere, o bucurie și un motiv 
de mândrie.  Andrei Volosevici  s-a 
întors în Partidul Naţional Liberal. 
Mă număr printre cei care îl cunosc, 
îl apreciază, îl respectă.  Andrei 
Volosevici va fi  candidatul PNL la 
funcția de primar al municipiului 
Ploiești.” Dumitrescu deja îl vede 
pe Volosevici câștigător:„Va fi  o 
diferență mare față de următorii 
candidați, practic va fi  Andrei 
Volosevici și restul lumii. Mă 
aștept ca ploieștenii să realizeze că 
el este ceea ce trebuie orașului. De 
asemenea, eu mizez pe o majoritate 
PNL de două treimi în Consiliul 
Local, ceea ce ne va permite să 
realizăm proiecte foarte importante 
pentru municipalitate”. Proaspătul 

candidat e evitat elegant să 
vorbească despre colegul său 
Dobre, mulțumindu-se să spună 
că-l înțelege „că-i este greu”:
„ Niciodată nu am evaluat lucrurile 
dinainte, în 2008 nu am comentat 
despre mandatul domnului 
Calotă, pentru că eu cred că, în 
momentul în care electoratul te 
duce într-o funcție, trebuie să vezi 
ce faci de acolo înainte; restul, 
iertați-mi expresia, e cancan. Mizez 
pe o construcție în Consiliul Local 
în care, indiferent de majorități 
și afi lieri, fi ecare partid, fi ecare 
consilier trebuie să înțeleagă de ce 
anumite proiecte sunt benefi ce și 
dezvoltă Ploieștiul.” 

IULIAN DUMITRESCU 
ASPIRĂ LA ȘEFIA CJ 

PRAHOVA
Iulian Dumitrescu a anunțat, 

apoi, propria sa candidatură 
pentru funcția de președinte al 
Consiliului Județean Prahova 
și a descris avantajele de a lucra 
în tandem cu Volosevici: „Am 
avut mai multe discuții aplicate 
cu Andrei și cred că, împreună, 
putem veni cu abordări noi, 
de construcție, care să aducă 
dezvoltare și prosperitate în Ploiești 
și în Prahova.Totul va fi  în slujba 
acestui oraș și a acestui județ. Nu 
mai vrem să vorbească toată lumea 
doar despre Sibiu, Timișoara și 
Cluj-Napoca, vrem să vorbească și 
despre noi, dar nu de... Republica 
de la Ploiești, ci de realizările 
noastre, de la transportul județean 
până la o sumedenie de alte lucruri 
(...) Ne dorim o colaborare strânsă 
între Consiliul Local Ploiești și 
Consiliul Județean Prahova, va fi  
un program politico-administrativ 
în tandem; ați văzut de-a lungul 
timpului că unele inadvertențe, 
supărări, certuri, orgolii între 
cele două instituții nu au adus 
benefi cii Ploieștiului.” Săptămâna 
trecută, Ludovic Orban le-a cerut 
președinților liberali să-și asume 
candidatura la șefi a consiliilor 
județene și a primăriilor orașelor 
importante din România ceea ce, 
vedem bine, s-a întâmplat și la 
Ploiești.

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

atunci când vorbim de proiecte pe candidat e evitat elegant să

f

f

După ce, în urmă cu ceva timp, liderul PSD Prahova, Bogdan 
Toader, a admis că a discutat cu Volosevici despre o posibilă 

candidatură a acestuia la Primăria Ploiești din partea social-
democraților, liberalii le-a luat cumva laptele de pe foc, reprimindu-l 
în PNL pe Andrei Volosevici direct în poziția de competitor al 
partidului pentru șefi a administrației municipale. PNL își vede deja 
sacii în căruță având în vedere că în sondaje Volosevici conduce 
detașat în fața oricărui alt candidat la Primăria Ploiești. Actualul 
primar Adrian Dobre a fost obligat să facă pasul în lateral, acestuia 
fi indu-i promis un loc eligibil pe listele pentru alegerile parlamentare 
din acest an.

a începutul anului au precizare: în momentul în care voi
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Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

Dintre remediile oferite de farmacia 
naturii, anghinarea este recunoscută 

pentru faptul că are efecte hepatoprotectoare. 
Aceasta conţine cinarină și polifenoli care 
funcţionează ca drenori ai fi catului și ai vezicii 
biliare, stimulând secreţia colesterolului prin 
bilă. Este de ajutor în crizele de fi cat, deoarece 
are proprietăţi analgezice și reduce senzaţiile 
de vomă, de balonare și de fl atulenţă. În 
scop terapeutic, de la anghinare se utilizează 
rădăcina și frunzele. Prepară o infuzie dintr-o 
lingură de frunze și din 500 ml apă, care se 
poate îndulci cu miere (nu și în diabet). Bea 
câte două căni de infuzie pe zi, după ce s-a 
răcit. Prima se bea dimineaţa, pe stomacul 
gol, cu repaus pe partea dreaptă 30 de minute. 
A doua cană se bea în două reprize, cu 30 de 
minute înainte de mesele principale. Cura 
durează 20 de zile.

FRAGUL DE PĂDUREFRAGUL DE PĂDURE
Delicioasele frăguţe favorizează eliminarea 

toxinelor și sunt recomandate pentru 
regenerarea hepatică. Sucul din fructe ajută la 
tratarea unor disfuncţii ale fi catului, cum ar 
fi  hepatitele cronice sau ciroza hepatică. Este 
bine ca sucul să fi e consumat pe stomacul 
gol, circa trei cești pe zi, pentru că stimulează 
activitatea fi catului și regenerarea celulelor 
hepatice. De asemenea, poţi prepara un ceai 
de fragi din fructe și din frunze, care au fost 
lăsate mai întâi să se usuce într-un loc uscat 

și ferit de razele soarelui. Fierbe o linguriţă 
de plantă în 300 ml de apă, 20 de minute. 
Lasă vasul acoperit 10 minute, strecoară și 
consumă câte două-trei căni pe zi, timp  de 
trei săptămâni.

LINARIŢALINARIŢA
Folosită în vechime pentru tratarea 

problemelor hemoroidale și a infl amaţiilor 
intestinului gros, linariţa (Linaria vulgaris) 
completează lista plantelor care favorizează 
regenerarea fi catului. Infuzia din această 
plantă are proprietăţi diuretice, sudorifi ce, dar 
și depurative. Mai exact, ajută la eliminarea 
toxinelor din organism. Infuzia se obţine dintr-o 
lingură de plantă recoltată înainte de înfl orire 
sau în timpul înfl oririi și dintr-o cană cu apă 
clocotită. Lasă vasul acoperit 10-15 minute, 
apoi strecoară și consumă una-două căni pe 
zi. Urmează cura patru săptămâni. Infuzia de 
linariţă este utilă și în problemele splinei.

ARMURARIULARMURARIUL
Substanţa extrasă din seminţele plantei, 

silimarina, este folosită de secole întregi 
ca tratament împotriva bolilor hepatice. 
Ingredientul activ din armurariu conţine 
multe tipuri de fl avonoizi (antioxidanţi 
puternici), apărând fi catul de toxine, de 
medicamente, de efectele alcoolului și 
favorizând dezvoltarea unor celule hepatice 
noi. În plus, silimarina crește nivelul de 

glutation, o enzimă antioxidantă puternică 
produsă de fi cat. Prepară infuzia dintr-o 
linguriţă de fructe de armurariu, proaspăt 
măcinate și dintr-o cană de apă clocotită. Bea 
câte două căni pe zi, prima înainte de micul 
dejun (după care este bine să stai culcat pe 
partea dreaptă, 20 de minute), iar a doua în 
alte două reprize jumătate de cană, după 
masa de prânz și cealaltă jumătate după cină. 
Urmează cura două săptămâni, apoi fă pauză 
14 zile.

BRUSTURELEBRUSTURELE
Brusturele stimulează secreţia bilei, ajută 

la refacerea unui fi cat slăbit prin purifi carea 
sângelui și prin regenerarea celulelor lezate. 
Datorită efectului său curativ purifi cator 
brusturele este folosit și în reglarea 
colesterolului și a trigliceridelor din sânge. 
Prepară un decoct din două-patru linguri de 
rădăcină mărunţită și din 500 ml apă. Pune la 
fi ert în vas acoperit, 15/20 de m inute. După 
răcire, adaugă o linguriţă cu miere şi bea câte 
puţin, pe parcursul unei zile.

Îl cheamă Ion Dumitrache, 
dar nici el nu mai răspunde 

dacă îl strigă cineva ca-n buletin. 
Întoarce capul doar atunci când i 
se spune Nelu Ploieşteanu, pentru 
că numele de scenă i s-a lipit de 
frunte ca banu’ pus de petrecăreţii 
cărora le cântă şi îi încântă. Iar 
nea Nelu recunoaşte că-i place 
obiceiul.  De ce să-l deranjeze că 
e apreciat astfel de clientul rupt 
de beat? „E un semn că-i place… 
Pe cine deranjeză, ăla nu-i lăutar! 
Numa’ să nu dea cu scuipat…”, 
se amuză Nelu Ploieşteanu, pe 
care l-ai asculta cu gura căscată şi 
cântând, şi povestind.

Nu ştiu dacă mai pomeneşte 
cineva că vestitul lăutar s-a 
născut la Ciorani, Prahova, într-o 
familie de ţigani muzicanţi. O 
spune chiar el, de fi ecare dată, şi o 

accentuează. Mărturisește că toată 
tinereţea a petrecut-o în sărăcie şi 
a avut parte de copilărie fără prea 
multe bucurii. N-a primit cadouri 
niciodată, iar prima dată a văzut 
bradul de Crăciun la 14 ani. „Nu 
ştiu de unde făcuseră rost ai mei 
de un pomişor, iar mama, săraca, a 
luat nuci, le-a îmbrăcat în poleială 
şi le-a pus în pom, pe post de 
globuri. Atunci mi-am jurat că am 
să fac tot ce-mi va sta în putinţă ca 
să nu le lipsească niciodată nimic 
copiilor mei. Până la 35 de ani am 
fost sărac”, spune Nelu Ploieşteanu.

LA ŞASE ANI A LA ŞASE ANI A 
CÂNTAT „NUNEASCA”, CÂNTAT „NUNEASCA”, 
LA RADIO PRAHOVALA RADIO PRAHOVA
Şi îi mulţumeşte în fi ecare zi 

lui Dumnezeu că i-a dat voce. Şi 
chiar dacă are decenii de artă în 

spate, Nelu Ploieşteanu spune că 
întotdeauna cântă după... ureche. 
N-a citit şi nici nu ştie o partitură. 
Habar n-are de solfegiii. „La 23 
de ani, după ce m-am liberat, 
am plecat să cânt pe Coasta de 
Azur. Ce să mai studiez!? Toată 
familia, de la bunici, la nepoţi, e de 
lăutari! Adică muzicieni”, spune cu 
sinceritate nea Nelu.

Nici cu tehnologia nu se 
împacă. Îi sună telefonul şi deşi nu 
e ultimul răcnet de smartphone, 
nu ştie să răspundă la el. Mi-l 
întinde şi mă roagă să-i scriu un 
mesaj. Este cam personal şi-i zic: 
„Nea Nelu, sunteţi sigur?... Da, 
fata mea, scrie aşa...”.. şi-ncepe să 
dicteze. Se-ntâmplă totul într-o 
seară, la defunctul „Şarpe Roz”, 
palidă copie a legendei „Şarpele 
Roşu”. Faţa i se luminează aşa, a 
nostalgie. Pentru că la Şarpe, venea 
pe vremuri tot alaiul: Gigi Dinică, 
Ştefan Iordache, Rucăreanu, Colea 

Răutu, Beligan, Vadim, Stelian 
Nistor, Ştefan Bănică jr. şi taică-
său...
DINICĂ ŞI IORDACHE, DINICĂ ŞI IORDACHE, 
PRIETENII CARE I-AU PRIETENII CARE I-AU 
ADUS CELEBRITATEAADUS CELEBRITATEA

Clienţii obişnuiţi ai localului 
i-au devenit în timp tovarăşi de 
şpriţ şi de cântări. Iar mie mi se par 
la fel de fabuloase momentele de 
care- povesteşte, precum şlagărele 
de inimă albastră pe care tocmai le 
ascultasem. 

„Fără ei, mai ales fără Dinică şi 
Iordache, nu ştiu dacă mai eram 
aşa celebru”, este convins nea Nelu, 
care-şi toarnă în pahar un pic de 
tărie şi e năpădit de nostalgie. Îşi 
toarnă parcă pentru ei, pentru 
prietenii plecaţi, nu pentru el, 
pentru că nici nu se atinge de 
băutură.  Cu Gheorghe Dinică 
şi cu Ştefan Iordache, a făcut 
trei albume: „Mă rog să-i poarte 
Dumnezeu în lumină!”, şi oft ează. 

Lui Dinică a vrut să-i cânte prima 
dată o romanţă, dar colosalul 
actor l-a oprit. „«Zi-o p-aia cu: 
„Dau cu zaru una-una, parcă le 
aşez cu mâna!” şi „Pentru cine 
am muncit”». Lu’ Ştefan îi plăcea 
«La Chilia’n port», spune lăutarul 
VIP-urilor, care mărturiseşte şi 
că melodia cu care Dinică a făcut 
senzaţie, «Sunt vagabondu’ vieţii 
mele», era pentru... Rucăreanu. 
DUREREA VIEŢII LUI, DUREREA VIEŢII LUI, 
I-A MURIT UN COPILI-A MURIT UN COPIL
De Mihăiţă, nu prea îl lasă inima 

să povestească. Mihăiţă, băiatul 
lui, s-a născut bolnav, paralizat, şi 
n-a fost chip, nici cu toţi banii din 
lume să-l facă bine. Între timp, fi ul 
lui Nelu Ploieşteanu, căruia soţia 
i-a dedicat ultimii treizeci de ani 
din viaţă, s-a dus la cele sfi nte. 

Cântăreţul nu se vaită, nu se 
lamentează, dar o vreme n-a mai 
putut urca pe scenă. Iar de când 
s-a întors, cântecele de sufl et sunt 
parcă însoţite şi de-o lacrimă... Nu 
îl visează niciodată pe copilul său 
şi nu îi priveşte pozele niciodată. 
Dar i-a făcut acolo, la cavou, un 
sanctuar, de unde nu lipsesc fl orile. 
Iar o candelă arde neîncetat. Zi şi 
noapte.

POVEŞTI CU ULTIMUL „LĂUTAR” DE ALTĂDATĂ!  POVEŞTI CU ULTIMUL „LĂUTAR” DE ALTĂDATĂ!  
NELU PLOIEŞTEANU ŞI AMINTIRILE LUI CU PARFUM BOEMŞI AMINTIRILE LUI CU PARFUM BOEM

s
l
n
l
l
i
d

l
p
s
p
î
ş
D
s
I
n

Lui Dinică a vrut să i cânte prima

SECRETELE CÂNTĂREŢULUI IUBIT DE ACTORI: ÎI PLACE SECRETELE CÂNTĂREŢULUI IUBIT DE ACTORI: ÎI PLACE 
BANU’ PE FRUNTE ŞI NU CUNOAŞTE O PARTITURĂBANU’ PE FRUNTE ŞI NU CUNOAŞTE O PARTITURĂ

ALIAȚI VEGETALI PENTRU REGENERAREA FICATULUIALIAȚI VEGETALI PENTRU REGENERAREA FICATULUI

Ficatul funcţionează ca o mică uzină în organism, având un rol important în metabolismul proteinelor, glucidelor 
și al lipidelor. Este singurul organ intern care are capacitatea de a se regenera singur. Îi poţi susţine procesul de 
recuperare cu ajutorul remediilor pe bază de plante.

Sfatul specialistului
Teodora Necula, tehnician 

nutriţionist și fi toterapeut

Consumul excesiv de alimente 
bogate în grăsimi, de dulciuri, de 
băuturi acidulate sau alcoolice 
ne pot provoca disconfort gastric. 
Persoanelor cu fi cat gras sau bilă 
leneșă, le recomand silimarină, cu 
efect de stimulare a producţiei de 
bilă. Silimarina este de asemenea, 
și un protector hepatic puternic. La 
modul general, pentru a ne păstra 
fi catul sănătos, este important să 
avem o digestie ușoară, optând 
pentru mese mici și dese. Mestecaţi 
bine fi ecare înghiţitură și mâncaţi 

încet. Evitaţi 
să beţi apă în 
timpul mesei și 
imediat după 
masă, deoarece 
poate duce 
la diluarea 
sucului gastric 
și la creșterea 
glicemiei.

glutation o enzimă antioxidantă puternică
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PIAȚA SÂRBEASCĂ (2)

Municipiul Ploiești este printre puținele orașe care 
au avut organizat un Serviciu Sanitar încă de la 

începutul secolului XIX. Într-o lucrare despre “ Istoria 
igienei în România “ a prof.dr. I.Felix sunt enumerate 
câteva asemenea orașe, precum Craiova, Râmnicu-Vâlcea, 
Bârladul, Focșanii și alături de ele și Ploieștii. Ploieștii au 
fost și reședința uneia din cele 6 circumscripții sanitare 
înfi ințate în anul 1830.  În timpul ciumei din perioada 
1812-1814 (ciuma lui Caragea) în Ploiești s-a  înfi ințat un 
lazaret. Spitalele la acea vreme, nu numai la noi în Valahia ci 
în toată lumea civilizată, luau fi ință, în mare parte,  datorită 
inițiativei particulare. 

Ploieștii, Piața Sârbească, au avut fericirea unui fi lantrop 
cu multă dragoste de urbe și oameni, clucerul Gheorghe 
Boldescu. În 1831 a întemeiat prin donație spitalul care-i 
poartă și astăzi numele, „pe grădina pe care cu grijă şi 
prevedere” o cumpărase între Dâmbu şi drumul Vălenilor. 

C.Iennescu în volumul “Reclădirea Spitalului Boldescu” 
spune: “Pe la 1830 Ploieștii, din cauza grelelor condiții de 
traiu și timpurilor viscoloase, nu avea instituții publice pentru 
desvoltarea minții copiilor, nu avea asezăminte fi lantropice 
unde cei săraci să poată găsi sprijinul și tămăduirea 
suferințelor lor”. 

Una din necesitățile de atunci era ridicarea unui spital 
atât pentru ploieșteni cât și pentru cei din județ. Ca și acum 
și atunci “Ocârmuirea” care avea bani pentru multe altele, 
nu găsea mijloace bănești pentru o asemenea instituție. Iar 
Sfatul orășenesc cu atât mai puțin. 

“Dar ceiace n’ a putut să facă cârmuirea, ceiace n’a putut 
face marele sfat orășenesc, a făcut un particular, un simplu 
cetățean, un om plin de  pietate și de iubire pentru aproapele, 
un Român de inimă, unul dintre fruntașii târgului, pe care 
cetătenii de atunci îl numeau stâlpul orașului, părintele  
Ploieștilor. Acest bun Român, acest cetățean fi lantrop,  
binecuvântat de mii de nenorociți bolnavi, este clucerul 
Gheorghe Boldescu”.  Apud C.Iannescu. Dar Clucerul, 
îndemnat de unii comercianții precum și de unii boieri 

Cantacuzini (boieri cu tradiții fi lantropice în sistemul 
sanitar valah, cum ar fi  Mânăstirea și Spitalul Colțea care au 
fost întemeiate de spătarul Mihail Cantacuzino în perioada  
1695-1714), construiește în 1840-1841 o clădire nouă, mai 
spațioasă și înzestrează spitalul cu prăvălii, vii, locuri virane, 
țigani și bani ( M. Sevastos).    

Mai precis, clucerul Boldescu donează pentru 
întreţinerea spitalului un han cu 6 prăvălii şi 15 camere 
pentru închiriat, chiar în mijlocul târgului Ploieştilor(este 
vorba despre Hanul Boldescu unde azi se afl a in anii ‘60 ai 
sec. XX  grădina și restaurantul Prahova, adică aproximativ 
între Casa Albă și fostul palat al telefoanelor), şase pogoane 
de vie, zece mii de taleri, dar şi „patru sufl ete de ţigani”. 

 La 11 iulie 1841 donează întreg așezământul Eforiei 
spitalelor. Actul de donație cu titlul “Lămuritoare cuprindere 
pentru zestrea ce am dat la spitalul săracilor bolnavi pe care 
l-am clădit în orașul Ploiești”, se incheie astfel: “Iar acum 
săvârșindu-se toată gătirea trebuincioasă dăm înscrisul 
acesta la cinstita Eforie a spitalurilor unde bine s’au întocmit 
regulat a fi  spital, în veci statornic, cu numire spital central 
Boldescu, și totodată s’au asezat într’insul și 20 de bolnavi 
ce s’au afl at în fi ință”.  Semnat Gheorghe și Maria Boldescu. 

În actul de donație al clucerului Boldescu se mai spune 
un lucru interesant: “Acest spital este clădit la un loc foarte 
frumos și pământul așezat potrivit, cum și la poziție cu aer 
bun, zidire temeinică, care la cutremurul trecut nici zidirea 
spitalului, nici a bisericii nu a avut câtusi de putin supărare, 
ci au stat întreg și nevatămat”.  Aici Gheorghe Boldescu se 
refera la cutremurul violent din 23 ianuarie 1838 de 7,5 
grade magnitudine precum și la faptul că, investiția pe care 
a făcut-o nu a fost ceva de mântuială( in 1844 a mai fost un 
cutremur de 6 grade magnitudine). 

Legat de această donație trebuie mentionată și aprecierea 
pe care Contele Pavel Dmitrievici Kiseliov (1788-1872), mai 
cunoscut sub numele din forma franceză Kisseleff , o face cu 
ocazia vizitei în 1832 în orașul Ploiești “că este bine întocmit 
spitalul făcut de clucerul Boldescu, dar este trebuinţă să fi e 
făcut mai mare, şi cât mai curând. (...)”.

În 1834 Kiseleff  părăsește principatele dunărene iar la 
la 19 mai, a fost investit la Constantinopol, noul domnitor 
Alexandru Ghica, primul domnitor care a părăsit caft anul 
pentru a îmbrăca redingota . Nu este numai o schimbare 
vestimentară ci, în primul rînd, o schimbare de drum în 
politică, în orientarea socială şi în viaţa urbană. Precizez asta 
întrucât Domnul vine des la Ploieşti şi are multă prietenie 
pentru Gh. Boldescu, pe care-I sprijină cu bani pentru a 
putea termina lucrările de mărire şi renovare a „Spitalului 
central” începute în 1841; acesta va fi  dat folosinţei în 1843, 
fi ind înzestrat cu venituri permanente așa cum am arătat 
mai sus. 

 La început, unitatea medicală avea doar două camere, 
în care erau  în jur de 20-30 de paturi, îngrijirea bolnavilor 
realizându-se după posibilitățile epocii. Abia în 1840 este 
angajat un „dohtor“.

În 1864, spitalului i se mai adaugă 15 paturi, susținute 
fi nanciar de oraș, pentru „căutarea pătimașelor femei de 
boale lumești“. Din 1860, spitalul funcționa cu 64 de paturi. 
În 1893 se pune temelia noului spital Boldescu, mărit la 
patru pavilioane, fi ecare cu câte 15 paturi, din care unul 
pentru boli contagioase, sală de operație, bucătărie, băi, wc, 
loc pentru autopsie etc.

Actul de donaţie nu face deloc referire la prezenţa unor 
medici. Bolnavii erau îngrijiţi de  două ”femei meştere” 
cu specializare incertă. Medicii, atâţi cât existau în acele 
vremuri, aveau menirea să prevină epidemiile care făceau 
ravagii în comunităţile sărace. 

Primul medic primar al spitalului a fost dr. Vaşarhely între 
1844 şi 1859. Alt  medic primar de la spitalul Boldescu este 
doctorul Gheorghe Cosma care lucrează aici în perioada 
1888-1922.

In anul 1924, unitatea medicală avea deja 40 de paturi, 
iar în anii ‘30, 85 de paturi. În perioada interbelică, Spitalul 
Boldescu funcţiona cu o secţie de tip sanatoriu, o secţie de 
chirurgie, o secţie de boli interne şi maternitate, două săli 
de operaţie, una de pansament, o sală de gardă, o sală de 
consultaţii şi patru saloane mari cu câte 10 paturi. Abia în 
anul 1922, se înfi inţează la spitalul Boldescu primul salon 
de radiologie, menţionează Mihail Sevastos în Monografi a 
Ploieștilor. Spitalul este renovat în anul 1932 când sunt 
înfi inţate şi alte secţii de interes pentru o comunitate puternic 
industrializată, unde accidentele de muncă începuseră să se 
ţină lanţ. Astfel iau fi inţă secţiile de oft almologie, ORL şi 
stomatologie. Unitatea medicală funcţionează şi în prezent, 
sub acelaşi nume de ”Spitalul Boldescu”, dar din punct de 
vedere administrativ este exterioară a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă, dedicată afecţiunilor ORL, oft almologice și 
urologice.

În numărul viitor despre altă ctitorie a clucerului 
Gheorghe Boldescu și închei cu acest leit motiv: Iar acest om 
NU are întru amintirea sa o amărâtă de placă comemorativă, 
nu mai vorbesc de un bust sau o statuie!

   Dictionar : apud= indica o citare preluata de la alt autor

Î 1864 i l l i i i d ă 15 i i

Publicitate• Publicitate•Publicitate SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI:
noroc. Să fi e scos din vocabular că e un minci-
nos, el e de peste cinci mii ani în mintea oame-
nilor, s-a transmis din generație în generație 
până în zilele noastre. Cine se exprimă cu 
noroc se închină la idoli. El e: „răutatea cea 
veche, înșelăciunea cea întunecată, urâciunea 
pustiirii”. (V. Sf. 1.322.93). „noroc, una din 
fi arele cele stricătoare de sufl et este și aceea 
care se numește noroc” (V. Sf. 1.110.93). 
„Unii ca aceia merg până acolo că înlocuiesc 
pe Dumnezeu cu noroc” (V. Sf. 1.111.93). 
„Poporul junghia pe fi ii săi și pe fi icele sale, 
spre jertfa idolului moloh (zeul noroc)” (V. 
Sf. 05.16.02).
Oameni. Foarte multe și mari născociri a 
găsit omul, pentru înlocuirea numelui său: 
persoană, pacient, pieton, cetățean, călător, 
pasager, client etc, astfel numele de om a 
cam dispărut. În Biblie e trecut doar om în 
sute de locuri și însuși Dumnezeu a venit ca 
om pe pământ. Dacă nu ar scrie aici așa: „Să 
facem om după chipul și după asemănarea 
Noastră” (Facerea 1 : 26). „A privit și iată 
trei Oameni stăteau înaintea lui” (Facerea 
18 : 12). „Atunci se va arăta pe cer semnul 
Fiului Omului și vor plânge toate neamu-
rile pământului și vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe norii cerului cu putere și cu slavă 
multă” (Matei 24 : 30), nu ar fi  născocirile de 
mai sus. Oamenilor, exprimați-vă așa: om, 
oameni bolnavi, trecere de oameni, oameni, 

oameni în autobuz, oameni în avion, oameni 
la rând etc., că nu vă bagă nimeni la pușcărie, 
exprimându-vă conform Bibliei, veți respec-
ta Sfânta Scriptură.
Păcat. Nu orice greșală e păcat, dar orice 
păcat e greșală. Păcat că n-am câștigat meci-
ul, că l-am pierdut, că am driblat și n-am dat 
gol, că îs puțini oameni pe stadion etc. Aces-
tea îs și minciuni și păcate, că se scrie și se 
vorbește așa. Tristețe, pagubă, mâhnire etc., e 
cel mai bine. Cam prin anul 1998 doi crainici 
transmiteau la radio meciul de fotbal, parcă 
Rapid – Dinamo, în  București. Până cam 
prin minutul 30 au spus multe minciuni, 
făcând păcat, adică: noroc, a avut noroc, cu 
puțin noroc, păcat, păcat etc. Aproape de 
sfârșitul reprizei întâi galeriile au rupt gardul 
și s-au bătut de curgea sânge. Aici n-au zis 
că e păcat ci s-au încins spiritele, s-au liniștit 
spiritele etc. „Vai de cei ce zic răului bine și 
binelui rău, care numesc lumina întuneric 
și întunericul lumină, care socotesc amarul 
dulce și dulcele amar” (Isaia 5 : 20).
Popa. Iată că am ajuns și la acest cuvânt care 
e universal pentru ortodocși. Peste 90% nu 
zic preot cum e bine, ca să mai aibă și aici 
ceva păcat. De fapt, în religia creștină, noi 
ortodocșii, avem cam cele mai multe păcate. 
„Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, 
ci, mergând arată-te preotului” (Luca 5 : 
14). „Atunci ighemonul, popii și ceilalți 

închinători la idoli, s-au umplut de mânie” 
(V. Sf. 05.368.02). Ed. Ep. Romanului.
Rusalii. Exprimarea să fi e „Pogorârea Sfân-
tului Duh” că înțeleg bine toți oamenii 
creștini. „Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt 
și au început să vorbească în alte limbi, pre-
cum le dădea lor Duhul a grăi” (Fapte 2 : 
4). „Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat 
mulțimea și s-a tulburat căci fi ecare îi auzea 
pe ei vorbind în limba sa” (Fapte 2 : 6).
Spirit. De câte feluri îs spiritele? O sumedenie 
de spirite la: sport, credință, război, pescuit, 
guvern, animale, plante, păsări etc. Ori elimi-
nat, ori lăsat doar la credință. Să nu cumva să 
ne încadrăm în versetele: „Ci cuvântul vostru 
să fi e ceea ce este da, da; și ceea ce este nu, nu; 
iar ce e mai mult decât acestea de la cel rău 
este” (Matei 5 : 37). „Vă spun că pentru orice 
cuvânt deșert pe care-l vor rosti, oamenii vod 
da socoteală în ziua judecății” (Matei 12 : 36). 
În Biblie nu e trecut pe nicăieri spirit, doar 
sufl et și însuși Dumnezeu zice că are sufl et: 
„Din toată inima Mea și din tot sufl etul Meu” 
(Ieremnia 32 : 41). „Se va scârbi sufl etul Meu 
de voi” (Leveticul 26 : 30).
Trecerea la drepți. Cine știe aceasta! Doar 
înainte văzătorii. Pentru omul de care vă 
exprimați așa, mai bine e să se roage pentru 
acela. Mai știu și neînainte văzătorii dacă 
Dumnezeu le descoperă.
Viața. Prea mult se scrie și se vorbește așa, 

iar de viața veșnică nimic. Toți oamenii 
îs în timpul examenului ceresc pe această 
lume trecătoare ajutătoare deșartă. „În toate 
zilele vieții tale celei deșarte” (Eclesiastul 9 : 
9). „Am înțeles că toate cele ale lumii sunt 
deșarte” (V. Sf. 2.256.93). „Dumnezeu ne-a 
dat viață veșnică și această viață este în Fiul 
Său” (I Ioan 5 : 11). „Mulți ani am petrecut 
în viața aceasta deșartă” (V. Sf. 2.141.99). 
„Acela toate deșertăciunile pământești le 
trece cu vederea” (V. Sf. 3.338.95). „Toate lu-
crurile cele iubite ale acestei lumi ele le aveau 
ca pe niște lucruri deșarte” (V. Sf. 7.375.03). 
Cuvinte potrivite îs: viețuire, trai, examen 
ceresc etc.
zei, zeițe etc. Pentru cât rău au făcut acești 
zei (închipuirile oamenilor), e bine nici să se 
mai audă de ei. La peste cincizeci milioane 
oameni li s-a despărțit sufl etul de trup doar 
că ziceau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.
„Despre care se povestea că zeița artemida 
petrecea acolo cu o mulțime de diavoli” (V. 
Sf. 4.248.01). „Dar ei cinsteau pe Domnul și 
slujeau și zeilor lor după obiceiul popoarelor 
din mijlocul cărora fuseseră aduși” (IV regi 
17 : 33). Măcar să respectăm cuvintele de 
credință că patimi avem cu grămezile. Am 
scris nu pentru indicații, Dumnezeu e mar-
tor, ci pentru a nu avea păcat la cuvintele de 
mai sus și pentru ajutorul tuturor la mântu-
ire. Doamne Miluiește.

Imagine din spital în 1930

Boboianu I., Tg. Jiu
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Armata a 14-a a oprit vărsările 
de sânge în confl ictul de la Nistru? 

La aproape trei decenii de la izbucnirea 
confl agrației de la Nistru, în timp ce părțile 
formatului „5+2” se străduie să convingă 
opinia internațională că transpiră la căutarea 
unor formule de soluționare a diferendului 
transnistrean, dar de fapt se căznesc să 
mai netezească, oareșicum diplomatic, 
anumite asperități proprii cu Kremlinul, la 
Chișinău unii actori politici impun tot mai 
des o discuție sterilă: ce a fost de fapt pe cele 
două maluri – un confl ict armat, un război 
civil sau un război în adevăratul sens al 
cuvântului? Dar mai ales care este, dincolo 
de statutul stipulat în documente, adevărata 
esență a trupelor rusești afl ate pe teritoriul 
Republicii Moldova? Mai multe afi rmații de 
cele mai dese ori sterile, dar mai ales politic 
populiste, sunt orientate tot mai agresiv 
spre a fi  impuse ca agendă pentru o dispută 
pentru întreaga societate. 

Anume în acest cadru pare să se înscrie 
și recenta declarație a ministrul afacerilor 
externe și integrării europene Aurel 
Ciocoi – că armata Federației Ruse ar fi  
oprit de fapt vărsările de sânge pe Nistru. 
E drept că aceasta este cea mai grobiană și 
insultătoare, diplomatic vorbind, afi rmație. 
Pentru că anterior au mai fost declarații 
despre rolul pacifi cator al trupelor armate 
rusești, mai corect al contingentului redus 
de trupe ruse în Transnistria, dislocate în 
cazărmile fostei Armate a 14-a. O dispută 
aprinsă a generat califi carea războiului 
de la Nistru din 1992 ca un război civil de 
către precedentul ministru de externe, Nicu 
Popescu. Ce-i drept, ele au trezit animozități 
de o anvergură mult mai mică, mai ales că 
însuși protagonistul afi rmației a revenit la 
scurt timp cu recalifi cări de rigoare (nu se 
știe însă dacă și convingerile sale în acest 
sens și le-a revizuit). Dar și mai înainte, încă 
în 2016, în plin elan electoral, chiar actualul 
președinte Igor Dodon a declarat într-un 
interviu pentru rețeaua TV „Russia Today” 
că războiul de pe Nistru a fost unul civil.

Ei bine, dacă acel confl ict armat din 1992 
de la Nistru a fost război civil sau război al 
unui stat asupra altuia se va mai discuta la 
Chișinău, în funcție de culoarea politică a 
guvernării sau partidelor afl ate în competiții. 
Fiecare își va da dreptate sieși, în funcție 
de orientare, pro-europeană sau pro-rusă. 
Nici măcar dicționarele, explicativ sau de 
geopolitică, nu vin în această ordine de idei 
cu o distincție exhaustivă. 

Așadar, război între două state, 
război civil  sau confl ict armat?

Toți acești trei termeni au fost în uz în 
disputele dintre experți, dar mai ales dintre 
actori politici de diferită orientare, de la 
Chișinău. Poate mai rar cel de „război civil”. 
Consultând DEX-ul, dar și „Dicționar de 
geopolitică” (autor Oleg Serebrean), lucrurile 
par ceva mai simple decât animozitățile, 
ușor fi e spus, din cadrul acestei dispute de 
pe malul Bâcului. Război este explicat prin 
„confl ict armat, de durată, între grupuri, 
clase sociale sau, mai ales, între state, pentru 
realizarea unor interese economice și politice” 
(DEX) sau „fenomen geopolitic, reprezentând 
forma extremă a luptei dintre state, religii, 
popoare, ideologii, grupuri sociale sau grupuri 
de interese” (Dicționar de geopolitică). 

Același DEX prezintă, ca și auxiliar, termenul 
de război civil = luptă armată dusă în scopul 
cuceririi puterii, supremației politice într-
un stat. Separat, la noțiunea de „confl ict”, 
tot ca și auxiliar C, armat  = ciocnire între 
forțele armate ale unor state; război. Așa 
încât pare să ne ghideze spre „cum doriți, 
așa interpretați”. 

Ei bine, acest confl ict armat/război are 
două caracteristici distincte. Acțiunile de 
protest împotriva limbii și grafi ei latine ale 
separatiștilor rusofoni și cozilor de topor 
din raioanele de pe malul stâng al Nistrului 
(mai pronunțate în Tiraspol, Râbnița și 
la Tighina, pe malul drept) au fost urmate 
de infracțiuni împotriva tricolorului (la 
Dubăsari) și au culminat cu acțiuni armate 
împotriva forțelor de ordine de la Chișinău 
din noiembrie-decembrie 1990, soldate 
cu primele jertfe omenești (3 morți și 40 
de răniți la 2 noiembrie 1990 la podul spre 
Dubăsari, apoi, la 13 decembrie, 4 morți 
la Comisariatul MAI din Dubăsari). Cei 
care au atacat polițiștii moldoveni au fost 
înarmați și instruiți de conducerea Armatei 
a 14-a, dislocată la Tiraspol. Ostilitățile au 
degenerat într-un adevărat confl ict armat/
război pe 2 martie 1990, cu acțiuni armate 
ale detașamentelor de gardiști separatiști, 
de cazaci ucraineni și „voluntari” recrutați 
de bine cunoscutul deja Dmitrii Rogozin, 
cu bombardarea podului de la Dubăsari, 
ulterior aruncarea în aer a celui dintre Gura 
Bâcului și Bîcioc, cu atacuri de blindate 
(tot din efectivul Armatei a 14-a) asupra 
Tighinei. Apoi cu adevărate lupte armate 
între forțele MAI de la Chișinău și voluntarii 
moldoveni contra unor trupe paramilitare 
ale separatiștilor, cu un efectiv de circa 20.000 
de oameni plus 6.500 de soldați ai armatei 
ruse. De fapt, forțe armate ale Tiraspolului, 
pe care au reușit să le formeze, să le asigure 
cu armament și cu cadre de ofi țeri califi cați 
ruși anume conducerea Armatei a 14-a. 

Până aici i-am putea zice război civil, căci 
toate aceste acțiuni militare au avut loc între 
cetățeni ai aceluiași stat (inițial URSS, apoi 
după 27 august 1991 și până în 21 iulie 1992, 
când a fost încheiat Acordul de încetare a 
focului, Republica Moldova). Între două 
ideologii, sovietică și de eliberare națională, 
pentru supremația politică într-un stat. 
Dar ar fi  să-i întrebăm cum să-i zicem pe 
cei care au luptat pentru independența și 

integritatea Republicii Moldova în tranșee 
și în comisariate asediate și mitraliate din 
toate părțile și care au pierdut circa 300 
de tovarăși de luptă. Pe cele peste 25.000 
de persoane strămutate intern în urma 
epurărilor etnice. Dar mai ales pe cei mânați 
cu sila în beciuri de cazaci, de față cu care 
au fost violate de aceștia fete tinere, inclusiv 
minore de 13-14 ani, apoi omorâte și duse 
în morgă la Tiraspol. Ca să aducă a doua zi 
televiziuni de la Moscova și să demonstreze 
lumii întregi la ce atrocități recurg chipurile 
polițiștii moldoveni… 

 Cine sunt adevărații inspiratori 
ai războiului de la Nistru 

Chiar dacă cei mai mulți dintre ei nu 
cunosc numele lui Anatoli Lukianov, 
ultimul președinte al Sovietului Suprem al 
URSS și unul dintre principalii inspiratori 
ai războiului de pe Nistru, nu știu care a 
fost rolul concret al lui Ghenadi Iakovlev și 
Alexandr Lebedi, comandanți ai Armatei a 
14-a în perioada confl ictului armat, sau al lui 
Alexandr Ruțkoi, vicepreședinte al Federației 
Ruse în timpul confl ictului, care a ordonat 
punerea pe poziții a sistemelor reactive 
de artilerie și bombardarea „trupelor lui 
Snegur” – toți au rămas cu convingerea că 
acest război a fost purtat împotriva Republicii 
Moldova de Moscova. Privit dintr-un unghi 
global (apropo, confl ictul de pe Nistru încă 
nu a fost analizat la nivel global), acesta ar 
putea fi  clasifi cat ca un război civil. Cum 
a fost și cel din anii 1918-1920 în spațiul 
fostului Imperiu țarist. Trecut însă prin 
sentimente naționale și mai ales suferințele 
celor care au luptat, a rudelor celor căzuți 
și a celor care au suferit sau au fost martorii 
atrocităților comise de cazacii și paramilitarii 
separatiștilor și militarii Armatei a 14-a, a 
fost un război purtat de Rusia împotriva 
Republicii Moldova. Poate chiar prima 
încercare, o ciornă a versiunii de război 
hibrid, purtat acum în Donbas, în versiune 
clasică și deja verifi cată în Transnistria.   

Experți și comentatori politici mai 
aduc un argument în favoarea unui război 
declanșat de Federația Rusă împotriva 
Republicii Moldova: Acordul de încetare 
a focului a fost semnat de doi șefi  de stat – 
președintele Federației Ruse, Boris Elțin, și 
președintele Republicii Moldova, Mircea 
Snegur. Unii se întreabă dacă nu a fost o 
greșeală a lui Elțin când și-a pus semnătura. 
Supoziție spulberată de o făcătură crasă a 
Kremlinului. La deliberările de la Strasbourg 
privind dosarul lui Ilie Ilașcu, Chișinăul a 
venit cu o copie facsimil a Acordului Elțin 
– Snegur (Convenție cu privire la principiile 
reglementării pașnice a confl ictului armat 
din zona nistreană a Republicii Moldova), 
iar Federația Rusă cu o copie falsifi cată, în 
care a apărut și semnătura lui Igor Smirnov. 
Astfel Moscova a încercat să se spele pe mâni, 
prezentând confl ictul ca unul intern, local. 
Să ne mai așteptăm la o abordare corectă, 
onestă a Federației Ruse a eforturilor de 
reglementare a confl ictului în formatul 
„5+2”? Format privit de Kremlin, așa, ca un 
for de îndelungate și sterile dezbateri. 

O declarație de adevărat ciocoi 
Ministrul de externe Aureliu Ciocoi nu a 

făcut decât să repete poziția ofi cială a Rusiei 
privind confl ictul din Transnistria și să 
repete practic mot à mot cuvintele lui Serghei 

Lavrov la întrevederea din 11 septembrie la 
Moscova cu Nicu Popescu: „În ’92, militarii 
noștri au oprit vărsările de sânge”. Dar prin 
gura lui Ciocoi vorbește și Dodon, au califi cat 
declarația mai mulți lideri politicii și de 
opinie, afi rmând că ministrul de externe este 
o mărturie în plus a degrădării clasei politice, 
simbolul căreia a devenit președintele Igor 
Dodon cu ideea de federalizare a Republicii 
Moldova. Victor Catan, fost ministru 
de interne, unul dintre conducătorii 
rezistenței contra separatismului și 
acțiunilor armate ale separatiștilor, susține 
că președintele Igor Dodon, cerând la APCE 
recunoașterea internațională a neutralității 
militare a Chișinăului, este de fapt primul 
care a încălcat neutralitatea Republicii 
Moldova, promovând politica altui stat și 
pronunțându-se întotdeauna că forțele 
armate ale Federației Ruse să se afl e pe 
teritoriul republicii până la soluționarea 
defi nitivă a diferendului transnistrean. 
Generalul Catan este convins că pentru 
acest lucru, președintele, care este garantul 
suveranității, independenței, integrității 
teritoriale, trebuie să răspundă conform 
articolului 337 din Codul penal și condamnat 
pentru trădare de Patrie. Adică pentru 
„fapta săvârșită intenționat de un cetățean al 
Republicii Moldova în dauna suveranității, 
inviolabilității teritoriale sau a securității de 
stat și a capacității de apărare a Republicii 
Moldova, (…) precum și acordarea de ajutor 
unui stat străin la înfăptuirea activității 
dușmănoase împotriva Republicii Moldova”.  
Pasibil de pedeapsa cu închisoare de la 12 la 
20 de ani. 

Și nu un cetățean oarecare, ci chiar 
demnitarul de cel mai înalt rang în stat, 
președintele țării. 

Membrii Asociației participanților la 
războiul de pe Nistru „Tiras-Tighina”, 
Asociația „Parlamentul-90” (deputații 
primului parlament democratic care au 
votat Declarația de Independență), veterani 
de război, lideri ai partidelor parlamentare 
de opoziție au condamnat declarațiile 
ofensatoare ale ministrului Aurel Ciocoi și 
au cerut demisia acestuia. Dec! președintele 
Dodon încearcă acum, prin aceeași 
minciună a slugii sale, să-l scoată basma 
curată. Chipurile ministrul s-ar fi  referit 
la misiunea de pacifi care, iar presa i-ar fi  
interpretat greșit unele declarații. Minciună 
cu care se disculpa și Ciocoi cu doar o zi 
înainte la Europa Liberă. 

Cât despre a doua declarație privind 
momentul avansării cererii de aderare la 
Uniunea Europeană, ce mai rămâne de 
spus? Cu tot fl irtul pe care Dodon încearcă 
să-l etaleze față de Occident despre plusurile 
pe care le-ar avea o Europă de la Lisabona 
la Vladivostok, misiunea lui este una 
deloc nobilă: de a deturna orientarea pro-
europeană a Republicii Moldova spre cea 
euroasiatică a Moscovei. Iar ministrul Ciocoi 
nu face decât să-și confi rme slugărnicia față 
de cel care a fătat un Guvern cu asemenea 
ciocoi. 

Aurel Ciocoi, ministrul afacerilor externe și integrării europene, a reușit, în doar două zile, între două declarații – una  scandaloasă și 
alta de-a dreptul anostă – să demonstreze până la ce treaptă a urcat pe scara ierarhiei diplomatice. În prima a afi rmat, aberant, că, 

„factologic, Armata Federației Ruse dislocată în Transnistria (armata a 14-a – N.M.) a interveni pentru a opri vărsările de sânge”. În a doua, 
făcută public într-un context de dezvinovățire a primei declarații, ministrul a „precizat” când am putea depune o cerere de aderare la UE: 
„… atâta timp cât n-o să avem drumuri bune și veceuri publice curate, atâta timp nu poate fi  vorba despre depunerea cererii de aderare la 
Uniunea Europeană”. Nu se prea cunoaște la ce veceuri merge ministrul Aurel Ciocoi, dar ambele declarații l-au dezavuat cu desăvârșire ce 
hram poartă și a cui slugă este.

Lavrov la întrevederea din 11 septembrie la
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ISRAEL – ISRAEL – 
TERORIŞTI ŞI TERORIŞTI ŞI 

COLONIŞTICOLONIŞTI

SUTE DE BISERICI, TRANSFORMATE ÎN HOTELURI SUTE DE BISERICI, TRANSFORMATE ÎN HOTELURI 
DE LUX, CLUBURI DE NOAPTE ŞI CRAMEDE LUX, CLUBURI DE NOAPTE ŞI CRAME

Maxime Cumunel, secretar 
general al Observatorului 

patrimoniului religios din Franţa, a 
afi rmat recent că, până în prezent, 40.000 
din cele 42.000 de biserici care există în 
Franţa au fost desacralizate, adică au fost 
eliminate obiectele de cult și moaștele.

Maxime Cumunel monitorizează 
edifi ciile vândute și transformate, 
afi rmând că fenomenul de dezafectare 
este unul în creștere. Din 1905, 277 de 
biserici au fost dezafectate, după cum 
a anunţat într-o conferinţă, în 2016, 
episcopul Jacques Habert de la Conferinţa 
Episcopilor din Franţa. Fenomenul a fost 
mai accentuat în ultimii 20 de ani. Acest 
lucru înseamnă, în medie, puţin peste 
două biserici anual. La Nantes, a fost 
deschisă o discotecă într-o biserică ce a 
fost desacralizată în timpul Revoluţiei 
Franceze (1789-1799).

De exemplu, capela Saint-Jacques din 
Foix, Ariege, cu o „arhitectură unică”, 
incluzând turlă, clopote și vitralii, dar și 
un fost ospiciu sunt de vânzare pentru 
400.000 de euro. La Cauvingny, 
în Oise, capela Saint-Restitut, care 
datează din secolul al XVII-lea, este 
de vânzare pentru 257.000 de euro.

Ambele exemple sunt edifi cii care 
necesită ample lucrări de renovare. 
Dar sunt disponibile pe piaţă și 
unele biserici deja restaurate, 
precum una din Ablaincourt – 
Pressoir, în Somme, desacralizată 
în 1976 și transformată într-o 

locuinţă. Mănăstirea capucinilor din 
Pabu, Cotes-d’Armor, va deveni curând 
o reședinţă premium pentru persoane 
în vârstă și aceeași funcţie a primit-o 
mănăstirea La Rochette din Lyon, care 
include 51 apartamente, dintre care 
unul amenajat în capelă cu o piscină 
de 3,5x7 metri la subsol. De asemenea, 
mănăstirea La Salette din Millau, 
Aveyron, a fost transformată în hotel de 
lux, cu spa, hamam și saună.

Maxime Cumunel spune că problema 
trebuie abordată pe termen lung. „Ce 
vor deveni aceste edifi cii în 20, 50, 100 
de ani? Chiar dacă nu mai sunt lăcașuri 
de cult, aceste biserici sunt elemente ale 
permanenţei”. Potrivit lui Cumunel, nu 
este vorba despre niște clădiri comune, 
„fac parte din patrimoniu, chiar dacă nu 
au statutul ofi cial de monument istoric. 
Bisericile aparţin tuturor, sunt deschise 
tuturor. Aparţin, de asemenea, Istoriei și 
istoriei intime, trăită de locuitori”.

Multe astfel de edifi cii au avut destine 
uimitoare, fi ind transformate în sediu de 

companie de asigurări, cramă, muzeu 
digital, studio de dans, fabrică de plăci 
ceramice, club de noapte. „O clădire 
care nu este folosită va dispărea. Dar 
sunt persoane care au fost înmormântate 
în biserică. Are sens să o transformi în 
club de noapte? Ne putem imagina să le 
transformăm în săli cu scopuri culturale 
și sociale, dedicate copiilor, persoanelor în 
formare sau în vârstă. 

Ceea ce nu ar împiedica să amenajezi 
acolo o cafenea sau un magazin de 
artizanat local sau orice altceva ce ar 
avea sens pentru comunitatea locală”, a 
spus Maxime Cumunel.

Secularizarea este un fenomen 
observat de decenii și în Olanda. 
Administraţiile locale și bisericile 
au declarat în 2008 drept „Anul 
Patrimoniului Religios”, pentru a găsi, cu 
ajutorul unui plan denumit „Credinţă în 
viitor”, o soluţie pentru lăcașurile de cult 
incluse și părăsite în fi ecare an și a evita 
demolarea lor.

Guvernul olandez a acceptat 
să dea cultelor religioase un 
ajutor de 30 de milioane de 
euro pentru patrimoniul 
lăcașurilor de cult, dar bisericile 
s-au orientat și către alte 
activităţi sociale, găzduind 
cabinete medicale, cluburi, 
săli de expoziţii și chiar săli 
de concerte, activităţi care 
nu împiedică desfășurarea 
slujbelor de duminică.
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INAUGUREAZĂ DRONELE O INAUGUREAZĂ DRONELE O 
CONFLAGRAŢIE DE PROPORŢII?

În ultima perioadă au fost scoase la lumină 
dilemele confl ictului din Orientul Mijlociu: 

teroare imposibil de învins cu mijloace militare 
și critici gratuite, susţine Rainer Hermann, 
editorialist la Frankfurter Allgemeine Zeltung, 
preluat de Deutsche Welle.

Noi confl icte și războaie din Orientul Mijlociu 
au împins în fundal disensiunile dintre Israel și 
palestinieni. Dar, recent, două incidente, întâmplate 
spre sfârșitul anului trecut, au amintit că vechiul 
confl ict de decenii mocnește în continuare. Astfel, în 
aceeași zi în care Israelul a ucis în gaza un lider militar al 
Jihadului Islamic și gruparea teroristă  a ripostat cu un 

tir de rachete asupra statului evreu, Curtea Europeană 
de Justiţie și-a publicat decizia privind obligaţia de 
inscripţionare a mărfurilor care sunt exportate în UE 
din teritoriile ocupate de Israel.

GAZA, LEAGĂN PENTRU TERORISM
Cele două incidente scot la lumină două aspecte 

care ne arată de ce rămâne în continuare nesoluţionat 
acest confl ict. Ne arată situaţia din Gaza, care a devenit 
un leagăn al terorismului. Ne arată, de asemenea, 
problema celor 600.000 de coloniști evrei stabiliţi 
într-un teritoriu care, potrivit dreptului internaţional, 
i se cuvine Autorităţii Palestiniene.

Prin uciderea ţintită a lui Baha Abu al-Ata, implicat 
evident în planifi carea unor atentate comise în Israel, 
statul evreu a demonstrat precizia de care sunt capabile 
armata și serviciile sale secrete. În acţiunea sa, Israelul 
poate fi  sigur de o largă susţinere internaţională, 
fi indcă niciun stat din lume nu asistă neputincios la 
teroarea îndreptată împotriva propriei populaţii.

Dar, numai cu mijloace militare, terorismul nu 
va putea fi  înfrânt în Gaza. Fâșia Gaza este izolată 
aproape complet de restul lumii. 80 la sută din cele 
două milioane de locuitori ai săi sunt dependenţi 
de ajutoarele internaţionale. În puţine locuri din 
lume șomajul este mai ridicat decât în Fâșia Gaza, în 
special în rândul tineretului. În plus, Fâșia Gaza se 
numără printre regiunile de pe glob cu cea mai mare 
densitate de locuitori. De aceea, terorismul va înfl ori 
în continuare, dacă nu va exista o ameliorare vizibilă a 
condiţiilor de trai.

POLITICA EXTERNĂ EZITANTĂ A UE
În atenţia Curţii Europene de Justiţie privind 

obligativitatea inscripţionării mărfurilor exportate din 
teritoriile ocupate este vorba doar marginal despre 
protecţia consumatorului, de care vorbesc judecătorii 
din Luxemburg. Ei au fl ancat, în primul rând prin 
decizia lor, politica externă a UE, care privește coloniile 
israeliene, ca pe o încălcare a dreptului internaţional și 
un obstacol în calea soluţiei celor două state.

Sentinţa nu este un boicot, după cum susţin unii 
critici, fi indcă este permis în continuare exportul în 
UE al vinurilor din teritoriile ocupate, doar că acestea 
trebuie inscripţionate ca atare. De asemenea, hotărârea 
cu pricina nu este un mijloc de presiune împotriva 
Israelului, fi indcă volumul de mărfuri exportate din 
teritoriile ocupate este redus. Cel mai important, pentru 
europeni, este faptul că se pot iarăși bate pe umeri cu o 
sentinţă ca aceasta, spunându-și cât de grozavi sunt ei 
din punct de vedere moral. Dar ei nu infl uenţează astfel 
cu nimic politica Israelului și nu vor putea schimba cu 
nimic politica israeliană de colonizare.

Un atac complex, cu drone, asupra 
rafi năriilor saudite a pus pe 

butuci, la mijlocul  lunii septembrie 
1919, concernul Aramco și jumătate din 
producţia de ţiţei a Riadului. Agresiunea 
revendicată, probabil la ordinele 
Teheranului, de miliţiile yemenite șiite 
Houthi, fi nanţate, instruite, înarmate 
și susţinute de Iran, a pus pe jar și 
pieţele fi nanciare și eșicherul politic 
internaţional. Europa, grevată de 
confl ictul comercial sino-american, 
de tensiunile iscate de Brexit, ca și de 
perspectiva tot mai continuă a recesiunii 
în Germania, numai de perspectiva unei 
scumpiri masive a ţiţeiului n-avea chef.

Că, temperat de anunţul posibilului 
apel la rezervele strategice americane, 
preţul petrolului a scăzut rapid, după ce, 
vremelnic, se scumpise cu 20%, nu e un 
motiv de relaxare totală. E edifi catoare 
reacţia șefului diplomaţiei americane, 
Mike Pompeo, care realist, dat fi ind că 
miliţiile Houthi sunt, militar vorbind, 
invenţia și creaţia Teheranului și nimic 
nu le probează în acest caz implicarea 
directă, a arătat cu degetul spre Iran, ca 
sursă a atacurilor antisaudite: avem de-a 

face cu o „agresiune fără precedent asupra 
aprovizionării energetice a lumii”, a spus 
secretarul Departamentului de Stat. 
Declaraţia sa implică și prefi gurează, 
tacit, o ripostă practic obligatorie, dacă 
lumea astfel atacată nu vrea să se vadă 
complet discreditată, iar agresorul, 
oricine ar fi  încurajat.

O astfel de ripostă în forţă e cu 
atât mai probabilă, cu cât America va 
realiza, mai devreme sau mai târziu, că 
provocările iraniene, fi e ele directe sau 
indirecte, prin miliţiile Houthi, nu sunt 
decât efectele inconsistenţelor teribile 
ale politicii externe americane, iar lipsa 
unei replici energetice s-ar solda cu 
consecinţe regionale și globale nedorite.

Problematică s-a dovedit în special 
îndepărtarea de la Casa Albă a lui 
John Bolton, un consilier de securitate 
renumit pentru refuzul său de a 
cauţiona atitudini împăciuitoriste și 
pentru coerenţa opţiunilor sale dure în 
raporturile cu inamicii SUA și ai lumii 
libere, între care Iranul.

Nu e un secret că Bolton s-a opus 
categoric diverselor ocheade aruncate de 
Donald Trump islamiștilor. Avansurile 

Casei Albe, făcute talibanilor și 
ayatollahilor, au inclus propuneri de 
întâlniri, între altele cu omologul iranian 
al președintelui. Plecarea lui Bolton, 
șocantă pentru saudiţi și cotată de iranieni 
ca semnal al prăbușirii politicii de maximă 
presiune aplicată de SUA teocraţiei 
persane, n-avea cum să nu-i încurajeze 
mult pe extremiștii de la Teheran.

Crescânda conștiinţă a ameninţării 
iraniene ar fi  putut infl uenţa considerabil 
și alegerile israeliene de la mijlocul lunii 
septembrie, întărind susţinerea acordată 
partidelor de dreapta ale statului evreu 
și, implicit, ideii unei riposte în forţă la 
ameninţările iraniene cu genocidul.

Nu mai puţin clar e că Iranul, 
însufl eţit și de lașitatea unei Europe 
împăciuitoare, n-are de gând să respecte 
regulile convieţuirii internaţionale, 
considerându-se păgubaș, chipurile 
nevinovat, al sancţiunilor americane și, 
mai ales, mesager divin, deasupra lor. 
A nu trage la răspundere acest regim 
terorist, a-i cauţiona politica aventurieră 
sau a reacţiona la ea doar prin tăceri 
complice echivalează cu a-l stimula și mai 
mult în delirul său agresiv și expansionist.

tir de rachete asupra statului evreu Curtea Europeană

n atac complex cu drone asupra face cu o agresiune fără precedent asupra

Efectele atacului cu drone asupra 
saudiţilor sunt greu de calculat. 

Riscul unui nou război de amploare 
în Orientul Mijlociu a sporit 
considerabil, inconsistenţa politicii 
SUA nefi ind deloc străină de acest 
pericol, avertizează Petre M. Iancu pe 
Deutsche Welle.

Sute de biserici, mănăstiri și capele au fost dezafectate pe parcursul ultimului secol. Toate aceste edifi cii au fost, în timp, 
transformate în săli de spectacole, hoteluri, baruri, cluburi de noapte, crame sau aziluri de bătrâni, scrie Evenimentul Zilei, 
preluat de Active News (Ștefania Brândușă). Municipalitatea din Rouen trebuie să decidă care va fi  soarta a încă patru 
dintre bisericile sale, care vor fi  scoase la vânzare.
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Boxerul George 
Dumitrescu a reuşit 

al doilea an consecutiv 
să cucerească medalia de 
aur la categoria 63 kg la 
Campionatul României 
(Seniori, Iași, 2 - 8.II.2020), 
în contul Clubului 
Sportiv Municipal 
Ploiești (antrenor 
emerit coordonator Titi 
Tudor, antrenor Adrian 
Pârlogea).

Preţuitul nostru 
concitadin Titi Tudor 
a fost reales, la Iași, 
în Biroul Executiv al 
Federaţiei Române de 
Box (președinte – Vasile 
Cîtea, reales și acesta, în 
unanimitate…). George 
Dumitrescu va lupta la 
Londra (13-24.II.2020) 
pentru califi carea la 
Jocurile Olimpice Tokio 
2020.
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SPORT

ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ – GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 23“ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDE�UL PRAHOVA (SMIS 117888)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI „EFICIENTIZARE ENERGETICA –derulează, începând cu data de 26.06.2019, proiectul
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23“ MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDE�UL PRAHOVA (SMIS 117888), cofinan�at
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finan�are încheiat cu Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administra�iei Agen�ia pentru Dezvoltarea Regională Sud Munteniași .

Valoarea totală a Contractului de finan�are este de , din care finan�area nerambursabilă acordată4.140.392,03 lei
este în sumă maximă de . Perioada de implementare a Proiectului este de 38 de luni, respec�v între4.016.653,23 lei
data de 01.02.2017 și data de 31.03.2020.

Obiec�vul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficien�zarea energe�că a clădirii publice
în care func�ionează Grădini�a cu Program Prelungit nr. 23.

Obiec�vele specifice ale proiectului:
- O.S.1: Creșterea eficien�ei energe�ce a clădirii aferente Grădini�ei cu program prelungit nr. 23, din Aleea

Râsnovenilor, nr. 46, Ploies�, prin reabilitarea termică si implementarea unui iluminat eficient energe�c.

- O.S.2: Scăderea consumului energe�c primar al clădirii aferente Grădini�ei cu program prelungit nr. 23, din Aleea
Râșnovenilor, nr. 46, Ploies�, prin u�lizarea resurselor de energie regenerabilă – pompa de căldură si panouri
fotovoltaice.

Contract de finan�are nr. 4392 / 26.06.2019
În urma implementării proiectului:
REZULTAT O.S.1:EMISII DE CARBON REDUSE LA NIVELUL CLĂDIRII GRĂDINI�EI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 CU

43,125 TCO2/AN.
Acest rezultat poate fi defalcat as�el (în conformitate cu Raportul de Audit Energe�c):

- Scăderea consumului anual de energie primara: 154963,81 kWh/an;

- Scăderea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile: 268954,14 kWh/an;

- Scăderea consumului anual specific de energie primara pentru încălzire din surse neregenerabile: 102,96

kWh/m2.an.

REZULTAT O.S.2:EMISII DE CARBON REDUSE LA NIVELUL CLĂDIRII GRĂDINI�EI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 CU

43,125 TCO2/AN.
Acest rezultat poate fi defalcat as�el (în conformitate cu Raportul de Audit Energe�c):

Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile: 49645,84 kWh/an.

februarie 2020
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„Cartierul general”, la „Kamelya 
Colection” Side

În condiţii optime, superioare celorlalte 
competitoare din eșalonul doi naţional, 
comparabile cu cele ale celor mai bune 
echipe din elita fotbalului românesc, evident 
prin implicarea și susţinerea marei societăţi 
Veolia, Fotbal Club Petrolul Ploiești se 
pregătește intens, din 8.I.2020 la Ploiești, 
apoi în două stagii centralizate în Turcia, 
în Antalya la Belek (12-24.I.2020) și în 
prezent (2-14.II.2020) la Side, la „Kamelya 
Colection”…

Cu o conducere tehnică de înalt nivel 
(antrenor principal Constantin Enache) și 
cu un lot de jucători valoros, Petrolul a avut 
în atenţie toţi factorii de pregătire specifi ce 
antrenamentelor sportive și fotbalistice, 
programând și desfășurând și utile jocuri 
test de pregătire, omogenizare, verifi care, cu 
rezultate pozitive, dătătoare de speranţe…

Utile Jocuri test
La Belek, Petrolul a întâlnit și a învins cu 

2-0 pe FK Kyzylzhar Petropavlovsk (Liga 
1, Kazahstan), cu 3-2 pe Budaorsi SC și cu 
3-1 pe BFC Siofok (ambele L2, Ungaria), la 
Ploiești cu 5-0 pe AS SR Brașov și a terminat 
la egalitate, la Side, 1-1 cu FC Nizhny 
Novograd și 0-0 cu SKA Khabarovsk (ambele 
L2, Rusia). Apoi, tot la Side (8.II.2020), într-

un important test, cu ocupanta primului 
loc, din eșalonul doi (Liga 2) al Serbiei, o 
preţioasă victorie:  

* FC Petrolul Ploiești – FK Beograd 2-1 
(1-1). Marcatori: Derlis David Meza Colli 
(10, penalti), Cristian Sîrghi (77) / Ștefan 
Ficovic (6). Petrolul: Avram – Bărboianu (36 
Ţicu), Olaru (75 Constantinescu), Răduţă 
(62 Sîrghi), Manolache (62 Nicolae) – Pierce 
(62 Enache) – Deac, Meza Colli (75 Younes), 
Niţescu (75 Marinescu), Roige (46 Bratu) – 
Blănaru (62 Arnăutu).

În următorul test (11.II.2020): 
* FC Petrolul Ploiești – FK Avangard 

Kursk (L 2, Rusia) 0-0. Petrolul:  Lungu, 
Olaru, Răuță, Manolache, Țicu - Pierce - 
Deac (80 Ekollo), Meza Colli, Marinescu (77 
Nițescu), Roige - Blănaru (77 Arnăutu). În 
ultim test (13.II.2020) FC Petrolul Ploiești – 
Metaloglobus  București (ambele L2). 

* În prim joc ofi cial (Liga 2 / Etapa 22/ 
22.II.2020): Petrolul Ploiești – Dunărea 
Călărași, cu marele obiectiv, promovarea…

Cupa României
În sferturile de fi nală  (3-5.III.2020 / 

Tragere la sorţi / FRF / 10.II.2020): FC 
Petrolul Ploiești – Sepsi Sfântu Gheorghe; 
Academica Clinceni – Dinamo București: 
Hermanstandt Sibiu – FCSB București; Poli 
Iași – CS Universitatea Craiova.
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Petrolul la Side, la pregătirea fi zicăPetrolul la Side, la pregătirea fi zică

Foto fcpetrolul.roFoto fcpetrolul.ro

Titi Tudor și George Dumitrescu, Titi Tudor și George Dumitrescu, 
cu bucuria „aurului”cu bucuria „aurului”

Foto: Foto: 
csm ploiești.rocsm ploiești.ro

PETROLUL DIN NOU, ÎN 
ANTALYA, PREGĂTIRI ŞI TESTE…
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