
Cu 2.743 de cazuri de la 
începutul pandemiei și 

până marți, ceea ce reprezintă 
0,38% din totalul populației 
rezidente, de 717.972 de locuitori, 
Prahova se menține pe locul al 
V-lea la nivel național, ca număr 
de persoane care au contractat 
Covid 19, după București (7.605 
de cazuri, populație 1.829.897 de 
locuitori, 0,41%), Suceava (4.769 
de cazuri, populație 624.563 de 
locuitori, 0,76%), Argeș (4.155 
de cazuri, populație 579. 862 de 
locuitori, 0,71%) și Brașov (3.710 
de cazuri,  populație 552.192 de 
locuitori, 0, 67%). Atenție, însă, 
abia acum două zile județul a 
părăsit primele locuri la infectări 

zilnice (marți, poziția a 7-a, cu 
51 de noi îmbolnăviri), asta după 
ce săptămâni întregi s-a clasat 
primul sau în orice caz printre 
primele trei zone din România 
afectate. Situația epidemiologică 
difi cilă se menține și sub aspectul 
numărului de focare active (10) și 
a faptului că în secțiile de terapie 
intensivă erau  internați, luni, 26 
de pacienți Covid-19, dintre care 
15 erau ventilați.

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

www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
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Petiție online pentru includerea Petiție online pentru includerea 
Ploieștiului în rândul Ploieștiului în rândul 
localităților puternic poluatelocalităților puternic poluate

10 MOTIVE 10 MOTIVE 
PENTRU CARE PENTRU CARE 

SUNT IMPORTANTE SUNT IMPORTANTE 
“PIANELE”?“PIANELE”?

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

1) Pentru că un “PIAN” bun face bani 
mulți.

2) Pentru că la “PIAN” compune cine 
are cheia (sol) de la celulă.

3) Pentru că un “PIAN” performant 
cântă pe cine trebuie.

4) Pentru că, cu “PIANUL” poți cânta 
după multe voturi.

5) Pentru că “PIANELE” sunt răspândite 
în toată țara și pot cânta, în cor, aceeași 
melodie.

6) Pentru că în fața “PIANULUI” nu 
sufl ă nicio vioară.

7) Pentru că “PIANUL” nu comentează 
dacă îl bagi câțiva ani în beci.

8) Pentru că, în mâna unui virtuoz, cu 
“PIANUL” poți cânta și peste hotare.

9) Pentru că “PIANULUI”, dacă îi pui 
bretele, se poate transforma și în acordeon 
pentru vremurile grele.

10) Pentru că pe “PIAN” îl poți arunca 
pe scări ca să facă gălăgie când vrei să scapi 
“CONTRABASUL”.

PS. La Ploiești, de ceva timp, la 
“PIANE” se cântă la patru mâini și fals!
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Candidații PNL-USRCandidații PNL-USR
-PLUS, cotați cu primele -PLUS, cotați cu primele 
șanse la alegerile din toamnășanse la alegerile din toamnă
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Dodon se vrea Lukașenko: Dodon se vrea Lukașenko: 
„Aș da cu pumnul în masă „Aș da cu pumnul în masă 
și ar fi  Kuzkina mati cu ei”și ar fi  Kuzkina mati cu ei”

GUVERNUL A ALIMENTAT BUGETUL GUVERNUL A ALIMENTAT BUGETUL 
CJ PRAHOVA CU 33,647 MIL. LEICJ PRAHOVA CU 33,647 MIL. LEI

Prin Legea 115/2020 de 
aprobare a OUG 50, 

Guvernul a alocat județului 
Prahova, la rectifi carea bugetară, 
43,812 milioane lei, dar cu 
destinație precisă: 5,132 mil. 
lei pentru fi nanțarea serviciilor 
sociale din sistemul de protecție 
a copilului, 9,973 mil. lei pentru 
fi nanțarea centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap și 

28,707 mil. lei pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale județelor. La 
Consiliul Județean Prahova au 
ajuns, recent, 33. 647 mii. lei, motiv 
pentru care legislativul s-a întrunit 
în ședință extraordinară pentru 
a opera rectifi carea bugetului 
propriu al județului pe anul 2020 
prin suplimentarea veniturilor și 
cheltuielilor totale cu suma de mai 
sus.

JUMĂTATE DIN SUMĂ MERGE CĂTRE JUMĂTATE DIN SUMĂ MERGE CĂTRE 
DGASPC, DIFERENȚA ASIGURÂND DGASPC, DIFERENȚA ASIGURÂND 

CHELTUIELILE DE FUNCȚIONARE ALE CHELTUIELILE DE FUNCȚIONARE ALE 
INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINEA CJINSTITUȚIILOR DIN SUBORDINEA CJ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CJ PRAHOVA ZICE CĂ FINANȚEAZĂ APOLITIC, PENTRU 100 
DE LOCALITĂȚI, PROIECTE ÎN VALOARE DE 23 MILIOANE LEI DE LOCALITĂȚI, PROIECTE ÎN VALOARE DE 23 MILIOANE LEI 

Conducerea CJ Prahova a ținut să precizeze 
că, la alocarea banilor din bugetul județului, 
nu s-a ținut cont de apartenența politică 
a primarilor. „Parcurgem cu toții- spunea 

președintele Bogdan Toader- o perioadă 
difi cilă. Este cu atât mai important să găsim 
soluții pentru comunitățile din care facem 
parte, pentru că doar colaborând și lăsând 

deoparte divergențele politice, vom reuși să 
dezvoltăm, cu adevărat, Prahova!” Nu au fost 
incluse în acest parteneriat, ca de obicei, cele 
mai bogate două comune din județ, am numit 

Ariceștii Rahtivani și Brazi, dar și alte două 
localități care pesemne nu au înaintat solicitări 
în acest sens, respectiv, Măneciu și Bărcănești.

CIFRELE DOVEDESC ÎNSĂ EXACT CONTRARIUL!CIFRELE DOVEDESC ÎNSĂ EXACT CONTRARIUL!

În ședința extraordinară de la începutul acestei săptămâni, Consiliul Județean Prahova a votat un proiect de hotărâre, inițiat de președintele Bogdan Toader, privind asocierea 
CJ cu localități din județ și alocarea unor sume din bugetul instituției pentru realizarea unor obiective de interes public. Astfel, pentru 99 (100, cu Boldești Scăeni) de unități 

administrativ-teritoriale, care au depus solicitări pentru 132 de proiecte, s-a repartizat suma de 23 de milioane de lei, fonduri care vor fi  utilizate pentru investiții ce țin de 
drumuri, școli, cămine culturale, baze sportive, locuri de joacă, apă, gaze, canalizare, iluminat public și  funcționarea unor unități de asistență socială.

Fostul deputat de Prahova, 
conf. univ. dr. Mihai Cristian 

Apostolache, a decis că va deschide 
lista Partidului Prahova în Acțiune 
pentru Consiliul Județean Prahova. 
Într-o postare publică, fondatorul 
Asociației „Prahova în Acțiune” și 
președintele partidului cu același 
nume, înfi ințat mai târziu, scrie: 
„Mesajele dumneavoastră de 
susținere, echipa frumoasă care s-a 
format în cadrul Prahova în Acțiune 
și care m-a rugat să candidez, 
nevoia menținerii unui echilibru 
pe scena politică prahoveană, dar 
și remarca unui om extrem de 
experimentat: <<este timpul să 
închei antrenamentul și să intri în 
teren!>>, m-au determinat să iau 
decizia de a accepta candidatura 
pentru Consiliul Județean Prahova.” 

PRAHOVA, PE POZIȚIA A PRAHOVA, PE POZIȚIA A 
5-A ÎN ȚARĂ, CA NUMĂR DE 5-A ÎN ȚARĂ, CA NUMĂR DE 
ÎMBOLNĂVIRI CU COVID 19ÎMBOLNĂVIRI CU COVID 19

Continuare în pagina 6

MIHAI APOSTOLACHE MIHAI APOSTOLACHE 
DESCHIDE LISTA DESCHIDE LISTA 

PARTIDULUI PRAHOVA PARTIDULUI PRAHOVA 
ÎN ACȚIUNE PENTRU ÎN ACȚIUNE PENTRU 

CONSILIUL JUDEȚEANCONSILIUL JUDEȚEAN

Viorel Moldovan: Viorel Moldovan: 
”Iubesc presiunea, ”Iubesc presiunea, 
am nevoie de ea!”am nevoie de ea!”
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Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență Prahova 

a impus purtarea obligatorie 
a măștii în spațiile deschise în 
intervalul orar 6.00-11.00 și 15.00-
23.00. Ok, înțeleg că în timpul 
nopții doarme și virusul, naibii, că 
obosește și el după atâta muncă de 
peste zi, dar între 11.00 și 15.00 ce 
face de nu-i periculos, ia masa de 
prânz și-și face siesta?

Marcel Ciolacu s-a supărat 
rău că PNL îi fură 

primarii: „Toți Duduienii galbeni 
din Guvern-la Pușcărie!!! Interlopi 
politici cu mentalitate mafi otă care 
faceți trafi c de infl uență la masa 
Guvernului! Voi, hâzilor, toți cei care 
vă bateți joc de banul public doar 
pentru a face din PNL un partid-
stat! Pentru a avea toată puterea! 
Pentru voi, pentru neamurile 
voastre, pentru a căpușa și a fura în 
continuare! Asta face PNL în aceste 
zile. Cară primari la București 
sau le promite în țară tot felul de 
proiecte și bani în schimbul sfi ntei 
adeziuni la PNL-partidul-stat.” 
Acuma, bre, Ciolacule, vorbești 
de funie în casa spânzuratului. 
Păi ia să vedem, Liviu, Mazăre 
și Nicușor, ăia de la Mititica, ai 
cui Duduieni sunt, ai mei? Dar 
Năstase? Dar Stancu? Dar Mitrea? 
Dar Nechita? Mai vrei? Cât despre 

șparlit oameni, ia zi-mi, voi cum 
l-ați furat pe Dragnea de la PDL, 
i-ați pus pătura în cap? Apropo: 
nu pe Duduieni i-a adus Codrin 
să facă pe gărzile de corp ale lui 
Dragnea? 

Declarație amuzantă venită 
din partea secretarului 

de stat în Ministerul Turismului, 
Răzvan Pârjol, de la PNL. Acesta a 
spus presei că are reale difi cultăți 
în a purta masca de protecție: „Eu 
în continuare am senzația, când 
pun această mască, că nu aud 
ce îmi spuneți. Simțurile mele se 
amestecă.” Dom` Pârjol, atenție la 
mine: urechile sunt alea cu simțul 
auzului. Nu nasul, nu gura, alea pe 
care le acoperi tu cu masca, înțeles? 

Cât despre amestecatul simțurilor, 
probabil faci vreun terci, cum e și 
turismul la noi. O întrebare: iarna, 
când îți pui căciula pe cap, mai 
simți gustul mâncării? 

Lui Cataramă i s-a urcat la cap, 
acuș omul își închipuie că 

e Trump: „Eu mă consider un mic 
Donald Trump al României și sper 
să pot să aduc în România politica 
suveranistă și de suveranitate a 
președintelui Trump.” Ok, o fi , dar 
unul mic-mic-mic, cât gămălia 
de la ac, bine? Să ne anunți și pe 
noi cât te vezi Kim Jong-un sau 
Nicolas Maduro, că atunci nu-i de 
bine. Așa, un Trumpițică treacă-
meargă, nu ne strică un bufon, dar 
dacă ți se năzare că ești Napoleon, 
e nasoleală mare, chiar trebuie să 
sunăm la 112!

Fostul pușcăriaș Adrian 
Severin l-a acuzat pe 

ministrul de Externe, Bogdan 
Aurescu, de trădare, pentru 
că România nu a făcut recurs 
la CEDO în procesul pe care 
Kodruța Kovesi l-a câștigat 
împotriva demiterii ei din funcția 
de procuror șef al DNA: „Ca fost 
ministru de Externe, mândru de 
diplomații cu care am lucrat, nu pot 
spune celor care au pus umărul la 

consumarea acestui act de trădare 
decât...să vă fi e rușine!” Mă, nene, 
România a trăit o mare rușine în 
Europa când te-ai lăsat tu mituit cu 
o șpagă babană la UE, faptă pentru 
care ai făcut și un pic de pârnaie. 
Noi știm că tu ai așa, o ură mare 
pe Kovesi, ba chiar ai pus umărul 
la debarcarea ei, fi indcă procurorii 
DNA te-au prins cu fofârlica, dar 
na, ce să-ți facem, mai avem și noi 
niște demnitari neinfractori și ăia 
țin cu România curată, nu cu aia 
murdară și plină de borfași, din 
care și tu faci parte.

Academia Română a criticat 
programul guvernamental 

rezervat școlilor în starea de 
pandemie globală: „Autoritățile 
ar trebui să spună clar și precis că 
normalitatea este școala față în față 
și nu școala online (...) Un învățător 
face mai mult decât 10 laptopuri.” 
Da, stimabililor, dar și o stare 
de normalitate sau de sănătate 
face mai mult decât 100.000 de 
pandemii, nu? Acum ce să facă 
Guvernul, să ia România în cârcă și 
s-o ducă pe  Andromeda, că acolo 
n-o fi  Corona și așa v-ar împăca pe 
voi toți? 

Premierul Ludovic Orban 
a fost huiduit de minerii 

din Valea Jiului. Ofi cialul a mers 
acolo să discute cu ortacii despre 
planurile și soluțiile pe care 
încearcă să le găsească Bucureștiul 
astfel încât angajații să nu își 
piardă locurile de muncă. După 
ce inițial a fost aplaudat, la un 
moment dat, când liderul PNL a 
uitat numele unei mine, s-a pornit 
un cor de... huuuooo, ba chiar unul 
a făcut aluzie la numele maghiar al 
premierului. Acuma, să zici merci 
că ai scăpat cu-atât, Mandolină! 
Că dacă s-ar fi  întâmplat să-i sune 
Iliescu, mare mirare să nu fi  luat 
niște bâte pe spinare, vânzătorule 
de neam și de țară, care ești tu, 
bozgorule Orban!

Robert Cazanciuc (PSD), 
președintele interimar al 

Senatului, susține ca miniștrii 
Justiției si Internelor se afl ă în 
spatele scandalurilor provocate de 
interlopi pentru a avea justifi care 
să modifi ce legile justitiei. „Băieți, 
nu dați foc țării, folosind clanurile 
interlope și semănând panică în 
rândul populației, pentru a justifi ca 
tot felul de inițiative normative.” 
Băiete, ca să înțeleg, tu zici că 
Velea și Predoiu au aranjat ca 
interlopul ăla să-l omoare pe șeful 
Duduienilor, ca să aibă motiv să 
schimbe legile alea strâmbe, date 
de voi fi x în favoarea infractorilor? 
Bre, nici nu mă așteptam la altceva 
din partea nr. 2 interimar în statul 
român! Așa și trebuie să fi ți, mă, 
să duduie incompetenţa în voi, 
altfel ce dracu` să căutați în funcții 
din astea înalte, nu v-ar alege nici 
naiba, dacă s-ar descoperi o dâră 
de neuroni în căpățâna voastră! 

Dar apropo de Velea, din 
ordinul acestuia, ca să 

nu existe, zice musiu, altercații 
cu alte clanuri, la priveghiul și 
înmormântarea Duduianului, au 
fost masați mascați și polițiști peste 
tot. Că așa a zis nenea în geacă de 
la MAI, suntem cu ochii pe voi... 
Bine, dar explică-mi: ai fost cu 
ochii pe noi, să nu ne scandalizăm 
că pe ăia i-ai lăsat cu sutele la 
îngropăciune și îi păzești cu trupele 
speciale sau ai fost cu ochii pe ei, să 
le numeri gipanele alea cumpărate 
din trafi c de persoane ori alte 
furăciuni și, eventual, să pui apoi 
polițiștii pe ei, să le destructureze 
grupările mafi ote? Că asta chiar 
nu am înțeles. Vorba unui mascat 
deranjat că l-ai trimis să-i păzească 
pe infractori: „Cum este posibil 
să acordăm atâta atenție unor 
nenorociți care fac atâta rău acestei 
societăți, care nu au o zi de muncă 
în viața lor, care nu au plătit un 
leu impozit în viața lor, dar dețin 
palate, mașini de zeci și sute de mii 
de euro și  învârt milioane de euro 
în văzul tuturor?”

 Săptămâna pe scurt 
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ADOLESCENT ÎNJUNGHIAT 
ÎN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secției 
nr. 1 de Poliție Ploiești au fost 
sesizați despre faptul că un minor, 
în vârstă de 16 ani, ar fi  fost lovit 
cu un obiect ascuțit. Polițiștii 
s-au deplasat la fața locului, însă 
bărbatul bănuit de comiterea 
faptei nu se mai afl a la locul 
indicat. „Din cercetări a rezultat 
faptul că, în timp ce se deplasa pe 
o stradă din Ploiești, minorul ar 

fi  fost lovit cu un obiect tăietor-
înțepător în zona spatelui, în urma 
unui confl ict verbal spontan, de o 

persoană pe care o cunoștea. În 
urma evenimentului, adolescentul 
de 16 ani a fost transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale, în 
stare de conștiență”, a precizat IJP 
Prahova. La scurt timp, persoana 
bănuită de comiterea faptei a 
fost identifi cată și depistată, 
fi ind reținută de polițiști pentru 
24 de ore. „În cauză, a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul 
comiterii infracțiunii de lovire 
sau alte violențe, cercetările fi ind 
continuate sub supravegherea unui 
procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești”, a 
mai anunțat IJP Prahova.

S-A ALES CU DOSAR PENAL 
PENTRU UN BRICEAG

Tânărul a fost depistat de 
polițiștii Secției de Poliție nr. 
2 Ploiești într-un parc situat 
în zona de nord o 
municipiului. La 
vederea patrulei de 
ordine, tânărul s-a 
ascuns în tufi șuri, 
cu scopul de a evita 
contactul cu aceștia. 
Cu ocazia controlului 
corporal, asupra sa 
a fost găsit un cuțit 
tip briceag. Acesta a 
justifi cat că poartă 

asupra sa briceagul pentru a 
tăia alimente. „Cercetările sunt 
continuate în cadrul dosarului 
penal constituit la nivelul secției 
de poliție”, a precizat IJP Prahova.
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ȘAPTE POLIȚIȘTI DEPISTAȚI 
CU COVID-19

Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova a anunțat că, în 
urma testării, au fost confi rmate 
șapte cazuri de infectare cu 
virusul SARS-COV-2 la nivelul 
unei subunități. „Cei șapte colegi, 
care lucrează în cadrul aceleiași 
subunități, se afl au în izolare la 
domiciliu încă de la începutul 
săptămânii. În prezent, sunt 
asimptomatici și carantinați la 

domiciliu”, a precizat IJP Prahova. 
Poliția a anunțat că, încă de la 
începutul săptămânii, a fost 
dispusă de urgență dezinfectarea 
spațiilor de lucru și a mijloacelor 
auto, în cadrul respectivei 
subunități. Inspectoratul Județean 
de Poliție Prahova împreună 
cu Direcția de Sănătate Publică 
Prahova efectuează, cu celeritate, 
ancheta epidemiologică. „Asigu-
răm cetățenii că la nivelul 
Inspectoratului Județean de Poliție 

Prahova au fost dispuse măsurile 
necesare, astfel încât capacitatea de 
intervenție a poliției la misiunile 
din competență să nu fi e afectată”, a 
precizat IJP Prahova, care a anunțat 
că, pe lângă măsurile luate zilnic 
pentru protecția personalului IPJ 
Prahova (modifi carea programului 
de lucru, testarea temperaturii 
corporale, utilizarea materialelor 
de protecție și dezinfectare), în 
mod constant sunt dezinfectate 
spațiile de lucru și mijloacele auto, 
în vederea prevenirii răspândirii 
virusului. Săptămâna trecută, IJP 
Prahova a anunțat că un polițist 
din cadrul Serviciului pentru 

Acțiuni Speciale a fost diagnosticat 
cu virusul SARS-COV-2. „Din 
fericire, colegul nostru este 

asimptomatic fi ind, în prezent, 
izolat la domiciliu”, a precizat, la 
acea dată, IJP Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro continuare din pagina 1

Puchenii Mari: depus de 
administrația publică și semnat 
la ADR Sud-Muntenia, proiectul 
benefi ciază de fonduri Regio 
pentru creșterea gradului de 
participare la educație a elevilor, 
prin îmbunătățirea infrastructurii 
serviciilor de educație. În acest 
sens, la școala gimnazială din 
localitate vor fi  realizate lucrări de 
reabilitare termică a clădirii și a 
instalațiilor, precum și de dotare cu 
mobilier și echipamente didactice 
corespunzătoare unor condiții 
optime de desfășurarea activităților 
educative. Cu termen de execuție de 
56 de luni, în intervalul 1 decembrie 
2017-31 iulie 2022, proiectul are o 
valoare totală de  4.631.464,13 lei. 
Din aceștia, peste 3,9 milioane de 
lei sunt asigurați din FEDR, 600 

de mii de lei provin din bugetul 
național, iar în jur 92 de mii de lei 
reprezintă cofi nanțarea eligibilă a 
benefi ciarului.

Breaza: Proiectul „Construcția, 
reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Breaza a fost depus de Consiliul 
Județean Prahova, în cadrul Axei 
prioritare 10-„Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale”. 
Prin această investiție, vor fi  
realizate lucrări de reabilitare și 
mansardare în volumul podului 
clădirii, creându-se astfel noi spații 
funcționale, necesare procesului 
educativ. Amenajarea noilor săli 
de clasă, a cabinetelor, precum și 

a celorlalte spații se va face astfel 
încât întregul sediu să răspundă 
nevoilor specifi ce și individualizate 
ale benefi ciarilor. Cu un termen 
de implementare de 53 de luni, 
de la 1 februarie 2018 până la 30 
iunie 2022, aplicația are o valoarea 
totală de 6.598.852,58 lei, din care 
peste 5,6 milioane de lei provin din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), peste 850 
de mii de lei sunt alocați din 
bugetul național, iar cofi nanțarea 
benefi ciarului depășește suma de 
130 de mii de lei.

Drăgănești: La Școala 
Gimnazială din localitate vor 
fi  realizate lucrări de extindere, 
reabilitare și dotare, pentru ca 
accesul la educație să fi e asigurat 
în mod nediscriminatoriu. Astfel, 
elevii și cadrele didactice vor 
benefi cia de condiții optime 
pentru desfășurarea activităților 

educative, asigurându-se totodată 
creșterea gradului de participare 
la nivelul educației timpurii și al 
învățământului obligatoriu, în 
special pentru copiii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului. 
Pentru realizarea investițiilor, 
Primăria Drăgănești a obținut 
fi nanțare prin programul Regio, în 
valoare totală de  9.134.390,94 lei: 
7,7 milioane de lei sunt asigurați 
din FEDR, peste 1,2 milioane de lei 
provin din bugetul național, iar 180 
de mii de lei reprezintă cofi nanțarea 
eligibilă a benefi ciarului. Lucrările 
au ca termen de fi nalizare 31 august 
2022. 

Sinaia-Comarnic: DGASPC 
Prahova are în vedere crearea și 
dotarea în mod corespunzător 
a trei case de tip familial cu o 
capacitate de 12 locuri fi ecare, 
două în orașul Comarnic și una în 
orașul Sinaia, unde vor fi  transferați 

36 de copii și tineri din Centrul de 
Plasament Sinaia. De asemenea, 
va fi  înfi ințat un centru de zi în 
cadrul căruia va fi  desfășurată o 
gamă largă de activități social-
educative și de recreere menite 
să asigure orientarea vocațională 
sau facilitarea accesului pe 
piața muncii a tinerilor afl ați în 
difi cultate. Investițiile se ridică la 
o valoare totală de  5.266.369,56 
lei. Din această sumă, peste 3,2 
milioane de lei reprezintă alocarea 
FEDR, contribuția din bugetul de 
stat este de peste 1,3 milioane de 
lei, în timp ce cofi nanțarea eligibilă 
a benefi ciarului depășește valoarea 
de 93 de mii de lei, diferența de 
peste 600 de mii de lei reprezentând 
valoarea cheltuielilor neeligibile. 
Perioada de implementare a 
proiectului este de 48 de luni, în 
intervalul 1 februarie 2018-31 
ianuarie 2022.

La solicitarea unor direcții de specialitate și 
instituții de sub autoritatea Consiliului Județean, 

s-a repartizat suma de  33. 040 mii. lei după cum 
urmează (diferența se regăsește în alte mișcări fi nanciare 
angajate):

-607,50 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu 
„bunuri și servicii” ale aparatului propriu al județului 
până la sfârșitul anului;

-37,50 mii lei la Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Prahova, pentru susținerea secțiunii de 
funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii) și 22,50 
mii lei în vederea achiziționării de licențe antivirus și 
sisteme de calcul;

-5,00 mii lei la Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență „Șerban Cantacuzino” pentru achiziționarea 
unui detector de metale;

-2.000,00 mii lei la Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești, pentru fi nanțarea cheltuielilor cu bunuri si 
servicii;

-250,00 mii lei la Spitalul Obstetrică Ginecologie 
Ploiești, pentru fi nanțarea cheltuielilor cu bunuri si 
servicii;

-200,00 mii lei la Clubul Sportiv „Activ Prahova-
Ploiești”, în vederea asigurării bunei desfășurări a 
activității acestei instituții;

-200,00 mii lei pentru unitățile de cult în vederea 
continuării lucrărilor de reparații, construire și pictură;

-9,00 mii lei pentru fi nanțarea unui post personal 
neclerical din veniturile proprii ale Consiliului Județean;

-30,00 mii lei la Muzeul Județean de Artă Prahova 
„Ion Ionescu Quintus”, pentru susținerea secțiunii de 
funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii) și 50,00 
mii lei pentru obiectivul de investiții „Amenajare curte 
imobil Colecția de artă Avocat Aldea N.Neagoe”;

-100,00 mii lei la Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, pentru susținerea secțiunii de 
funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii) și 50,00 mii 
lei pentru achiziționarea unei centrale termice și a două 
containere modulare;

-100,00 mii lei la Muzeul Județean de Științele Naturii 
Prahova, pentru susținerea secțiunii de funcționare 
(cheltuieli cu bunuri și servicii);

-14.498,50 mii lei pentru fi nanțarea „cheltuielilor de 
personal” și a cheltuielilor cu „bunuri și servicii” ale 
D.G.A.S.P.C.Prahova;

-59,10 mii lei pentru fi nanțarea burselor școlare 
majorate din unitățile de învățământ preuniversitar 
special de stat pentru anul 2020, la 5 din cele 6 școli 
speciale din subordinea Consiliului Județean.

Puchenii Mari: depus de de mii de lei provin din bugetul

PATRU NOI PROIECTE EUROPENE PATRU NOI PROIECTE EUROPENE 
AU AJUNS ÎN PRAHOVA AU AJUNS ÎN PRAHOVA 

Săptămâna trecută, la ADR Sud-Muntenia, au fost semnate patru proiecte europene care privesc județul 
Prahova, fi nanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Este vorba despre modernizarea 

și dotarea a două școli gimnaziale de la  Drăgănești și Puchenii Mari, precum și de reabilitarea Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă Breaza ori de construirea a trei case de tip familial pentru preluarea copiilor 
de la Centrul de Plasament Sinaia, ultimele două instituții făcând parte din rețeaua Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

GUVERNUL A ALIMENTAT BUGETUL GUVERNUL A ALIMENTAT BUGETUL 
CJ PRAHOVA CU 33,647 MIL. LEICJ PRAHOVA CU 33,647 MIL. LEILa propunerea primarului Adrian Dobre, Consiliul Local 

Ploiești a aprobat documentația tehnică, faza DALI 
(documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) și indicatorii 
tehnico-economici pentru construirea unui  pod nou peste Dâmbu, 
care asigură legătura între strada Apelor și strada Berzei. Urmează, 
în demersul procedural, obținerea autorizațiilor pentru construire 
și începerea lucrărilor. În lungime de 12,45 m și un carosabil lat 
de 4,5 m, fără trotuare, podul existent se afl ă în stare avansată 
de degradare. Noua construcție va avea o lungime de 14 m și o 
lățime de 7,60 m (parte carosabilă 5 m, un singur trotuar pentru 
pietoni-1,5 m), fi ind garantată să reziste 100 de ani. Lucrările, care 
s-ar putea fi naliza în 9 luni, presupun devierea conductelor de 
gaze, demolarea podului existent, execuție piloni forați și elevații, 
montare grinzi prefabricate, execuție placă de suprabetonare și 
sistem rutier,  apărare maluri.

POD NOU PESTE DÂMBUPOD NOU PESTE DÂMBU
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ACTUALITATE

TURIȘTI SPERIAȚI DE 
UN URS, LA AZUGA. 

INTERVENȚIE IJJ PRAHOVA
Jandarmii montani au fost 

solicitați să intervină pentru 
acordarea de ajutor unui grup de 
turiști. Potrivit IJJ Prahova, patru 
persoane, cu vârsta de aproximativ 
30 – 40 de ani, au sunat la 112 și 
au semnalat prezenţa unui urs 
care le-a blocat drumul pe traseul 
Azuga – Pârtia Sorica și zona 

împădurită. „Persoanele în cauză 

au intrat în panică și au solicitat 
sprijinul jandarmilor montani”, 
a precizat IJJ Prahova, care a 
anunțat că turiștii au fost ajutați să 
coboare în siguranță în stațiunea 
Azuga. „Persoanele în cauză nu 
au necesitat îngrijiri medicale de 
specialitate”, a mai precizat IJJ 
Prahova.

ACCIDENT PE DN1, 
LA BLEJOI, CU CINCI 
AUTOTURISME ȘI O 

MOTOCICLETĂ, IMPLICATE
Accidentul rutier ar fi  avut 

loc  după ce un motociclist, în 
vârstă de 42 de ani, care circula 
pe  DN1, pe banda nr.2 a sensului 

de mers Brașov către Ploiești, 
ajuns la km 77+300, posibil pe 

fondul nepăstrării unei distanțe de 
siguranță corespunzătoare în mers 
cât și pe fondul neadaptării vitezei 
de deplasare la condițiile de drum, a 
intrat în coliziune cu 5 autoturisme 
care se deplasau în aceeași direcție. 
În urma impactului, motociclistul 
în vârstă de 42 de ani, precum și 
un tânăr în vârstă de 20 de ani 
au fost transportate la Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești. 
Conducătorii auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Polițiștii continuă 
cercetările pentru a stabili 
cu exactitate cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Gigantul chinez Haier, 
unul dintre cei mai mari 

producători de electrocasnice 
din lume, va investi peste 50 mil. 
euro într-o fabrică de frigidere 
în Parcul Industrial din Ariceștii 
Rahtivani. Această unitate va avea 
o capacitate maximă de producție 
de 600.000 de frigidere pe an și va 
crea peste 500-700 de locuri de 
muncă. Prin comparație, fabrica 
Arctic, din Găești, Dâmbovița, 
deținută de turcii de la Arcelik, are 
o capacitate de 2,6 mil. unități pe 
an, fi ind cea mai mare din Europa 
Continentală. Noua capacitate ar 
urma să fi e fi nalizată cel târziu 
la începutul anului viitor. Presa 

din Franța susține că, la pornirea 
fabricii din România, s-ar închide 
liniile de asamblare a cuptoarelor 
Rosières din comuna Lunery, 
departamentul francez Cher, 
compartimentul urmând să fi e 
relocat în România. Grupul chinez 
a anunțat însă mai de mult că 
dorește să închidă unitatea din 
Franța, argumentând că vânzările 
au scăzut cu 40% între 2016 și 
2019, iar costul de asamblare este 
prea mare, în timp ce, în România, 
costul forței de muncă este mai 
atractiv. 

Fondat în 1984, gigantul Haier, 
care proiectează, dezvoltă, produce 
și vinde frigidere, aparate de aer 

condiționat, mașini de spălat, 
cuptoare cu microunde, telefoane 
mobile, computere și  televizoare, 
își vinde produsele în peste 160 
de țări, fi ind concurent direct 
al producătorului american 
de electrocasnice Whirlpool, 
considerat numărul unu în lume. 
Grupul chinez are 122 de fabrici, 
108 centre de cercetare și afaceri 
anuale în echivalent de peste 30 
miliarde euro. În ianuarie 2016 
a semnat preluarea diviziei de 
electrocasnice a conglomeratului 
american General Electric, cu 
5,4 miliarde dolari, cea mai mare 
tranzacție realizată de o companie 
din China pe piața globală de 

profi l. În acest an, Haier s-a plasat 
pe locul 68 în topul celor mai 
valoroase branduri din lume. Pe 
site-ul propriu apare informația 

conform căreia grupul controla, în 
2016, 10% din volumul de vânzări 
pe electrocasnice mari la nivel 
mondial. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Producția medie la grâu în acest an extrem de 
secetos este de 2,9 tone/ha, în scădere cu 40% 

față de 2019, când regimul precipitațiilor a fost unul 
normal.  Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), Adrian Oros, a confi rmat că lucrurile 
stau într-adevăr rău: „Cum ne-am așteptat, seceta a 
afectat puternic culturile de toamnă, mai ales în zona 
de sud-est și est a țării, cu precădere în Dobrogea. 
La grâu, producția medie este de 2,9 tone/ha, față de 
4,8 tone, în 2019, când regimul precipitațiilor a fost 
unul normal. Deci vorbim de o diminuare cu 40% 
a recoltei. Dacă anul trecut, am avut cu totul 9,4 
milioane tone de grâu, anul acesta estimarea este de 
5,5-5,6 milioane tone. La orz, producția medie este 
de circa 2,6 tone/ha, față de 5 tone/ha anul trecut, 
deci se înregistrează o scădere cu aproximativ 47%. 
La rapiță, în 2019 am recoltat 2,3 tone/ha, anul 
acesta nu depășim 1,9 to/ha. Și aici s-a înregistrat o 
scădere semnifi cativă, din cauza secetei extreme care 
s-a instalat în toamna anului trecut, iar în acest an, 
deși în ultima perioadă au fost precipitații chiar din 
abundență, în anumite zone ale țării și mai ales în 
Dobrogea, în sudul Moldovei, sunt încă zone puternic 
afectate de secetă”.

profil În acest an Haier s a plasat conform căreia grupul controla în

GIGANTUL HAIER VINE LA ARICEȘTII RAHTIVANIGIGANTUL HAIER VINE LA ARICEȘTII RAHTIVANI

În noul an școlar, care stă sub semnul pandemiei, Guvernul va acorda 
părinților un sprijin de 75% din salariu în cazul în care cursurile se suspendă 

într-o anumită unitate de învățământ. Premierul Ludovic Orban a declarat: „În 
perioada stării de urgență, când au fost suspendate cursurile școlare, un părinte, la 
alegere, a avut posibilitatea să stea acasă, într-un fel de concediu, să spun, plătindu-
i-se 75% din salariu. Și pentru anul școlar următor vom lua o decizie similară. 
Măsura, în schimb, va fi  fl exibilă, pentru că situația epidemiologică va fi  diferită 
de la localitate la localitate, nu va fi  o măsură generală, ci una locală. Dacă într-o 
școală avem cazuri și se suspendă cursurile 14 zile, toți părinții elevilor din unitatea 
respectivă vor primi, in intervalul respectiv, acea formă de sprijin de 75%”.

PETIȚIE ONLINE PENTRU INCLUDEREA PETIȚIE ONLINE PENTRU INCLUDEREA 
PLOIEȘTIULUI ÎN RÂNDUL PLOIEȘTIULUI ÎN RÂNDUL 

LOCALITĂȚILOR PUTERNIC POLUATELOCALITĂȚILOR PUTERNIC POLUATE

Asociația „Stop Poluării Orașului 
Ploiești” a lansat în mediul online, 

pe 8 august, o petiție prin intermediul 
căreia se dorește includerea orașului 
Ploiești și a comunelor înconjurătoare 
în prevederile Legii 163/2020, ca 
localități afectate de industria de 
rafi nare a petrolului.  Documentul a 
fost trimis președintelui României, 
premierului, Parlamentului, miniștrilor 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Mediului și Pădurilor, Justiției, inițiatorii 
așteptându-se la un mare număr de 
semnături de susținere din partea 
locuitorilor municipiului și a comunelor 
Brazi, Blejoi și Berceni. Pe scurt, petiția 
cere ca orașul Ploiești să fi e inclus în 
rândul acelora în care, din cauza poluării, 
cetățenii pot ieși la pensie mai devreme cu 
doi ani decât prevede legea. Procedural, 
Ploieștiul ar trebui trecut în lista din Legea 
163/2020, recent promulgată de către șeful 

statului, act legislativ care modifi că Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. Într-un articol se spune că 
„persoanele care au locuit cel puțin 30 de 
ani în zonele (pe o rază de 8 km în jurul 
acestora) afectate de poluarea remanentă 
din cauza extracției, preparării și arderii 
cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, 
a extracției și prelucrării minereurilor 
feroase și neferoase cu conținut de praf 

sau de emisii de gaze cu efect de seră, 
cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, 
mangan, fl uor, clor, feldspat și siliciu sau 
de radiații din minereuri radioactive, 
hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom 
hexavalent, a pulberilor metalice și/sau 
de cocs metalurgic, precum și a emisiilor 
de amoniac și derivate, benefi ciază de 
reducerea vârstei standard de pensionare 
cu 2 ani fără penalizare.” Și sunt enumerate  
ca benefi ciari ai legii localitățile Baia 
Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, 
Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni, 
Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu 
Vâlcea, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, 
Brad, Criscior, Vețel, Șoimuș, Baia de Criș, 
Ghelari, Teliuc, Certej, Băița, Orăștie, 
Deva. Ei bine, Asociația „Stop Poluării 
Orașului Ploiești” solicită ca și Ploieștiul 
să fi e adăugat în prevederile legislative, ca 
oraș puternic poluat de-a lungul anilor.

statului act legislativ care modifică Legea

RECOLTĂ RECOLTĂ 
SLABĂ DE GRÂU SLABĂ DE GRÂU 
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REZULTATUL: IEȘIREA LA PENSIE CU DOI ANI MAI DEVREMEREZULTATUL: IEȘIREA LA PENSIE CU DOI ANI MAI DEVREME
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PĂRINȚII VOR FI AJUTAȚI DACĂ PĂRINȚII VOR FI AJUTAȚI DACĂ 
SE ÎNCHID ȘCOLILESE ÎNCHID ȘCOLILE
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 Săptămâna pe scurt 
ACCIDENT MORTAL, DUPĂ 

CE UN ȘOFER A DESCHIS 
PORTIERA LA MAȘINĂ FĂRĂ 

SĂ SE ASIGURE
Accidentul rutier a avut 

loc pe DC 90, în localitatea 
Pietroșani. Un șofer care se afl a 
într-un autoturism care staționa, 
posibil pe fondul neasigurării la 
deschiderea portierei, ar fi  lovit 
un biciclist care circula pe lângă 
autoturism. Se pare că, în cădere, 
biciclistul, un bărbat în vârstă de 
62 de ani, s-ar fi  lovit puternic la 

cap. La fața locului au ajuns 
echipaje medicale, însă, din păcate 
bărbatul rănit grav a decedat. 
Conducătorul autoturismului, 
un bărbat în  vârstă de 50 de ani, 
a fost  testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. 
Cercetările continuă pentru a se 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

 AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI 
PE AUTOSTRADA A3

Incidentul a avut loc pe 

Autostrada A3 București – Ploiești, 
în zona km 62. La fața locului s-a 
deplasat un echipaj de stingere 
și o ambulanță Smurd. Potrivit 
ISU Prahova, incendiul a cuprins 
un autoturism care se deplasa 
pe sensul București – Ploiești. 
Simultan, pompierii militari 
au fost solicitați să intervină și 
pentru stingerea unui incendiu de 

vegetație uscată care se manifesta 
tot în apropiere de Autostrada 
A3, la km 44, pe sensul de mers 
București – Ploiești.

INCENDIU LA ALBEȘTI-
PALEOLOGU

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină, la Albești-
Paleologu, pentru stingerea unui 
incendiu care a cuprins mai multe 
furaje depozitate. La fața locului 
s-au deplasat cinci echipaje de 
stingere. În momentul în care au 
ajuns la fața locului, pompierii 
militari au constatat că focul 
se manifesta pe o suprafață de 
1.000 mp la 250 de baloți mari și 

la un utilaj agricol. Din fericire, 
incidentul nu s-a soldat cu victime.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ANUNȚURI • ANUNȚURI

De fapt, salariații s-au mișcat 
repede pentru că au fost 

amenințați de unii aleși locali cu 
dosarul penal fi indcă, la 31 iulie, 
nu a fost pusă în aplicare HCL 
20/ianuarie 2020. Subiectul a fost 
deschis de viceprimarul Ganea 
și dezvoltat de președintele de 
ședință George Botez, ultimul 
afi rmând tranșant: „Dacă noi am 
stabilit că se va cumpăra acel teren 
și s-au alocat banii respectivi, iar 
după două luni dumneavoastră vă 
permiteți luxul să călcați în picioare 
hotărârile Consiliului Local, veți 

răspunde pentru chestia asta, din 
punctul meu de vedere, inclusiv 
penal. Din momentul acesta 
discutăm cu Codul penal pe masă. 
Aveți un termen de trei zile să faceți 
dovada achiziției terenului (...)”

8 ANI ȘI DOUĂ HCL 
COPY-PASTE PENTRU O

         SIMPLĂ FORMALITATE
De fapt, să fi m noi sănătoși în 

privința hotărârilor CL nepuse 
în practică sau pe care CL nu 
le-a urmărit cu aceeași atenție. Și 

vorbim chiar de actele referitoare la 
cumpărarea aceleiași baze sportive. 
În 2012, Consiliul Local Ploiești 
a aprobat HCL nr. 419 privind 
constituirea comisiei de negociere 
in vederea preluării bazei sportive, 
afl ate în  proprietatea SC Petrotel 
LukOil. Doi ani mai târziu, pe 24 
septembrie 2014, se votează HCL 
356, prin care se aprobă achiziția 
terenului, fi x cu coordonatele de 
mai sus. Președinte de ședință a 
fost George Botez, iar expunerea 
de motive a fost semnată de 
viceprimarul-și atunci, și acum-

Mihai Ganea, prețul fi ind același, 
de 150.000 euro+TVA. De ce nu 
s-a pus în aplicare acea hotărâre 
nu se știe, dar la vremea respectivă 
nu am auzit vreun consilier local 
ofuscându-se pentru neducerea 
la îndeplinire a deciziei aleșilor 
locali sau să-i ameințe pe angajați 
cu dosarele penale. În 2019, 
viceprimarii Ganea și Pană, 
precum și consilierii PSD-ALDE, 
au reluat inițiativa, cu un proiect 
în mare parte copy-paste după 
hotărârea din 2014, dar solicitarea 
s-a lovit de refuzul consilierilor 

PNL, care au tărăgănat să includă 
pe ordinea de zi propunerea. În 
ianuarie s-a ajuns la o înțelegere, 
votul a fost majoritar favorabil, 
iar la începutul lunii august s-a 
anunțat achiziția. A fost nevoie, 
iată, de 8 ani pentru o simplă 
formalitate. 

Viceprimarul Ganea vorbea că 
acolo vor urma să se amenajeze 
un teren de fotbal, o pistă pentru 
atletism, cu facilități pentru 
discipline precum aruncarea 
greutăților, dar și terenuri de volei, 
baschet și handbal.

Ministrul Nelu Tătaru a anunțat că a cerut ofi cialilor Uniunii 
Europene 10 milioane de vaccinuri anti-Covid-19, în momentul 

în care acesta va intra pe piață. Într-o conferință de presă susținută la Iași, 
ofi cialul de la Sănătate a declarat: „Am făcut o solicitare de 10 milioane. 
Am vrut să asigurăm măcar pentru 50% din populație. Să vedem cât 
vom primi din această cantitate cerută”. Primii vaccinați vor fi  cei care 
fac parte din categoriile cele mai expuse, respectiv, angajații din spitale: 
„Acei lucrători care sunt personal medical, cei cu vârste extreme, copii și 
bătrâni, cei care au comorbidități trebuie să benefi cieze de acest vaccin”. 
Tătaru a mai precizat că România poate avea acces la acest medicament 
printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia Europeană. 
La ora actuală, în lume, sunt peste 100 de variante de vaccin în lucru, 
dintre care peste 20 au intrat în faze avansate de testare.

f l i ii i ă d h i di bi hi d l f i l

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A CUMPĂRAT, ÎN SFÂRȘIT, BAZA PRIMĂRIA PLOIEȘTI A CUMPĂRAT, ÎN SFÂRȘIT, BAZA 
SPORTIVĂ LUKOIL CU 150.000 EUROSPORTIVĂ LUKOIL CU 150.000 EURO

Punct fi nal și în această poveste a cumpărării bazei sportive de la 
Lukoil, situată chiar în proximitatea rafi năriei, pe strada Mihai 

Bravu, nr. 241, într-o zonă destul de poluată. Angajații administrației 
publice au pus în aplicare HCL 20/30 ianuarie 2020, inițiată de 
viceprimarii Cristian Ganea și George Pană, plus consilierii PSD-
ALDE, prin care s-a aprobat achiziționarea stadionului (teren în 
suprafață de 22.404 mp, vestiare -275 mp și alte construcții-137mp), 
la prețul de 150.000 euro, la care se adaugă cota legală de TVA. Deci 
în total, suma de plată se ridică la 178.500 euro. La acea oră nu exista 
aprobat bugetul local, deci a mai fost nevoie de ceva timp până când 
s-au găsit resursele fi nanciare, asta în condițiile în care, de 6-8 ani, 
Primăria Ploiești se vaită că nu are bani.

ROMÂNIA A SOLICITAT ROMÂNIA A SOLICITAT 
10 MILIOANE DE DOZE 10 MILIOANE DE DOZE 

DE VACCIN ANTI-COVIDDE VACCIN ANTI-COVID

SC ECOFERM SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare 
intersecție DN1B - Strada Tache Ionescu (KM 15+550), Sat Chițorani, 
com. Bucov, județul Prahova”, propus a fi  amplasat în sat Chițorani, com. 
Bucov.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului 
Prahova și la sediul SC Ecoferm SRL - Boldești Scăieni, în zilele de luni-
vineri, între orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. 

Polițiștii au continuat seria de controale în trafi c 
pentru prevenirea accidentelor rutiere, mai 

mulți conducători auto fi ind depistați, la volan, în 
stare de ebrietate, fără permis sau care aveau dreptul 
de a conduce suspendat. Recordul de alcoolemie 
este deținut de un conducător auto implicat într-un 
accident rutier care s-a produs pe raza municipiului 
Ploiești. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au 
fost sesizaţi cu privire la faptul că un conducător 
auto a fost implicat într-un accident rutier soldat cu 
pagube materiale. În momentul în care s-au deplasat 
la fața locului, oamenii legii au identifi cat un bărbat 
care emana halenă alcoolică. La momentul testării 
cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,12 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. „În cauză, s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub infl uența alcoolului”, 
a precizat IJP Prahova. Acesta, însă nu a fost 
singurul conducător auto depistat la volan în stare 
de ebrietate. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
au oprit, pentru control, în municipiul Ploiești, un 
autoturism condus de un bărbat care circula către 
Șoseaua Nordului dinspre Strada Cameliei. Întrucât 
acesta emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind de 0,86 mg/l alcool 
pur în aerul expirat.  Un alt conducător auto, afl at în 
stare de ebrietate, a fost depistat pe raza localității 

Florești. Șoferul se deplasa  din direcția Dărmănești 
către Filipeștii de Târg. În urma verifi cărilor, s-a 
stabilit faptul că bărbatul consumase alcool înainte 
de a se urca la volan,  fi ind înregistrată o valoare de 
0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, la testarea cu 
aparatul etilotest. Mai mult, polițiștii au constatat că 
bărbatul nu avea permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule. Un alt caz a fost înregistrat 
pe raza localității Bușteni. De data aceasta, polițiștii 
rutieri au depistat la volan un tânăr în vârstă de 24 
de ani, care conducea un autoturism pe DN 1, deși 
avea acest drept suspendat. La testarea cu aparatul 
etilotest, a reieșit o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. În toate cazurile cercetările continuă, 
fi ind deschise dosare penale.
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CJ PRAHOVA ZICE CĂ FINANȚEAZĂ APOLITIC, PENTRU 100 DE CJ PRAHOVA ZICE CĂ FINANȚEAZĂ APOLITIC, PENTRU 100 DE 
LOCALITĂȚI, PROIECTE ÎN VALOARE DE 23 MILIOANE LEI LOCALITĂȚI, PROIECTE ÎN VALOARE DE 23 MILIOANE LEI 

ORAȘELE DIN SFERA PNL AU PRIMIT 
SUME DE 2,49 ORI MAI MICI DECÂT 
LOCALITĂȚILE URBANE CONDUSE 
DE PRIMARI PSD SAU DIN ZONA DE 
INFLUENȚĂ SOCIAL-DEMOCRATĂ
Pentru prima dată în ultimii ani, în 

acest tip de fi nanțare din bugetul județului, 
îmbrăcat sub denumirea de „parteneriate”, 
au fost cuprinse toate cele 14 orașe. Și este 
adevărat, din acest punct de vedere, nu s-a 
ținut deloc cont de apartenența politică a 
primarilor. Diferențe apar, însă, sub aspectul 
sumelor, chestiune care ne determină să nu 
mai fi m atât de siguri de imparțialitatea 
manifestată de aleșii județeni sau de 
Consiliul Județean Prahova, ca instituție 
în sine, teoretic apolitică! Astfel, către 7 
municipii sau orașe cu primari liberali, suma 
alocată se ridică la 1.562.000 lei, în timp ce 
orașele, tot 7 la număr, conduse de primari 
ai PSD ori care au trecut între timp de la 
PNL la PSD (Mizil) sau care candidează în 
cadrul Alianței pentru Prahova (Băicoi), au 
primit mai mult decât dublu (de 2,49 de ori 
mai mult), respectiv, 3.900.000 lei. Să vedem 
însă exact ce sume s-au repartizat pentru 
fi ecare localitate urbană:

-Ploiești (PNL): 500.000 lei pentru 
două proiecte de la Administrația Parcului 
Memorial „Constantin Stere”, respectiv, 
rețea de canalizare plajă (PT+execuție și 
dirigenție de șantier) și adăpost animale 
exotice-reabilitare (PT+execuție);

-Câmpina (PNL): 111.000 lei pentru 
lucrări de așternere covor asfaltic pe strada 
Voila, pe o lungime de 1.600 m;

-Azuga (PNL): 131.000 lei  pentru 
lucrări de amenajare și dotare loc de joacă 
str.Postăvăriei;

-Plopeni (PNL): 197.000 lei pentru 
amenajare parcări și trotuare;

-Sinaia (PNL): 245.000 lei ( 2proiecte) 
pentru dotare cu 5 paturi Secția ATI de la 
Spitalul Orășenesc și reabilitări străzi;

-Slănic (PNL): 148.000 lei, refacere 
beton rutier strada Libertătii;

-Urlați (PNL): 230.000 lei, pentru  
realizare corp de legătură C1-C2, cu 
destinația Cameră de Gardă, din cadrul 
Spitalului Orășenesc;

-Băicoi (Alianța pentru Prahova): 
800.000 lei (2 proiecte) pentru pistă 
biciclete strada Înfrățirii și așternere covor 
bituminos străzi interioare;

-Breaza (PSD): 400.000 lei pentru 
modernizare și reabilitare Bulevardul 
Eroilor;

-Bușteni (PSD): 400.000 lei (2 
proiecte) pentru reparații trotuar adiacent 
Bulevardului Independenței și refacere 
covor asfaltic pe străzile Fântânii și Erou 
Moldoveanu;

-Comarnic (PSD): 500.000 lei (2 
proiecte) pentru modernizarea unor 
segmente de drum din cartierele Podu lui 
Neag, Ghioșești, Poiana, Vatră-Sat și Podu-
Lung;

-Mizil (trecut de la PNL la PSD): 400.000 
lei ( 2 proiecte) pentru modernizare străzi și 
construire trotuar și sistem de evacuare ape 
pluviale pe DJ 100H, str.Fefelei;

-Vălenii de Munte (PSD): 800.000 lei 
(3 proiecte) pentru construcție pod strada 
Dr.Davila, instalații de aer condiționat 

clădire Pediatrie Spital Orășenesc și 
reabilitare și modernizare baza sportivă Bd. 
Nicolae Iorga nr.145;

-Boldești Scăeni (PSD): 600.000 lei 
pentru funcționarea Unității de Asistență 
Medico-Socială (acesta este un parteneriat 
permanent).

COMUNELE CU PRIMARI PSD 
AU PRIMIT SUME DUBLE ÎN 

COMPARAȚIE CU LOCALITĂȚILE CU 
PRIMARI PNL

 Și în privința comunelor s-au păstrat cam 
aceleași afi nități politice: 42 de localități cu 
primari PNL au primit, însumat, 6.338.000 
lei, rezultând o medie de 150. 904 lei/
localitate. În același timp, 30 de așezări 
rurale ce au primari sociali-democrați au 
încasat, de la bugetul județean, 9.600.000 
lei, rezultând o medie de 320.000 lei/
comună, deci dublu în comparație cu 

localitățile cu primari liberali. În cazul 
comunelor cu primari PNL, doar șase 
au obținut sume egale sau mai mari de 
200.000 lei, respectiv, Bucov, Filipeștii de 
Pădure, Gorgota, Puchenii Mari, Scorțeni și 
Târgșoru Vechi. Cele mai mici fonduri, sub 
100.000 lei, au mers către Ariceștii Zeletin, 
Cărbunești, Lapoș și Tătaru. În schimb, în 
cazul așezărilor cu primari PSD, doar cinci 
localități- Blejoi, Jugureni, Predeal Sărari, 
Provița de Sus și Salcia- au avut alocări mai 
mici de 200.000 lei, dar în acest caz nu avem 
nicio primărie care să fi  încasat sub 100.000 
lei, cum s-a întâmplat la liberali. În privința 
primarilor care au trecut de la un partid la 
altul sau vor candida la altă formațiune la 
alegerile din 27 septembrie, cel mai câștigat 
pare a fi  primarul din Poiana Câmpina, care 
a dat lovitura, primind cel mai substanțial  
ajutor fi nanciar dintre toate UAT-urile 
rurale, 450.000 lei!

           Comune din Prahova conduse de primari ai Partidului Național Liberal 
(PNL)

Nr. 
crt. Localitatea Nr. 

proiecte Descriere proiecte Sumă (lei)

1 Albești Paleologu 2 SF extindere rețea gaze, teren 
minifotbal 150.000

2 Apostolache 2 Extindere iluminat public, SF gaze 115.000
3 Ariceștii Zeletin 1 Centru pentru situații de urgență 85.000
4 Baba Ana 1 Amenajare loc de joacă 130.000
5 Bălțești 1 Amenajare drumuri locale 140.000
6 Bătrâni 1 Refacere punte pietonală 100.000
7 Berceni 1 Modenizare drum Berceni-Cătunu 170.000
8 Bertea 1 Modernizare iluminat public 120.000
9 Boldești 

Grădiștea 1 Reabilitare școală 100.000
10 Brebu 2 Trotuare și reabilitare străzi 185.000
11 Bucov 1 Modernizare străzi 240.000
12 Cărbunești 1 Modernizare străzi 99.000
13 Cocorăștii Colț 1 Drum acces, parcare și teren de sport 125.000
14 Cocorăștii Mislii 2 Înlocuire conducte apă, împrejmuire 

bază sportivă 170.000
15 Drajna 1 Reabilitare Școala Ogretin 145.000
16 Drăgănești 1 Pietruire drumuri 145.000
17 Dumbrava 1 Modernizare Cămin cultural 145.000
18 Filipeștii de 

Pădure 2 Mobilier și reovare grupuri sanitare 220.000
19 Filipeștii de Târg 1 Modernizare drum 195.000
20 Florești 1 Modernizare rețea apă 190.000
21 Gorgota 1 Amenajare trotuare 300.000
22 Gornet Cricov 2 Canalizare și rețea gaze 115.000
23 Gura Vitioarei 2 Igienizare școli 120.000
24 Iordăcheanu 1 Amenajare drumuri locale 100.000
25 Lapoș 1 Plobare carosabil 85.000
26 Lipănești 1 Amenajare refugii transport în 

comun 150.000
27 Măgurele 1 Amenajare parc agrement 150.000
28 Mănești 1 Extindere gaze 135.000
29 Plopu 1 Reparație carosabil 120.000
30 Poienarii Burchii 1 Renovare monument istoric 140.000
31 Provița de Jos 1 Reabilitare drumuri 100.000
32 Puchenii Mari 1 Înlocuire conductă apă 200.000
33 Sălciile 1 Distribuție gaze 110.000
34 Scorțeni 2 Reabilitare tribună stadion, reabilitare 

pod 300.000
35 Surani 1 Șanțuri drumuri județene 150.000
36 Șirna 1 Extindere gaze 145.000
37 Tătaru 1 Reparații școală 90.000
38 Teișani 1 Reparații Cămin cultural 125.000
39 Târgșoru Vechi 2 Sală de sport, asfaltare drumuri 304.000
40 Tinosu 1 Extindere gaze 114.000
41 Valea Doft anei 1 Betonare străzi 187.000
42 Vâlcănești 1 Sistem supravegere video 129.000

                                                      TOTAL 6.338.000

Tabel 2
Comune din Prahova conduse de primari ai Partidului Social-Democrat (PSD)

Nr.
crt Localitatea Nr. 

proiecte Descriere proiecte Sumă

1 Adunați 3 Extindere rețea apă, iuluminat public, SF 
gaze 200.000

2 Aluniș 2 Reabilitare încălzire școală, renovare 
sediu poliție comunală 200.000

3 Balta 
Doamnei 2 Înfi ințare aft er school, șanțuri și podețe 250.000

4 Blejoi 1 Intervenții Școala „R. Tudoran” 150.000
5 Călugăreni 1 Modernizare străzi 200.000
6 Ceptura 1 Asfaltare drumuri 200.000
7 Cerașu 3 Intervenții 2 școli, refacere pod rutier 300.000
8 Chiojdeanca 2 Asfaltare drumuri, renovare teren sport 200.000
9 Ciorani 1 Modernizare/dotare loc de joacă 200.000

10 Colceag 1 Covor asfaltic drumuri locale 250.000
11 Cornu 1 Construire grădiniță 400.000
12 Cosminele 1 Extindere școală 200.000
13 Dumbrăvești 1 Reparații drumuri 250.000
14 Fântânele 2 Efi cientizare iluminat, SF gaze 200.000
15 Fulga 2 Reparații parcuri de joacă, intabulare 

drumuri 200.000

16 Gherghița 2 Înfi ințare centru SMURD, ingienizări 
instituții 300.000

17 Gornet 1 Așternere covoare bituminoase drumuri 300.000
18 Gura 

Vadului 1 Amenajare sediu primărie 250.000
19 Izvoarele 1 Reparații drum Schiulești 350.000
20 Jugureni 1 Modernizare străzi 150.000
21 Măgureni 1 Extindere apă 300.000
22 Olari 2 Locuri de joacă, terenuri de minifotbal 350.000
23 Păcureți 1 Extindere rețea apă 300.000
24 Posești 2 Modernizare iluminat public, asfaltare 

drum 300.000

25 Predeal 
Sărari 1 Modernizare iluminat parțial 150.000

26 Provița de 
Sus 2 Intervenții drumuri locale 150.000

27 Râfov 1 Construire teren sport cu nocturnă 350.000
28 Salcia 1 Reparație podețe 150.000
29 Secăria 2 Reabilitare drumuri 200.000
30 Starchiojd 1 Construire pod 270.000
31 Șotrile 2 Extindere gaze, reparații drumuri 210.000
32 Ștefești 1 Modernizare drumuri 200.000
33 Talea 1 Parcare sediu primărie 200.000
34 Telega 1 Extindere distribuție gaze 250.000
35 Tomșani 1 Asfaltare drumuri 400.000
36 Vadu Săpat 1 Rețea canalizare 270.000
37 Valea 

Călugărescă 1 Amenajare intersecții 400.000
30 Vărbilău 1 Extindere clădire pentru sediu primărie 300.000

TOTAL 9.600.000

Tabel 3
                       Primari PNL trecuți la PSD (sau aliați ai PSD) + independenți 

Nr.
Crt. Localitate Număr 

proiecte Denumire proiect Sumă 
(lei)

1 Podenii Noi 2 Reabilitare cămin, modernizare 
drumuri 300.000

2 Poiana Câmpina 1 Modernizare străzi 450.000
3 Sângeru 3 Documentații, nomenclato stradal 280.000
4 Șoimari 1 Modernizare drumuri 240.000

TOTAL 1.270.000
Tabel 4

                                                  Primari PSD trecuți la PNL 
Nr. crt Localitatea Nr. proiecte Descriere proiecte Sumă (lei)

1 Bănești 1 Podeț peste râul Doft ana 200.000
2 Păulești 1 Extindere canalizare 230.000

TOTAL 430.000
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
fl yere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare fl yere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare 

cataloage,   mape de prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afi şe,   
orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat,   agende şi calendare personalizate!

Senatorul Radu Oprea 
nu este foarte explicit și 

nu-și anunță direct retragerea din 
cursa electorală pentru Primăria 
Ploiești, ci se rezumă la a spune că 
PSD Ploiești, organizație pe care o 
conduce ca președinte interimar, 
a luat act de... alianță: „Astăzi, 
Cex-ul Organizației municipale 
PSD Ploiești a validat rezultatul 
negocierilor pentru constituirea 
Alianței pentru Prahova. PSD, 
ProRomânia și PPUSL au înțeles că 
împreună putem fi  mai puternici. 
Candidatul Alianței la Ploiești 
pentru funcția de primar va fi  
cel propus de ProRomânia (...) 
Transmit un mesaj fără echivoc 
colegilor mei că de astăzi suntem 
în campanie electorală pentru ca 
Alianța pentru Prahova să câștige 
alegerile locale.”

Mult mai darnică în explicații, 
fostul prefect, Mădălina Lupea, a 
transmis că va rămâne pe lipsa de 
consilieri: „Vă mulțumesc pentru 
toată căldura și cuvintele frumoase 
cu care ați primit vestea că voi 
candida la funcția de președinte al 

Consiliului Județean Prahova din 
partea Pro România. V-am simțit 
alături de mine și m-ați considerat 
un om demn de încrederea voastră. 
Organizația Pro România Prahova 
a decis (...) să îl susțină (n.n. pentru 
poziția de președinte al CJ) pe 
domnul Bogdan Toader, candidatul 
PSD și actualul președinte al 
Consiliului Județean. În această 
situație, candidatura mea va 
rămâne pentru un post de consilier 
judetean Pro Romania (...) Am 
încredere că, alături de colegii mei 
din Pro România, vă pot reprezenta 
în continuare interesele pentru ca 
Prahova să devină județul pe care 
îl meritați!”

Viceprimarul Cristian Ganea, 
cel a cărui plecare la Pro România 
să zicem că a fost hotărâtă în 
culisele PSD special pentru a fi  
apoi candidatul (pierzător, am 
zice noi) unei alianțe de stânga, 
nu a comentat absolut nimic în 
legătură cu decizia de la masa 
celor trei partide.

Cât despre Bogdan Toader, 
acesta s-a mulțumit cu un mesaj 

care denotă o oarecare stăpânire a 
situației: „Ne-am unit în „Alianța 
pentru Prahova” cu un singur 
obiectiv: dezvoltarea județului 
Prahova! Județul are nevoie, 
mai mult ca oricând, de valorile 
de centru-stânga, de o alianță 
cu idealuri comune și oameni 
pregătiți să gestioneze responsabil 
provocările cauzate de evoluția 
pandemiei, dar, mai ales, să 
deservească interesele prahovenilor 
la un nivel înalt.”

PRIMA LISTĂ CU 
CANDIDAȚII SUSȚINUȚI DE 

ALIANȚĂ
Noua Alianță de centru-stânga 

a anunțat și primii candidați pe 
care îi va susține:

-președinția Consiliului 
Județean, Bogdan Toader, actualul 
șef al CJ Prahova;

-primar al municipiului 
Ploiești, Cristian Mihai Ganea 
(PRO România);

-primar al municipiului 
Câmpina, Nicolae Moisescu 
(PSD).

Pentru alte localități s-au format 
alianțe de câte doi, astfel:

Partidul Social Democrat 
și Partidul Puterii Umaniste 
(Social-Liberal) vor suține 
candidaturi comune în 
următoarele localități: Vălenii 
de Munte (Florin Constantin, 
PSD, primar în exercițiu), Băicoi 
(Marius Constantin, PPUSL, 
actual primar), Boldești-Scăeni 
(Constantin Bucuroiu, PSD, 
primar), Plopeni (Valeriu 
Florea), Talea (Cristian Neagoe, 
PSD, primar), Cocorăștii Mislii 
(Nicolae Coman),  Filipeștii de 
Pădure (Constantin Nicolae 
Stan), Florești (Paul Tretiacenco), 
Măgureni (Gheorghe Iordache, 
PSD, primar), Scorțeni (Marius 
Roșca), Ștefești (Vasile Tăbăraș, 

PSD, primar),  Gura Vitioarei 
(Adrian Moise), Apostolache 
(Stelian Edițoiu), Ariceștii 
Zeletin (Ion Stan), Podenii Noi 
(Mihai Alionte, fost membru 
PNL, primar), Predeal Sărari 
(Eugen Toader, PSD, primar), 
Bucov (Florin Ciobanu),  Baba 
Ana (Dan Samsonovici), Ceptura 
(George Vasile Stanciu), Fântânele 
(Constantin Nițu, PSD, primar), 
Râfov (Paul-Costin Cazanciuc, 
PSD, primar).

Partidul Social Democrat 
și PRO România au candidați 
stabiliți pentru trei localități: 
Urlați (Costin Bolgiu), Starchiojd 
(Cornel Ahmed Gîrbea, PSD, 
primar), Ariceștii Rahtivani 
(Justin Cojan).

CANDIDAȚII PNL-USR-PLUS, COTAȚI CU CANDIDAȚII PNL-USR-PLUS, COTAȚI CU 
PRIMELE ȘANSE LA ALEGERILE DIN TOAMNĂPRIMELE ȘANSE LA ALEGERILE DIN TOAMNĂ
Primul sondaj de opinie apărut în 

Prahova, probabil comandat de 
forțele politice de dreapta, arată că Alianța 
PNL-USR-PLUS conduce detașat în 
preferințele electoratului, la alegerile locale 
din 27 septembrie. Dacă duminica viitoare 
ar avea loc alegeri locale, candidatul PNL-
USR-PLUS la Consiliul Județean Prahova, 
liderul PNL, Iulian Dumitrescu, ar obține 
aproximativ 50,7% din voturi, în timp 
ce candidatul PSD, Bogdan Toader, ar fi  
preferat de 21,1%. În consultarea publică 
realizată în perioada 31 iulie-4 august a 
fost inclusă și Mădălina Lupea, care ar 
fi  întrunit 9,2% din sufragii. Aceasta era 
urmată de Cătălina Bozianu (PMP), cu 
aproximativ 7% și de George Pană (ALDE), 
cu 4,6%. Ceva peste 7% dintre prahoveni 
s-au orientat către alți candidați. La 
primăria Ploiești, candidatul PNL, fostul 
primar Andrei Volosevici, este creditat 
cu 62,1% din intențiile de vot. Următorii 
competitori aproape că nici n-ar mai conta: 
Radu Oprea (PSD), retras între timp, ar fi  
ales doar de 12,6% dintre alegători, Emil 
Calotă (ALDE)- de 7,9%, Răzvan Enescu 
(USR-PLUS)-de 7,1% , Cristian Ganea 
(ProRomânia)- de 4,7%, Dragoș Lucian 
Ionescu (PRM)-de 3,3%.

UN SITE LOCAL ÎI DĂ 
VICTORIOȘI PE VOLOSEVICI 

ȘI DUMITRESCU
Un site local (n.n.-Observatorulph.

ro), pesemne cu vederi de dreapta, a 
efectuat propriul sondaj-independent, i 
se spune- cu două luni înainte de alegeri, 
iar rezultatele diferă ca procente, nu musai 
ca ordine a candidaților la diferite funcții 
ori a partidelor înscrise pe listele de vot. 
Astfel, la Primăria Ploiești, candidatul 
PNL  Andrei Volosevici  se afl ă pe primul 

loc în preferințele ploieștenilor pentru a 
conduce municipiul în următorii patru 
ani, acesta fi ind preferat de  63,72%  din 
electorat. Pe locul doi s-a clasat  Ștefan 
Radu Oprea, cu 9,19%. Pentru consiliul 
municipal, alegătorii din oraș au indicat că 
vor vota PNL- 45,83%, PSD- 18,26%, USR 
PLUS-14,03%, Pro România-5,8%, ALDE-
4,84%, Prahova în Acțiune- 3,51% și PMP-
1,57%. La președinția Consiliului Județean 
Prahova, liderul PNL, Iulian Dumitrescu, 
conduce cu 41,7% în intențiile de vot, iar 

actualul președinte al CJ și al PSD, Bogdan 
Toader, este preferat de 21,16% dintre 
alegătorii care au participat la sondaj. 
În legislativul județean, intervievații ar 
prefera, în ordine, PNL-47,7%, PSD-19,5%, 
USR PLUS-13,54%, Pro România-6,53%, 
ALDE-4,23% și Prahova în Acțiune-2,30%.

LA NIVEL NAȚIONAL, CURS 
ZICE CĂ PSD ȘI PNL SUNT 

UMĂR LA UMĂR
Presa locală, cunoscută drept 

susținătoare a PSD, evocă un sondaj de 
opinie la nivel național realizat de CURS, 
în perioada 29 iulie-5 august 2020. Potrivit 
acestuia, PSD cam sufl ă în ceafa PNL. La 
întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea 
loc alegeri parlamentare ( n.n. – se pare că 
nu ar fi  mari diferențe între preferințele de 
la alegerile locale și parlamentare) cu care 
dintre următoarele partide sau alianțe veți 
vota?”, cei chestionați au răspuns: Partidul 
Național Liberal (PNL)- 31%, Partidul Social 
Democrat (PSD)-28%, Alianța USR PLUS-
14%, Partidul Pro România-7%, Partidul 
Mișcarea Populară (PMP)-5%, Alianța 
Liberalilor și a Democraților (ALDE)-
5%, Partidul Puterii Umaniste (social - 
liberal)-4%, UDMR-4%, alt partid-2%.

Pentru alte localități s au format PSD primar) Gura Vitioarei

PSD, PRO ROMÂNIA ȘI PPUSL AU PSD, PRO ROMÂNIA ȘI PPUSL AU 
FORMAT ALIANȚA PENTRU PRAHOVAFORMAT ALIANȚA PENTRU PRAHOVA
Ceea ce la început circula „pe surse” s-a adeverit întrutotul. PSD, Pro România și PPUSL (fostul 

PUR al lui Dan Voiculescu) au format „Alianța pentru Prahova” în vederea alegerilor locale din 
27 septembrie, iar Radu Oprea (PSD) și Mădălina Lupea (Pro România) și-au retras candidaturile de la 
Primăria Ploiești, respectiv, Consiliul Județean Prahova. De altfel, strategia de lucru a fost croită de la bun 
început în acest fel: cei doi și-au anunțat formal candidatura, în bucătăria internă de partid știindu-se clar 
că niciunul nu va intra în competiție, urmând ca susținerea să meargă către viceprimarul Cristian Ganea, 
pentru Primăria Ploiești  și președintele PSD Bogdan Toader, pentru CJ Prahova.
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Visul ca Republica Moldova să devină stat prezidențial, Igor Dodon l-a împrumutat de la „ultimul dictator al Europei”, Alexandr Lukașenko, și nu a întârziat să-l facă public în 
emisiunea sa „Președintele răspunde”, doldora de fariseism și demnă de tot grotescul. „Ce înseamnă stat prezidențial? Ai dat cu pumnul în masă – uite așa: Șciok! Șciok! – și 

l-ai pus la punct și pe procuror, și pe judecător, și pe deputat, și pe prim-ministru. Pentru că e stat prezidențial! SUA sunt stat prezidențial. Belarus este stat prezidențial, acolo a spus 
președintele, s-a terminat discuția. La noi cu regret nu este stat prezidențial… Ai ales președintele, i-ai dat încredere din partea poporului, lasă-l să lucreze. Nu a făcut față – afară. 
După ce facem regulă, facem parlamentarism ca în Europa. Dar altfel cu acești bandiți nu poți, până nu îi dai cu bâta în cap el nu înțelege”. După alegerile prezidențiale de la 9 mai 
din Belarus e tocmai momentul potrivit să comparăm visul lui Dodon cu realitatea din fosta republică post-sovietică.

UN PREȘEDINTE PE UN SFERT DE VEAC 
ȘI PESTE 

Pe 9 august, în Republica prezidențială Belarus, au avut 
loc alegeri. Desigur, prezidențiale. Este al șaselea scrutin în 
care președintele Alexandr Lukașenko, timp de un sfert de 
veac și mai bine, participă și „câștigă” detașat, din primul tur, 
excepție făcând doar scrutinul din 1994. Atunci Alexandr 
Lukașenko devenea primul președinte al Republicii Belarus 
independente și belorușii jubilau. Toate celelalte scrutine 
au decurs sub semnul dictaturii președintelui și a unor 
persecuții nemaiîntâlnite în statele europene. Și a celor mai 
grosolane falsifi cări a rezultatelor votului. 

Și acest scrutin a decurs într-o atmosferă de presiuni 
nedisimulate și persecuții grosolane din partea autorităților 
fi dele președintelui nu numai asupra contracandidaților, 
dar și a observatorilor independenți ai votului, mai ales 
străini. Centrul „Viasna” (Primăvara – N.M.) pentru 
drepturilor omului de la Minsk relata în preziua alegerilor 
despre zeci de cazuri în care poliția intimida observatorii 
independenți, unii chiar fi ind reținuți. Guvernul de la 
Minsk a folosit în favoarea puterii pandemia, limitând 
numărul observatorilor, deși, la declanșarea ei, președintele 
Lukașenko spunea că e o banală „psihoză” ce poate fi  tratată 
cu votcă, o plimbare cu tractorul sau o vizită la saună. Cu 
o săptămână înainte au fost arestați 33 cetățeni ruși, rămași 
în Belarus după ce au pierdut zborul de legătură spre 
Istanbul, dar considerați mercenari veniți să incite la revolte 
după alegeri. Iar în ajun au fost expulzați trei jurnaliști de 
la postul independent Current Time (canal TV în limba 
rusă al Europei Libere/Libertatea, în colaborare cu Vocea 
Americii), afl ați la Minsk pentru a relata despre campania 
electorală și alegerile prezidențiale. Este pentru prima dată 
când și OSCE renunță să trimită observatori, considerând 
apriori că scrutinul va fi  unul profund viciat.

Mai mulți comentatori și media apreciau că de data 
aceasta alegerile în Belarus „sunt altfel… decât cele cu care 
s-au obișnuit cetățenii. Lukașenko a coborât sub 50%, și chiar 
dacă va câștiga, poporul nu îl va mai susține”. Partidele de 
opoziție nu s-au încumetat (s-au săturat?) să mai participe la 
alegeri, făcând loc la noi fi guri, apariții de premieră: Victor 
Babarîka (de 20 de ani șeful băncii „Gazprom” în Belarus, 
arestat la începutul campaniei electorale), Valer Țîrkala 
(ex-ministru de externe și ambasador în USA, amenințat 
cu un dosar penal și nevoit a se refugia la Kiev), Serghei 
Tihanovski, un bloger dintre cei mai populari. Dar CEC a 
refuzat înregistrarea și acestora, iar organele de forță i-au 
arestat, ultimul fi ind și întemnițat, de rând cu alți potențiali 
contracandidați. Către ziua alegerilor Minskul înregistra 
circa 100 de deținuți politici.

PE LUKAȘENKO NU-L CLINTEȘTE 
VÂNTUL SCHIMBĂRILOR?

Toate acestea au stârnit un puternic val de proteste, 
califi cate de comentatori ca „vântul schimbărilor”. Din 
luna mai oamenii au prins a ieși în număr mare în stradă, 
societatea devenind în scurt timp extrem de politizată. 
Nemulțumirile opoziției și ale societății civile au fost 
captate în ultimele luni de Svetlana Tihanovskaia, ajunsă în 
fruntea unui val politic susținut de în ce în ce mai mulți 
belaruși după ce soțul ei, Serghei Tihanovskii, a fost arestat 
și întemnițat din simplu motiv că a cutezat să candideze 
la prezidențiale. În ultimele săptămâni aceasta reușise să 
atragă mii, chiar zeci de mii de oameni la mitingurile sale 
electorale, într-o manifestare fără precedent a nemulțumirii 
față de regimul dictatorial. Se încadrează într-un trio feminin 
care îl confruntă pe Lukașenko – Veronika Țîpkala și Maria 
Kalesnikova, reprezentantele celor doi potențiali candidați, 
Valer Țîpkala și Viktor Babarika, respinși de CEC. Toate 

trei reprezentau fi gurile schimbării. Autoritățile au ripostat, 
anulând multe mitinguri la Minsk și în alte orașe, reținând 
membri ai campaniei electorale și jurnaliști, așa încât unele 
manifestări aveau loc în pădurile din preajma capitaliei. 
Tânăra candidată spera să aducă un sufl u democratic în 
această țară est-europeană de aproximativ 9,5 milioane de 
locuitori. Pentru prima dată Lukașenko s-a confruntat cu 
o concurență veritabilă din partea opoziției și a principalei 
sale contracandidate la președinție.

Mai mulți analiști se așteptau că în acest scrutin pe 
Lukașenko îl poate învinge practic oricine, el fi ind astăzi 
atât de slab și nepopular, încât belorușii sunt gata să voteze 
în masă pentru soția unui deținut politic. Se poate spune 
că pe Lukașenko îl urăsc astăzi toți pentru că a devenit 
un dictator dintre cei mai cruzi. Urât de funcționari, de 
militari, de cei din organele de forță, dar și de mulți cetățeni 
de rând care gândesc cât de cât liber. Ceea ce-l ține în tron 
este frica și lingușirea slugoilor fi deli. Cu toate acestea, 
Lukașenko s-a declarat sigur pe victorie și a declarat că 
e „prea devreme pentru țara noastră pentru o femeie la 
conducere, că societatea nu e pregătită, că e un job foarte 
greu și dur pentru o femeie”. Tihanovskaia s-a lansat cu un 
program foarte bun, în opinia acelorași comentatori, având 
trei priorități: 1) eliberarea tuturor deținuților politici; 2) 
organizarea unor alegeri parlamentare și prezidențiale libere 
și corecte în următoarea jumătate de an și 3) crearea unui 
guvern de coaliție, din care vor face parte profesioniști din 
opoziție și funcționari care nu s-au compromis cu încălcarea 
drepturilor omului în perioada regimului Lukașenko. Părea 
un plan foarte real ce poate fi  realizat, important era ca 
belorușii să-și poată apăra alegerea și votul. Până la urmă 
se pare că așteptările nu au avut șanse de a se împlini. CEC 
l-a dat învingător pe Alexandr Lukașenko cu un scor de 
80,23%, Svetlanei Tihanovskaia rezervându-i doar 9,9% 
din voturi. Staful Svetlanei Tihanovskaia nu recunoaște 
rezultatele anunțate de CEC – sondajele independente 
sugerează că ea a obținut 71% de voturi, iar Lukașenko doar 
10%. Alt sondaj efectuat la 21 de centre de votare din afara 
țării arată că Țihanovskaia ar fi  câștigat 81,5% din voturi, 
față de numai 6% pentru președintele în exercițiu. Niciuna 
dintre cifre nu a putut fi  verifi cată în mod independent.

UN ȚAR ÎNTR-O MINI UNIUNE 
SOVIETICĂ

De fapt, scrutinul a început nemijlocit pe 4 august, prin 
votul anticipat, o nouă invenție a președintelui Lukașenko, 
sistem criticat de opoziție ca fi ind foarte difi cil de controlat. 
Ce se întâmplă cu cutiile în care se afl ă voturile pe perioada 
nopții, în condițiile în care nu există observatori? De 
când s-a dat startul votării anticipate, autoritățile belaruse 
au reținut, în toată țara, observatori independenți care 
monitorizau votul. Mai multe organizații neguvernamentale 
au semnalat mii de cazuri de încălcare a regulilor în timpul 
votării, ONG-ul „Oameni cinstiți” contabilizând numai la 
Minsk în prima zi de vot peste 2 de mii de astfel de nereguli.

Era și de așteptat. Despre Lukașenko se spune că ar fi  
conservat o „mini Uniune Sovietică”. Regimul lui dictatorial 
se sprijină pe serviciul secret KGB, ce poartă în Belarus 
același nume al defunctei URSS. Prin referendum, șeful de 
la Minsk a modifi cat Constituția să poată fi  reales nelimitat. 
Un parlament deposedat de putere, opoziția liberală împinsă 
în ofsaid, iar presa cenzurată. Mulți politicieni de opoziție 
dispar fără urmă, protestele anti-putere sunt de fi ecare 
dată înăbușite cu cruzime. Fost șef de kolhoz, ales pentru 
prima dată președinte pe 10 iulie 1994, de atunci până în 
prezent a rămas fi del stilului de conducere al unui „părinte 
al națiunii”, numit la începuturi „Batjka” (tătucu). Violența 
sa vine din copilărie – a crescut fără tată, la școală a fost un 
elev difi cil, fi ind la evidența miliției. A absolvit pedagogia, 
dar s-a reprofi lat pe organizarea producției agricole. 
Serviciul militar și l-a satisfăcut în trupele de grăniceri ale 
KGB-ului sovietic unde ajunge comandant adjunct al unei 
campanii de tancuri. În civil ajunge director de sovhoz, 
funcție pe care nu o va părăsi până e ales președinte. În 1990 
devine deputat în Sovietul Suprem, unde, fi ind în fruntea 
comisiei pentru studierea structurilor comerciale, va critica 
aprig președintele Sovietului Miniștrilor Veaceslav Kebici, 
ulterior președintele Sovietului Suprem Stanislav Șușkevici. 
După puciul din august 1991 va cere demisia primelor 
persoane de la putere, tot el este singurul deputat care a 

votat împotriva sucombării URSS, mai târziu califi când 
destrămarea imperiului sovietic ca „cea mai mare catastrofă 
geopolitică a secolului XX”. 

Svetlana Tihanovskaia, 37 de ani, este o fostă profesoară 
de engleză, casnică în prezent, femeie foarte curajoasă, dar 
fără experiență, nici politică, nici de administrare a statului, 
cu un program vag, alimentat exclusiv de nemulțumirea 
segmentului de protestatari și de promisiuni de schimbări 
radicale. Până nu demult nu era deloc cunoscută ca un lider 
politic, așa încât revendicările stafului său pot fi  puse sub 
semnul întrebării. 

„ȘTIU CĂ POPORUL BELARUS SE VA 
TREZI MÂINE ÎNTR-O NOUĂ ȚARĂ”

Votul din 9 august s-a caracterizat prin cozi lungi atât în 
fața centrelor de votare din țară, cât mai ales din diasporă. 
După închiderea secțiilor de vot și anunțul rezultatelor 
prealabile mii de protestatari au umplut străzile principale 
din orașele Vitebsk, Moghiliov, ale capitalei. Pe arterele 
Minskului și-au făcut apariția tunuri de apă și tehnică 
militară. Ciocnirile violente dintre poliție și protestatari au 
continuat și luni și s-au lăsat cu peste 300 persoane reținute, 
inclusiv circa 20 jurnaliști și 40 de observatori, mulți răniți 
și doi decedați. Luni Svetlana Tihanovskaia a fost reținută 
în incinta CEC-ului, echipa anunțând dispariția ei. Marți 
dimineață ministrul de externe lituanian, Linas Linkevicius, 
a postat un anunț pe Twitter, că Tihanovskaia „este în 
siguranță și se afl ă acum în Lituania”. Atât protestatarii din 
țară, cât și diaspora scandează „Lukașenko, pleacă!”. Timpul 
lui Lukașenko s-a terminat, cred comentatorii politici. Să 
aibă dreptate? Mâine poporul belarus se va trezi într-o altă 
țară, cum afi rmă Tihanovskaia? 

Mai multe țări și-au exprimat îngrijorarea față de cruzimea 
cu care sunt reprimați manifestanții, inclusiv Germania, 
România, SUA. Și Președinta Comisiei Europene, Ursula 
von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestațiilor 
din Belarus, cerând numărarea „exactă” a voturilor 
exprimate la alegerile prezidențiale din fosta republică 
sovietică. În pofi da acestora și a rezultatelor dubioase, 
Igor Dodon a fost primul și deocamdată singurul care s-a 
grăbit să-l felicite pe Alexandr Lukașenko „cu victoria în 
alegerile prezidențiale”, făcând-o din numele propriu, dar și 
a „poporului moldovenesc”. Să-i fi  raportat cei doi socialiști, 
Adrian Lebedinschi și Alexandru Jolnaci, trimișii săi să 
participe la misiunea de observare a alegerilor, chipurile în 
calitate de membri ai Grupului internațional de observatori 
al Adunării Interparlamentare, că scrutinul a fost perfect 
sau Dodon arde de nerăbdare să ajungă un Lukașenko la 
Chișinău? Pe plan internațional, Lukașenko e considerat 
un jucător independent, ce acționează în interesul statului 
său, pe când Dodon este văzut ca o sarbădă marionetă a 
unei capitale străine. Dacă acea capitală identifi că o altă 
marionetă, steaua politică a lui Dodon și PSRM apune 
pentru totdeauna. Reputația lui Lukașenko nu este pătată 
public de corupție, nu a fost prins luând „kuleoașe” de la 
oligarhi și de peste hotare. Și nici acceptând comenzi de 
la președintele Erdogan în schimbul profesorilor turci. 
Președintele Dodon e corupt până-n măduva oaselor, e o 
rușine a țării sale. Acum își dorește un regim ca în Belarus? 
Halul în care poliția s-a răfuit cu veteranii protestatari ori 
zăvozii săi socialiști, Furculiță, Bătrîncea și Bolea, cu colegul 
lor Ștefan Gațcan, demonstrează apucături dictatoriale 
demne de ale lui Lukașenko. Dodon vrea stat prezidențial, 
în care să-i pună pe toți la punct bătând cu pumnul în masă. 
Sau chiar cu bâta în cap. 

Dacă la Minsk se scandează „Lukașenko, pleacă!”, la 
Chișinău, de pe acum, e rândul lozincii preelectorale: 
„Dodon, nu candida!” 

„AȘ DA CU PUMNUL ÎN MASĂ ȘI AR FI KUZKINA MATI CU EI”„AȘ DA CU PUMNUL ÎN MASĂ ȘI AR FI KUZKINA MATI CU EI”

votat împotriva sucombării URSS mai târziu calificând

DODON SE VREA LUKAȘENKO:DODON SE VREA LUKAȘENKO:

UN PREȘEDINTE PE UN SFERT DE VEAC
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Nu era atât de clar dacă fostul primar 
al Teheranului și candidat de trei ori 

la președinţie, Mohamed Baqer Galibaf, va 
reuși să preia funcţia de purtător de cuvânt, 
întrucât a fost ales cu 230 din cele 264 de 
voturi. Alegerea lui Galibaf, un gardian 
revoluţionar care a luptat în războiul 
împotriva Irakului și care mai târziu a 
fost comandantul poliţiei din Teheran, are 
multe lecturi pe scena politică iraniană, 
unde sforile sunt trase de luni întregi în 
vederea scenariului alegerilor prezidenţiale 
din 2021, la care Hassan Rohani nu va 
mai putea participa. Este foarte puţin 
probabil ca un candidat moderat (ca să nu 

mai vorbim de reformist) să aibă șanse să 
păstreze funcţia de președinte. Unul dintre 
motive este legat de pierderea prestigiului 
lui Rohani – și, prin urmare, al taberei 
politice pe care o reprezintă – în faţa acelui 
grup intens al societăţii care l-a votat în 
speranţa unei deschideri sociale mai mari și 
a unor oportunităţi economice.

„Ei înșiși și-au distrus teatrul. Ne motivează 
să votăm cu iluzia că unii candidaţi sunt mai 
buni decât alţii, dar în fi nal sunt la fel. Rohani 
ne-a păcălit pe toţi”. Un economist în vârstă 
de 32 de ani deplânge și faptul că Galibaf a 
fost noul purtător de cuvânt: „Oamenii nu 
au încredere în el, el a pierdut alegerile de trei 

ani, iar acum l-au plasat acolo într-una din 
cele mai importante poziţii”.

Pentru a înţelege victoria conservatorilor 
și a lui Galibat, este necesar să adăugăm 
apatia populaţiei faţă de clasa politică și faţă 
de controlul de fi er exercitat de Consiliul 
Gardienilor, acel comitet exclusiv format 
din 12 clerici care evaluează credinţele 
religioase și revoluţionare ale candidaţilor 
și care a ajuns să contureze profi lul 
politicienilor care obţin un loc în instituţii 
prin vot popular.

Cu această ocazie, peste 8.000 de 
precandidaţi au fost descalifi caţi, printre 
aceștia afl ându-se și nume infl uente ale 
regimului precum Ali Motahari, fi ul 
unuia dintre cei mai cunoscuţi clerici ai 
Revoluţiei. Motahari, care de-a lungul 
anilor a devenit un presupus politician 
moderat este departe de a fi  un om cu idei 
liberale. Dar nici așa nu a fost clasifi cat, 
în ciuda faptului că până acum câteva 
zile a deţinut funcţia de vicepreședinte al 
Parlamentului. Astăzi această poziţie este 
deţinută de doi conservatori din linia dură, 
care vor domina nu numai acest Parlament, 

ci și sectorul judiciar, condus de clericul 
Ibrahim Raisi. Ironia este că atât Raisi, cât și 
Galibat, au fost cei mai mari doi concurenţi 
ai lui Hasan Rohani la alegerile din 2017. 
Și, chiar mai ironic, este că amândoi și-au 
prezentat candidaturile la fi nalul cursei 
pentru a încerca să-l învingă pe președinte, 
pe care îl critică mai ales pentru felul în care 
a negociat acordul nuclear.

Acum când toate sforile se trag de către 
conservatori pentru a prelua controlul 
asupra instituţiilor, Raisi și Galibaf ocupă 
cele mai importante două poziţii din ţară 
după cea de lider și președinte suprem. 
Galibaf îl înlocuiește pe Ali Larijani, unul 
dintre membrii acelui clan familial care 
a deţinut unele dintre cele mai înalte 
poziţii din regim. Larijani, care a servit ca 
intermediar între Rohani și Parlament, 
a decis să nu-și prezinte candidatura din 
motive încă incerte, deși se spune că se afl ă 
în cursa pentru secretariatul Consiliului 
Suprem de Securitate Naţională, entitatea 
unde se iau deciziile privind securitatea 
Iranului, inclusiv cele legate de Siria, Liban 
sau Irak. Într-o altă mișcare de sfori, liderul 
suprem l-a numit consilier…

u era atât de clar dacă fostul primar mai vorbim de reformist) să aibă șanse să

S-a spus că noul Parlament iranian va rămâne în mâinile celui mai conservator și 
chiar radical sector al ţării, care se opune politicilor actualului guvern. Aceasta a 

fost sentinţa dată de rezultatul alegerilor din 21 februarie a.c. – care vor intra în istorie 
pentru participarea lor scăzută -, când mii de candidaţi reformiști, dar mai ales cei 
moderaţi legaţi de Guvern, au fost descalifi caţi de Consiliul Gardienilor, consemnează 
ziarul spaniol Vanguardia.

Anunţat la sfârșitul lui 
ianuarie a.c. la Washington, 

planul prevede anexarea de către 
Israel a coloniilor sale din Valea 
Iordanului – ocupată din 1967 
de statul israelian – și un stat 
palestinian demilitarizat pe un 
teritoriu limitat și fără comunitate 
și fără Ierusalimul de Est drept 
capitală.

Palestinienii au criticat acest 
plan, dar fără a furniza până acum 
o alternativă. „Noi am prezentat 
o contra-propunere cvartetului 
(Uniunea Europeană, ONU, Rusia 
și Statele Unite, n.r.)”, a declarat 
prim-ministrul palestinian, 
Mohammed Shtayyeh, care a 
precizat că acest text de patru 
pagini și jumătate propune crearea 

unui „stat suveran, independent și 
demilitarizat”.

Textul propune și „modifi cări 
minore la trasarea frontierelor când 
e cazul”, a arătat el într-o întâlnire 
cu jurnaliștii străini la Ramallah, 
sediul Autorităţii Palestiniene, 
precizând că transferul de teritorii 
propus se va face „de la egal la 
egal” în ce privește „dimensiunea 
și valoarea”.

În ultimul deceniu, populaţia 
din cele o sută de colonii 
israeliene din Cisiordania a 
crescut cu 50% depășind 450.000 
de locuitori. Plus cele 2,7 milioane 
de palestinieni care trăiesc  de 
asemenea pe acest teritoriu.

Secretarul general al 
Organizaţiei pentru Eliberarea 
Palestinei (OEP), Saeb Erakat, 
a precizat că s-a întâlnit cu 
reprezentanţii Rusiei, Uniunii 
Europene (UE) și ONU pentru 
a discuta despre proiectul de 
anexare, dar nu și cu al Statelor 
Unite. Deoarece palestinienii 
au tăiat toate punţile politice cu 
Washingtonul de la recunoașterea 
de către acesta, în decembrie 2017, 
a Ierusalimului drept capitală a 
Israelului. Erakat a arătat că a remis 
acestor membri ai Cvartetului 
o scrisoare a președintelui 
palestinian, Mahmud Abbas, în 
care „cere formarea unei coaliţii 
internaţionale împotriva anexării 
și o reuniune a tuturor ţărilor care 
se opun acesteia”.

„SANCŢIUNI, FRUSTRĂRI”
UE se opune proiectului de 

anexare fără a anunţa totuși în 
acest stadiu măsuri contra acestui 
plan care trebuie să se afl e în 
centrul vizitei la Ierusalim și în 
Iordania a lui Heiko Maas, șeful 
diplomaţiei germane, a cărui ţară 
a preluat președinţia rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene la 
1 iulie a.c.

Recunoașterea unui stat 
palestinian, sancţiuni 
împotriva Israelului sau 
altele: numeroase ţări 
europene își pun întrebări 
în legătură cu linia pe 
care s-o adopte pentru a 
descuraja Israelul să meargă 
înainte cu acest plan și 
ce măsură să ia în caz de 
anexare efectivă, subliniază 
surse diplomatice.

„Dorim ca Israelul 
să resimtă presiunea 
internaţională (…). Pentru 
prima dată, aliaţii politici 
europeni discută despre 
sancţiuni contra Israelului, 
deoarece le-am cerut-o”, 
a afi rmat Shtayyeh. 
„Recunoașterea (unui stat 
palestinian, n.r.) este o 
măsură preventivă contra 
anexării și sancţiunile 
sunt o alta, adiţională”, a 
adăugat el.

În următoarele zile, 

s-au înmulţit manifestaţiile în 
Cisiordania, dar și în Israel contra 
proiectului de anexare, fără a 
aduna până acum multă lume 
de partea palestiniană. „Mânia 
este prezentă, insatisfacţia este 
prezentă, frustrarea este prezentă 
și totul este o reţetă pentru mai 
multe probleme”, a estimat 
Shtayyeh, dând totuși asigurări 
că Autoritatea Palestiniană a lui 
Mahmud Abbas dorește să evite 
„haosul”.

PALESTINIENII AU FĂCUT O CONTRA - PROPUNERE PALESTINIENII AU FĂCUT O CONTRA - PROPUNERE 
LA PLANUL LUI TRUMPLA PLANUL LUI TRUMP

Palestinienii au anunţat că au prezentat o contra-propunere la 
planul american pentru Orientul Mijlociu și au făcut apel la 

europeni să facă presiuni asupra Israelului, pentru a evita anexarea 
unor bucăţi din Cisiordania ocupată.

Confl ictul israeliano-palestinian reapare progresiv pe scena 
regională și internaţională. Lucru sigur, israelieni, palestinieni, 
europeni și ofi ciali ai ONU se agită în aceste zile la apropierea unei 
date cheie. La 1 iulie, noul guvern de uniune israelian condus de 
prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării, Benny 
Gantz, au prezentat strategia pentru punerea în practică a planului 
administraţiei Trump salutat de partea israeliană ca o „oportunitate 
istorică”, reamintește Courrier International.
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Pe Viorel Moldovan îl 
recomandă valoarea. Pare 

așa, o replică de lemn, doar că la 
el chiar nu e. Moldovan are o carte 
de vizită în fața căreia îți scoți 
pălăria, cum ziceam mai sus, de 
la crema fotbalului autohton, și 
până în Hexagon, Anglia, Turcia 

sau Elveția. 70 de goluri pentru 
echipa națională. Și câteva echipe 
antrenate, plus o promovare, cu 
Chindia. Și l-ar mai recomanda 
ceva: bunul simț de ardelean pur 
sânge și foamea asta despre care tot 
vorbește. Foamea de performanță 
care ne stăpânește și pe noi, fanii 

Petrolului, de ceva vreme.... 
Moldo-but, cum i se spunea la 
Nantes, a semnat pentru doi ani 
cu ”lupii galbeni”, să-i urăm succes 
și să rămână și mai mult.

Bine ai venit în ”haită”, așa 
cum spuneai chiar tu... Ai 
promis cumva că vei fi  ”masculul 
alfa” pe care îl tot așteaptă fanii 
Petrolului, spune-mi câteva 
dintre atuurile tale...

Atuuri: 
- 1. MUNCĂ

 - 2. PASIUNE
 - 3. TENACITATE

 -4. SPIRIT DE LUPTĂTOR
-5. FOAME DE PERFORMANȚĂ

O galerie ”vie”, ”rea”, așa cum 
este cea a Petrolului poate fi  un 
dezavantaj sau un avantaj în 
economia unui obiectiv major. 
Despre jucător știu că funcționa 
la parametri optimi, dar 
antrenorul Viorel Moldovan se 
simte bine ”la presiune”? 

Nu există dezavantaje din 
punctul meu de vedere în a avea o 
galerie ”vie” sau ”rea”, din contră, 
consider că este un mare avantaj. 
Iar noi, prin ceea ce vom arăta 
în teren ca atitudine, implicare, 
caracter, fotbal efi cient,  trebuie 
să profi tăm la maximum de 
susținerea galeriei, sunt convins 
că așa va fi . Numai uniți putem 
reuși, iar momentele difi cile să le 
trăim împreună. Și ca jucător, și ca 
antrenor mi-a plăcut și îmi place 
să am pentru cine lupta, iubesc 

presiunea, am nevoie de ea... 

Când ai primit oferta, cât timp 
ți-a luat până să te decizi că vrei 
să fi i antrenorul Petrolului?

Numai o noapte...

Spune-mi un motto al 
antrenorului Viorel Moldovan....

Dacă vreodată voi apleca 

fruntea, va fi  doar ca să-mi admir 
pantofi i...

Ce ai vrea să le spui tuturor 
fanilor Petrolului care citesc 
acum Ziarul Ploieștii, ce aștepți 
de la ei?

Oamenii care luptă pot pierde, 
oamenii care nu luptă au pierdut 
deja...
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TEODOR TEODOR 
MARIN, MARIN, 

MEDALIE DE MEDALIE DE 
ARGINT LA ARGINT LA 
CN PENTRU CN PENTRU 
JUNIORI 3JUNIORI 3
Atletul Teodor Marin a reușit, în 

proba de 400 de metri, cea mai bună 
performanță a sportivilor de la CSŞ Ploiești, 
elevul pregătit de profesoara Maria Andrei 
reuşind, cu timpul de 52.03 secunde, să câştige 
medalia de argint, la egalitate cu sportivul de 
la CSM București, Antonio Lăzărescu în Finala 
Campionatului Național de Atletism pentru 
juniori categoria 3. Competiția a avut loc în 
zilele de 7 și 8 august, pe Stadionul „Iolanda 
Balaș” din Capitală, la concurs participând 
peste 300 de sportivi. Teodor Marin a mai fost 
aproape de o clasare pe podium la proba de 
200 m, la care s-a situat pe locul 4.

CSO PLOPENI A PROMOVAT ÎN LIGA A TREIA!ATLETISMATLETISM

presiunea am nevoie de ea fruntea va fi doar ca să mi admir

e Viorel Moldovan îl sau Elveția 70 de goluri pentru
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VIOREL MOLDOVAN: ”IUBESC VIOREL MOLDOVAN: ”IUBESC 
PRESIUNEA, AM NEVOIE DE EA!”PRESIUNEA, AM NEVOIE DE EA!”

”HAITA” ARE ”MASCUL ALPHA”!

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

De ce am scos această frază, din tot ceea ce mi-a spus noul antrenor al Petrolului? Poate pentru 
că înainte să compun întrebările pentru acest fl ash interviu, fi x asta avea în minte: pe jucătorul 

Viorel Moldovan în diverse puncte fi erbinți din țară, de la Ștefan cel Mare la Timișoara, în Giulești, 
plângând ca un copil după sfertul UEFA cu Steaua. Sau pe jucătorul Viorel Moldovan vopsit blond la 
”mondialul” din 98.... 

Performanță extraordinară a echipei 
de fotbal CSO Plopeni, care a 

promovat în liga a treia, în condiții speciale, 
cu doar 14 jucători valizi la ultimul joc din 
“barajul” de promovare. 

După un egal, 2-2, cu CSM Oltenița 
a venit, pe stadionul Gloria din Buzău, 
confi rmarea în jocul cu Viitorul Domnești. 
Plopenarii au câștigat cu 1-0, gol Iancu, 
în repriza secundă, și au avansat în Liga a 
III-a la egalitate de puncte, patru, cu liderul 
grupei, CSM Oltenița. 

Este o performanță importantă realizată 
de CSO Plopeni, care face pași siguri pe 
calea revenirii unei echipe de tradiție în 
prim planul fotbalului românesc.

Iată și artizanii acestei performanțe 
pentru fotbalul din Plopeni și pentru cel 
prahovean:

Preşedinte de onoare: Dragoş Niţă
Director general: Ştefan Huza
Preşedinte Executiv: Rapu Perpelea
Antrenor principal: Iulius Mărgărit
Antrenor secund: Silvian Dobre

Director sportiv: Ion Cernica
Organizator competiţii: Cristian Boca
Maseur: Marius Voicilă
Administrator bază sportivă: Emil Huza
Lot de jucători: 
Ionuț Marinică, Ionuț Filip, Andrei 

Rusu, Dragoș Chejnoiu, Bogdan Minea, 
Angelin Butufei, Cătălin Vlad, Cristian 
Gavrilă, Radu Huza, Andrei Ciobanu, 
Cristian Mihai, Ionuț Iancu, Vasile Trică, 
Valentin Ion, Robert Panait, Andrei 
Puiuleț, Vasile Marinescu.
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Cu siguranţă ni se pare 
ciudat ca cineva să nu aibă 

nume de familie, însă, în această 
ţară europeană este o excepţie, 
Islanda are câteva particularităţi 
atunci când vine vorba de nume. 
În primul rând, islandezii nu au 
nume de familie.

În al doilea rând, nu se ia 
numele soţului după căsătorie. În 
al treilea rând, atunci când se alege 
numele unui copil, este necesar 
să alegi dintr-o listă aprobată 
de guvern. Dar care este sensul 
acestor reguli ciudate?

Spre deosebire de celelalte 
ţări occidentale, islandezii nu 

folosesc nume de familie. Numele 
oamenilor face referire la numele 
tatălui sau al mamei și nu se referă 
la descendenţa istorică a familiei.

Deși această ţară împărtășește 
o moștenire culturală comună 
cu celelalte ţări scandinave 
(Norvegia, Danemarca și Suedia), 
doar Islanda este cea care continuă 
să folosească sistemul „numelui 
de mijloc” care era folosit în trecut 
în toată Scandinavia.

Astfel, numele unui islandez se 
formează prin adăugarea sufi xului 
– son (fi u) și – dottir (fi ică). De 
exemplu, Lennart Torstensson, 
adică Lennart fi ul lui Torstens. 

Dacă copilul nu are tată, atunci 
„numele de mijloc” îi este dat de 
mamă.

Un alt exemplu este cântăreaţa 
Bjork. Numele ei este Guomundur, 
făcând-o Bjork Guomundsdottir.

O ramifi care culturală a acestei 
tradiţii este faptul că femeile 
islandeze nu iau numele soţilor la 
căsătorie, întrucât pur și simplu 
nu are niciun sens. Femeia nu 
poate fi  fi ul cuiva, ci fi ica cuiva.

De obicei, islandezii folosesc 
un singur nume, iar „numele de 
mijloc” este utilizat doar pentru 
a evita confuzia cu persoane cu 
același nume.

De exemplu, islandezii îl 
numesc pe președintele ţării pur 
și simplu Guoni, cântăreaţa Bjork 

este numită doar Bjork. O excepţie 
de la această regulă fac imigranţii.

 atlas-geografi c.net

ŢARA ÎN CARE OAMENII NU AU NUME DE FAMILIE

În primul rând trebuie amintit rolul 
bisericilor în jurul cărora au apărut încă 

din sec XVII primele forme de învățătură 
(mi se pare prea pretențios să le spun scoli 
întrucât se învăța doar cititul, scrisul și 
cântece religioase). Și nu toate bisericile 
ci numai cele mai de vază din Ploiești, cu 
dascăli  dornici de a împărtăși cunoștințele 
tinerilor. Amintesc aici bisericile  Sf-ții 
Petru si Pavel, Sf-ții Împărați, Sf Gheorghe 
Vechi, Sf Spiridon, Sf-ții Voievozi. 

Biserica Sf-ții Petru și Pavel va fi  cea care 
va da un brend renumit învățământului 
ploieștean. Ctitoria lui Matei Basarab este 
de altfel și cea mai veche biserică zidită din 
Ploiești. În Monografi a sa M. Sevastos arată 
ca an al ctitoriei 1639 când domnitorul 
Matei Basarab, ridică această biserică după 
victoria repurtată împotriva lui Vasile 
Lupu în 1637 de pe râul Teleajen. Țin să 
amintesc cuvintele lui Nicolae Iorga despre 
acest mare domnitor român, care a venit 
în scaun “nu numai pentru a se trufi  cu 
purtarea semnelor domnești ci și pentru că 
el dorea să aducă înapoi trecutul; trecutul de 
bogăție,de cinste, de putere, de mândrie și 
de învățătură” al acestui neam.

Un document al domnitorului Alexandru 
Ipsilanti de la 1776 ne dă prima informare 
ofi cială de înfi ințare a unei școli publice 
domnești. Aceasta însă de abia din 1777 
va funcționa cu un dascăl ce va fi  plătit 
cu 5 fl orini pe lună (după propunerea 
mitropolitului  Grigorie pentru a fi  asemeni 
dascălului din Târgoviște) . Regulamentul 
Organic va fi  însă momentul în care 
învățământul și în special cel public va primi 
un sufl u  nou, urmând să se înfi ințeze   școli 
începătoare “pentru amândouă secsurile” 
în fi ecare căpitănie de loc a județelor și se 

hotărăște pentru predarea materiilor prin 
metoda “Lancaster” (pedagog englez). 
Astfel  la 25 aprilie  1832  se deschid 
cursurile Școlii Naționale din Ploiești 
“școală începătoare”, sub conducerea 
profesorului (Pitar) Gheorghe Mălureanu, 
odată cu aceasta începând  în Ploiești un 
învăţământ organizat pe baza unui sistem 
pedagogic, cel lancasterian (era metoda 
monitorilor supravegheați de un învățător). 
În primul an de funcționare “școlarii erau 
numai din Ploiești și toți fi i de români”. 
Curat discriminare! Dar şi naționalism 
local! Din al doilea an însă a crescut 
numărul de elevi și sunt și din alte județe 
dar și de naționalități diferite (sârbi, bulgari, 
germani, greci). În afară de școala publică 
românească în Ploiești în acel moment 
(1834)  mai funcționau (după un raport al 
lui Gheorghe Mălureanu) încă 7 școli cu 
predare în limba română și două cu predare 
în limba greacă.   

La început nu a existat un local special 
amenajat ci au fost închiriate imobile care să 
ofere un minim de condiții de desfășurare 
a învățământului. Pe rând au fost închiriate 
casele lui Iordache Politimos în Sfi nții 
Voievozi, ale lui Kir Dumitru Grecu  
(clădirea de pe strada Stefan cel Mare nr. 22 
vis-a-vis de Biserica romano-catolică), iar 
din 1837 în “casele mici” ale  lui Iordache 
Cantacuzino, complexul de locuinţe şi anexe, 
care se găsea între actualele străzi Ștefan cel 
Mare, Dr. Bagdazar şi Bunavestire. Precizez 
că, din acest complex de clădiri cumpărat de 
urbe în 1839, respectiv  atenanse1e (clădiri 
secundare) cu casa îngrijitoru1ui,  au fost din 
1837 şi până în 1905 , ”Şcoala domnească de 
Băieți nr. 1” . În această clădire  au învăţat 
peste 65 serii de copii printre care şi Ion 

Luca Caragiale (1859-1863 și 1864-1866), 
iar matematicianul Dimitrie Pompeiu a fost 
institutor intre 1893 si 1898. 

În anul 1847  ia fi ință Școala Publică de 
Fete din Ploiești. 

Și un moment demn de amintit. Încă din 
1862 ploieștenii își manifestă dorința de a 
avea un gimnaziu-”că este trebuință de un 
gimnaziu domnesc pentru oricare copil, 
care are har la învățătură” - precum și de o 
clădire pentru acesta.  Deși 1864 nu a fost un 
an prea rodnic pentru negustorii ploieșteni, 
aceștia  alături de “poporul înțelegător din 
Ploiesti al însemnătații facerii gimnaziului”, 
au contribuit  care cum au putut, cu 
materiale sau cu bani (s-au strâns peste 
110.000 lei). Se cuvine să amintim  și dintre 
proprietarii cei mari care au făcut “ofrande”: 
Cantacuzino-Măgureanu, Cantacuzino 
– Râfoveanu, Filitis, Hagi- Hristu dar și 
dintre negustori: Th eodor și Ghiță Ioan, 
Ilie Mincu, Ghica Naciovici, Curte, Hagi 
Pitiș, Dimitiade, Radovici, Dobrogenii, 
Mimis și încă mulți alții.  Tot în anul 1864 
încep cursurile gimnaziului în localul Școlii 
Primare de Băieți  nr. 1. Și în decembrie 
1864 (pentru că era o vreme bună) încep 
lucrările la clădirea gimnaziului pe “plațul 
Bărcăneștilor” (o prelungire către nord a 
Târgului din afara cuprinsă între străzile 
Dr. Bagdazar, Gheorghe Lazăr și Nicolae 
Bălcescu). În Autobiografi a sa, Zacharia 
Antinescu consemna:”Și tot omul ce trece 
prin ulița aceasta se oprește și privește  cu 
bucurie  cum se împlinește un gând și o 
vrere a lui, a orășanului din Ploesti, care 
vrea să dea copilul lui la o școală înaltă”

La 31 mai 1865  se pune piatra 
fundamentală la construcția clădirii 
“Gimnaziului de băieți”; lucrarea va fi  
executată de meșterul Anghel Ioniță 
(“zidar făcător de biserici”), după planurile 

marelui arhitect Alexandru Orăscu (parinte 
al arhitecturii romanești) . Arhitectul 
Alexandru Orăscu este cel care a proiectat 
și  Palatul Universităţii (1857-1869) din 
București. 

Directorul gimnaziului, Mihail 
Georgescu, “după ce rosti discursul său 
ocazional”, se adresă “către cetațenii și 
județenii prezenți, cerându-le să se apropie, 
spre a pune cu toții piatra fundamentală” . 
Zacharia Antinescu  (un  pașoptist ardelean 
prigonit de guvernul austriac pentru opiniile 
lui naționaliste și care și-a găsit menirea în 
primitoarea noastră urbe) a dat citire unei 
ode cu mottoul “Scientele basa veritas”, 
imprimata pe hârtie tricoloră și care a fost 
împărțită participanților. De altfel acest 
motto va fi  înscris și pe frontispiciul clădirii 
după ce va fi  fi nalizată.

Înainte de punerea pietrei fundamentale a 
viitorului gimnaziu ploieștean, tot Zacharia 
Antinescu a citit un document compus 
și scris de el pe pergament, care ulterior a 
fost închis într-o butelie groasă, și depus 
în fundația clădirii. Citez din document 
chemarea pe care o face tinerilor “Fiecare 
Gintă Română din generație în generație să 
prospere prin școli imitând faptele cele mari 
și utile, spre a deveni demni de glorioșii lor 
străbuni” .    

Tot Zacharia Antinescu este nașul 
gimnaziului, botezându-l “ Sfi nții Petru și 
Pavel” (dupa edifi ciu simbol al Ploieștiului, 
Biserica Domnească, despre care am vorbit 
mai sus), fapt ofi cializat  la 5 august 1866 
prin Ordinul Ministrului nr. 7585, an în 
care gimnaziul începe cursurile în noul local 
(în fapt s-a realizat în prima fază numai 
parterul, etajul fi ind terminat în 1878). 

De menționat că în acestă clădire a 
învățat I.L.Caragiale 1866-1867. 

Salajan Bogdan-Lucian 

ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI SPICUIRI (1)SPICUIRI (1)

Învățământul ploieștean are un istoric frumos, rezultat din marea dorință de învățătură a locuitorilor 
urbei noastre. 

Liceul Vechi Arhitect Liceul Vechi Arhitect 
Alexandru Orascu Alexandru Orascu 

1865-18781865-1878

Luca Caragiale (1859 1863 și 1864 1866) marelui arhitect Alexandru Orăscu (parinte

Școala secundară de fete Despina Școala secundară de fete Despina 
Doamna ; Arhitect Ioan N. Socolescu Doamna ; Arhitect Ioan N. Socolescu 

1890- 18931890- 1893



Ziarul   Ploiestii
13-19 august 2020

PAGINA 12

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

CASTANELECASTANELE
Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

 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

Durerile musculare cedează după o 
baie cu coji de castane

Dacă ar fi  să vorbim, pur și simplu, 
despre castani, fără îndoială că ne-am 
duce cu gândul la parcurile umbroase în 
care aceștia își unesc în mod fascinant 
coroanele, dar mai important este puterea 
terapeutică a fructelor de castan. Acestea 
au multiple proprietăţi vindecătoare și se 
recoltează în perioada deplinei maturităţi, 
luna octombrie. Pentru a putea fi  folosite 
în diferite tratamente, se aleg castane 
sănătoase, care nu sunt lovite și nu sunt 
moi, punându-se la uscat în locuri aerisite și 
uscate, întorcându-se zilnic pentru o uscare 

uniformă. Procesul de uscare durează 
aproximativ trei săptămâni, atunci când 
castanele devin sfărâmicioase, iar coaja 
intens maronie și lucioasă. Pe lângă efectele 
benefi ce în afecţiuni interne, castanele 
pot fi  folosite și în uz extern. Un astfel de 
exemplu este și acela al băilor calde, în care 
se adaugă o fi ertură de castane uscate. Se 
pun într-o oală aproximativ doi litri de 

apă, în care se fi erb 250 g de coajă uscată 
de castane. Cojile se adaugă în momentul 
în care apa dă în clocot și se lasă să fi arbă 
un sfert de oră, la foc potrivit, după care se 
stinge focul și se pune un capac deasupra 
oalei în care au fi ert. După alte 15 minute, 
se strecoară decoctul concentrat și se 
toarnă în cada cu apă caldă (nu fi erbinte). 
Se stă în apă cam 30 de minute, procedeul 
repetându-se timp de o săptămână. Aceste 
băi cu coajă de castane calmează durerile 
reumatice, mai ales pe cele musculare, cât și 
pe cele generate de prezenţa varicelor.

Insufi ciența venoasă se tratează cu 
tinctură de castan

În majoritatea tratamentelor naturiste, 
tincturile și pulberile sunt preferate 
celorlalte preparate datorită faptului că 
sunt mai ușor asimilate de către organism.  
Deși tinctura de castane se găsește și în 
magazinele naturiste, se poate apela și la 
această rețetă folosită de-a lungul timpului 

de monahii din Balcani.
Într-un borcan de 400 ml se pun 30 g de 

castane bine zdrobite (nu măcinate!) peste 
care se toarnă 100 ml țuică naturală prefi artă 
(palincă) obligatoriu de 60-40 grade.

Se închide ermetic borcanul și se lasă la 
macerat timp de  două săptămâni. În acest 
timp preparatul se agită energic de trei ori 
pe zi. La sfârșitul perioadei de macerare, se 
fi ltrează printr-un tifon dublu, lăsându-se la 
decantat timp de o săptămână, într-un loc 
întunecos și rece, apoi se fi ltrează din nou.

Se păstrează în sticluțe mici, la întuneric.
Tratamentul se face timp de două 

săptămâni, cu o săptămână pauză, apoi alte 
două. Se administrează câte 30 de picături 
dizolvate într-un pahar cu apă înainte de 
masă.

Are efecte benefi ce în tratarea 
insufi cienței venoase, a circulației periferice 
și a trombozelor interne sau externe.

Mariana Borloveanu, 
Leacuri mănăstirești

MINTE, TRUP, SUFLET
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